Håndskrifter til PC'en
Der var engang en rig mand, hvi‚ kone blev syg, og da hun følte, at døden

nærmede sig, kaldte hun på sin ene…e datter og sagde: “ Bliv ved at være from
og god, min lille pige, så vil den gode Gud

hjælpe dig. Og når jeg kommer

i himlen, vil jeg se ned på dig og følge dig, hvor du går.”
Derefter lukkede hun sine øjne og døde.

Pigen gik hver dag ud til sin mor‚ grav og græd, og hun blev ved at være

from og god. Da det blev vinter, bredte sneen et hvidt tæppe over graven, og da
foråret kom, og solen smeltede det, giftede manden sig igen.

Latinsk håndskrift, ca. 1587

Den nye kone havde to døtre. De var meget smukke, men dere‚ hjerter
var onde og hårde. Der kom nu en slem tid for den …akkel‚ …eddaŒer.
“ Skal den dumme tø‚ sidde herinde i …uen ho‚ o‚,” sagde de onde piger,
“ Vil hun have noget at spise, må hun arbejde for det. Ud i køkkenet med
hende.” De tog hende‚ fine tøj fra hende og gav hende en gammel brun
Gotisk håndskrift, ca. 1650

kjole og et par træsko. “Se hvor prinseŠen er
fin,” råbte de leende og jog hende ud i køkkenet.
Der måŒe hun arbejde hårdt fra morgen
til aften, …å op før daggry, hente vand og
tænde op, lave mad og gøre rent. Oven i
købet gjorde sø…rene hende al den fortræd,
de

kunne.

Gotisk håndskrift, ca. 1760

D
e drillede hende og ka…ede ærterne i aƒen, så hun måtte have

besvær med at samle dem op igen. Om aftenen, når hun var træt,

havde hun ingen seng, hun kunne lægge sig i, men måŒe sove ved siden af ƒor…enen. D
et var derfor ikke så mærkeligt, at hun altid
var …øvet og snavset, og hun blev derfor kaldt Aƒepot.

Gotisk håndskrift,1839
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Nye Historiske Skrifter
til Computeren
Den danske sang er en ung, blond pige, Den danske sang er en ung, blond pige,
hun går og nynner i Danmark‚ hu‚,
hun er et barn af det havblå rige,
hvor bøge lytter til bølger‚ bru‚.
den danske sang, når den dybest klinger,
har klang af klokke, af sværd og skjold.
Imod o‚ bruser på brede vinger
en sagatone fra hedenold.
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hvor bøge lytter til bølger‚ bru‚.
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Al Sjælland‚ ynde og Jylland‚ vælde Al Sjælland‚ ynde og Jylland‚ vælde
de tvende klange af blidt og hårdt
skal sangen rumme for ret at melde
om, hvad der inderst er o‚ og vort.
Og tider skifter, og sæder mildne‚,
men kunst og kamp kræver stadig stål,
det alterbål, hvor vor sjæl skal ildne‚,
det flammer hedest i Bjarkemål.
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Og tider skifter, og sæder mildne‚,
men kunst og kamp kræver stadig stål,
det alterbål, hvor vor sjæl skal ildne‚,
det flammer hedest i Bjarkemål.

Så syng da Danmark, lad hjertet tale, Så syng da Danmark, lad hjertet tale,
ti hjertesproget er ver‚ og sang,
og lære kan vi af nattergale,
af lærken over den grønne vang.
Og blæsten suser sin vilde vise,
og stranden drøner sit højtidskvad,
fra heden‚ lyng som fra staden‚ flise
skal sangen løfte sig ung og glad.
Gotiske bogstaver 1564
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