
Internettet.

www.hist.uib.no/gotisk/

Norsk side hvor man kan lære at læse gotisk. Via "Kildene" og valg af årstal fås tekst at

øve på. Klik på ønskede linienummer og få øvelinie. 

NB: Har dog problemer med nyere browsere og kræver en del tilvænning. 

----

Statens Arkiver ( www.sa.dk ) byder på flere muligheder for at lære om de gotiske

bogstaver, bl.a.:

www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/introduktion_til_gotisk_skrift_for_arkivbrugere/gotiske_
alfabeter     hvor der er eksempler på alfabeter skrevet med gotisk skrift fra 1600- til 1800-
tallet.

www.sa.dk/Elearning_og_webudstillinger/brug_arkivet/elearn/gotisk/default.htm    hvor der
er et onlinekursus i gotisk skriftlæsning. 

”Ordbøger” over ord brugt ved skifter, i kirkebøger og folketællinger ligger også på
www.sa.dk i pdf-filer.   Brug søgefeltet øverst i højre hjørne og skriv: ”gotisk skrift”.  I listen
vælges ”Introduktion til gotisk skrift.....”   - i menuen i venstre side ses flere sider der
relaterer til emnet. 

---
Gode råd - når du læser gotisk håndskrift

Få styr på bogstaverne 
Hvor går ordets grænser? Streger og prikker fra ord på linjen ovenover kan tit forvirre! 
Hvor mange bogstaver har ordet? Er det første bogstav et stort bogstav? 
Bogstaver under tekstens grundlinje? Hvor mange bogstaver er "lange" og kunne være fx
et s, f eller h? 

Kig rundt i teksten 
Står ordet andre steder i teksten? Er det tydeligere der? 
Kan ordet være fortsat fra linjen ovenover? Kan resten af ordet stå på linjen nedenunder?
Delestregen ligner sikkert et " = tegn". Men tegnet kan jo være glemt! 
Prøv at finde nogle af bogstaverne i andre ord i teksten? 

Se på sammenhængen 
Hvilket ord ville give mening i teksten? Kan der stå det? 
Kan ordet være en forkortelse? Fx en forkortelse for et ord, der ville give mening i
sammenhængen? 
Passer antallet af bogstaver og placeringen af bogstaver, der går over eller under
grundlinie med et ord, der kunne give mening? 

Slå op 
Kan ordet være fagsprog, dialekt eller lignende? Prøv at udtale ordet inden i dig selv. Ofte
giver udtalen et vink om, hvad ordet betyder. 
Prøv at slå ordet op i en ordbog


