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Christian de fjerdes skib på Skanderborg sø Troels-Lund Troels-Lund Hent PDF Troels-Lund indleder med
denne sætning: "Der er næppe nogen Dansk, der ikke har hørt Tale om Christian den Fjerdes Skib på

Skanderborg Sø."
Jo - jeg har ihvertfald aldrig hørt det. Det skyldes, at jeg har gået i skole 60-70 efter at denne bog blev til. Før
lærte børnene nemlig, at Chr. 4 var blevet udlært som sømand på Skanderborg sø. Her havde man bygget et
miniatureskib med takkelager og kanoner og det hele og her instruerede man den lille barnekonge i hvordan

et skib skulle føres.
Og det troede man på og eleverne lærte det i skolen.

På mesterlig vis tilbageviser Troels-Lund dette vås, og bruger det som anledning til en virkelig gennemgang
af hvad der skete i Chr. 4's barneår.

Har lige opdaget, at der gudhjælpemig er nogle der tror på det stadigvæk. Især i Skanderborg.
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