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Støvlet-Cathrine Theodor Ewald Hent PDF Anne Cathrine er den uægteskabelige datter af prins Georg
Ludvig af Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern. Hun tilbringer sin tidlige barndom hos oberstløjtnant von
Ingenhaven og hans hustru, da prinsen ikke så godt selv kan tage sig af hende. Men da prinsen dør, holder
pengene op med at flyde til hendes opdragelse, og hun bliver da sendt til sin moder, en rå madamme, og
dennes mand, en københavnsk støvletskrædder. Her bliver hun sat i arbejde med at bringe de færdige

støvletter ud til kunderne, hvilket skaffer hende det tilnavn, der har fulgt hende gennem danmarkshistorien.
Som følge af sin mildt sagt blandede arv og opdragelse forekommer hun visse mænd pikant, og hun udnytter
dette på det groveste - altid til den højstbetalende. Ved et tilfælde møder hun den gale kong Christian VII

(1749-1808) på en af hans vilde ture rundt i byen, og de to beslægtede ånder indgår et slags erotisk
partnerskab.

 

Anne Cathrine er den uægteskabelige datter af prins Georg Ludvig af
Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern. Hun tilbringer sin tidlige
barndom hos oberstløjtnant von Ingenhaven og hans hustru, da

prinsen ikke så godt selv kan tage sig af hende. Men da prinsen dør,
holder pengene op med at flyde til hendes opdragelse, og hun bliver

da sendt til sin moder, en rå madamme, og dennes mand, en
københavnsk støvletskrædder. Her bliver hun sat i arbejde med at

bringe de færdige støvletter ud til kunderne, hvilket skaffer hende det
tilnavn, der har fulgt hende gennem danmarkshistorien. Som følge af
sin mildt sagt blandede arv og opdragelse forekommer hun visse
mænd pikant, og hun udnytter dette på det groveste - altid til den
højstbetalende. Ved et tilfælde møder hun den gale kong Christian
VII (1749-1808) på en af hans vilde ture rundt i byen, og de to

beslægtede ånder indgår et slags erotisk partnerskab.
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