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Mit ubetydelige levnedsløb Charlotta Dorothea Biehl Hent PDF "Mit ubetydelige levnedsløb" er historien om

hvor svært det var for en begavet pige i 1700-tallet.overhovedet at få lov til at læse og lære noget. ***.
Charlotta Dorothea Biehl voksede op som ene pige til en pigerolle hun aldrig accepterede. Hun lærte tidligt at
læse og viste hurtigt en enestående læsehunger og begær efter viden. Hun støttedes heri til hun var otte af
morfaderen, slotsfoged på Kbh.s slot og præsident i borgretten Hans Broer, der i modsætning til faderen
forstod den sære pige. Efter hans pludselige død var hun overladt til faderen der, i hævdelse af en pater-

familias-autoritet, forbød hende at røre en bog. Hvorefter hun under største anstrengelser skaffede sig bøger
og læste på livet løs i smug. Trodsig, selvhævdende og ærekær synes hun at have lignet faderen så meget at

alene dette var nok til at skabe den livslange konflikt mellem dem. Som pige fik hun ingen egentlig
skolegang, alligevel kom hun til at beherske sit modersmål som en af de bedste, ikke blot i tidens rørende,
men også den formelle kancellistil. Og i sin beundring for Holberg, der i sine sidste år var opmærksom på
hende, var hun i stand til også at efterligne hans sprog. Desuden lærte hun sig efterhånden såvel tysk og
fransk som også italiensk og spansk. Blandt husets venner i kredsen af hof- og statsembedsmænd var hun
tidlig kendt for sin formuleringsevne. Og af stor betydning blev det at hun fra 1780 havde omgang med de
franske skuespillere på Charlottenborgs scene, fra 1755 var inspektørboligen her hendes hjem, og hun fik

indgående kendskab til dramaet i praksis ligesom hun satte sig ind i dets teori. 1760 blev hun sjælen i en lille
trup der med den teaterinteresserede hofmand C. C. Danneskiold-Samsøe som initiativtager spillede

privatteater. (Dansk Biografisk Leksikon)
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