
Velkommen til Rosenborg Slot
Rosenborg var for 400 år siden hjem for den kongelige 
familie. Slottet har summet af liv, fest og glade dage. 

Denne efterårsferie vækker vi atter slottet til live.  
Hver dag kan du møde skuespillere rundt på slottet, klædt ud 

som historiske personer.

Levendegørelse  
på Rosenborg Slot

Rosenborg Slot
Rosenborg slot blev bygget i starten af 1600-tallet til Christian 4. Slottet blev 
eftersigende Christian 4.s yndligsslot, og det var derfor ligeledes her, at kongen 
ønskede at opholde sig sin sidste tid. Han døde i februar 1648. 

Slottet forsatte i de efterfølgende tre generationer med at danne rammen om det 
kongelige liv og virke. En tur gennem slottets sale tager os derfor tilbage til den 
tid da kongerne boede på slottet. Med tiden kom stedet ligeledes til at rumme 
kongerigets mest værdifulde skatte, hvilket det forsat gør den dag i dag. 



Helene Madsen Smed som Dronning Sophie Amalie
Helene Madsen Smed har en BA i Acting & Contemporary 
Theatre fra East 15 Acting School i London og er medlem af 
Skuespillerforbundets håndbog.

Sophie Amalie levede fra 1628-1685 og var gift med Frederik 3. 
Hun er kendt for at have været en udadvendt og festglad dronning, 
der elskede at være centrum. Hun er i eftertiden blevet kendt som 
”den onde dronning”, med udgangspunkt i Leonora Christinas bog 
Jammers Minde. De to kvinder havde livet igennem et  

meget anstrengt forhold. 

Rose Bruun Halvorsen som Vibeke Kruse
Rose Bruun Halvorsen er skuespiller aspirant fra 
Skuespillerakademiet på Amager, hvor hun har fået undervisning 
det seneste år. 

Vibeke Kruse var hofdame for Christian 4.s hustru Kirsten Munk. 
Da dette forhold gik i stykker blev Vibeke Kruse Christian 4.s 
elskerinde fra 1629 til kongens død i 1648. Vibeke kruse havde stor 
indflydelse på kongen, hvilket øvrige medlemmer af kongefamilien 
foragtede. Da kongen døde stod kongens svigersøn, Corfitz Ulfeldt 

for at fordrive den syge Vibeke Kruse og han forsøgte desuden at anlægge sag mod hende. 
Hun levede fra 1609-1648. 

Anna Christine Bauer som Leonora Christina Ulfeldt
Anna Christine Bauer er uddannet vocal coach hos Vocal Coach 
Academy og er sangstuderende på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium. Desuden har hun gået to år på Central 
Musical Theatre School, medvirket i professionelle opsætninger ved 
Østerbro Teater og er medlem af Skuespillerforbundets håndbog.

Leonora Christina var datter af Christian 4. og Kirsten Munk. Hun 
var grevinde til Slesvig og Holsten og blev gift med rigshovmester 
Corfitz Ulfeldt. Hun er kendt for at være en kvinde der godt kunne 

lide at føre sig frem. Hun havde livet igennem et meget anstrengt forhold til sin svigerinde, 
Dronning Sophie Amalie, der stod bag hendes 22 år lange fangeskab i Blå tårn. Leonora 
Christina levede fra 1621-1698. 

Kim Vedel som Corfitz Ulfeldt
Kim Vedel er autodidakt Skuespiller og arbejder også som model. 
Kim Vedel har medvirket i alt fra “Badehotellet” til Mozarts første 
opera “Idomeneo” på Det Kongelige Teater.

Corfitz Ulfeldt var gift med Christian 4.s datter Leonora Christina. 
Han blev kongens rigshofmester og derved en af landets rigeste 
og mest magtfulde personligheder. Han styrrede rigets finanser 
i en tid med manglende penge i statskassen, hvilket han officielt 
ikke kendte noget til. Efter Christian 4.s død blev han dog 

mistænkt for underslæb og endte med at flygte til Sverige. I Sverige blev en af den svenske 
konges betroede, hvilket medførte at han blev dømt for landsforræderi i Danmark. Han 
levede fra 1606-1664.

Sølvia Hvidtfalk som Ellen Marsvin
Sølvia Hvidtfalk er under uddannelse til filmskuespiller på The 
Nordic Film Acting Institute i København. Hun er uddannet 
skuespiller fra Michael Chekov Studio i Århus. Sølvia har desuden 
træning i Instinctive Acting ved den amerikanske skuespillercoach 
Jo Kelly og speakertræning af Vocal Coach Roger Love. 

Ellen Marsvin var en rig adelsdame og godsejer. Allerede som 
39-årig havde hun oplevet at blive enke to gange. Hun var dog en 
handlekraftig dame der herefter selv tog hånd om finanserne. Hun 

stod ligeledes bag ægteskabet mellem Christian 4. og datteren Kirsten Munk. Efter bruddet 
mellem kongen og Kirsten Munk tog Ellen Marsvin sig af opdragelsen af parrets børn. Hun 
levede fra 1572-1649.

Tobias Nilsson som Gustaf Otto Stenbock
Tobias Nilsson arbejder som skuespiller, instruktør, samt 
forfatter, og blander friskt professionelle opgaver og 
amatøropgaver. 

Gustaf Otto Stenbock var greve, generalguvenør og medlem af 
det svenske rigsråd. Han arbejdede som rigsrådgiver, kongelig 
rådgiver, rigsadmiral, samt feltmarskal, og kæmpede mod 
Danmark under Gustav II Adolf, Karl X Gustaf, og Karl XI. Gustaf 
Otto Stenbock levede fra 1614-1685.

Her kan du lære mere om skuespillerne 
og de historiske karakterer


