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FOREDRAG – ROSKILDE MUSEUMSFORENING FORÅR 2023 
 
Kongen er død. Længe leve dronningen 
- foredrag v. museumsinspektør Laura Maria Schütze 
10. januar kl. 19-21 
 
”Som jeg husker det, kulminerede stemningen, da kortegen nærmede sig Domkirken, og Domkirkens klokker tonede 

helt specielt ud over den sørgende by.” Sådan fortæller en borger om oplevelsen af at overvære Frederik 9.s 

sørgeoptog i Roskilde d. 24. januar 1972. Kom til foredrag med museumsinspektør Laura Maria Schütze, der fortæller 

om de foreløbige resultater af ROMUs og Roskilde Domkirkes indsamling af personlige beretninger om Frederik 9.s 

begravelse i anledningen af 50-året for begravelsen i januar 2022. 

I Danmark har vi en lang tradition for at begrave 

vores konger og dronninger i Roskilde Domkirke, og 

Frederik 9. er den seneste regent som blev sted til 

hvile i domkirken. Det var en kæmpe begivenhed 

med en begravelsesprocession gennem Københavns 

og Roskildes gader, hvor tusindvis af mennesker stod 

opstillet, der var internationale gæster, og for første 

gang blev en kongelig begravelse transmitteret live på 

TV i Danmark. Begravelsen er en begivenhed, som 

rigtig mange danskere stadig kan huske. Derfor 

indsamlede ROMU og Roskilde Domkirke personlige 

beretninger om begravelsen i januar 2022. 

I foredraget vil museumsinspektør Laura Maria Schütze fortælle om de foreløbige resultater af indsamlingen og 

sætte Frederik 9.s begravelse i perspektiv til både den kongelige begravelsestradition, vi har i Roskilde Domkirke, og 

som findes i udlandet.   

 
Ulvejagt – Corfitz Ulfeldt – kongelig svigersøn, rigshofmester og landsforræder  
- foredrag v. forfatter Lisbeth Weitemeyer 
7. februar 2023 kl. 19.00-21.00 
 
Historien om Corfitz Ulfeldt er et væsentligt stykke Danmarkshistorie 
om en tid, hvor det danske rige bevægede sig med mellem stormagt 
og bankerot, tæt på tilintetgørelse. Corfitz blev både sit lands 
ambassadør, diplomat, kongens højre hånd og sit lands forræder. Han 
deltog i krigen mellem Danmark og Sverige, hvor han var 
medunderskriver på det dokument i Roskilde i 1658, der fratog 
Danmark en tredjedel af riget til Sverige.  
 
Kom til foredrag og hør forfatter Lisbeth Weitemeyer, der i 2021 
udgav den historiske roman Ulvejagt – Corfitz Ulfeldt, kongelig 
svigersøn, tyveknægt og landsforræder, fortælle underholdende og 
medrivende om Corfitz Ulfeldt og hans turbulente liv.  
 
Corfitz Ulfeldt blev født i 1606 og fik al den uddannelse, der skulle til 
for at få stilling i kongens tjeneste. Han blev hofjunker og trolovet 
med kongens datter Leonora Christina og avancerede med tiden til 
rigshofmester. Med Frederik 3. s tronbestigelse begyndte Corfitz 
Ulfeldts politiske deroute og Ulfeldt-parrets personlige fald. I 1651 flygtede familien fra Danmark og kom på flugten 
til Sverige, hvor Corfitz Ulfeldt indgik i den svenske konges tjeneste og ad den vej konspirerede mod sit fædreland. 
Efter at have medunderskriver på det dokument i Roskilde i 1658, der fratog Danmark en tredjedel af riget til Sverige 
mødte han tilbage i Sverige nemesis, der førte videre til både hans og Leonora Christinas undergang og død. 
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MODSTANDSKAMPENS HEMMELIGE HELTINDE: STORFYRSTINDEN  
- foredrag v. forfatter Trine Engholm Michelsen 
14. marts 2023 kl. 19.00-21.00 
 
Hvem er den ene kvinde blandt alle de mænd foran Bellevue Strandhotel - og hvad laver hun i forreste række på et 
fotografi fra sommeren 1945 af hovedpersonerne bag Danmarks befrielse?  
 
Dette fotografi fik forsker Trine Engholm 
Michelsen til at undre sig og kaste sig 
over et stort opklaringsarbejde, som hun 
udfolder i bogen Storfyrstinden.  
Kom til foredrag og hør mere om Jutta 

Graae, med dæknavnet Storfyrstinden, 

der var en af Englands vigtigste 

kontakter i Danmark under besættelsen 

og en nøgleperson bag Danmarks 

befrielse.  

Jutta Graae var bankassistent om dagen 

og hemmelig agent om aftenen. Hun levede i en tid, der kun gav en kvinde mulighed for at agere på de indre linjer. 

Hun så sin rolle som den usynlige hånd, der hjalp ”de rigtige helte”: Christmas-Møller, Mogens Fog og Ebbe Munck 

m.fl. Hun arbejdede diskret og slettede sine spor. Med bogen” Storfyrstinden” har Trine Engholm Michelsen bidraget 

med et ny kapitel om kvindelige helte i Danmarkshistorien. Opklaringsarbejdet har krævet rejser til engelske og 

svenske arkiver, og det har betydet samtaler med et meget stort antal slægtninge og fagfolk.  

Trine Engholm Michelsen er forfatter, forsker og ph.d. i international politik. Hun har en master i politisk filosofi fra 

Bruxelles. I en årrække arbejdede hun som analytiker i Politiets og Forsvarets Efterretningstjeneste. 

 
Den gådefulde Gerdrupgrav – ny viden om og nyt syn på vikingetiden 
-foredrag v. arkæolog og museumsinspektør Ole Kastholm  
18. april kl. 19-21 
 
Ole Kastholm fortæller om den gådefulde Gerdrupgrav, som er et særpræget arkæologisk fund, der bliver med at 

overraske. I den lå to mennesker fra 800-tallet, en kvinde og en mand, som er udstillet på Roskilde Museum. Graven 

rejser spørgsmål, der udvider vores forståelse både af vikingetiden som periode og af vores måde at se vores egen 

fortid på.   

Det startede i 1981, hvor ROMUs 

arkæologer undersøgte graven i 

landsbyen Gerdrup med to mennesker 

fra 800-tallet: Her lå en ældre kvinde, 

gravlagt med en lanse, sammen med en 

mand, som var blevet hængt forinden. 

Den første tolkning var, at kvinden 
måtte have været højtstående, måske 
en valkyrie eller troldkvinde, og manden 
hendes træl. Men nye DNA-
undersøgelser har overraskende vist, at 
de to gravlagte er mor og søn. Måtte 
han dø for at følge sin mor i døden? 
Ofrede han sig frivilligt? Kunne han ikke 
leve videre på egen hånd? Graven rejser 
gåder om vikingetidens gravskik.  


