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Jægerspris Slot 
Kong Frederik d. 7. Stiftelse 

”Lidt kongelig har man da lov til at være”…..  

Man kan ikke andet end at blive imponeret, når 

man ankommer til Jægerspris Slot en tidlig morgen, 

og ser det lille slot badet i lys. Og da vi trådte 

indenfor i den smukke festsal, der var dækket op til 

vores ære, var waow-faktoren helt reel.  

De ikoniske bygninger gemmer på et stykke 

uvurderlig danmarkshistorie, og ingen var bedre til 

at fortælle om stiftes virke, end direktøren for det 

hele: Nils Sættem.  

Før Nils fik lov til at gå på scenen, fik alle deltagerne 

tid til at indvie hinanden i, hvordan livet står til i de 

forskellige virksomheder. Overordnet set, går det 

stadig godt for de fleste, men der var et par emner 

der gik igen: Der mangler arbejdskraft og der 

mangler viden om annoncering. Arbejdskraften kan 

vi desværre ikke trylle frem, men vi vil arbejde 

videre på, at sætte fokus på ”Den Gode 

Annoncering” når vi planlægger næste års emner. 

Efter præsentationsrunden satte Nils dagsordenen, 

og vi fik hele fortællingen om Christian den 4., 

Grevinde Danner og deres imponerende arv, der i 

mange hundrede år har hjulpet samfundets mest 

udsatte borgere, og som den dag i dag, stadig er en 

selvstændig enhed, der har til formål at hjælpe 

udsatte kvinder og børn til at få et bedre liv. Hvis 

ikke man allerede var en lille smule forelsket i 

Grevinde Danner før mødet med Jægerspris Slot, så 

var man det i hvert fald efter….  

Udover fortællingen om den rejse stiftelsen har 

været på de seneste årtier, så bød Nils også på en 

rundvisning i de dele af slottet, der ellers ikke er 

tilgængelige for offentligheden. Vi fik fremvist 

smukke, skæve og historiske rum, og Nils fortalte 

levende om de malerier der hænger på væggene, 

de personligheder der har beboet stuerne og den 

familie-”hemmelighed” der ligger bag fremkomsten 

af Arveprins Frederik og Sofie Frederikkes 4 børn 

(hvoraf den ældste søn er den senere Christian den 

8.). 

Alt i alt var det en morgen hvor vi mærkede 

historiens vingesus, og kunne gå weekenden i møde 

med en fantastisk oplevelse i bagagen.  

Vi glæder os til at se jer alle igen til næste møde, 

der er den 23. november, i Frederikssund Golfklub. 

 Vi ses!  

Dorthe & Betina Ingerslev 

Frederikssund Erhvervsnetværk 


