
 

 

 

 
Beretning 2020 

 
 
 
Hovedaktivitet. 
 
Grevinde Danner fremstår i dag som en markant historisk personlighed – en foregangskvinde med 
et enestående socialt engagement. Fra en opvækst under fattige kår skaber hun sig en vej op gen-
nem de sociale lag. I 1854 bliver Louise Rasmussen gift med landets konge Frederik den Syvende 
og ophøjes til ”Lehnsgrevinde af Danner”. Efter Kongens død arver grevinde Danner Jægerspris 
Slot med tilliggende skove og landbrugsarealer. Hun bestemmer sig for, at den kongelige ejendom 
efter hendes egen død skal overgå til en stiftelse med et hovedformål at yde støtte til socialt udsatte 
børn og unge. Den 30. oktober 1873 underskriver grevinde Danner sit testamente og fundatsen for 
”Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn, især af Almuen, op-
rettet af Louise Christine Lehnsgrevinde af Danner”. Kort efter rejser grevinden gennem Tyskland 
til Genova i Norditalien. Her bliver hun ramt af sygdommen rosen, og dør i marts måned 1874. 
Dermed har hun sikret, at en betydelig del af den oldenborgske kongeslægts private formue overgår 
til en stiftelse med et hovedformål at virke til gavn for samfundets mest sårbare og socialt udsatte 
børn og unge. En fantastisk historie uden sidestykke i Danmarks udvikling fra et enevældigt kon-
gerige til et demokratisk velfærdssamfund. 
 
Ud over det sociale hovedformål var der i fundatsen fastlagt en række forpligtelser omkring ved-
ligeholdelse af slottet, dets omgivelser og monumenterne. Desuden skulle der i nogle lokaler op-
bevares genstande til minde om kongen og grevinden, hvor der skulle være adgang for publikum.  
Disse mindestuer udgør i dag den centrale del af museet på slottet.  
 
Det var yderligere angivet, at de til godset tilknyttede skove og landbrugsarealer ikke måtte af-
hændes. Driften af godset er det økonomiske grundlag. For grevinde Danner var det afgørende, at 
Stiftelsen var privat uden direkte offentlig involvering:  
 
”Men i øvrigt er det mit Ønske og Vilje, at Stiftelsen altid skal betragtes som en privat og ikke som 
en offentlig Stiftelse, …” 
 
 
Uddelinger.  
 

Det primære formål fastlagt i fundatsen er som nævnt tilskud og ydelser til gavn for udsatte børn 
og unge.  

Bygningerne omkring slotsgården huser børnehjemmet ”Danners Børn”, der omfatter afdelin-
gerne ”Hjortholm ”og ”Birkebo”. Hjortholm er en behandlingsafdeling, hvor børnene bor gen-
nem en længere årrække. Birkebo er en akutafdeling, hvor børnene er gennem en kortere periode 
til afklaring af et videre forløb. Stiftelsen har indgået driftsoverenskomst med Frederikssund 
Kommune omkring børnehjemmet.  



 

 

 

Gennem forskellige samarbejdsrelationer er Stiftelsen involveret i projekter, som virker til gavn 
for udsatte børn og unge. 

 
I år 2020 er der til uddelinger anvendt 5.305.321 kr. omfattende børneforsorgsformål samt drift og 
vedligeholdelse af slot, museum, park og andre historiske anlæg. 
 
 
Uddelinger 
 

DKK 

Tilskud til børneforsorgsmæssige formål: 
 

 

Børnehjemmet Danners Børn 268.468 
Dansk Flygtningehjælp 1.000.000 
Danner 1.033.803 
Forælder Fonden 489.900 
Børn & Unge i Sorg 25.000 
  
Tilskud til børneforsorgsmæssige formål i alt 2.817.171 
  
Vedligeholdelse af slot og drift af museum 1.579.099 
  
Vedligeholdelse af park, Mindelund, Kirkegård mv.  909.051 
  
Uddelinger i alt 5.305.321 

 
Børnehjemmet ”Danners Børn” omfatter to afdelinger ”Birkebo” og ”Hjortholm”. ”Birkebo” er en 
akut- og observationsafdeling med plads til 8 børn. ”Hjortholm” er en behandlingsafdeling norme-
ret til 10 børn. For ”Birkebo” har der gennem året været en vigende tilgang af børn. Der er derfor 
igangsat udvikling af nye tilbud, som omfatter efterværn for unge og en ny behandlingsafdeling. 
 
Den traditionsrige sommerfest for tidligere børnehjemsbørn måtte i 2020 aflyses på grund af risiko 
for spredning af coronavirus. 
 
Tilbage i 2016 bevilgede Stiftelsen tilskud gennem Dansk Flygtningehjælp til etablering af et ak-
tivitetscenter for syriske flygtningebørn i Amman i Jordan. Projektet er siden starten udvidet til en 
fireårig periode, der afsluttes i marts måned 2021.  
 
I samarbejde med organisationen Danner driver Stiftelsen i to bygninger en udslusningsafdeling 
for voldsramte mødre med mindreårige børn. Familierne kommer fra forskellige krisecentre. 
Stiftelsen godtgør Danner udgiften til socialfaglig og pædagogisk støtte for familierne.  
Opholdet kan have en varighed af op til fire år. Det skulle sikre familien en fremtid uden vold, og 
at børnene kan forblive hos deres mødre.  
 
Tilsvarende har Stiftelsen indgået samarbejdsaftale med Forælder Fonden om drift af et kollegie 
med ti lejligheder. Målgruppen er her yngre enlige mødre. Lig Danner sikrer Forælder Fonden 
socialfaglig opbakning. Kravet er, at forsørgeren skal være aktiv studerende. Erfaringen er, at 



 

 

 

gennemførelse af en uddannelse er et godt afsæt for at sikre familiens fremtid. Stiftelsen godtgør 
Forælder Fondens udgift til socialrådgiver og fælles aktiviteter for beboerne.  
 
Renoveringen af slottets nordvestfløj blev afsluttet ved udgangen af år 2019. Børnehjemmets in-
terne skole har taget lokalerne i brug. Ud over elever fra børnehjemmet er der optaget eksterne 
elever.  
 
Stiftelsen står for driften af museet. Restriktionerne i forbindelse med coronavirus medførte, at 
museet først kunne åbne ved starten af maj måned. Årets særudstilling ” Farvepragt og blomsterlyst 
– 1850’ernes følelsesfulde interiører i Jægerspris slot”. Udstillingen fortalte historien om kong 
Frederik den Syvendes og grevinde Danners ombygning af slottet i 1854. Værelserne blev indrettet 
med moderne papirtapeter, en masse boligtekstiler og polstrede møbler, som var tidens nye opfin-
delse. Det var en farverig stil med plads til det sentimentale og følelsesfulde, historiske referencer 
og industrialismens moderne produkter.   
 
Årets påskeudstilling var aflyst på grund af coronavirus.  
 
Under driften af slotsparken indgår også vedligeholdelse af Stiftelsens kirkegård, den historiske 
mindelund samt andre historiske anlæg. I samarbejde med Arboretet under Københavns Universi-
tet er opsat navneskilte ved flere af parkens sjældne træer. Stiftelsen var vært for en ekskursion 
med Skovhistorisk Selskab i parken og Mindelunden. Der er fri offentlig adgang til parken.  
 
 
Driftsudvikling. 
 
For 2020 udgør hovedtallene fra driftsregnskabet: 
 
  * 1000 DKK 
  
Salgsindtægter 3.149 
Forpagtningsindtægter 7.419 
Lejeindtægter 9.646 
Andre indtægter 1.740 
  
SAMLEDE INDTÆGTER 21.954 
  
Indkøb Planter & andet -101 
Skatter & afgifter -1.293 
Bygningsudgifter -5.975 
Driftsudgifter -2.304 
Administrationsudgifter -437 
Personaleudgifter -5.737 
Ekstraordinære   
  



 

 

 

SAMLEDE UDGIFTER -15.847 
Ekstraordinære indtægter 26 
Afskrivninger -438 
  

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 5.695 

  
Finansielle Indtægter inkl. kursregulering 6.928 
  

ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT 12.623 
    
Skat af årets resultat -1.584 
  

DRIFTSRESULTAT 11.039 
 

 
Afsætningsforholdene for skovdriftens træprodukter har samlet set været tilfredsstillende med en 
stigende efterspørgsel på løvtræ. Et stort udbud af nåletræ på det Europæiske marked har presset 
den indenlandske afsætning.  Denne udvikling er delvis opvejet af et positivt marked for emballa-
getræ og flis. Årets hugst har samlet udgjort 8.491 kubikmeter. Fordelt med 3.643løvtræ og 4.847 
nåletræ.  
 
Stiftelsens skovdrift er certificeret efter PEFC systemet. Størstedelen af Jægerspris Nordskov er 
udlagt som Natura2000 område. Kystskoven ud mod Roskilde Fjord er omfattet af en fredning 
tilbage fra 1988.  
 
I lejeindtægterne indgår udlejning af jagt med 1.3 mio. kr., boligudlejning med 7.0 mio. kr. og 
øvrige lejeindtægter med 1.3 mio. kr. Resultatet før finansielle poster udgør ca. 5.7 mio. kr. Det er 
et tilfredsstillende resultat. I de finansielle indtægter indgår en positiv kursregulering på ca. 2.2 
mio. kr.  
 
Situationen omkring coronavirus forventes ikke at få væsentlig indvirkning på driften i 2021.  
 
Den nye broforbindelse over Roskilde Fjord blev åbnet i efteråret 2019. Indtil videre har trafikken 
over broen været væsentlig mindre end budgetteret. Det forventes, at den sidste etape af Frederiks-
sund motorvejen vil blive udført inden for de kommende år. En følge heraf er, at ejendomsmarke-
det i Hornsherred formentlig påvirkes i en opadgående retning. Igangsætning af den tidligere god-
kendte lokalplan for del af Stiftelsens arealer op mod udsigtspunktet ”Karolinehøj” vil blive af-
stemt i forhold til udviklingen.  
  
 
N. Sættem d. 13. april 2021 


