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Komplekset af bygninger omkring Jægersborg

Kaserne tiltrækker sig naturligt opmærksomheden

ved de mange forskellige bygningers iøjenfaldende

kvaliteter.

Frederik den II (1559-88) var den første af en række

danske konger, som drev jagt i skovene nord for

København med udgangspunkt i Ibstrup eller

Jægersborg, som det kaldtes fra 1671. Christian den

IV (1588-1648) lod på et fremskudt næs mellem

Hundesømosen og Søndersø opføre et slot som stil-

mæssigt var beslægtet med Rosenborg, se også side

9. Slottet blev hårdt skadet under svenskekrigene, og

i de følgende næsten 100 år blev det kun nødtørftigt

vedligeholdt. Det blev nedrevet i 1761 på grund af

fare for sammenstyrtning. Under Christian den VI

(1730-1746) blev Jægergården opført i 1734-39.

Gården bestod af et stort firlænget anlæg i én etage,

som arkitekten, generalbygmester Laurids de Thurah

ledede opførelsen af. Nogenlunde samtidigt ophørte

parforcejagten, og Jægergården har siden været

anvendt til militære formål. I dag bruges anlægget

af Forsvarets Lægekorps.  

Godt 100 meter nordvest for Jægersborg opførte

københavnske håndværkere i 1747 et nyt staldkom-

pleks til slottet. I 1755 blev anlægget overtaget af

hofsnedker Diderich Schæffer. Han gjorde bygningen

større med henblik på beboelse, og lagde navn til

Schæffergården. Efter 200 års skiftende ejere købte

Dansk-Norsk Selskab gården i 1949 og lod den

gennem flere ombygninger indrette til et norsk

kulturcenter og senere til en moderne kursusvirk-

somhed. Gården råder over et betydeligt grundareal

og præger omgivelserne med sit fornemme ydre. 

Se også side 46.

I tilknytning til Jægersborg Slot opførtes en kro i

midten af 1700-årene. Den nuværende hvide, klassi-

cistiske bygning, tidligere Jægersborg Hotel, med

det store sorte, valmede tag knytter sig harmonisk til

Thurahs kasernebygninger og den grønne plæne ved

Meutegårdsvej, hvor Meutegården lå engang. 

Jægersborg og Ibstrup 

Ibstrupvej
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Hvor Jægersborg Allé krydser Ermelundsvej ligger en stor samling bevaringsværdige bygninger, 1:6.000.

Generalbygmester Laurids de Thurahs Jægergården er et velproportioneret bygningsværk med mange udsøgte 
og robuste detaljer. 

Det tidligere Jægersborg Hotel udgør med sine hvide 
facader og sit høje, sorte tag en markant afslutning af
det åbne areal ved Meutegårdsvej.
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