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Schæffergårdens  
historie

Forhistorien:  
Ibstrup og Jægersborg

Frederik II (1559-1588) Christian IV (1588-1648) Christian V (1670-1699)

Ibstrup 
Schæffergården er beliggende på det sted, 
som i gamle dage hed Ibstrup. Her lå der en 
gård, hvis historie går tilbage til middelal-
deren. Første gang, man hører om gården 
Ibstrup, er i 1400-tallet, da Dronning Margre-
the I køber den. 

Ibstrup blev en mellemstation, når kongerne 
skulle til sine slotte i Nord-Sjælland.

Kongerne
Frederik II var den første, som boede på Ib-
strup med familien, her førte han regerings-
forhandlinger og drev fuglejagt. Christian IV 
byggede et slot her, som under Christian V 
blev udgangspunkt for grandiose jagtselska-
ber.

SCHÆFFERGÅRDEN
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Ibstrup Slot_

Dyrehaven

Ibstrup bliver til et slot
Christian IV påbegyndte i 1609 byggeriet af 
et Rosenborglignende lystslot i hollandsk 
renæssance, Ibstrup-slot. Slottet lå, hvor Jæ-
gersborg kasserne ligger i dag. Dets grund-
plan er tydeligt afmærket som et let hævet 
plateau. Slottet stod færdig i 1620. Kongen 
besøgte slottet, og havde gæster her, men 
slottet var fejlkonstrueret og begyndte at 
sætte sig. 

Dyrehaven etableres: Jægersborg Slot
Omkring 1670 blev Dyrehaven etableret.  
Dyrehaven skulle anvendes til parforcejagt, 
en jagtform som Christian V havde lært 
under sit ophold ved Solkongens hof. Dette 
er en jagtform, hvor byttedyret udmattes, 
inden det dræbes. Hunde jagter dyret, mens 
rytterne følger efter. Når dyret segner om af 
udmattelse, stiger den udvalgte jæger, som 
regel kongen, af hesten og dræber byttet 
med en hirschfænger (en lang dolk). Parfor-
cejagt blev højeste mode i de europæiske 
fyrstehoffer, og Ibstrup dannede udgangs-
punkt for jagterne, og fik det mere klang-
fulde navn Jægersborg.

Jægersborg Slot 1753, 9 år før nedrivningen. Schæffergården blev bygget i 1755 i billedets venstre 
udkant. Prospektet er set fra sydvest fra en position omtrent mellem nuværende Sauntesvej og Jæ-
gervangen. Selv om Frederik 5. havde renoverings- og udvidelsesplaner for slottet, blev det aldrig til 
noget. Den 18. november 1760 kom kongen til skade under en jagt, og det kom til at tage mere end 
et halvt år, før han kunne forlade Jægersborg Slot. Opholdet havde åbnet kongens øjne for slottets 
elendige tilstand, og han konkluderede, at en renovering var håbløs. I juni 1761 besluttede kongen, at 
slottet skulle rives ned. Jagten fortsatte dog, men nu med udgangspunkt i Jægergården.
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Schæffergården bygges 1755

Didrik Schæffer 
Tyskfødte Schæffer var mester for datidens 
fornemmeste rokokointeriører, blandt andet 
i Moltkes Palæ på Amalienborg. Ca. 1750 
købte han på auktion en kavalerstald ved 
Jægersborg slot. Jægersborg Slot var på det 
tidspunkt i forfald og trængte til en afløser. 
Schæffer lod en stor og fornem hovedbyg-
ning i rokokostil opføre på staldens grund i 
håbet om, at kongen ville købe ejendommen 
til lystophold, men hans spekulation lykke-
des ikke. I 1771 kunne han ikke bestride sine 
udgifter og måtte lade ejendommen overgå 
til panthaverne. De forsøgte forgæves
at sælge den på auktion, men lejede den så 
ud til 1781, da den omsider blev solgt. 

Knud Lyhne Rahbek 
I slutningen af 1770’erne kom den unge 
Knud Lyhne Rahbek på ferieophold på 
Schæffergården. Han boede hos sin tidli-
gere huslærer, vejkasserer Lorenz Adzer, 
der boede til leje i Schæffergårdens vestlige 
sidefløj. 

Fra Rahbek stammer stemningsfulde skil-
dringer af det stille og simple landliv i 
Jægersborgs stilfulde omgivelser, hvor tiden 
gik med at fange gedder i Hundesøen, van-
dre i kirsebærhaven og føre hus. 

”her gienfandt jeg Mark og Vand, og Skov, 
... her gienfandt jeg Adzers Fløite og hans 
Harpe i aftenskumringens Stilhed, en gi-
æstmild Modtagelse i en livlig selskabelig 
Kreds, kort her gienfandt jeg saa meget, som 
jeg savnede”

Maskerade på Schæffergården 18. januar 1767 i anledning af  Schæffers datter Chri-
stiane Frederikkes bryllup. Pennetegning av Peter Cramer. 

Knud Lyhne Rahbek 
(1760-1830), dansk litterat, 

gift med Kamma Rahbek
Schæffergården set fra højdedraget ved Ermelundshuset med Gentofte Kirke i bag-
grunden. Maleri fra ca. 1835 af Jens Peter Møller. Øregård Museum.
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Ombygning af Schæffergården
Fra salget i 1781 til 1818 havde Schæffergår-
den fem ejere. I 1854 blev ejendommen købt 
af hofurmager H.J. Schæffer. Hans søn drev 
bryggeri og teglværk på stedet. En ny ejer, 
grosserer N. Smith Dahl, foretager i 1882 
en omfattende ombygning. Det afvalmede 
tegltag blev erstattet af et lavere, skiferklædt 
sadeltag, mens gavlkvistene fik vandret 
afslutning med en opsats på midten og 
obelisker på hjørnerne. Huset beholdt denne 
form indtil 1920.

Prins Haralds tid (1909-1920)
Prinsesse Helene og prins Harald flyttet ind 
på Schæffergården 16. juni 1909. Schæffer-
gården fik endelig den funktion som kon-
gelig residens som Didrik Schæffer havde 
tiltænkt. Med den nye værdighed følger 
også navneskifte til Jægersborghus. Par-
rets datter, arveprinsesse Caroline-Mathilde, 
tilbragte sine første otte år der.

Prins Harald
Harald (1876-1949) var søn af Frederik 8. og 
bror til kong Christian X og kong Haakon 
VII af Norge. Han blev gift 1909 med sin 
halvkusine prinsesse Helene af Slesvig-
Holsten-Sønderborg-Glücksborg. Parret fik 
fem børn, bl.a. den senere arveprinsesse 
Caroline-Mathilde. Prins Harald valgte en 
militær karriere som gardehusar, og sluttede 
sin aktive tjeneste med rang af generalma-
jor, men blev i 1933 af kongen udnævnt til 
generalløjtnant.

Prinsesse Helene
Helene (1888-1962) var datter af hertug 
Frederik Ferdinand af Slesvig-Holsten-Søn-
derborg-Glücksborg. Prinsesse Helenes mor 
var prinsesse af Augustenborg, tipoldebarn 
af Struensee og søster til Wilhelm 2.s ge-
malinde. Augustenborg-familien var pga. sit 
arvekrav på den danske krone ikke velset ef-
ter 1848, og alle med forbindelse til Wilhelm 
2. var ilde set efter 1. verdenskrig. Under 
besættelsen lagde Helena ikke skjul på sine 
tyske sympatier, hvilket medførte, at kongen 
i maj 1945 udviste hende til Tyskland. Ud-
visningen ophævedes dog i 1947 pga. prins 
Haralds sygdom. 

Senere ejere

Schæffergården 1909 efter Smith Dahls ombygning. Det gamle valmtag (hvor tag-
fladerne har fald til alle fire sider, også på husets korte sider) er erstattet af et  af et 
lavere, skiferklædt sadeltag.

Prinsesse Helene og prins Harald flytter ind på Schæffergården 1909

Det kongelige monogram for prins Harald af Danmark og prinsesse Helene af 
Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glucksborg
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Kaare Klint genskaber Schæffergården
I 1920 blev Schæffergården købt af Ernst Mi-
chaelsen, direktør for Vacuum Oil Company. 
Dermed begynder egentlig stedets moderne 
historie. Michaelsen havde store ambitioner
med købet. Han agtede at genskabe Schæf-
fergården som det landsted fra det 18. år-
hundrede, det havde været, samtidig med at 
det blev indrettet med al moderne komfort.

Til at forestå ombygningen engagerede 
Ernst Michaelsen den 32-årige arkitekt  
Kaare Klint, som hermed fik sin første større 
byggeopgave. Kaare Klint (1888 – 1954) var 
arkitekt, møbeldesigner og billedkunstner, 
og professor i bygningskunst. Gennem 
sit eget møbeldesign og sin undervisning 
prægede han en hel generation af danske 
møbeldesignere. Han lagde vægt på de gode 
materialer og perfekt håndværksmæssig 
forarbejdning. Kaare Klint rensede Schæffer-
gården for skiftende tiders mere eller mindre 
heldige tilføjelser. Facadernes opdeling blev 
ført tilbage til deres oprindelige udseende, 
og det store helvalmede tegltag genskabt. 

Ombygningen strakte sig over to år, og blev 
meget dyr. Den generøse Michaelsen var tæt 
på at nå smertegrænsen, og skrev til Klint: 
“Jeg erkender gerne, at vi har faaet et smukt 
Hus, - ogsaa, at De arkitektonisk og kunstne-
risk har løst Opgaven smukt; men jeg maa 
samtidig paapege, at Kunsten derved ikke er 
saa stor, naar man ikke tager nogetsomhelst 
økonomisk Hensyn”. Michaelsen havde givet
425.000 kr. for hele den store ejendom, men 
endte med at måtte give yderligere 600.000 
kr. for restaureringen. 

Klints restaurering af Schæffergården blev et 
mønster på arkitektonisk og håndværksmæs-
sig kvalitet. 

Michaelsen boede på Schæffergården til 
1940. Han ville skænke Schæffergården til
staten med henblik på at oprette et institut til 
udforskning af sygdommes årsager. Staten 
modtog gaven, men oprettede ikke insti-
tuttet. Ernst Michaelsen døde i 1943, 70 år 
gammel. Året efter blev den tomme Schæf-
fergård fredet. 

Kaare Klints tegninger fra opmålingen af Schæffergården 
“Her fik jeg første Gang Lejlighed til at studere Fagdelingen og de øvrige Proportioner 
i et typisk dansk Hus fra Midten af 17’hundredaarene, og det blev betroet mig at føre 
det tilbage til sin oprindelige Skikkelse.”
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Fondet overtar Schæffergården
Palle Suenson sidefløje
Da Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde den 
1. december 1949 købte Schæffergården, 
oprandt en helt ny epoke. De rigelige dimen-
sioner på hovedbygningens rum egnede sig 
udmærket som fællesrum for et kollegium
i topklasse, men der manglede værelser til 
stipendiaterne. Det betød, at de gamle, en-
etages sidefløje blev nedrevet og erstattet 
af nye to-etagers bygninger med værelser. 
Opgaven var bunden af hovedbygningens 
symmetri og dominans, og af hovedbygnin-
gens gesimshøjde, som tagene på de nye
fløje ikke kunne overskride uden arkitektoni-
ske kollisioner. Arkitekt for denne udvidelse 
var Palle Suenson. Arbejdet krævede stor 
disciplin og tilbageholdenhed fra arkitektens 
side. Løsningen er forbilledlig nænsom og 
beskeden, og gårdrummet har formentlig
kun vundet ved at få sidevæggene forhøjet. 
Suensons udvidelse og ombygning blev 
taget i brug sent i 1951. 

1972 udvidelse på tværs: Wohlerts fløj
Den næste udvidelse fulgte i 1972 som en tre-
etagers længe med aftrappede etager over 
stueetagen, beliggende langs Ermelundsvej. 
Der er restaurant med udendørs terrasse og 
køkken i stueetagen og 20 værelser ovenpå. 
Arkitekt for dette afsnit var Klints elev og 
tidligere medarbejder, Vilhelm Wohlert, der 
specielt er kendt for at have skabt bygningen 
til museet Louisiana.

Fløjen var en udfordrende opgave, da det 
drejede sig om en ensidig tilbygning til et 
symmetrisk anlæg. Det talte ikke for en vide-
reførelse af arkitektoniske motiver fra det be-
stående. Længen viger bort fra hovedbygnin-
gens havefacade uden at klemme haverum 
eller arkitektonisk symmetri. Den danner en 
rumlig komposition af skiver, der til havesi-
den danner et åbent raster og til gadesiden 
langsgående, lukkede mure. Til havesiden 
danner tilbygningen en diskret, reserveret 
baggrund i rummet, mens de hvide mure 
mod Ermelundsvej indgår overbevisende i 
gadebilledets ensemble af komplekst sam-
menbyggede huse med den hvide farve som 
fællesnævner.

Wohlerts fløj 1972

Palle Suensons sidelænger færdig 1951

1950: Fondet starter ombygningen af Schæffergården
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1987 udvidelse på langs: Kursusfløjen
I 1987 stod den hidtil største udvidelse af 
Schæffergården færdig. Projektet blev leve-
ret af arkitektfirmaet Skaarup og Jespersen 
ved arkitekt Hans-Henrik Olrik. Udvidelsen 
strækker sig mod vest i parallelforskudte 
blokke, og er forbundet med det oprindelige 
kompleks, af en overdækket gang. Nærmest 
Schæffergården ligger et auditorium og 
kursus- og konferencelokaler. Derefter følger 
to sammenbyggede længer med 30 dob-
beltværelser. Udvidelsen udfordrer ikke det 
bestående anlæg, men føjer sig til det med 
samme selvfølgelighed som avlsbygninger-
ne til en herregård. Som overordnet helheds-
indtryk reflekterer nybygningerne Schæf-
fergårdens hvide mure og røde, afvalmede 
tage. Blandt de fine rum må især fremhæves 
det store auditorium, der er formet som en 
pyramidestub, og konferencefløjens midter-
korridor, der ikke er en almindelig korridor, 
men udformet som en attraktiv vandrehal 
med opholdspladser, en agora.

2001 køb og istandsættelse af Villa Helene
Arkitekt for renoveringen var Claus Wohlert, 
søn af Vilhelm Wohlert. 

2008 udvidelse af Wohlerts fløj
Renovering samt udvidelse af restaurant og 
køkken. Personalefaciliteterne forbedres. 
Arkitekt Claus Wohlert sammen med MT 
Højgaard.

Et moderne kursuscenter 
Det moderne kursuscenter, som Schæf-
fergårdens samlede anlæg i dag udgør, er 
endnu præget af det 18. århundredes noble 
enkelhed. Det skyldes, at alle senere tilføjel-
ser enten respektfuldt underordner sig den
gamle hovedbygning eller diskret trækker 
sig bort fra den. I den forbindelse er det 
meget væsentligt, at feltet på begge sider af 
hovedbygningen er bevaret frit - både mod 
syd, hvor plænen strækker sig ned til Alléen, 
og mod nord, hvor der fra den grusbelagte 
cour d’honneur er åbent felt til Hollænder-
dammen under kronerne på høje træer. Og 
dog er linien tilbage til det 18. århundrede jo 
ikke ubrudt, men knyttet på ny i 1920 af Ka-
are Klint og hans bygherre som et kultiveret 
udtryk for den tids omgang med bygnings-
arven.

Fra Restaurant Wohlert etfer ombygningen

Villa Helene ferdig restaureret 2002

Kursuslokalerne 

Den nye kursusfløj stod ferdig 1987
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Villa Helene er en patricierejendom opført i 
1830erne. I 1900 blev ejendommen overtaget 
af prinsesse Marie af Orléans, der var gift 
med prins Valdemar. Efter prinsessens død i 
1909 overtog prins Valdemar ejendommen. 

PrinsValdemar og prinsesse Marie af Orleans
Prins Valdemar (f. 1858 på Bernstorff slot, 
d. 1939) var søn af Christian IX og dronning 
Louise. Prins Valdemar afslog i 1887 at blive 
konge af Bulgarien. I 1905 blev prins Valde-
mar nævnt som kongsemne i Norge, men 
det blev i stedet nevøen prins Carl, der under 
navnet Haakon VII blev konge af Norge. 

Prins Valdemar giftede sig i 1885 med Marie 
af Orléans, (1865-1909). Hun tilhørte den 
gamle franske kongeslægt Bourbon, og var 
efterkommer af borgerkongen Ludvig-Filip. 
Marie var katolik. Parret fik tilladelse af pa-
ven til at indgå ægteskab, og det blev aftalt, 
at sønner skulle opdrages protestantisk, 
mens døtre skulle opdrages katolsk. So-
cial begavelse og nysgerrighed bragte den 
usnobbede og ligefremme Marie i kontakt 
med mennesker fra alle lag. Privat og of-
fentligt viste hun sig som en fribåren kvinde 
med vid og markante meninger samt sans 
for ukonventionel og mediebevidst selvisce-
nesættelse. Privat holdt hun af at omgive 
sig med kunstnere. Hun var selv kunstnerisk 
anlagt og en ivrig amatørfotograf og ma-
ler. Salgsindtægter fra hendes værker blev 
doneret til godgørende formål. Hun gik ofte 
energisk ind i organiseringen af velgøren-
hedsarrangementer, og lancerede sine egne 
landsindsamlinger bl.a. til fordel for druk-
nede fiskeres efterladte.

I 1915 blev Villa Helene erhvervet af kaptajn i 
Livgarden, med tjenestested på Jægersborg 
Kaserne, grev Eigil Knuth. I 1918 udvidede 
han hovedbygningen efter arkitekt Clem-
mensens projekt, så huset fik sit nuværende 
udseende. Grev Knuth solgte 1920 villaen til 
direktør Ernst Michaelsen. Villa Helene blev 
indrettet til plejehjem opkaldt efter Michael-
sens mor: Helene Michaelsens Hjem for 
Gamle Tjenestepiger. Senere overtog staten 
ejendommen.

Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde købte 
ejendommen af den danske stat i maj 2001 
med det formål at lade den indrette til 
kursus- og mødevirksomhed i overensstem-
melse med fondets formål. 

Villa Helenes historie

Prins Valdemar og prinsesse Marie af Orélans

Villa Helene

Marie af Orélans var en ukonventionel prinsesse, og dyrkede blandt andet studerid-
ning. “Jeg synes at et Menneske i hvad som helst Stilling i Verden skal være sig selv 
og ikke lade andre affarve dem,” skrev hun til Herman Bang. 


