
HERREGÅRDENS HAGE



English summary 

The Count’s Residence (Herregården) was 
built by Norway’s Viceroy  and Commander- 
in-Chief Ulrik Frederik Gyldenløve (1638–
1704). The residence was built in 1674 
and the garden was completed around 
1680. The garden was the largest in 
Norway, and one of the earliest expressions 
of baroque horticulture in the Nordic region. 
The garden disappeared in in the early 
1900s when a number of school buildings 
were erected on the ground.

Deutsche Zusammenfassung

Die Residenz des Grafen (Herrenhaus) wurde 
vom norwegischen Gouverneur und 
höchstrangigen General Ulrik Frederik 
Gyldenløve (1638 - 1704) erbaut. Das 
Gebäude wurde 1674 errichtet und der 
Garten um 1680 fertiggestellt. Die Garten-
anlage war die größte in Norwegen und eine 
der frühesten Ausdrücke der Barocken 
Gartenkunst in Skandinavien. Der Garten 
verschwand Anfang des 20. Jahrhunderts, 
als Schulgebäude auf dem Gelände gebaut 
wurden.
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barokken i Norge. AHO 2008. 

Tekst og bildeutvalg:  
Aina Aske, Larvik Museum 2018

Fotografiet på forsiden viser hagen tidlig i 

1870-årene, sett fra Herregården i retning 

Torstrand. Til venstre i bildet skimtes en av 

dammene og til høyre for denne avtrykket etter 

den store fontenen som var sentralt plassert. 

Fortsatt står noen av rekkene med frukttrær. 

Bakenfor er kirkegården som ble anlagt i 

1850-årene. Den eldre  kirkegården fra 1808 

skimtes lengst bak. Foto: Per Nyhus lokal- 

historiske fotosamling/Larvik Museum



Norges stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve, 
anla sin residens i Larvik året 1674. Noen 
år senere bygde han en en ny residens, 
men lot den gamle stå. På ingeniørkaptein 
Peter Jacob Wilsters kart over Larvik by fra 
ca. 1688 (utsnitt til høyre),  
er anlegget gjengitt før den nye residensen 
ble oppført i hagens midtakse i årene 1689 
– 1699. Den gamle residensen i tømmer (A) 
var trolig tenkt som et provisorium, ettersom  
hagen ble orientert i forhold til den nye, 
bygningen (B). Gartnerens hus og kjøkken-
hagen var allerede på plass i 1688 (C).

Gyldenløve døde i 1704 og sønnen Ferdinand 
Anton Danneskiold-Laurvig fullførte aldri 
byggeprosjektet. Isteden endret han den 
gamle residens til den form den har i dag.

Hagen var 195 meter lang nord-syd og omgitt 
av et dobbelt plankeverk på furustolper. 
Hagens hele bredde øst-vest var ca. 135 
meter og selve lysthagen cirka 90 meter. 

Det største partiet var beplantet med frukttrær  
og kvarterene var omgitt av høye klippede 
hekker av kastanje og lønn. Hagen var utstyrt 
med fire store dammer og en oval dam med 
fontene i midten med en syv meter høy stråle. 
Fontenen fikk vann fra reservoaret som lå 
10 meter høyere oppe bak Herregårdsfjellet. 
Utenfor hagen, ned mot sjøen, var det plantet 
en allé omgitt av en kanal og et høyt planke- 
gjerde. 

Hageanlegget var det største i Norge, og et 
av de tidligste uttrykk for barokkens 
hagekunst i Norden.

Stattholder Gyldenløves hage
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Herregårdsanlegget før 1756 tegnet av Lars-Jacob Hvinden-Haug (NIKU). 
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A. Den lille hagen foran den gamle 

residensen var omgitt av en høy 

buksbomhekk og et rødmalt dreid 

stakittgjerde. Den var inndelt i to 

blomsterkvarterer omgitt av lave buksbom-

hekker. Midtgangen var plantet med en liten allé. Mot 

plassen vest for Herregården var det en port.

B. Den store hagen var ordnet rundt et kvadratisk 

midtparti, innelukket på alle sider av hekker av 

lønn og kastanje. Partiet var inndelt i seks 

rektangulære kvarterer med en oval dam 

og en stor fontene i midten. Rundt 

fontenen var det plantet buksbom og 

fire store kastanjetrær. På gresspartiet 

var det plantet pære-, plomme-, kirsebær- 

og epletrær. På hver side av midtgangen lå to 

rektangulære fiskedammer. Den sentrale 

midtgangen som bandt elementene 

sammen var det som gjorde at hagen 

kunne betegnes som barokk. 



*Parterre er en formell hagekonstruksjon som
består av bed kantet av stein eller tettklippede
hekker og gruslagde stier som danner et
symmetrisk mønster. Ordet «parterre»
kommer fra fransk og betyr «på marken».
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C. Foran den nye residensen lå en terrasse som 

ble kalt «banketten». Den hadde to store pryd - 

parterrer omkranset av buksbomhekker og prydet  

med barlind og kuler av buksbom. Mellom de to 

parterrene* lå en fontene. Dammen hadde en 

diameter på ca. 15 meter. Langs plankeverket 

videre nedover langs begge sider av banketten 

var det satt 28 espalierte frukttrær, åtte lamberts- 

nøttetrær og rabatter av isop og lavendel. 

Murhusets tomt var flankert av mindre 

parterrer kantet med buksbom. 

 

To tretrapper førte ned fra banketten og begge 

sider var beplantet med ligusterhekker og fire 

store barlinder. Vollen var dekket med gresstorv.

D. Kjøkkenhagen var delt inn med to lange 

hovedganger nord-sør og fire tverrganger 

øst-vest. Kvarterene var fordelt på et blomster-

kvarter og fem urtekvarterer. Også her fantes 

dammer, en lang og en mindre.

E. I enden av kjøkkenhagen lå gartnerboligen 

med uthus og innhegninger for griser, kyr og 

hest. Fjellet ovenfor gartnerboligen fikk sitt 

navn fra gartnermesteren og heter den dag i 

dag Mesterfjellet.



Dammer og renner
Herregårdsdammen var opprinnelig en dam 
som fikk tilsig av vann fra bekken gjennom 
den gamle gårdseiendommen Nanset. 
Bekken ble regulert på Gyldenløves ordre 
med tørrmurte steinrenner og en sluse ved 
innløpet til dammen. Det gikk en murt hoved- 
renne fra dammens sørside og videre forbi 
Herregårdens vestre fløy. Rennen gikk dels 
under bakken, dels i åpent løp og endte helt 
nede ved strandkanten. 

En annen renne gikk under bakken på
østsiden, og vannet ble fordelt videre til
hagens dammer og fontener via trerenner.
Bekken, hovedrennen, den store dammen 
og vestre renne var lenge en del av bybil-
det, her tegnet inn på Nicolay Solner Krums 
kart fra 1884.

Restene etter steinrennen fra dammen finnes 

fortsatt i hagen til Herregårdsbakken 2b.  

Bildet er fra etter 1905. Foto: Larvik Museum.



Herregårdshagen etter 1750

Frederik Ludvig Danneskiold-Laurvig arvet
grevskapet i 1754. Etter å ha besøkt Larvik  
året etter satte han i gang en rekke prosjekter 
 i hagen. Det første som skjedde var plan- 
legging av et orangeri, et drivhus som skulle 
benyttes til overvintring av sitrustrær og 
andre eviggrønne planter.

Gartner Cay Anton Høpping fikk i oppdrag å  
levere en tegning til huset, som med et par 
bemerkninger ble godkjent av greven i 
februar 1756. Orangeriet ble påbegynt
samme sommer og sto ferdig i 1757. Noen
år senere ble Gyldenløves nye residens revet.
Tomten ble gjort om til en stor åpen plass.
Mot nord ble det i 1765 bygd en høy mur
med drivskap for druer og en blåmalt stakitt- 
port i midten som førte ut i skogen. Porten 
var flankert av to høye pillarer som var tekket 
med bly og hadde en jernkule på toppen.

Et inventarium over hagen fra 1773 forteller 
at den da var organisert i fire kvarterer med 
80 frukttrær plantet på gressbunn: pære-, 
plomme-, kirsebær- og epletrær. Foruten 
hekker av lønn og kastanje fantes hekker 
med roser, rips, stikkelsbær og solbær.

Herregårdshagen var hele tiden i endring,
men i motsetning til mange andre store,
formelle hager ble den aldri omlagt til
landskapshage etter engelsk forbilde.

Dette kan skyldes at den siste greve
Christian Conrad Danneskiold-Laurvig ble 
satt under administrasjon i 1771, og han 
mistet dermed muligheten til fritt å kunne 
disponere grevskapets økonomiske ressur-
ser. De to siste grevene Ahlefeldt-Laurvig 
lot også hagen beholde sin opprinnelige 
form.

Gyldenløves sønnesønn, Frederik Ludvig  

Danneskiold-Laurvig, gjorde store endringer 

med hagen, men beholdt hovedformen med 

sentralaksen, kvarterer, fontener og parterrer.



Hagens drift

Topografien og klimaet satte andre  
betingelser for hagebruk i Norge enn 
lenger sør. Den grevelige eieren av Herre-
gårdens hage ansatte profesjonelle gartne-
re som kombinerte teoretisk kunnskap og 
praksis i kampen mot iskalde vintre og 
skrint jordsmonn. 

I boksamlingene deres fantes både tysk og 
dansk hagelitteratur. Lister med bestilling 
av frø og planter, redskaper og annet utstyr 
gikk jevnlig med skip til Danmark og Neder-
land. I tillegg til å så, plante, pode, beskjære 
og høste hadde gartneren ansvar for 
plankegjerdene, hagens bygninger samt 
inventar og redskaper.

Frem til 1750-årene var leilendingene på
grevens gårder pliktige til å levere gjødsel
til hagen mot betaling. Senere ble arbeidet
lagt til gartnerens oppgaver og han fikk
holde egen hest til kjøring av møkk. I høy- 
sesongen var gartneren helt avhengig av 
arbeidshjelp og hadde to personer til å
hjelpe seg, i tillegg hadde de som bodde
på grevens eiendommer på Fritzøebakken
og Torstrand arbeidsplikt i hagen.
Ordningen var forståelig nok svært
upopulær, men ble ble beholdt til 1790-
årene.



Hagens gartnere i grevskapstiden 
(1671 – 1821)

Christopher Arnet (ca 1680 – 1707)
Arnet var hagens grunnlegger og på plass i
Larvik omkring 1680. I1692 giftet han seg
med Dorothea de Besche, datter av kanon-
støper Peter de Besche ved Fritzøe jernverk.

Hans Hansen (1708 – 1718)
Hans Hansen giftet seg med enken Dorothea 
og overtok stillingen som gartner. 

Lorentz Christoffer Saueracker  
(1719 – 1740) 
Saueracker var en kunnskapsrik og trofast 
gartner med en nær relasjon til Ferdinand 
Anton Danneskiold-Laurvig. Sønnen gikk i 
farens fotspor og fikk sin utdannelse betalt 
av greven. 

Cay Anthon Høpping (1740 – 1765) 
Høpping hadde ansvaret for hagen under 
tre grever og stod bak en rekke store 
anleggs- og byggeprosjekter, blant annet 
lysthus og  alleer i Nanset. 

Christian Friedrich Thomsen  
(1768 – 1772) 
Thomsens korrespondanse forteller om en 
kunnskapsrik og initiativrik gartner. Han var 
den første som forsøkte seg på dyrking av 
ananas i drivhuset. Han reiste tilbake til 
København allerede i 1773.

Joh. Christopher Holst (1773 – 1783) 
Holst måtte forlate stillingen etter Christian 
Conrad Danneskiold-Laurvigs død. Han ble 
senere gartner og skogrider ved Jarlsberg 
hovedgård. 

Johan Fridrich Lindgreen (1788 – 1809)
Lindgreen ble ansatt i en turbulent tid med 
en ny eier som forsøkte å få grevskapets 
økonomi på fote. Gartnerens lønn ble sterkt 
redusert, men Lindgren beholdt likevel 
stillingen frem til sin død.

Fredrik Bøhm (1810 – 1847) 
Bøhm ble ansatt på tampen av grevskapsti-
den og var den første som inngikk leiekontrakt 
med Larvik by. Etter Bøhm fulgte en rekke 
forpaktere som driftet hagen frem til 1899.

Jan van der Groen var kongelig gartner hos 

Vilhelm 3 av Oranien. Den Nederlandtsen 

Hovenier (Den nederlandske gartneren) ble 

første gang utgitt i 1669 og var en kombinasjon  

av hagebruk, arkitektur og oppskrift på det 

lykkelige landlivet. Boken ble oversatt til tysk og 

fransk og fikk en stor utbredelse og betydning 

for europeisk hagekunst.

Illustrasjonene er hentet fra van der Groens verk.



Herregårdshagens 
siste fase

I 1805 ble kong Frederik 6 eier av Larvik 
grevskap. Grev Frederik Ahlefeldt-Laurvig 
beholdt Herregården, men i 1813 ble eien- 
dommen solgt til Peder Bøckmann fra Larvik. 
Greven mente at Herregården var mer til 
utgift og belastning enn nytte og fordel for 
han, med alle utfordringene som reparasjoner 
og vedlikehold innebar. Endelig i 1821 ble 
Larvik by eier av både bygning og hage. 

De første tiårene fikk hagen ligge fred.
Den søndre delen ble tatt i bruk som
bypark, mens hagens nordre del ble leid ut
til en privat gartner som drev handels- 
gartneri. En liten del av hestehagen ble 
brukt til kirkegård.

På grevskapskartet fra 1811 (Kartverket) vises 

området før utbyggingen startet. Øst for 

lysthagen og urtehagen, under Mesterfjellet, lå 

«hestehagen», som allerede på Gyldenløves tid 

ble inngjerdet som gressgang for hester.



Reguleringskartet fra 1858 viser hvordan 

offentlige bygninger gradvis erstattet hagen. 

Fattighuset og Torstrand skole ble bygd i 

hagens søndre del tidlig på 1840-tallet. 

Området lengst mot øst med kjøkkenhagen ble 

lagt ut til kirkegård i tråd med reguleringsplanen. 

Gartnerboligen, som var like gammel som 

Herregården, ble revet omkring 1900.  

Kart: Larvik Museum

Det øvrige av hagens sentrale del ble tidlig på 

1900-tallet fylt opp av skolebygninger. Det 

første nye middelskolelokalet i mur ble bygd 

1902. Den nye Torstrand skole sto ferdig i 

1914. En ny gymsal erstattet den eldre 

trebygningen fra 1863. Middelskolens nye 

bygning sto ferdig i 1918. På bildet er Herre-

gårdshagen borte, med unntak av noen få 

frukttrær i skolegården.  

Foto: Per Nyhus lokalhistoriske samling/

Larvik Museum



Forslag til ny reguleringsplan for Herregårdshagen
I 2014 la Larvik kommune frem en plan for 
å regulere etterbruken av Mesterfjellet og 
Torstrand skoler, etter at de gamle skole-
bygningene var blitt overflødige. Planfor-
slaget gikk i hovedtrekk ut på å rive alle 
skolebygg innenfor det tidligere hage- 
området, med unntak av  Mesterfjellet skole. 
På det frigjorte arealet ville man gjenskape 
hoveddelen av det historiske hageanlegget, 
og samtidig skape en grønn lunge for byen. 
Den usedvanlige gode dokumentasjonen 
av hagen  gjorde at både kulturvernmyndig-
heten i Vestfold fylkeskommune og Vest-
foldmuseene stilte seg positive til planene. 
Herregårdens nasjonale verdi og betydning 
ble satt foran bevaring av skolene, som 
også vurderes å ha kulturminneverdi. I første 
omgang ble behandlingen av planforslaget 
utsatt, men i 2016 vedtok kommunestyret 
ikke å legge reguleringsplanen ut på høring.  

På bildet er oppmålingstegningen fra 1688 lagt 

over dagens situasjon og vi ser hagens fulle 

utstrekning inkludert vannreservoaret (Herre-

gårdsdammen) i nord og alléen i sør. Montasjen 

er laget av Norsk institutt for kulturminne- 

forskning (NIKU).



Herregården som museum og attraksjon 20-05-2015 Fritz Halvorsen Arktitektur AB

30
Skisse som viser hagens dimensjoner innenfor 

det foreslåtte området regulert til grøntstruktur. 

Skissen er laget av Fritz Halvorsen Arkitektur AB  

på bakgrunn av NIKU-rapport 91/2009 ved 

arkitekt/forsker Lars Jacob Hvinden-Haug.





Herregårdshagen med gartnerboligen, 1886. 

Foto: Per Nyhus lokalhistoriske fotosamling/

Larvik Museum
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