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Straffesak og dødsdom mot Ingeborg Severinsdatter av 1755 
Tingboka, Romsdal sorenskriveri 1749-1757, side 350-357. 
 

 

 

 

Extra-Tinget Fuglset i Fanne-Otting. 
Anno 1755 den 26 Februarii blev efter Velædle og Velbyrdige Hr. Cancellie-Raad 
Holst som constitueret Ambtmand hans Ordre holdet en Extra Ret paa Gaarden 
Fuglset i Fanne Otting overværende Kongl. Maysts. Foged S: Jacob Andreas Eeg 
og fögende 8 Eedsvorne Laugrettesmænd Thomas Röbech, Ingebricht Fanbostad, 
Rasmus Elsaas, Christopher Strandhagen, Christen Strande, Ole Strande, Knut 
Strande, og Ole Röbech, da Fogden Eeg som Actor paa Justitiens Vegne havde 
indstevnet Ingebor Severinsdotter for hun skal have födt I dölsmaal et barn, som 
er funden döt, og same skal have avlet med Just Jonsen Grönness, der og var 
indstevnt saa vel for dette som tvende andre forhen begagne Leyermaale, sampt 
og for saa vidt han udi det ene fordulgte barnfödsel kan være interesseret, de 
tvende indstevnte Ingebor Severinsdotter og Just Jonsen Grönness mödte 
tilligemed deres anordnede Forsvar S: Johannes Nideross, der alle tilstode lovlig 
at være stevnede. Fogden begiærede at den indstevnte Ingebor Severinsdotter 
maatte fremkaldes, og paa Spörsmaal at forklare hendes utilladelige Omgang med 
sit döde barns födsel. Fogden efterat hun fremstillede sig, tilspurdte 
delinqventinden Ingebor Severinsdotter, 

hvor hun var föd? hun svarede paa Gaarden Hungnes her i Fogderiet var hun föd.  

2) Hvor gammel hun var? hun svarede i 20de Aar.  

3) Blev hende tilspurdt, hvad hendes handtering var? hvortil hun svarede, hun 
som andre bonde-börn stedse havde tient bonden  

4) Om hun ikke tilstaar at have avlet barn med Just Jonsön Grönness? hvortil 
hun svarede Ja  

5) Om hun ikke haver befundet, at efter hun har havt Omgiængelse med 
benævnte indstevnte Person det barnet haver havt Liv, og andre saadane 
Kiendetegn, som Qvinde-Menniske i slige Omstændigheder pleyer at fornemme? 
hertil svarede hun Jo, hun havde fornemmet Liv i barnet.  
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6) Da hun fornam at hun var bleven med barn ved den indstevnte Just 
Grönnæss, om hun da ikke for ham eller for andre har givet tilkiende det hun var 
i den fruktsomelige tilstand? hun svarede, hun havde ikke sagt det til nogen 
anden, undtagen til den som besvangrende hende ie: Just Jonsen Grönness, 
eftersom barne-födselen hende paakom hvad hun tænkte, da hun vilde ellers 
have aabenbaret det forind.  

7) hvad tiid hun kunde sige at hun havde havt den Omgang med den indstevnte 
Just Jonsen Grönness, hvorefter hun kunde angive at hun var bleven med barn? 
hun svarede, mod Pintzedags tider.  

8) hvad tid eller dag, hun haver födt barnet? hun svarede, hun födde barnet den 
6 Februarii sidstavigte.  

9) hvor hun var og paa hvilket Stæd hun befandt sig, da hun fornam de 
Mindinger som barne-födsel medförer? hun svarede, hun var paa Indre-Hougen i 
tieneste, da hun fornam födsel-Smerten og födde barnet paa same Gaard i fiösen.  

10) paa hvad tid den dag eller för, hun fornam de veer og den Smerte som barne-
födsel medförer og paa hvilken tid af Dagen hun födde barnet? hun svarede, hun 
fornam intet af födsel-Smerte, för ved det same hun skulle föde, som skede Aftens 
tiid den forbemeldte 6 febr.  

11) Om den tid hun föde sit barn ikke noget Menniske var hos hende, eller og saa 
nær at hun til dem kunde raabe om Anhörende hielp? hun svarede, hun föde i 
fiösen, da ingen var tilstæde, og som det for hastigt kom paa hende, fik hun ikke 
tid til at raabe om hielp.  

12)  Da hun havde föd barnet, om un ikke fornam, at barnet var levende föd? hun 
svarede det kunde hun ey forklare, siden hun besvimede i det same.  

13) Da den besvimelsen var overgaaet i hvad tilstand hun da befandt det födde 
barn? hun svarede, hun laae et par timers tid i besvimelsen, og da hun fra den 
same opkom, fant hun barnet dödt paa gulvet.  

14) Da hun var kommen af besvimelsen og saae barnet ligge paa gulvet, om hun 
da aldeles var skilt med det, eller paa hvad maade, hun med sit Foster skildte 
sig? hun svarede, da hun var afkomen af besvimelsen, havede hun quitteret 
alting og gandske föd barnet, som hun gandske Stivfrossen paa gulvet.  

15) Om hun da ikke strax optog barnet af gulvet og til hvem hun aabenbarede det 
at hun havede föd barnet? og hvor hun giorde af sit födde barn? hun svarede, da 
hun var komen til sig selv, og saae barnet, tog hun barnet op og laae det i en 
Kiste i Sengeboed dören, men Morgenen efter aabenbarede hun det for sin Moder 
som boer som huusmands Kone paa Gaarden.  

16) Om hun skilte det nyefödde barn med de ting, som fölger dem af Moders liv 
eller og om hun lagde det udi Kisten, som hun befant barnet liggende paa gulvet? 
hun svarede, för hun lagde barnet i Kisten, skilte hun Efterbyrden fra det.  
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17) hvad tiid hun for Drengen Just Jonsen Grönness, som var barnets fader og 
tiente paa same Gaard, aabenbarede at hun havde födt barn? hun svarede, hun 
sagde og aabenbarede drengen Just Jonsen det ikke för om Morgenen efter, da 
hun same Morgen sagde sin Moder det.  

18) Om ikke drengen Just Jonsen Grönness som havde besvangret hende, haver 
efter at hun for hanem havde givet tilkiende at hun var med barn, tilholdt eller 
forstillede hende, at hun det for Slegtninge eller andre skulle give tilkiende, 
hvormed den forefaldende Ulykke kunde blive forekomet? hun svarede, han 
havde ikke hverken anmodet hende at sige nogen det, ey heller dermed at tie 
stille.  

Derefter blev Just Jonsen Grönness fremkaldet og tilspurdt  

1) Om han ikke tilstod at have havt Omgiængelse og avlet barn med den 
indstevnte Ingebor Severins dotter? han svarede, Jo han havde avlet barn med 
hende.  

2) Om Ingebor Severins dotter ikke havde givet ham tilkiende, da hun befant sig 
at være med barn? han svarede, hun saa sagt ham det engang.  

3) Om han ikke da han derom blev underrettet enten forestillede hende, at hun 
same for sine Slegtninge og venner skulle give tilkiende, eller og om han det udi 
nogen maader for sine venner same haver aabenbaret? han svarede, han hverken 
har bedet hende at sige det eller ikke havde han sagt sine venner det.  

4) Om han ikke ved Erindring af den tiid han havde havt legemlig Omgiængelse 
med hende, og af hvad hun havde fortaalt ham om at være med barn, kunde 
slutte at det lakkede mod den tid hun skulle föde barnet? han svarede, han har 
ikke derover giort sig nogen tanke.  

5) Om han ikke udi nogen maade er vidende om den tid hun fik ondt og födde 
barnet i fiøsen, ey heller der der var nærværende? han svarede, han vidste ikke 
af, hun födde, var ey heller den tid tilstæde, og derom vidste intet, forend hun om 
Morgenen aabenbarede det for ham.  

6) Om han, saa snart han fik at vide, barnet var föd og i hendes Kiste forvaret, 
gav det tilkiende for nogen? han svarede, hund sagde Pigens Moder det, da hun 
kom du til ham, da han laa paa Sengen, og gav hende og tilkiende at barnet laae i 
Kisten.  

7) derpaa blev han tilspurt, om han ikke forhen har begaaet tvende Leyermaale? 
han svarede, Jo, han forhen har besvangret tvende.  

 

Efterat saa vel Pigen som drende vare examinerede, begiærede Fogden at det döde 
bar fölgelig forordningen af 21 May 1751 maate af Chirurgen S. Gotlieb Friderich 
Lange besigtiges og den befalede Obduction af hanem som nærværende og til 
dette stæd kaldet forrettes, som siden efter befundne Omstændigheder af hanem 
skriftlig kunde gives og udi Acten tilföres, hvilket Retten biefaldt. og derpaa strax 
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det döde barn udi Rettens Overværelse blev af S. Lange besigtet og befundet at 
være föd levende, som han lovede fordeligst derover i Retten at indlevere den 
æskende Attest med alle Omstændigheder, som det af ham befandtes. Da Ingebor 
Severins dotters Moder saavel som de folk paa Gaarden Indre-Hougen hvor Pigen 
og Drengen haver tient og hvor barnet er föd, ikke vare nærvæende, saa 
begiærede Fogden Udsættelse udi Sagen til næstkomende Fredag dend 28 
Februari, da same her udi Retten kunde möde og den fornödne Forklaring giöre, 
til hvilken tid Lænsmanden med delinqventerne og Laugrettet vilde möde, som alt 
Retten accorderede og Sagentil förstkommende 28 febr. Udsættes. – 

 

Anno 1755 den 28 Februarii blev Retten atter sat udi Fogdens og forbenævnte 
Laugrettes Nærværelse, da samme tiid for Retten Mödte Delinqventinden Ingebor 
Severins dotter sampt Just Jonsen Grönness med deres beskikkede defensor, S: 
Nideross, og de indvarslede vidner Arne Andersen Indre-Hougen og hans Kone 
Anne Sandels Dotter, hvor begge indstevnte Personer i denne ulykkelige til-
Dragelses tid tiente, samt Delinqventindens Fader Severin Erichsen Hougen og 
hendes stifmoder Anne Knuds Dotter som begge opholdte sig som huusfolk paa 
den gaard hvor denne ulykkelige hændelse er arriveret. Fogden indleverede da 
först den af Chirurge S. Lange forfattede Attest, der lyder saaledes . . . siden 
indleverede han en fra Sognepræsten udstædte Attest saa meldende . . . derpaa 
blev fremkaldet vidnet Arne Andersen Indre-Hougen, der aflagde Eed og vant, at 
han intet om barne-födselen var vidende, men allene at Drengen Just Jonsen, da 
han arbeidde med ham, sagde, at han maatte ned at binde baand til Creaturene, 
og derpaa gik han strax hen i fæehuuset, hvor Pigen Ingebor Severins dotter var, 
saae og at Drengen hialp Pigen at bære foder til Creaturene same Aften, som 
dette barn skulle være föd, men vidste aldeles intet om barnefödselen, för hans 
Kone fortaelte ham det, og om Drengen Just Jonsen havde været hos hende i 
fæehuuset meens hun födde, vidste han aldeles ikke. Fogden tilspurte vidnet  

1) hvor længe det kunde være, at Drengen Just Jonsen var hos Pigen i 
fæehuuset? hvad tid han om Aftenen kom af fæehuuset, og hvor længe derefter at 
Ingebor Severins dotter kom af fæehuuset ind udi Stuen? han svarede det kunde 
være omtrent 1 times tid, at Just Jonsen var hos tösen og det kunde være i 
tusmörket, han kom af fæehuuset, og strax efter kom hun af fæehuuset.  

2) Om han slet ikke veed eller kunde fornemme, at det ikke var rigtig med hende, 
og hun var med barn? han svarede, han slet ikke kunde forstaae at hun var med 
barn.  

3) Om han ikke udi nogen Maade kan være vidende eller haver bemærket, at 
Drengen Just Jonsen haver været hos hende i fæehuuset, da hun födde? hvortil 
han svarede, han havde intet hört derom hverken af hende eller af nogen anden, 
og aldeles ikke vidste andet end han har forklaret, men saa snart han om 
Morgenen fik at vide det, reyste han saa snart veyrliget og föret tillod ham, til 
Præsten, og gav ham det tilkiende. Som ingen havde meere at tilspörge ham, blev 
han fra Retten dimitteret.  
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hans Kone Anne Sandels dotter efter Eed vandt lige eensstemmig med det förste 
Vidne hendes Mand dog med tillæg at da Ingebor Severins dotter om Aftenen var 
hiemkomen, klagede hun at være bleven svag, og derpaa begynte at klæde af sig 
for at gaae udi Seng, drengen Just Jonsen som sad i Stuen, sagde da til tösen 
Ingebor; Klæd ikke alle Klæderne af dig frem paa gulvet, siden du er syg. Disse 
Ord kom hendelsen Konen noget underlig for, saa hun om Morgenen gik til 
Ingebor Severins dotters Moder, og sagde hende, at hendes datter laae siug, og 
hun skulle komme ned for at undersöge hvad hende skædd, da Stievmoderen 
kom ned, spurte hun hende, hvad hende fattes, da Ingebor Severins dotter sagde, 
hun havde ont i hovedet, hvorpaa Stievmoderen sagde, du ligger ilde, ieg skal 
rede bedre op til dig, da hun svarede, det ligger ikke ved, det bliver snart got 
igien, men ved Klædernes tilretteleggelse fornam Stifmoderen af hendes Klæder 
de tegn, som fölger ved barne-födsel, hvorpaa hun efter moderens tilspörsel 
tilstod det, at hun havde föd barnet; efterat baade hun og Just Jonsen der efter 
hendes d. Ingebor sigende vidste, hvad passeret var, havde givt dem tilkiende at 
barnet laae i en Kiste, gik de did hen og aabnede Kisten, sampt fant barnet svöbt 
i et törklæde i Kisten dödt, derpaa blev hun tilspurdt. Om hun vidste aldeles intet 
om, enten Just Jonsen var hos Ingebor Severins dotter, da hun födde, eller hun 
var allene, eller om nogen anden var hos hende? Vidnet svarede hun slet intet 
herom var vidende. –  

Pigens Stivmoder Anne Knuds dotter efter Eed vant lige enstemmig med Vidnet 
Anne Sandels dotter, udi alt rigtigt fra den tid, at bemelte Pigens Madmoder 
havde været hos hende, og sagt hende at Ingebor Severins dotter var syg, da det 
alt saaledes rigtig er passeret, som det forige Vidnes Udsagn forklarer. derpaa 
blev hende tilspurdt, om hun ikke veed eller af andre har hört, enten Just Jonsen 
var hos hende da hun födde eller nogen anden, eller hun var allene den tiid? hun 
svarede hun vidste ikke derom, har heller ikke hört noget derom, men da hun 
holt paa med Ingebor Severins dotter og foreholt hende, hvi hun længe havde 
dulgt dette, svarede Ingebor, at Just Jonsen havde bedet hende, at hun i 
længsten skulle dölge det, men som det kom for snart paa, fik hun ey tid at sige 
nogen det;  

hendes Fader Severin Erichsen Hougen efter Eed forklarede, at han intet vidste 
om det end det som af hans Kone Anne Sandels dotter [det er angitt feilpatronym her, 
skal være Knuds dotter] som er sagt og af hende forhen forklaret.  

Fogden begiæred, at Pigen Ingebor Severins dotter for Retten maatte fremkaldes, 
og tilspörges, om hun endnu som forige Rettes dag benægter at Just Jonsen ikke 
haver været hos hende den tiid hun udi Fiösen födde sit barn, hvortil Fogden fant 
sig beföyet af Præstens indkomne Attest?  

Ingebor Severins dotter svarede, at hun vedblev alt hvad hun seneste Rettes dag 
haver udsagt, og aldeles benægtede at Just Jonsen havde været hos hende i 
barne-födselen, og ey heller han derom var vidende, förend hun om Morgenen 
efter sagde ham det.  
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ligeledes blev Just Jonsen Grönness tilspurt, om han ikke ligeledes vedblev, hvad 
han seneste Rettes dag tilstod? hvortil han svarede, at han aldeles intet andet 
havde at sige end den tiid skeed er, og dertil udi alle ting refererede sig.  

Fogden derefter paastod at Ingebor Severins dotter for begangne Forseelse maatte 
ansees og dömmes fölgelig lov: 6 b: 6 C: 7 og 8 art. og Drengen Just Jonsen 
Grönness som forhen har begaaet tvende Leyermaal og dette nu det tredie og som 
den der haver tient paa Gaard med hende og dog hverken tilholt hende at 
bekiende det hun var svanger ikke heller selv for nogen aabenbaret det hvorved 
denne ulykkelige hændelse kunde være forekomet han for same sin Forseelse 
maate dömes sin Lives tiid udi Trundheims Fæstning at arbeide, og derpaa indlod 
Sagen under Dom.  

S: Nideross som anordnet Forsvar for de tvende indstevnte Delinqventer fant 
allene foruden at instille til Rettens paaskiönnende, hvad sig for det förste angaar 
Delinqventinden Ingebor Severins dotter da viser Acten saa vel som hendes egen 
tilstaaelse at hun vel haver födt barn i dölsmaal, dog derunder at maa iagt tages, 
at hun saavel er et meget ungt qvinde-Menniske, som ikke haver havt begreb om, 
hvor lang tiid og frist hun kunde have havt til hendes barnefödsel, som ogsaa at 
hun saa vel af Undseelse og blyefærdighed som hastig Overilelse til sin barne-
födsel som Acten nærmere forklarer, har været forekommet udi at tilkiendegive 
sin i saa maader angiven tilstand, og allerminste har været betænkt paa enten i 
Dölsmaal eller ved Selv Mord at föde eller ombringe sit Foster, men efter anförte 
Omstændigheder var og er bleven gevaarden udi den ynkværdige tilstand, som 
hun med i saa Maader befindes og actioneres for, i hvilken henseende Acten her 
ey allermeste ombad same maatte tages udi Overveyende ved Forestillelse ved 
afsigende Dom, men dernest indlod hendes Sag til Kongl. Allernaadigst 
formildelse til Livs Frielse. hvad sig end angaar delinqventen Just Jonsen 
Grönness, da som Acten viser, at han i ingen Maader er overbeviist om, at have 
været Medvider udi denne omvörte Dölsmaals födsel saa formodde ha, at han i 
saa Maader for Straf bliver befriet, men hvad sig angaar hans tvende ganges 
begangne Leyermaal, som han selv for Retten haver tilstaaet, og hvorfor han og 
efter Lov og seenere allernaad. ergangne befalinger er selv dömt og coendemneret 
til Fæstnings Arbeide, saa indstillede han til Rettens behagentlige paaskiønende, 
udi hvor mange Aar han same bör udstaae, og hvor udi ender alt, han indlod 
Sagen under dom. Actor refererede sig til sit forige. 

 

Eragt: 

Sagen optages til Doms til i Morgen. – 
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Den efterfölgende 1 Martii blev udi Sagen saaledes Dømt og Afsagt. –  

Delinqventinden Ingebor Severins dotter har utvungen for Retten tilstaaet at have 
avlet Barn med Just Jonsen Grönnes, som hun avigte 6 Februarii udi et 
Fæehuus paa Gaarden Indre-Hougen, hvor hun var i Tieneste, har bragt til 
Verden; da ingen for hende var tilstede, som hende udi hendes Barns Nöd kunde 
være til Hielp, hvorover Fosteret er fundet dödt. Delinqventinden siger, at Barne-
födselen hende saa hastig paakom, at hun fik ey Tiid at raabe om hielp, og ved 
det en langvarig Besvimelse udi Barsel-Smerten overfalde hende, kan hun ey 
erindre, enten Barnet blev föd levendes eller dödt, og derfore om Barnet end var 
levende, kunde hun ey være mægtig, da Daanelsen saaledes havde betaget hende, 
at hun intet sandsede, at komme Fosteret det ringeste til Hielp, saa enten 
Fosteret udi eller efter Födselen er död, kan ingen viide; men at Delinqventinden 
har lagt Haand paa Barnet og dræbt det, skeet klarlig ey at være skeed, da Barnet 
findes i fuldkommen heel Stand og ey ringeste Tegn er, at det af hende er myrdt, 
som og Chirurgi Attest bevidner; Det er en stor Fejl, at Delinqventinden Ingebor 
Severins Dotter har fortiet og ey aabenbaret sin frugtsommelige Tilstand for 
nogen, forinden denne ulykkelige hendelse tildrog sig, som af hende foregives, ey 
at være skeed forsætlig, men allene tænkte at vilde dölge det, det lengste hun 
kunde, da hun vilde have sagt det, men som Födselen hastede snarere end hun 
tænkte, blev hun hindret at give det nogen tilkiende, hvorover det födde Foster 
enten i Födselen eller af Mangel paa Tilsiun og Hielp maa være dödt i Alt dette nu 
af hende paaberaabte og anförte kan ey befrie hende fra den Straf, Loven dicterer, 
men som hendes Omgang er aldeles lovstridig, bliver bemelte Delinqventinde 
Ingebor Severins dotter herved Dömt paa Fundament af Lovens 6 bogs 6 Cap. 8 
og 7 articler for hendes Barnefödsel i Dölsmaal at miste sit hoved med en Öxe og 
hovedet efter Henrettelsen at sættes paa en Stage, og efter Forordningen af 9 
Augusti 1731 hendes döde Legeme ved Natmanden paa Retterstædet at 
nedgraves. –  

Hvad Delinqventen Just Jonsön Grönness angaar, da har Delinqventinden 
Ingebor Severins Dotter aldeles nægtet at bemelte Just Jonsön det ringeste om 
hendes Barne-Födsel var vidende, förend dagen efter, og altsaa ey har været 
tilstæde hos hende i hendes Barns Nöd: hun har og gandske benægtet, at han er 
Viedrider eller har instigeret hende til nogen fordulgt Barne-Födsel, som og de 
förte Vidner ey det ringeste kan forklare, at han paa nogen Maade er deelagtig udi 
denne ulovlige Omgang, men da han efter Præstens Attest skal være et ryggeslös 
Menniske, og nu begaaet tvendie Leyermaal, bliver bemelte Just Jonsön 
Grönness herved Dömt i fölge Lovens 6 bogs 13 Cap 1 act at udrede sine 
Leyermaals Böder med 12 Rd. Til Rekness Hospitall, sampt efter de udi samme 
Capitul paafölgende 8 og 9 Articler at arbeide udi Trundheims Fæstning 6 Aar, 
som alt Lovlig bliver at fuldbyrde. – 

________________________________________________ 
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Trondheim lagting, 1747-1762, sidene 389b-390a 

 

Anno 1755 Tirsdagen den 22de Julii blev atter det almindelige Botolphi 
Laug=Ting fremholdet. 

Fogden Sr. Andreas Eeg mödte for Retten og fremlagde et af ham udvirket 
Laug=Tings Stevnemaal dat. 15de Maii sidste hvorved til paakiendelse for laug-
Tings Retten er bleven paastefnt den Dom som Sorenskriveren i Romsdahls 
Fogderie S: Jalles og Ved Doms Vand haver af sagt den 1te Martii indeværende 
aar over Just Jonsen Grönneset for begangen 3die leyermaal, og Ingeborre 
Severins Dotter for hun haver föd i Dölsmaal og hendes Foster befunden dödt – 
hvilken Stevning med sine Paaskrifter blev læst; - De indstefnte Delinqventene 
mödte personlig; men deres anordnede Defensor Proc: Krull, lod tilkiende give at 
hand ikke kunde beopagte de paagieldende Partie, saasom hand ikke skal have 
seet hverken Stevning eller under Rettes Acten, og ej været Sagens forelægh 
bekiendt förrend i Dag. Fogden Eeg til, forestaaende Krulls declaration maatte 
svare at han havde faaet Hr: Stiftbefals Brev om, at Krull for meere end en 
maaned siden skal være opnæfnt til defensor og bleven bekiendt giort, at under 
Rettes Acten var at bekome hos Laugmanden; hvorefter Fogden fremlagde under 
Rettens Doms acte og deraf begiærede at Afsigten maatte blive tilfört, og 
delinqventernes bekiendelse demem forelæst. –  

Derpaa blev Delinqventernes Bekiendelse for dem tydelig oplæst, som De tilstod i 
alle maade saaledes rigtig at være; Delinqventinden blev dernæst taget under 
nærmere Forhör og giöre efterfölgende Spörsmaale, og Just Jonsen imidlertid 
udreyst.  

1te hvad tid om aften at hun födde om det var efter den tid mand pleyer gaae til 
Sengs eller för – R det var imellem at de havde spist til aften, og hen imod den 
Tiid de pleyede at gaae til Sengs at hun födde –  

2de da hun same aften som hun födde har klaget for sin Madmoder at være syg, 
og om hun da ikke kunde forstaae, at hendes Sygdom bestod af barsel Smerter. – 
R nei hun kunde alskens ikke forestille sig at hun havde barsel ondt. –  

3d om Just havde bedet hende at hun skulle fortie i det længste at hun var 
Svanger. – R: hand havde ikke bedt derom. –  

4 hvorfor Just Jonsen hialp hende at bære foer til Creaturerne i Fæehuuset den 
aften som hun födde, og om hun forlanget ham dertil. R hun bad ham hielpe sig, 
saasom hun var Syg og havde ondt for Brystet / efter hendes tanker / af 
Forkölelse –  

https://media.digitalarkivet.no/view/31402/391
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Fremdeeles blev Just Jonsen tilspurt Hvad der anlediget ham til at bære foer i 
Fæehuuset for Ingeborre den aften hun födde, og om hand pleyde at giöre hende 
saadan Tieneste. R hand pleyde ikke at giöre den tieneste, men som Ingeborre 
bad ham den gang derom, og sagde sig at være Syg af Snue og Forkölelse, saa 
skeede det.  

2 af hvad aarsage at hand sagde til Ingeborre, at hun ikke maatte afklæde sig paa 
gulvet i Stuen, da hendes Madmoder og de flere vare tilstæde. – R: Hand bad 
hende ikke at klæde sig af, paa det hun ikke skulle blive verre og Sygere af den 
Forkölelse hun havde, saa som Dören stod aaben formedels Rög. Videre blev ikke 
spurt nogen af demem, eller var at erholde til Sagens oplysning: da mand 
detsuden med störste möye har komet til De Svar som Delinqventinden har givet, 
efterdi hun gandske var betaget af graad.  

 

Sagen blev derpaa til Doms optaget til i Morgen. – 

 

Ao 1755 Onsdagen den 23de Julii, blev udi den af Kongl: Majst Foget Jacob 
Andreas Eeg imod Ingeborre Severins Dotter og Just Jonsen Grönnes indstevnte 
Sag, saaledes Afsagt 

Dom 

Efter Ingeborre Severins Dotter Grönnessets stadige bekiendelse, vidnernes 
Forklaring og Just Jonsens Tilstaaelse befinder mand for sandt at hun i Dölsmaal 
har född sit Foster, der efter hendes Opgivelse omsider, ere forefunden dödt: Thi 
stadfæstede indstefnde Hiem Tings Dom saa at Ingeborre Severins Dotter bör 
henrettes med Öxe, Hovedet paa en Stage, legemet paa Retter Stæden begraves, 
og Hendes Hoved Lodd til Doms Eragt: forbrudt, Hvilken Straff, tilligemed de i 
Sagen værende övrige omstændigheder, som synes at sætte det i Tvil at Ingeborre 
Severins Dotter forsætlig har omkomet sit Barn, allerunderdanigste underkastes 
Deres Kongelige Majsts allernaadigste overveielse.  

Endelig stadfæstes under Rettens Dom over Just Jonsen, der ikke har kundet 
nægtes for at have Begaaet Leyermaal med bemte Ingeborre Grönneset [feilskrift], 
og at same er hans 3de bedrevne leyermaal, og altsaa bör hand arbeide Sex Aar i 
Tronhiems Fæstning og Böde tolv Rixd: Sex uger efter denne Doms lovlige 
anviisning. – Ingeborre Severins Dotter paa Tilspörsel, sagde at hun ikke agtede 
at skulle blive videre appelleret; men allene begiærede at hendes Dom maatte 
blive allerunderdanigste forestillet Hans Mjsts: - Ligesaa ærklærede Just Jonsen 
at være fornöyeet med den over ham fældede Dom. -   
________________________________________________ 
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Tingboka, Romsdal sorenskriveri 1749-1757, side 456-457. 
                                                                                                          

Anno 1756 den 3 Julii blev det almindelige Sommer Skatte- og Sage ting holdet 
for Fanne Otting paa Bulsöen overværende Kongl: Maysts: Foged S: Jacob 
Andreas Eeg og fölgende 8 Eedsvorne Laugrettesmænd Arne Larsen Yttre-Aaröe, 
Anders Andersen Kleve, Gunder Bulsöen for Ole Olsen Kleve, Knud Erichsen 
Skalle, Lasse Löcheren, Knud Braset, Anders Övre-Lien og Knud ved Elven. 

Fogden udleverede i Retten en beregning over de bekostninger som var paagaaede 
ved Delinqventerne Just Jonsen Grönnes og Ingebor Severins dotter. Beregningen 
af 24 Dec: 1755 med sine hossfölgende behager ligides som fölger. Derefter 
Fogden var begiærende at Almuen og Laugrettet maatte tilspörges 1) Om de ikke 
vidende at de nævnte delinqventer vare blevne arresterede den udi beregningen 
anförte tiid. 2) Om de og ikke vare vidende, at alle de udi beregningen anförte 
Omkostninger, vare medgaaed. 3) Om nogen kunde være vidende, at disse tvende 
paadömte Personer Just Jonsen Grönnes og Ingebor Severins dotter vare eyende 
noget, som kunde blive til Erstatning for hans Maysts: Cassa.? Laugrettet og 
Almuen svarede til de tvende forhen Qvæstioner, Jo, det udi alle maader var 
Sandhed og til den 3d. qv: svarede de ligeledes, at de vel være vidende, Benævnte 
Delinqventer ey det ringeste var eyende, men gandske fattig og uformuende. 
Fogden begiærede over det anförte et lovligt tingsvidne, som bevilges. 

: 

: 

Causa 2)*  Fogden Eeg havde indstævnt Lars Jonsen Grönnesset og Ingeborg 
Jens datter for begangen Leyermaal sammen, forinden han er confirmeret. 
Stevnevidnerne Ingebricht Eichrem og Niels Aarönes afhiemlede Stevnemaalet. 
Lars Jonsen Grönness mödte, tilstod Forseelsen samt at han ey var confirmeret. 
Og Ingeborg Jens datter mödte ligeledes og tilstod ogsaa Forseelsen at hun med 
Lars Jonsen Grönness har begaaet Leyermaal. Derefter Fogden indleverede 
Præstens Attest, saa lydende – samt paastod som efter fortieneste, herpaa blev 
Dömt – 

De indstævnte har selv tilstaaet inden Retten at have begaaet Leyermaal sammen, 
forinden han er confirmeret, i Anledning straf Dömmes Lars Jonsen Grönnes at 
betale til Reknes Hospitalsine Leyermaals böder med 12 rd: og Ingeborg Jens 
dotter ligeledes sine Leyermaals böder 6 rd:, samt paa Fundament af 
Forordningen af 2 Sept: 1795 at arbeyde udi Trundheims tugthuus hver ½ Aar, 
som alt efter lovlig Adfærd fuldbyrdes – 

________________________________________________ 
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Danske Kanselli: Norske tegnelser, 1755-1756, s. 257b 
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C195 Stiftsbefalingsmand Friderich Rantzau, Notitz, anl: Dommens Formildelse 
over Del: Ingeborg Severins Datter. 

F5tus;  [Kong Fredrik den femte] 

V:S:B:T: De af Dig, ved Skrivelse til Vores Geheime = Raad i Vores Conseil og 
Ober-Secvesterer udi Vores Danske Cancellie, Os Elskelig Sl: Johan Ludvig 
Holstein, Greve til Ledreborg, Ridder x: under 2. Augusti sidstleden indsendte 
Hiem- og Laugtings Domme, som tilfinder Delinquentinden Ingeborg Severins 
Datter, formedelst Barnefödsel i Dölgsmaal, at miste sit Hoved med Øxe, Hovedet 
at settes paa en Stage, samt Legemet paa Retter-Stedet at nedgraves og have 
hendes Hoved Lod forbrudt, have Vi ladet Os allerunderdanigste referere, med 
hvis Du i henseende til de under Sagen forekommende Omstændigheder har 
funden fornöden at erindre, angaaende at Delinquentinden pludselig skal være 
overkommet hendes Barnefödsel, saa hun des aarsag, og formedelst at være 
falden udi Daanelse, hverken har kundet raabe om Hielp, eller viide, om det af 
hende födde Barn havde været ved Live, siden det skal være funden stiv Frossen 
liggendes hos hende paa Gulvet, da hun kom til sig Selv igienn; Des aarsag, Du 
udi saadan Anledning haver indstilt Dommen til Vores allernaadigste Formildelse 
for Delinquentinden paa Livet, med viidere; Thi give Vi Dig herpaa allernaadigst 
tilkiende, at Vi, efter anförte Omstændigheder, og da den udi Sagen for 
Under=Retten fremlagde Chirurgi Attest forklarer, at paa Barnet ikke er funden 
noget Kiende=Tegn af haands paaleggelse, af særdeles Kongelig Naade, 
allernaadigst haver pardonneret Delinquentinden Ingebort Severins Datter paa 
Livet, imod at indsettes til Arbeyde udi Trunhiems Tugthuus hendes Livs tiid, det 
Du af Vores paa Laugtings Dommen tegnede allernaadigste Resolution, som Dig 
tilligemed Hiemtings Dommen herved tilsendes, nærmere kand erfare; Og 
hvorefter Du den fornödne Anstalt haver lade giöre, at Straffen saaledes over 
Delinquentinden vorder exeqveret, indberettende udi övrigt at Du denne Vores 
allernaadigste Ordre med hosfulgte Domme haver bekommet, Befalendes er. 

Fredensborg den 5te Septembris 1755. 
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Etterord  

Ingeborg Severinsdatter ble født på Hungnes i Fanne, den 1734 og døpt i Bolsøy-
kirka søndag 4. april med faddere fra Eide, Hungnes, Mauset og Talset. 

 

Dmic: Lætare. Døbt Sæfvri Hungnæssis D: Ingeborg. Fadderer, Berthe Eide, 
Ingeborg Hungnæss, Cicile Moiset, Erich Talset, Anders Hungnæss. 

Foreldrene var Severin (Sæfvri) Eriksen Mauset (ca. 1698-1761) og Inger 
Olsdatter Gjermundnes. Ingeborg hadde søstrene Bergithe (f.1724 på Mauset) og 
Eli. Det kan ha vært flere, men det er disse tre som nevnes og tilgodeses i skiftet 
etter faren i april 1761. De samme tre nevnes også i Ødegård-skiftet på Istad fra 
september 1774, der farmoren deres Eli Olsdatter Lien, er en av mange arvinger. 
Det mangler dåpsinnføring på Eli Severinsdatter, men i begge skiftene er hun 
nevnt som den mellomste blant søstrene. Vi kan ikke være sikre på at de tre har 
samme mor, det er bare første dåpsinnføring på Bergithe som har med morens 
navn. Det framgår av rettsaken at Severin Eriksen har giftet seg på nytt med 
Anne Knutsdatter etter 1747 en gang. Det framgår av skiftet etter Anne i januar 
1757 at hun har en 10 år gammel sønn, Iver Andersen f.ca. 1747 (muligens sønn 
etter Anders Iversen Tjelle). I forannevnte skifte etter Ingeborgs far, Severin 
Eriksen, framgår det at han er gift enda en gang – med Dorthe Jørgensdatter 
Røsberg. Hun var enke etter Søren Knutsen Eidsbøen, som var første gang gift 
med Ingelev Olsdatter Gjermundnes (muligens søster av Severins første kone og 
dermed Ingeborgs tante). 

Familien oppholdt seg på Hungnes da Ingeborg ble født. Den gangen var sjøen 
naturlig ferdselsåre, og slik var jo Hungnes og Ytter-Mauset mer som nabogårder 
å regne. Familien var på Mauset en periode, før altså Severin og hans neste kone 
Anne Knutsdatter er husfolk på Haugen under Inderhaug (dagens Nordhaug) inne 
i Osen når vi møter dem i 1755. Ingeborg er da i tjeneste på Inderhaug, hos Arne 
Andersen (fra Hovedenakken) og Anne Aleksandersdatter (fra Bratset). Og der er 
også Just Jonsen Grønnes i tjeneste.  
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I skiftet etter faren Severin, har Ingeborg Jon Talsethagen som formynder (ikke 
noen ektemann), mens i Ødegård-skiftet står det at Ingeborg Severinsdatter er gift 
og oppholder seg i Trondheim. Hun har et litt uvanlig patronym, så kanskje det er 
henne som gifter seg i Trondheim i 1764 med Ole Arnesen, soldat på festningen: 

 

D? Juni begierede Guarnisons Soldat, Ole Arnesön, trolovelse med Pigen Ingebor 
Severins Datter anviset Chefens tilladelse af dato 30 Juni 1764 og Auditeur Molbergs 
bevis at hand har aflagt Eed ey at være trolovet eller ægteviet til nogen anden qvindes 
Person og ey i noget andet ægteskabs Løfte forbunden, for ald videre ægteskab, lovlig 
Caverer som forlöftnings Mænd. Nathan Surland, O.A. Boch. 

Selve vielsen er ikke funnet på Ingeborg og Ole, ei heller noen dåpsinnføringer, så 
det er høyst uklart om de har noen etterkommere. 

Skriftlige kilder er det tynt med for denne perioden og i det lille som er, finner vi 
enda mindre om kvinner. Med mindre de har gjort noe straffbart. Det er slik vi 
blir kjent med Ingeborg også, det faktum at hun føder et barn 6. februar 1755 i 
hemmelighet og helt alene – med det tragiske resultat at det nyfødte barnet dør. 
Siden Ingeborg besvimte av fødselssmertene, kan vi ikke med sikkerhet vite om 
barnet var levende født. Uansett var jussen krystallklar, dette ble ansett som et 
ytterst alvorlig lovbrudd. Christian den femtes norske lov, «Siette Bog. 6 Cap. Om 
Manddrab» sier i artiklene 7 og 8: 

    

 
7. Letfærdige Qvindfolk, som deris Foster ombringe, skulle 

miste deris Hals, og deris Hoved sættis paa en Stage. 
 
8. Vorder noget letfærdigt Qvindfolk med Barn, og med sin 

Barnefødsel i Dølsmaal omgaar, og ikke bruger de 
ordentlige beskikkede Midler, som hende og Fosteret i 
saadant Tilfald kunde betiene, og samme Barn borte 
bliver, eller paaskydis at være dødt født, eller i andre 
Maader forkommet, da skal hun agtis saasom hun sit 
Foster med Villie hafde ombragt. 

 

Det framkommer av tingrettssaken at barnets far er Just Jonsen Grønnes. Han er 
sønn av Jon Larsen Grønnes og kona Gjertrud Pedersdatter, og er født i 1726, 
eller senere (hans eldre bror Peder er døbt i januar 1725). Siden dette er Just sitt 
tredje barn utenfor ekteskap, må han være noen år eldre enn Ingeborg.  
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Hans halvbror Lars Jonsen Grønnes (født i 1743) hadde samme far, men moren 
het Sara Knutsdatter. Det er denne halvbroren som blir straffet for barn utenfor 
ekteskap, slik det framkommer i referatet fra tingretten holdt på Bolsøya 3. juli 
1756. Mens Lars slipper unna med en bot og 6 måneder i fengsel, så får Just 
både bot og hele 6 år i fengsel for tredje gangs farskapssak. 

Ingeborg Severinsdatter får altså omgjort dødsstraffen til livsvarig fengsel, men 
hvor mange år hun reelt måtte sone er uklart. Det står ikke noe om at hun (hvis 
det er henne da) er tukthusfange i forlovelsen med Ole Arnesen, men det er jo 
påfallende at han er soldat på festningen og slik sett kunne ha blitt kjent med 
henne der. Kanskje var Ingeborg allerede benådet da de forlovet seg i 1764, ni år 
etter straffesaken mot henne. Jeg har ikke funnet noen benådning fra det danske 
kanselli (kongen) på henne, ei heller på Just Jonsen, men jeg vet ikke hvordan 
prosedyren var her – kanskje benådning var delegert til lavere myndighet. 

 

- - - o o o 0 o o o - - - 

 

Kilder 

Digitalarkivet: Kirkebok for Veøy, samt protokoller for tingrett og lagting, og det 
danske kanselli. 

DIS-forum: Informasjon og lenker via debattinnlegg fra Kjell Farstad (Skåla) og 
Tore Kristiansen (Kristiansund).  

Slektsweb: Osvald Rydjords nettsider. 

Fannesider: Knut Lassesen Romuld (artikkel). 
 

I rettsreferatene er spørsmål og svar redigert slik at de skal være lettere å lese, 
men innholdsmessig er de uendret. En «R» i referatet markerer starten på svar 
(respons) fra den tiltalte. Avskriftene er gjort med alle forbehold om feil og det 
påhviler enhver å selv sjekke de opplysninger som man evt. ønsker å gjenbruke.  

 

Dersom noen har rettelser, eller andre innspill, så ta kontakt med undertegnede. 
Ikke minst hadde det vært kjekt å få avklart om Ingeborg har etterkommere, hvis 
eksistens altså hang i en tynn tråd en periode. 

 

Roy M. Istad 
Bø i Telemark, 6. februar 2021. 
Epost: roy@istad.info 
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