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– Jeg vil heller ende mitt bedrøvelige 
liv enn å leve under min fars gru-
somme hender!

Året var 1766 og Ingeborg Akeleye 
levde som separert kvinne uten kon-
troll over eget liv, økonomi og hvor 
hun ville bo. Faren hadde gradvis sør-
get for å undergrave alle hennes for-
søk på selvstendighet. 

Ingeborg var 15 år gammel da hun 
forlot hjembyen København. Kom-
mandørkaptein Jens Werner Akeleye, 
var tilbudt stilling som overlos i Norge 
og flyttet til Tønsberg med hustru og 
datter. Noen år senere var ryktet om 
Ingeborgs skjønnhet og gifteklare al-
der nådd den unge adelsmannen Her-
man Løvenskiold. Han befant seg i Pa-
ris, og fridde per brev. Saken ble hånd-
tert av kaptein Akeleye, som etter å ha 
undersøkt frierens økonomi og livssi-
tuasjon, ga klarsignal. Løvenskiold 
var arving til Fossum i Telemark, og 
ble regnet som et godt parti. Det unge 
paret hadde knapt møtt hverandre da 
de ble viet i København våren 1763. Så 
snart de var gift, forsøkte Ingeborgs 
far å sikre seg kontroll over svigersøn-
nens økonomi. Familien Løvenskiold 
fikk satt en stopper for det skitne trik-
set, men Akeleye satte i gang med 
bakvaskelser og intrigemakeri som 
drev ekteparet stadig lengre fra hver-
andre. 

Separasjon og skilsmisse var sjel-
dent på 1700-tallet, men ikke umulig, 
og foregikk normalt ved rettergang og 
dom. Det fantes også en alternativ 
måte i form av et bønnebrev til kon-
gen. Dette ble til slutt løsningen for 
Ingeborg og Herman. I separasjons-
kontrakten heter det at de fra første 
stund hadde håpet på hjelp fra det 
høyeste for at hjertene deres skulle 
bøye seg og kjærligheten bli fullkom-
men, men at dette ikke hadde skjedd, 
og at de nå ville leve separat. De fikk 
godkjent separasjonen i mars 1766, og 
gikk dermed inn i en uavklart situa-
sjon der ingen av dem var fri til å gifte 
seg igjen, og hvor begge var satt under 
økonomisk formynderskap. 

Ingeborg klarte å få faren med på at 
hun kunne bo i eget hus i Tønsberg og 
leve på renter, men han brøt snart det 
løftet. Ovenfor myndighetene hevdet 
han at datteren var umulig å ha med å 
gjøre og ikke i stand til å ta fornuftige 
avgjørelser. Han han fikk utstedt kon-
gelig ordre på at hun skulle flytte til 
København, der han selv hadde bosatt 
seg etter årene i Norge. For at det ikke 
skulle se ut som han hadde til hensikt 
å få kontroll over midlene hennes selv, 
foreslo han en slektning som formyn-
der. På utspekulert vis forsøkte han å 
lure til seg en del av Løvenskiolds for-
mue, slik han hadde planlagt fra star-

ten.
Ingeborg var dypt fortvilet, og dette 

kom sorenskriver Friis på Falkensten 
for øre. Som familievenn var han 
smertelig klar over den vanskelige si-
tuasjonen, og hjalp henne å flykte. 
Deretter fikk han satt i gang en ny un-
dersøkelse av hele saken, men før den 
var ferdig behandlet skjedde det noe 
som var både overraskende og uvan-
lig. Et brev signert kongen meddelte 
at Ingeborg Akeleye etter søknad var 
fritatt fra farens formynderskap. Hun 
var fri fra all tiltale, kunne bo hvor hun 
ville og selv velge formynder.

Fra flere hold er det hevdet at den 
som påvirket kongens avgjørelse var 
Larviks greve Christian Conrad Dan-
neskjold-Laurvig. Greven hadde ofte 
møtt fru Ingeborg i sosiale sammen-
henger da hun fortsatt var gift, og ting 
tyder på at de hadde mer enn et godt 
øye til hverandre. Det som er sikkert, 
er at de to innledet et forhold etter at 
Ingeborg var lovformelig skilt. Da gre-
ven vendte tilbake til Larvik i 1770, ble 
de samboere på gården Roligheten i 
Hedrum. Det har alltid vært hevdet at 
greven ikke ønsket å gifte seg med In-
geborg Akeleye, men dette er feil. Søk-
nader ble sendt, men avslått. Den siste 
søknaden rakk ikke å bli ferdig be-
handlet, men innvendingene fra pro-
fessorene ved det teologiske fakultet 

oser av skepsis, spesielt mot Ingeborg 
Akeleye og forholdene rundt separa-
sjonen fra Løvenskiold. 

Christian Conrad Danneskjold-
Laurvig døde den 9. april 1783 hjem-
me på Roligheten. Ingeborg Akeleye 
giftet seg på nytt like etter og fortsatte 
sitt urolige liv. Hun hadde nok lite til 
felles med vanlige kvinners hverdag, 
men historien hennes kaster likevel 
lys over kvinners og døtres mangel på 
rettigheter i Danmark-Norge på 
1700-tallet.
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Ingeborg akeleye (1741 – 1800)
Adelskvinne, skilt og samboende

Vi i larvik 350 er et prosjekt av 
journalist Kristian Bålsrød, historiker 
Ane Ringheim Eriksen ved Larvik 
Museum og illustratør Christina Dis-
ington, med støtte fra Larvik kom-
mune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil 
du i ØP bli kjent med ett av totalt 350 
portretter som vil utgjøre samlingen 
Vi i Larvik 350. Se mer på vi350.no, 
og på jubileets facebook-side.
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