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Utdrag ur domboken från Vette Häradsrätt. 
Innehåller alla ingående handlingar i aktuellt mål.

Originalhandlingarna kan till vissa delar vara svåra att tyda. Dels kan det bero på bläck-
fläckar, bortrivet papper eller att inbindningen av domboken gjorts så att ena kanten av en 
handling blivit "osynlig". Renskrift av texterna har gjorts så långt det är möjligt. Där texten 
ej kunnat tolkats, har ett frågetecken angetts.

Varje protokoll eller handling inleds med ett id-nr, ex. (v278495.b12480.s2469). Detta nr är 
ett id som används av företaget Arkiv Digital, när de katalogiserar och lägger ut materialet 
på internet. Du kan själv, med hjälp av detta id, söka fram aktuellt material på internet, men 
du måste då prenumerera på tjänsten. En sådan prenumeration kan lösas direkt på Arkiv 
Digitals hemsida.

Jan Nilsson

Själva protokollsanteckningarna i domboken har vit bakgrund.

Till protokollet bilagda handlingar har grå bakgrund.



v281438.b50
1899 den 22 Februari
No 3
Nämndemannen Olof Edvard Corneliusson i Hogdal företräder och inlemnar denna 
skrift:

“Till Vette” etc  Litt. A

Härvid är fogadt ett så lydande intyg:

“Femtonåriga” etc  Litt. B

Efter föredragning häraf meddelar Häradsrätten vid tingets slut den ? Maj 1899 följande 

Beslut
Häradsrätten förklarar ansökningen icke föranleda till annat Häradsrättens yttrande än, 
att Helena Larsdotter med vederbörande förmyndares medgifvande är lagligen ofö-
rhindrad att derest sådant är nödigt, till sin dotters underhåll om uppfostran använda 
hennes arfvemedel.

v281438.b60
No 3 Litt A
Till Vette Välloflige Häradsrätt!
Som jag och min dotter Klara Maria, född den 31 Mars 1884, i följd af bägges vår sjuk-
lighet äro oförmögna att oss själfva till fullo försörja, får jag på grund af häraf ödmjuk-
ligen anhålla, det Välloflige Häradsrätten täcktes bevilja mig rättighet att af min dotters 
tillförordnade förmyndare Martin Andersson i Nordby årligen utfå räntan af hennes hos 
förmyndaren innestående medel, belöpande sig till omkring ett hundra kronor om året, 
till dess hon uppnått myndig ålder för att användas till bägges vårt gemensamma behof, 
så väl för att kunna få anlita läkare, som för öfrigt till vårt gemensamma nödvändiga up-
pehälle.
Hjelmberg den 21 Februari 1899
Helena Larsdotter

v281438.b70
No 3 Litt B
Femtonåriga flickan Klara Maria Hansson från Hjelmberg, Hogdal lider af höggradig 
plattfot å båda fötterna med deraf efter ansträngande gående eller stående vållade svåra 
smärtor i fotrotens ben och är på grund häraf, åtminstone ej ännu, vuxen de ansträn-
gningar, som tillkommer en tjenstejungfru hvarför önskligt vore, om tillfälle kunde 
beredas henne att fortfarande få vara hos sin moder, enkan Helena Hansson, så mycket 
mer som äfven hon är sjuklig och svag och väl behöfver den lilla hjelp som dottren kan 
lemna. Sålunda ansett, hvilket härmed på heder och samvete intygas.
Strömstad den 16 februari 1899.

Conrad Cavalli Björkman
extra provincialläkare



v740.b90.s81
Husförhörslängd
Boende Hjelmberg
Styrman G M Hansson f. 1836-06-19 i Skee död Oct 87
Enkan Helena Larsdotter f. 1843-06-08 i Hogdal Vigda 1877-08-31
Barn Clara Maria f. 1884-03-31

v15649a.b680.s60
Husförhörslängd
Helena och Clara flyttar 1900 till Stuveröd
Inhyses, fattig
1903 flyttar Klara till Helle där hon tjänar som piga
Återvänder till Stuveröd 1905. Lysning 1908.
Moder och dotter flyttar i november 1908 till Hvaler, Norge

v421.b85.s161
Dödbok
1887 Oktober noterades Hansson som död. Åbo och styrman i Hjelmberg. 51 år 4 mån 
gammal.
Dödsorsak: Drunknad. Förolyckad med fartyg och allt under storm i Nordsjön i oktober år 
1887.
Enligt skrifvelse från fadren Klockaren H Olsson, hitkommet d. 2 Mars 1888.

v187797a.b260.s22
Vigselbok
Mattis Olsen, sjöman, norsk undersåte, född på Hvaler i Norge
Klara Maria Hansdotter, hemmadotter, Stufveröd
Vigda 20 Nov 1908
Borgensförbindeles för henne af Edvard Josefsson, Hälle och August Karlsson, Kongbäck

v65898.b501.s995
Boupptecking


