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v281432.b5080
Urtima ting 19 augusti 1887
No 3
Efter det Krlmn i häradet F W Bendroth med skrifvelse, som den 15 innevarande månad 
kommit Domhafvanden till handa, anmält att han för begångne stölder häktat och låtit 
till Kronohäktet i Uddevalla införpassa två personer hvilka uppgifvit sig heta Martin 
Olsson “Sandbacken” och Andreas Petersen samt vara från Norge och rannsakning med 
de tilltalade till denna dag utsatts, så företages nu detta ransakningsmål, dervid i Åkl-
agarens närvaro de tilltalade i tingssalen införas under bevakning af fånggevaldigern 
P A Bergendal hvarjemte, såsom målsegare anmäla sig Carl Olsson i Kongbäck, enkan 
Anna Maria Olsdotter och hennes son Olaus Simonsson i Strand samt Enkan Maria 
Björk och Axel Pettersson i Strömstad.

Åklagaren upplyser att de tilltalade af honom häktats här i staden, dit de i hvaran-
dras sällskap ankommit den 10 innevarande månad samt att de då voro innehafvare 
af åtskillge saker, som, enligt hvad för åklagaren anmälts blifvit stulne från personer i 
Hogdals socken och här i staden.

Tilltalade Martin Olsson “Sandbacken” hvilken först förhöres, berättar, sedan tilltalade 
Andreas Petersen ur tingssalen utförts, under bestridande af åtalet, att han, efter att 
hafva den 13 sistl Juli uttjenat honom i Norge ådömdt straff för mordbrand, omedelbart 
derpå begaf sig från Norge till Uddevalla, dervid tagande vägen genom Dalsland förbi 
åtskilliga gästgifvaregårdar, hvilka för så vidt han känner deras benämningar, uppgifvas 
varit Högen, Lunneby, Sörbo, Åboland och Herrestad från Uddevalla, der den tilltalade 
endast vistades en natt, begaf han sig, med ångbåt till Göteborg, der han uppehöll sig 
i 14 dagar. I afsigt att återvända till Norge begaf han sig efter 14 dagars vistelse i Göte-
borg, der han uppehöll sig med de penningar han vid frigifvandet ur fängelset såsom 
arbetsförtjenst bekommit, med ångbåt till Lysekil derifrån han landvägen begaf sig hit 
till staden, dit han ankom fredagen den 29 sistl Augusti.
Han lemnade emellertid staden samma dag och ankom till Fredrikshald der han up-
pehöll sig omkring åtta dagar och hvarifrån han begaf sig till Bergs socken i Norge, der 
han sammanträffade med den andre tilltalade. I sällskap med denne begaf han sig för att 
söka arbete vid stenhuggerierna här i häradet öfver Svinesund till Hogdals socken här i 
häradet, dit de tilltalade anlände söndagen den 7 innevarande månad.

Sedan åklagaren yttrat att åtskillige af stölderna begåtts vid de tilltalades berörde besök 
i Hogdals socken anförer den tilltalade  vidare, att, sedan han och Andreas Petersen till-
bragt natten emellan söndagen och måndagen på Hogdalsnäset uti en lada i närheten af 
hemmanet Hällestrand eller Strand, besökte de på måndagen dels en handelsbod invid 
Strand, hvarest de köpte tobak och tändstickor dels ock åtskillige andra ställen i närhet-
en af Strand, hvarest de försökte skaffa sig mat. Efter att under natten mellan måndagen 
och tisdagen hafva legat uti en skog icke långt från Strand begåfvo sig de tilltalade på 
tisdagen på väg hit till staden men hunno sagde dag icke längre än till ett ställe omkring 
1/2 fjerdingsväg från Strömstad, der de uti en lada lågo till påföljande morgon, då de 
kommo hit till staden.

Åklagaren uppvisar en större påse som Martin Olsson “Sandbacken” förklarat tillhöra 
honom, och upplyser Åklagaren att berörde påse påträffats under en lada icke långt 
från staden, der påsen af de tilltalade uppenbarligen gömts innan de begåfvo sig hit 
till Strömstad. Wid påsens tillvaratagande funnos uti densamma följande enligt hvad 



för Åklagaren anmälts stulna saker, hvilka nu för Rätten uppvisas, nämligen en tun-
nbindaredexel, en jernfil, en kofot, en vadnål, smör, liggande inneslutet af en duk på en 
tallrik, hvilket smör af nämnden uppskattat i vigt till 3 skålpund och en söndertagen 
fotsack. De tilltalade buro vid deras häktande på sig  Martin Olsson “Sandbacken” ett 
huggjern och Andreas Petersen en fällknif jemte ett borr och åtskillige nycklar, hvilka 
saker nu jemväl företes.

Målsegaren Carl Olsson i Kongbäck yttrar att förekommande dexel, fil, kofot och vadnål 
tillhöra honom, Målsegaren, hvilken saknat nämnde saker för några dagar sedan, vet 
icke när desamma från stulits honom, men målsegaren vet att han hade sakerna då de 
tilltalade ankommo till Hällestrand, som ligger på obetydligt afstånd från målsegarens 
hem i Kongbäck. En del af sakerna voro förvarade i ett qvarnhus å Kongbäck, hvilket 
hus emellertid icke var låst, och en del af dem lågo på backen utanför qvarnhuset.
Målsegaren såg icke någon af de tilltalade vid sitt hem men vittnet hörde omkring den 8 
eller 9 i denna månad omtalas, att de vistades i närheten af Kongbäck, hvadan målsegar-
en, som befarade, att de skulle taga hans båtar tog bort seglen från båtarne.

Målsegaren Anna Maria Olsdotter yttrar att, smöret och tallriken, som funnos uti för-
berörda påse och hvilka saker nu för henne uppvisas tillhöra henne, enär, hon natten 
emellan den 8 och 9 innevarande månad bestals på omkring 3 skålpund smör och en 
tallrik af alldeles samma utseende som den, som den nu för målsegaren förtetedda. 
Målsegaren hade på aftonen måndagen den 8 i denna månad insatt i sin källare ungefär 
3 skålpund smör, som lades i en spann, hvilken öfverlades med en tallrik, men då hon 
morgonen derefter skulle hämta smöret var såväl detta som tallriken borta.
De tilltalade hade på måndagsmorgonen vid 8 eller 9 tiden varit inne uti målsegarens 
hem och af henne till skänks erhållit mat. Huruvida de uppehöllo sig i närheten af 
hennes hem, då hon på aftonen insatte smöret i källaren vet icke målsegaren. Den natt 
stölden egde rum var källaren icke låst men dörren till densamma var stängd medelst en 
klinka eller hasp.

Målsegaren Olaus Simonsson igenkänner ofvanberörde fällknif såsom varande honom 
tillhörig, samt yttrar, att knifven, som legat uti köket till det af målsegaren och hans 
förenämnda moder Anna Maria Olsdotter bebodda hus, antagligen togs af de tilltalade, 
då de på måndagsmorgonen uti köket erhöll mat.

Målsegaren Maria Björk yttrar, att förenämnda fotsack är hennes samt att densamma 
tagits från en henne tillhörig gigg, som några dagar stod ute på en plats kallad “Smit-
temyren”, hvilken är belägen ett stycke härifrån staden men ligger på stadens grund. 
Fotsacken var hel, då giggen stod på “Smittemyren”.

Sedan åklagaren yttrat att fotsacken antagligen af den tilltalade tagits under dennes färd 
från Lysekil till Norge, företräder målsegaren Axel Pettersson och yttrar, efter det åkl-
agaren med förmälan att den tilltalade, då han häktades, innehade ett paraply som jem-
väl af honom antagligen stulits framvisas nämnda paraply, att detta är fullkomligt lika 
och säkerligen samma paraply, som målsegaren förlorat. Sista gången det för målsegar-
en borkomna paraplyet begagnades var på aftonen tisdagen den 9 i denna månad, och 
ställdes paraplyet då af målsegaren efter detsammas begagnande uti förstugan här i 
tingshuset.

Den tilltalade bestrider att förenämnda saker af honom stulits samt yttrar, beträffande 



sättet för desammas åtkomst, att han för 25 öre köpt filen af en okänd person och att 
han hittat vadnålen vid stranden af Idefjorden. Angående smöret säger den tilltalade, 
att detta anskaffats af Andreas Petersen, hvilken efter att hafva på qvällen förenämn-
da måndag, under det de tilltalade lågo uti skogen, hvarest de, enligt hvad ofvan är 
nämndt, tillbringade natten emellan måndagen och tisdagen lemnat den tilltalade snart 
derefter återkom, medhafvande smöret, som då låg på förut omnämnda tallrik insvept 
uti en duk och omtalade Andreas Petersen, på den tilltalades fråga, att han köpt såväl 
smöret som tallriken och duken jemte en knif, som han jemväl medförde, uti en gård i 
grannskapet. Den tilltalade vidgår, att han är egare till ofvannämnde påse samt med-
gifver, att de tilltalade på måndags förmiddag voro inne uti målsegaren Anna Maria 
Olsdotters hem, hvarest de af henne erhöllo mat, äfvensom att de sagde dag gingo förbi 
målsegaren Carl Olssons qvarn och såg. Fotsacken säger sig den tilltalade hafva köpt 
af en för honom obekant resande, med hvilken han sammanträffat på vägen emellan 
Svinesund och Strömstad. Paraplyet, som den tilltalade medgifver sig hafva innehaft, då 
han af Åklagaren häktades, säger han sig hafva köpt i Norge, kort tid innan han der-
städes sammanträffade med Andreas Petersen. Angående tunnbindaredexeln och kofo-
ten yttrar den tilltalade, att dessa saker icke tillhöra honom samt att han icke vet hvem 
som är egare till desamma.

Sedan Åklagaren upplyst, att den tilltalade, då han häktades, bar ett huggjern på sig till 
hvilket huggjern någon egare icke anmält sig, ehuru antagligt är att detsamma jemväl 
stulits, yttrar den tilltalade att, nämnda huggjern tillhör Andreas Petersen. Angående 
sina lefnadsförhållanden uppgifver den tilltalade, att han är född i Skjebergs socken uti 
Smaalenenes amt i Norge den 28 April 1851. Han vet icke, huruvida hans föräldrar Olle 
Magnusson och Inger Maria Pedersdotter, hvilka voro gifta, ännu lefva, enär han icke 
varit i hemmet på de sista 11 åren. Wid 16 års ålder kort tid efter det han lemnat hem-
met blef han för stöld ådömd fångkost i 40 dagar. Året derpå begick han åter stöld, för 
hvilket brott han ådömdes fångkost uti 80 dagar. Då han efter omkring 1 1/2 års förlopp 
åter föröfvade stöld dömdes han till tukthus uti 18 månader. För åter föröfvad stöld 
ådömdes han derefter 3 års straffarbete, som af honom aftjenades med fängelse uti cell 
i 2 år. För “eldpaasettele” å en lada dömdes han sedermera till straffarbete i 4 år. Sedan 
detta straff af honom uttjenats begick han mordbrand, för hvilket brott han ådömdes 12 
års fängelse, hvilken strafftid som genom nåd nedsattes till 10 år och 10 månader, utgick 
den 13 sistlidne Juli.

Tilltalade Andreas Petersen, som härefter inställes inför HRn, bestrider, att han stulit 
någon af de ifrågakomna saker, samt uppgifver att sedan han nära Fredrikshald sam-
manträffat med den andra tilltalade begåfvo de tilltalade sig öfver Svinesund för att 
söka stenhuggeriarbete här i Sverige. De anlände till Hogdalsnäset på aftonen söndagen 
den 7 innevarande månad och lågo natten mellan söndagen och måndagen uti en lada 
icke långt från hemmanet Strand. De tilltalade voro på måndags förmiddag inne uti 
målsegaren Anna Maria Olsdotters bostad, der de erhöllo mat, hvarjemte de sagde dag 
köpte tobak och tändstickor uti en handelsbod på Hogdalsnäset samt besökte åtskillige 
andra ställen derstädes. Natten emellan måndag och tisdag tillbragte de jemväl uti en 
lada på Hogdalsnäset, derifrån de på tisdag förmiddag begåfvo sig på väg till staden. 
Under tisdagen hunno de emellertid icke längre än till ett torp 1/4 mil norr om staden, 
der de lågo öfver natten. Då de på onsdags morgon begåfvo sig in till Strömstad satte 
den andre tilltalade påsen i förvar i torpet, dit de senare på dagen återvände från Ström-
stad. Tilltalade Martin Olsson “Sandbacken” återtog då påsen, hvarefter de tilltalade, 
sedan de något närmat sig staden, lade sig att sofva invid vägen. Vid uppvaknandet 



såg den tilltalade icke till påsen, hvadan han antog att densamma satts undan af Martin 
Olsson “Sandbacken”. Den tilltalade, som derefter jemte Martin Olsson “Sandbacken” 
begåfvo sig hit till staden, der de tilltalade då häktades, har sedermera icke återsett 
påsen, förr än hos åklagaren, då de tilltalade, efter det de häktats, undergingo polis-
förhör.
Tilltalade Martin Olsson “Sandbacken” erkänner att under de tilltalades färd från Hog-
dal hit till staden så tillgått som den andre tilltalade berättat samt tillägger att han vid 
häktandet icke heller visste hvar påsen fanns.

Åklagaren upplyser att tilltalade Andreas Petersen, då han häktades, bar på sig 
förenämnda fällknif, som af målsegaren Olaus Simonsson igenkänts såsom varande 
honom tillhörig, äfven som ett borr samt åtskillige mindre nycklar sammanbundna med 
ett snöre.
Andreas Petersen förnekar att han stulit ifrågakomna fällknif, hvilken han säger sig 
hafva köpt i London. Borret och nycklarna som han vid häktningstillfället bar på sig äro 
icke honom tillhöriga. Beträffande smöret säger den tilltalade, att han såg Martin Olsson 
“Sandbacken” hafva detsamma i påsen, då de tilltalade varit tillsammans i Sverige ett 
par dagar. Martin Olsson “Sandbacken” har för den tilltalade omtalat, att han köpt tall-
riken hvarpå smöret låg, uti Trondheim samt att den i målet omnämnda fotsack utgjorde 
en gammal, honom tillhörig väska. Angående öfriga ifrågavarande saker har den till-
talade icke någon kännedom. Den tilltalade hade, då han sammanträffade med Martin 
Olsson “Sandbacken”  endast 25 öre i penningar, hvaremot den sistnämnde hade 5 eller 
sex kronor. Den tilltalade uppgifver att han är född den 17 November 1859 uti Hönefos i 
Haugs prestgjeld nära Kristiania. Han vistades hos sina föräldrar Skomakaren Peter An-
dersen och Karin Rolfsson, hvilka voro ogifta tilld dess han vid 14 års ålder erhöll arbete 
uti en teknisk fabrik i Kristiania, der han uppehöll ett år, hvarefter han återkom till hem-
met. Sedan han blifvit konfirmerad erhöll han anställning såsom stalldräng i en cirkus 
med hvilken han under 2 till 3 år färdats omkring uti såväl Norge som Sverige och Dan-
mark. Han har derefter varit till sjöss i omkring 7 år, under hvilken tid han varit såväl i 
Amerika som uti åtskillige länder i Europa. Från sina sjöresor återkom han till Kristiania 
10 dagar innan han härstädes häktades. Han har i Norge varit 4 gånger straffad för stöld 
sista gången med 3 års straffarbete, som af honom, aftjenats med 2 års cellstraff.

Åklagaren inlemnar följande angående de tilltalade från Kristiania politikammare till 
honom ankomna skrifvelse:

“fra Kristiania Politikammer etc  Se Litt A

Åklagaren yttrar att den enligt förestående skrifvelse af Johan Frithiof Halvorsen i 
Lakkeg? lemnade upplysning tillkommit med anledning af åklagarens hos Kristiania 
Politikammare gjorda förfrågan, huruvida, sådan Martin Olsson “Sandbacken”  vid 
polisförhöret uppgifvit, de i målet omnämnda huggjern och borr egts af ofvanbemälte 
Halvorsen samt om han skänkt densamma till tilltalade Andreas Petersen, hvilken Mar-
tin Olsson “Sandbacken” uppgifver, att så skulle varit förhållandet. 
Olaus Andersson i Kongbäck företräder och yttrar att då han på morgonen den 9 in-
nevarande månad skulle hemta sin eka, samt denna icke på det ställe der densamma 
vanligen brukar vara förtöjd, utan ekan var nedsänkt i vattnet vid hemmanet Tångarnes 
strand. Ekan hade sänkts herigenom att hål dels borrats dels och huggits uti botten på 
densamma, hvarefter ekan fyllts med sten och som nämnda hål åstadkommits genom 
borr och huggjern af samma storlek, som de hvilka innehafts af de tilltalade, håller 



Olaus Andersson för mycket roligt, att ekan sänkts af de tilltalade.

Åklagaren säger sig hafva anledning misstänka att flera stölder och förbrytelser än de 
ifrågavarande blifvit af de tilltalade begångne; och vill åklagaren såväl härför som för 
bevisnings förebringande angående de nu åtalade stölderna anhålla om uppskof med 
ransakningen.

De tilltalade förmäla sig icke hafva något att vidare i saken anföra och utföras härefter ur 
tingssalen.

Senare på dagen afkunnar HRn efter öfverläggning och sedan de tilltalade för HRn åter 
införes följande

Utslag
Med bifall till åklagarens derom gjorda anhållan utställes ransakning att åter förekomma 
tisdagen den 30 innevarande månad kl: 11 f.m., då åklagaren bör vara med tillgänglig 
bevisning försedd; skolande de tilltalade i afbidan på ransakningens fortsättning till 
Kronohäktet i Uddevalla åter införpassas.

v281432.b5180
No 3 Litt A
Kristianis den 14de augusti 1887
Fra
Kristianis politikammers
detektive afdelning
No 127/1887

I anledning af hr stadsfiskalens Telegram af igaar ang: Andreas Pedersen m.fl. meddeles 
at den anholdte ? ? Andreas Pettersen, Lispet, f: 17/11 59 i Hönefos, 1,73, brunt haar, blaa 
öine, middels ?: skaltandt, 1 ar invendig over venstre handled og flere ar på höire hand. 
Denne, af hvem et fotografi vedlägges, har 4 ganger voret straffet for tyveri, senast med 
3 aars strafarbete, som han udskoldt paa Borsfängslet, hvar fra han löslades 14/6 -83.



v281432.b5320
No 2
I enlighet ned HRns beslut vid utrima ting den 19 innevarande månad företages nu till 
fortsatt handläggning derifrån till denna dag uppskjutna ransakningsmålet angående 
Kronolänsmannen F W Bendroth å tjenstens vägnar åtal mot Martin Olsson “Sand-
backen” och Andreas Petersen från Norge, för stöld, och inställes härvid, i närvaro af 
Åklagaren, de tilltalade under bevakning af fånggevaldiger P A Bergendahl, men någon 
af målsegarne låter sig icke afhöra.

De tilltalade, hvar för sig hörde, vidhåller deras vid sista ransakningen gjorda uppgifter 
med den förändring att Andreas Petersen säger att det i målet omnämnda borr och hug-
gjern tillhöra Martin Olsson “Sandbacken”, hvilken sistnämnde bestider att han är egare 
till nämnda saker. De tilltalade förneka att de förr än nu varit för brott tilltalade här i 
riket.

Ifrågakomna saker värderas af nämnden sålunda: Smöret till 2 kronor 10 öre, tallriken 
20 öre, tunnbindaredexeln till 2 kronor, huggjernet till 40 öre, filen till 40 öre, kofoten till 
50 öre, vadnålen till 10 öre och fällknifven till 10 öre.
Åklagaren yttrar, att som han haft anledning misstänka, att åtminstone tilltalade An-
dreas Petersen begått brott här i landet, åkl härom gjort förfrågan hos Direktören för 
Kronohäktet i Uddevalla; och har åklagaren från honom erhållit en så lydande skrifvele:

“Herr Kronolänsmannen etc se Litt B

varande härvid fogadt ett utdrag af fångrullan vid nämnda kronohäkte för år 1887, 
utvisande, att en person som kallat sig Peter Andersen och Anders Pedersen efter under-
gången ransakning för olofligt tillgrepp inför Tungene m. fl. häradsrätt af häradsrätten 
genom utslag den 30 November 1878 förklarats icke kunna åt saken fällas.

Tilltalade Andreas Petersen medgifver att anmärkta utdraget afser honom, hvarefter 
åkl yttrar att någon bevisning utöfver hvad som redan förekommit icke kunnat honom 
anskaffas samt att åklagaren fördenskull öfverlemnar målet till pröfning under yrkande 
af ansvar å de tilltalade för olofligt tillgrepp af de saker, till hvilka egare under målets 
handläggning anmält sig.

Sedan parter och tingsmenighet på tillsägelse tagit afträde beslutar Häradsrätten föl-
jande, senare på dagen, i partenas närvaro offentligen afkunnade

Utslag
Som laga bevisning icke förekommit derom, att tilltalade Andreas Petersen, hvilken, då 
han häktades, icke innehade någon annan af de saker, som med åtalet afses, än en till 10 
öre värderad fällknif samt det icke heller är styrkt, att Andreas Petersen gjort sig skyl-
dig till olofligt tillgrepp af någon utaf de enligt uppgift stulna saker, af hvilka tilltalade 
Martin Olsson “Sandbacken” vid häktningstillfället var innehafvare, varder Andreas Pe-
tersen befriad från ansvar i följd af åtalet; och skall Andreas Petersen fördenskull genast 
försättas på fri fot.

Beträffande åtalet mot tilltalade Martin Olsson “Sandbacken” så emedan, mot hans 
bestridande, det icke är visadt, att han olofligen tillegnat sig i målet omnämnda fil, som 



han uppgifvit sig hafva genom köp åtkommit och vadnål hvilken han skall hafva hittat, 
varder åtalet i denna del af Häradsrätten ogillat; men emedan Martin Olsson “Sandback-
en”, hvilken förklarat sig icke vara egare till ifrågakomna smör jemte tallrik, tunnbindar-
dexel och kofot, medgifvit att den i målet omnämnda påse uti hvilken då han häktades 
sagde saker voro förvarade tillhör honom och den tilltalade fördenskull måste anses 
hafva varit vid häktningstillfället innehafvare af saker, ty och som den tilltalade icke i 
någon mån kunnat visa på hvad sätt han af sakerna kommit i besittning samt vid sådana 
förhållanden och i betraktande af de utaf den tilltalade  i fråga om samma saker lem-
nade uppgifter hvilka uppenbarligen äro med sanning öfverenstämmande, jemte hvad 
för öfrigt i saken förekommit tilltalade Martin Olsson “Sandbacken” måste anses hafva 
olofligen tillegnat sig nämda smör och tallrik jemte tunnbindardexel och kofot, hvilka 
värderats till smöret 2 kr 10 öre, tallriken 50 öre, och tagit smöret och tallriken från 
målsegaren Anna Maria Olsdotter samt tunnbindardexeln och kofoten från målsegaren 
Carls Olsson, pröfvar Häradsrätten lagligt förklara Martin Olsson “Sandbacken” vara 
skyldig till ansvar för snatteri enligt 20 Kap 1§ Strafflagen samt pligtig att återställa till 
Anna Maria Olsdotter smöret och tallriken samt till Carl Olsson i Kongbäck tunnbindar-
dexeln och kofoten eller sakerna ofvannämnda värden; men emedan det skäligen kan 
antagas att Martin Olsson “Sandbacken” olofligen tillegnat sig i målet omförmälda fot-
sack och paraply samt att detta tillgrepp skett inom Strömstads Rådhusrätts domvärjo, 
förständigar Häradsrätten att fullföljden af ransakningen mot Martin Olsson “Sandback-
en” skall hänskjutas till Strömstads Rådhusrätt; skolande Martin Olsson “Sandbacken” i 
afbidan härpå till kronohäktet i Uddevalla åter införpassas.
Som ofvan

På Härads Rättens vägnar
Alb. Nordström
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No 2 Litt B
Herr Kronolänsmannen F W Bendroth

Med anledning af Eder Telegram af den 14 å dennes får jag upplysa det här icke varit 
någon Norsk person under åren 1869 och 1881 intagen i fängelset med namnet Anreas 
Petersen men år 1878 October 6 införpassades en Norsk person med de namn som 
utdraget ahgifver. Och har bemälte Petersen här medgifvit att han varit här intagen för 
ungefär en tio år sedan och undergått ransakning med ej blifvit dömd till något straff; 
Således måste det vara samma person, men att han uppgifvit origtiga upplysningar om 
sin födelseort.
Uddevalla Kronohäkte den 15 Augusti 1887
B G Pettersson
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Uddevalla Länsfängelse
Wette Härads Rätt har genom utslag den 30 Augusti 1887 förklarat Sandbacken saken till 
ansvar för snatteri enligt 20 Capitlet 1§ Strafflagen, men förvisat honom för vidare ran-
saknings undergående inför Strömstads Rådhus Rätt.
Strömstads Rådhusrätt har genom utslag den 22 September 1887 dömt Sandbacken i för-
mågo af 20 Capitlet och 1 2 §§ samt 4 Capitlet 3§ Strafflagen att för på olika tider och stäl-
len föröfvat snatteri undergå en månads fängelse.
Hvarjemte RådhusRätten förordnat som tilltalade Sandbacken är i saknad af stadig hem-
vist och vidare förebragde omständigheter, skall fortfarande hållas häktad i afbidan på att 
utslaget vinner laga kraft.
Med utslaget som ankom hit den 30 September förklarde Sandbacken sig nöjd den 1 Octo-
ber, och anhöll få undergå den honom ådömda bestraffningen.
Afförd i ? ? till Länsf i Göteborg.

En månads fängelse började den 2 October och slutade den 2 November.


