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Uti en den 17 nästlidne Maj till Domhafanden ankommen skrifvelse, hade t.f. 
kronolänsmannen H. S. Collin anmält, att han låtit häkta och till Cellfängelset inföpassa 
Lösdrifvaren Carl Magnus Mentzer, såsom misstänkt för tillgrepp af ett par byxor å Klågerups 
gård; och då rannsakning i följd deraf nu företogs samt Mentzer, i närvaro af Collin, blifvit 
förehemtad, tillstädeskom såsom målsägande Stalldrängen Gustaf Nilsson å Klågerup och 
berättade att han den 15 nästlidne Maj, på ett honom obekant sätt mistat ett par byxor, ett 
halskläde samt en knif, som troligen legat förvarad i byxorna, hvilka persedlar han 
återbekommit och nu värderade byxorna till 50 öre, klädet till 37 öre och knifven till 9 öre 
rmt. 
Häktade Mentzer erkände att han olofligen tillgripit ifrågavarande persedlar, halskläde och 
knifven ur ett med lås tillslutet skrin, som han medelst en pinne uppbrutit. Angående sina 
lefnadsomständigheter berättade han att han, som voro mantalsskrifven i Södra Åsbo härad, 
men för 17 år sedan född i Malmö, der fadren, numera afliden, idkat fiske, endast 2 år vistats 
hemma, men derefter emot betalning, dels i Lyngby och dels hos Jöns Nilsson i Wismarlöf, 
hvarunder han i Hyby blifvit confirmerad, och hade han derpå antagit tjenst hos Anders 
Nilsson i Kärreberga, men för dennes elakhet, måst rymma derifrån. Åklagaren inlemnade 
detta prestbevis. Litt B. 
Derefter yrkade Åklagaren ansvar å Mentzer för inbrottsstölden, och afkunnade följande. 
Utslag 
15 sistl. Maj, medelst inbrott, frånstulit målsegande , drängen Gustaf Nilsson å Klågerup, 
återfådde persedlar till ett värde af 96 öre, har …Hds Rtn jemlikt 6.20 och 27 st i Kongl. 
Förord. Den 4 maj 1855, pröfvar rättvist fälla honom Mentzer, att böta tre gånger det stulnas 
värde med 2 Rd. 88 öre till treskifte emellan Krona, Häradet och Åklagaren eller att vid 
bristande tillgång, i stället undergå fyra dagars fängelse vid vatten och bröd i Länshäktet samt 
i allt fall för första resan stöld straffarbete i sex månader i Länshäktet. 
Mentzer förklarade sig nöjd med detta utslag; deraf ett exemplar översändes till Konl. Majts 
befallningshavande i Länet för att enär Mentzer är medellös, i afseende på kroppsstraffet i 
dess helhet till verkställighet befordras.  
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