
N 124  Carl Magnus Mentzer på tre år Ankom den 17 oktober 1862 skickad från Cellfängelset i Malmö 

Levnadsomständigheter före 
ankomsten och signalement 

Förhållanden vid och efter ankomsten Efter 
ankomsten 
undergånge 
bestraffning
ar och 
anledningen 
här till 

Hälsotills
tånd och 
arbetsskic
klighet 

Tiden när 
personen 
släpps och vad 
som hörts om 
hen sedan. 

Födelseår, månad och 
dag samt ställe,  
kortt beskrivning av 
utseendet. Tjänst, yrke 
eller benämning samt 
den församling fången 
vid avgången. 

Har personen 
varit straffad 
förut. 

Uppgift om varför 
personen kommit 
till fångvårds-
anstalten. Vilken 
domstol som dömt i 
första och sista 
instans samt vilket 
datum. 

Hur mycket pengar fången 
hade med sig vid 
ankomsten och vilka kläder 
samt värdet av detta 
tillsammans. 

Utbetalda 
pengar 

1863 10/2  
6 dygns mörk 
cell för olydnad 
30/3 30 dygns 
cell därav 6 
dygns mörk för 
olydnad och 
trots mot 
arbetsförman 

Ful
lt 
Arb
för

Avslutat 
strafftiden 
den 17/10 
1865. Avförd 
till Malmö 
länsfängelse.  

Född 1844 1/1  
i Malmö. 
Hår svart,  
Ögon grå 
Ansikte avlångt 
166 cm  
1 knivhugg nära 
vänstra arm- 
bågen, 9 ärr  
På vänstra benet. 
Bodde senast i 
Björnekulla i 

Varit på 
Cellfängelset 
i Malmö för 
stöld för 
första 
gången 
under år 
1861. 

Dömd för stöld 
andra gången. 
Har suttit 11 
dagar på vatten 
och bröd. Dömd 
till tre års 
straffarbetet av 
Torna häradsrätt 
den 4 oktober 
1862.  

1 Börs 
1 Tröja 
1 Skjorta 
1 par Byxor 
1 Väst 
1 Hatt 
1 Duk 
1 Skor 

Arbetsförtjänst 
Egna medel 
Summa  

-- 
 75 
 12 
 25 
 6 
 6 
 --- 
 ---- 

25 64 

26 14 

Har sålt 
kläderna till 
medfånge nr 
123. 

Fått vid 
frigivningen 

23 19 
 2 95 
Summa 
 26 14 

17/8 6 dygns 
ljus cell utan 
sängkläder 
för fusk i 
Kronans 
arbete 
1864 8/4 30 
dygn för 
snatteri från 
Bevaknings 
befälhavaren 
3/6 4 dygns 
mörk cell för 
otillåtet tal. 
29/12 6 dygns 



Kristianstads 
län. 
Föräldrarna är 
döda. 1 bror. 
Varit dräng.  

Mottaget 
17/10 1865 
Carl Magnus 
Mentzer 

ljus cell utan 
sänngkläder 
för brott mot 
ordningen. 
1865 7/4 30 
dygns ljus cell 
därav 8 dygn 
utan sängläder 
för snatteri av 
bröd från 
medfånge. 
1/6 25 prygel 
för snatteri av 
premievaror 


