
N 124  Carl Magnus Mentzer på Tre år Ankom den 17 Oktober 1862 förpassad 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 
afgången skett, 
på hvad sätt 
samt inlupne 
underrättelser 
om personen 
efter afgången. 

Födelseår, månad och 
dag samt ställe, 
uppgifvet till By, 
socken, Härad eller 
Stad, eller kort 
beskrifning på 
utseendet. Tjenst, yrke 
eller benämning samt 
den församling fången 
vid afgången tillhör 
enligt. Kong. 
Förordningen den 13 
Juli 1853 

Om när och af 
hvad anledning 
tillförne häktad 
för brott tilltalad, 
frikänd, bestraffad 
eller benådad, 
jemte uppgift på 
domstolar som 
slutligen dömt och 
Utslagens data. 

Uppgift på 
anledningen 
hvarföre personen 
till 
Fångvårdsanstalten 
ankommit. 
Auktoriteten, som 
dömt i första och 
sista Instancia samt 
Utslagens data. 

Vid ankomsten medhavde 
och sedermera erhållne 
penningar och persedlar 
jemte åsatt värde å de 
sednare 

Utbekomne 
persedlar och 
penningar 

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

Ful
lt 
Arb
för

1865 den 
17/10 afslutat 
strafftiden, 
afförd till 
Malmö 
länsfängelse  

Född 1844 1/1  
i Malmö. 
Hår svart,  
Ögon grå 
Ansigte avlångt 
Wäxt 5 fot 5 ½ 
tum 
1 knifhugg nära 
Venstra arm- 
Bågen, 9 ärr  

Warit å 
Cellfängelset 
i Malmö för 
1sta res. 
stöld under 
år 1861. 

För andra resan 
stöld dömd 
jemte redan 
undergången 
bestraffning wid 
11 dagars 
fängelse vid 
watten och bröd 
till Tre års 
straffarbete af 

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

Arbetsförtjenst 
Egna medel 

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

25 64 

Den till no 
123  
För  
motstående  
persedlar  
Utfådde  
Wid afgången 

Uttagit 
Vid 

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 



På venstra benet. 
rundlagt ansigte 
5, 8 fot lång 
warit dräng. 
Sednast 
skattskfrifven i 
Björnekulla 
församling i 
Christianstads 
län. Föräldrarne 
döde. Har 1 
broder. 
Warit dräng. 
Är ogift 

Torna häradsrätt 
den 4 oktober 
1862.  

Summa 26 14 frigifvning 

23 19 
 2 95 
Summa 
 26 14 

Liqviden 
erkännes den 
17/10 1865 
Carl Magnus 
Mentzer 

mörk cell för 
otillåtet tal. 
29/12 6 dygns 
ljus cell utan 
sängkläder för 
brott mot 
ordning. 
1865 7/4 30 
dygns ljus cell 
deraf 8 dygn 
utan sängläder 
för snatteri af 
bröd från 
medfånge. 
1/6 25 prygel 
för snatteri af 
premievaror 


