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I en skrivelse, som kom till domaren den 17 maj, har tillförordnade kronolänsmannen H. S. 
Collin anmält att han låtit häkta lösdrivaren Carl Magnus Mentzer och skickat honom till 
cellfängelset. Mentzer är misstänkt för att ha stulit ett par byxor på Klågerups gård. Mentzer 
har blivit hämtad till rättegången av Collin och målsägande är stalldrängen Gustaf Nilsson på 
Klågerup. Han berättade att han den 15 maj, blivit av med ett par byxor, en halsduk samt en 
kniv som troligen legat förvarad i byxorna. Han har nu fått tillbaka sakerna och värderar 
byxorna till 50 öre, halsduken till 37 öre och kniven till 9 öre riksmynt. 
 
Häktade Mentzer erkände att han stulit kläderna och kniven ur ett låst skrin som han brutit 
upp med en pinne. Angående sina levnadsomständigheter berättade han att han är 
mantalsskriven i Södra Åsbo härad, men att han är född i Malmö för 17 år sedan. Malmö där 
hans far, som nu är död, varit fiskare. Han har bara bott hemma i två år. Därefter har han bott 
dels i Lyngby och dels hos Jöns Nilsson i Vismarlöv vilka har fått betalt för att ta hand om 
honom. Han har konfirmerats i Hyby och därefter tagit tjänst hos Anders Nilsson i 
Kärreberga. Men han var så elak att Carl Magnus måste rymma därifrån. 
 
Därefter yrkade åklagaren att Mentzer har ansvar för inbrottsstöld och avkunnade följande: 
 
Utslag 
Häktade Carl Magnus Mentzer har erkänt, liksom omständigheterna bekräftar, att han den 15 
maj genom inbrott stulit målsägande, drängen Gustaf Nilsson på Klågerup, saker vilka 
målsägande fått tillbaka. Det stulna var värt 96 öre. Häradsrätten har efter prövning dömt 
rättvist enligt (hänvisning till lagparagraf) att Mentzer ska betala det stulnas tredubbla värde,  
2 riksdaler och 88 öre vilket ska gå till staten, häraden och till åklagaren. Kan han inte betala 
ska han sitta i fängelse fyra dagar på vatten och bröd i Länshäktet. Han ska dömas till sex 
månaders straffarbete i Länshäktet. 
Mentzer förklarade sig nöjd med detta utslag. Ett exemplar av domen skickas till 
Länsstyrelsen. Mentzer har inga pengar att betala böterna med och ska därför genomgå 
kroppsstraffet.  
På Häradsrättens vägnar 
N. Hillenberg 


