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Sedan Färs härads rätt genom Utslag den 29 sistlidna Augusti förklarat häktade och för andra 
resan stöld förut straffade Drängen Carl Magnus Mentzer från Bodebjär socken till ansvar för 
stöld enl. 20 Kap 1, 11 och 18 Strafflagen samt förvisat honom till denna Häradsrätt för 
undergående af rannsakning för uppgifven häststöld inom Rättens domvaro; så har denna dag 
blifvit bestämd för rannsakning angående berörde häststöld, och när upprop nu sker anmälde 
sig Kr. Lm G. Krook tillstädes såsom Åklgare och låter i närvaro af målsegaren Åboen Jöns 
Mårtensson i Lyby för rätten inställa tilltalade Menzer( hvilken undergått 11 dagars fängelse 
vid vatten och bröd samt 3 års straffarbete för andra resan stöld å särskilde ställen och 
deribland även från husbonde enligt Torna häradsrätts hitkomne utslag af den 4 oktober 1862 
och Kommendantern H. Stackelbergs derå meddelande påskrift den 13 denna månad. ) 
Målsegande uppgifva att han från betet nära sin gård i Lyby om natten emellan den 25 och 26 
sistlidne augusti blifvit frånstulen en häst. Samma natt blev Mentzer häktad i Färs härad och 
inhade då hästen med en Målsegaren tillhörig sele och töm. 
Tilltalade Mentzer erkänner tillgreppet – Hästen stod tjudrad nära Målsegarens gård. Mentzer 
tog hästen jemte sele och töm red till Westerstad tillgrepo en vagn och spände hästen för 
densamma i afsigt att resa undan. Han blef dock genast gripen och häktad. Emot det vid Färs 
härads rätt åsättes värde å hästen och selen har han ej något att invända. Han påstår att han 
lämnat det vid straffarbetets slut erhållna prestbetyget till Pastors embetet i Björnekulla 
socken Södra Åsbo härad och Kristianstad län.  
Åkl. Begär rådrum för anskaffande af prestbetyg öfver tilltalade Mentzer. I anledning häraf 
uppskjutes målet till vidare behandling å 9 dagen af tinget eller den 10 nästkommande 
oktober. Åkl. Och Målseg. Skola då komma tillstädes. Den förre laglig påföljd och den 
sedanre om han aktar sådant nödigt. Till sagda dag bör Åkl. Anskaffa prestbevis om tilltalade 
Mentzer. Emellertid bör denne till Länshäktet införpassas av Åkl. och ånyo utquöras tillsagda 
dag för rannsakningens vidare fortgång. 
 
 
 
 
1866 den 10 oktober 
Nr 270 Af orsak, Domboken för detta Ting under no 158 wisar, hur HR till vidare behandling 
å denna dag uppskjutit målet emellan Åboen Jöns Mårtensson i Lyby och K. L. G. Krook, å 
ena, samt häktade drängen och förre straffången Carl Magnus Mentzer från Kärreberga n1 
Björnekulla socken, Södra Åsbo härad och Christianstads län, å andra sidan angående ansvar 
för häststöld, och när upprop nu sker anmälas sig åklagaren tillstädes i närvaro af målsegaren, 
låter för Rätten inställa tilltalade Mentzer samt inlemnar ett så lydande prestbevis:  
”Drängen” (Litt Hj) 
Målsegaren påstår att tilltalade Mentzer i frågavarande natt petat upp den till gödselhögen 
förande luckan eller dörren till Mgns stall och så medelst berett sig inträde i stallet der han 
tillgripit sele och töm. Han har dessutom tillgripit en målsegaren tillhörig jerngrimma på 
samma gång som hästen. Grimman värderar Msgn till En Rd 50 öre rmt. Å luckan till stallet 
syntes spår efter våld. Målseganden har återfått allt det stulna och anser det ej löna mödan att 
af den tilltalade kräfva någon ersättning. 
Tilltalade Carl Magnus Mentzer erkänner att han med en pinne petat upp haspen till luckan 
vid gödselhögen och såmedelst förskaffat sig ingång i stallet. Han vidgår jemväl att han 
tillgripit sele och töm samt att han tagit den jerngrimma hvarvid hästen voro försedd. Mot 
uppgifvna värdet å grimman har den tilltalade intet att invända. 



Åklagaren yrkar ansvar å Mentzer för ingångna förbrytelser. Mentzer underkastar sig laga 
ansvar, att efter enskild öfverläggning afsägas detta. 
Utslag 
Genom utslag den 29 sistlidna augusti har Färs härads rätt förklarat tilltalade och för tjufvnad 
två gånger förut straffade Carl Magnus Mentzer saken till ansvar för stöld af en till 50 Rd rmt 
upskattade liggfjädervagn. Och enär han frivilligt erkänt att han natten emellan den 25 och 26 
nästlidna augusti ute på klöfverbetet vid Lyby från målseganden stulit en häst med 
jerngrimma och 151 Rd 50 öres värde och inne i dennes stall tillgripit en sele med töm af fem 
rd värde pröfvar Häradsrätten, jemlikt 20 kap, 1, 6, 11 och 18 § strafflagen, rättvist döma 
honom Carl Magnus Mentzer att för tredje resan tjufvnad å särskilda ställen och af kreatur i 
bete ute på marken hållas till straffarbete i sex år och vara förlustig medborgerligt förtroende i 
tio år.  
Efter erhållen besvärshänvisning förklarar sig Mentzer nöjd med utslaget. Och bör han af 
Åklagaren åter förpassas till länshäktet för att befordras till ådömda straffarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 


