
Frosta häradsrätt 1866 
Den 20 september 
Nr 158 
Denna dag har blivit bestämd till rättegångsdag sedan Carl Magnus Mentzer från B? socken 
uppgetts ha stulit en häst. Carl Magnus har tidigare blivit dömd för stöld genom en dom i Färs 
häradsrätt den 29 augusti. Kronolänsman G. Krook är åklagare och målsägande bonden Jöns 
Mårtensson i Lyby är på plats. Rätten låter kalla den tilltalade Mentzer (som har suttit i 
fängelse på vatten och bröd i 11 dagar samt varit dömd till tre års straffarbete för stöld från 
bland annat husbonde enligt Torna häradsrätts dom den 4 oktober 1862).  
Målsägande uppger att han fått en häst stulen, när den gick på bete, under natten mellan den 
25 och 26 augusti i år. Samma natt blev Mentzer häktad i Färs härad och då hade han hästen 
och en sele och töm som tillhörde målsägande. 
Den tilltalade Mentzer erkänner att han stulit hästen – hästen stod bunden nära målsägandens 
gård. Mentzer tog hästen med sele och töm och red sedan till Västerstad där han stal en vagn 
och spände för hästen för att komma undan. Han blev dock genast gripen och häktad. Han har 
inget att invända emot det värde på häst, vagn och tömmar som Färs häradsrätt sagt.  Han 
påstod att han lämnat prästbetyget han fick när han släpptes ur fängelset till pastorsämbetet i 
Björnekulla socken, Södra Åsbo härad och Kristianstad län. 
Åklagaren vill ha extra tid för att skaffa fram personbevis för den tilltalade Mentzer. Därför 
uppskjuts målet till den 9 eller 10 oktober. Åklagaren och målsäganden ska då komma hit. Till 
den dagen bör Åklagaren skaffa prästbeviset för tilltalade Mentzer. Han bör dock åter sättas i 
länshäktet och köras ut till rätten den bestämda dagen. 
 
1866 den 10 oktober 
Nr 270 Som det står i domboken för detta ting under nr 158 är målet mellan bonden Jöns 
Mårtensson i Lyby och kronolänsman G. Krook på den ena sidan och drängen och förre 
straffången Carl Magnus Mentzer från Kärreberga n1 Björnekulla socken, Södra Åsbo härad 
och Kristianstads län, på andra sidan angående ansvar för häststöld uppskjutet. Och när 
upprop nu sker anmäler sig åklagaren och målsäganden och kallar in för rätten den tilltalade 
Mentzer samt lämnar in ett prästbevis:  
 
Målsägande påstår att den tilltalade Mentzer natten det rör sig om petat upp luckan eller 
dörren till gödselhögen och till målsägandes stall och på det sättet kommit in i stallet där han 
tagit sele och töm. Han har också tagit en järngrimma som tillhör målsägande på samma gång 
som han stal hästen. Grimman värderar målsäganden till en riksdaler 50 öre riksmynt. På 
luckan till stallet syntes spår av våld. Målsäganden har fått tillbaka allt det stulna och tycker 
inte det är mödan värt att kräva någon ersättning. 
Tilltalade Carl Magnus Mentzer erkänner att han med en pinne petat upp haspen till luckan 
vid gödselhögen och på sätt kommit in i stallet. Han erkänner också att han tagit sele och töm 
och järngrimman som hästen hade på sig. Han har inte heller något att invända mot värdet på 
grimman. 
Åklagaren säger att Mentzer ska bli dömd. Mentzer tar på sig stölderna. 
Dom 
Genom domen den 29 augusti har Färs häradsrätt förklarat den tilltalade, som är straffad för 
stöld två gånger förut, skyldig till stöld av en liggfjädervagn värd 50 Riksdaler riksmynt och 
eftersom han frivilligt erkänt att han natten mellan den 25 och 26 augusti ute på klöverbetet 
vid Lyby stulit en häst med järngrimma från målsäganden värda 151 riksdaler 50 öre 
riksmynt, och dessutom tagit en töm och en sele värda fem riksdaler, dömer häradsrätten 
jämlikt 20 kapitlet, 1, 6, 11 och 18 § strafflagen, rättvist honom att för tredje gången ha stulit 



på särskilda ställen och ha stulit kreatur ute på marken, till straffarbetet i sex år och att vara 
utan medborgerligt förtroende i tio år.  
Efter domen förklarar Mentzer sig nöjd och han ska åter föras till länshäktet för att skickas 
vidare till straffarbetet. 
 


