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_ Sistlidne sönde€saf-ton mel1aa 5 och ? ha_d€ so.tarsn Johansson frånSj6bo unde! {.J:"gr i Högsby eocken, konmit titl eLn errao", tor!".._sonea Claes Eiril Petersson dtärstäiles och lmackat pf aår""" iOnstärruta,a.ntagligeB för ait få tala rned honon. ffarrria råtaåe Jofr*""oo, "o, oobeftsad, 81å söflder f6ns+erdtån. petter€son ,y"f.." aa- o-.å-fråo ,rage"r,
e?I laAdad Aubb€1bössa ooh avl.ossar skottei Bot aen utaaA;r ståeaae Job.alls_son, med påföljd, att ilenne träffad i håt a& och ir"f rä-"ä" ja"t aoa.Pe*efsson b1€v i eå! t*iktad av randsfiskat !öf;;;-;;; iJiiiraru" lorr"i går afton, d.ärvid den hiiktade erkijndte, 

"tt Uå" "r.i"iii- 
j;;;;;;. ;;"uppgav tlock, a.tt han, u.ta.lt att sikta och €nAast för at* sktånna den aw_Lidnre lossat skottet.

['lo-ts att flola personor via tillf?i11et voro !å platsen, brydde sigingeu_ on att efterse dte!! skjutue, trtan fick likai tv".'.lisgå utanfiir tillsfjäldingsmsrrden f{tljande dåg tuimiade d.et, telefollelas tlii ors,
lYån O.- T. de\ 22 okt. 1B95.

ou IRÅPäE 1 FöGS3Y.

Röraad.e råd.adråp€t i torpot Sjöbo und.6r l{olElun, abives titl O._T.
- Sotaias JohaossoD, vals ?ättå tran1 å! pe! Otto låtiersson, å! hrrko_

"F.ilA 1 }Ia4osjö fdrBanting, m6! ha! uaater s!. fdlja ev år ,ippeUffi.t3ig t Hög3}Jr ooh vLstad€s hos s!1 uBdler (olsrun boeiae kvi.naa, ned wilkenh3 191 " so!r, so!! ä! ? år, HerI hår Ajort sig k;itd såson sa bövLig och!ä1viLlig @naieka- dlå ha& vax ay_Her -1 nen;ar bokojad,n"a .tt äafigtölsinne, I BöDilagdrhad.e baJA iltlund.igat så ryck€t av dei svenska nekteri,
?t-t ha! eå af,tona! v&r rusig ocb då han- var f.ärAig att gå til1 såiage r
lElgt * grai,lrkninaa, Dod.o! tL1l våd.adtrålst€r C1aäs qcii peterseon oohbaa honon vara lchjälpl.j.a ett båra etr bi;tock ti11 Kot;run, vefpå JohalB_6oD gl'v !'ck€aflo Eva!, Ätt bvipSr bldv niEenöjd n€d Evarot ooh i n"stig-hctra ej åiwåndc så vacli.a or{alag år troLigt; ty Jolaxsson bl.sv rrredl ooh
.":1"1: T :y-"f!." lal..t-topå hon wåldeanri sios igen r$rrea och g.ickr.! 1.s1n-io6tad, son år t€lägsn onbing 50 alna.r från Johenssoas, E.tängalaefdldtu.€udör?grla ct'ter Eie, 0a an stuaå koE tohaaBsolt ooh brltad; !å f;!_stlgu.aö?ra*na oo?r bsj. att fa tale-ned. kl'L!ra!, tn€u då irtat sver erhöUs,gio!. Us.a tiU gdElttst ooh fiilloradc sLlt beg:ir;n, €huru ut&'' dtskat lcsultat,Ey l:iad: då att tage !t fdastfet, oE cj å€ inrrevara&d€ ögrrnade alörren
ooh tl ado att apikar!å su,tto så faEt, eå i Aetsa.Eda 

"o "rli" i öI/re dcletr
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fdlstret bosaaaleg, oD av 9ååa al.lar L v!6da er eJ kåiut, I sar@a ögon_bltok ttckcr dct itlnevaratdo 6o!1sn Cla€s lbL1 potereåa lod bösBsd f!å!1
vågCT_ 9oI- _EwlEgdte Eot fdlstret ett skott, sod träffal. Johaas6oa, 6å atthåD fö1l tt1l Eäkcn, Ätt dot ej ]/arit pei€rssons nelxing att d.öda johanssoa
tlsDgå! ilåTair', att haa gsrlåst la4aad€ bijssaa ig!,tt, ytträao att hao frukta.dedst Johs.asson 6kuL1o kolooa åter ooh 9tå11å tifi nårä fråt.
_ _ 

Stt Sä!g€: ryktor ati PciorEso! Eod.er Eklrllo ha uppna:lat solen att 6kju+aJohaassolr, Lär6r Eslqra grund., enlig:t vad ae viA potisiOrlOret hijrda dtt_
neaa iatygai, öjligrn kaa !ärnsFe upplysniagåF hälotr erhå11as ria bltLsrrd.eran8ahrlng infdi !årads!ätten. ?6te!ssbr1 söf är om!:ring 23 år ganllnal, bar -p.
alar,lg fdrut va,rit fd" brott tilltatai., mon ej b.iitler iaft sa ipJteriigt
,gott e&6e€ode, vartill 6g.ontl.iga olsåkelr torde vala ea då1ig uppfoetra.n.
Eetl f,olBlaales i 'tisdags tj.1l 1äfisfäuge]set i Kalmar.

trHn Oskarsha.nns-Tidringen d 26 olctobsa 189j,
genon cösta l.lila.nde!, L982,

CLaes e-mit petelsson döddes titf 1 års straffarbet e, 3\/at _gj,


