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§ex år var han, när han
mönetrado ombord I farr
jakt, rtod oeh rtyrde och
grät när ejöarna bröt övcr.
Son gick han tlll rjörr på ell.
var, och aldrig glömmcr hen
den fruktanrvärda orkancn
utanför Azorerna 1899. IIan
berättar närmare därom vid
ea pratstund med GF:r medarbetare på annan platr i da.
genr tidning.
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Den udgen, siiger han, seglade jag törsta gdngen aid 6

Som vi stod i strandsluttningen nedanför vändplanen vid Edvin Eliassons hus I Grönc'
mad, Lasse Heigen och jag, så kom vi i konflikt om namnet på den yttersta holmen, som
ligger som en rispa på horisonten rakt ut i gattet mellan Gåsöarna; det var på tal om fiskc
förstås. Vad nu den ene sa och den andre sa i saken kan överhorppas i denna berättelse, förunder alla omsrindigheter till, och Lassc umåg den förnämster
l ror ou mig lnte får du fråga Edvinl
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Nu är det som nämnts dörjefisket han rustar sig för, De tre
snäckoma skall göias iordning,
och när tidgn är inne går
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