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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 med-

arbetare på annan platr i da.

genr tidning.

- Den udgen, siiger han, seglade jag törsta gdngen aid 6 drs.d.Ld,er,

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, för-

snäckoma skall göias iordning,
och när tidgn är inne går deut på maklilfångst, fa]r och
son. Då börjar deras arbetsskift
vid 2-tiden på natten, och.det
är märkligt, säger vi, att han
orkar.

-- Så länge hälsan stär bl, sä.
ger.han, så vill jag gärna vara
rncd.

- Och pä tal om makrilt, fort-
sätter' Iidvjn .Eliasson, så glSm-
mer jag aldrig eri rnorgon när
r',i låg ute lid Doggers bank
mecl nocean». - iag var med
Axel Elia-.son på Pinnö då -och vi ha.de hajt ett, bra frske

lrvr uurJcrr§^EL uLrr uvr_rlrrEr §rts ryäjgllll, rri4ru, r^uLLldUu r,(rr'91 han är driver Edvin Elias_
;i stor brådska med arbetsdaga.r 1-Amerika, octr Jag seglade medflån med backefiske när den ti_
lfqm, Dgl"J,ar.l soluppgangen och henne ett års tid. lrten är. Och hummer. I bod_:l)itgar ttll sl(ymning. lkun *u."n tillverkar han sirra

ITan sk.yggar med strähatts- 60 rckundtneter, ltinor - han fjskar .rned sonen

iiö:ii}"1'lhlilk,*"'i,i.i'få | ,.;,fl;,,Jå. ,y'l.tiå,f"',,ii # | flåä, uii,?#. ,[1 r'";*f"i,$ål
horisonten: storm rr" irairJ-?jä;;:"''"ä ffi

bara 12 tör.ntunnor kr;ar när
rggra-clr plötsligt dök upp.»Skagerack» plötsligt dök u

^:- Nu blir det post,.-ropade
upp.
.e vi.

maktlösa med bara en pi.esen. I - 
gar satt far och ordnade

ning i mesanriggen och- red i lmed redskapen, och så gör jag.
orkanen med alle man akterut,
och Jag kan gott försäkra att
en sån storm glömrner nan al-
drig.

»Skageraek» r'af våLkommen,
Men det var annat budskap de
hade:

- Pet är krlg. Nl måste,ögori"
lckligen ta er in till närrnad.

te norska hamn eller om möj-
Iigt försöka gä direkt heml -

Det var 1914.

- Vi gick hem, och posten
som väntade oss när vi kom till
Grebbestad det var inkaileise-
order till nrilitärtjänstl
..- X!9, skriv inget om meJ,

sliger Edi,in Eliasson i Grcjnå.
mad, utan gå till Karl Johans.
son i lilossekärr, det är en som
kan llerälta om ätskilliet. 'l

Och skäret clär )'ttersI, det är
Lorons /lu, det vet ju .r'ar och en
som är något till hemma i den.
ne skärgården. . i

'wln::

| 
,tYff::rr:T: under alla omsrindigheter till, och Lassc umåg den förnämster 

#| - l ror ou mig lnte får du fråga Edvinl

i Octr så står vi här teen I tvst. Ifutlclrr rar Et.lvarrl Elia.\son Scn segläG-Edvln Ellasson
Inaden kring det ö;";;i;n; ä1i-113," . Ert.si'ik, sedemera in- frhn cröuemad I norra tsohus'

lrenseriet . 
ich *t, qön -:: I :,,i ffl',*Lo"i?ft#11å,f*,ili,il ifT Jil ;[T'åä13ii.1"-11",1.Y:tlmentfabriken med. sina .försprl i;;';äh 'ä,irrtäii-äå1iä"'t§;;;; 

liignaä'e iig år ri*rc.
iKaoe lonste.i..t9.. nur rokarnaloch Göteborg, De var 12 syskönl - -.Till att hörja -nrerl. auvän-IOCn GOLgOOfg, Ue Vaf IZ SySKOni_ - 

rlrr dLL lrurJd lllelt arivdr'
lstiger opp i lä från skorstenar-li truset. oeh"sonen Edvin var glcle ti oss av en rbbåt till snörp.
ina ute på Källarholmen och för-lår när han mönstrade ombord{iaden, _men_ så ska{fade r-i en
syinner- i sommarhrisen. soml som besättninEsman hos fadern. lrigg oeh seglade och det gick ju
går itand på GrönemaA.'arUå.1 - Roikulteti'gi* över axeln l!3ttre,- r,i i3r iI mrl., I laget.
oeh triftröda tun. "- ---o-- 

llOå mig, oeh jag grät och styrde lS+. småningöm blev det motor-
;- h^-^ ,linär siäarna br6iöver, men far lbåt, utveckliigen- gigk qqSa.nE'err säger att rar är nere ,lli;;.ååtiätt lP,[-".",'lä,ffil ftilif,l'r[h""'f:'å:fl't.rrti|.'#,f,?fimagasinet. liii'innnt rarfiet».Tå 

-tis "täncie lhekvämare. Det var värre på se-magaslnet. liär- ineet {arligt», Sa jag:,,äncie lbekvämare. Det var värre på se-
I[en fel var det, För han ärllmig. kokade -kaffe 

och- potatis lgeltiden när man måste liSga
Iängst.ut på bryggan, nerkru.loch gjolde vad jug kunde om-loch kryssa.
pen i en ar snäckorna med må- lbor:cl, och året 1899 sick jae tilllpen i en ai snäcköina.med må- lbor:clläch året 1s:99-gick jag tilll
larburk - oeh pensel pä flu1- sjöss 1rå :rllvar. Dct var nrcd det | 5.500 backor,
ken. 81-årigS-.Fdr-in- Eiiasson i norslia sl<one-r'tskeppet Hgndy I In.r" I magasinets skummeG.enemad håller på att rusta av l'redrikshalcl, och 'r.i gick t-,å l"*--^- < nn^ L^^r,.,,.. ^Å A..^-;9'4nemad håller på att rusta av l.'redrikshalcl, och 'r.i gick ].'å 1r.,""'= ' 'rq6qorarsu'.) §i

iior aorierlsi<et och-befinner sig trngrand,,-ryiäno, §t'ottru!,,ä--nä; lnrinSer 5'000 backor; så över
l: ^r^- r-ar^,-^ --^r ., -:- - 

- 
or han är driver Edvin Elias-

r,,*:;",*rt1l,x;* XiJaTftr äiätix*i'r,,",";;?il-.';it ,".J 
|:,liil,§:,få', *:nitrfåi*:äi:i:,.{"" rur n\d. 5'rrr5('rr vru o.at's Atlanten, nord om Azorerna oeh lnasan ocn oet Knarrar I ce_g?lj}'alocr. omtrent' clär pamii eicti- nei. lla magasinsplankorna, lqen vil-

och han kom ör:ei-os;;;m-;ii lken ordning oeh reda! Han vet
aiiiUy-ocrr 

-i:åxi*-iiiiän'iii,r[ä lt.. .han har varenda.sak, och
av eö säi<undmåiei.'brävi öf;il ldgt är en imponerande utru§t'aV bU EeKundmetef. GfOVa plan- i":u dr Err rru}Jv'lEr4lrus q!ru'!'
kor äv ij;iä t"fi-tj;&l;k lning,. som för't'aras inom des'
knäektes so,ri iti.t ä.-är 

-ä;;åti. 
] 
sa. väggar. Skäddeg-arn 

- 
och se-

li;;.i; ;roä6å,-;ii*;iinäit. ää elrr tu3d,11.9p.!..,1i r9ligtr !11äööHä;;ää äå iå, äl;"in?å lie' av fisklådoi, tinor och ross,

Nu är det som nämnts dörje-
fisket han rustar sig för, De tre

29 *,*)

möte

,i.'


