
En berdttelse frin vir seglade orlogsflottas tider. Efter den fullstdndigt sannfdrdiga redogo-
relsen fcir hur det kom sig att bitsman Make satte ett "skott" i den dkta utdragssoffan.

Batsman Make frAn Sturk6
miste satta ttskott, i soffan!

turkiibitsmannen Mdns
Makes havsblia cigon var
de grannaste som fanns.

Si tyckte alla fruntimmer som
triiffat bitsman Make och som
drcimt om dessa cigon b6de dag
och naff.

Sabla Make! Han hade stiillt
till med mycken oreda med dom
havsbli. Denne man hade krossat
hjiirtan ungefSr lika virdslcist
som ett hembitriide av den slarvi-
ga soden kan hoja porslinsaffti-
rernas omsiittning. Han visste
niimligen mycket vlil vad hans
cigonkurtis kunde istadkomma.
Och han hade mer iin en ging fhtt
hora frAn bide viilmilade och na-
turellt r<ida liippar att"det var si
snyggt med dom ddr svarta <igon-
brynen till ljusbli rigon."

Och en viss fru kaptenska i
Orlogsstan hade sagt att bitsman
Makes hir pi hans viilformade
huvud gick i linga och mjuka
vAgor som Atlantens bciljor. Fru
kaptenskan var viil befaren. Bide
pi Oceanen diir skeppen pltijde
och pA vad iildre tiders skalder
kallade Erotikens ocean.

Bitsman Make var befaren
dven han. Som kofferdimatros
och Kronans karl hade han seglat
hiirs och tviirs river viirldshavet.
Haremsdamema i Turkiet hade
tappat sina ansiktsslcijor niir de
mtitt den landstigne Make, mac-
caroniflickorna i Neapel hade
hdragit honom knivhot. Allt en-
ligt hans egna beriittelser.

Han hade varit viilkommen
overallt i stugoma pi hemmacin
med sina skildringar fr&n vad
man kallade utriket. Hans vilda
historier <ippnade de hemmasit-

tande karlarnas tobakspungar. Frjr
bitsman Make hade ju varit i sju
kungariken och tittat i det ittonde,
som han brukade siija. Det var an-
nat det iin dom andra cikarlarna
som bara sett Orlogsstan och kan-
ske Kalmar och sillfiskemetropo-
len Bornholml

Och hans troskyldigt blickande
havsblia rigon och behagligt
viirldsvana siitt rippnade kvinno-
hj iirtan och kaffeburkar.

Men till sist fastnade bitsman
Make ftir en hemmaciflicka. Sen
fick han behandla stoffet lite mera
varligt niir han beriittade om sina
iiventyr runt jordklotet. Slut med
allt skryt om exotiska fruntimmer.
Men som Salomo, somju ?ivenhan
var en fruntimmerskarl av stort
format, en ging i tiden sa: "kan

leoparden <imsa skinn och etio-
piem fiilla sina fliickar." Jaa, siviil
yttrandets nigot bakviinda formu-
lering som liknelsen med Den vise
predikaren hiirrcir frin bitsman
Mins Make sjiilv, efter det aff, lik-
som det nAn ging hiinde den man
Make tillfogade denna visdom, vir
bitsman sjiilv blivit trritt pfl kvin-
nor, hur konstigt detta Zin l6ter.

Men, det var tyviirr si, att det
farurs fler beriittarglada karlar i vir
stolta flotta iin Mins Make.

Och si hiinde det sig s6, att i
btirjan av kung Oscar I:s regering
anlcipte korvetten Carlskrona den
viistindiska cin S:/ Barthel|my,
som var svensk koloni pi den ti-
den. Svenska fartyg ankipte ofta
den lilla <in, diir nere i Karibiska
sjcin. I den lilla hamnstaden Gusta-
via fanns en neger som hette -/o-
han, och han hade en dotter som
hette Pegg,,. Bida misshandlade

svenska spriket i den utformning
det ffitt pi den ftirr av sj rifolk priig-
lade cirlogsstaden Bj<irkholmen
samt ute pi riama i sk2irgirden
utanftir Karlskrona. Den mcirkhy-
ade Peggy hade fattat ett speciellt
tycke ftir svenska sjcimiin, och
hade i dettafall sammahobby som
fader Johan. Fast det miste tyviirr
sdgas, att Peggys verksamhet
hade en annan inriktning Zin pappa
Johans.

Svarte Johan hjelpte sjtifolket
skaffa si kallade utrikespinauler,
smugglade ombord rom o.d. Men
dottern...

Di bitsman Mans Make ftirsta
gingen m<itte mrirka Peggy stod
hon nere vid den vanna karibiska
stranden och nickade inbjudande
5t varenda sjrigast som steg i land
frin korvetten. Man spelade upp
till dans. Musiken utgjordes av
fl<ijt och trumma fr6n korvetten
Carlskrona. Bitsman Make fl iing-
de runt med Peggy.

- Jagvara glad! sa flickan mitt
under dansen.

- Likadant h?ir! svarade bits-
mannen.

Peggy fortsatte:
- N?ista ging vi triiffas du ha

brrid och salt gris med dej, sej...?
Ute pi redden lig korvetten

Carlskrona med alla ljus tiinda.
Peggy och Make satt helt stilla
under en palm som sakta viftade
med sina blad i en ljum afton-
vind...

Niir de tvi skildes bortit mor-
gonen, sa Peggy belfltet:

- Vara mycket tungt, detta kny-
te! Och si gav hon sig i viig mot
Gustavias ruffiga hamnkvarter
med det knyte bitsman Make ord-
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nat innan han gitt i land ftir att
mrita flickan.

Tidigt pi morgonen bcirjade
man grira skeppet klart ftir avseg-
ling. Bitsman Make spejade in
mot stranden. Just di korvetten
liittatankar ochmanvar i fiirdmed
att brassa seglen ftir fullning, sk<it
en kanot fram vid fartygsbogen.
Johan satt i den lilla biten och
paddlade ftir fullt. Dottem Peggy
stod i kanotens ftir och skrek:

- Tjifen straffa dej ! Och si ska-
kade hon ilsket sin knutna niive
mot bitsman Make diir han stod
uppklivenpi relingen och h<ill sig
i en bardun.

Peggy la till med lika ilskenton:
- Du vara ftirbannad! Evigt

domd! Peggy f6tt stenar och inte
nAt brod!

Och eftersom bitsman Make
inte var den enda beriittarglade i
vir gamla seglande rirlogsflotta,
spreds historien om hans karibi-
ska iiventyr i sinom tid runt hem-
ma<in. Bitsman Makes iikta maka
gillade inte beriittelsen. Liiget
blev v?irre, sa den vittfame sjci-
mannen, iin n2ir han legat och plas-
kat bland hajarna utanftir kuban-
ska kusten, sedan skutan seglat
omkull efter bes<iket pi Peggys o.

Skilsmiissa visste man inte om
ute i skiirgirdenpi dentiden. Och
bitsmansstugan var tring! Men!
Den bedragna bitsmanshustrun
ville inte veta av sin bitsman.
Hjelpte inte hans havsblia...

Si Mins Make som var van vid
inredningsdetaljerna pi de tring-
bodda tirlogsskeppen, delade av

den iikta utdragssoffan med en
briida. Ombord kallades en sin
skiljeviigg "skott". N?ir man gjor-
de klart ftir drabbning plockades
skotten bort i akterns bef;ilsinred-
ning ftir att inte det skulle flyga
oncidigt triisplitter niir fiendens
fulltriiffar brakade in. Fast bits-
man Make fick grira tviirt om. SZit-
ta upp ett skott niir det drog ihop
sej till batalj i bitmansstugan.

Men en god sjciman klarar allt.
SA det drcijde inte liinge ftirriin
skottet togs bort i den Makeska
utdragssoffan, sa bitsman Make
niir han pi 2ildre dar drog beriittel-
serna om sitt stormiga liv bland
"hajar och fruntimmer och andra
farligheter runt j ordklotet.. . "

Ur SSD 21n-69
(Sign. : Egon Andersson)
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"Kalsa-Tillan" med sin dotter. Huset var beldget mitt
emot lngrids och Egons sommarbostad vid Kyrkstens-
vdgen. Foto f rAn lngrid Svensson, Kyrkstensvdgen.
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Karl Fort, som bodde ddr fam. Gdsta Magnusson nu
bor. Gosta dr for ovrigt ndstan sldkt med Kalle Fort:
Gdstas mor, Ebba Magnusson, var dotter till
Alexander Bergstrcim, vars forsta hustru, Elina
Simonsson-Fort (1870-1901), var dotter till Karl Fort.
Alexanders och Etinas barn var:
Karl (12/1 1 1888 -1/1 1 953), Kerstin (16/5 1 890 - 1/2
1972), Sigrid (10/3 1893 - 1/2 1962), Gustav (25/8
1895 - 26/5 1899 dod i difteri) och Simon (6/3 1898 -
19/3 1959, lnge Bergstr1mners far) och Agnes (3/4
1899, d)d som liten). Foto f rdn Anita Nilsson.


