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16. Droppen 

12– 27 februari 1979 

 

 

Arnljot och jag tog ny sats. Vi försökte utifrån våra olika förutsättningar hitta ett enkelt och 

pedagogiskt sätt att visa omvärlden hur Tsesisgrundet sopats under mattan. Det var inte lätt, men 

Arnljot hittade den avgörande nautiska lösningen.  

Det hade varit lätt att bli duperad av Sjölins karttekniska bluff. Jag hade ju själv nästan fastnat, 

och jag förstod att stängt taget alla som deltagit utifrån gått på den helt och hållet. Men Arnljot 

vände på problemet och såg Tsesisproblematiken enbart med nautisk ögon. Hur navigerar man, och 

vilka hjälpmedel hade lotsen och befälet för att ta sig förbi den här platsen? 

I verkets rapport till sjöförklaringen ingick flera kartbilagor från 1969 års mätningar. Arnljot 

ritade in farledsgränsen, 346˚ till fyren Fifong, värdet från vår egen fyrlista. Resultat blev 

förbluffande entydigt. Tsesisgrundet låg i farleden i alla bilagor. Och låg grundet i farleden i 

mätningsresultaten så skulle det naturligtvis också ligga i farleden i sjökortet, där dessutom gränsen 

346˚ var utritad. Det blev en vändning av hela affären även om det skulle ta lång tid för alla att ta 

den till sig. 

  

Sin vana trogen, delade Arnljot med sig sina erfarenheter. Även till verkets jurister som jobbade 

med fallet. Arnljot hängde också upp en kopia bredvid min platsannons på sjökarteavdelningen. 

Han hade lyckats. Det blev en ny "bomb" som orsakade nya krismöten, röda lampor under långa 

överläggningar hos Hallbjörner. Arnljot hamnade i förhör hos sin närmaste chef. 

  

Jag fick inspiration och jobbade vidare på Arnljots upptäckt för att också enkelt kunna förklara 

Sjölins kurragömmalek med grundet, gärna i bild. På kvällarna gjorde jag storskaliga profilritningar 

för att visa hur det såg ut under vattenytan. Tsesisgrundet hade "vandrat" i olika mätningsresultat 

genom åren. Tankern gick på grund i alla mätningskartor, utom i det från 1918, för där fanns ju 

inget grund. Både i det vid olyckan aktuella sjökortet, som var ritat efter 1918 års mätningar, och 

det nytryckta, rättade sjökort 721, klarade sig Tsesis från grundstötning. I det första fallet fanns 

förstås inget grund alls och i det senare var det medvetet felplacerat. Arnljot gillade mina ritningar 

och gjorde några förminskade kopior i reprokameran. 

 

Dagarna gick. Fortfarande väntade Christina och jag oroligt på vad som skulle hända på 

omplaceringsfronten. Verkets beslutsångest hade ändå lättat på trycket. Hade verksledningen börjat 

backa på allvar? I mitten av februari ville den administrativa chefen Järmark träffa mig igen. 

 

Att jag nu kunde visa hur viktiga delar av mörkläggningen gått till i bild, hade stärkt 

självförtroendet. Den här gången var jag inte i lika mental dålig form som vid vårt senaste samtal 

före jul.  Ett nytt vittne fanns på plats när jag kom. Det var verkets personalchef. Han var en artigt 

korrekt, grånad, lätt jovialisk man med snälla ögon och goda röstresurser. Ständigt välklädd, oftast i 
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marinblå kostym. Han hade satt sig på en stol snett bakom den som var avsedd för mig. 

Administrativa direktören och jag satt på var sin sida om det stora, blanka skrivbordet. 

Järmark inledde med att fråga om jag övervägt verkets förslag att flytta till fyr- och 

elektroavdelningen. 

– Är inte den saken överspelad? frågade jag tillbaka. Jag trodde vi skulle diskutera min 

platsannons? 

– Det finns inga lediga jobb på trafiksektionen, svarade han irriterat… Men vi tror att det skulle 

bli skönt för dig att komma bort från sjökarteavdelningen efter det som skrivits om dig där. Du har 

ju fått hård kritik av JK också. Du har väl läst vad JK säger? 

– Sidan 166, sa jag medan han letade i JK-beslutet. Ja, jag är en person som anser att mina chefer 

inte bara har fel, utan dessutom att de har myglat. Jag står för det.  Det var väl därför det blev en 

utredning?  

Jag hade länge förstått att Ingvar Gullnäs uttalande om min "karaktär" hade blivit 

verksledningens trumfkort i olika sammanhang. Jag blev oerhört besviken på Gullnäs när jag läste 

det första gången, men hade bearbetat problemet och försökt övertala mig att han hade rätt. Att han 

inte brytt sig om att gräva fram sanningen var ett större problem. Upptäckten att Gullnäs inte alls 

var en opartisk utredare hade ju inte ökat min respekt för honom. Att Hallbjörner och Sjölin med 

råge visat sig ha samma ”karaktär” i  inställning till mig, verkade Gullnäs ha missat? Han skrev om 

”ömsesidig misstro”, men det var bara jag som fick ta smällen. 

 

– Är det tuff kritik det där? frågade jag mer på skoj och spelade korkad. Järmark kände mig inte 

alls, så varför inte? Jag är inte så bra på att tolka sådana där beslut? fortsatte jag. 

– Ja, det ska jag säga dig grabben. Jag har läst många JK-utredningar i mina dagar men aldrig, 

aldrig sett ett så hårt omdöme om en enskild person. Han tittade på sin bisittare, antagligen för att få 

medhåll, men eftersom personalchefen satt bakom mig, kunde jag inte se reaktionen. 

Järmark var jurist och många år tidigare ”överförd” från kommunikationsdepartementet. Han 

visste nog vad han pratade om. Men jag förstod inte riktigt. Skulle jag bara lägga sig ner och dö för 

att JK inte litade på mina ord? Utan att han berört grunden för min kritik – grundet. Det var kanske 

så man skulle reagera om man satt i en verksledning eller hade ett toppjobb. Försvinna genom en 

lucka i golvet eller tyna bort i en utredning på departementet? Hade jag inte fattat att jag var 

överkört, krossad, nermald, pulvriserad och borde försvinna från kartan?  Kunde jag inte läsa 

innantill? 

– Jaså, är det så? Ja, jag vet så lite om sådant där, upprepade jag och nickade. Jag hade fått en 

egendomlig känsla att jag faktiskt njöt jag av situationen. 

Verkets administrativa chef tittade i sina papper och återkom till den kritik jag fått av cheferna 

på sjökarteavdelningen i samma utredning. Jag försökte förklara att jag inte blev detaljchef på grund 

av samarbetsproblem. Det var ju ett entonigt tema i utredningen. Jag sa som jag sagt till JK, att hela 

resonemanget borde falla på sin egen orimlighet. Både den grafiska organisationsplan som gällde 

före olyckan och det faktum att jag efter att ha blivit tilldelad en egen detalj, vikarierade för 

Nordström som sektionschef. Borde inte det vara talande nog. 

Personalchefen reagerade direkt på mina ord och började bläddra i en bunt papper som låg på ett 

bord bredvid honom. Han trodde mig uppenbarligen inte. Han ville i kolla upp om jag verkligen 

hade vikarierat och när. Han ringde upp sin expeditionspersonal på snabbtelefonen för att få in min 
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personakt, men fick inget svar. Då gick han ut för att hämta den själv. Vi satt tysta kvar under tiden. 

Efter några minuter kom personalchefen tillbaka med en mapp i handen. 

– Prata på ni, sa han. Jag ska bara titta lite här. 

Personalchefen slog sig ner på stolen snett bakom mig igen och började bläddra i mappen. 

Tystnaden fortsatte. Bara pappersprassel hördes. 

– Nå, sa jag efter någon minut. Har jag inte rätt? 

– Nja, jag vet inte, sa personalchefen tveksamt. Jag har visst fått med mig fel papper i alla fall. 

Det får vi kolla senare. 

Jag började tappa tålamodet. Jag förstod egentligen inte varför jag satt där när det ändå pågick 

förhandlingar. Det hela var på något vis löjligt farsartat. Innan jag bestämde mig för att lämna 

rummet, ställde jag en riktigt provocerande fråga. 

– Är ni så rädda att förlora processen och de tjugo miljonerna i potten, att ni kan bära er åt hur 

som helst? 

Järmark sökte personalchefens blick igen. 

– Närå, sa han på sin starka stockholmsdialekt och skrattade ansträngt. Han hade ännu inte släppt 

personalchefen med blicken. Det här är en skitsumma för staten. Vet du vad ett havererat 

Viggenplan kostar? 

Personalchefen verkade inte vara helt nöjd med den jämförelsen. Han hade nog redan insett att 

jag knappats skulle gå med på ett yrkesförbud frivilligt.  

 

En förmiddag när jag tillbringade fikarasten i Arnljots lugna vrå, fick vi oväntat besök av hans 

avdelningsordförande i SACO/SR. Det var en man med pondus. 

– Du Hegfeldt, vi ska upp till administrativa på samtal, sa han lågmält . Jag reste mig upp från 

stolen och vi nickade mot varandra. 

Stämningen blev på ett ögonblick obehagligt ödesmättad. Arnljot reste sig upp och tog sina 

glasögon från skrivbordet utan att säga ett ord. Han krängde kavajen av stolskarmen. Jag fick 

känslan att han förberedde sig på något obehagligt, som han väntat på länge? Han var så allvarlig. 

Vi följdes åt till hissen och jag återvände via gågatan till mitt tjänsterum. Jag vaktade telefonen och 

väntade otåligt på vad Arnljots skulle berätta. 

Det kom ingen signal, men ungefär en timme senare upprepades samma procedur – med mig. 

Medan Arnljot eskorterades tillbaka till sitt rum, hämtade Anita mig. Hon tog mig med till 

personalchefens tjänsterum.  Där väntade juristen Franson. Han hade bänkat sig på långsidan av ett 

sammanträdesbord som var ställt med gaveln mot fönstret till vänster. Eftermiddagssolen lyste rakt 

in i rummet.  Till höger om Franson satt personalchefen. Anita och jag tog plats mitt emot. Franson 

som jag inte sett på ett tag hade återigen rollen som förhörsledare. Han såg ut att trivas. 

Personalchefen la upp ett block och penna på bordet framför sig.  

Jag kände mig inte alls obehaglig till mods. Jag var bättre påläst den här gången. Nu visste jag i 

alla fall något om mina rättigheter och varför verket inte kom någon vart i förhandlingarna. Det 

fanns ingenting konkret mot mig att hänga upp en omplacering på. Det var inte helt svårt att gissa 

att det nu gällde att försöka hitta nya saker. Kanske började jag få rutin? Att gång på gång bli 

förhörd kunde kanske upplevas kränkande? Nej, jag hade fortfarande ingenting att dölja. Den 

respektlösa känslan infann sig direkt den här gången. Jag hade inte någon längtan att samarbeta med 

Franson heller. Hur roligt kunde det här bli? 

Franson gick rakt på sak. 
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– Vi vill veta om du har arbetat med Tsesis under arbetstid? frågade han. Det blev lite förvirring 

när jag frågade Anita om jag måste svara på den typen av frågor. Hon tittade frågande på mig och 

sedan på de andra två. 

– Det är väl inget fel på den frågan, sa personalchefen. 

– Nej, det är arbetsgivaren som frågar, sa Franson.  

– Nej, jag har inte arbetat med Tsesis under arbetstid, svarade jag entonig och suckade. 

Franson tog fram några kopior av mina farledsprofiler ur en grå plastmapp.  

– Känner du till de här? 

– Javisst, svarade jag.  

– Och? 

– Dom där har jag gjort. 

– Dom här har du gjort? 

– Originalet alltså. 

– Originalet? 

– Men det är större. 

– Större? 

– Ja, mycket större. 

– Mycket större? 

– En och en halv meter kanske 

– En och en halv meter? Och vad har den använts till? 

– Vi har använt den, alltså Arnljot och jag har använt den till våra diskussioner, som underlag, 

om Tsesis alltså... 

– Jaja, avbröt Franson. Det var vad den i praktiskt skulle användas till, men det finns en juridisk 

sida av det hela också. Jag frågar alltså igen. Har du gjort den här på arbetstid? 

– Nej, hemma. 

– Hemma? 

– Hemma – alltså på fritiden  – i hemmet!? 

Det var redan uppenbart att han var ute efter att sätta dit mig för tjänstefel eller något annat 

lämpligt. Det var så dåligt kamouflerat att jag redan började bli både förbannad och riktigt arrogant. 

Förhöret fortsatte: 

– Är den gammal den här eller? Juristen höll åter upp ritningen i luften framför sig och såg 

forskande på mig. 

– Nej inte så värst gammal, svarade jag. 

– När gjorde du den då, mera bestämt?  

– I söndags, exakt för fem dagar sedan, svarade jag sedan jag tagit tid på mig, först fått Anitas 

nick att fortsätta, och räknat på fingrarna. 

– Och den har du gjort hemma? 

– Ja, men det är klart, jag måste erkänna att jag lånade hem en linjal ... 

– Ja? 

– Och en tuschpenna ... 

– Jaja. 

– Och lite tejp ... 

– Jajaja, det är bra! avbröt Franson. Men den här kopian då, den är väl gjord här på jobbet? Har 

du gjort den? 
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– Nej, svarade jag, det har jag inte. Mina original är som jag sa mycket, mycket större än de där.  

– Har Arnljot gjort dem? Har han lämnat kopior till fler? 

– Satt inte Arnljot nyss i den här stolen? frågade jag. 

Franson tittade förvånat på personalchefen men fann sig snabbt och påminde om att det var han, 

och inte jag som ställde frågorna. 

Jag var glatt överraskad att mina ritningar blivit så uppmärksammade. Både Arnljot och jag hade 

nog lyckats röra om ordentligt. Tydligen kunde även verksjuristen nu förstå att 

sjökarteavdelningens kurragömmalek med Tsesisgrundet gick att åskådliggöra. Franson hade 

tidigare avfärdat Arnljots materialet i JK-utredningen som "kvalificerat nonsens", och jag hade inte 

heller någonting att komma med i hans ögon. 

Franson bytte ämne och frågade om mina relationer med rederiets advokater. Jag hänvisade till 

att allt jag ville berätta kunde han läsa i JK:s material. 

– Har du något mer material än det här som ligger på bordet? frågade han och gjorde en gest mot 

ritningarna framför honom. 

– Oh ja, svarade jag leende. Jag har massor med material. 

– Vill du vara så snäll och hämta det då, uppmanade Franson. Så väntar vi under tiden.  

Han lutade sig tillbaka, la ifrån sig pennan och knäppte händerna i bakom nacken. 

 

Juristen och personalchefen på motsatta sidan av bordet hade ingen förståelse för att jag inte 

vågade ha ett enda papper som rörde Tsesis på jobbet. Mer än en gång hade jag haft anledning att 

anta att mitt tjänsterum genomsökts.  

Jag vet inte vad Franson hade förväntat sig egentligen. Jag sa som tidigare att jag inte ville sprida 

mer papper än nödvändigt. Men att jag fortfarande naturligtvis stod till verksledningens förfogande 

som sakkunnig om de ville skingra sjökarteavdelningens dimmor.  

Förhöret avslutades trots allt under oväntat artiga och nästan högtidliga former. Personalchefen 

la ner sitt anteckningsblock, reste sig, tog i hand och bockade.  

På vägen till hissen frågade jag Anita om hur hon tyckte att det hade gått.  

– Det gäller väl att säga så lite som möjligt, sa hon. Du tiger ju inte precis, men jag vet inte om 

Arnljots metod är bättre? 

– Nu får du förklara dig? sa jag helt oförstående. 

– Jo, när personalchefen bad mig hämta dig, mötte jag Arnljot och Tännström i korridoren. Vet 

du vad Arnljot sa till mig då?  

– Nä? Säg det då! sa jag otåligt när jag märkte att hon leende avsiktligt höll inne med svaret. Säg 

det då! Vad sa han? 

– Jo, få se nu… Vi stannade utanför hissen. Han sa ”först jabbar du med vänstern och sen sopar 

du till med högern!” 

Det var ett skönt besked för mig. Arnljot hade tydligen klarat förhöret bra. Han var sig lik igen. 

 

När vi fick tillfälle att jämföra vad vi blivit utsatta för, berättade Arnljot att Franson varit mest 

intresserad av hans kontakter med "motsidan".  Arnljot hade sagt att eftersom verket vänt oss 

ryggen och närmast försökt utplåna oss med förtal, tyckte han att det var det fullt i sin ordning att vi 

också ställde oss till sjöfararnas förfogande. Sjöfartsverket ville klart inte ha någon hjälp med 

objektiviteten. Det bästa var ju trots allt om alla synpunkter kom fram i en rättegång. Först då kunde 
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lotsen och fartygsbefälet få en rättvis prövning. Han hade också sagt att det var viktigt, inte minst ur 

rättssäkerhetssynpunkt. 

Arnljot berättade också hur hans fackordförande nästan bleknade när han fick se mina ritningar 

på Tsesisgrundet. Som chef för byggnadssektionen var han van att läsa profilritningar. Det kändes 

uppmuntrande. 

 

Listorna – som skulle skicka mig till fyrsektionen – saknade en viktig ingrediens, ”saklig grund”. 

Det fanns inte en stavelse som kunde styrkas konkret. AD-hotet låg tungt över mina kamrater. 

Tiden gick. Förhören och provokationerna fortsatte.  

 

Den 27 februari kom droppen. Det var då det rann över.  

 Det hade gått exakt femton månader sedan olyckan och lika lång tid sedan jag haft besök av min 

närmaste chef Nordström på mitt rum. Konstigt nog hade jag förståelse för att han var skygg. Han 

visste att jag genomskådat myglet. Han hade tidigt hotat mig. Han visste att han inte hade någonting 

att komma med och skulle aldrig ens försöka övertyga mig om att jag hade fel i mina slutsatser.  

Han visste att han gjort fatala misstag och spelat ovetande under ed. Och framförallt förstod han att 

jag genom mina kontakter på expeditionen förstått att han var Hallbjörner exekutor när det gällde 

alla nidskriverier.  Det kunde under de omständigheterna inte vara kul att ens möta mig med 

blicken. Jag hoppade och trodde att Nordström hade ett samvete mot sina gamla vänner och en dag 

börja tala klarspråk. 

Jag hade sedan ett år tillbaka behandlats som luft och genom Hallbjörners order utestängts från 

all väsentlig information i jobbet. Arbetsorder hängdes fortfarande upp i pappershållaren som fanns 

på namntavlan i korridoren och jag hade ingen nämnvärd kontakt med någon annan heller bortsett 

från rasterna.  

Jag blev förvånad när Nordström på eftermiddagen hörde av sig på snabbtelefonen. Han ville att 

jag skulle komma bort till honom. Jag hann tänka en hel del innan jag gått de tjugo stegen. Jag 

öppnade dörren utan att använda besöksknappen. Han var inte ensam och jag ångrade mig direkt att 

jag inte hade tagit med mig listorna.   

Nordström satt till vänster bakom sitt skrivbord.  Framför skrivbordet till höger, satt två av mina 

detaljchefskollegor på besöksstolar. Det var detaljchefen för ”styrka 10”, och Christinas närmaste 

chef, kartredaktören. Mina tidigare kamrater och nära vänner som alla hade skrivit på listorna. Ännu 

ett förhör, tänkte jag och suckade – stackare.  

Vilken order hade skapat den här overkliga situationen? Jag blev stående alldeles innanför 

dörren, som jag stängt bakom mig. Det hade börjat skymma. Det var full takbelysning och 

skrivbordslampan var tänd i rummet, men bara ett svagt ljus kom in från gågatan utanför. 

Ingen mötte mig med blicken. Kamraterna tittade ner i sina block. Nordström sög på en penna 

och lutade sig bakåt. Spänningen steg. 

– Jag har först en del saker att berätta, inledde Nordström och läste i sina anteckningar. För det 

första kan jag meddela att vi inte har något mer kartjobb åt dig. De kartor som sjömätarna behöver 

den här säsongen är redan klara. 

– Jasså, sa jag oförstående. Både han och jag visste att han ljög. Nordström reagerade inte utan 

gick direkt på punkt två. 

– För det andra så ska du lämna ifrån dig de pärmar som du har för planering och 

kartkonstruktion. De kan du ställa ut i monteringsrummet. 
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– Men alla kartor är ju gjorda, du sa... 

Han avbröt mig. Han hade fler punkter i sitt block. 

– Sen har jag fått rapport om att du varit i monteringsrummet idag. Dessutom, sa han medan han 

tittade på mina kollegor, dessutom har jag fått flera rapporter om att du brukar sitta hos Arnljot. 

– Ja, svarade jag, jag brukar prata med honom så ofta jag kan. Det är ganska tomt i fikarummet 

numera. Jag drog på munnen. 

Jag kände redan hur det började koka inom mig. Jag höll på att bli riktigt jävla upprörd. Det här 

slog alla rekord. Här satt några av mina tidigare bästa vänner som brutalt svikit. Kompisar som nu 

sålt sin yrkesheder, gått bakom ryggen, ljugit hänsynslöst för JK och lånat sina namn till 

sjökartedirektörens listor. Nu hade de hamnat i en känslig sits. Processen mot mig hade stannat av i 

brist på sakliga argument. De riskerade alla tre att få verifiera listorna mot mig i Arbetsdomstolen. 

Vi kände varandra. Ingen av dem gillade det här uppdraget och det var inte deras initiativ, det skulle 

ingen kunna inbilla mig.   

Nu stod jag på golvet inför en jury som hade kommendörens uppdrag att strippa min tjänst och 

provocera mig så långt att jag förhoppningsvis skulle löpa amok på avdelningen och därefter kunna 

spärras in som en galning?  

Ingen av dem hade något eget intresse av att försöka sätta dit mig. För mig var det här bara ännu 

ett gränslöst lojalitetsutnyttjande. Mina tidigare kamrater var kommenderade hit, och ställt upp för 

att rädda karriären. Utan tvekan var det så. Vi mådde illa allihop. Mina tankar hade varit på utflykt, 

men jag väcktes igen. 

 – Det är slut med det nu, fortsatte Göran. Du får inte gå till Arnljot mer. Det är beslutat att du 

bara ska sitta på ditt rum och sköta det du håller på med. Du kommer att få mer utvärderingsjobb. 

Om det är någonting du behöver fråga om får du bara vända dig till antingen mig, Hasse eller 

Christina, ingen annan. Han gjorde en gest mot kartredaktören. 

– Men du vet väl mindre än jag om utvärdering, sa jag provocerande till Göran. 

– Det är därför vi har valt Christina också. Alltså mig, Hasse eller Christina. Det är slutjobbat 

med Tsesis nu. 

– Jag har inte jobbat med Tsesis annat än vad utredarna bett mig om. Du vet ju själv att 

Bjerhammar bad mig om material. Det har han skrivit och tackat för. Jag kan visa... 

– Vad gjorde du i monteringsrummet i morse då? frågan kom rappt, som om det var huvudfrågan 

och anledningen till att jag kallats in. 

Jag hade inget dåligt samvete för det heller men bestämde mig för att jävlas lite och höll 

medvetet inne med svaret. Benen kändes darriga och tunga. Jag tog några kliv längre in i rummet 

och satte mig på en stol snett bakom kamraterna. Jag tog ett djupt andetag och laddade med lång 

tids uppdämd besvikelse och ilska. 

– Vad i helvete är det ni håller på med? Vilken rätt har ni att förhöra mig? Vilka tror ni att ni är?  

Om ni inte klarar av Hallbjörner så är det er sak, men låt det för fan inte gå ut över mig! Kalla för 

helvete tillbaka rapportörerna och sluta upp med för-föl-jel-ser-na! 

Kartredaktören vände sig om mot mig. Han var också upprörd i ordets starkaste nyans. 

– Det var ju för fan du som har satt oss i den här situationen! skrek han mot mig, tårögd och med 

svettpärlor i pannan. 

Vi käftade ett par gånger fram och tillbaka. Jag undrade om det var karriären som styrde deras 

uppförande och de svarade med att jag kunde ha hållit käften. Därefter blev en lång paus under 

tystnad. 
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– Jag måste gå nu, sa kartredaktören plötsligt och tittade samtidigt på klockan. Göran, jag 

anhåller om att få gå? Jag har ett möte nu. 

Anhåller? Jag hajade till. Hade Hallbjörners militära drill tagit över fullständigt? Det är klart att 

om man var kommenderad till den här förrättningen, måste man förstås anhålla om man måste utgå 

i förtid?  Eller var han bara förbannat upprörd? Eller var det jag som höll på att bli galen? Jag hade 

bara några veckor tidigare förskräckt kommit på mig själv att jag skrattade hysteriskt när jag hittade 

likheter med min arbetsplats i 91:an! 

– All right, sa Nordström och tittade på sina underordnade detaljchefer. Var det några fler frågor 

innan vi låter honom gå? 

– Ja, sa chefen för ”styrka 10” som annars suttit tyst. Han tittade i sitt block. Vi fick inget svar på 

vad han gjorde i monteringsrummet i morse. 

Jag hade redan rest mig upp, gick mot dörren och låtsades som om jag inte hört det sista. 

– Javisst ja, nå? hörde jag bakom min rygg. Vad gjorde du i monteringsrummet? upprepade 

Nordström. 

Jag kunde ha låtit bli att svara, men jag var glad att frågan kom tillbaka. Jag hade väntat på den 

och sugit på svaret. Monteringsrummet låg i en återvändskorridor. Mitt emot där chefen för ”styrka 

10” satt och som nu också användes som fikarum. Jag visste att jag var observerad när jag varit där 

samma dag. I åtta månader hade jag vetat att jag varit hårdbevakad av tjänstvilliga rapportörer runt 

sjökartedirektören. Var jag än befann mig. 

 Jag hade gott samvete. Trodde de verkligen att jag i det här läget skulle gå in i 

monteringsrummet och göra en karta som hade med Tsesis att göra? Herregud! 

Jag vände mig om helt och lade upp vänster armbåge på bokhylla innanför dörren och svarade 

myndigt och uppkäftigt med stigande volym. 

– I det straffarbete jag håller på med kommer jag att behöva tjugo kartor. Idag gjorde jag en av 

dem. Och eftersom jag har gjort alla våra mätningskartor de senaste tio åren – utan hjälp – och utan 

att fråga om lov, så gjorde jag det inte den här gången heller! Alltså – sluta för helvete upp med 

förföljelserna!  

Christinas chef kartredaktören, gick direkt till sitt möte med ritpersonalen. Han var fortfarande 

upprörd. Som sista punkt på dagordningen meddelade han alla närvarande att jag var satt under 

"kontrollbevakning". Det innebar ”rumsarrest” och att jag inte fick samtala med någon förutom 

honom själv, Nordström eller Christina som själv fanns i rummet. Hon blev skakad och väldigt 

ledsen av det helt otroliga beskedet inför alla sina arbetskamrater.  

Jag hade svårt att sätta in det som hänt i något vettigt sammanhang. Nordström vågade inte ens 

prata med mig utan vittnen. Det är klart att mitt besöksförbud hos Arnljot inte var annat än ett 

oövertänkt skrämselskott. Jag hade ju mina fikaraster som alla andra. Lunchrasterna registrerades på 

tidur, men vad jag ägnade tiden åt kunde väl knappas regleras med förbud? Nu var det som det var, 

men jag måste avvakta några dagar och ville inte provocera mina skjutglada chefer och kamrater i 

onödan. 


