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19. "Jag kommer tillbaka!" 

 25 april −31 juni 1979  

 

 Samtidigt som jag brottades med problemet JK, hittade jag en artikel om Ingvar Gullnäs i 

Svenska Dagbladet. I ett kåseri med rubriken "En mas van vid löpsedelsfladder" fanns några rader 

som fick mig att le och fundera ännu djupare på JK: s egentliga roll. SvD skrev att JK handlägger 

omkring 3500 ärenden om året och: 

 

”När han under sin bevakning av Kronans rätt lyckas rädda någon miljon åt statskassan blir det 

kaffe och tårta åt personalen i Riddarholmsflygeln. Och enligt rapporter var det ett förtvivlans 

tårtsnaskande på detta ställe, för han låg fortfarande i, bondpojken från Grycksbo.” 

 

Christina tyckte att det var hela problemet i ett nötskal.  Det var tydligen ”Kronans rätt” som var 

det väsentliga. Hur mycket ”Tsesistårta” det så småningom skulle bli visste väl ingen, även om den 

redan såg ut att vara beställd? Christina tog med sig tidningen till jobbet, för att visa kompisarna. 

– Det är märkligt hur sympatierna skiftar från den ena dagen till den andra, sa hon. Det behövs så 

lite. Från början visste alla vad det handlade om. Då var det inga problem. Men när JK-utredningen 

var klar så var det som om man började tvivla. Och när namnlistorna kom, svängde det tillbaka 

igen. Så här har det hållit på minst tio gånger nu. Ändå känner de dig. Kan du förstå att det är 

jobbigt? Allting är känslor, men nästan ingen vågar riktigt visa vad de innerst inne tycker. Ja, inte 

alla, men det ska bli skönt den dagen det här är över. 

 

Det verkade vara långt till den dagen. Jag insåg nu att jag varit för naiv om jag trott att jag skulle 

kunna påverka Gullnäs. Men eftersom jag tyckte att han missat totalt i sin förra utredning, ville jag 

han skulle få veta vilka konsekvenserna blivit. Han hade gjort ett ärende av mina frågor och 

generaldirektören hade dementerat den bakgrund jag beskrivit. Skulle jag ta tillbaka mina frågor nu 

när jag visste att JK inte skulle bry sig? Eller skulle jag stånga mig blodig? Hur skulle jag bemöta 

generaldirektörens fräcka bortförklaringar? Skulle jag namnge alla de som blev informerade om 

min ”kontrollbevakning”? De som reagerat och startat en motaktion, då de tyckte det gått för långt. 

Och min kamrat som var med när vårt samtal avbröts, och som efteråt själv fick höra Nordströms 

egna ord att jag skulle "djupfrysas”? Skulle jag kräva att JK kontaktade dem? Var det för mycket 

begärt? Och vad skulle hända mina kamrater då, och därefter? Vilka djävulska påtryckningar skulle 

de då utsättas för? Det ville jag inte vara med om. Det om något skulle öppna en ”ny front” och vi 

skulle hamna i en ännu vidare cirklar från det väsentliga. 

Det fanns en ordagrann skriftlig redovisning från mötet där kartredaktören informerade om 

inskränkningarna mot mig, undertecknad med alla närvarandes namn. Skulle jag skicka in den? Jag 

bestämde mig för att avvakta och skrev ett kort brev till JK. Jag ville ha garantier för att inga 

kamrater skulle råka illa ut om jag namngav dem. Innan jag svarade på generaldirektörens 

bemötande ville jag naturligtvis också ha svar på de frågor jag tidigare ställt i mitt brev.   

Ingenting hände. Samma dag som remisstiden gick ut, ringde kammaråklagare Hans Lindberg 

från JK-ämbetet. Han gick rakt på sak: 

– Jag bara undrar om du kommer in med något ytterligare material i ärendet?  
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– Ja, svarade jag tveksamt ... ni har väl fått brevet? 

– Ja, men nu är det så att det är i dag som remisstiden går ut. Kommer du med något mer 

material eller? Han lät inte trevlig. 

– Som jag skrev har jag mer att komma med, med det var viktigt att jag först får vissa garantier 

för de kamrater som… 

– Vi kan inte ta några delbeslut, avbröt kammaråklagaren. 

– Delbeslut, vad då delbeslut, jag förstår inte? Jag har bara ställt några frågor. 

– Frågorna du har ställt i din anmälan ingår i ärendet, förklarade han. Vi kan inte göra några 

delbeslut. Det går inte. Det blir en samlad bedömning när vi fått in allt material. Det är därför jag 

frågar. Kommer du in med något mer material? Lindberg lät smått förbannad. 

Jag gjorde en medvetet en väldigt lång tankepaus och kände samma känsla komma. 

– Nej, då skiter vi i det, sa jag surt. Vill ni inte ta i de här sakerna så hoppar vi över det. 

– Är det ditt slutgiltiga besked? 

– Kan ni inte garantera att vittnen på verket slipper samma behandling som jag, så får det vara, 

fortsatte jag. Folk är rädda här. Kan ni inte förstå det? Vi upplever terror… 

 – Men vi tar inga delbeslut. 

Samtalet avslutades. Jag var nöjd med att jag vågat hålla på min ståndpunkt. Vad JK nu skulle 

komma till var för mig lika uppenbart – som likgiltigt. Att JK skulle kritisera verket, vilket skulle 

innebära att generaldirektörens beslut att omplacera mig revs upp, var naturligtvis en utopi. Trots att 

jag i princip tagit tillbaka mina frågor, skulle det dröja en månad till innan JK var färdig med 

ärendet. 

 

GD Lennart Johansson gillade inte DN:s "orättvisa" bevakning av Tsesisärendet. I ett långt brev 

kritiserade han redaktionsledningen. Verkschefen tyckte bl. a. att det var mina "påståenden" som låg 

bakom de flesta tidningsartiklarna. Han skrev att det skulle ta lång tid att reparera verkets 

skamfilade rykte som man – ganska oförskyllt trots allt – hade fått under senare år.   

Han hoppades att massmedierna skulle hitta något annat att satsa sina resurser på. Och för deras 

skull, de som då kunde komma att drabbas, hoppades verkschefen att mediernas agerande i högre 

grad skulle komma att präglas av ansvar, omdöme och sinne för proportioner. 

Dagens Nyheter refererade delar av generaldirektörens brev. Chefredaktören och ansvarige 

utgivaren svarade i samma artikel att man inte på någon punkt kunde se att Lennart Johansson hade 

skäl för sina krav på ett tillrättaläggande. Om en myndighet handlägger ett besvärligt ärende så som 

Sjöfartsverket har handlagt Tsesis-affären, måste man räkna med ”mindre smickrande 

uppmärksamhet” från massmedia, avslutade chefsredaktören.  (DN 27.4.79) 

 

Det tog en hel dag att packa mina saker. Det blev många kartonger och säckar. Som elingenjör 

skulle jag nog inte behöva någonting av allt det jag samlat på mig under ett dussin år i 

kartografkarriären. Mina egna oljetavlor lät jag hänga kvar på väggarna. Jag hade inte helt gett upp 

hoppet om att återvända.   

En journalist på Folkbladet Östgöten (FÖ) ringde vid lunchtid. Det var okej för mig att skicka en 

fotograf.  

På förstasidan nästa dag, packade jag mina lådor. Jag var övertygad om att rubriken "Jag 

kommer tillbaka” var rätt. För mig hade redan försöket att få tillbaka mitt jobb börjat. För mig var 

det uppenbart att yrkesförbudet var en olaglig åtgärd och jag var inte knäckt. 
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Cheferna höll sig borta. Kunde jag vänta mig något annat? Nej, men de flesta kamraterna vågade 

visa sina känslor med både värme och humor. Vår lokalvårdare vågade till och med uppvakta med 

kramar och en ros i en vodkabutelj - av ryskt märke!  

Jag visste att flera av de som skrivit på listorna mådde dåligt. Det var en grupp som nu också 

uppträdde som en grupp. De var aldrig mindre än fem i gruppen när man gick de hundra metrarna 

på gågatan till lunchrestaurangen med risk att möta mig och Christina. 

Jag hade redan – för mig själv – accepterat ursäkten att de hade ”sin familj att tänka på”. Att de 

egentligen inte hade något val. Jag visste att det gällde alla som skrivit på. Att mitt försvinnande 

skulle öppna möjligheter för andra i karriären, var det säkert ingen som tänkte på just då – när man 

skrev på. Det var kanske ett ögonblicks verk – som nu kunde få en fortsättning i Arbetsdomstolen. 

Några mer samtal – öga mot öga – med de som skrivit på listan, blev det aldrig. Jag kunde se 

framför mig hur Hallbjörner skulle vända det till ett ”överfall” på arbetskamrater. Med den rädsla 

som fanns, skulle det alltså inte leda någon vart. Temat ”inga nya fronter” fortsatte att gälla. Det 

fanns andra som påpekade för mig att jag också hade en familj att tänka på och kritiserade mig 

ganska tufft för att ha tagit alltför stora hänsyn mot mina tidigare vänner och att jag tyckte synd om 

dem. 

Bara vid ett tillfälle tog jag ett initiativ till kontakt, via telefon. Jag ringde upp en kamrat på 

listan och frågade vilken kritik han ställde sig bakom. Han försäkrade att han själv inte stod för 

någonting på listan. Den var helt och hållet Hallbjörners verk. Jag trodde honom. Han ångrade att 

han skrivit på. När vi avslutat samtalet ringde han i sin tur upp mig efter bara någon minut och 

frågade med ängslig röst. 

– Du bandade väl inte samtalet? 

 

 Samma dag som jag lämnade sjökarteavdelningen gjorde den nyinstallerade 

kommunikationsministern Anitha Bondestam sitt introduktionsbesök på verket. När jag passerade 

utanför personalrestaurangen, stannade jag upp. Det var tomt på gågatan. Där inne välkomnades det 

kvinnliga statsrådet med drinkar och tal. Jag lekte med tanken att gå in med alla mina plastkassar 

och ta ömt farväl av verksledningen. Det hade jag kanske gjort, om jag inte i sista stund kom på att 

jag trots allt fortfarande var anställd. 

 

Att facket inte backat för tanken att ta min sak till Arbetsdomstolen oroade nog alla inblandade 

och i första hand kanske sjökartedirektören? Han hade hänsynslöst utnyttjat mina kamrater och 

riskerade naturligtvis att det skulle komma fram. Folke Hallbjörner skrev till Runeberg, min 

fackliga avdelningsordförande i Kungsbacka. Han hänvisade till att Christinas chef, kartredaktören, 

just lämnat facket. Nu hotade sjökartedirektören med att ställa till med massuttåg bland sin personal 

inom TCO-S, om facket tog min sak till Arbetsdomstolen. 

 

Samma morgon som jag skulle börja mitt nya jobb som elingenjör, ringde ombudsmannen för 

ST-Sjöfart i Norrköping. Han började med att upprepa att facket skulle fortsätta jobba för mig. Jag 

vet inte vad han hade för uppfattning om mig som person, vi kände inte varandra, men han gav mig 

rådet att vara försiktig framöver. Nya så kallade "samarbetsproblem", verkliga eller uppdiktade, 

kunde naturligtvis bli ödesdigra för mig i det nya jobbet. På den punkten var lagen tydlig. 

 – Även om du har tvångsförflyttats, så lyd för fan och gör som de säger, löd budskapet. Men han 

bad mig inte hålla käft, det var kanske att gå för långt? 
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Jag kunde knappast hålla mig för skratt, när han också ville att jag skulle skriva ner mina gamla 

arbetsuppgifter som förste kartograf och de nya jag skulle få som elingenjör och ”försöka beskriva 

om det var någon skillnad”?  Kanske skulle jag varit med på förhandlingarna i alla fall, tänkte jag. 

 

Det var en ganska omtumlande och overkligt att efter så många år lämna allt bakom mig, lämna 

Christina på sjökarteavdelningen och ta hissen till nästa våning.  

 

På fyr- och elektrosektionen, blev jag som vanligt vänligt mottagen av chefen. Vi hann inte 

komma in på mina arbetsuppgifter. Det fanns bara ett problem och det var inte så litet. Alla 

kontorsplatser på avdelningen var upptagna. Det fanns inget plats för mig.  

 – Det kanske finns plats på Händelö, förklarade min nye sektionschef lite generat. Jag kunde 

inte annat än le.  Förhandlingsuppgörelsen som det tagit månader att sy ihop, var sönderskjuten på 

en sekund. Jag orkade inte ens tänka om det här var planerat från första stund. Jag var knockad och 

fullständigt avväpnad. 

 

Vi hade just fått reda på att Christina var gravid. Min första tanke var den jag länge hade haft, att 

det skulle bli svårt för henne att stanna ensam kvar om jag tvingades ut från vår gemensamma 

arbetsplats. Hon hade fortfarande sina närmaste vänner runt omkring sig på jobbet. De skulle inte 

svika. Då var det mer ovisst vad Hallbjörner skulle ta sig till? Han visste att Christina också skulle 

kunna bli ett hot som tänkbart vittne framöver. 

Jag ursäktade mig, gick ner till Christina och berättade om det nya läget. Hon tog det med ro när 

hon såg att jag inte gjorde mer än ryckte på axlarna.  

 

Det var chefen själv, som i sin vita Volvo 260 skjutsade ut mig till Händelöverkstaden utanför 

Norrköpings centrum.  Jag hann tänka en hel del vad som höll på att hända i våra liv under den 

korta bilfärden. Jag hade förstås kunnat – som vanligt? – sätta mig på tvären, men ombudsmannens 

uppmaning att hålla mig kall ringde i örat. 

 

Sjöfartsverkets elverkstad och huvudförråd var inhyst i ett industrihotell. Härifrån sköttes bl. a. 

service och underhåll på Sjöfartsverkets fyrar och lotsplatser. Min entré var väntad. Jag kände igen 

några av mina nya arbetskamrater. Vi bodde i samma område. Jag mötte bara nyfikna och vänliga 

miner när jag tittade in i den stora verkstadshallen.  

Efter ett långt inledande samtal med chefen var jag säker på att vi skulle komma överens. Han 

verkade förstå min situation. Sektionschefen lämnade oss. Christina skulle få hämta upp mig på 

hemvägen. 

Vi gjorde en rundvandring. Det fanns inget bås ledigt för mig i verkstadshallen heller. Tills 

vidare fick jag en plats en trappa upp, i ett avsides rum som var reserverat för besökande tekniker. 

För att kunna utföra någonting praktiskt i mitt nya jobb som elingenjör, måste jag ha lite verktyg 

och annan utrustning. Jag hade lämnat tuschpennan och åtta kartonger pärmar i ett arkiv på verket.  

Det var nästan som att göra repmånad. Jag fick prova ut en mörkblå overall med verkets emblem 

och ett par snickarbyxor. Skor med stålhätta. Till regniga dagar kunde behövas rejäla orangefärgade 

gummistövlar och skyddshandskar. En egen verktygsväska i läder med tänger och mejslar kunde 

vara bra att ha. En hjälm, en morakniv. I utrustningen ingick också ett instrument med sladdar, 

knappar och visare. Det kallades ”universalinstrument”. När jag bytt om och snabbintroducerats för 
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alla nya arbetskamrater fick jag hjälp att komma igång. Den första tiden skulle jag bara försöka 

hänga med, titta på och försöka hålla mig ur vägen om någonting var bråttom. Ingen skulle 

någonsin tro mig, men mitt allra första jobb blev att sortera motstånd – elektriska motstånd. 

Det slog mig direkt att här, inte många kilometer från centralförvaltningen, rådde en helt annan 

stämning. Inte så auktoritär, inte så hierarkisk. Var och en hade sina egna jobb och projekt.  

 

Det fanns mycket att lära. Det var inte alla på verkstaden som blivit elingenjörer över en natt. 

Nej, de var alla skickliga yrkesmän som själva valt det här yrket och hade både utbildning och 

erfarenhet.  Om jag ville bli elingenjör på riktigt, skulle det ta minst fem år. 

  

Redan den första veckan blev jag inbokad på att följa med till Öland. Och jag ville självklart 

samarbeta. Christina fick ändra rutinerna hemma, men det fick gå. Jag visste att hon mådde bättre 

av att jakten på mig var över, även om oron för framtiden fanns kvar. Vi skulle hålla dagliga 

kontakter.   

På Ölands södra udde, i skuggan av fyren Långe Jan, fick jag mitt livs första lektion i hur man 

renoverar ett reservaggregat till fyrens elsystem, en dieselmotor. Och hur man monterar apparatskåp 

och river gamla kabelanläggningar. Jag fick också lära mig betydelsen av A-trasor, B-trasor och C-

trasor, fast det egentligen säger sig självt.  

 

Det är en fantastisk plats. Så stilla, så avlägsen, så tyst. Det var balsam för själen, men det var 

långa kvällar och nätter borta från familjen. Det var under den lediga tiden lätt att hamna i dystra 

tankar. 

 Jag trivdes ändå bra i min mörkblå overall med verkets emblem. Jag gick i den hela dagarna, det 

behövdes inget annat. Det kom ingen på besök. Turistsäsongen hade inte börjat än.  

Jag mådde bra av det fysiska arbetet, frisk luft, mycket mat och trevligt sällskap. Visst var jag 

vilsen, men mina nya arbetskamrater tog mig för den jag var. Jag var där för att lära, men kände mig 

kanske mest som en turist ändå.. Det var heller ingen av de utbildade ingenjörerna som tog illa upp 

för att jag hade den högsta lönen i gänget. Jag fick hålla mig undan när det kopplades starkström. 

Under tiden kunde jag laga mat i vår övernattningslägenhet nära fyren, gå ner till bryggan och meta, 

eller hjälpa fyrvaktaren att klippa gräsmattan. På kvällarna kunde jag promenera utefter stränderna, 

känna den fräna doften av tång, kasta ”macka” och samla fina kalkstenar. Eller ta en joggingrunda 

på den stora heden, bland storspov, kaniner och ölandstok. Det blev flera veckor på Öland, men vi 

åkte hem över helgerna. 

Det skulle vara fel att säga att livet lekte, men frihetskänslan var överväldigande. Jag var positivt 

inställd från första stund, och såg humor i vissa bisarra situationer. Inte bara därför att det måste 

vara ett måste. Nej, det kunde jag göra därför att jag intalat mig att det här bara var ett overkligt 

mellanspel. Förr eller senare skulle säkert någon vakna, på någon högre nivå i samhället?  

Sena nätter, när jag hölls vaken av snarkningar, eller tidiga morgnar, hade jag tid att tänka. Hur 

många skyddsnät hade jag egentligen rasat igenom för att hamna här ute? Och vad som skulle ha 

hänt inom mig, om det här var slutstationen? Om verksledningen skulle klara sig undan rättegång 

om Tsesis och om allt skit som sagts om mig, skulle få sitta kvar resten av livet? 

Jag var alltså på behörigt avstånd när JK kom med sitt resultat om de senaste trakasserierna mot 

mig på sjökarteavdelningen. Verksledningen fick inte helt oväntat fortfarande JK Ingvar Gullnäs 
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fulla förtroende. Gullnäs hade själv ändrat problemställningen i mitt brev och gjort den redan 

genomförda omplaceringen till huvudfråga? Och då var ju saken redan klar.  

JK inledde sitt beslut med att referera till sin förra utredning. Han sammanfattade min kritik, 

påpekade att jag avstått att svara på generaldirektörens bemötande och avvisade min uppfattning att 

åtgärderna mot mig var en hämnd. Om han hade funnit något stöd för det skulle han självfallet gjort 

något åt det. Men om man som tjänsteman kritiserade sin verksledning till JK eller JO, innebar det 

inte någon form av ”frisedel”. Ingvar Gullnäs var för sin del övertygad om att verksledningen insett 

att jag inte heller fick behandlas strängare än andra. Alltså fanns det inga omständigheter som gav 

stöd åt mina ”antydningar”. Något svar på mina andra frågor ville JK inte ge. 

Det kändes trygg för framtiden. Vi hade nog bara drömt en mardröm? Det mest tragiska den 

dagen var ändå att min avdelningsordförande i facket, Runeberg, hittats död på sin arbetsplats i 

Kungsbacka. 

 

Anita ringde och rapporterade. Facket återupptog förhandlingarna med verket. En förbudsjurist 

hade också kallats in. Om det nya jobbet inte föll inom mina yrkeskvalifikationer, skulle jag inte 

behöva acceptera förflyttningen. Dessutom måste omplaceringen vara tidsbegränsad. Det blev inget 

resultat och man bestämde att träffas igen om två veckor. Facket hade än en gång hotat med en 

Arbetsdomstolsprövning. Det ökade aktiviteten på verket. 

 

Nordström fick hjälp att skriva till förbundsjuristen på Statstjänstemannaförbundet och hotade att 

lämna facket: 

”… Jag läste i tidningen att TCO tydligen tänker hjälpa Ahlmark att föra hans fall till 

Arbetsdomstolen. Detta blir då automatiskt en aktion direkt mot oss andra TCO-anslutna som 

Ahlmark ju anklagat för mened, oegentligheter mm och som han tydligen ej heller vill arbeta med 

att döma av ordervägran etc till förmån för sina privata utredningar. 

Även Ahlmarks JK-anmälan var ju i praktiken till stor del riktad mot mig och Wiberg, detaljchef 

under mig, TCO-medlem, som dock nyligen utträtt (kartredaktören, min anm.)… 

Jag är verkligen bestört över att facket enligt sitt tidigare agerande anser att man som Ahlmark 

får bära sig åt precis hur som helst på arbetet. Om TCO hjälper Ahlmark och går emot oss andra 

fackföreningsmedlemmar genom att föra hans fall till AD, kommer jag självfallet att lämna TCO. 

Jag blir säkerligen ej ensam.” (3.6.79) 

 

När förhandlingen återupptogs igen, var verket och facket fortfarande inte överens om hur lagen 

skulle tolkas. Tidningarnas Telegrambyrå (TT) bevakade sammanträdet och rapporterade om 

oenigheten. Nu hade Statstjänstemannaförbundet två månader på sig att via TCO-S begära centrala 

förhandlingar om tolkningen av anställningsförordningens 18 §.  Kom man inte överens, återstod 

bara en prövning i Arbetsdomstolen.  

 

Parallellt fungerade i det fördolda samarbetet mellan JK Gullnäs och verkets advokat i 

skadeståndsärendet mot det ryska rederiet utmärkt. Arbetet med stämningen  fortsatte och det hade 

dykt upp ett nytt alternativ att förhandla om. Advokaten i Göteborg skrev till Ingvar Gullnäs: 

 

"Ang. 'Tsesis...  
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Efter samråd med Sjöfartsverkets jurister och med sjökartedirektör Hallbjörner har jag utarbetat 

ett förslag till sådan inlaga, som jag härmed bifogar. Förslaget har samtidigt översänts till några 

av sjökarteverkets experter för granskning vad gäller de rent sjökartetekniska uppgifterna. 

Allmänt sett har rättegången hittills utvecklats sig efter de linjer, som var att vänta och som 

diskuterades vid sammanträdet på mitt kontor förra året. Några nya uppgifter eller argument från 

rederiets sida har således hittills icke framkommit. 

Jag är tacksam för Justitiekanslerns besked snarast möjligt om inlagan kan gå i ungefärligen det 

skick som framgår av förslaget. 

Med vänliga hälsningar Lars Rahmn" (24.6.79) 

 

Justitiekanslern antecknade på brevet och returnerar det: 

”Ingen erinran; brev med bud från IG. 1979-06-25/I.G” 

 

Verkets advokat svarade JK Gullnäs i sin tur:  

 

"Broder, Ang ’Tsesis’ 

Tack för Ditt brev 1979-06-25. Din beundransvärda snabbhet i expedieringen fungerar tydligen 

även när Du inte är på kontoret. 

För ordningens skull bifogar jag en kopia till bilagor av inlagan till tingsrätten i dess slutgiltiga 

utformning. En del smärre justeringar har skett i förhållande till förslaget som Du tidigare fick, 

men dessa är icke av det slag att de på någon väsentlig punkt förändrar innehållet eller 

uppläggningen." 

 

Därefter diskuteras oljeskadorna efter tankern "Antonio Gramsci", som grundstött på den 

baltiska sidan. JK skulle formulera krav för statens ersättning. Stora mängder olja hade flutit iland i 

Stockholms ytterskärgård under den gångna vintern. Advokaten var inte främmande för möjligheten 

till en förhandlingslösning ”över hela linjen”: 

 

"Kravet mot ryssarna för de nya oljeskadorna blir säkert komplicerade att genomföra. Även om 

de bägge aktuella fartygen formellt ägs av olika rederier, antar jag att båda dessa oljesaker 

handläggs av samma myndighet i Sovjet. Det är kanske därför möjligt att vi vid ett senare skede 

kommer i en förhandlingssituation i endera saken och då möjligen får tillfälle att diskutera en 

uppgörelse över hela linjen."  (29.6.79) 

 

Skolan slutade. Jag tog ledigt och det första passet hemma hos våra pojkar de första veckorna på 

sommarlovet. Christina började få det svårare på jobbet. Hon tappade mer och mer av sina 

ansvarsfulla arbetsuppgifter. 

 

Hallbjörner uppträdde som om jag hade försvunnit för gott. Min tjänst försvann från 

sjökarteavdelningens organisationsplan. Anita som konsulterade en jurist, berättade att den 

ändringen var olaglig utan MBL-förhandlingar. Men vad hjälpte det?  Facket verkade stå helt 

maktlöst. Jag fick också veta att en av mätningsingenjörerna som skrivit på listan, nu flyttat in i mitt 

tjänsterum på verket. Det sved värre. 
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Arnljot hade fortfarande kontroll över vad som hände på hemmaplan. Svarta moln tonade upp 

sig. Rederiets advokater från sjöförklaringen skulle lämna uppdraget. Kontroverser på 

advokatfirman skulle vara orsaken. De kontakter jag hade haft och trott så mycket på och som var 

taggade inför fortsättningen, var plötsligt borta ur bilden. Jag trodde inte det var sant. Det kändes 

som att vi var tillbaka på botten av sandtaget. 

 

Under semestern skrev jag mycket. Jag kände att det var ett bra sätt att bearbeta tankar och 

känslor. Kanske kunde det bli material till en bok när hela affären var över? En vän utanför vårt 

verk, men med god insikt i statlig byråkrati, gav mig utan betänketid den dubbelbottnade titeln 

"Läckan". 


