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6. Det svåraste steget? 

17 – 28 mars 1978 

 

Christina hade förståelse för mina samvetsproblem. Jag levde i en annan värld och var svår att 

kommunicera med hemma. Jag har alltid haft ett stort sportintresse, men att Ingmar Stenmark vann 

sin tredje världscuptitel i rad, passerade nästan obemärkt. Chefen var borta den dagen det skulle 

avgöras och sektionens personal tog nervösa plats framför TV:n på den ljusblå heltäckningsmattan. 

Att supertankern Amoco Cadiz gick på grund och bröts sönder utanför Bretagnes kust och orsakat 

en av världens största oljekatastrofer, var naturligtvis en händelse med parallell anknytning, men 

som bara passerade förbi i dimman. 

 

Christina hade med stort tålamod lyssnat på min högläsning ur sjöförklaringsprotokollet på 

kvällarna. Hon var redan överens med tanken att jag inte skulle förmå mig att behålla munkavlen på 

i det långa loppet och jobba på som om ingenting hade hänt. Hon visste att jag hade koll på läget. 

Det trodde jag också, utan att veta någonting om vad som hänt utanför min horisont. Christina 

kunde däremot inte förutspå framtiden. Det kunde ingen.  

Om jag skulle ge mig till känna, kunde framtiden möjligen stå på spel, även om vi inte pratade 

om det. Den övervägande tanken var ändå att det skulle komma ut någonting positivt av att larma 

omvärlden. Jag hade ingen erfarenhet. Allt var nytt. Jag hade inga kontakter utanför verket som jag 

kunde fråga om råd. Allting fick gå på instinkt och manglingarna hemma med Christina hade i alla 

fall gjort att sakfrågan var glasklar. Det var den som skulle få bära resten. Det var ju det som 

betydde något. Ingen av oss kunde tänka oss annat än att verksledningen skulle välkomna att få 

perspektiv på problemet, även om de redan var på väg åt fel håll med den olyckliga 

presskommunikén.  

Eftersom jag bedömde att det bara rörde sig om två personers prestige, med lite bistånd, så kunde 

det väl inte vara omöjlig att stoppa den rättssäkerhetsskandal som var på gång? Arnljot rådde mig, 

just med tanke på framtiden, att vara helt överens med Christina innan jag tog det avgörande steget. 

Ingenting i världen skulle vara värd att offra om familjen skulle ta stryk. Ändå gav jag Christina 

egentligen inget val.  För mig fanns det bara en väg ut, men jag var heller inte beredd att offra allt 

till ingen nytta. 

Det var några frågor jag ville ha svar på först. Det helt avgörande var naturligtvis att jag skulle 

kunna hjälpa den nu rättslösa lotsen. Bäst vore det förstås om Tsesisärendet var på väg mot en 

domstolsprövning och att parterna inte gjorde upp i en förhandlingslösning. Då skulle det finnas 

gått om att förbereda hur jag skulle komma i kontakt med och assistera lotsens försvarare. En 

förhandlingslösning skulle däremot inte innebära några förändringar på jobbet och vi skulle i 

princip kunna hamna i samma situation igen, när som helst. Det var i så fall jag själv som skulle 

drabbas i jobbet genom det jag redan kritiserat. 

Ironiskt nog hade facket just begär en redogörelse av våra arbetsuppgifter inför de kommande 

löneförhandlingarna. Jag skrev ner några rader med ledning av en tidigare arbetsbeskrivning som 

Sjölin hade skrivit under. Eftersom frågan om min framtid kunde vara het, bad jag mitt fackliga 

ombud att låta Nordström godkänna min skrivning. Det var inga problem: 
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” – Beräknar, planerar och upprättar alla slags mätningskartor och mätningshandlingar i 

samband med sjömätning. 

 – Deltar i mätningstekniskt förberedande fältarbeten och tekniskt utvecklingsarbete, 

innebärande geodetiska punktinmätningar med teodolit och geodimeter. 

– Upprättar program och bearbetar inkommande sjömätningsstatik i dator. 

– Svarar för redigering och ajourhållning av sjömätta områden i s.k. sjömätningsöversikter. 

– Beräknar kostnader för sjömätningsuppdrag till utomstående beställare.” 

   

Frågan jag började jobba med var hur jag skulle kunna få en initierad information om var ärendet 

nu befanns sig i processen utan att avslöja min identitet. Om mina planer skulle upptäckas på 

jobbet, eller om jag skulle hamna snett, skulle det inte bli roligt. Kunde jag lita på de personer jag 

tänkte kontakta om jag ändå var tvungen att tala om vem jag var? Och hur tog man den första 

kontakten och hur behöll man den om man inte ville använda telefonen? Skulle det bli hemliga 

möten och kontakt genom annonsering i någon dagstidning? Fantasifulla utsvävningar virvlade runt 

i huvudet. 

 

Först efter ännu några dagars betänketid, nya bollningar hemma och dålig sömn, bestämde jag 

mig för att ta det första steget ut i det okända. Det hade gått nästan fem månader sedan olyckan. 

  

Pulsen var hög när jag sent på eftermiddagen – för första gången någonsin – låste om mig på mitt 

tjänsterum, andades djupt och ringde upp advokatbyrån i Stockholm. Namnet på den person jag 

ville prata med hade jag fått genom sjöförklaringsprotokollet. Advokaten hade imponerat på mig 

genom att sätta press på våra vittnen trots sämsta möjliga förutsättningar.  Sekreteraren bad om mitt 

namn, men jag fann mig och sa att jag gärna ville vara anonym. Inga problem. Hon kopplade mig 

vidare till rederiets juridiska ombud, utan att ställa några fler frågor. 

Advokaten svarade med sitt namn. Jag hälsade utan att presentera mig och sa att jag var allmänt 

intresserad av oljekatastrofen och bara ville höra vad som skulle hända nu. Jag kunde ju ha sagt att 

mina föräldrar hade ett sommarställe på Torö eller vad som helst om advokaten hade varit nyfiken, 

men jag behövde inte använda någon nödlögn. Han gav mig alla svar jag ville ha, utan att för ett 

ögonblick försöka förmå mig att avslöja min identitet. 

Allt talade för en rättegång, men det skulle säkert dröja ett år, i vart fall tills alla utredningar var 

klara. Närmast skulle parterna känna på varandra vid förhandlingsbordet. Det gällde tolkningen av 

oljeskadelagen.  

– Sjöfartsverket hävdar att sjökortet inte är ett navigatoriskt hjälpmedel, sa advokaten och 

skrattade lätt. 

– Jaha, jasså? sa jag frågande, utan att egentligen förstå vad han menade. 

– Jag förstår att det låter tokigt, men det är faktiskt sant. Jag vet inte riktigt hur man ser på sin 

verksamhet på Sjöfartsverket, med det är faktiskt sant. 

Advokaten förklarade att lagen gav verket skulden om man slarvat med ”navigatoriska 

hjälpmedel”. Därför ansåg verket numer tydligen att sjökortet inte var ett navigatoriskt hjälpmedel. 

– Jaha? svarade jag igen, kanske lite mindre frågande. Jaha, och vad är det då? 

– Ja, vad är det då? Advokaten skrattade igen. 
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På min direkta fråga om grundets placering var avgjord och inte längre var intressant för 

fortsättningen, svarade han förvånad att det var helt fel. Mysteriet med Tsesisgrundet var ännu 

olöst, sjökortsfrågan var den absolut viktigaste. 

 

Efteråt kändes det väldigt bra, men mitt under samtalet hade jag nästan fått panik. Varför hade 

jag låst dörren? Var det någonting som skulle kunna väcka misstänksamhet, så var det ju att jag 

hade låst dörren? Idiot! Jag kanske började bli mer än lovligt hispig? Jag låste upp dörren. 

Nu hade jag fått ett kvitto på att Hallbjörner hade försökt att blåsa inte bara mig, utan hela 

personalen. Det gav mig en extra adrenalinkick. En kick jag nog behövde för att våga lyfta luren för 

nästa samtal, till Dagens Nyheters redaktion i Stockholm. Pulsen som hunnit hämtat sig något, 

nådde nya höjder. 

 

Genom att jag från första dagen läst och lyssnat på all nyhetsbevakning som fanns tillgänglig, 

hade jag också lärt mig namnen på de reportrar som återkommande hade skrivit om Tsesis. På DN 

fanns det två journalister som hade varit med från start, och som jag tyckte hade gjort ett bra jobb. 

Jag hade redan en samling klipp. Numret till DN var inte svårt att hitta. Jag fick tag i en av dem på 

redaktionen. 

Jag angav samma skäl för min nyfikenhet som i förra samtalet och inte heller nu lämnade jag 

mitt namn. Reportern öppnade sig direkt och berättade engagerat att Sjöåklagaren i Stockholm hade 

läst in sjöförklaringen. Han hade ännu inte bestämt sig om han skulle åtala lotsen. 

Nynäshamnspolisen hade en utredning på gång och lantmäteriet i Södertälje hade bidragit med en 

rapport efter att ha gjort egna inmätningar på olycksplatsen.  

– Ni på tidningen verkar vara bra tipsade om själva grundet. Den där djupkartan ni förut 

berättade om, vem fick ni den av? frågade jag aningslöst. 

Det blev tyst i fem sekunder. 

– Du, sådana där frågor ställer man inte till en journalist, svarade reportern tufft. Vem är du själv 

förresten? 

Hans motfråga gjorde mig iskall. Vad hade jag nu sagt? Hade jag sabbat allting? Just den frågan 

ville jag minst av allt besvara. Jag tänkte inte tala om vad jag hette, men jag kunde ju inte gärna 

bara lägga på luren eftersom jag ville veta mer. 

– Ja, jag kan väl säga så mycket att jag jobbar på verket, svarade jag. Det finns olika meningar 

om det som hänt här. 

DN-reportern släppte som tur var intresset för min identitet. Han berättade vad jag redan visste, 

att han varit med från början på haveriplatsen och att DN hade rapporterat från sjöförklaringen. Att 

det fanns delade meningar inom verket var därför ingen nyhet för honom. Han hade ju själv skrivit 

om flera tjänstemän som uttalat sig i skuldfrågan. 

Jag var nöjd och reportern avslutade med att ställa en motfråga. Han ville veta hur artiklarna 

hade bemötts på verket.  Jag sa att fanns blandade meningar och att läget på vissa håll nog vara 

ganska skärrat. Han kommenterade inte det jag sagt utan sa bara att DN hade nya artiklar på gång. 

Oklarheterna från sjöförklaringen gjorde att affären levde och inte på något sätt var avslutat ur 

tidningens perspektiv. 

 

Jag diskuterade ingående mina samtal med Arnljot. Han var lika angelägen som jag att vi måste 

nå fram till en domstolsprövning. Verkets taktiska upplägg kunde vi inte bli kloka på. Tydligen var 
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cheferna trots allt långt ifrån säkra på att det skulle gå att bluffa bort sjökortsfelet. Var det därför 

man skulle försöka sig på en juridisk kullerbytta? Våra sjökort skulle alltså inte vara ett 

navigatoriskt hjälpmedel? Om man hade den minsta tro på att det var en juridisk framkomlig väg, 

varför lät man då ett par tjänstemän på sjökarteavdelningen av personlig prestige totalhaverera 

sjöfararnas förtroende för oss?  

Jag såg på min vän redan när jag kom ner till honom, att han hade någonting på gång. Humöret 

var bättre. Men han väntade tills jag var klar med mitt. Nu kunde han berätta om sin förbluffande 

upptäckt.  

Arnljot hade idkat arkivforskning. Kartorna han var ute efter, från de senaste sjömätningarna på 

katastrofplatsen, hade Sjölin lagt beslag på. Då tog han mer av en slump en titt bakåt i tiden. Det var 

när han plockade fram grundkartan från början av 1800-talet, han gjorde sitt oväntade fynd. Och 

Arnljot kunde sin historia. Det blivande Tsesisgrundet registrerades när kung Carl XIV Johan 

regerade! En sjömätare hade redan då stoppat ned sitt handlod i Södertäljeviken med ett hundratal 

meters mellanrum, pejlat in positionen, antecknat sitt resultat och rott vidare. Kartan innehöll ett 

fyrafamnars djup på platsen utanför Käringklubb som inte gärna kunde vara något annat än vårt 

Tsesisgrund. Med hänsyn till landhöjningen sedan dess, motsvarade det nu omkring 6,5 meter! 

Även om det naturligtvis inte hade någon som helst betydelse för det vi nu höll på med, så var 

det i alla fall en kul grej som lättade upp humöret på oss avsevärt. Det kanske fanns fler ”fynd” i 

arkivet? 

 

– Jag har bestämt mig nu, sa Arnljot lugnt. Jag skriver till handelstidningen i Göteborg.  

Göteborgs Handels och Sjöfartstidning (GHT), kom ut en gång i veckan, på fredagar. Arnljots 

redaktion prenumererade på den och han trodde att det fanns en chans att få in en debattartikel. Han 

hade själv sedan lång tid kontakt med en redaktör som brukade recensera Arnljots 

seglingsbeskrivningar, ”Svensk Lots”.  

Vi hade redan spånat om möjligheten att skriva anonyma insändare, men snabbt kommit fram till 

att det skulle vara meningslöst i vårt fall. Att det fanns lagar som reglerade vår frihet och 

arbetsgivarens begränsning till efterforskning av ”källan” kände vi väl till. Men skulle vi berätta om 

mygel och interna missförhållanden på verket – och tas på allvar – var det nog bäst att köra med 

öppna kort. Att vi på något sätt skulle kunna vara anonyma i ordets rätta bemärkelse var naturligtvis 

en utopi i våra expertroller. Att lagen skulle rädda oss från eventuella repressalier i framtiden var en 

omöjlig tanke. 

Idén att skriva ett debattinlägg, tyckte jag var genialisk efter att ha funderat på saken,. Vem 

kunde råka illa ut eller få sparken av ett debattinlägg? Vi levde väl i ändå en demokrati. Nu visste vi 

båda att den förutsättningen inte fanns på vår avdelning, men utåt. Samhället utanför skulle nog i en 

eventuell förlängning förstå och sätta stopp. 

 

Jag fick chansen att tömma hjärnan på Tsesisinslag, två kvällar i rad. Det gjorde gott. Det var 

påskpyssel på dagis med underbara förväntansfulla ungar, äggmålning, fjädrar, färgglada 

papperskulor och piprensare. 

 

Medan Arnljot skrev på sitt inlägg till GHT, bestämde jag mig för att hänga på.  Mitt mål var att 

starta debatten med ett internt inlägg i verkets personaltidning, som hade det spännande namnet 
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”Aktuellt från Sjöfartsverket”. I inlägget skulle jag ifrågasätta några av de grövsta 

bortförklaringarna under sjöförklaringen. Bära eller brista.  

Jag försökte samla mina tankar i ord. Det var svårare än jag tänkt mig. Jag tyckte annars om att 

skriva. Men det var fantasirika uppsatser i plugget och det var länge sedan. Jag fick skriva vår 

verksamhetsberättelse till departementet när vi kom till Norrköping, så någon talang måste jag väl 

ha? Det blev sena kvällar med skrivmaskinen. Samtidigt skrämde mig återigen tanken på att bli 

avslöjad innan jag var färdig. Jag ville inte hamna i en ny situation med munkavle, falska löften 

eller förtäckta hot.  

 

Att skriva ett kritiskt inlägg i ett redan kritiskt ärende i en kritisk situation hade sina problem. 

Det jag skrev skulle säkert kollas ord för ord med förstoringsglas. Det var för det första svårt att 

veta på vilken språklig nivå jag skulle försöka lägga mig. Inte för att jag kunde välja, men det är en 

markant skillnad mellan ”kanslisvenska” och vardagsspråk. Låg det någon form av trovärde i 

språket? Och hur mycket hänsyn måste jag ta till insyltade personer. Det var nog viktigt att jag inte 

försökte inkompetensförklara någon. Alla var kompetenta inom sitt område, det var inte det som var 

problemet.  

För det andra hade jag inte någon som helst erfarenhet av den här typen författarskap, och 

upptäckte snart att det var svårt att begränsa utrymmet. Jag byggde på med nya bisatser för varje 

genomläsning och meningarna växte till kolosser. Jag var heller inte riktigt vän med min gamla 

skrivmaskin hemma och var tvungen att bli vän med mitt ”Tipex”, även om jag hatade kladdet.  

Och för det tredje var mitt kanske största problem att hamna rätt i tiden. För att få knorr på 

avslutningen, ville jag avvakta tryckningen av det rättade sjökortet 721. Fortfarande hade jag inte 

fått se hur sjökartedirektören burit sig åt för att sjökortet skulle bli ”så bra som möjligt”. Det var nu 

hög tid att göra något åt min nyfikenhet. 

 

Jag hade inga problem i umgänget med chefen på rättelsedetaljen. Han var några år yngre än jag, 

hade integritet och en sund inställning till jobbet. När jag fick ett tillfälle, tog jag en sväng förbi för 

att se hur långt de kommit med originalframställningen. Jag kunde själv konstatera att 

sjökartedirektören till slut valt den minst förmånliga rättelsen ur sjösäkerhetssynpunkt. Även om 

detaljchefen inte själv kände sig besvärad av att jag besökte honom, varnade han mig för att det 

fanns ”rapportörer” i omgivningen som höll koll på var jag befann mig i huset. 

Först när originalplasten överlämnats till tryckeriet för plåtframställning och tryckning, kände 

jag mig helt säker. Mina chefer hade ansträngt sig att minimera djupinformationen på olycksplatsen 

men samtidigt lagt in de hundra felen. Självklart skulle varje förändring avsevärt försämra verkets 

möjligheter i en process. Alla rättelser skulle smygas in i sjökortet utan oönskad uppmärksamhet. 

Skandalen var nu på god väg att också bli ett dokumenterat faktum.  

 

Vetskapen om myglet och mörkläggningen stärkte mitt självförtroende. När jag nästa gång 

ringde DN, talade jag om vem jag var. Jag berättade om vad som hänt på jobbet och mina planer. 

Jag föreslog att journalisterna skulle kamouflera sina avsikter genom att göra ett förtäckt 

studiebesök på sjökarteavdelningen. Om rätt frågor ställdes till rätt personer, skulle rätt hurtsar 

öppnas och spelet med sjökortet avslöjas. Reportern var klart intresserad och lovade återkomma. 

Efter en lång natt och en orolig dag på jobbet, delade jag ut min kritik sent på eftermiddagen. 

Mina detaljchefskolleger på sjökarteavdelningen fick de första kopiorna: 



54 

 

 

”Debattinlägg i Tsesisolyckan 

Som ansvarig för kartmaterialet och de senaste årens detaljplanering i samband med svensk 

sjömätning, har jag även inblick i de övriga grenar som berör detta verksamhetsområde. För att 

debatten inte ska snedvridas ytterligare vill jag här tillrättalägga några uppgifter om vitala fakta 

som framkommit vid sjöförklaringen: 

Det framgår av protokollet att Sjöfartsverkets representant inte har något förtroende för den 

slutprodukt som 1969 års sjömätning mynnar ut i, den s.k. djupkartan. Det förvånar mig, eftersom 

samma karta legat till grund för bedömningen att till ett planerat oljekraftverk i Södertäljeområdet, 

kunna ta in tanktonnage som behöver ett minsta djup av 13-15 meter. Sedan den utredningen 

gjordes i början på 70-talet har djupkartan förvarats i ett arkiv dit alla slutgiltiga mätningsresultat 

levereras. De kartor som samlats i detta arkiv genom åren, ligger till grund för manuskript, då man 

efterhand förnyar sjökortsportföljen. 

Det har vidare skymtat i förhören att denna djupkarta skulle vara mindre trovärdig för att man 

använt en dator i ett led av utvärderingsarbetet. Det påståendet är felaktigt, då man inte gör någon 

åtskillnad mellan olika utvärderingsmetoder i det avseendet. En djupkarta är en slutprodukt, som 

man naturligtvis inte levererar till slutlig förvaring ifall man är medveten om att den innehåller 

felaktig information. Databehandling av mätdata är i sig en så utmärkt metod att man planerade att 

fördubbla den resursen när Sjöfartsverket flyttade till Norrköping, men som man pga. yttre 

omständigheter tvingat frångå. 

En annan sak som är anmärkningsvärd är att Sjöfartsverkets representant inte ville göra någon 

direkt jämförelse mellan de inför rätten framlagda förstoringarna av sjökortet och de av 

sjökarteavdelningen presenterade mätningsresultaten. 

Det är märkligt då det är rutin efter varje sjömätt område. Metoden är speciellt smidig och 

lämpligt då det gäller att avslöja avvikelser i sjökortet – inte bara enstaka djupsiffror utan framför 

allt då det gäller djupkurvornas sträckning. Eventuella felmarginaler vid detta passningsförfarande 

läggs naturligtvis sjösäkerheten tillgodo. Sistnämnda regel gäller hela sjömätningsverksamheten. 

Om man efter utvärderingen av 1969 års mätningar inte hade haft tillgång till den ovan nämnda 

praktiska metoden – och därmed kunnat konstatera att klacken legat väl utanför 10-meterskurvan i 

sjökortet – borde man ändå, i sjösäkerhetens intresse, ha lagt in en 6-meterskurva! Man vet av 

erfarenhet att lodningsförfarandet har sina begränsningar. Det är därför man mekaniskt känner av 

botten genom ramning av känsliga partier. I detta fall hade funnits fog för misstanke att minsta 

djupet på Tsesisgrundet var betydligt mindre. 

Avslutningsvis måste påtalas att där man inom Sjöfartsverkets väggar arbetar med 

sjökortsframställning, där arbetar man inte med teorier om punktmedelfel utan i stället med vad om 

är praktiskt möjligt! 

Undertecknad emotser med spänning sjöfararnas reaktion på det rättade, men ännu efter fem 

månader ej nytryckta sjökortet 721, som innefattar farleden Landsort – Södertälje.” 

 

Mina arbetskamrater var nyfiket avvaktande men gav tummen upp och jag mötte inga negativa 

reaktioner alls. Någon vågade faktiskt visa att han var förbannad, för det handlade faktiskt om att 

våga. Sjölin hade gått för långt när han genom sina uttalanden omyndigförklarat oss och klassat ner 

våra produkter vid sjöförklaringen.  Droppen hade varit att han försökt gömma sig bakom påhittade 

tekniska termer och fikonspråk.  
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När jag kom ner till Arnljot, så höll han på att plocka fram ett kuvert. Han var klar med sitt 

inlägg till GHT. Han frågade spontant om han fick stoppa med det jag hade skrivit.  Det var inte 

riktigt vad jag hade planerat men beslutet var fattat på ett par sekunder. Det var helt okey för min 

del. Det skulle ju bara innebära att vägen ut skulle gå fortare. Och då var det väl lika bra att jag 

skickade mitt inlägg vidare till DN och de andra jag som jag visste också skulle vara intresserade. 

När kuvertet klistrats igen, reste vi oss, tog varandra nästan högtidligt i hand och önskade oss 

lycka till. Stor lättnad och spänning på en gång, en rysande känsla. Vi visste – i var fall trodde att vi 

visste – vilka krafter vi hade utmanat. 

 

Christina var på sen vävkurs den kvällen, och utan övertalningsförsök fick jag tryggt sällskap i 

sängen av våra båda söner. Kanske bidrog ovana sovställningar till ännu en lång natt i mest vaket 

tillstånd. Mer än en gång hann jag tänka igenom situationen och vad jag kunde förvänta mig av den 

skärtorsdag som redan påbörjats. 

 

Planen skulle följas. Först lämnade jag en kopia av inlägget med snigelposten till 

informationsavdelningen. Nästa steg var att informera vår GD Lennart Johansson. Jag ville själv 

berätta för verkschefen varför kritiken och debatten var nödvändig. Jag tog vägen förbi Arnljot och 

berättade vad jag tänkte göra. Han hade full förståelse för min inställning, men umgicks själv inte 

med några liknande planer. Hallbjörner satt i verksledningen och hade redan fått all information han 

behövt för att backa ur. Arnljot kände sig fortfarande gruvligt besviken på chefen. 

 

Jag hade aldrig tidigare pratat med en generaldirektör. Det hade passerat några stycken sedan jag 

anställdes, men bara vid något enstaka tillfälle hade någon verkschef haft vägarna förbi i våra 

korridorer. 

Jag visste ingenting om verksledningens gemensamma ansträngningar att försöka mörka 

lotsdirektörens rapport. Min absoluta övertygelse var att Lennart Johansson och resten av cheferna 

på högsta nivå hade bluffats av mina chefer och inget annat önskade än raka besked.   

Generaldirektören härbärgerade högt upp i huset. Ju närmare jag kom, ju mer upplevde jag att 

atmosfären förändrades. Det blev mindre rörelser i korridorerna, mer heltäckningsmatta, gardiner 

och öppna ytor.  

Generaldirektörens sekreterare tog emot mig vänligt och anmälde direkt min oannonserade 

ankomst. Jag behövde bara vänta ett par minuter. Lennart Johanssons rum var stort men inte särskilt 

exklusivt inrett. En soffgrupp i läder stod till vänster innanför dörren. Det fanns många bokhyllor 

och flera belamrade skrivbord längre in. De gav intrycket att verkschefen hade många järn i elden.  

Han reste sig till hälften och tog min utsträckta hand. Jag presenterade mig kort och formellt med 

namn och tjänstgöringsställe. Han satte sig tillrätta igen och jag inledde samtalet. 

– Jag tror inte att vi har träffat tidigare? sa jag avvaktande. 

– Nej, det kanske vi inte har, svarade han torrt, utan att be mig sitta ner.  

Jag blev stående en meter framför hans skrivbord. Generaldirektören fick en kopia av mitt 

inlägg. Han placerade det framför sig på bordet utan att titta ner. 

Utan omsvep berättade jag om bakgrunden och varför det var nödvändigt för mig att försöka 

påverka utvecklingen. På tio minuter hade jag sammanfattat mitt ärende, men verkschefens reaktion 

blev långt ifrån den jag hoppats på. 
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Johansson sa kort att han var helt oförstående. Hans ton var kylig och nästan aggressiv. Jag blev 

totalt överrumplad. Jag fick nästan känslan av att verkschefen redan kände till innehållet i mitt 

inlägg.  Han hade i alla fall inte tittat på den under min föredragning. Mönstret verkade bekant. 

– Och det här kommer du med nu! Tycker du att det är en lämplig tidpunkt att komma med det 

här nu? Generaldirektören var synbart irriterad och gjorde en gest mot mitt papper på bordet. 

Mönstret verkade ännu mer bekant. 

– Men lotsen håller ju på att bli överkörd. Han kan ju faktiskt bli åtalad, sa jag fortsatt 

överraskad över verkschefens tonfall. 

– Ja, men det här ska vi förhandla med motparten om. Långa och svåra förhandlingar kan jag 

lova, svarade generaldirektören, slog ut med armarna irriterat och vände sig snett bort från mig. 

– Men om lotsen får skulden för att vi ljuger? sa jag för att inte helt tappa initiativet. 

En paus. Det var dags att göra en markering. 

 – Materialet och sjöförklaringsprotokollet stinker. Det finns hundratals faktafel och 

undanflykter. Jag fick munkavel av Hallbjörner, och Arnljot blev hotad. Det är många där nere som 

mår förbannat dåligt just nu av det här myglet. 

Verkschefen tittade på mig en lång stund, lutade sig tillbaka och bytte ämne. Johansson gav mig 

nu en kort föreläsning i sjömätningsteknik. Trodde han att jag jobbade i vaktmästeriet? 

– Det är tekniskt svårt det här, med många problem, sa han. 

Jag lyssnade tålmodigt ett par minuter och förstod av vem han hade fått sina dåliga argument. 

En hopplös känsla började spridas i magtrakten. Vad hade jag gett mig in på? Generaldirektörens 

attityd skrämde mig, jag började få ångest och ville tacka för mig och gå därifrån. När verkschefen 

märkte att hans kunskaper om sjömätning inte imponerade på mig, bytte han ämne igen.  

– Vad tänker du göra med det här då? frågade han med en ny gest mot bordet. 

Jag sa utan omsvep att inlägget var överlämnat till pressen och att det inte gick att stoppa.  

– Vilka tidningar då? replikerade Johansson blixtsnabbt. 

Det ville jag inte tala om. Verkschefen räknade upp några dagstidningar på fingrarna och ville ha 

min bekräftelse, men jag teg. Obehaget förstärktes. Hade generaldirektören känningar i 

medievärlden som kunde stoppa obehaglig kritik inifrån verket? 

– Men jag har ju inte fått visa mina resurser… Han kastade sig bakåt i stolen igen och slog ut 

med armarna. Du kommer hit med en sådan här sak och jag har inte fått chansen att visa mina 

resurser. Är du säker på att vi inte kan lösa det här på ett smidigare sätt? 

Nu blev det en lång paus. Blotta tanken på vad det ur olika aspekter kunde innebära konkret, 

gjorde mig iskall. Jag stod fortfarande kvar på samma fläck framför generaldirektörens skrivbord 

och det började kännas i benen. 

– Men läs vad jag har skrivit först, sa jag och nickade mot skrivbordet. Det är ett debattinlägg. 

Jag har tagit upp ett par av de sextiotal anmärkningarna jag hittat bara i Sjölins vittnesmål. 

– Det behövs ingen debatt, jag vill inte ha någon debatt… Vi måste titta på det här. 

Verkschefen var förbannad och jag lite chockad. Jag sa att jag egentligen inte hade någonting 

emot en utredning, men jag ville inte bli lurad igen. Samtidigt var jag medveten om att jag aldrig 

skulle förlåta mig själv om jag nu lät mig övertalas att stoppa eller backa. Det skulle i så fall vara på 

ett omöjligt villkor. Jag visste att det var ett omöjligt villkor. 

– Kan du ordna en ny och ärlig sjöförklaring då? frågade jag. Utan att jag eller någon annan blir 

hotad av Hallbjörner? 
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– Nej det kan jag inte, men ingen kommer att hota dig här, sa verkschefen. Vill du komma åt 

Hallbjörner ska du vända dig till Ansvarsnämnden ... gör det! 

Jag reflekterade inte närmare över hans råd. Jag hade ingen aning om vad ”Ansvarsnämnden” 

var för någon myndighet, om det var en myndighet? Det var en vändning jag absolut inte hade 

väntat mig. Skulle jag anmäla sjökartedirektören utanför verket? Jag hade kanske hoppats mer på att 

Hallbjörner var vårt gemensamma problem. 

 

Vårt samtal fortsatte i lugnare och mer vänlig ton. Om generaldirektören själv var intresserad att 

närmare sätta sig in i sjömätnings– och sjökortsproblematiken, var jag beredd att ställa upp. Men 

jag sa att jag i så fall ville ha en hel dag till förfogande. 

Det var verkschefen inte alls intresserad av. Mitt intryck av vårt timslånga samtal var att han 

redan fått mycket mer information än han ville ha. Ändå var det jag som fick det sista ordet. När jag 

på väg ut ur rummet nått fram till dörren, vände jag mig om, tittade på honom och sa: 

– Innan den här saken är över, kommer du att förstå hur allvarligt den faktiskt är. 

 

Det var många känslor och tankar som for genom huvudet när jag omtumlad lämnade 

verkschefen. Det hade fallit en tung sten, och de positiva delarna tog snart över. Jag var nöjd med 

det jag hade sagt, men otroligt besviken på mottagandet. Någon hjälp eller information ville han 

uppenbarligen inte ha. Men jag hade lagt fram mitt budskap och jag hade inte låtit mig övertalas.  

På vägen tillbaka till min avdelning, stannade jag till hos verksjuristerna och överlämnade en 

kopia av inlägget till Franson. Han tog emot det, men jag väntade inte på hans reaktion utan 

fortsatte min informationsrond. 

När jag kom till sjökarteavdelningens expedition fick jag veta att Hallbjörner var ledig för dagen. 

– Han kommer nog ändå hit idag, sa jag kanske lite kaxig, fortfarande full av adrenalin. 

– Nej, nej. Det gör han inte. Han kommer inte mer före helgen. 

Samtidigt tutade det i snabbtelefonen. Min generaldirektör sökte sjökartedirektören. Hallbjörner 

var på logemöte. Sekreterarens uppgift blev att till varje pris få tag i honom och på snabbast möjliga 

sätt få honom till verket. Snart hade fler i verksledningen fått reda på mitt "tilltag". 

 

Skärtorsdagen var av tradition en kort arbetsdag. När Christina och jag skulle gå hem, mötte vi 

Hallbjörner, som med långa steg kom skyndade mot verksbyggnadens huvudentré. Rester av mitt 

adrenalin fanns kvar. Fan flög i mig när jag höll upp entrédörren och artigt önskade 

sjökartedirektören glad påsk! Det skulle ingen av oss glömma. På hemvägen postade jag en handfull 

kuvert.  

 

Påskhelgen var mer än välkommen. Min mor hade tagits in på sjukhus igen. Familjen åkte till 

Stockholm och vi passade också på att träffade släkt och vänner. Efter ett besök i Gamla Stan, tog vi 

Djurgårdsfärjan från Skeppsbron och strosade på Skansen några timmar. 

  Vi var hemma i Norrköping igen på eftermiddagen Annandag påsk. Vi hade kommit tillbaka till 

verkligheten fortare än jag anat. Telefonen ringde i samma ögonblick vi klev innanför dörren. Det 

var reportern på DN, som nu satt på ett hotell i Norrköping.  

Nästa morgon skulle Sjöfartsverket intas. Nu undrade journalisten om han fick komma hem till 

oss för en kort pratstund. Jag blev lite överrumplad, men efter en snabb kontroll med Christina, som 
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höll på att klä av pojkarna, svarade jag tveksamt ja. Något hembesök hade jag förstås inte tänkt mig. 

Flera av mina nära grannar jobbade på verket eller andra utlokaliserade statliga verk i Norrköping.  

En kvart senare stannade taxin på garageplanen. Det ringde på dörren. På trappan stod DN-

reportern i blå toppluva, grön halvlång reporterjacka, jeans och läderstövlar. Han bar på en rejäl 

skinnportfölj av äldre modell. 

Redan innan vår gäst hunnit ta av sig ytterkläderna, hade jag hunnit berättat vad jag tyckte om 

överfallet på Tsesislotsen. DN-reporterns replik kom som en örfil. 

– Inga känslor om jag får be. Nu gäller bara fakta – bara fakta, sa han bestämt och tittade mig 

djupt i ögonen. 

För ett ögonblick ångrade jag att jag släppt honom innanför tröskeln. Jag kom av mig och såg 

nog rätt snopen ut där jag stod i strumplästen. Fattade han inte att det här var en affär som också var 

full av känslor? Förstod han inte att vår situation var ganska utsatt, och att det trots allt var ett svårt 

beslut att ta kontakt med pressen efter tolv års anställning på verket? Hade jag missuppfattat mitt 

eget förhållande till saken. Var jag en känslomänniska mer än andra? Var man mindre trovärdig då? 

Reportern märkte nog att jag blev konfunderad och bytte stil. Han tog av sig stövlarna och vi var 

med en gång mer på samma nivå, båda i strumplästen. Han tog god tid på sig och såg sig omkring i 

huset.  

 

Vi hade glömt påskäggen hemma när vi åkte till Stockholm. Nu hade Christina gömt dem, i 

elorgeln bredvid soffan. Pojkarna sprang omkring och letade i vardagsrummet. 

Jag ville få det överstökat så fort som möjligt och tipsade om en avgörande fråga de kunde ställa. 

– Fågel, fisk eller mittemellan? undrade Christian som nu fyllt åtta år. Jag tittade på Christina 

och vi bestämde att det alla gånger var "fisk". Fisktipset funkade utmärkt, äggen låg i ett hålrum 

bakom pedalerna. 

 

Vi tog plats i soffgruppen och snackade arbete och fritid.  Reportern la upp portföljen på 

soffbordets keramikplattor. Han öppnade båda knäpplåsen och plockade fram ett block och en ask 

Bellmancigariller. Han frågade om han fick röka och sträckte asken mot mig. När han tänt cigarillen 

berättade han vem han var, vad han gjorde på tidningen och hur han hamnat i den här historien med 

Tsesis. Han bodde själv i Nynäshamn och det var inte så långt från haveriplatsen. 

 Jag blev lite orolig när han berättade att han skrev om fritidsbåtar och Sjöfartsverket i andra 

sammanhang. Kanske var han trots allt beroende av verket för att få material till sina artiklar? 

Kunde det vara en besvärande omständighet? Jag antog ju att han var på vår sida? Jag hade en 

granne tre hus bort som jag direkt kopplade till att vara en av hans källor på verket. 

– Som du säkert kommer ihåg fanns det en massa motsägelser under sjöförklaringen, sa jag när 

DN-reportern gjorde en paus. 

– Nja, det är min kollega som håller i de teoretiska bitarna, han vet vad som avhandlades där. 

Han är skärpt, han har slutledningsförmåga. Han är förresten på väg hit, jag lämnade ett meddelande 

på hotellet. Får han också komma hit en stund? 

DN:s reporter uttryckte flera gånger sin beundran över kollegans begåvning. 

– Vi kompletterar varandra faktisk rätt bra, sa han inte utan ett visst självförtroende.  

Vi pratade mer allmänt och bytte erfarenheter om vad som hade hänt. Efter någon timme ringde 

journalistkollegan från hotellet i Norrköping. 

– Han undrade om det håller, sa reportern när han hade lagt på telefonluren i hallen. 
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– Håller? sa jag förvånat. Jaha, jasså, och vad sa du då? 

– Håller, det är klart att det håller. En kille som spelar orgel ljuger inte, sa han och log. 

När DN-journalist nummer två hade anlänt, blev det mer djuplodande teori. Vi gick tillsammans 

igenom vittnesförhören vid sjöförklaringen. Nummer två imponerade med sina erfarenheter. Vissa 

detaljer var klockrena, och han hade ”slutledningsförmåga”. 

– Jag fattar bara inte varför advokaterna inte klämde åt Sjöfartsverkets folk hårdare. Jag menar… 

där satt vi lekmän på åhörarplats som på nålar. Ryssarnas advokater verkade ju inte begripa 

någonting.  

Även om jag på den punkten inte delade hans uppfattning, var det intressant och faktiskt 

stimulerande att höra reaktionen. 

Det samtal som från början inte skulle bli så långvarigt, slutade en timma efter midnatt. Den 

övriga familjen sov sedan länge när DN-journalisterna med taxi återvände till hotellet.  

 

Det blev ännu en natt med garanterade sömnproblem. När vi hade lämnat pojkarna på dagis nästa 

morgon och var på väg till jobbet, fanns det för mycket tid att tänka. Det var nervöst och spänt,  för 

vi visste inte vad som skulle hända på jobbet. Kanske först nu gick det upp för mig att jag kanske 

hade lagt ödet i journalisternas händer.  

När  reportrar gjorde entré på sjökarteavdelningen med verkets informationschef i släptåg, steg 

spänningen dramatiskt. 

Situationen var helt unik. Aldrig tidigare hade det hänt att journalister med block och penna i 

högsta hugg, invaderat verket. De hade en plan, och det var inte högsta ledningen som var det första 

målet. Mina arbetskamrater begrep förstås med en gång att det här besöket inte var sanktionerat av 

chefen. Det var kanske bäst att hålla sig undan? Dörrar till korridoren som annars alltid stod öppna, 

stängdes.  

Besökarna tog först kontakt med kartredaktören. Han blev vettskrämd och tappade nästan 

talförmågan. Informationschefen fick lugna ner och övertala honom, innan han vågade svara på de 

oskyldigaste av frågor. 

Själv höll jag mig på rummet. Jag trodde att jag när som helst under dagen ändå skulle få 

uppleva en obehaglig fortsättning på det som hänt före helgen. Att jag skulle kallas till förhör av 

verksledningen. Men ingenting hände.  

Den enda kommentar jag fick i förbifarten var från Nordström, som tyckte att mitt inlägg kort 

och gott var ”dåligt”.  Det kunde jag ta.  

 – Du och Christina har gjort ert på sjökarteavdelningen, var däremot en replik jag gärna sluppit 

höra. Jag hade svårt att ta vår vän på fullaste allvar. Jag tog det som ett kommenderat budskap 

uppifrån och det förvånade mig att de så öppet hade gjort Christina till motståndare. 

 

DN-journalisterna rörde om på verket resten av dagen. Sent på eftermiddagen kom nummer två 

till mitt rum. Han hade smitit från informationschefen och stängde dörren till korridoren bakom sig.  

– Tycker du att det är nervöst, frågade han uppriktigt med ett halvt leende. 

Jag kunde hålla med om att jag upplevt mer harmoniska dagar på jobbet. Ovissheten och 

tystnaden var värst. Det hade ju i alla fall gått fem dagar sedan jag var hos generaldirektören – och 

ingenting hade hänt. Innan reportaget fanns i tidningen, förväntade jag mig precis vad som helst. 

Vad som skulle hända därefter kändes faktiskt inte lika obehagligt att tänka på. Hade jag kanske 

överskattat mediernas möjlighet att påverka? 
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– Du ska inte behöva vänta länge till, sa han lugnande. Får jag låna din telefon? 

Journalisten ringde upp redaktionsledningen i Stockholm och berättade i korthet vad de skulle 

komma med.  

– Det handlar om verksprestige, hörde jag honom säga. 

Tjugo minuter i fem var arbetsdagen slut. Det var en obeskrivlig känsla av lättnad att få lämna 

jobbet. Christina hade upplevt spänningen på närmare håll än jag då hon hade sitt rum mitt emot sin 

närmaste chef, kartredaktören. 

 

Sent på kvällen ringde nummer två hem till oss. Han ville kolla några namn och faktauppgifter. 

– Så det blir klart redan till i morgon då? frågade jag lätt imponerad av egen erfarenhet helt 

nyligen hur fort anteckningar kunde bli artiklar. 

– Javisst! Det blir ett vänsterkryss om det inte blir världskrig i natt. 

 


