Från utpressning till kapning
En utpressning av Weine från Södertälje (se förra bloggen) är ett intet mot veckans
brott, som jag drabbats av nämligen kapning. Och det har inget alls med orientering att
göra och skedde heller inte i skogen.
I tisdags avstod jag från OK Klemmingens veteranorientering (långt att åka, skotska
väninnan på besök) utan begav mig istället till sommarstugan mitt i Sörmland för en
lugn stund innan ett gäng damer från gymnasietiden skulle dyka upp. Var det en hämnd
från min kusin Mäggie i just OK Klemmingen med sitt anhang (makarna Swärd och Lena
och Rolf från Gåsinge) det som sedan skedde?
Vid åtta började min mobil att ringa frenetiskt: ”Vet du om att du är kapad?” Någon hade
knäckt lösenordet till mitt mejlkonto för att komma åt mina kontakter (adressboken).
Den är diger med alla släktingar, vänner, dragspelsklubbmedlemmar (75 st), grannar,
orienteringsbekanta samt övrigt ”löst folk” jag har mejlkontakt med. Så det var verkligen
ett kap för kaparen, som skickade ut ett nödrop i mitt namn. Jag skulle befinna mig i
Odessa, Ukraina och ha blivit av med handväskan med pass och alla andra
värdehandlingar. Nu sades jag behöva omedelbar hjälp om dryga 19.000 kr för att
komma hem.
Ett 30-tal personer ringde mig, ett 20-tal ringde min man, ett femtontal ringde
orienterings- och dragspelskamraten Marianne Arnholm, massor av bekymrade SMS och
mejl sändes mig. Ska man skratta eller gråta? Två tredjedelar av dem som hörde av sig
ville upplysa om att jag var utsatt för en kapning. En tredjedel ville bistå med hjälp. De
trodde nödropet var på riktigt: ”Jag har låg pension men räcker det om jag skickar 5.000
kronor?” En väninna betalade in 9.000 kr på det angivna kontot men möttes av
konstigheter (”summan är för låg för att registreras”) och ringde min man för att få hjälp
med överföringen. Bäst var den man från Trondheim som ringde sin bror i Eskilstuna
och undrade om min man verkligen ville ha mig utlöst från Ukraina över huvud taget!
Även dagen därpå fortsatte folk att höra av sig: ”Jag såg inte ditt meddelande förrän idag.
Jag är så ledsen för det. Är det för sent att skicka dig pengar?” ”Försök att ta dig till
Moskva, så kanske du får hjälp!” Jag har blandade känslor inför det inträffade. Jag är
bestört över att någon över huvud taget kan tro att det är sant. Och om det vore det
skulle jag t ex inte be Ann-Britt Flodin (OK Nalle) om nästan 20.000 kr. Jag har ju maken,
vuxna välbetalda barn samt en ungkarlsbror med pengar (men ingen dator). Min andra
känsla är att jag är starkt rörd och berörd över att så många släktingar, vänner och
bekanta är beredda att betala för att få återse mig i Sverige.
Så låt detta var ett varningens exempel på hur de kriminella arbetar när internet kan
användas. Och är det någon som fortfarande tror att jag är strandsatt i Ukraina och vill
bistå mig ekonomiskt så swisha mig! Då kommer pengarna direkt till min egen ficka.
den 22 september 2019
tryggt i lägenheten i Eskilstuna - Gun Sundberg

