Bedrägligt sken
Måns Ripa (2016)
Vi skriver april 2018. Ryssland har växt sig starkare och västvärlden blivit svagare. I Sverige har
behandlingen av en flykting från Estland vållat allvarlig splittring inom regeringen, liksom synen på
säkerhetspolitiken. Asylrätten är inte självklar när riket hotas av främmande makt. Främmande
agenter tycks röra sig fritt i kusttrakterna mot öster.
Regeringens hantering av krisen skapar stor oro bland lokalbefolkningen i Torsås kommun vid
Kalmarsund och olika lojaliteter korsar varandra. Några otäcka våldsbrott av okända förövare spär på
upprördheten och skapar problem för den lokale polischefen, kommissarie Olsson. Vems sanning är
det som gäller?
Måns Ripa är signatur för Finn Bergstrand, statsvetare från Lund, som i sitt yrkesliv var ambassadör i
UD med tjänstgöring på olika poster runt världen. Under fyra år var han internationell sekreterare i
riksdagen. Som pensionär har han gett ut ett flertal böcker, oftast i gränsområdet mellan deckare och
skälmromaner. De flesta utspelar sig i trakterna kring Kalmar.
Dimitrij Zotkin, rysk dissident, vars biologiske morfar avrättats i en av Stalins utrensningar. Tyst
motståndare till Putinregimen. Överhörde ett samtal i datjan. Får i uppgift att kopiera ett dokument
som innebär en rysk invasion av Estland. Han lyckas stjäla originalet.
Han åker till Moskva och överlämnar dokumentet till den estniske militärattachén.
Denne för det vidare till den estniske statsministern Andres Ustav.
Washington administrationen förkastade dokumentet som en bluff. Där litade man på Putin.
Ruben Kjällström, en kommunist från Kiruna. Ryssland är Arbetarstaten. Han är överste i ryska
federationens säkerhetstjänst. Gläder sig starkt över uppgiften att Ryssland invaderat Estland.
Örlogskaptenen Augustin ”Agge” Kronhjelm, liksom sin avlidne far, anhängare av devisen ”Estlands
sak är vår”. Nyss utnämnd till adjutant åt marinchefen.
Andres Ustav har begärt asyl i Sverige.
Den nya regeringen träffas på Rosenbad. Statsminister Erland Svensson informerar. Till sist blir
försvarsninisterna förslag att placera Ustav någonstans på Gotland i all hemlighet. En gammal fyr
nere i Kalmarsund som heter Garpen. Hela ön kan stängas av. Får ett samtal från
Svensson informerar Ustav som accepterar förslaget. Han ska få det bekvämt och bra.
Garpens vänner driver Garpens fyrplats. Ordförande Alf Martinsson får ett samtal från ”Agge”
Kronhjelm om att marinen ska få hyra fyrplatsen. Detta gillar Martinsson. Snart anlider Ustav.
På regeringens samfällda befallning ska Kronhjelm i hemlighet överlämna informationen om var
Ustav befinner sig till Andrej Jesenin, kapten i ryska federationens marinkår.
Bergkvara Hembygsförening, med ordförande KarlAxel Brodén i spetsen och föreningens sekreterare
Vendela karlsson förbereder Valborgsfesten. Brodén vill bjuda in den stackaren som sitter ensam på
Garpens fyr, den föregivna fransmannen.
Detta gläder Ustav, alias Charles Moulin väldeliga. Under efterfesten hemma hos Brodéns ber Moulin

honom att skicka ett meddelande till ”Agge” Kronhjelm. På väg ”hem” till Garpens fyr får Ustav
problem med båten. Han driver söderut och landar på ett stugområde. Sedan hittar han tiibaka till
gårdagens festplats. Martinsson ordnar en plats åt Charled Moulin på ett vandrarhem. Martinsson vill
att Charles Moulin ska förvandlas till en muslimsk flykting, under namnet Ahmed Kabardinov, han
talar ju både ryska och arabiska. Och söka asyl på flyktingförläggningen i Söderåkra, där Tilda Näslund
är föreståndare, som frihetskämpe från Tjetjenien. Vendela Karlsson, socialchef, tar han om det
praktiska.
Snart anländer Ruben Kjällkvist, så speciellt uppdrag från Moskva. Han säger att han letar efter sin
bror som försvunnit. Han får inte de svar han önskar och börjar då hota flera personer.
Kjällkvist hade som frivillig kämpat med de ryska trupperna i Afghanistan på 80-talet. Han betraktade
Ustav som en usel borgare som skulle behandlas därefter.
Ruben Källkvist säger att han är polis och hotar Tilda Näslund som är föreståndare för att få henne att
avslöja vart Ustav begett sig sedan han så plötsligt lämnar flyktingförläggningen. Tilda hänvisar
honom till Karl Axel Brodén som är jurist.

Wejne Nykvist, ålfiskare i Söderåkra. Han driver mot ön Garpen. I land blir han nerslagen av en
svartklädd grodman, och kidnappad och bortforslad av en ubåt. Sedan hittas han svårt misshandlad
och får vård på sjukhus.
Ruben Källkvist hälsar på Sara Nykvist. Källkvist blir bestört då han får veta attWejne har överlevt sina
skador. Hon berättar att Wejne hade två fiender, ett par fiskare neråt Blekingegtänsen.
De heter Ronny Block och Wilhelm Samuelsson. Kommissarie Olsson åker dit. Han hittar en blodig
Ronny Block dödad med ett snitt i halsen. Wilhelm Samuelsson hittas gömd i en fiskehydda.
Gärningsmännen är Andrej Jesenin och hans chaufför Maximilian.
Kronhjelm besöker kommissarie Olsson. Ger order om att prioritera sökandet efter Ustav.
Två män träffas i kön på ICA i Söderåkra. De har båda tjuvfiskat.
Flyktingförläggningen i Söderåkra utsätt för en skränig demonstration.
Bertil Sigurdsson centerpartistiskt kommunalråd i Torsås ingriper. Krister Lundström föreståndare för
flyktingförläggningen i Söderåkra. Kommissarie Olsson åker dit.
Två lokala polismän griper Ruben Källkvist.
Kronhjelm besöker kommissarie Olsson. Vill prata med Källkvist.
På Vårdcentralen har man hittat den svårt medtagne. Det är Andres Ustav som rädd för sitt liv flytt
från Flyktingförläggningen i Söderåkra.
Ambassadör Lennart Fagrén hotas med stryk av Rysslands utrikesministers stabschef.
Statsminister Svensson har samlat sin samlingsregering ute på Harpsund. De är oense om hur de ska
ska bemöta Rysslands hot. De enas till sist om att med alla medel försvara vårt territorium. Och
samtidigt inte ge Ryssland någon förevändning för anfall därför ska all massmedia censureras på
förhand.
Nationaldagsfirandet i Torsås blir ovanligt välbesökt.
Statsminister Svensson firar i ensamhet på Harpsund sedan bomhot inkommit. Där blir han
kidnappad och bortförd. Avsikten är att byta honom mot Estlands fd president Ustav.

De sammansvurna samlas i den Brodénska villan. Vendela Karlsson, Martinsson, Kronhjelm och
kommissarie Olsson.
Utanför Öland ligger en brittisk fregatt på besök vilket ger dem en möjlighet att få ut Ustav ur landet.
Kronhjelm är bekant med fartygschefen. Ustav ska transporteras i en ambulans med påslagna
sirener. Vendela Karlsson kör ambulansen. Martinsson får spela sjukvårdare.
Kronhjelm och Jesenin tror nu att Bergkvaragruppen låtit sig luras.
Men det är tvärtom Bergkvaragruppen som spelat dubbelspel och lurat de två.
Det är ju inte alls så att det är Ustav som väl bandagerad och nedsövd ligger i ambulansen och låter
sig transporteras över till det ryska örlogsfartyget. Nej, där ligger Ruben Källkvist som lockats att fly.
Han blir vilt förbannad när han vaknar upp, bunden, på den ryska båten.
Längre ner i Kalmarsund lämnar en motorbåt den lilla hamnen på Garpens flygplats. På mittbrädan
sitter en äldre man, Andrej Ustav. Han är på väg till det danska lastfartyget på väg till Köpenhamn
med styckegods.
Några dagar senare omkommer Kronhjelm i en förmodligen arrangerad trafikolycka.

