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Den svenska synden
Hjälten Zven får sparken från fina PR-byrån i Stockholm och flyttar utan jobb hem till
mamma i Karlskoga. Zven våndas på arbetsförmedlingen, söker jobb för att få
aktivitetsstöd och ska trösta sig på Systembolaget.

serieromanen. Utanför systemet delar en fredsaktivist ut flygblad om

”Mördarnas marknad”, i protest mot att Sverige stick i stäv mot folkviljan

blivit en av världens största vapenexportörer.

Den inte alltför smarte – eller snarare alltför smarte – Zven fattar ett

avgörande beslut. Krig blir hans affärsidé. I världens största industri finns

chansen för att honom att bli inte bara rik utan rikare.

Sådan är upptakten i den tecknade serieboken En hjälpande hand, gjord av

serietecknarna Fabian Göranson och Lars Krantz tillsammans med

journalisten Fredrik Quistbergh. Trion har under 2009 lagt ner stort arbete

på att besöka internationella vapenmässor, vapenfabriker och

tillsynsmyndigheter. De kallar sin bok för en dokumentär serieroman och en

historia om svensk dubbelmoral.

Upplägget är smart. Efter några uppslag med serierutor om denne Zven

följer en informativ sida om ”Krig som affärsidé”, där vi i svart på vitt får kalla

koncisa fakta om hur svensk vapenindustri gjort lilla Sverige till världens

åttonde största vapenexportör. En viktig förklaring är det så kallade kriget

mot terrorismen och USA:s invasioner av Afgnanistan och Irak, som blivit

riktigt bra affärer för Bofors, Saab och andra svenska vapenindustrier.

Andra faktasidor påminner om Boforsskandalen på 1980-talet, med

mångmiljonmutor som gjorde att Bofors blev ett nytt ord på hindi, "There is something bofors in it", säger man

nu och Bofors betyder skumt eller ruttet.

Andra faktasidor handlar om Inspektionen för strategiska produkter (före detta Krigsmaterielinspektionen),

som gjort undantag till regel i granskningen av vapenaffärer och om svensk vapenhandlarmoral. Författarna

påminner om hur politiker som Göran Persson och Maud Olofsson i olika sammanhang agerat vapenhandlare.

Centerpartiledaren och näringsministern Olofsson var exempelvis 2007 på plats i Indien när JAS Gripen skulle

säljas och bjöd ledande indiska politiker och affärsmän på löjrom och svensk film.

Svenska folket är mot vapenexport. I november förra året tyckte 55 procent att Sverige inte skulle exportera

vapen. 92 procent menade att svenska vapen inte skulle säljas till länder med allvarliga kränkningar av

mänskliga rättigheter, som Pakistan och Saudiarabien, båda länderna är svenska storkunder.
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”En hjälpande hand” är i första hand en drivet tecknad serie, svart på vitt, en riktigt skruvad rövarhistoria som

just för att det handlar om vapen är snudd på trovärdig. Dessutom väcker den intresse för ämnet. Faktasidorna

fördjupar, är lätta att ta till sig, ger spännande länkar att utforska – och tar aldrig över storyn.

Kanske är seriehäftet riktat i synnerhet till kategorin unga vuxna. Men alla kan läsa det, bli engagerade och

förbannad och på köpet få grundkunskaper i ett av vår svenska samtids mest angelägna ämnen.

Sören Sommelius soren.sommelius@hd.se042-489 90 45
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