Emi-Simone Zawall

"Han skjuter som en gud och dr listigare
dn alla andra och misslyckas aldrig"
Kan man gdra ett nummer om vapen utan att rddfr6ga Jan Guillou?
Vi vagade inte ta risken utan bad Emi-Simone Zawall ringa upp honom.
Det blev ett samtal om svensk vapenindustri, tjusningen med jakt

och tillverkningen av Arns sviird.
Emi-Simone Zawall: Om man tittar pi hlaltarna
i dina b<icker mirker man att det finns en viss typ
av personlighet som iterkommer i olika former. lag
menar: den typiska hjilten hos dig dr en person som
inte tvekar infor att ta till v6.ld eller vapen och ibland
till och med doda for att skipa det som han uppfattar som rdttvisa.
Jan Guillou: fa alltsA, de karaktdrerna dr militd-

rer. Och de hanterar vild pi ett annat s6tt dn busar och kriminella eller skurkarna i berdttelserna.
Det g<ir de ddrfor att de Iyder order, dirfrir att de
ir professionella eller doljer sig bakom en professionell attityd. Deras vild iir ddrmed alltid snabbt,
skoningsl<ist och pi intet sdtt hjiiltemodigt. Skurkarna har aldrig en chans ddrfor att de stdlls mot
militdrer.

Carl kdnde hur sanden rann ur timglaset for honom. Han hade ofta
trdnat sddana hdr situationer, men nu var det verklighet. Han h6rde
instruktdrens rost bortifrin san Diego. Du har tvi alternativ. skjuter
du den javeln sA har han sjuttiofem procents chans att trdffa dej
med sin automateld och du har tjugofem procents chans. SA om

han inte ger sig, rdkna till fem och tryck av. Carl hade r;iknat till
mer an fem. Mjukt kramade han av avtryckaren med siktet rakt in
ovanfor den punkt diir revbenen vaxer samman med brostbrosket.
(Coq Rouge, s 406)

Ndr det giiller Erik Ponti si dr problemet nigot an_
norlunda. Di handlar det alls inte om militart veld
utan om en moralfriga: om vildet dr berdttigat. Och
ibland dr det si i Erik Pontis fall. Och ibland dr det
E Z : Men skurkar sdger du. ag sa hj rilt ar. ag tankinte si. Och stiillningstagandet ska ftirhoppningsvis
I
I
te alltsi snarare pi sidana som Erik pontir Ondskan vara att fcirs<ika klura ut ndr det
ena gdller och ndr
eller Arn

- han dr en ren hjdltefigur, men han

kan

ju

fortfarande ta till vild for att f<irsvara sina 6.sikter.
JG: |o, jo men jo, vdnta nu. Hos Hamilton, som
jag trodde du syftade pi hiir, si ir alltsi vildet ett
antiunderhillningsvild. Till skillnad frin i amerikansk film si ligger Hamilton aldrig i underldge och
sprattlar pi golvet eller blir upphiingd i tortyrstdllningar eller nigonting sidant fdr att sedan p6 ett
rdttmdtigt sdtt kunna ta ut en sorts biblisk h?imnd.
Det 6r den uppstdllningen eller problemformuleringen som kdnnetecknar underhillningsvild och
det 6r den som jag polemiserar mot. fag visar en
annan bild,

det andra gdller.

JG: Det iir tvi helt olika saker. I Hamilton_b<ick_
erna och Ondskan ror det sig om tvi helt olika sdtt
att bide nalkas vildsproblemet och att skildra det.

EZ: Jag forstir det. Men jag tiinker

pi Arn,

eller

n6:gon av karaktdrerna i Arn-bockerna, som Birger
Jarl eller Ytissuf Saladin.

)G: Ja, Arn dr en tredje variant. Hans vild ir all_
tid gott eftersom det sker enligt Guds vilja. Och det
dr en - kunde man tro - ndstan utdod forestillning,
men den har ju iterkommit i vir tid.
EZ: Men om vi tar Arn som exempel di, finns det
nigot problematiskt i att anvdnda vapen for att skipa
rdttvisa?

JG: Nej, inte i den miljo och i den tidsanda och ridjur pi min kvdllspromenad, si hdnder det r:,.. i den trosvirld som Arn lever. Ddr ir dodandet rdtt att jag gor det. Om jag glr ut som jigare, sa kc,::--.- .
och sldtt ett uttryck for Guds vilja.
EZ: Hor vild och politisk makt ihop di, tycker du?
JG: Sedan urminnes tider. Det dr, det 6r (skratt)
ett evigt problem i den mlnskliga samvaron. Sedan
nigon av vira forl?ider var fcirst med att ta upp en
gren och sedan sdtta fast en sten i dndan pi grenen.
EZ: Kan du mycket om vapen tycker du?
JG: )avars. Eftersom jag innehar handvapen och
handeldvapen som det heter, sir vet jag ju hur de
fungerar.
Jag jagar

ju rdtt mycket och det har forstis

gett

mig en god uppfattning om vilka kulor och vilken

ammunition man anvdnder
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pi 1lngt avstiLnd

och

vad man anvdnder mot stora och kraftfulla djur dtir
man behover en annan typ av vapen 6n ndr det g11ler ridjur eller nigonting sidant.
EZ: Skuliedukunnabeskrivavarfdrduarintres-

t.rad
!G:

jag

alltid att

se

tur

ridjur.

EZ: Men det hdr med vapnet di, eller anviL:... '
det av vapen: finns det nigon slrskild tjusnins : :.
JG: Ja. Det finns det och de som fornekar c.. ridda for att bli betraktade som grobianer. D.: .:

ddrfor minga jzigare sdger att dodandet inte a: .
dugg viktigt utan att det dr sjdlva naturupplett-::
och si vidare, och si vidare. Vilket i si fall inneb; : . de lika glrna hade kunnat gir ut med en svampNr- . :
Dodandet rir en sorts hojdpunkt i jaktupplele-..
och den 1r oerhort intensiv... och oerhort slar. .
forklara. Men den sitter vildigt djupt i vira ma:::,
liga gener. iag tror nd.mligen att om den mansi-,-historien skulle 'n'ara, vi sdger att den iir en m.,.
ling, si har vi jagat i r.riohundranittionio milli::--.ter. Det dr bara pi sista tiden, sista ogonblicket r '" .
mtinskliga historia, som vi har kommit pi att :..
.

ska skriva bocker och tala i telefon och sftdant,

av att jaga?

)a, det dr en djup upplevelse som ir svir att
forklara for minniskor som inte ir naturmdnniskor.
Men om man som jag har ler,t med ett brinnande
naturintresse sedan jag samlade ormar och l1lrilar
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EZ: Men om man di tanker att si mycket tic minsklighetens historia dr dgnad it jakt si irr. :.
dndi en vdldigt liten dei dir man bedriver jakt n'-. moderna vapen. Hur tror du det skulle vara att tir ;
sidant
dlr,
pi ett mer primitivt sdtt, skulle du kunna t6r-rka : var
fliltbiolog
och
som liten pojke, och
jakt,
si... det? Med kniv eller med hdnderna, eller rned : '
och di naturligtvis var motstindare till
Det dr naturmuppens ytterst respektabla, naturliga sten e1ler ... ?
JG: Nej, absolut inte. Att vi'ra forfrider gjorde c..
instdllning, att varfor ska man, ndr man inte behover det for sin forsorjning, doda de djur som man berodde pi deras begrinsade tekniska resurser. Il.
dlskar att betrakta? Men ndr jag introducerades for ingen jdgare vi1l att djur ska pligas. Pi stenildern -jakt - ganska sent, for trettio ir sedan - si var den gade vi familjevis och det var de yngsta och snabb;.upplevelsen skillnaden mellan att iaktta naturen och te mdnnens uppgift - dven om vi alltr hade uppgih;.'
att delta i den. Jdgarens upplevelse av naturen iir oer- i jakten - att springa fram till uroxen och tillfoga d;:
hort mycket mer intensir. dn iakttagarens. Om jag en dodande skada. Si fort vi hade ett blodspir skr,r, .
gir ut for att som naturintresserad kanske se nigra vi komma att ta den dlr uroxen, forr eller senale
den skulle inte komma undan blodspiret. Men ckunde den ju fi lida i ti'i dygn innan jakten var a-..-

nat:

forfiid::

bjo

eftersom de var hainvisade till den tekniken. Men d;.
vore avskyvdrt att ge sig in pi nigot sidant idag.

ett

slutad. Det var sdkert inget problem for vira

Arn nrckade att han forstett. Men sen spande han plotsligt sin bdge
hela vagen och siktade som det sig ut en armslangd ovanfor den
kalvsom stod bdsttill och lat pilen

gi

utan atttveka. De horde inte

hur pilen traffade men sig hur den traffade kalven som stod stilla
som om den inte fdrstAtt att den hade doden inom sig.
] Pilen

[

hade slagit igenom kalvens bida lungor och trangt ut
(Vi)gen till Jerusalem, s 252)
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andra sidan

EZ:

Du hade en TV-serie, "Guillou pi jakt

kdnns det viktigt att formedla tjusningen med jak.
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JGI ja, det gor det, ddrfor att jakten dr ett av d.
mdnskliga omriden som :ir sdmst skildrade i llttera
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tur och journalistik, beroende p6 att de som vet ni_
gonting om jakt inte kan skriva, och de som kan skri_
va inte vet nigonting om jakt. Det dr den viktigaste
orsaken. All jaktlitteratur domineras av den porno_
grafiska instdllningen: det dr den oerh<irt framgings_
rike mannen som i slutet alltid lyckas med en feno_
menal penetrering. I det hiir fallet di med kulan. Han
skjuter som en gud och dr listigare dn alla andra och
misslyckas aldrig. Det dr precis si som pornografin
skildrar virt sexliv: oerhort enahanda och oerhort
falskt. I bida fallen skulle jag sdga.
EZ:.

Har du

fitt

uppskattning ftjr det tycker du

sjiilv?

,

JG: Ja, det har jag. Alltsi, alla jagare vet ju om
att porrskildringarna i svensk jakt ir just porrskild_
ringar. Det vet man ju av egen erfarenhet. I bida fal_

len kan jag siiga (skratt). Ett forscik till hederligare
berdttelser uppskattas faktiskt, tror jag, avminga jd_
gare. Men problemet dr ju att de som ogillar det jag
skriver om jakt sdllan hrjr av sig. Som med allt an-

Itfiil*

nat: det dr roligare att ge nigon ber<jm eller instdm_

latarp

mande 6n att komma med klagomil ... Anda tills
ndtet kom iging, men minga av de mest grobian_
artade jdgarna dr inte skrivkunniga si att de kan fcir_
medla sina tolkningar.
EZ: Men du har inte uppfattat ditt jaktintresse
som kontroversiellt pi nigot sdtt?
JG: Nej, jaghar inte stcitt pi nigra siirskilda ill_
villigheter frin nigot hill och det tror jag beror p6
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mier, betydelsen av att kunna s6lja en och annan is,
bjorn till galna vdsterldnningar eftersom man kan fi
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forutsatt att ljuddamparen fungerade. Men han hade alltid varit
misstiinksam mot ljuddiimpande pistoleq de skapade s5
mdnga
felmojligheter' Ett normart pistorskott skuile forstora ailting.
spratter
och brdk frin nSgon som dog med avskuren hals var inte
heller bra
Men dndE n6got bdttre.
Han gick runt mannen och stoppade tillbaks pistolen
i sitt fdste
pA ryggen, bollade over kniven i hoger hand
och la viinster hand
runt offrets mun och haka samtidigt som han drog latt
bak6t for
att fE upp hakan och feste for kniven. Sen holl han den
sprattlande
ryckande kroppen en stund medan brodet praskade
ner mot stenl;iggningen, det ldt orovdckande mvcket
(Yenderfa, s 388)

likasi

(r3,5

miljarder kr). Vad tycker du om att Sve,
rige har en viktig inkomstkdlla i vapenindustrin?
JG: Det tycker jag dr alldeles utm6rkt. Det finns

frirsiiker
i
vdrlden. Si att vi alla tvingas anvdnda amerikansia
vapen.
en oerhcird politisk fara i att USA, vilket de

skaffa sig,

fir

monopol

pi

all vapentillverkning
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USA och Ryssland dr de tvi storsta vapenexpor_
trirerna i vlrlden, Ryssland gick for tv6 ir sedan om
USA i pengar mdtt, vilket dr ganska talande. Vapen_

tillverkning ar ett politiskt medel fciruop..-ukt.,

att skaffa sig mer inflytande.
att jag frirsoker sdtta in jakten i ett sammanhang. En
EZ: Sverige dr ju ocksi ett av vdrldens vapentdtaste
konventionell skildring av isbjcirnsjakt gir ut pi hur ldnder, efter
USA, Jemen, Finland, Schweiz, Irak...
oerhort tapper jagaren dr, hur farlig isbjrirnen 6r och
JG: Jo men Finland och Sverige dr ju jdgarnatio_
hur elegant och modigt han till slut dridar isbjornen; ner. I Sverige
har vi 3ooooo jdgare och ett stort
om jag berdttar motsvarande berdttelse si kommer

nEhdb
frdsr

Han gick lEngsamt fram mot den sovande mannen,
drog sin kniv
och tankte efter. Det var ungefiir samma mojlighet till buller,

pi eskimi.ernas fcirhillande till
isbjrirnen, betydelsen av att doda isbjrirnar fcir eski_
ett

nltt dagis fcir saken, och si vidare. Alltsi...
EZ: Du har ett annat perspektiv...
JG: ... jag gcir en mycket bredare och en mer

so_

cial och politisk skildring av jakten dn vad som dr
vanligt.
EZ: Sverige exporterar alltmer krigsmateriel:
zooS var ett rekordir Qz,7 miljarder kr) och zoog

Hur sdker.ir du pA att du kan trdffa en helikopter
med det ddr?,,
frSgade Carl och nickade et Ake Stalhandskes granatgev6r. ,,Vad
har du f6r stridsspets forresten?,,
"Pansarbrytande, sA det kan gd,,,
svarade Ake StSlhandske.
"Sig du vad det var for vapen?,, frdgade Carl
vdnd mot Luigi.
"Jag tyckte ocks6 det s6g ut som en Hellfire,
lrak_krigets
segervapen och allt det d;ir,,, svarade Luigi lugnt medan
han
spanade mot horisonten.
(Vendetta, s 51 1)

antal sportslq.ttar, och redan det blir ett par miljoner. Det dr iiksom inte si krigiskt eller blodigt som

gen inte virre om det hnns fler vapen: det
som det dr.

det verkar.

EZ: Jag har ldst nigonstans att du har latit rrl.verka Arns svdrd.

EZ: Nej. Men till exempel Schweiz har ju vissa
vdrnpliktslagar som innebdr en skyldighet att alltid

till hands om man skulle bii inkallad.
JG: |a, jag tror att vi har ar.skaffat det systemet i

ha vapen

Sverige att varje hemvdrnssvensk skulle ha en AK4:a
stier.rde i garderoben. Det iedde till en del obel-ragliga forvecklingar, plus att nu ska de ddr vapnen vara

ir
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JG:.

la.
EZ: Det stdmmer?
JG: Det stemmer.
EZ: Hur kommer det sig att du gjorde det?
JG: la, tack vare sir Waiter Scott.

EZ: Jahae.
inlista.
JG: Alltsi, Ivanhoe ocl-r Robin Hood _ noo_rzo-.
fag tror att Schweiz liksom Sverige kommer att se talet dr en jd.ttegrej i England. Lajvare och sidan.
over den ddr lagstiftningen (skratt).
om de ska klii ut sig till nigot si dr det frin Rob::
E7: Jag tlnkte fraga i alla fall om du dr i'or eller Hood- och It'anhoe-tiden. Och
det har medfort ;.el.not en Iiberal vapenlagstiftning, ger"rerellt.
det i England finns ett stort antal specialister pa a:,
JG: fa alltsi, det beror pi. Jag rycker ju att den med ursprungliga metoder tillverka,
pi riktigt si asvenska vapenlagstiftninger.r ar rdtt strikt och rdtt sdga, just de vapen som Ivanhoe
och Robin Hoc.
begriplig och rdtt bra. Jakt ir en tillAter-r syssla. Om hade i sina hdnder.
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man kan visa att man dr jdgare si ska man ha rltt att
inneha vapen. Om man dr en ostraffad person vid

EZ: Jaha.

JG: Ddrfor gjorde jag tvi bestdllningar till en sa_
licens pi pistol dan - Bladesmith ska det heta for det dr finare a:-.
dr tillrdckligt svirt tycker jag: man ska skjuta tre Blacksmith. Det ena var ett svdrd
tillverkat av c:guldserier under godkdnda kontrollerade forhillan- cisterciensermunk med
bakgrund i Tempelriddare den. Det betyder att man ska trdffa en femkrona pA orden ir u65 it en man som
var sjutton iLr gamma
tjugofem meters hili. Och det dir dr rdtt svirt, vilket Och dA fick jag det sv:irdet
med den tiilens teknik.
dr meningen for det innebdr att sidana som Runar
EZ: Oj.
Sogaard inte kan skaffa sig pistol. Han valde ju att
JG: Och ndsta bestilining var ett svdrd tillverk.:
istdllet skalla sig jaktvapen. Och di kan jag tycka art av tempelriddare i deras
smedjor i det heiiga Iandet a:
det var lite for enkelt for hans del, for han ville ju u9o for en man som var
Srrtio 6r och hade over tjue.
inte hajaktvapen for attjaga, han vilie anvdnda dem irs stridserfarenhet.
Och de hdr svdrden kom att kinfor att skydda sig och sin familj ntot galningar. So- nas och se vdldigt olika ut. I
tyngden och tekniker:
ker man licens for det indamilet si kommer man och allt mojligt si,dant. Det
var en fantastisk kdt.rsla.
aldrig att fi vapenlicens. Om man antytt att avsik- en sorts inspiration att hilla i
de ddr tingestarna och
ten 6r att skydda mdnniskor. Och detta tycker jag sedan fcirestdlla sig vad den r.rnge
Arn gjorde me.1
dr allde1es utn-rdrkt. Den amerikanska vapenlagstift- dem, vad som var mojligt
att gora med det stora son:
ningen tycker jag diremot dr alldeles vansinnig. Att inte var mojligt att gora
med det lilla och tvdrtom.
vem som helst kan gi in och bara anonymt kopa en Det skaffade mig en sorts
sdkerhet, for bortsett fran
fruktansvdrt kraftfull revolver i en jdn'rhandel.
att de ocksi dr kul souvenirer pi vdggen si skallade
EZ: Finns det nigor.r grdns di, for hur minga va- de mig under forfattandet
en sorts siker kdnsia for
pen som kan finnas i ett samhdlle? Om man till ex- hur det gick till ndr
Arn holl dem i sina hlnder.
empel tdnker pi USA diir grdnsen kanske redan kan
EZ: Arrslutnir.rgsvis har jag gjort en iista pi otci
betraktas som overskriden ...
som handlar om vapen eller dr reiaterade tili vapen.
JG: fa, vid en r..iss nivi. Lit oss sdga att USA dr som jag undrar om du skulle
vilja associera frAn,
ett sidant land som sedan ldnge passerat en tdnkt Det vi1l sdga: siga det forsta
du tdnker pi. Vill du
maximinivi, vilken som helst - di blir det egentli- gora det?
sunda vdtskor och allt sidant. Att
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JG: Mm
EZ: Det ir inte si minga ord. Fcirst: Kalasjnikov.
JG: Befrielserorelse.
EZ: /ames Bond.
JG: (skratt) "Walther" stavas W A L T HEF*, l,6Z
eller senare "Beretta'med 9 mm.
EZ: Dresden.
JG: Eldstorm/krigsf<irbrytelser.

P

EZ: Carl-Gustaf.
JG: (skratt) Mitt eget favoritgevdr dr av mdrket
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Carl-Gustaf.
EZ: Algstudsare.

JG: Allmogejakt.
EZ: Lasersvdrd.
JG: Barnprogram.
EZ: Svensklakt.
JGI (suck) Reaktionira stalinister.
EZ: Schciningenspjuten.
JG: Vad hette de?
EZ; Sch<iningenspjuten.
JG: Vet ej.
EZ: Det dr det dldsta exemplaret av ett mdnniskoskapat vapen, en samling av itta trdspjut frin
4oo ooo fcire kristus...
JG: Det brir det vara, ja.
EZ: ... som upptdcktes i en gruva i tyska Schoningen

pi r99o-talet.

JG: Det kan stdmma.
EZ: Det stdmmer. Massf<irstrirelsevapen.
JG: Kdrnvapen.
EZ: Pacifism.
JG: Godhjiirtade mdnniskor.

Nu togs svdrdet frAn altaret och placerades rakt over hans mors grav

mitt framf6r honom med fdstet riktat mot altaret och sviirdsspetsen
mot Arn. Det var ett underbart vackert svdrd med en klinga som
blankte av vitt hirdst6l av ett slag som Arn aldrig sett. svardets faste
var utformat sA att de forgyllda parerstdngerna bildade ett kors och
over korsets tvdrslS fanns en text prdglad som inte kunde missforstis:
lN HOC SIcNO VlNCES, i detta tecken skall du segra, det vill saga
endast i detta tecken kan man segra, ins6g Arn genast. Svdrdets
fiiste var utformat precis efter Arns h6nder, han mattade och s6g att
det skulle ligga i hans hand som en del av honom sj;ilv. Forgyllningen
bl:inkte nygjord, i starkt solljus skulle man fA en sdkrare kdnsla av sina
parerslag genom guldets glans, ty med rikedom eller forhdvelse hade
forgyllningen alls intet att skaffa. "
(Vagen till Jerusalem, s 229)
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