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Ett 50-tal entusias-
ter, utrustade med 
musköter och andra 
gamla vapen, sam-
lades i Umeå i helg-
en för att göra upp 
i svartkrutsskytte-
SM.

Trots att det smällde friskt 
runt omkring Umeå skyt-

teklubbs skjutbanorna på 
I20-området gjorde mäs-
terskapet inget större vä-
sen av sig bildligt talat.

– Det brukar sällan vara 
någon publik på tävlingar-
na, det är snarare en nörd-
träff  där utövarna är mest 
intresserade, berättar Kent 
Larsson från Luleå.

Mästerskapet innefatta-

de över 30 olika skytteklas-
ser. Eftersom varje match 
bara tar 30 minuter ställde 
majoriteten av deltagarna 
upp i olika klasser, när de 
ändå fanns på plats. Johan 
Karlsson var dock helt en-
sam om att ställa upp i dis-
ciplinen luntlåsgevär. 

– Det är ett gammalt ja-
panskt vapen från 1 500-ta-

let, berättar Johan Karls-
son om sitt gevär. 

Mångfaldig mästare
Karlsson var för övrigt 
den mest omtalade tävlan-
den i helgen. Med 20 VM-
guld och två världsrekord 
i svartkrutsskytte är han 
en superstjärna inom den 
världen. 

– Jag sköt mina första 
skott när jag var såhär li-
ten, berättar han och mått-
tar en meter över marken 
med handen. 

– Min pappa blev själv 
världsmästare 1989, så jag 
har fått intresset från ho-
nom. Jag gillar tekniken 
bakom, att såhär gamla 
vapen har en sådan preci-

sion är väldigt imponeran-
de, tillägger han.

Även om många skjuter 
svartkrutsskytte med rep-
liker fanns många original-
vapen på plats. 

– Vi skjuter med antikvi-
teter. Folk som håller på 
har oftast ett historiskt in-
tresse, säger Kent Larsson.

Anna Bergman
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Tävlade i skytte med  
gevär från 1500-talet
XXVapnen laddades med krut när SM ägde rum i Umeå i helgen • ”En nördträff”

GAMMALMODIGT. Ett av Johan Karlssons favoritvapen är 
hans schweiziska slaglåsgevär tillverkat 1860. – Det är ett 
jätteexklusivt vapen, berättar han. 

PRECISION. Johan Karlsson, tävlande för Karlskrona pistol- och svartkrutsklubb, sköt sina första svartkrutsskott 1986. I dag är han tjugofaldig världsmästare. – Det är en prylsport, 
man vinner racet i garaget när man testar olika krutladdningar, fettlappar, kulor och så vidare. Men du blir aldrig heller bättre än du skjuter, säger han.  FOTO: KENNETH SANDELIN

TIDSKRÄVANDE. Kulorna gjuter utövarna själva av rent 
bly. – För att lägga en timme på banan måste man först 
lägga fem timmar hemma, säger Kent Larsson. 

RARITET. Marius Mihailovici, Malmö skyttegille, har en-
handsskytte som huvudgren. På bilden hans Colt 1860 
army.


