
IKSU har haft kendosektion sedan tio år tillbaka.

Poäng får man när man träffar en av fyra olika träffpunker. Dessa är handlederna, huvudet och strupen. 

Från att en gång ha sprungit ur feodaljapans samurajträning utövas idag kendo av entusiaster över hela världen.

De sista samurajerna
Sport runt om i världen tar sig olika ut-
tryck. Ett sådant vi i Sverige inte är allt för 
bekanta med är kendo, en japansk typ av 
fäktning där utövarna iklädda rustning 
duellerar med blixtsnabba reflexer och 
kirurgliknande precision. Men sporten är 
inte främmande för alla i Sverige. I Umeå 
bär IKSU kendo sportens fana stolt.

– Vi är ett av tre kendoinitiativ här i Norr-
land tillsammans med Skellefteå och Luleå. 
Närmsta klubb annars är nog det i Uppsala, 
berättar IKSU:s kendosektions ordförande 
Erik Samuelsson.

Erik Samuelsson har varit aktiv inom Umeås 
kendocommunity sedan 2001. Han har ett 
svart bälte av fjärde graden, eller 4-dan som 
det heter i kendokretsar. Den högsta graden 
någon har i världen är 7- dan. I höstas blev 
han än en gång uttagen till landslaget. Tidi-
gare landslagsuppdrag var mellan åren 2005 
– 2008. Han var även med när man i Umeå 
för ungefär tio år sedan blev en sektion av 
IKSU.

Sektionen har idag relativt få deltagare. 41 
aktiva medlemmar utgör hela sällskapet 
men bland dem finns representanter från 
alla möjliga åldersklasser.
– Den äldsta som är med är över 50 år. På 
träning så tränar alla med alla oavsett ålder 
eller kön, ler Erik Samuelsson.

Medlemsantalet har annars skiftat kraftigt 
genom åren. En särskild boom kom i sam-
band med Tom Cruise-filmen Den Siste 
Samurajen i början på 2000-talet.
– Man kan väl säga att vi hoppas att den nya 

Star Wars ska ha samma effekt, säger Erik 
Samuelsson med ett skratt.

Kendo betyder ”svärdets väg”. Svärden man 
använder sig av är gjorda av bambu och även 
om de kan orsaka ett och annat blåmärke så 
är skador inte jättevanliga menar Erik Samu-
elsson.
– Skaderisken är väldigt låg. Enligt svenska 
idrottsförbundet har kendo samma skade-
frekvens som curling, poängterar sektions-
ordföranden.

Han betonar dock att det rör sig om en full-
kontaktsport och att det blir fort tröttsamt 
för kroppen att svinga runt med ett långt 
svärd när man är klädd i fem-sex kilos rust-
ning. Som i vilken annan fullkontaktsport 
som helst.

Internationellt domineras sporten av Japan 
och Sydkorea. Bland de framgångar Sverige 
skördat internationellt återfinns medaljer av 
varje valör i EM inklusive det ärofulla Figh-
ting Spirit-priset.
– Det är väldigt hedersamt att få det priset. 
Det innebär att man presterat över alla för-
väntningar och besegrat eller hållit en myck-
et skickligare motståndare stången, konsta-
terar Erik Samuelsson övertygande.

Denna helg väntar ett träningsläger i Skel-
lefteå. Dit ska det komma atleter från länder 
som bland annat Tyskland, Storbritannien 
och USA. Sju representanter från Umeå för-
väntas åka och Erik Samuelsson bjuder in att 
följa med.

Att höra en passionerad person prata om 
sitt intresse är en sak. Att uppleva det live 
på plats är en helt annan. Synen av ett 40-tal 
bepansrade fäktare i färd med att utöva våld 
mot varandra saknar motstycke. Ljudet av 
bambu som svingas kraftfullt genom luften 
och tas emot av hjälmar och annan rustning 
ger rysningar. För att inte tala om ylandet. 
Det hjärtskärande ylandet deltagarna brister 
ut i när de slåss ger både ett skräckinjagande 
och respektingivande intryck.

En av instruktörerna undervisar i olika tek-
nikövningar. Först demonstrerar han själv 
övningen, sedan lämnar han över till delta-
garna. När de genomfört övningen ett par 
gånger slår han i en gong och får åter allas 
uppmärksamhet.

Det hela resulterar i en häftig upplevelse. 
Den disciplin som ingår i sättet man utför 
övningarna och lyssnar till instruktörerna, 
men även till att underhålla sin egen utrust-
ning är beundransvärd. Det är inte svårt att 
se applikationsområden även utanför spor-
ten.

När Erik Samuelsson blickar mot framtiden 
finns flera mål för sektionen. Ett av dem är 
att locka fler att prova sporten, framför allt 
fler kvinnor.
– Just nu är ungefär 30 % av medlemmarna 
kvinnor. Vi vill att den siffran blir 50 %, slår 
sektionsordföranden fast.

Som läget ser ut idag är målet en liten bit 
bort. Med tanke på tidigare medlemstillväx-
ter så krävs kanske något i stil med en filmhit 
av det sensationella slaget.

Vad passande att den nya Star Wars-filmen 
har en kvinnlig huvudkaraktär.
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”Man kan väl säga att vi 
hoppas att den nya Star 
Wars ska ha samma ef-
fekt”
I sportens hemland Japan är kendo en obli-
gatorisk del av utbildningen i många skolor. 
Från början var sporten ett sätt för samurajer 
att träna utan att sätta livet på spel. Idag utö-
vas den över hela världen.

En vanlig match utspelas mellan två duellan-
ter. De har oftast fem minuter på sig att för-
söka knipa två poäng innan motståndaren 
gör det. Skulle det vara lika efter fem minuter 
kan det gå vidare till sudden death som kan 
vara länge. Däremot är det inte heller ovan-
ligt att en match är över på några sekunder.
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