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Läger inbjudan och mycket mera 



Jujutsu i Sverige från 1904
År 1904 utbröt det ett krig 
mellan Japan och Ryssland 
vilket slutade med seger för 
Japan. För Sverige innebar 
kriget att en väsentligt 
mindre nation i krig med 
Sveriges arvfiende slutligen 
avgick med segern, Japan-
intresset blev nu mycket stort. 
Redan 1904 presenterades 
Jujutsu i svensk dagspress och 
idrottspress. Jujutsu beskrevs 
inte bara som en dramatiskt 
effektiv självförsvarsteknik 
utan också som en form för 
fysisk träning. Därmed fanns 
grundpelarna för dagens 
moderna Jujutsu, kombina-
tionen av självförsvar, 
motionen och idrott redan 
under seklets första år (även 
om tävlingsinslaget tillkom-
mit senare).

 

I Sydafrika fick den sven-
ske sjukgymnasten, boxaren 
och idrottsmannen Viking 
Cronholm lära sig Jujutsu 
av en engelsk officer. Han 
återvände till Sverige 1907 och 
introducerade genast Jujutsu.

 Den första offentliga uppvis-
ningen – följd av en självförs-
varskurs – genomfördes i 
januari 1908. Cronholm fort-
satte sina studier för flera 
japanska mästare, sannolikt 
hos de japaner som startat 
Jujutsu-institut i London. 
Hans första demonstrationer 
av Jujutsu i Stockholm blev 
enormt uppmärksammade och 
han möttes med stort intresse 
av de främsta idrottsledarna i 
Sverige. Cronholm ägnade sig 
under återstoden av sitt liv åt 
att utbilda militärer, poliser, 
väktare och andra uniformer-
ade grupper i närstrids- och 
självförsvarsteknik. Cronholm 
demonstrerade dock gärna sin 
Jujutsu i idrottsföreningar. 
Genom Cronholms insatser 
blev jiu jitsu ett känt begrepp 
i Sverige. Genom att så många 

människor fick lära sig hans 
tekniker, kom Jujutsu inte 
heller att omges med den 
mystik, som ofta kännetecknat 
budo.
Det måste understrykas att 
Cronholms Jujutsu aldrig 
utvecklades till något idrott-
sligt system eller tränades 
systematiskt och i större skala 
i några idrottsorganisationer.
Den Jujutsu Cronholm utö-
vade har dock många likheter 
med dagens och många av de 
tekniker han lärde ut tränas 
även i dag men i ett något an-
norlunda utförande.
Hans personliga favoritteknik 
kallades kyssgreppet och var 
särskilt lämpat att användas 
av kvinnor mot ovälkomna 
uppvaktningar. 
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Viking Cronholm var aktiv, 
bland annat med uppvisnin-
gar, ända upp i 75-årsåldern. 
Han avled 1961 i en ålder 
av 87 år. Cronholm var en 
föregångsman även så till vida 
att han mycket gärna lärde 
ut Jujutsu till kvinnor; hans 
hustru Ester var mycket 
kunnig i Jujutsu. Genom 
Cronholms insatser blev 
Jujutsu den budo som har den 
utan jämförelse längsta 
historien i Sverige.
Undervisning i Jujutsu kunde 
också erhållas hos Alex 
Weimark, som drev ett 
institut för boxning och 
Jujutsu i Stockholm från 
1920-talet och till slutet av 
1950-talet.
Flera av Cronholms elever 
sysslade också med instruk-
tion vid självförsvarskurser, 
på polisskolan och i det 
militära.
 
Modern budo till Sverige
År 1948 kom den första judo-
utövaren, Jacques Rigollet, 
till Sverige och började träna 
en mindre grupp i Stockholm 
i judo och Jujutsu. 
Nu såddes de första fröna till 
den moderna, mer 
idrottsinriktade budon i 
Sverige. Några år senare 
började Carl Marten, en tjeck 
med svart bälte i judo och 
Jujutsu, undervisa i Jujutsu. 
Carl Marten var den förste 
högt kvalificerade instruk-
tören av modern typ som var 
verksam i Sverige. Många av 
de äldsta pionjärerna i 
dagens Jujutsu fick sin första 

skolning hos honom. Särskilt 
betydelsefull för den moderna 
budons framväxt var Gerhard 
Gosen, 2 dan judo, som kom 
till Sverige 1957 och inledde 
en avancerad judo- och Jujut-
su-träning.
I slutet av 1950-talet hade ett 
stort antal judoklubbar växt 
upp i Sverige och år 1960 bil-
dades Svenska judoförbundet. 
Året därpå anslöts SJF till 
Riksidrottsförbundet. 
I mitten av 1960-talet bör-
jade man träna även andra 
budoarter i Sverige, aikido, 
karate och kendo. Inom 
judoförbundet lade man allt 
större vikt vid självförsvars-
träning och Jujutsu inom 
ramen för judo. Jujutsu fick 
emellertid efter hand en allt 
starkare egen identitet. Under 
senare delen av 1960-talet fick 
de olika budoformerna egna 
sektioner och Jujutsu (fortfar-
ande dock stavat jiu jitsu) fick 
en egen sådan sektion. 

Det var också under den här 
perioden som den Svenska 
jujutsus fader, 
Kurt Durewall, började 
formera det första svenska 

systemet i jujutsu. De som 
räknas som pionjärer i 
arbetet var förutom 
Durewall: George Irenius (nu 
aktiv inom Ju Shin Jutsu) och 
Stig Bergman. 1965 
bildades på Durewalls 
initiativ Sjävförsvarskommit-
ten inom Svenska 
Judoförbundet. 
I kommitten ingick förutom 
Durewall, Bergman och 
Irenius också Marja 
Nilsson och Judoförbundets 
ordförande Göran Stangel. 
1969 hölls de första gradering-
stesterna till Guldmärket eller 
1 dan, av 33 testade godkändes 
endast sex.

Under hösten 1969 inträffade 
en brytning i Självförsvar-
skommitten och Durewall 
valde att lämna verksamheten 
och startade 1971 upp Svenska 
Jiujitsuförbundet. 

Kurt Durewall



I självförsvarskommitten som 
sedan fick namnet Svenska 
Budoförbundets Jujutsusek-
tion tog Hans Greger över 
utvecklingen av ett nytt 
jujutsusystem, med influenser 
från framförallt franskt håll. 

Till sin hjälp hade Greger 
framförallt Ingemar Sköld 
och Björn Hornwall. Greger 
valde att inrikta sig mot lite 
mer karate och judobaserade 
tekniker medan Durewall 
forsatte att utveckla sin mjuka 
jujutsu.

1979 slutade Jan-Erik 
Karlsson, då 3 dan, hos 
Durewall för att starta sin 
egen skola, 
Hoku Shin Ko Ryu. 
Jan-Erik Karlsson hade 
tidigare arbetat som 
heltidsanställd instruktör 
hos Durewall med ansvar för 
södra Sverige. Och det var 
också här som Karlsson 
startade många nya 
klubbar, som mest fanns ett 
20-tal klubbar. Många av de 
jujitsuinstruktörer som är 
aktiva i södra Sverige har sina 
rötter hos Jan-Erik 
: Clas Bjurestig (klubbar i 
Klippan och Hässleholm), 
Mike Wall (klubb i Helsing-
borg), Bertil Nyander (klubb i 
Helsingborg) m fl.

Hans Greger

Jan-Erik 
Karlsson

1984 hoppade 
Benny Dahlqvist av från 
Durewall och startade sitt eget 
system, Shogunsystemet, som 
nu tränas av ett tiotal klubbar.

Den största jujitsustilen är 
i dag den som leds av Hans 
Greger, Svenska Jujutsuför-
bundet (Ju-Jutsu kai), med ett 
90-tal klubbar, andra stilar 
är: Durewallsystemet som leds 
av Benny Ericson med ett 
20-tal klubbar, Ju Shin Jutsu 
som leds av George Irenius 
med fem klubbar, Shogun-
systemet som leds av Benny 
Dahlqvist med ett tiotal klub-
bar, Hoku Shin Ko Ryu som 
leds av 
Jan-Erik Karlsson med ett 
tiotal klubbar, förutom dessa 
finns ett 20-tal klubbar med 
egna system utan spridning 
utanför lubben.

Benny 
Dahlqvist



Vill du stödja Klubben men vet inte hur?

Gräsroten är en liten enkel sak som inte kostar dig en krona! 
Men som ger pengar i kassan till klubben. Om du spelar på 

någon av Svenska spels alla spel. 
Bara säg till att du vill stödja 

Carlskrona Jiujitsu Fuji, kostar inget extra och ju fler vi blir 
desto mer 

pengar får vi från Svenska Spel. 
Just nu är vi tre personer som stödjer klubben på detta sätt, 

självklar 
både vill och kan vi bli fler.

Hoppas du är nästa!!





Inga begränsningar för träning
Folkhälsomyndigheten har tagit bort de allmänna råden kring idrottsaktiviteter och råden 
riktade specifikt till idrottsföreningar. Det innebär att det inte längre finns någon särskild 
begränsning vad gäller träning, tävling och matcher i Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
om allas ansvar. Däremot gäller alltså fortfarande pandemilagens maxantal för åskådare och 
utövare.

Den som bedriver idrottsverksamhet måste inte längre beräkna ett maxantal för besökare uti-
från tillgänglig yta. Istället gäller att

     Informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas.
     
 Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda  
 handdesinfektion.
     
     Säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra  
 smitta.
    
 Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 Det gäller även fortsatt att skapa förutsättningar för att undvika trängsel.



Japanska spalten.





Vid frågor och funderingar, kontakta: 
Ordförande: Kim Håkansson 0735-266 063

Träningsansvarig: Jimmie Rudvall 0736-785 838

Välkomna till höstterminen 2021
Priserna för året 2021 är:

För dig som betalt medlemsavgiften på 100: - 
på vårterminen gäller dessa priser minus medlemsavgiften på 100: - per person.

  Ungdomar / mon-graderade :  425kr/termin eller årsavgift 700kr
  Vuxna / kyu-graderade:   525kr/termin eller årsavgift 900kr
  Familj (upp till 4 personer):  1200kr/termin eller årsavgift 2000 kr
  Stödmedlem:    100kr/år
  Instruktörer & aspiranter:  100kr/år

OBS: Årsavgiften gäller endast kalenderår OBS

I avgiften ingår förutom medlems- och träningsavgift också en försäkring 
som skyddar dig ifall det skulle ske en olycka.

Ps. För att underlätta mitt jobb som kassör var vänlig och 
skriv för samt efternamn och vilken grupp ni tränar i på inbetalningen.

Sista betalningsdag: för höstterminen är 2021-09-30 

Med vänliga hälsningar
Kassören

SWISH Nummer: 

123 211 04 84

INBETALNING/GIRERING     AVI

Betalningsavsändare Betalningsmottagare (endast namn)

Carlskrona Jiujitsu Klubb Fuji

Belopp kronor Till bankgironr: (I fylls alltid)

59 06 - 92 94

EXEMPEL

425,00

Anna Andersson
Ny Ungdom VT - 2018


