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  Japanska spalten, Judons historia del 2. 

Läger inbjudan och mycket mera 



Judons historia del 2

”Säg att en man står fram-
för mig. Likt en stock på ena 
änden, kan han bli knuffad ur 
balans framifrån eller baki-
från, med bara ett finger. Om 
jag vid tillfället han lutar sig 
framåt, sätter armen bakom 
hans rygg och snabbt sätter 
min höft framför hans, blir 
min höft en balanspunkt. För 
att kasta en person till mark-
en, även om han väger mycket 
mer än mig, är allt jag behöver 
göra att vrida min höft något 
och dra i hans arm eller ärm.”
Detta är alltså exempel på 
hur man kan besegra en 
motståndare genom att vara 
följsam med sin egen kropp 
eller använda sig av fysiska 
lagar och hävstångseffekt fälla 
och kasta sin motståndare. 
Jigoro menade på att ibland 
kan det för kast vara viktigare 
att använda sig av hävstångsef-
fekten mer än att ge vika med 
kroppen. Vad gäller slagen, 
sparkarna och strypgreppen 
inom jujutsun, menade Jigoro 
på att det inte stämmer öve-
rens med ”konsten om den 
följsamma vägen”, och tog 
därför inte in det i judon. 
Vad är det då för fördelar med 

judo gentemot jujutsu, kan 
man fråga sig. Jigoro Kanos 
exempel låter ju bra i teorin, 
men fungerar det verkligen i 
praktiken? Faktum är, att det 
genomfördes tävlingar i Japan 
för att mäta de två kamp-
sporterna mot varandra. 1886 
hölls ett mästerskap av den 
japanska polisen för att där se 
vilken sport som var effekti-
vast och kraftfullast.

Polischefen för Tokyodis-
triktet anordnade tävlingen. 
Flera jujutsuskolor ställde 
upp i tävlingen, men publik-
ens fokus låg i första hand på 
jujutsuskolan Totsuka mot ju-
doskolan Kodokans matcher. 
Jigoro Kano hade valt ut 15 av 
sina bästa elever för att delta 
i tävlingen, bland annat ju-
domästaren Shiro Saigo.

Kano skildrade sina mot-
ståndare inom Totsuka som 
kraftfulla och respekterade, 
och medgav att hans egna 
jujutsulärare hade känt sig 
pressade av att möta kämpar 
från Totsuka-skolan vid tidi-
gare tävlingar. Men, det gick 

bra för Kano och Kodokan. 
De vann nästa alla matcher, 
förutom några få som blev 
oavgjorda. Särskilt matchen 
mellan en stor kämpe från 
jujutsuskolan Yoshin-ryu och 
Kodokans Shiro Saigo. Efter 
att ha tagit mycket stryk och 
fått utstå många attacker från 
sin motståndare, avslutade 
Saigo matchen med att kasta 
jujutsumästaren så hårt i gol-
vet att han fick en hjärnskakn-
ing. Matchen var avgörande 
för beslutet om vilket kamp-
sport som skulle anses som 
överlägsen. Det beslutades 
även att den japanska polisen 
skulle använda sig av judo 
som officiell kampsport inom 
deras polisakademi.
Det har under åren utvecklats 
olika typer och grenar av ju-
don. Vissa mer utmärkande än 
andra. Bartitsu, exempelvis, är 
en sorts judo som utvecklades 
av engelsmannen 
Edward William Barton-
Wright. Denna herre hade 
mellan åren 1895-1898 bott i 
Japan, och tagit med sig kun-
skaper inom judo och jujutsu 
hem till England. Av dessa 



grundade han kampsporten 
”bartitsu”, vars namn är en 
blandning av hans eget och 
jujutsu. Bartitsun bestod av en 
blandning av en massa olika 
kampsporter och försvarsme-
toder, så som judo, boxning, 
savate och tekniker inom la 
canne, som är läran om hur 
man försvarar sig med käpp. 
Barton-Wright tog över kamp-
sportsinstruktörer från hela 
världen till sin bartitsu-akade-
mi i London, från 
japanska jujutsuinstruktörer 
till savatemästare och brottare. 
Genom de japanska instruk-
törer fick han bland annat 
genom kontakt med Jigoro 
Kano i Japan.
Bartitsun höll dock inte och 
vid år 1902 upphörde bartit-
suskolans verksamhet. Spår av 
bartitsun finns idag bevarad 
inom litteraturen, och då med 
Sherlock Holmes, som i en 
av böckerna använder sig av 
”baritsu”, som påminner om 
just bartitsu. Huruvida det 
råder sig om en felstavning el-
ler en avsiktlig omskrivning av 
ordet är ännu idag oklart, men 
det är fastställt att den teknik 
Holmes använder sig av just är 
bartitsu, oavsett stavning.

Ytterligare personer som 
utvecklat en egen stil från 
jujutsun är Carlos Gracie och 
Helio Gracie, som stod bakom 
uppkomsten av brasiliansk 
jujutsu. Även denna stil har 
sina rötter i Jigoro Kanos judo. 
1917 började Carlos Gracie 
träna judo under mentorskap 
av judokan Mitsuyo Maeda, 
som var utskickad från Japan 
av Jigoro Kano för att mission-
era om judon. 

Åtta år senare, 1925, grundade 
Carlos sin egna jujutsuaka-
demi i Rio. Carlos delade 
sedan vidare kunskapen till 
sina bröder, bland dessa Helio. 
Därifrån växte brasiliansk, el-
ler Gracie jujutsu, fram.
Just Helio Gracie har spelat en 
stor roll i BJJ:s historia. Redan 
som 16-åring fick han tillfälle 
att lära ut jujutsu till bankdi-
rektören av Banco de Brazil, 
vilket han gjorde framgång-
srikt. Carlos fick höra om den 
nöjda bankdirektören och lät 
Helio fortsätta som instruktör 
på akademin. Efter det tog 
hans judokarriär och tekni-
kutveckling spinn. 

Helio tog efter de judotekniker 
Maeda lärde ut, som var väl-
digt koncentrerade på mark-
kamp. Efter experiment med 
dessa föddes Gracie jujutsu, 
eller brasiliansk jujutsu. 
Brasiliansk jujutsu (BJJ) är lik-
som judon till stor del utveck-
lad för att en fysiskt mindre 
motståndare ska kunna beseg-
ra en större. 

Helio var själv nämligen ingen 
bjässe och som ung fick han 
till en början inte delta i sin 
brors Carlos judo/jujutsulek-
tioner och sparrningar. Han 
ansågs av sin bror helt enkelt 
som för svag och skör. Vad 
Helio då gjorde, var att han 
studerade tekniken och teorin 
medan han betraktade sina 
bröders sparring. 
När Carlos väl senare grun-
dade sin jujutsuakademi i Rio, 
såg han hur Helio gjorde bra 
ifrån sig vid ett sparrningstill-
fälle med sina bröder, och han 
tilläts från och med det att 
fortsätta träna i akademin. 
Vi fortsätter med Judons 
histori i nästa nummer. 





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!!

Hej alla Fujianer!
 
Vi vill härmed välkomna er till vårt internationella läger 
helgen den 12-13 februari
med instruktörerna:
•Mauro Toso 7. Dan Menkyo Kaiden Honbu Cho
• Daniela Cappi 5. Dan Okuden Honbu Cho
• Allan Jonassen 7. Dan Menkyo Kaiden Honbu Cho
•  
Lägret kommer att hållas i Wämöskolans gymnastiksal. Vi tar tacksamt emot 
all hjälp vi kan få i anslutning till lägret. För de som har möjlighet att hjälpa 
till står föreningen för lägeravgiften. Och du betalar då endast för maten som du 
äter, kostnad 100:- per dag. OBS alla kan hjälpa till undomarna och vuxna.
 
Anmäl ert intresse så fort som möjligt på vår hemsida 
www.cjjk-fuji.se och meddela gärna om och i sådana fall 
när och hur ni kan vara behjälpliga.
 
Med vänliga hälsningar Styrerlsen
 
 





Hej alla Fujianer!
 
Helgen den 21-
22Maj 2022 kom-
mer Kristianstads 
Kampsports center 
att FIRA sitt 50 
jubileum.
Vår förening plan-
erar att ordna en 
resa dit för att delta 
på lägret. 
Aldrig har det varit 
ett bättre läge än 
nu om man vill 
åka på läger, klub-
ben betalar (resa, 
boende och läger-
avgiften) 

För eventuella 
vårdnadshavare 
som vill följa med 
prata med oss vi är 
inte omöjliga??

Mer detaljerad information kommer när vi fått 
en överblick över hur många som är intresserade.

 
Vi hoppas att alla vill hänga med. 

Anmäl ert intresse NU!! 
Anmälan till Kim NU!

På mail kim.hson61@gmail.com 

Absolut senats den 6 maj.



Japanska spalten.






