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När Kinichi var barn lekte han med svärd, chambara, och det ledde så småningom att han började 

med kendo i gymnasiet. Gymnasiet låg i Yamato Gojo, nära Nara, och var ett välkänt gymnasium i 

kendokretsar med många framgångar 

När första världsmästerskapen i kendo sändes på TV blev Kinichi mycket imponerad av det svenska 

laget, speciellt Solveig Svanholm. Den planerade resan till New York skrinlades och Kinichi styrde i 

stället färden mot Sverige och Stockholm dit han anlände den första augusti 1970. 

 

Figur 1 Fr v SM74; Okänd och Anders Markie, Kamiyasu Kinichi domare - Radiohuset. (AM) 



Den hösten, november, träffade han för första gången landslagsdeltagarna Solveig Malmkvist och 

Johan Appelberg men även Anders Markie. Han började på Stockholms Studenters Budoklubb och 

tränade där i Johannesskolans gymnastiksal samt på Holländargatan, en väldigt liten lokal, och på 

Hägerstensåsen där Stockholms Kendoklubb höll till. Där tränade han med bland annat Robert von 

Sandor och dennes son Douglas. 

 

Figur 2 - Fr v Kamiyasu Kinichi och Fujii Okimitsu sjunger på Papendal-lägret 1977 (KK) 

Han tyckte det var nästan chockartat att upptäcka hur duktig Johan Appelberg var och att det fanns 

en nito-fäktare, Roland Eriksson, något som han aldrig stött på tidigare i Japan. Ett annat speciellt 

minne var när han och Komaki Kazuhiro tränade kendo i Solveig Malmkvist trädgård på en liten 

gräsplätt. 

Undan för undan lärde han känna de kendoka som tränade intensivt i Stockholm vid denna tid som 

Leif Hurtig, Hans Södergren, Lars Gillegård och andra japaner boende i Sverige som Yamazaki Kazou 

och Tsuchiya Satoshi. Det fanns också en hel rad kvinnor som tränade då: Helen Eriksson, Rigmor 

Schelin, Mona Schelin och Madeleine Schelin. 

1977 satte Kinichi in en annons i tidningen för att locka till sig barn att träna kendo. Resultatet blev 

över förväntan och över 50 personer dök upp till det första träningstillfället. För barnträningen hade 

han hjälp av Hans Södergren och Yamazaki Kazuo. Träning startades i Stockholms Studenters regi 

men fördes senare över till Södra Judoklubben. Träningslokalerna var dels Gubbängshallen, dels en 

lokal i en skola i Aspudden. För tjejerna ordnade han fram vita dräkter och röda do. Annika Wiren var 

en av dom som började träna kendo här och senare gick över till SSIFs seniorträningsgrupp. 

Kinichi tävlade till en början enbart i mindre kendotävlingar såsom Jul-cupen eller Vår-cupen. Men 

1986 ställde han upp i svenska mästerskapen och tog det året hem SM-tecknet individuellt. Han 

deltog även året efter och tog då hem en bronspeng. 

Därefter följde en lång period där han var tidvis borta flera år från kendon. Men från 2016 tränar han 

regelbundet i Föreningen Stockholms Kendo Allians.  

Nedtecknat av Hans Lundberg i september 2021. 


