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Stefan började träna aikido 1972 i Järfälla Budoklubb för Allan Wahlberg. Året därpå började han 

träna för Ichimura-sensei, som före aikidopassen hade en halvtimme iaido. I själva aikidoträningen 

ingick även jodo och träning med bokken. Här var han träningskamrat med bland andra Lennart 

Linder. 

 

Figur 1 - Ichimura-sensei instruerar iaido i Järfälla BK 1973; Stefan Stenudd tog bilden (SS) 



1982 kom Nishio-sensei för första gången till Sverige och han återkom sen årligen under en lång tid. 

Stefan tränade för honom och fick senare graden 4 Dan av Nishio-sensei i dennes iaidostil. Nishio-

sensei besökte också både Uppsala och Malmö. Stefan minns första gången Nishio-sensei skulle 

instruera i jo. Han visade en teknik och alla elever bara stirrade då det gick så fort att ingen förstod 

vad han gjort. Ett försök gjordes att förklara detta för Nishio-sensei och då bad han om ursäkt - sen 

gjorde han om samma sak lika fort. Han tyckte nog själv att han tog det mycket långsammare. 

 

Figur 2 - Bokkenträning med Nishio-sensei 1994 på GAK Enighet; Jiri Marek, deltagare från Tjeckien, till höger (SS) 

Också under 80-talet träffade Stefan Roger Undhagen som blev hans lärare i iaido under en period 

iBrandbergen. Detta pågick ett tag tills Roger bildade egen klubb, Kensei Kendo & Iaidoklubb.

 

Figur 3 - Roger Undhagen håller träningsläger i iaido på GAK Enighet; 90-tal (SS) 



Till Malmö flyttade Stefan 1991 och kom överens med Leif Almö om att starta en aikidosektion på 

Enighet. Under 90-talet var intresset för aikido stort och man kunde få upp till 60 nybörjare till en 

lokal på 10 gånger 10 meter. Iaido tränades till en början 1 timme på lördagar men så småningom 

infördes ett måndagspass också. Numera håller Stefan i lördagspasset medan Fredrik Boman håller i 

måndagarna som är mer inriktade på gradering och tävling än lördagarna.

 

Figur 4 - Stefan Stenudd, nr 5 från vänster, med sin träningsgrupp i iaido på GAK Enighet; Ingvar Gustafsson, mångårig 
kendoka, tvåa från höger. (SS) 

Lennart Linder var den som 1983, då han satt i kendosektionens styrelse, tillfrågade Stefan om han 

kunde tänka sig bli kendosektionens ordförande. Stefan var tillräckligt intresserad för att träffa den 

dåvarande ordföranden Hans Lundberg och efter deras samtal beslöt han sig för att ställa upp. Han 

blev vald till ordförande vid årsmötet och upplevde direkt att detta var skoj. Det fanns en kamratlig 

stämning och som han säger ”det var ett skönt gäng” att jobba tillsammans med. 

Stefan påpekar skämtsamt att han är den ordförande som utökat förrådet av trycksaker för 

kendosektionen mest. Till saken hör att när Stefan kom in i kendosektionen hade man precis 

börjatgradera igen. Stefan såg då till att ta fram både kyu- och dandiplom till sektionens alla arter. 

Det starkaste minnet från ordförandetiden var mötet med 1900-talets Musashi vid kendo-VM i Paris 

1985, Nakakura-sensei 9 Dan. Först vid en iaido-uppvisning under tävlingarna. Nakakura-sensei tog 

ett par steg in på arenan och förberedde sig för uppvisningen. När han sen reste på sig och gick ut på 

mitten av arenan sa Stefan att han och publiken nästan fysiskt ryggade tillbaka. Sen vid den 

avslutande gemensamma ji-geikon där kön framför Nakakura-sensei var väldigt lång. Hur än 

motståndarna försökte kunde Stefan konstatera att ingen kom åt Nakakura-sensei, som inte hade 

brytt sig om att ta på en hjälm. En jättestor belgare som av storleksskillnaden att döma 

uppenbarligen skulle krossa honom blev i stället offret. Han sprang rätt in i Nakakura-senseis shinai 

och studsade tillbaka. 

Nedtecknat av Hans Lundberg i september 2021. 


