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1969 var Leif i Frankrike och studerade franska några månader. En japansk studiekamrat som var där 

i samma ärende bjöd in honom att komma till Japan. Sagt och gjort Leif åkte senare det året till Tokyo 

för att studera under ett år. Hans japanska kompis hade föräldrar som tyckte att han skulle börja 

träna kendo. Som nybörjare anslöt han sig lite senare än övriga i gruppen vid Seikei universitet och 

fick därför till en början stå vid sidan av och öva suburi.  

Han upplevde den sociala sammanhållningen inom kendogruppen som mycket givande och med 

träning veckans alla dagar. En träning som alltid var intensiv med energiska unga kendokas. Han fick 

även möjligheten att regelbundet i en av departementens dojo fäktas med äldre tränare med en 

betydande erfarenhet och skicklighet Leif minns väl hur frågan ofta ställdes honom, vad är kendo? 

Något att begrunda. Han sammanfattar sitt intryck av kendon som en väg att möta och övervinna sitt 

eget motstånd. I Japan graderade hans sig till shodan.  

Någon gång på våren ordnade en japansk bekant så att Leif fick kontakt med den svenska 

kendodelegationen till VM-70. Brevledes korresponderade han med Robert von Sandor. I och med 

det blev han rekryterad som svensk landslagsman i kendo. Av tävlingarna minns han mest att i 

lagmatchen mot Japan mötte han den som ansågs som näst bäst i det japanska laget. I matchen mot 

Korea fick han möta den korean som ansågs som nummer ett i den koreanska truppen. Det var 

självklart högst minnesvärt att få representera Sverige och möta dessa motståndare.  

Väl hemma i Sverige igen försökte Leif fortsätta med kendon. Men skillnaden i träningskultur blev för 

stor. Han var i Japan van vid att hela tiden få möta erfarna instruktörer och inte att själv vara 

instruktör för andra. Minnesbilden är att bra träningspass tillsammans med Johan Appelberg och 

Anders Markie samt, och framförallt, Komaki Kazuhiro, som han uppskattade speciellt mycket  att 

möta. Han tror att det hade gjort skillnad om han börjat med kendo innan han åkt till Japan.  



I samband med studier i Örebro kom han att träna i klubben Mifune med de elever som 

Takayamasensei tidigare haft. Men kendokarriären i Sverige tog slut efter något år.  

 

Figur 1 - Svenska delegationen vi VM 1970; fr v Göran Stangel (team manager), Robert von Sandor (team captain), Johan 
Appelberg, Solveig Malmkvist, Leif Thunman och Björn Wahlberg. 

För cirka ett tiotal år sedan återvände Leif till budon. Han började träna karate och det oftast 4 

gånger i veckan fram till pandemin. När han är på resande fot packar han gärna ned jacka och byxor 

och gästar någon lokal karatedojo.  

Och hans rustning finns kvar på prominent plats i bokhyllan.  

Hans bästa kendoögonblick var när hans japanske sensei sa till honom att han också fick sätta på sig 

sin men.  

Hans sämsta kendoögonblick var när han insåg att inte klarade av att överbrygga övergången till 

svensk träning.  

För bästa svenska kendoka håller han Johan Appelberg. 

 

Nedtecknat av Hans Lundberg i november 2021. 

 


