vdg" pi japanska.
Kendobetyder"Svdrdets
dir densomskriker
AxelochLivtrinar kampsporten
vinna.
hiigstharstiirstchansatt
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ln i dojon
De aom kosEer
(kendo-lokalen) bugar alltid fiamfdr ett altare. Altaret dr en liten hylla
med ljusstakar och kvistar. Det kallas sftizez och dr en hyllning till alla
som tr6nar, har trdnat och kommer
att trena i Uppsala Kendoklubb.
Tve som trenar nu arAxel Agback,
8, och Liv Liithman Ybo, 10. Innan

debtirjarpasset
mediterar de en
stund pe tregolvet.
Runt omkring finns
speglaroch storastdll
medsvird somskapar
- Vi mediterarfrir
att sldppaalla andra
tankar ochkunna koncentreraoss,sdgerLiv.
- Jagtyckeratt det
funkax jattebra. Man hiller pi tills
kendo-kaptenen som leder trdningen sdger till, ftirklarar Arel.
Beda borjade med kendo fiir att
deras pappor tivertalade dem.
- Han sa till mig att det vore kul
om jag testade, seger Liv. Jag ftiljde
med pi en trdning och tyckte att det
varjdttekul. Det dr liksom annorlundaeftersom det bara ar 5oo som
hi'ller pi med det i hela Sverige.
Kendo dr en mycket gammal
sport. De fijrsta som utiivade den
var samurajerna i Japan.
- Da vax utrustningen klumpig.
Dehadehorn pi hjilmen ocksi.
Det var nog mycket tlngre. Vara

$ S xr ozzoos

drdkter ser faktiskt tlrrgre ut dr de
dr, sdger Axel.
Ndr han och Liv har satt pi sig
briistplit, hiiftskydd och handskar
stdller de sig mitt emot varandra
med bambusvirden i hiigsta hugg.
I tir.ningarna vet bida vad som ska
hdnda. Det piminner nestan om en
dans. De tar korta steg mot varandra och rdknar samtidigt pi
japaaska ftir att hilla reda
pi antalet hugg.

- Det viktigasteir att
h61laarmar ochrygg raka
ndr man hugger.Och
man fir aldrig anfalla
bakifiin. Alla slagmiste
komma framf<irmotstlndaren, sdgerLiv
- Pi tdvling ska man skrika
namnet pi slaget man giir. Annars
fir man inga poing. Jag drjdttebra
pi att skrika htigtl sdgerAxel.
IIa,n !S,r 6ven pi kampsporten
aikido.
- Det er mer sjdhfitrsvar och gir
ndstan bara ut pi att vika undan.
Kendo handlar mer om att attackera, sdger .drel.
Det mdrks ndr Liv driimmer sin
shz'ntzi(svirdet) rakt i hans hjdlm
si att det ekar i hela dojon.
- Det kirns inte, det bara darrar
lite. Men man {6r minga bl&miirken i kendo. Jag fir flest pi handleden. Men en g6ngkom shinaien
innanftir briistpliten. Det gjorde
riktigt ont, seger.d\el. I

Vilka rustningar!Men fiitterna irbala. D€t er liv somditliet sig bakom
markentill v:inst€r.Axel5tir till hitS€L

Keadoas
. Deftirstajapanska
svirdensmiddespi
700-talet(fitr1 300er
sedan).
Deanvend€'av
samurajer,
. Pe1600-taletbitrjademantillverkasvard
i t.e fitr att trin a med.
. UnderlToo-talet
iippnadesskolar
Nakanishiltto Ryu.Diirhade
eleverna
speciella
handskarochbambusv:ird
n:ir
defiktades.Slrydden
utvecklades
ocksidir
ochmanbiitjadeanvandahiiftslrydd
och
hjelm,precissomidag.
kiiIIo: uppsaIokendo,se
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S&heter
slr5rdd.en

skrikenar
viktiga.Axel
tarifdnterna'

lendo.hj;,rnen

Do- B16stskyddet,
ett sa
kallatharnesk.
Fr;nbdrjan
var det gjort av skinnfren hajellerrocka.
Hakama- Devidabyxornasom hdrtill dr;kten.
Keikoti Jackansom ocksi ingir i drdkten.
Kote Handskarna,
som ar formadeefter
sverdetsskaft.Om man inte sleppersv;rdet
g;r det inte att ta av sinkote.
Men-Hjdlmen.
Shinai- Sverdet,som :ir gjort avtu nna bambup i n n a rs o ms i t t e ri h o pm e de n l i n a .I n u t i f i n n s
rut. Del gdr att svdrdetdr l;ri o( h g;' dtt bbrd
lite.
T.re - Hdftskyddetsom sitterdvermagenoch
skrevet.

Liv Ldthman

lfbo

ilder:10:r.
E o i rl U p p s a l a .
Iami|j! Pappa,mamma,
l i l l e b r o r A s k ,o8c, h
lillasyster
Unn,6.
Djur:KattenKirrso.
Intre$en: Dans,f riidrott
och kendo.

A:<el A$back
ilder: 8 5r.
Bor:I Uppsala.
Fnmiu:
Mamma,
pappa,
lillasyster
Ella,3.
Intrerscn:
Kendo,
aikido,
matteoch
lesn
ing.
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