
IAIDOIAIDO
LBKs nybörjarhäfte, senast uppdaterat november 2018.

IAIDO NO RINENIAIDO NO RINEN

The concept of iaido is to discipline the human character
through the application of the principles of the katana.

The purpose of practising iaido is:
to mold the mind and body,
to cultivate a vigorous spirit,

and through correct and rigid training,
to strive for improvement in the art of iaido;

to hold in esteem human courtesy and honor,
to associate with others with sincerity,

and to forever pursue the cultivation of oneself.

Thus will one be able
to love his country and society,

to contribute to the development of culture,
and to promote peace and prosperity among all peoples.

Disclaimer: Detta nybörjarhäfte är avsett för iaidonybörjare i Linköpings budoklubb, och allt som står häri gäller inte nödvändigtvis för 
nybörjare i andra klubbar. Häftet skall inte användas för att ”självlära” iaido – iaido är en levande budo och skall läras från en kunnig 
instruktör. För den som är genuint intresserad av att lära sig iaido går det nästan alltid att hitta ett alternativ till rena självstudier.



KONTAKTINFORMATIONKONTAKTINFORMATION

DojonDojon

Besöksadress: Hangaren, Rydsv. 5, Lkpg
Postadress: Iaido
Linköpings budoklubb
Björnkärrsgatan 14
584 36 Linköping

Har du frågor  är  det  enklast  att  ringa eller
maila en instruktör eller styrelsemedlem. Du
kan också maila iaido@linkopingbudo.se.

Instruktörer 2018Instruktörer 2018

Mattias Jansson, 5 dan
E-post: mattias.ee.jansson@gmail.com
Telefon: 0736 - 83 70 74

Caroline Lindholm, 4 dan
E-post: caroline.lindholm@gmail.com
Telefon: 0702 - 91 31 68

Johan Jönsson, 4 dan
E-post: johanjoensson@gmail.com 
Telefon: 0738 - 30 57 58

Patrik Karlsson, 4 dan
E-post: patrik.g.karlsson@gmail.com 
Telefon: 0727 - 15 48 52

Carl Kaneröd, 2 dan
E-post: c.kanerod@gmail.com
Telefon: 0761 - 13 48 56

SektionsstyrelsenSektionsstyrelsen

Rent organisatoriskt tillhör iaido, kendo, kyudo och jodo samma sektion i klubben, vilket
innebär att vi delar sektionsstyrelse. Du kan alltid komma i kontakt med sektionsstyrelsen
via  mail  på  adressen  styrelse.kendo@linkopingbudo.se.  En  eller  två  personer  ur
sektionsstyrelsen sitter  också med i  som sektionsrepresentanter  i  klubbstyrelsen.  Vilka
som sitter i klubbens olika styrelser just nu och hur du enklast får tag på dem kan du se på
hemsidan under ”Organisation”: http://www.linkopingbudo.se/klubben/organisation/. 

LBK iaido på webbenLBK iaido på webben

https://www.linkopingbudo.se/
Här  finns  grundläggande  information  kring  iaidoträningen,  kontaktuppgifter  till
instruktörerna, nyheter som rör LBK och ett i bästa fall väl uppdaterat kalendarium.

Kendosektionen finns förstås också på Facebook under namnet ”Linköping iaido, kendo,
kyudo & jodo”. Där får man snabba uppdateringar om tävlings- och graderingsresultat,
bilder från läger och annat kul. https://www.facebook.com/linkopingkendoiaido

Kendosektionen har också en sektionsbutik där man kan köpa t-shirtar och huvtröjor bland
annat. Den finns på adressen http://shop.spreadshirt.se/keniai. OBS! Ej uppdaterad med
klubbens nya logga eftersom vi försöker få en annan lösning till stånd.

Sist, men absolut inte minst: du är väl med på mailinglistan?

2

mailto:iaido@linkopingbudo.se
http://lists.linkopingbudo.se/mailman/listinfo/alla.iaido
http://shop.spreadshirt.se/keniai
https://www.linkopingbudo.se/
mailto:c.kanerod@gmail.com
https://www.facebook.com/linkopingkendoiaido
http://www.linkopingbudo.se/klubben/organisation/
mailto:styrelse.kendo@linkopingbudo.se
mailto:patrik.g.karlsson@gmail.com
mailto:johanjoensson@gmail.com
mailto:caroline.lindholm@gmail.com
mailto:mattias.ee.jansson@gmail.com


INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kontaktinformation sidan 2

Innehållsförteckning     ” 3

Iaidons historia     ” 4

Zen Ken Ren (seitei) iaido kata        ” 5

Muso Shinden ryu     ” 6

Svärdet     ” 7

Svärdets delar     ” 7

Att köpa svärd     ” 8

Klädsel     ” 9

Hakamans veck     ” 9

Att köpa kläder     ” 10

Gradering     ” 11

Tävling     ” 12

Att lära sig     ” 13

Reiho - etikett     ” 13

Ordlista     ” 15

3



IAIDONS HISTORIAIAIDONS HISTORIA

Ytterst  härstammar  iaido  förstås  från  samurajernas
aktiviteter på slagfälten, men det är ganska uppenbart för
de flesta som någon gång sett eller tränat modern iaido
att det inte längre är en särskilt krigisk kampidrott.

Nukitsuke, tekniken att dra svärdet och använda det i en
och samma rörelse, som idag anses vara karaktäristisk
för iaido, blev inte möjlig förrän man började bära svärdet
i bältet med eggen uppåt. Den första som utvecklade ett
system med den här  sortens  tekniker  var  Izasa Ieano,
som  på  1400-talet  grundade  vapenskolan  Tenshin
Shoden  Katori  Shinto  ryu.  Dessa  tekniker  hade  dock
troligen ganska låg status  eftersom de var  onödiga på
slagfältet.

Den  som  verkligen  fick  fart  på  iaidointresset  var
Hayashizake  Jinsuke  Shigenobu.  Han  levde  1546  till
1621  och  grundade  Shinmei  Muso  ryu,  en  skola  som
legat till grund för en stor del av den moderna iaidon.

Redan mycket tidigt fanns spirituella influenser inom iaido, men det var först i början av
1900-talet som tanken om iaido som ett sätt att förbättra sig själv på ett mer andligt plan
fick fotfäste.

Efter andra världskriget kom både iaido och kendo att administeras av Zen Nippon Kendo
Renmei (alljapanska  kendoförbundet).  Inom  förbundet  fanns  en  stark  oro  för  den
utveckling  som  skett  inom  kendon.  Man  upplevde  att  kendon  hade  rört  sig  bort  från
ursprunget  och  att  dess  utövare  inte  längre  kände  till  den  klassiska  japanska
svärdskonsten. Av denna anledning tillsattes en kommitté för att ta fram ett system som
skulle vara representativt för all iaido (vid det här laget fanns en hel drös olika skolor).
1968 presenterades så de sju kata man valt ut, under namnet Zen Nippon Kendo Renmei
Seitei Iaido-gata*. Formellt kallas systemet för ZenKenRen eller ZNKR iai, men i mindre
formella sammanhang hör man ofta smeknamnet ”seitei”.

Senare har ytterligare kata lagts till, så att det idag finns 12 kata inom ZenKenRen iai.
Dessa utgör idag den vanligaste formen av iaido i världen och ger en gemensam grund för
iaidoka att stå på. Även för oss som tränar seitei iai är det nämligen vanligtvis så att man
med tiden börjar träna en gammal skola, koryu. I Linköpings budoklubb tränar vi Muso
Shinden ryu.

* Kata uttalas här ”gata”. Det är en sådan där språklig finess som man bara får acceptera.
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ZEN KEN REN (SEITEI) IAIDO-GATAZEN KEN REN (SEITEI) IAIDO-GATA

Dessa tolv kata utgör alltså grunden för vår iaido-träning.
Det kan framstå som få tekniker,  men så räcker det inte
heller med att bara kunna själva rörelsemönstret. Ju längre
man har tränat desto viktigare blir de mentala bitarna, som
t ex zanshin. Det finns alltid mer att lära sig!

Observera  att  det  är  viktigt  att  kunna  både  en  katas
nummer  och dess namn.  Före namnet  står  det  japanska
räkneordet angivet inom parentes.  Det är inte nödvändigt
att kunna dessa till en början, men de används ofta som en
sorts alternativa namn på formerna, eller i kombination med de vanliga namnen. Även ett
försök till svensk översättning finns med här, mest som hjälp för att lära sig namnen. För
den intresserade finns namnen även utskrivna med japanska tecken.

Utgår från seiza:

1. (ipponme) mae 前 framför
2. (nihonme) ushiro 後ろ bakom
3. (sanbonme) ukenagashi 受け流し fånga upp och glid undan

Utgår från tate-hiza:

4. (yonhonme) tsukaate 柄当て slag med svärdshandtaget

Utgår från stående position:

5. (gohonme) kesagiri 袈裟切り hugg längs kesa
6. (ropponme) morotezuki 諸手突き stöt med båda händerna
7. (nanahonme) sanpōgiri 三方切り hugg i tre riktningar
8. (hachihonme) ganmenate 顔面当て slag mot ansiktet
9. (kyûhonme) soetezuki 添え手突き stöt med stödjande hand
10.(jupponme) shihōgiri 四方切り hugg i fyra riktningar
11.(jûipponme) sōgiri 総切り ”fullständiga hugg”, hugg på rad
12.(jûnihonme) nukiuchi 抜き打ち undvik och hugg
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Iaido utförs både sittande i olika 
positioner  och stående.

Johan visar nihonme ushiro under iaido-SM 2014.
© Anders Bergström



MUSO SHINDEN RYUMUSO SHINDEN RYU

Muso Shinden ryu är idag antagligen världens största
iaido-koryu.  Stilen  grundades  av  Nakayama  Hakudo
som levde 1869-1958.

Nakayama  tränade  ursprungligen  den  närbesläktade
koryu-stilen Muso Jikiden Eishin ryu. MJER var en stor
och  spridd  iaido-koryu  redan  då,  och  flera  olika
varianter förekom därför. Nakayama tränade den gren
som kallades Shimomura-ha. På den här tiden var det
fortfarande vanligt att iaidoelever hade strikta krav på
sig  från  sina  lärare,  och  Nakayama  fick  därför
underteckna en  keppan,  ett  kontrakt  som signerades
med eget blod, där han lovade att inte visa eller föra
vidare vad han fick lära sig.

Med tiden kom Nakayama dock att kringgå sin keppan
genom att skapa en ny skola med liknande, men något
annorlunda tekniker. Den nya skolan fick namnet Muso
Shinden  ryu  och  demonstrerades  av  Nakayama  för
första gången vid tävlingen Kyoto Taikai 1933.

Muso Shinden ryu består av 44 kata fördelat på tre nivåer:

Shoden – nybörjarnivån. Innehåller 12 kata varav 11 utgår från seiza och en från stående.

Chūden – mellannivån. Innehåller 10 kata varav 9 utgår från tate-hiza och en från seiza.

Okuden – den ”inre” eller ”dolda” nivån. Innehåller 8 sittande och 14 stående kata.

Till skillnad från inom seitei så finns inga nedskrivna eller fastställda beskrivningar kring
hur koryu-kata ska utföras. Därför finns en hel del variation både mellan olika traditioner
och dessutom inom samma kata. Olika varianter av samma kata kallas kaewaza.

Mer om NakayamaMer om Nakayama

Nakayama Hakudo var också involverad i skapandet av svärdsskolan Toyama ryu som
lärdes ut till  japanska soldater under andra världskriget,  men var också en av de som
argumenterade för att de allierade trupperna skulle mötas med vänlighet efter kriget. Han
var  med  och  grundade  Zen  Nippon  Kendo
Renmei efter att den amerikanska ockupationen
var över, och var även engagerad i skapandet av
kendo-kata.

Nakayama Hakudo är ensam om att ha tilldelats
10 dan* hanshi i samtliga ZNKRs stilar,  d v s
kendo, iaido och jodo (stavens väg). (* Graden
10 dan används inte längre.) Tillsammans med
aikidons grundare Ueshiba Morihei  räknas han
som en av 1900-talets främsta budoutövare.
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NAKAYAMA Hakudo (1869-1958)

Takano Sasaburo och N. H. visar kendo-kata.



SVÄRDETSVÄRDET

Japanska svärd finns i många utföranden. Mest kända är
nog  ändå  de  två  karaktäristiska  samurajsvärden:
wakizashi och  katana.  Tillsammans  utgjorde  dessa
daishō, och fick endast bäras av just samurajerna. I iaido
använder vi endast katana, det större svärdet.

Svärdslängden mäts i shaku, japanska fot, och en katana
är alltid längre än 2 shaku från spets till ände. Observera
att  det  är  själva  klingan  som  mäts,  handtaget  ger  lite
ytterligare  längd.  En  shaku  är  ganska  precis  30  cm.  I
genomsnitt  ligger  nog  de  svärd  vi  européer  brukar
använda på 2,45 shaku.

Inom iaidon förekommer svärdet i tre former: till en början
används  bokutō (bokken),  ett  enkelt  träsvärd.  Ganska
snart  brukar man gå vidare och träna med ett  iaitō,  ett
trubbigt metallsvärd tillverkat i en oslipbar legering, oftast
zink och aluminium. Med ett iaito kommer man antagligen
att  träna under  en stor  del  av sin iaidokarriär.  Målet  är
förstås att kunna hantera ett shinken, ett skarpt stålsvärd, men ett sådant är både för dyrt
och för skarpt för att användas från början. Först till 6 dan, efter minst 16 års träning (och
att hålla den tidsgränsen är inget man bör räkna med), förväntas att man kan hantera ett
sådant. Vi tillåter att man tränar med shinken endast med instruktörens tillåtelse.

SVÄRDETS DELARSVÄRDETS DELAR

De delar som är skrivna med fetstil är extra viktiga. Lär er namnen på dessa så fort som
möjligt! Självklart får man gärna lära sig namnen på övriga delar också.

1. Tsuka-gashira eller bara kashira
2. Tsuka (handtag)
3. Menuki
4. Mekugi (fäster klingan i handtaget)
5. Tsuba (parerplåt)
6. Seppa  (en  tunn  platta  på  vardera  sidan

om tsuba)
7. Habaki
8. Hamon

9. Ha (egg)
10. Kissaki (spets)
11. Fuchi (ibland fuchigane)
12. Mune (rygg)
13. Koiguchi (sayas öppning)
14. Kurigata
15. Sageo
16. Saya (skida)
17. Kojiri (ibland metallförstärkt)
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ATT KÖPA SVÄRDATT KÖPA SVÄRD

Det första svärdet man köper brukar vara ett  bokutō, alltså ett träsvärd. Det köper man
enklast från klubben, som har bokuto av bra kvalitet till ett bra pris.

Efter en tid börjar du kanske kasta alltmer längtansfulla blickar på klubbkamraternas iaito,
och det är det den här sidan främst handlar om. Det finns många saker att fundera över
när man beställer iaito. Utseendet är kanske det första man lägger märke till, och här har
man ganska fria händer. Inom rimliga gränser* är det fritt fram att välja ett svärd som just
du tycker är snyggt (* polkagrisrandig saya är kanske lite överdrivet t ex).

Viktigare  att  fundera  över  är  dock  längd och  vikt.  De  flesta  försäljare  av  iaito
tillhandahåller egna tabeller över vilken svärdslängd som passar till  vilken kroppslängd.
Den generella  rekommendationen är  att  respektfullt  ignorera dessa.  Olika skolor  inom
iaidon har olika preferenser när det gäller svärdets längd, och Muso Shinden-traditionen
som vi tillhör föredrar generellt ganska långa svärd. Dessutom bör det vara armlängd och
kroppsomfång som är de avgörande måtten för hur långt svärd man kan hantera, och inte
kroppens längd.

Det bästa sättet att komma fram till vilken längd på svärd man bör ha är att testa. Passa
på att fråga klubbkamraterna efter någon träning om du inte kan få känna på deras svärd,
och glöm i så fall inte heller att fråga hur långt svärdet är. För att få ut något vettigt av det
hela bör du också be en instruktör om hjälp att bedöma om svärdet är lagom eller inte.
När man är ovan vid att hantera ett iaito känner man sig nämligen oftast mer bekväm med
ett lite för kort svärd.

När det  gäller  vikt  bör man spana efter  ett  iaito  på runt  800 g. Är man lite svagare i
armarna kan man leta sig ner mot 700 g (lättare brukar vara svårt att hitta) och är man lite
starkare kan man våga sig på ett svärd upp mot 900 g, men risken med ett för tungt svärd
är alltid att  man skadar sina leder innan huggtekniken är riktigt  bra.  För tungt  svärd i
kombination med felaktig teknik kan ge upphov till skador av typen tennisarmbåge, som
inte är att leka med.

När det gäller inköpsställen brukar alla de större inköpsställena hålla en god kvalitet, och
ofta  köper  de  in  sina  svärd  från  samma  leverantörer.  Några  exempel  på  pålitliga
inköpsställen finns här nedan:

www.tozandoshop.com – baserade i Japan.
www.ninecircles.co.uk – baserade i Storbritannien.
www.budo-aoi.com – baserade i Canada.
www.swordstore.com – baserade i USA.

Var beredd på tullpåslag på ca 30% för varor som beställs från företag utanför EU.
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KLÄDSELKLÄDSEL

Som nybörjare går det förstås bra att träna i en t-shirt och
ett  par  mjukisbyxor.  Med  tiden  bör  (och  vill!)  man  dock
övergå  till  den  formella  klädseln  bestående  av  keikogi
(jacka)  och  hakama (traditionell  veckad  byxkjol).  Senast
den dag man skaffar ett  iaito behöver man också en  obi
(bälte).

Det vanligaste är att man har svart hakama och keikogi i
samma  färg.  Vit  hakama  och  gi  är  ovanligare,  men
förekommer.  Dessa  två  varianter,  helsvart  och helvitt,  är
förutom helblått (indigo) de färger som är tillåtna på tävling.
I träningssammanhang är det lite friare med färgvalet, men
de flesta håller sig till dessa tre standardfärger.

När det gäller obi är restriktionerna lösare, och först vid de
högre graderna (säg, 4 dan och uppåt) brukar man hålla på
att obi ska vara i samma färg som resten av dräkten. För
lägre graderade är det inga problem alls att ha obi i en avvikande färg, och det är också
den del av dräkten som är lättast att få tag på i olika färger.

De riktigt högt graderade (6 dan och uppåt) bär vid högtidliga tillfällen, som tävlingar och
gradering,  montsuki.  De  har  då  en  gi  med  vida  kimono-ärmar  och  små  påsydda
familjesymboler (mon) och en finare typ av hakama som vanligtvis är randig och tillverkad i
en ylleblandning.

Rent historiskt är det värt att notera att de kläder som vi bär inte är representativa för hur
samurajerna var klädda på slagfältet, utan snarare hur de klädde sig på de fredliga 1700-
och 1800-talen, då en stor del av iaidon utvecklades.

HAKAMANS VECKHAKAMANS VECK

På en hakama finns sammanlagt sju veck, fem framtill och två baktill.
Dessa veck anses representera krigarens sju dygder. Framtill är de:

勇 yū – mod
仁 jin – medkänsla
義 gi – rättvisa
礼 rei – etikett
名誉 meiyo – heder

och baktill

誠 makoto – uppriktighet
忠義 chūgi – lojalitet.
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ATT KÖPA KLÄDERATT KÖPA KLÄDER

Det är alltså tre plagg du behöver när det är dags att köpa kläder: en hakama, en iaidogi
och en obi.  Har du inte råd att  köpa allt  på en gång är det  i  ordningen ovan du bör
prioritera dem – en obi är inte helt nödvändig förrän du börjar träna med iaito. Kläder kan
du köpa från samma återförsäljare som säljer svärd (se sidan 8).

HakamaHakama

Hakama  är  antagligen  det  besvärligaste  plagget  att  köpa,  p  g  a  de  lite  exotiska
storlekarna. Längden på hakama anges i storlekar som för vuxna brukar ligga mellan 20
och 30. Storleken 25 motsvarar 2,5  tyg-shaku och en tyg-shaku motsvarar 37,9 cm. En
hakama i storlek 25 är alltså 94,75 cm lång från övre framkant till nederkant. Som tur är
brukar de flesta försäljare ange storlekarnas längd i centimeter på sina hemsidor.

För att komma fram till vilken längd på hakama som är lämplig tar du ett måttband och
mäter från höftknölen till fotknölen. Avrunda uppåt. 

Tjejer kan med fördel ta ytterligare en storlek större eftersom kvinnor vanligen bär hakama
något högre än män.

För den som är lite kraftigare har vissa återförsäljare (NineCircles t ex) särskilda modeller
för personer med bredare (”västerländska”) höfter.

KeikogiKeikogi

Gi-storlekar brukar anges i total kroppslängd, eller så finns en tabell som talar om vilken
kroppslängd storlekarna motsvarar. En del återförsäljare frågar efter vikt för att eventuellt
ta  en  storlek  större  för  den  som  är  kort,  men  kraftig.  I  annat  fall  får  du  göra  den
bedömningen själv.

ObiObi

Obi är det lättaste plagget att köpa, eftersom det är minst risk att det blir fel. Samtidigt kan
det vara svårt att välja, eftersom det finns många olika modeller att välja på. Iaido-obi är
normalt ca 10 cm höga, ganska tunna och knappt 4 meter långa.

De billigaste,  enfärgade är  ofta  ordentligt  stadiga med mjukare ändar  för  att  göra det
lättare att knyta. Beroende på omfång kan en del dock ha problem med att de egentligen
skulle behöva använda den stadiga delen att knyta med.

En del andra enfärgade obi, liksom de mönstrade kaku obi, är lite mindre stadiga och går
därför (efter att man tämjt dem lite) att böja och knyta som man vill.

Stretch-obi har blivit  ganska populärt på senare år, och är helt enkelt en vanlig (oftast
enfärgad) obi i ett stretchigt tyg. Eftersom de är ganska mjuka behöver de inga särskilda
knyt-ändar. Med stretch-obi bör man se upp för att knyta för hårt, eftersom stretchfibrerna i
tyget har förmågan att dra åt lite extra.
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GRADERINGGRADERING

Liksom de flesta andra japanska kulturföreteelser har iaidon ett graderingssystem. Den
lägsta  graden är  4  kyu,  därefter  följer  tredje,  andra och första  kyu  och sedan 1 dan.
Därifrån räknar man uppåt till 8 dan, som är den högsta grad man kan ta. Höggraderade
har också ganska ofta en slags lärargrad som de inte har graderat till, utan tilldelats av
olika anledningar. Dessa är i stigande ordning renshi, kyōshi och hanshi. Till skillnad från
många mer kända budostilar använder iaidon sig inte av färgade bälten eller liknande för
att visa grad.

Den första grad man tar är alltså 4 kyu (yonkyū).  Detta sker
vanligtvis runt slutet  av den första terminen. Det är viktigt att
komma ihåg att en gradering inte är till för att få en hög grad för
att kunna bevisa något för andra, utan att det är ett verktyg för
att mäta sin egen utveckling mot ett i förväg uppsatt mål. Den
enda du kan bevisa något för med en högre grad är alltså dig
själv.

Hur går då en gradering till? Alla som graderar får till att börja
med ett nummer, och ofta får man en lapp med numret att fästa
på gi så att domarna kan hålla ordning på vem som är vem. Om
man har en zekken (namnlapp) på sin gi tar man av den, eller
täcker  över  den  vid  graderingen.  Antalet  domare  varierar
beroende  på  vilken  grad  man  ska  gradera  till,  högre  grad
innebär vanligtvis fler domare. En och en, eller i  grupper om
flera går man sedan upp framför domarna och visar sin iaido.
På domarnas kommando börjar man med stående shōmen ni rei, sedan sittande tō ni rei
och därefter börjar man direkt med att visa sina kata. Antalet kata varierar också beroende
på vilken grad man försöker  ta.  När  man är  färdig  med sina kata  avslutar  man med
sittande  tō ni  rei, stående  shōmen  ni  rei  och  inväntar  domarnas  tillåtelse  att  lämna
graderingsområdet.  När alla har gjort sina framföranden meddelas vilka som har klarat
graderingen, diplom delas ut och man brukar också kunna få en del bra kommentarer och
tips från domarna, även om det ibland kan kräva att man själv går fram och frågar.

Till 4 kyu krävs bara en domare, och detta är ofta instruktören själv, så man behöver inte
vara nervös för att stöta på ett nytt par kritiska ögon. Man visar tre valfria kata, varav en
bör  vara  mae,  eftersom  den  visar  iaidons  grundstenar.  Katorna  visas  alltid  i
nummerordning. Det krävs också en grundläggande teoretisk kunskap, vilket i vår klubb
brukar innebära att man ska kunna namnen på de svärdsdelar som är markerade med
fetstil på sidan 7 i det här häftet.
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Caroline graderar 1 dan framför fem domare, augusti 2005.



TÄVLINGTÄVLING

Inom iaido, liksom inom de flesta andra sporter,
är  det  förstås  bara  en  bråkdel  av  alla  aktiva
som  faktiskt  är  intresserade  av  att  tävla.
Däremot  brukar  själva  konceptet  iaido-tävling
väcka en hel del frågor i stil med ”men blir det
inte kendo då?”. Av denna anledning kommer
här en kort introduktion till tävlandet.

En  iaidotävling  innebär  för  det  första  inte  att
man  slår  på  varandra.  Då  hade  det,  mycket
riktigt, blivit kendo. Istället går man upp två och
två,  på var sin utmarkerad bana och utför  sina förbestämda (eller  ibland valfria)  kata.
Framför sig har man tre domare som röstar på det,  i  deras tycke,  bästa framförandet
genom att visa upp en röd eller en vit flagga. Den som får flest flaggor, alltså flest röster,
vinner.

Även lagtävling är vanligt,  då är man vanligtvis tre personer i  varje lag och går varsin
match mot någon i det andra laget. 

Tävling är definitivt inget som man behöver ägna sig åt bara för att man tränar iaido, men
det kan faktiskt tillföra en del till den vanliga träningen. På tävling får man en chans att
testa sin egen förmåga att prestera under nervositet, och man gör ofta bättre ifrån sig
under  domarnas  kritiska ögon än hemma i  dojon.  En annan rolig  sak  med tävling är
förstås att man får möjlighet att träffa en massa andra människor med samma intresse att
utbyta erfarenheter och knyta kontakter med.

I Sverige finns det just nu några olika tävlingar. Den största är förstås SM som hålls i maj
varje år. Även om det kan kännas stort att vara med på SM första gången man tävlar,
brukar  det  fungera  utmärkt.  Utöver  SM brukar  det  anordnas  ett  Nordic  Iaido  Open  i
februari/mars och ett distriktsmästerskap under våren.

Varje höst är det också EM någonstans i Europa. Sverige brukar göra tämligen bra ifrån
sig, och åker sällan medaljlösa därifrån.

I iaido finns normalt inga herr-, dam- eller åldersklasser: vad skulle det göra för skillnad?
Istället är tävlingarna ofta indelade efter grad, där alla mudansha tävlar i en klass.
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En enig domarpanel utser tävlande på röd bana till
vinnare under iaido-SM 2014 i Linköping.

     © Peter Sjödin

Klubbuppgörelse under iaido-SM 2015: Caroline 
möter Anders. Den röda respektive vita bantejpen 
kan anas.         © Carl Bruce



ATT LÄRA SIGATT LÄRA SIG

När man ska lära sig någonting nytt  är  det aldrig fel  att  fundera över hur öppen man
egentligen är för  det  nya som man ska ta  in.  Att  lära sig iaido är en mycket  repetitiv
process där vi börjar med att lära in en grund och sedan jobbar på att ständigt förbättra
det vi har lärt oss.

Som  nybörjare  (och  för  all  del  senare  också)  kan  man  känna  att  man  ständigt  blir
kritiserad, men då är det viktigt att komma ihåg att kritiken är menad att vara konstruktiv:
den finns för att  hjälpa var och en att  förbättra sig själv. För att  kritiken verkligen ska
fungera konstruktivt krävs dock även en del av den som blir korrigerad.

Här nedan finns den så kallade feedback-trappan som visar olika sätt att reagera på en
tillrättavisning. Vi bör alla sträva efter att ligga på det högsta steget, ”förändra”, men vi
kommer alla att någon gång ibland befinna oss betydligt längre ner. Det är en bra idé att
gå tillbaks till den här bilden då och då och fundera över var du befinner dig.

REIHO - ETIKETTREIHO - ETIKETT

I dojon finns noggranna regler för hur man bör uppföra sig. Dessa brukar med ett 
gemensamt namn kallas reiho (礼法), eller reigi (礼儀), vilket ungefär kan översättas till 
”etikettsregler”. Dessa regler innefattar det mesta vi gör i dojon - hur vi för oss, hanterar 
våra vapen och kanske allra viktigast hur vi uppför oss mot varandra. Reiho är inte något 
som är specifikt för iaido, utan finns i alla budo-arter, även om det kan uppenbara sig på 
olika sätt. 

Reiho hjälper oss i träningen på flera olika sätt, till exempel genom att minska risken för 
skador och farliga situationer, hjälpa oss att lämna vardagen så att vi går in i dojon med 
budons sinnesstämning och genom att det genomsyras av den ödmjukhet som är (eller 
bör vara) ett kännetecken för budon.
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Hur vi hälsar varandra och svärdet är en del av reiho.



HälsningsceremoninHälsningsceremonin

Reiho tar sin mest konkreta form vid träningspassens början och slut, då vi bugar mot 
shomen, varandra samt svärdet. Bugningar är av central betydelse i reiho, och är ett sätt 
att visa respekt mot våra träningskamrater. Under ceremonierna i början och slutet av 
passet är det den högst graderade eleven som ger kommandon. Då alla kommandon är 
på japanska så kan det till en början vara svårt att förstå vad som händer. Därför följer 
nedan en kort sammanfattning av vad som sägs och vad vi gör i början och slutet av varje 
träning. 

I början av träningen: 
Kommando Betydelse Kommentar

Seiretsu Uppställning Vid kommandot så ställer vi upp oss i ett led. Vi står i 
gradordning, med den högst graderade närmast speglarna. 

Shomen ni... Mot shomen... Vi vänder oss mot shomen...

...rei  ...buga  ...och bugar.

Chakuza Sitt ned Vi sätter oss i seiza. I början av passet så lägger vi direkt 
svärden på höger sida om kroppen.

Mokuso Meditation Detta görs för att komma in i rätt sinnesstämning och 
mentalt förbereda sig för träningen.

Otagai ni rei Buga mot varandra Vi bugar före och efter passet för att visa varandra respekt. 
Före passet ber vi varandra om en bra träning med frasen 
”onegai shimasu” vilket kan översättas ungefärligt med ”om 
jag får be”.

To ni... Mot svärdet... Vi lägger svärdet framför oss för att kunna buga mot det.

...rei ...buga Vi bugar mot svärdet. Meningen i bugningen är densamma 
som när vi bugar mot varandra, men denna gång riktad mot 
svärdet. 

Taito Fäst svärdet i bältet Taito (帯刀) är namnet på att ha svärdet i bältet. De två 
tecknen är de för bälte och svärd. 

I slutet av träningen:
Kommando Betydelse Kommentar

Seiretsu Uppställning Se ovan.

Chakuza Sitt ned

Datto Ta loss svärdet ur bältet. Jfr taito i början av träningen. 

To ni... Mot svärdet... Vi lägger svärdet framför oss för att kunna buga mot det.

...rei  ...buga Vi bugar mot svärdet. Därefter tar vi upp svärdet i vänster 
hand igen. 

Otagai ni... Mot varandra... Vi ska buga mot varandra. Först lägger vi ned svärdet på 
golvet på höger sida. 

...rei ...buga Vi bugar mot varandra för att tacka för träningen. Detta gör 
vi med frasen ”domo arigato gozaimashita”, vilket kan 
översättas med “tack så mycket”. Därefter för vi tillbaka 
svärdet till vänster hand. 

Kiretsu Stå upp

Shomen ni 
rei 

Buga mot shomen Precis som i början av träningen så bugar vi mot shomen.
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ORDLISTAORDLISTA
Svärdsdelarnas namn finns på sidan 6, och finns därför inte med här.

ū uttalas som i busig, u som i bulle – ō uttalas som i kol, o som i boll
ch uttalas med ett t-ljud framför, och j med ett d-ljud framför – precis som i engelskan

ayumi ashi vanliga steg, översteg
battō ett äldre namn för iai
bokken träsvärd (även bokutō)
bokutō träsvärd (även bokken)
budō stridens väg; används om japanska kampidrotter
bujutsu stridstekniker, det äldre ordet för budō
chiburi ”blod-skak”, blodets skvätts av från klingan
chigau ”det är annorlunda” (ett artigt sätt att påtala felaktigheter)
chōji svärdsolja (används både på shinken och iaito)
chūdan no kamae svärdsposition med spetsen i halshöjd (medelhög position)
daishō ”stor och liten”, daitō och shōtō när de bärs tillsammans; samurajsymbol
daitō det långa svärdet, även katana
dame ”inte alls”, ”absolut inte”
dōjō träningslokal, eg. ”en plats där man går sin väg”
dōmo arigatō gozaimashita ett mycket formellt och artigt sätt att säga tack
dōzo varsågod
embu uppvisning
fumikomi ashi ”attacksteg”, steg som görs samtidigt med attack (ibland med stamp)
gedan no kamae låg svärdsposition
gyaku nōtō omvänd noto (används i ukenagashi)
hai ja
hajime! börja!
hakama traditionell veckad byxkjol
hanmi sned kroppställning (t ex i hassō no kamae)
hara nedre delen av magen
hassō no kamae svärdsposition med tsuba i munhöjd och vänsterhanden i centrum
hera plastbit baktill på insidan av hakama (håller bakre delen uppe)
hidari vänster
himo band, t ex hakama-himo
iaidō svärdsdragets väg; att alltid vara förberedd på allt som kan hända
iaitō träningssvärd för iaido, oskarpt
jōdan no kamae svärdet i hög position (över huvudet)
jōgeburi stor huggrörelse (jmf jō i jōdan no kamae och ge i gedan no kamae)
juban ”under-gi”, normalt i vit bomull (ibland kan man även höra shitagi)
kae-waza alternativ teknik (t ex stående mae för personer med ledproblem), ffa i koryu
kamae grundposition
katana svärd, ofta specifikt det långa (till skillnad från shôtô / wakizashi); även daitô
keiko träning
keikogi träningsjacka, kallas (egentligen felaktigt) ofta bara "gi"
keitō shisei svärdet i handen, handen på höften, kashira i centrum, tummen på tsuba
kendō svärdets väg, japansk fullkontaktsfäktning
kesa en del av en munks kläder som hänger diagonalt över vänster axel
ki inre kraft, spirit
kirioroshi se kiritsuke
kiritsuke stort, cirkulärt hugg, från horisontellt till horisontellt, även kirioroshi
ko-chiburi bokstavligen ”liten chiburi”, används i soetetsuki
kōhai yngre eller lägre graderad elev
koryū ”gammal skola”, traditionell iaido
koshi-ita ryggplattan på hakama
maai avstånd
mawatte! vänd helt om!
metsuke blick
migi höger
mokusō meditation
monouchi den yttersta tredjedelen av klingan, den del av svärdet man hugger med
mudansha person utan dan-grad (motsatsen är yudansha)

15



nōtō hölstrandet av svärdet
nukitsuke att dra och attackera i en rörelse
obi bälte
ō-chiburi stor chiburi
okuri ashi glidsteg, höger fot främst och vänster fot bak (benämns ibl. "kendosteg")
onegaishimasu ”jag ber ödmjukast (om en bra träning)”
otagai ni rei buga mot varandra
rei bugning
reihō etikett; ”hur man bugar”, kallas även "reigi"
riai rörelsens logik, mycket viktigt i koryū, men nedtonat i seitei iai
ryūha skola
saya-biki sayas rörelse bakåt, framför allt i nukitsuke och nōtō
saya-banare svärdets rörelse ur saya
sayū-men hugg mot sidan av huvudet (omväxlande höger och vänster)
seitei ung. fastställd, standardiserad, smeknamn för ZNKR iaido
seiza knäsittande ställning
seme tryck (mot motståndaren)
sempai äldre eller högre graderad elev, ”överordnad”
sensei lärare
sensei ni rei buga mot läraren
shaku japansk fot: 30,3 cm för metall (svärd) eller 37,9 cm för tyg (hakama)
shiai match
shiai-jō tävlingsbana
shinai träningssvärd av bambu som används i kendō
shinken skarpt, ”riktigt”, svärd
shinsa gradering
shitagi ordagrant ”underkläder”, i iaidō detsamma som juban
shōmen dōjōns högsta vägg, ofta utsmyckad
shōmen ni rei buga mot shōmen
shōmen-uchi hugg mot hjässan
shōtō det kortare svärdet (till skillnad från katana eller daitō), även wakizashi
suigetsu solarplexus
sun en tiondels shaku
tabi traditionella ”strumpor” med delad tå
taikai tävling
taitō shisei svärdet genom bältet, tsuba i centrum
tameshigiri testhuggande, man hugger med skarpa svärd mot t ex rullade gräsmattor
tanden balanscentrum, en punkt under naveln
tantō svärd i knivstorlek
tatehiza ”stående knä”, halvt knäsittande position som används i tsukaate och koryu
tate! stå upp!
teitō shisei svärdet i handen, armen rak längs kroppen
tekki motståndare
te no uchi händernas och handledernas rörelse för att stoppa svärdet
tō ni rei buga mot svärdet
uchiko puder som används för att rengöra shinken (kan förstöra iaito!)
waza teknik
wakarimasen jag förstår inte
wakarimasu jag förstår
wakatta? förstår ni?
wakigamae svärdsposition med svärdet (gömt) snett bakom kroppen
wakizashi det kortare svärdet (till skillnad från katana eller daitō), även shōtō
yame! sluta! (omedelbart)
yōi redo
yoko-chiburi bokstavligen ”liggande chiburi”, men kallas ofta ”liten chiburi” på svenska
yudansha person med dan-grad (motsatsen är mudansha)
zanshin mental kontroll, medvetande
zekken tyglapp med broderat namn som bärs på vänster sida av bröstet
zori sandaler att ha utanför dojon (används ofta med tabi)

1. ichi
2. ni
3. san
4. shi (yon)

5. go
6. roku
7. shichi (nana)
8. hachi

9. kyū
10. jū
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