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Porträtt: Han ser gäddan 
som en del av något större
Petter tibblin är biologen som reste jorden runt 
i fem år, och hittade tillbaka till vattnet.
kalmar län / a 6-7

Solgården var inget hus 
som pojkar från andra 
stadsdelar i Kalmar pas-
serade utan vidare. 

söndagstorget / a 8-9

Här bodde 
Kalmars 
hårda grabbar
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Trendbrott: Skuldberget för 
länets ungdomar minskar
Skuldberget har bara under 2016 minskat med 3,1 miljoner. Samtidigt blir antalet skuldsatta 
ungdomar i länet allt färre.  Kalmar län / a 4

sPorten / a 13

”Men matchens ska  
spelas också och större 
mirakel har skett än att 
Atlanta Falcons vinner 
Super Bowl.” anders Jönsson

Henrik Kumm från Satori JK demonstrerar försvar mot vapen under helgens instruktörsläger i Jiujitsu. Foto: Anton HAnSSon

Ace Wilder och Nano 
var storfavoriter och 
gick vidare till finalen 
av Melodifestivalen.

kultur&nöje / a 10

Favoriterna 
gick vidare 
till finalen

JiuJiTSu på hög nivå
försvarsexPerter samlades för 
utbildning På oscarsgymnasiet.
kalmar län  /  a  5
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Ett drygt trettiotal jiujitsu-utövare samlas i helgen i Oskarshamn på 
instruktörsläger. För första gången någonsin står Oskarshamn värd för 
instruktörernas läger.

Instruktionsläger för instruktörer
Oskarshamn

D et är kvavt och 
varmt i lokalen 
på Oscarsgymna-
siet. 

Trots att mängden vit-
klädda personer fyller upp 
rummet är ljudnivån låg 
då den ansamlade grup-
pen lyssnar uppmärksamt 
på instruktioner. Stäm-
ningen är respektfull utan 
att vara stel.

– Vi har en familjär hie-
rarkisk struktur. Det ska-
par en väldigt speciell ge-
menskap, säger Henrik 

Kumm, ordförande för Sa-
tori JK.

han förklarar att Oskars-
hamn stått värd för andra 
läger tidigare men att hel-
gens läger är första gången 
föreningen anordnar in-
struktörsläger. Anledning-
en är att ingen från fören-
ingen tidigare suttit med i 
Svenska Jiujitsuförbun-
dets Utbildningsråd. Nu 
sitter Henrik Kumm med i 
rådet, vilket möjliggjort 
att lägret kan anordnas 
även i Oskarshamn. Med-

verkande på lägret är be-
fintliga instruktörer, någ-
ra aspiranter samt själva 
utbildningsrådet.

Instruktörslägret behand-
lar en mängd olika teman, 
bland annat presenta-
tionsteknik, ergonomi, va-
penträning och Au-wasa, 
det vill säga detaljstudier 
av jiujitsutekniker.

– Jiujitsu är i grunden en 
japansk kampsport, hu-
vudsakligen inriktad på 
försvar. Faktum är att vi 
inte alls tävlar i vår stil av 

jiujitsu, säger Benny Erics-
son, riksinstruktör med 
svart bälte av 8:e Dan, som 
är den näst högsta nåbara 
nivån.

Den högsta nivån, 10:e 
Dan, går inte att uppnå. 
Den är reserverad för nu-
mera avlidne Kurt Dure-
wall, som införde den mo-
derna jiujitsun och grun-
dade Svenska Jiujitsuför-
bundet tillsammans med 
bland andra hustrun Mar-
ja Durewall, som är med på 
lägret. Hon talar varmt om 

såväl jiujitsun, förbundet 
och instruktörerna.

– Jag har nog varit på 
samtliga jiujitsuläger se-
dan vi bildade förbundet 
1971. Nuförtiden tränar 
jag mest på sommar-
lägren, men det är mycket 
runt omkring som jag kan 
göra, säger Marja Dure-
wall.

tEXt
anton Hansson

anton.hansson
@ostrasmaland.se

0491-78 41 11

Au-wasa är japanska och betyder ungefär detaljkunskap. Här tränas olika detaljer av jiujitsutekniker. FOtO: AntOn HAnssOn

Marja Durewall är en av stiftarna till Svenska Jiujitsuförbundet. 
Här tillsammans med Satori JK:s ordförande Henrik Kumm.

Svart bälte är den högsta nivån av bälten, därefter finns i Jiujit-
sun ytterligare nio nivåer av så kallade Dan.

Benny Ericsson, riksinstruktör och svart bälte av 8:e Dan, 
instruerar gruppen på Oscarsgymnasiet.

”Vi har en familjär 
hierarkisk struktur. 
Det skapar en väldigt 
speciell gemenskap.”

henrIk kumm
Ordförande Satori JK, svart bälte av 
5:e Dan


