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SAITO SENSEI AVLED DEN 13 MAJ
Via Aiki-News fick jag idag, den 19 maj, meddelande att Saito-sensei avlidit den 13
maj i sitt hem i Iwama. Begravningen sker den 22-23.
Vår klubb utövar Iwama Ryu, alltså den stil som lånat namnet av den lilla by där
O-sensei i brytningen mellan trettio- och fyrtiotalen flyttade från och etablerade sin
dojo. Vid O-senseis död i slutet av sextioalet fick Saito-sensei, såsom Ueshibas vid
den tiden närmaste elev, förtroendet att driva Iwama-dojon vidare i
O-senseis anda.
Saito-sensei såg det som sin livsuppgift att bevara O-senseis tekniker och anda
så intakt som möjligt. Denna typ av aikido kallades ofta för takemusu-aikido, vilket
innebär en aikido vars tekniker spontant växer fram i varje unik situation. Vägen dit
är mycket lång och måste gå via ingående kännedom om grundteknikerna. Det är
först när grunden är lagd, som man kan ’glömma’ teknikerna och låta dem få sin
egen form.
Iwama-ryu stilen omfattar dels takemusu aikido och den pedagogiska vägen
dit. Saito-sensei ägnade nämligen stor möda åt att utarbeta ett pedagogiskt system,
som även införlivats i andra stilar. Iwama-ryu betonar kanske starkare än någon
annan stil vikten av vapenträning, främst med jo och bokken, eftersom det är här
man finner grunden i tai-jutsu, de vapenfria teknikerna. 31-katan, 13-katan, våra sju
bokken- och tjugo jo-subori samt katorna i form av parövningar med vapen är alla
utvecklade av Saito-sensei.
Saito-sensei var 9 dan, graderad av Aiki-kai, den centrala organisation som
bildades av Ueshibas son Kissamuro. Iwama ryo är en självständig organisation med
eget liv inom Aiki kai. Iwama Ryu graderingar är konvertibla mot Aiki kaigraderingar – Aiki kai graderingarna kan dock ej bytas till Iwama ryu graderingar,
främst eftersom kraven på kunskaper i vapenhantering är högre inom Iwama ryu.
Saito-sensei har gått bort. Detta leder till funderingar hur det på sikt skall gå
med Iwama ryu, eftersom stilen varit så hårt bunden till Saito-sensei som person. Det
spekuleras till exempel om Saitos son Hitohiro skall ta över verksamheten. Detta är
dock mindre troligt.
Iwama ryus struktur är så stark över hela världen, att det med största
sannolikhet inte blir några förändringar vad gäller teknikerna, graderingssystem etc,

alltså på det plan vi rör oss. Knytningen till Aiki kai kommer sannolikt också att
bestå.
Vi tränar allstå vidare i samma anda – med betoning av de absoluta grunderna,
som Saito-sensei förankrat i den aikido som han tillägnat sig av O-sensei.
Zeth

•
Zeth in för ny operation
Den 14/2 fick Zeth högra höftleden renoverad. Den 7/4 var det dags
att byta ut den vänstra. I praktiken innebär det att Zeth, om allt
går bra, kan kan vara på mattan någon gång under hösten. Men förstås
i blygsam omfattning, inga hårda fall och så vidare...

•
Nya i klubben:

Andreas Karlsson, Sagogången 46, 422 25 Hisingsbacka
tel. 031-52 29 58, Mobil 0705-63 30 01
E-post: Andych@operamail.com
Välkommen!

•
Glöm inte kortet!
Vi kommer att det enligt traditionellt mönster ha foto med namn på
alla medlemmar. Plats anslagstavlan. Ta alltså med ett kort av dig i
passtorlek. Lägg det på hyllan i vårt skåp.

•
Ännu ett medlemsbrev före sommaren!
Det här brevet gled iväg något i förtid med anledning av Saitosenseis frånfälle. Ännu ett brev kommer med info om graderingar,
träning under sommaren och så vidare.
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