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Den åttende samurai 
Rune Endresen, Dagens Næringsliv  
 
Bjørn Eirik Olsen kunne blitt elev hos Steven Seagal i Japan i 1981, men valgte heller 
læremesteren hans, Abe-Sensei i Osaka. Etter 30 år med aikido er Olsen nå i gang 
med å utvikle en bedrifts- og markedsteori basert på kampsporten.  

Der karate og judo er angrep, er aikido først og fremst forsvar, selv om aikido gjør nytte av både stokker og sverd 
og ikke har regler.  

Så noen sentrale begreper: «keiko», «ai», «kimusubi», «taisabaki» og «ki». Gjennom selvdisiplinering («keiko») 
vil utøveren kunne nå «en grensesprengende fysisk og mental utvikling». «Ai» er harmoni. Gjennom perfekt 
kontakt («kimusubi») beveger en seg samtidig som partneren angriper, og kombinert med et spesielt 
bevegelsesprinsipp («taisabaki») kan partnerens angrepsenergi fanges inn i eget kraftfelt. Slik kan én eller flere 
angripere kontrolleres og uskadeliggjøres.  

Og til slutt: «Ki» er livskraft og universell energi – selve essensen i aikido. Gjennom pusteteknikk og 
konsentrasjon kan denne kraften utvikles til å bli ren fysisk styrke overlegen.  

 

KASTETEKNIKK. Tomi Pieski suser gjennom luften etter at instruktør Bjørn Eirik Olsen har demonstrert hvordan 
angripende parts kraft kan fanges inn i eget kraftfelt, kontrolleres og uskadeliggjøres.  

Alle foto: Ingun A. Mæhlum  

 

«Syv samuraier»  
Bjørn Eirik Olsen, forskningssjef på Fiskeriforskning i Tromsø, har drevet med Aikido i snart 30 år. Første bluss 
ble kanskje tent da han så «Syv samuraier» av Akira Kurosawa i 1967:  

– Jeg var 12 år gammel og satt klistret til skjermen. Siden har jeg hatt en sterk fascinasjon for orientalsk kultur og 
ikke minst kampkunst.  
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Aikido handler om harmoni, men er likevel ingen «pinglesport». Olsen demonstrerer. Først ber han journalisten 
holde ham hardt i armen, så låser han i en sakte, men effektiv bevegelse – uskadeliggjort.  

– Jeg føler meg ikke vel hvis jeg ikke får min daglige dose. Jobben blir veldig intellektuell. Aikido «jorder» deg. 
Det beste er at du blir bare bedre og bedre desto eldre du blir. Selve ungdomskilden, sier Olsen og smiler.  

– Grunnleggeren av aikido var helt uslåelig da han var over 80 år.  

Selv om aikido vektlegger mental kontroll og kosthold, er ikke Olsen en livsfornekter:  

– Tvertimot, en kald pils etter trening hører med. Man må glede seg over livet. Men spiser og drikker du for mye, 
og får for lite søvn, kommer kroppen i ubalanse.  

 

30 ÅR MED AIKIDO. Bjørn Eirik Olsen underviser i aikido i Tromsø. Her er han i «samuraikamp» med Elin 
Johnsen. 

 
Trente 35 timer per uke  
Olsen begynte å trene aikido høsten 1977, da Norges første aikido-dojo ble åpnet i Tromsø. I 1979 tok han ett års 
permisjon fra studiene og dro til London for å trene den spesielle kampsporten. Fem til syv timer hver dag. Han 
fikk sort belte i 1981, og er i dag «sjette dan» (det finnes ti graderinger av sort belte) og hovedinstruktør i Norges 
Aikidoforbund.  

Nå er treningsdosen redusert, men på tross av en hektisk jobb prioriterer han aikido, «ki»-øvelser og meditasjon 
daglig. I tillegg holder han intensive weekendkurs i Norge, England og Vietnam.  

Da han dro til Japan i 1981, fikk han sjansen til å trene med mesterne i faget. En av dem var Abe-Sensei, læreren 
til den da ukjente actionfilmhelten Steven Seagal. Både Abe og Seagal drev aikidoklubb i Osaka i Japan, men 
Olsen valgte Abe:  

– Hehe, det angrer jeg på litt i dag. Jeg kunne trent med Steven Seagal, men tenkte at jeg ikke kunne lære så 
mye aikido av en amerikaner.  

Japan- og Asia-ekspert Olsen forsøker også å implementere tankene fra aikido i sin egen organisasjonsteori:  
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– Jeg har i noen år jobbet med å utvikle modeller for strategi og ledelse inspirert av aikido. Jeg tror det blir stadig 
viktigere i et kunnskapsbasert samfunn som handler om integrasjon, samhandling og fleksibilitet, sier Olsen, som 
har brukt teoriene både i ledelsen i SpareBank1 Nord-Norge, i Nord-Norsk Lederutvikling og på Universitetet i 
Tromsø.  

 

Mine beste treningstips  

• Unngå skippertak, det slår tilbake. Begynn sakte. Regelmessighet er det viktigste.  
• Velg en treningsform med et sosialt aspekt. Det bidrar til at du blir «pushet».  
• Tren opp pust og indre energi («ki»). Fysisk styrke og utholdenhet er viktig, men i det lange løp er 

avslapning, pust og koordinasjon viktigere og mer anvendelig.  
• Sjekk aikido.no og ta en tur innom nærmeste Aikido-klubb.  

  

Bjørn Eirik Olsen. 6. Dan og hovedinstruktør i Norges Aikidoforbund 

•  
Alder: 51  
Sivilstand: Gift, tre barn. 
Stilling: Forskningssjef på Fiskeriforskning. 
Aktiviteter: Først og fremst Aikido. Daglig Yoga og Qigong. Underviser Kashima Shinryu Kenjutsu 
(klassisk sverdskole) for viderekommende aikidoelever. Sykler eller går til jobb hver dag. Svømming 
eller skitur i ny og ne.  

Topp & trent 

•  
o DN og dn.no har sammen startet serien «Topp & trent» hvor vi vil presentere ledere som bruker 

fysisk trening aktivt for å mestre utfordrende jobber. I tillegg til å fortelle hvordan og hvorfor de 
trener, gir vi også deres beste treningstips. I tillegg vil vi gi nyheter om trening.  

o Har du tips til kandidater til serien eller har tips, råd eller spørsmål om trening, retter du dem til 
toppogtrent. 
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