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6 NAVNE.
60 år og tæt på lykkelig
Allerede som teena-
gedreng vidste 
Shihan Kurt Ørum, at 
han aldrig ville 
beskæftige sig med 
andet end karate, og 
sådan er det også 
blevet. Onsdag den 
11. november fylder 
han 60.

Lone Weinreich Fisker
viborg@vibrogfolkeblad.dk

Shihan Kurt Ørum fylder 60 den 11. november. Foto: Marius Weinreich Fisker

60: I nogle år havde Shihan
Kurt Ørum, som dengang var
en genert skoledreng, plaget
sine forældre om at måtte gå
til en eller anden form for
kampsport, og hver gang hav-
de faderen sagt, at han syntes,
kampsport var for fremmed-
artet, og at det nok var bedre
med badminton eller fod-
bold.

Sønnen blev dog tålmodigt
ved med at plage, og på sin
14-års fødselsdag fik han om-
sider lov af faderen. En helt
ny verden åbnede sig da for
den Randers-fødte knægt, og
på sin fødselsdag for 46 år si-
den fik han dermed noget,
han ikke tøver med at kalde
en åbenbaring: Han ville ikke
lave andet end at træne
kampsport, og med tiden vil-
le han grundlægge sit eget sy-
stem – Dai Ki Haku – som
skulle være mere og andet
end bare karate med tørre
tæsk, spark og slag.

Han ville forfine sporten og
gøre den til kunst – altså
kampkunst. Det har han
gjort, og det har han gjort så
godt, at han for et par år siden

opnåede den såkaldte 10.
dan, hvilket vil sige 10 streger
på det sorte bælte, eller hvad
man inden for gastronomien
nok ville sammenligne med
en Michelin-stjerne ganget
med 10. Sådan cirka.

Mere end bare en 
karateklub
Det var i 1983, at "Shihan
Ørum" kom til Viborg og
etablerede sig med sit eget
træningssystem og sin egen
karateklub – Dai Ki Haku –
som i første omgang lå i
Dumpen.

På samme tidspunkt opret-

tede han karateklubber i for-
skellige byer i Midtjylland og
i København, og i dag ligger
Viborg-klubben på Marsk
Stigs Vej – et sted, hvor nuvæ-
rende og gamle elever ikke
bare møder op til træning,
men også dumper ind for en
snak og en portion socialt
samvær.

Nogle elever har trænet
hos Shihan Ørum i 30 år, og
det understreger med fødsel-
arens ord det, der var hans
tanke allerede i drengeårene:
Dai Ki Haku skulle ikke bare
være et sted, man mødte op
til træning én time to gange

om ugen, men meget gerne
sådan et sted, hvor man har
lyst til og mulighed for at
”hænge ud” til en uforpligten-
de snak; også på alle andre
dage end lige dem, hvor man
står i bare tæer og øver sig i at
kunne forsvare sig mod bøller
og banditter.

- Jeg har gjort mit bedste li-
ge siden min 14-års fødsels-
dag, og jeg vil tillade mig at si-
ge, at flid, vilje og et vist talent
har båret mig hele vejen, si-
ger Shihan Ørum om de før-
ste 46 år som karatekæmper.

46 år, hvor han aldrig har
slingret, og hvor nogen må-

ske vil kalde ham ”anderle-
des” og en lille bitte smule ek-
strem, fordi han aldrig så me-
get som har snuset til en øl el-
ler nippet til et glas rødvin.
Alkoholiske drikke er således
ikke foreneligt med et seriøst
sportsliv, fastslår han.

På et tidspunkt var Kurt
Ørum også leder af et kom-
munalt støttet opholdssted i
Viborg – et sted, hvor han tog
udsatte unge sjæle under sine
vinger, og hvor flere af bebo-
erne lige så stille blev intro-
duceret til ikke bare trænin-
gen, men især til de værdier,
som fødselaren opererer

med, uanset om han er i træ-
ningstøj eller er i ”civil”.

Det hele menneske består
således af en psyke og en fy-
sik, der er i god balance, me-
ner Shihan Ørum, og det be-
tyder i hans og hans families
liv blandt andet at være vege-
tar og at spise økologisk og
bæredygtigt.

Netop familien er den, der
betyder allermest for selv en
dedikeret sportsmand, der al-
drig er gået på kompromis
med sine værdier og idealer.
Hustruen og de fire sønner er
– selvfølgelig, fristes man til at
sige – også aktive udøvere af
Dai Ki Haku kampkunst, og
vil brødrekvartetten ad åre
føre deres fars ”virksomhed”
videre, vil det være fint, men
det er ikke et must, under-
streger Shihan Ørum.

Det vigtigste er, at familien
har det godt, påpeger fødsel-
aren i et tonefald, der ikke
levner nogen tvivl.

- Jeg er lykkelig der, hvor
jeg er i mit liv. Årene er gået
lynhurtigt, og mens jeg bare
blinkede med øjnene, så
hvad ønsker angår, har jeg
egentlig kun, at det skal gå
min familie og mine elever
godt. Og hvad fremtiden in-
den for karateverdenen an-
går, så opfatter jeg mig selv
som ”last man standing”, slut-
ter Shihan Ørum.

Hvad fødselsdagen den 11.
november angår, så kommer
den til at foregå i selskab med
familien – også den sportsli-
ge – idet Shihan Ørum både
vil lade sig fejre hjemme i hu-
set i vestbyen med kaffe, kage
og måske en hjemmefabrike-
ret børnetegning som gave og
senere drager ud til trænings-
lokalerne på Marsk Stigs Vej –
akkurat som han var til sin al-
lerførste træning på sin 14-
års fødselsdag for 46 år siden

Lokalkendt 
urmager 
fylder 80 år

Hanne Bliksted Jensen
habje@viborgfolkeblad.dk

Birgit Bamberg fylder 80 år tirsdag 10. november. Arkivfoto: Morten Pedersen

80: Når Birgit Bamberg, Bjer-
ringbro, i dag, tirsdag 10.
november fylder 80 år, så er
det hendes anden store mær-
kedag i år.

Torsdag 1. oktober kunne
hun sammen med sit trofaste
personale i Guldsmed & Ur-
mager Bamberg fejre butik-
kens 50 års jubilæum.

Men trods to store mærke-
dage har 2020 også været et
trist år for Birgit Bamberg,
idet hendes mand Harry

Bamberg i maj døde efter
længere tids sygdom.

Hun voksede op i Kjellerup
og blev uddannet sygeplejer-
ske. Hun blev ansat på syge-
huset i Kolding, og her mød-
te hun sin mand, som var
vokset op i Hammel. Han
drømte om at få sin egen for-
retning, og der skulle ikke
meget overtalelse til, da mu-
ligheden for at blive selvstæn-
dig i Bjerringbro bød sig.

Efter at parret havde over-
taget butikken i 1970, arbej-
dede hun en kort tid på syge-
huset i Viborg, men det blev
for hårdt, når hun også skul-
le være i butikken, så hun sag-
de op. Via et vikariat kom
hun senere tilbage til sygehu-
set og blev så ansat på deltid
i blodbanken. Her arbejdede
hun til, hun blev 67 år, sam-
tidig med at hun havde sin
daglige gang i butikken.

Birgit og Harry Bamberg

havde et godt parløb, de til-
bragte de fleste vågne timer i
butikken. I ferierne rejste de
ofte sydpå, men de var også
glade for vandre- og klatretu-
re i Norge, hvor de nød natu-
ren og hinandens selskab.

Hun er fortsat aktiv i In-
nerwheel. Desuden har hun i
mange år dyrket motionsløb.
Selv om hun først startede
med at løbe i 2007, har hun
løbet mange tusinde kilome-
ter. Hun løb sit første halvma-
raton i 2007, og siden har hun
løbet omkring 22 maraton-
løb.

I år skulle hun som tidlige-
re år have løbet maratonløb i
både Berlin og København,
men det blev aflyst på grund
af corona-krisen. Hun er fort-
sat med i den lokale løbeklub
Bjerringbro Atletik & Motion,
BAM, hvor hun nyder det go-
de sammenhold.


