
Bering laugets oldermand, overlæge Pout Kirketerp	 midten) lykønsker Jørn Thygesen og Victor Næss Nielsen

Vitus Berings
Pub er åbnet

Allerede den forste dag blev den forsynet med
kanoner - af guld

Så mange har der næppe nogen-
sinde været til en restaurationsind-
vielse i Horsens. Men Vitus Berings
Pub på Søndergade er heller ikke no-
get almindeligt værtshus. D e tre
mænd bag det smagfuldt og hygge-
ligt indrettede lokale, Victor Næss
Nielsen, Leif Hede Nielsen og Jørn
Thygesen, der skal være den daglige
leder, har ofret hnimod 300.000 kr.
på foretagendet, og arkitekt Torben
Knudsen har sørget for den
særprægede stilidenbygning,som - såvidt
man kan se af inskriptioner i bjcel-
kerne - blev taget i brug 1808.

Til head? Ja, den ærværdige ol-
dermand for Vitus Berings Laug, over
lmge Poul Kirketerp iført nydeligt
jakkest og oldermandskæde, udka-
stede ved receptionen i gar den teori,
at livtjenerne hos de russiske prin-
sesser, der holdt hof på „Palæet",
havde Met stillet lokalerne til

rådighed for dares seletøj, men i stedet
havde slået sig ned der. Overlægen
mente endnu svagt at kunne spore
kosaksveden!

Vitus Bering har fået sit billede
ophængt i pub'en; og desuden fortælles
på spisekort og servietter om den
store søfarer og hans dad. Et forly-
dende ville vide, at den russiske am-
bassador var inviteret til festen. Han
må imidlertid have sagt njet, for han
dukkede ikke op. Ellers var alle an-
dre der - for at sige det bredt. Der
var graver og formænd, folketings-
medlemmer og „mulemekanikere",
en enkelt berider, som til gengæld
var til hest, restauratørkolleger og
bogtrykkere, unge mennesker i lilla
bukser og pufærmer og mange an-
dre.

Det lokale mjødgjøreri havde haft

travlt med leverancen af skummen-
de, herligt 1skende fadøl, og slag-
termesteren havde sendt sin aller-
bedste roastbeef, så de mange men-
nesker, der fyldte lokalerne, havde
npget fornuftigt at tage sig til. Puben
er indrettet med hyggelige base, hvor
man i fred kan sidde og rafle eller
få sig et spil ludo. Der er lavet sær-
præget belysning, og gulvtæppet er
ovre i det skotskternede.

Vitus Berings Pub er den eneste re-
staurant i Horsens, der ligger i en
gård, og den er et fornøjeligt indslag
i byens restaurationsliv. Allerede den
første dag blev der sørget for pub'ens
forsvar, idet de tre indehavere som
gave modtog en kanon - i guld!

P. N.
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