strædet

Beringstrædet er
flyttet til Horsens
Bering har i Horsens i
forvejen sin plads, sin
park og en ikke videre imponerende gade opkaldt
efter sig. Søndergade 30
har tillige sit »Bering-Hus«
- den passage, som er
skabt gennem ejendommens port, er nu efter en
konkurrence døbt Beringstrædet.
- I modsætning til det
stræde, som Vitus Jonassen
Bering har givet navn til, og
som adskiller to verdensdele, kommer Beringstrædet
i Horsens til at forbinde to
hovedgader, konstaterede
Vitus Berings • Laugs oldermand, Poul Kirketerp, ved
den officielle navngivning i
lørdags.
Den nye passage mellem
Søndergade og Aboulevarden er skabt efter opførelsen
af sparekassen SDS' nybygning ved Aboulevarden.
Spørgsmålet om, hvad den
skulle hedde, valgte SDS,
Erik Sørensens boghandel
og Hans P. Sport at lade
hele byens befolkning være
med til at afgøre. En konkurrence blev udskrevet, og

det tør nok siges, at den blev
mødt med interesse. Der
kom op mod 700 forslag.
En
dommerkomite,
bestående af borgmester Holger Sørensen, politimester
Troels Jørgensen, direktør
A x e l S c h u r, lrs . N ie ls V .
Jessen og chefredaktør Mogens Ahrenkiel startede med
at frasortere alle forslag ved
at udelukke dem, der rummede andre personnavne
end Bering eller hentydninger til erhvervsmæssige interesser. I denne omgang
forsvandt både Schur- og
Holger-stier og -stræder, og
også rådhus- og borgmesterstier gik over i den store
bunke, som ikke kom i præmie-betragtning.
45 forslag lød på navne
med tilknytning til Vitus Bering - alene 24 foreslog navnet Beringstrædet, så førstepræmien havde måttet placeres efter lodtrækning.

Mange ideer til
andre passager
- Vi kunne kun

vælge k
navn - men alle de øvrige
forslag i den knivskarpe
konkurrence mellem mange

gode er til disposition for andre passager mellem Søndergade og Aboulevarden,
sagde borgmester Holger
Sørensen ved navngivningen lørdag formiddag.
Hos SDS fordeltes de udsatte præmier. Førstepræmien - en sparekassebog
med 1500 kr. - blev af direktør Ole Bjørk overrakt til
Gert Stensgaard, den 84årige Thora Breining Andersen fik af boghandler Erik
Sørensen overrakt en rejseskrivemaskine, og endelig
tog den tre-årige Søren Sørensen lidt benovet mod
tredjepræmien, en træningsdragt i voksenstørrelse, som
blev overrakt af Gunnar
Lehmann, Hans P. Sport.
Det nye stræde vil nok
blive kraftigere besejlet end
strædet mellem Asien og
Amerika. Og navnet har sin
berettigelse. Det går gennem
»Bering-Hus« og gennem det
bliver der passage til det nye
rådhus, hvor der til sin tid
ikke alene opstilles en model
af Berings skib »Sankt Peter« men også en Rugholmskulptur, der skal forestille
Berings støvle. Den skænkes af SDS. (jef fer)

