Starter jagten pa
Bering om fem dage
Russerne indleder arbejdet - fire danske arkæologer stoder til 1. august
Allerede om fem dage
indleder russerne jagten pa de jordiske rester af Vitus Bering pa
Berings-øen øst for
Kamchatka-halvøen i
det fjerneste Sovjetunionen. 1. august slutter
fire danske arkæologer
sig til og skal deltage i
den mere afgørende del
af arbejdet.
Man ved pa forhånd, hvor
Bering og hans mandskab i
1741 slog lejr, og hvor de havde deres gravplads. Ved hjælp
af bl.a. fosfat-indholdet i jorden skal en gruppe pa 10 mand
finde ud af, hvor gravene helt
nøjagtigt er placeret.
31 af de 76 mand, som overvintrede pa Berings-øen , omkom. Museumsinspektør Ole
Schiørring , Horsens Museum,
der - som omtalt pa forsiden skal deltage i udgravningerne,

siger, at man har kendskab til
en gray med 12 lig og flere enkeltgrave.
- Bering er blevet begravet
alene, siger han. Hvis vi finder
ham, kan vi kende ham pa den
kommandør-uniform , han er
blevet

Døde pa Berings-øen
Vitus Bering blev født i
Horsens i 1681. Sam ung gik
han i russisk tjeneste og deltog i opbygningen af Peter den
Stores flåde.
I starten af 1700-tallet var
mange lande interesseret i at
finde ud af, om der var en passage mellem Asien og Nordamerika, den sakaldte
nordøstpassage. Bering ledede i
1725-1730 den første Kamchatka-ekspedition, som udforskede og kortlagde
det mellem de to verdensdele.
Horsensianeren var rent faktisk gennem
,mNoerndøsptlavguf

dårligt vejr aldrig at kunne se
den amerikanske og russiske
kyst pa en gang.
I dag er Bering anerkendt
som opdageren af strædet , der
nu har navn efter ham. Men
da han i 1730 var vendt hjem,
blev der saet tvivl om hans resultater. Han drog derfor afsted pa endnu en ekspedition.
Elan havde base i byen Petropavlovsk pa Kamchatka, som
han grundlagde i 1740.
I foråret og sommeren 1741
undersøgte Bering og hans
mandskab store dele af Alaska. Men de var uheldige med
at komme tilbage og matte
overvintre pa Berings-øen ,
hvor deres skib blev slået til
vrag. Oen er 80 x 35 km stor
med et klima som pa det sydlige Grønland og var dengang
helt ubeboet. En stor del af
mandskabet overlevede ikke
den strenge winter, bl.a. Vitus
Bering, som døde 8. december
1741.
De overlevende byggede om

foråret en lille slup of resterne
fra det ødelagte skib og naede
pa den made hjem til Petropavlovsk.

Klarere billede
Anledningen til den russiske interesse for Vitus Bering
er, at det i år er 250 ar siden,
han døde. Ud fra hans skelet
skal der skabes et klarere billede af, hvordan han så ud.
Desuden vil russerne gerne
bjerge de sidste kanoner fra
Berings skib. 11 af de ialt 14
kanoner er allerede fundet, og
to af dem star i dag i Beringsparken i Horsens.
De første 10 russere gar i
gang med de indledende
undersøgelser allerede 10. juli.
De fire danske arkæologer ,
som skal deltage, drager afsted 29. juli og vil ankomme til
Beringsøen 1. august. Her
skal de vre til 15. august, og
de ventes tilbage i Danmark
16. august.

Fra Danmark vil formentlig
også deltage fire medlemmer
af Eventyrernes Klub. De er
inviteret af den sovjetiske udgave af klubben i Moskva, som
selv stiller med et par erfarne
ekspeditions-ledere. Desuden
er der folk fra Institut for
Arkæologi i Moskva med, bl.a.
direktøren og vicedirektøren .

Gennem tiderne er flere forskellige portrætter blevet udpeget som Berings, bl.a. dette.
Men hvordan han helt
hnarøsetjud,vgi.D
skal de dansk-russiske
fundersøgelser
ast
være med til at Ai'

Kort varsel
Deltagelsen fra Horsens
skal vre med til at sikre den
faglige kvalitet i arbejdet pa
Berings-øen. Men invititationen er også en venskabelig
håndsrækning til den by, hvor
Bering blev født. Samtidig vil
russerne sige tak for hjælpen
ved at udlane alt det fundne til
en udstilling i Horsens i
.eftrå
Ole Schiørring og hans personale har Met invitationen
med meget kort varsel, og de
sidste uger har været travlt
hesat med at fa alt det prakti-

ske i orden. Era flere sider er
der med kort varsel givet penge til rejsen. Bidragyderne er
indtil nu Sparekassen Bikuben, Horsens Turistforening,
Horsens kommune, Horsens
Folkeblad, Ceres, Statens
Museumsnævn og
fMorusVejlmAådt.
Flere er søgt om hjælp , og
Ole Schiørring haber pa positive svar, forst og fremmest
fordi de fire arkæologer gerne
vil have en tolk med, som kan
overstte direkte fra russisk
til dansk. (ch-r)

