
- Vrsgo' her er den L90-nøglering , der mangler til udstillingen. De er meget efterspurgte, men
jeg har besluttet at ofre min, sagde formanden for HGU, Ole Lund Svendsen til museumsinspek-
tør Ole Schiørring ved åbningen  af L90-udstillingen på Horsens Museum i går  eftermiddag.

L90

"Kan  1 huske L90. - de
festlige dage i Horsens?
Sådan spørger Horsens
kommunes kulturforvalt-
ning, og sådan lyder titlen
pa den
Landsstævne-udstilling,som åbnedepa
Horsens Museum i gar ef-
termiddag.

Med fotos, avisudklip og
L90-effekter skruer udstillin-
gen tiden et år tilbage til
landsstævnedagene , Dvor
21.000 deltagere fra ind- og
udland satte liv pa byen.

I gar eftermiddag blev ud-
stillingen åbnet i overvrelse
af indbudte gster med til-
knytning til L90. Ved

åbningensagdemuseumsinspektør
Ole Schiørring,

- Nu er det lige et år siden,
de fleste af Jer Davde meget
ondt i maven. Men selv om det
kun er et år siden,

landsstævnetfandt sted, er ideen til ud-
stillingen Der ikke ny. Den
startede kun et par dage efter,
at L90 var slut.

- Derfor Dar vi fået  samlet
nsten alt, Dvad der Dar til-
knytning til landsstævnet -
skriftligt materiale, souve-
nirs, billeder og avisudklip.
Alt blev samlet ind og gemt.
Det er blevet til en række
glimt fra L90. Dem Dar vi, der
Dar lavet udstillingen, valgt
ud. Måske star I med nogle
Delt andre glimt, som I synes
mangler Der, sagde Ole Shim--
ring, inden Dan lod gsterne
kigge på de udstillede L90-
glimt.

Mange gode kræfter
Ugså  borgmester Henning
Jensen bragte minderne fra
landsst vnedagene frem og
ledsagede dem med en tak til
museet, til landsstævneleder
Gudrun Andreasen og de
mange, der Davde været med
til at gore L90 til den succes,
det blev.

- Der lå utrolig mange gode
kræfter bag. Jeg var selv med
fra den allerførste færd, og de
forberedelser, der gik forud
for L90, var nsten lige så
spændende som selve stæv-
net.

- Sa kom L90, som vi belt
sikkert aldrig glemmer, og der
kan ikke siges tak nok til de
mange, der gjorde, at det blev
så stor en succes. Især skal
der siges tak til byens 55.000
borgere. Der kan planlgges
for meget - og det blev der, og
vi fik også mange til at gore en
stor ekstra indsats - men en
Del bys befolkning og dens in-
stilling kan der ikke planlag-
ges for. At engagere samtlige
indbyggere er umuligt. Allige-

vel skete det. Folk åbnede Be-
res haver, de var vejvisere og
rådgivere og meget meget me-
re. Det var prikken over i'et og
gjorde det sidste til, at det Dele
blev en flot, flot DelDed.

- Med L90 i minde vil vi nu
være belt parate til at tage nye
store udfordringer op. Vi tror
på os selv og ved, at vi kan
Mare de store opgaver.

- Havde vi ikke Daft L90, var

det ikke sikkert, at vi Davde
sagt ja til at v re vrt for Eu-
ropeaden, men nu ved vi, at vi
kan, derfor Dar vi sagt ja til at
vre vrtsby i 1993, sagde
Henning Jensen. (-ann)

som vi

husker det
Udstilling åbnet på Horsens Museum
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