
Det allersidste
farvel til L90
Indmarch-rampe genbruges i Svendborg ved Landsstævne -94

Siden sommeren 1990
har den store ind-
march-rampe i Horsens
Idrætspark stået som
et minde over de festli-
ge landssstævnedage,
hvor rampen var cen-
trum, når gymnasterne
marcherede ind for at
give opvisning på

plænen. Men nu er det ui-
genkaldeligt slut. Ram-
pen er solgt, og Horsens
har sagt det allersidste
farvel til L90.

Der har vret mange for-
slag til, hvad den special-byg-
gede indmarchrampe kunne
bruges til efter L90, »Lad den
blive stående og brug den ved
andre arrangementer", sagde
nogle, andre mente, den kun-
ne bruges som bro, og kultur-
udvalgets formand, Hans Ja-
kob Larsen var inde på tanken
om at flytte rampen hen et el-
ler andet sted i byen, hvor den

kunne fungere som skulptur
og til stadighed minde byens
borgere om landsstvne-da-
gene.

Men ingen af forslagene
kom til at gå i opfyldelse. Hor-
sens kommune har i stedet be-
sluttet at sælge rampen til
Svendborg, der skal være
landsstævneby i 1994.

I tre dele
For at kunne flytte den

enorme træ-rampe, har det
vret nødvendigt at skære
den i tre mindre stykker - et
stort på 16 meters lngde og
to mindre på hver otte meter.
For at kunne transportere de
knap seks meter brede ram-
pe-dele sikkert til Svendborg,
matte der bade kran, blo-
kvogn og politieskorte til.

I Svendborg vil delene blive
sikkert opbevaret indtil lands-
stævnet i 1994, hvor tusindvis
af fodder igen skal marchere
over genbrugs-rampen.

Det var medarbejderne på

Beskæftigelses-Centret i Hor-
sens, der klarede den store op-
gave med at bygge landsstæv-
ne-rampen. Salget af rampen
indbringer Horsens kommu-
ne 40.000 kr., og det er en god
forretning for begge parter,
hvder kulturkonsulent Hen-
ning Nørbæk.

- Vi matte starte helt på bar
bund, da vi skulle lave ram-
pen. Sadan har det også vret
for de øvrige landsstævneby-
er. Det har undret os en del, at
der i den såkaldte
"Landsstævne-bibel«, hvor der ellers
er detaljerede vejledninger om
alt, ikke fades et ord om ind-
marchramper, ingen tegnin-
ger, ingen mal - intet.

- Derfor har vi foreslået
Svendborg, at det sker nu, så
de kommende

landsstævneby-er har noget at gå efter i stedet
for at skulle starte helt forfra
hver eneste gang, siger Hen-
ning Nørbæk.

Sammen med rampen har
Horsens kommune også solgt
en del andre landsstævne-ef

fekter til genbrug i Svend-
borg. Det glder bl.a. nogle
kæmpe-håndvaske saint en
del af de brusekabiner og af-
faldsstativer, som Beskfti-
gelses-Centret opfandt og pro-
ducerede til L90.

Far selv brug
for skilte

- Vi har beholdt et vist antal
af hver af tingene, så Horsens
kommune har, hvad der vil
vre brug for til de arrange-
menter, vi venter at lobe ind i
senere.

- Tilbage er der så en del
skiltemateriale, som Horsens
kommune ejer i fællesskab

med Landsstævne-organisationerne. Det far lov at ligge i
Horsens en tid endnu, indtil vi
ved, hvad vi skal bruge af skil-
te i forbindelse med byjubi-
læet næste år og Europeaden i
1993, siger Henning Nørbæk.
(-ann)
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