
DR beklager indslag
fra Landsstævnet

Danmarks Radio svarer på klager fra byrådsmedlem og borgmester
- Vi beklager, at vi i

nogle fit minutter satte
vor troværdighed som
en serios tv-kanal på en
dum prove.
Sådan lyder den uforbe-
holdne undskyldning fra pro-
gramchef for Danmarks Ra-
dio, Finn Rowold, i et brev til
Horsens Folkeblad i dag.

Anledningen er et
læserbrev, Folkebladet bragte i ons-
dags, hvor byrådsmedlem i
Horsens, Bente Skov (V), kla-
ger over et indslag fra Lands-

stvnet i Danmarks Radios
tv-sport i søndags.

- Personligt er jeg skuffet
over DR, som jeg altid har be-
tragtet som vrende seriøs.
Hvorfor forsøger I at gore L-
90, Horsens by, mange frivilli-
ge hjlpere, som har gjort et
fantastisk stykke arbejde, helt
til grin, spurgte Bente Skov.

Klage fra
borgmesteren

Danmarks Radios indslag
fra Landsstvnet har iøvrigt

også fået borgmester Henning
Jensen (S) til at sende en kla-
ge til chefen for Danmarks
Radios sportsafdeling, Finn
Heiner. Dette brev er afsendt i
gar og krydser altså undskyld-
ningen fra DR. Borgmesteren
skriver bl.a.:

- L 90 i Horsens blev afvik-
let på allersmukkeste vis,
hvad seks timer i TV 2 vidne-
de om, og hertil kommer, at
hele den skrivende presse kun
har haft lovord tilovers for
dette verdens største idrts-
stvne.

- Derfor virkede det under-
lødigt at bringe et indslag,
som direkte virkede anstøden-
de på mange og har med rette
rejst spørgsmålet, om indsla-
get har sammenhng med,
hvem der fik rettighederne til
at dkke L 90, skriver Hen-
ning Jensen.

Ingen surhed
Programchef Finn Rowold

gør i sit brev til Horsens Fol-
keblad intet forsøg på at bort-
forklare indslaget.

- Jeg kan kun sige, at vi er
kede af, at indslaget kom til at
virke stødende på de mange,
der har vret involveret i det
flotte idrætsarrangement og
måske også på andre.

- Reportagens
tilrettelæggere har ikke haft sådanne hen-
sigter. Ej heller var den tnkt
som en surhed over, at det i år
ikke er Danmarks Radio, der
har dkket det flotte stvne,
skriver programchefen.
(Bren)
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