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Dette er den dramatiske beretning om de to mest begivenhedsrige årtier i dansk dagspresses historie. Fortalt
med udgangspunkt i de enkelte aviser og deres skæbne – herunder de kvinder/mænd, som var in charge, da

forandringens ubønhørlige bølger skyllede ind over branchen og rev mange med sig.

Det begynder med, at tv for alvor bliver en konkurrent. Og det fortsætter til internettets nådesløse verden
fyldt med gratister, som er ude af stand til at forstå, at kvalitetsindhold koster penge at producere.

Alle aviser og bureauer, som eksisterede 1. januar 1992 er omtalt med et selvstændigt afsnit. Bogen
indeholder beskrivelser af mange – indtil nu – ikke kendte begivenheder og forløb.

Gennem et halvt århundrede var Ole C. Jørgensen (f.1946) på klos hold af begivenhederne i den danske
avisverden. Startende med journalistisk mesterlære på Randers Amtsavis og i to årtier ansvh. chefredaktør,
adm. direktør og bestyrelsesformand på flere dagblade, samtidig med at han også havde tillidsposter i

dagbladenes organisationer.
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