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B.T. fylder 100 år den 31. august 2016.

 

I en bog fyldt med billeder og muntre anekdoter ser journalist og B.T.-veteran Bjørn Westergaard tilbage på
livets gang på Danmarks næstældste formiddagsavis. Læseren får en både grundig og underholdende

introduktion til bladets historie, fra opfindelsen i den østrig-ungarske kejsers pressehovedkvarter under Første
Verdenskrig til vore dages krig om læserne i den fagre nye medievirkelighed. Det er historien om de mange
interne magtkampe, som er en del af hverdagen på en rigtig avis, de mange journalister gennem årene, B.T.s
største afsløringer, skandaler og nyheder - og selvfølgelig alle de historier, der aldrig nåede avisens spalter.
Bogen er et afslørende, men kærligt kig ind bag facaden på B.T.s redaktionsgange, fra første forside om

anholdelsen af grosserer Nagel i 1916, over de gyldne og glade tider, da kioskerne hver dag langede 250.000
B.T.-baskere over disken, til i dag, hvor papiroplag viger, mens klikfaktoren stiger på telefoner og tablets. 

 

Journalist Bjørn Westergaard har arbejdet for B.T i over 50 år, og har, som han selv udtrykket det, prøvet det
hele både upstairs og downstairs. Han har taget turen op ad karrierestigen fra udfarende natreporter i
november 1963 til jobs som reportagejournalist, nyhedschef, redaktionschef, redaktør og medlem af

chefredaktionen.
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