Pressemeddelelse
Hvorfor skulle dagbladet Aktuelt dø? Ny bog giver svaret
Hvorfor lukkede dagbladet Aktuelt i 2001? Den officielle forklaring var dårlig
økonomi på grund af faldende læsertal, men ledelsesproblemer og fejl
slagne strategier spillede en lige så stor rolle, fortæller ny bog om Aktuelts
grundlæggelse og død.

»Kl. 16.48 den 5. april 2001 blev der begået et mord på Kalvebod Brygge nr. 35 i København. Ofret
var næsten 130 år og hed Aktuelt. De ansvarlige forsøgte ikke at flygte eller skjule mordet. De
annoncerede det selv over for et stort medieopbud. Det skete kl. 18.30. De skyldige var en række
forbundsformænd under LO. Det var en ren tilståelsessag. Ofret – Aktuelt – kostede for mange
penge og måtte derfor aflives. De konkrete tal, der var årsagen til mordet, var: oplag: ca. 25.000.
LO-tilskud: ca. 61 mio. kr.«

Sådan indleder journalist Freddie Kristiansen sin nye bog, Mordet på Kalvebod Brygge. Men
det var ikke en hvilken som helst avis, der hermed lukkede og slukkede. Det var den tidligere
Social-Demokraten, engang Nordens største avis, og med lukningen af Aktuelt var det nu slut med
arbejdervægelsens aviser, der siden 1871 havde været væsentlige aktører i arbejderklassens kamp
for lighed.
Fra Nordens største avis til lukning. Hvordan kunne det gå så galt? Det forsøger Mordet på
Kalvebod Brygge at give svaret på. Vejen mod avisens død var brolagt med fejltagelser. Den største
blev begået i 1987, hvor Aktuelt blev invaderet af tv-folk, der i løbet af få år formøblede op imod en
halv milliard kroner. Aktuelt rejste sig aldrig igen, og derfor var døden måske ikke så overraskende.
Mordet på Kalvebod Brygge henvender sig til alle med interesse for journalistik, mediepolitik,
fagbevægelsen og dansk samtidshistorie.
Freddie Kristiansen (f. 1947) er journalist, uddannet ved Aktuelt, hvor han var ansat i perioden
1969-1989 og i en periode var tillidsmand. I perioden 1992-2017 var han sekretariatsleder i
International Børnesolidaritet.
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