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Fæle Frejlif og hans drenge Gregers Dirckinck Holmfeld Hent PDF I 2004 fyldte Ekstra Bladet 100 år og i
den anledning udkom første bind af "En krønike om Ekstra Bladet", "Fæle Frejlif og hans drenge", som

fortæller historien om det kontroversielle dagblads første tid fra 1904-1958, hvor den markante chefredaktør
Ole Cavling overrakte sin skarpe pen til nyere kræfter. I en tid, hvor Danmark netop er ved at rejse sig efter 1.
verdenskrig sidder Frejlif Olsen på tronen som Ekstra Bladets utæmmelige redaktør. Med sin skarpe pen går
han løs på politikere, embedsmænd og præster og lader hånt om de mange bøder, der regner ned over ham for
hans åbenmundede artikler, der chokerer det bedre borgerskab og irriterer og bekymrer magthaverne. Gregers

Dirckinck-Holmfelds bog er måske nok en krønike over Ekstra Bladet, men den tegner også et tydeligt
billede af det land og den befolkning, avisen igen og igen stiller skarpt på. Gregers Dirckinck-Holmfeld (f.
1932) er en dansk journalist og forfatter, der har været tv-vært på programmerne "Her er dit liv", "Kanal 22",
Lørdagskanalen", "Dilemma" og "Hva mæ kulturen". Gregers Dirckinck-Holmfeld har i en lang årrække
arbejdet som musikkritiker, kronikredaktør og kulturmedarbejde og står endvidere bag mange bøger om

danmarkshistorien.
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