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Ekstra Bladets første legendariske redaktør Frejlif Olsen var en ener i den danske bladverden, en blændende
skribent, uforfærdet og hensynsløs.

Han var Henrik Cavlings lillebror, men har aldrig nået samme berømmelse,selvom han var en lige så stor
begavelse.

Bogen tegner et billede af en journalist, der det ene øjeblik skre vuforskammede musik-, bog- og
teateranmeldelser, det næste øjeblik skarpe ledere om politikere, embedsmænd og præster, så bøderne haglede

ned over ham og bragte ham fire måneder i fængsel.

Vi kommer tæt på den uregerlige enspænder, der i sin personlige stil og umættelige skrivelyst blæste på, hvad
man kunne, og hvem man trådte over tæerne - ikke mindst de fremstormende nazister i 20´rne og 30´rne.

Om forfatteren:
Gregers Dirckinck-Holmfeld er journalist og forfatter. Har været ansat på Ekstra-Bladet og DR gennem mange
år. Forfatter til adskillige bøger, bl.a. den anmelderroste Den nye Danmarkskrønike i tre bind (1997-1999) og

Tør - hvor andre tier. En krønike om Ekstra Bladet i to bind (2003-2004).
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