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årsfødselsdag i 2004 udkom første bind af Gregers Dirckinck-Holmfelds krønike om Ekstra Bladet, hvor han
selv har arbejdet som journalist i mange år. "Vrisne Victor og hans hvalpe" er andet del af historien om

bladets hæsblæsende optur, efter det i 1958 var truet af lukning. Victor Andreasen sad bag rattet, da bladet fik
vendt krisen til succes, og Gregers Dirckinck-Holmfeld følger det helt op til 2004, hvor Hans Engell har taget
over. 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
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