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Fløjlsmaverne. Et opgør med den politiske klasse Sven Ove Gade Hent PDF "Fløjlsmaverne" var Ekstra
Bladets første chefredaktør, Freilif Olsens, kritiske betegnelse for den politiske og kulturelle magtelite, der
gjorde sine egne værdier til hele samfundets. Siden dengang er magtens arrogance ikke blevet mindre. Ifølge
Sven Ove Gade er Danmark blevet et systemsamfund, der forvaltes af de veluddannede og velbjærgede, og
hvor den "almindelige" befolkning får mindre og mindre at skulle have sagt. I en række skarpe udfald mod
den herskende orden viser han, hvordan elitens dogmer fortegner virkeligheden og gang på gang undergraver

demokratiet og de grundlæggende frihedsrettigheder. Sven Over Gade (f. 1935) er en dansk forfatter og
tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet. Han er oprindeligt uddannet cand.merc. og har skrevet en lang række
debatbøger, journalistiske bøger og biografier om blandt andre Henrik Cavling, Flemming Juncker og Frode

Jakobsen.
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