
Overklassemagt
Hent bøger PDF

Søren Jakobsen

Overklassemagt Søren Jakobsen Hent PDF Forlaget skriver:

Hvad betyder overklassen i dag? Har den nogen reel magt i nutidens Danmark? Søren Jakobsens korte svar
er, at overklassens magt i erhvervs- og i kulturlivet er undervurderet. Fuldstændig undervurderet.

 

Overklassemagt er en selvstændig fortsættelse af den anmelderroste Overklasseliv - fra landadel til magtelite
og jetset. I denne bog søger Søren Jakobsen om bag overklasselivet og endnu dybere ind i, hvad

overklassens magt i virkeligheden består af.

 

Han inddrager både nye og velkendte virksomheder (som f.eks. Lego, Coloplast og Danfoss) og prøver at
komme nærmere en forståelse af præcis, hvor magtfuld overklassen er - og hvordan magten bruges i praksis.

 

Han søger dybt ind i fondsverdenen, som er en vigtig nøgle til at forstå de rigeste danske familiers betydelige
kulturelle magt. Politik, derimod, afholder overklassen sig som oftest fra direkte indblanding i - med en

enkelt greve i Folketinget som undtagelsen, der bekræfter reglen.

 

Også det er der en forklaring på. Politik er nemlig det modsatte af "tavshedens lov", som er overklassens
vigtigste leveregel. Alle ved, at samfundet er lagdelt, men meget få ønsker at tale om det. Og overklassen selv
ønsker sig så lidt opmærksomhed og granskning, som overhovedet muligt. Alligevel er det lykkedes Søren
Jakobsen at komme ind bag paraderne og tegne et underholdende og interessant portræt af den danske

overklasses reelle magt.

 

Søren Jakobsen (f. 1940) er journalist og forfatter og modtager af bl.a. Cavlingprisen, Poeprisen og Det
Danske Kriminalakademis pris. Har senest udgivet Danske dynastier (2007), Lego-arven (2008) og

Arvingerne (2015)
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