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Magten og kulturen¤Mellem enevælde og grundlovsstyre Jens Engberg Hent PDF Forlaget skriver: Magten
og kulturen er historien om dansk kulturpolitik fra midten af 1700-tallet til omkring år 1900. Det er historien
om, hvordan først aristokratiet og siden hen borgerskabet brugte billedkunst, litteratur, teater og undervisning

til at sikre og udvide sin magt.

Bind 1 handler om hoffets og aristokratiets ret forgæves forsøg på at skaffe en tysk-fransk kultur indpas i
Danmark og om borgerskabets modstand, bind 2 om den aggressive borgerlige kulturpolitik, der efter sejren

over aristokratiet førte til guldalderen. Bind 3 handler først om kampen mellem borgerskabet og
gårdmandsklassen, dernæst om arbejderklassen, hvis kulturpolitiske opgør med borgerskabet kom til at forme

sig helt anderledes, end da det gamle borgerskab kæmpede mod aristokratiet.

Om forfatteren:
Jens Engberg (f. 1936) er professor i historie ved Aarhus Universitet. Han har bl.a. skrevet monografier om
Harald Brix (1975) og Louis Pio (1979) samt et tobindsværk om Det Kongelige Teaters historie (1995).
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