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Polyhistor Hent PDF Forlaget skriver: Den 2. september 2009 rundede professor dr. phil. Helge Gamrath de
70 år, og i den anledning udgives dette festskrift, som består af bidrag fra venner og kolleger, som Helge
Gamrath gennem årene har arbejdet sammen med. Artiklerne er samlet under fire brede overskrifter, der til

sammen angiver temaer, som har stået centralt i hans faglige arbejde: 1) Magtens iscenesættelse, 2)
renæssancen, 3) byhistorie og 4) brugen af historie.

Bredt formuleret kan Helge Gamraths forskning karakteriseres som europæisk kulturhistorie - med udblik
både til kunstens sfære og den politiske magtkamp - i stater og mellem stater. Interessen for politik og kultur -
vekselvirkningen og samspillet mellem politik og kultur - har gennem årene rettet hans opmærksomhed mod
et tema, som kunne kaldes ´magtens iscenesættelse´: Hvordan iscenesætter magthaverne sig selv som de

retmæssige indehavere af magten? I forlængelse heraf er det ikke svært at forstå, hvorfor Helge Gamrath ikke
betragter historie som blot et ´uskyldigt´ dannelsesfag, men i allerhøjeste grad som noget, der indgår i den

offentlige debat og historisk er blevet brugt i en politisk og ideologisk magtkamp.
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