
‘Klasse’ er ikke, hvad det har været i hi-
storieskrivningen.1 Da Marx og Engels i 1848
dristigt erklærede, at alle “hidtidige samfunds
historie er klassekampenes historie”, indvar-
slede de ikke kun et program for samfundets
forandring hinsides klasseskel, men også et
forskningsprogram for mangfoldige senere
analyser af samfund i samtid og fortid.2 Sin
storhedstid i dansk historieskrivning havde
klassebegrebet i 1970’erne, hvor især marx-
ister ivrigt diskuterede dets teoretiske og em-
piriske implikationer. Siden er socialhistoriske
klasseanalyser blevet skubbet bort til fordel
for studier af sprog, kultur, identitet og net-
værksanalyse. Herindenfor kan ‘klasse’ nok
stadig anerkendes som en socioøkonomisk be-
tingelse for f.eks. bestemte diskursers frem-
vækst, men analysens fokus lægges oftere på
klassen som identitet, ‘forestillet fællesskab’
eller nodalbegreb i en politisk diskurs. Og
frem for at være det dominerende element i en
helhedsanalyse betragtes ‘klasse’ nu snarere
som side- eller underordnet andre fænomener,
f.eks. køn eller nationalfølelse.3

Fordi disse nyere historieteoretiske strøm-
ninger er vokset frem gennem polemisk afg-
rænsning fra tidligere, socialhistoriske para-
digmer, er opfattelsen af, hvad der gik forud,
blevet betydeligt forenklet. Det er således
næsten altid et abstrakt skitseret, oftest vul-
gærmarxistisk klassebegreb, der vises frem
som kontrast til nyere tendenser.4

Historieskrivningens klassebegreb har
imidlertid aldrig været en sådan monolit. Og
for så vidt som de nyere kultur- og diskursret-
ningers fortalere uden videre og under ét af-
færdiger tidligere sociale klasseanalyser, gen-
giver de ikke alene en vulgariseret opfattelse
af historieskrivningens egen historie. De af-
skærer sig også fra at overføre konkrete erfa-
ringer fra tidligere diskussioner, som meget
vel ville kunne bidrage til mere præcise ind-
dragelser af ‘det sociale’ i nutidig historie-
skrivning.

Uden prætentioner om at udtømme emnet
skal denne artikel afsøge dimensioner af et so-
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Begrebet klasse blev anvendt 
længe før Marx af teoretikere og
historikere. Arbejderbevægelsens
talsmænd og teoretikere gjorde
naturligt brug af begrebet, i langt
mindre omfang den akademiske
verden. I 1970’erne fik den marx-
istiske klasseanalyse en opblom-
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delig variationsrigdom fra strengt
strukturbestemte analyser, der
nærmest afviste, at klasser skulle
betragtes som historiens subjekter,
til undersøgelser, der betonede
menneskets skabende rolle i histo-
rien. Der har således været klasse-
analyser, der fokuserede på besid-
delse og anvendelse af magtres-
sourcer, medens andre lagde vægt
på skabelsen af klasseidentiteter
og bevidsthedsformer. Også inden
for samme forfatterskab kan der
undertiden konstateres en betyde-
lig spændvidde.



cialhistorisk klassebegreb ved at kortlægge
nogle vigtige punkter og temaer i dette be-
grebs rolle i dansk historieskrivning. Efter et
kort overblik over klassebegrebets lange hi-
storiografiske og dets mere tilbagetrukne eksi-
stens i dansk historieskrivning gennem mange
årtier skal her fokuseres særligt på nogle af
1970’ernes mest markante marxistiske brug af
begrebet: den historisk-materialistiske skole,
den Althusser-inspirerede marxisme og kapi-
tallogikken, hvorefter her kort skal fokuseres
på overgangen til senere, mere kulturhistori-
ske bestemmelser. For at belyse feltet mere i
dybden vil analysen af disse skoler fremhæve
nogle få eksempler blandt de mangfoldige hi-
storiske udfoldelser af klassebegrebet i bøger,
artikler og universitetsopgaver fra dette årti.5
Hverken de få udvalgte bidrag eller disse tre
marxistiske skoler er helt repræsentative for
klassebegrebets rolle i de socialhistoriske
tolkningstraditioner som helhed. Der er imid-
lertid udvalgt, fordi man her i indbyrdes sam-
menlignelig form og tilblivelseskontekst fin-
der de mest udfoldede drøftelser af fundamen-
tale udviklinger i dansk historie i sammen-
hæng med teoretiske overvejelser over klas-
sen som analyse- og forklaringskategori. Idet
marxismen i nutidens almindelige historiogra-
fiske forståelse fremstår som den mest signifi-
kante ‘anden’ og dermed bliver genstand for
de mest stereotypiserende afvisninger, fore-
kommer det særligt væsentligt at nuancere
forståelsen af netop dette felt med henblik på
at knytte an til nutidige løbende diskussioner
om historiefagets teoretiske traditioner og ud-
fordringer. 

Gennem de følgende delanalyser spørges til
brugen af klassebegrebet ud fra en række mu-
lige betydningsdimensioner og potentielle in-
dre spændinger i begrebet: klassen som be-
stemt af hhv. økonomiske, sociale, politiske,
kulturelle eller bevidsthedsmæssige forhold;
klassen som produkt af dybereliggende socia-
le forhold over for klassen som aktør eller hi-
storisk drivkraft; bestemmelsen af hver enkelt
klasse i forhold til den relationelle bestemmel-
se af klassernes indbyrdes forhold; klassebe-
grebets gyldighedsomfang i tid og rum; dets

forhold til nært beslægtede begreber eller
modbegreber som ‘individ’, ‘folk’, ‘nation’,
‘stand’, ‘statusgruppe’ eller lignende. Disse
dimensioner ligger bag hvert enkelt delanaly-
se, men vil hovedsagelig blive ekspliciteret
via den gennemgående sammenligning af for-
skellige brug af klassebegrebet.

Klassebegrebets tidlige 
historiografiske udvikling
Selv om ‘klasse’ som social og historisk kate-
gori er blevet udfoldet tydeligst i marxistiske
forbindelser, har det rødder i borgerlige teori-
forståelser før Marx. Adskillige førmarxisti-
ske og ikke-marxistiske klassebegreber har
desuden eksisteret side om side med de marx-
istiske bestemmelser. I overensstemmelse
med civilisationshistoriske klasseanalyser hos
bl.a. Adam Smith argumenterede de danske
landboreformers oplyste fortalere i slutningen
af 1700-tallet ud fra teorier om især ‘middels-
tandens’ voksende samfundsmæssige rolle
imod de privilegerede klasser.6 Op gennem
1800-tallet opererede fremtrædende danske
historikere med lignende elementer af klasse-
analyse, der dog gennem romantikkens fokus
på specifikke følelser og handlinger var blevet
videreudviklet til bestemmelser af klasserne
som aktører og deres indbyrdes kampe som
historiske drivkræfter. Dette sås især hos de
afgørende franske historikere som François
Guizot og Augustin Thierry, der i restaurati-
onstiden 1815-30 begyndte at inddrage begre-
bet ‘klassekamp’ som et socioøkonomisk ele-
ment inden for en overordnet idealistisk ram-
me, hvor brugen af ordet ‘klasse’ ofte flød
sammen med retslige standskategorier og be-
greber som ‘folket’ og ‘nationen’.

C.F. Allens banebrydende nationshistorie
Haandbog i Fædrelandets Historie fra 1840
rummede inden for en tilsvarende idealistisk
helhedsopfattelse et lignende socialt klassebe-
greb med flydende overgange til begreberne
‘folk’ og ‘stand’. Nogle gange skelnede han
mellem flere klasser inden for bondestanden, i
middelalderen fra selvejerne som den fornem-
ste gruppe ned til gårdsidderne. Oftere foku-
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serede han dog på konflikten mellem bønder-
ne som én social enhed, de oprindelige danske
borgere, dvs. ‘folket’, og undertrykkerne: den
ofte tysk dominerede adel.7 Lignende opfattel-
ser og begrebsbrug sås også hen mod århun-
dredskiftet i syntesebestræbelserne hos det
kildekritiske gennembruds radikale historike-
re, bl.a. Kristian Erslev og J.A. Fridericia.8
Dette bidrog til en lang tradition blandt dan-
ske landbohistorikere for at se gårdmændene
som en slags nationens kerne og i den for-
stand skrive historien med en enkelt sam-
fundsklasse som overordnet ramme.9

Den historikergeneration, der fulgte efter
Erslevs, bevægede sig imidlertid generelt bort
fra de ældre syntesebestræbelser til fordel for
kendsgerningspositivistiske standpunkter og
ud fra en grundlæggende antagelse af den
højpolitiske magt- og idékamp som det af-
gørende felt. Selv hos den væsentligste undta-
gelse fra denne regel, Erik Arup, der skildrede

det danske samfunds udvikling i middelalde-
ren som en mangfoldig, bred proces, var den
overordnede udviklingstese domineret af lig-
nende antagelser snarere end noget klassebe-
greb.10 Gustav Bang, derimod, bevægede sig
som socialdemokrat fra 1890’erne og til sin
død i 1915 gradvis bort fra sådanne antagelser
til fordel for marxistiske begreber, men for-
måede ikke at danne skole.11

Den økonomiske histories fremvækst fra
1920’erne og frem, ikke mindst med stiftelsen
af Institut for Historie og Samfundsøkonomi i
København i 1927, førte heller ikke umiddel-
bart til et stærkt klassefokus i historieskrivnin-
gen, men lagde dog grunden til senere bevidst
klassecentreret historieskrivning på en række
væsentlige felter, f.eks. i kirkehistorikeren
P.G. Lindhardts undersøgelser fra 1950’erne
og frem af 1800-tallets vækkelser ud fra en ret
håndfast klasseanalyse.12

Et klart økonomisk funderet, men bestemt
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ikke-marxistisk tematisering af et økonomisk
klassebegreb blev også udfoldet i en bredere
danmarkshistorisk analyse hos rigsarkivar
Vagn Dybdahl. Hans bind af Politikens Dan-
markshistorie fra 1965 skelnede mellem de
‘dominerende’ klasser, dvs. officerer, embeds-
mænd, godsejere og borgerskab, og de øvrige:
gårdejere, husmænd og landarbejdere, foruden
tyendet, der dog i samtiden nærmest befandt
sig “helt uden for skemaet”.13 Herudover dan-
nede sig omkring år 1900 en ny middelstand
af detailhandlere og håndværkere.14 Disse
økonomisk-sociale klassebestemmelser, der
således overlappede med statusgruppe- og er-
hvervsgruppe-kategorier, dannede her en
grundlæggende ramme for periodens detalje-
rede politik-, social- og kulturelle historie, ik-
ke kun som traditionel toppolitisk begiven-
hedshistorie, men også gennem detaljerede
strukturelle studier af de forskellige klassers
helbredstilstand, boligforhold, læsning og

madvaner. Forestillinger om klassen som ak-
tør eller historisk drivkraft var dog fraværen-
de. Det samme var enhver diskussion af dette
klassebegrebs historiske gyldighedsomfang.

I 1960’erne og 1970’erne fik andre klasse-
bestemte former for historieskrivning dog be-
tragtelig fremgang, ikke mindst gennem arbej-
derhistorien, der i 1972 fik sit første eget dan-
ske historievidenskabelige tidsskrift.15 Dette
hang til dels sammen med den politiske radi-
kalisering op gennem 1960’erne, ikke mindst
i store dele af de nye studentermasser på de
humanistiske og samfundsvidenskabelige uni-
versitetsuddannelser. Studenterradikalismen
associerede sig i vidt omfang med det ‘nye
venstre’ og den ‘vestlige’ marxismes teorier,
men fokuserede i stigende omfang også på ar-
bejderklassen som samfundsaktør.16 I sam-
klang med tendenser i hele den vestlige ver-
den affødte dette en ny, omfattende interesse
for marxistiske teorier, der grupperede sig i
forskellige hovedretninger. Dermed dukkede
flere af klassebegrebets dimensioner op til
overfladen i historieskrivningen og blev gen-
stand for ret omfattende diskussioner.

Klassekampen i den historiske 
materialisme
En af hovedretningerne inden for 1970’ernes
marxisme var den traditionelle historiske ma-
terialisme, som var blevet udviklet i tilknyt-
ning til arbejderbevægelsen og efter oktober-
revolutionen navnlig den kommunistiske be-
vægelse, men kun sjældent og sporadisk hav-
de tilkæmpet sig plads på universiteterne.17

Ligesom de øvrige teoretiske hovedstrømnin-
ger rummede også denne retning en betydelig
spændvidde lige fra strengt økonomisk-deter-
ministiske udlægninger til understregninger af
menneskets skabende rolle i historien, især
gennem klassekampen, og sådanne handlings-
formers forbindelser til subjektive bevidsthe-
der. Et fælles grundlag sås dog i opfattelsen
af, at den historiske udvikling var fundamen-
talt betinget af de materielle livsvilkår, navn-
lig i produktionen, og at historien således som
helhed skulle analyseres gennem Marx’ begre-
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ber om interaktionen mellem produktivkræfter
og produktionsforhold og disses determine-
ring af den retslige og politiske overbygning.
Klassebegrebet blev her typisk forstået som
led i den klassekamp, som siden oldtiden var
blevet ført mellem udbyttere og udbyttede om
fordelingen af det samfundsmæssige merpro-
dukt. Denne klassekamp sås især som af-
gørende ved overgangen fra én produkti-
onsmåde til en anden ved de historiske punk-
ter, hvor de nedarvede sociale produktionsfor-
hold var blevet hæmninger for produktivkræf-
ternes videre udvikling.

Denne bredt definerede historiske materia-
lismes klassebegreb fandt et specifikt dansk
historiografisk udtryk i Benito Scocozza Klas-
sekampen i Danmarks historie. Dette værk
var tænkt som en skildring i to bind af klasse-
kampens rolle under hele overgangen til kapi-
talisme fra omkring år 1500 frem til cirka
1900. Reelt udkom dog kun det første bind fra
1976, der dækkede perioden indtil ca. 1700.18

Forfatteren kom dog senere med betragtninger
over både klassebegrebets teoretiske status og
den senere danske historie, som delvis kan ses
i forlængelse af bindet fra ‘76.19

Maoisten Scocozza udtrykte her ikke kun
en bestemt teoretisk opfattelse af den histori-
ske materialisme, men også en åbenlyst poli-
tisk tilgang til historieskrivningen som kamp-
plads, hvorpå han tog parti for det arbejdende
danske folk imod eliten i både samtid og for-
tid.20 Bogen var derfor også skrevet som en
folkets historie – både om folket og for det.21

Klassekampen mellem alle tiders udbyttere
og udbyttede blev udpeget som “selve driv-
kraften i den historiske udvikling”.22 Heri lå
en meget bred forståelse af klassebegrebet,
der også omfattede førkapitalistiske konflik-
ter, f.eks. modsætningen mellem udbyttende
jordbesiddere og udbyttede bønder under feu-
dalismen, og relationer uden for det rent øko-
nomiske: “institutioner, ideer, vaner, menin-
ger”, herunder de religiøse kampe på reforma-
tionens tid.23 Idet Scocozza samtidig bestemte
feudalisme og kapitalisme som abstrakte
størrelser, der sameksisterede i den konkrete
danske kontekst i hele overgangsperioden

1500-1900, åbnede han desuden for mere
komplekse klassemodsætninger og -alliancer
end blot konfrontationen mellem én udbytter-
klasse og én udbyttet klasse.24 Stedvis sondre-
de han tillige mellem forskellige niveauer i
klasseanalysen, således feudalismens “grund-
læggende modsætning” mellem jordbesiddere
og bønder og de “sekundære, afledte og un-
derordnede modsætninger” mellem “bønderne
og deres tjenestefolk, mellem fæstebønder og
selvejere, mellem store og mindre fæstebøn-
der”.25

Dette dannede udgangspunkt for en gen-
tolkning af de vigtigste kapitler af periodens
politiske historie og standskampe i form af en
historie om klassekampe mellem udbyttere og
udbyttede. F.eks. blev Christian den Andens
modstand mod adelen forstået gennem en alli-
ance med borgerskabet, men i et tvetydigt for-
hold til almuen, der er med til at bane vejen
for kongens nederlag over for adelen. Grevens
fejde og Clementsfejden i 1534 blev i forlæn-
gelse heraf skildret som henholdsvis borger-
krig og bondekrig, begge formet af klasse-
modsætninger. En del af bogens tolkninger
kom derfor også til at stå som tilspidsninger af
tidligere tolkninger fra den ikke-marxistiske
historievidenskab, snarere end som ganske
nye. Ligeledes betød forfatterens identifikati-
on af ‘folket’ og især bønderne som den un-
dertrykte klasse under feudalismen, at bogen i
væsentlige henseender lå ret tæt på traditionen
fra C.F. Allen og frem.26

Mere markant oppositionel og teoretisk
klarere var Scocozzas senere analyse af 1700-
tallets landboreformer som en borgerlig-kapi-
talistisk revolution, forårsaget af bøndernes
klassekamp, der måske endnu klarere viste
klassebegrebets placering heri. Det kapitalisti-
ske resultat af disse forandringer var ifølge
Scocozza betinget af produktivkræfternes ud-
vikling i form af nye dyrkningsmetoder, som
hurtigt kom i modsætning til de nedarvede
produktionsforhold, der var præget af de tra-
ditionelle landsbyfællesskaber. Godsejernes
forsøg på at realisere de nye produktivkræfter
gennem udskiftningen vakte modstand hos
bønderne, hvilket pressede godsejerne til mere
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gennemgribende omlægninger af produktions-
forholdene. Samtidig betød den oprindelig ak-
kumulation af kapital ved væksten i den agra-
re lønarbejderklasse og pengeøkonomien, at
der kunne foranstaltes frikøb og investeringer
i nye produktionsmidler som forudsætning for
fæstebøndernes overgang til selveje. Resulta-
tet blev en ny agrarkapitalisme i samfundets
basis, senere efterfulgt af en industriel kapita-
lisme og i 1848-1901 gradvise forandringer af
den politiske overbygning via kampe mellem
bønderne og forskellige dele af borgerskabet.
Klassekampen var med andre ord årsagen til
det kapitalistiske gennembrud i samfundets
basis, mens produktivkræfternes udvikling var
betingelser for dette resultat, og forandringer-
ne i overbygningen fulgte noget senere.27

Til trods for Scocozzas hyppige insisteren
på, at den historiske materialismes analyseka-
tegorier var abstrakte og dermed ikke svarede
fuldstændigt til den empiriske historie, var det
således et gennemgående træk ved hans ana-
lyser, at kategorier som ‘klasse’, ‘klasse-
kamp’, ‘produktivkræfter’ og ‘produktionsfor-
hold’ blev oversat ret direkte til empirisk-hi-
storiske fænomener inden for en dansk-natio-
nal ramme. Både denne oversættelighed til
nationalhistorien og forståelsen af den histori-
ske materialismes kategorier som umiddelbart
almengyldige var derimod hovedangrebs-
punkter for de øvrige fremherskende retninger
i 1970’ernes danske marxisme.

Althusserskolen og 
klassekampen
Det var således udtryk for mange universitets-
marxisters kritik af sådanne historisk-materia-
listiske forståelser, da Roskilde-historikeren
Henrik Jensen beklagede Scocozzas teoretiske
afsæt i et “en gang for alle givet hierarki mel-
lem samfundstotalitetens instanser”. En sådan
teori formåede ifølge Jensen ikke “at skelne
mellem det, at et element eller niveau altid er i
sidste instans determinerende (nemlig økono-
mien), og så det, at det dominerende niveau
skifter”, så at dette f.eks. under feudalismen
ikke var økonomien, men politikken.28

Jensen udfordrede således den antagelse af

et nogenlunde fast forhold mellem analyseka-
tegorierne, som var central i den traditionelle
historiske materialisme. I stedet ville han tage
udgangspunkt i skolen omkring den franske
marxist Louis Althusser, dvs. blandt andre Et-
ienne Balibar og Nicos Poulantzas. På grund-
lag af en skarp skelnen mellem realobjekt og
kundskabsobjekt afviste denne skole bl.a. fo-
restillingen om et skabende subjekt og om
samfundstotaliteten som én stor, simpel enhed
og udviklede i stedet opfattelser af samfund-
stotaliteten som en kompleks, struktur af ni-
veauer: politisk, ideologisk, økonomisk. Disse
niveauer kunne på skift være dominerende in-
den for helhedsstrukturen, skønt økonomien
altid var dominerende ‘i sidste instans’.29 Det
betød bl.a., at klassebegrebet nok havde rele-
vans på tværs af forskellige samfundstyper,
men ikke spillede den samme rolle i dem alle.
Mens Althusserskolen dermed i nogle hense-
ender nærmede sig Weber-inspirerede tolk-
ningstraditioner og vandt betydeligt større
indpas i socialvidenskaberne end i historie-
skrivningen, var den dog også et af de vigtig-
ste udgangspunkter for noget af den mest
markante udenlandske marxistiske historie-
skrivning i perioden, ikke mindst Perry An-
dersons storværk om den borgerlige stats hi-
storiske rødder.30

Henrik Jensens og Ole Bernilds egen påbe-
gyndte, grundigt teoridiskuterende udforsk-
ning af dansk feudalisme byggede ligesom
Scocozzas på den opfattelse, at klassekampen
var den afgørende historiske drivkraft. I for-
længelse af Althusser afviste de dog samtidig,
at klasser skulle kunne betragtes som subjek-
ter.31 Heri lå en generel kritik af enhver be-
tragtning af skabende historiske subjekter i hi-
storien, ikke kun individer, men også klasser
og andre størrelser – således også den kapital-
logiske skoles tanker om kapitalforholdet.32

Ifølge Bernild og Jensen var klassekampen
var derimod historiens drivkraft, fordi den
‘fortættede’ de samfundsmæssige strukturer.
Netop derfor kunne den ikke danne udgangs-
punkt for den historiske analyse, sådan som
Scocozza antog. Først måtte man analysere al-
le de strukturer, som blev fortættet i klasse-
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kampen: “produktionsmådernes særegenhe-
der, deres hierarkiske ordning i samfundsfor-
mationen, deres sammenføjninger i de for-
skellige niveauer og niveauernes indbyrdes
samspil”.33 Klassekampskategorien sås såle-
des som gyldig for analysen af enhver histo-
risk forandring i samfundsformationen, men
dens nøjagtige rolle og former afhang helt af
den nøjagtige sammensætning af strukturele-
menter inden for den konkrete samfundsfor-
mation. Scocozzas direkte fokus på klasse-
kampen betød derimod ifølge Bernild og
Jensen blandt andet, at han havde fejltolket
Clementsfejden. Frem for at være en direkte
konfrontation mellem feudalismens hoved-
modsætningspar, drejede både denne fejde og
det store nordjyske bondeoprør i 1441 sig om
en sekundær modsætning mellem konge og
selvejerbønder.34 I overensstemmelse med de-
res teoretiske bestemmelser udskød Bernild
og Jensen dog udtrykkeligt de nærmere analy-
ser af klassekampens rolle i dansk feudalisme
til tredje eller fjerde bind af undersøgelsen –
hvoraf dog kun dette første bind faktisk blev
publiceret. 

En langt mere umiddelbar rolle spillede be-
greberne ‘klasse’ og ‘klassekamp’ dog i en an-
den historisk undersøgelse, der ligeledes hen-
tede sin væsentligste teoretiske inspiration i
Althusserskolen, nemlig socialforskeren Iver
Hornemann Møllers store forskningsprojekt
fra slut-1970’erne om klassekampens rolle i
bestemmelsen af dansk sociallovgivning fra
1800-tallets midte til forfatterens egen samtid.
Imod navnlig Jørgen S. Dichs tolkning af, at
sociallovgivningen havde været ensidigt be-
stemt af den herskende klasses behov, ville
Hornemann Møller vise, at det snarere var
kampen mellem de forskellige klasser og soci-
ale lag, der havde bestemt resultatet.35 Her
blev ‘klasse’ defineret meget bredt som “en
gruppe mennesker, der (...) afgrænses over for
andre grupper ved besiddelse, placering i den
samfundsmæssige organisering af arbejdet,
kamperfaringer og ideologisk indstilling”.36

Klasserne og deres modsætninger var ikke al-
ene determinerede, men også “hovedkraften
bag alle ændringer i samfundets struktur og

udvikling”, herunder i staten, der i forlængel-
se af Nicos Poulantzas blev bestemt som en
væsentlig arena for klassekampen.37 Samtidig
blev de enkelte klassers heterogenitet forsøgt
indrammet ved hjælp af underkategorier som
‘lag’, ‘fraktioner’ og ‘sociale kategorier’.38

Dermed var det muligt i forfatterens samtid at
udpege f.eks. småborgerskabet som “selvs-
tændige næringsdrivende, som har ingen eller
få ansatte”, mellemlagene som ikke-mervær-
diskabende lønarbejdere og arbejderklassen
som de merværdiskabende arbejdere.39 I for-
længelse af den brede klassebestemmelse pe-
gede Hornemann Møller også på f.eks. “en
egen antimonopolistisk ideologi” som typisk
for småborgerskabet.40 Centralt i disse studier
stod dog også forandringerne over tid i de
danske klasser og deres indbyrdes forhold.
Her byggede forfatterens generelle analyse af
klassestrukturen på eksisterende undersøgel-
ser – til de lange linjer således især den første
af de to klassestrukturundersøgelser fra Den
jyske historiker, som skal undersøges nærme-
re senere i denne artikel.

Ved således at sætte klassekampen som hi-
storisk drivkraft på baggrund af et nøjere teo-
retisk afklaret og kategorialt underdelt klasse-
begreb placerede Hornemann Møller sig i en
vis forstand teoretisk imellem de øvrige marx-
istisk inspirerede retninger i perioden. Til
trods for den marxistiske forankring i kapita-
lisme- og klassekampsbestemmelser og den
principielle anerkendelse af relationelle be-
stemmelser, ideologi og kamperfaring lå hans
klasseanalyse dog i praksis i nogle henseender
nærmere den bestemmelse på grundlag af er-
hvervsgrupper, som man tidligere havde set
hos f.eks. Vagn Dybdahl. Også Dybdahl hav-
de jo som nævnt påpeget typiske kulturelle
former for hver enkelt klasse, men på grund-
lag af en grundlæggende rent socioøkonomisk
udpegning af klassen. Mens konkrete forsk-
ningsresultater således havde betydelig poten-
tiel interesse for en mere omfattende analyse
af klasser i Danmark, var det vanskeligt fra
dette punkt at indgå i den overordnede diskus-
sion af klassebegrebets rolle i historieskriv-
ningen.
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Klassestruktur og kapitalforhold: 
Den jyske historiker
Det væsentligste teoretiske alternativ til Alt-
husserskolen for mange marxister på danske
universiteter var den tysk forankrede ‘kapital-
logiske’ skole eller kritpoløk’en.41 Den danne-
de det væsentligste teoretiske udgangspunkt
for et af de mest ambitiøse forsøg på at forstå
dansk historie ud fra klassebegrebet: Den
jyske historikers analyser fra 1973 og 1976 af
dansk klassestruktur i hhv. 1870-1920 og
1920-40.42 Kapitallogikken vendte sig mod
ikke kun den ‘borgerlige videnskabs’ ideolo-
giske antagelse af det kapitalistiske samfunds
forestillingsrammer som naturgivne eller
eviggyldige, men også andre marxisme-ret-
ningers opfattelse af analysekategorierne som
gyldige for hele historien. Herimod insistere-
de kapitallogikerne på, at analysekategorier
og undersøgelsesmetode måtte reflektere den
konkrete undersøgelsesgenstand, og at det
gyldige ved Marx’ tilgang var den specifikke
analyse af kapitalens ‘begreb’: varens dobbel-
te karakter af brugs- og bytteværdi, kapitalfor-
holdet, dvs. relationen mellem kapital og lø-
narbejde i vareproduktionen, osv. Alt, hvad
der lå uden for kapitalens dominans, dvs. ik-
ke-kapitalistiske samfund og ikke-kapitalisti-
ske elementer i samfundet, lå dermed også
uden for de marxistiske kategoriers umiddel-
bare gyldighedsomfang.43

Den historiografiske udfoldelse af disse
teoretiske antagelser i det århusianske fagkri-
tik-miljø, som Den jyske historiker indgik i,
insisterede dog på at forbinde den ‘logiske’
analysemåde med en ‘historisk’.44 Tilsvarende
distancerede en af klassestrukturanalysens le-
dende folk, Steen Busck, sig i 1974 viden-
skabsteoretisk fra kapitallogikken i strengere
forstand. I stedet tilsluttede han sig en ‘prak-
tisk’ marxisme, der imod tendensen til at lade
“kapitallogikken determinere historiens gang
hen over hovedet på de konkrete mennesker”
ville tage udgangspunkt i “den konkrete, hi-
storiske virkelighed”, herunder i “bestemte
klasser i et bestemt modsætnings- og styrke-
forhold” i “ord og handlinger” hos de indivi-
der, som klasserne bestod af.45

Selve klassestrukturanalyserne var dog be-
tydeligt tættere knyttet til den kapitallogiske
traditions funktionalisme. Ikke desto mindre
sås også her en underliggende ubekvemhed
ved kapitallogikken, som på flere måder stred
mod inddragelsen af den som det centrale teo-
retiske udgangspunkt. Begge undersøgelser
afspejlede således et stærkt politisk engage-
ment og markante praksisfordringer i den mo-
tivering af studierne, som – delvis indirekte –
fremgik af teksterne, nemlig konstateringen af
en anomali i det danske samfund: manglen på
en stærk revolutionær arbejderklasse- og be-
vægelse. I både 1973 og 1976 blev dette over-
ordnet forklaret med den særlige danske vej
til kapitalismen, der havde affødt en særegen
dansk klassestruktur. 1976-undersøgelsen lag-
de dog langt større vægt på arbejderbevægel-
sens udvikling og på klassernes politiske ud-
tryk, bl.a. i partiernes politik, end undersøgel-
sen fra 1973, der af forfatterne selvkritisk blev
beskrevet som ‘økonomistisk’.46

Ligeledes var der afgørende forskelle mel-
lem de to undersøgelsers udlægning af den
danske klassestrukturs særtræk. 1973-under-
søgelsen lagde vægt på småborgerskabets,
herunder gårdmændenes, dominans som et
særtræk ved den danske klassestruktur, der
havde affødt en “småborgerlig bevidsthed”
også i arbejderbevægelsen.47 1976-under-
søgelsen revurderede disse gårdmænds klasse-
status ved at betragte dem som en del af bor-
gerskabet.48 Dermed undergravede den senere
undersøgelse også den klassespecifikke for-
klaring af den ikke-revolutionære bevidsthed.

I stedet tog 1976-undersøgelsen, til trods
for sin hensigt om at være mere pædagogisk
formidlende end den tidligere klassestruktura-
nalyse, udgangspunkt i logiske udledninger af
kapitalforholdet. Den danske arbejderbe-
vægelses reformisme blev således forklaret ud
fra den “socialpartnerbevidsthed”, der ifølge
forfatterne opstod “spontant af produkti-
onsmåden i alles bevidsthed” – fordi det kapi-
talistiske samfund ville høre op med at funge-
re, hvis arbejderne ikke længere anerkendte
kapitalistens ‘ret’ til at tilegne sig merværdi-
en.49 Dette element i analysen fjernede sig
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dog ikke kun fra den tidligere undersøgelse,
men truede ligefrem med at undergrave både
klassebegrebets stilling i den overordnede for-
klaring og selve undersøgelsens udgangs-
punkt. Hvis ‘socialpartnerbevidstheden’ ud-
sprang direkte af den kapitalistiske økonomis
funktioner, var der jo ikke meget mening i at
betragte de danske arbejderes manglende re-
volutionære klassebevidsthed som en anoma-
li; snarere måtte man da undre sig over, at der
nogensinde opstod revolutionær bevidsthed.50

Selv om forfatterkollektivet ikke konfron-
terede denne fundamentale vanskelighed di-
rekte, syntes et appendix om bestemmelse af
klassebevidsthed at vidne om en søgen efter
en anderledes forbindelse mellem kapitallogik
og historisk analyse. Her udnævnte forfatteren
“den revolutionære bevidsthed” til klassebe-
vidsthedens reneste form, der kom til udtryk i
kampen for “afskaffelse af såvel kapitalen
som lønarbejdet”.51 Denne anderledes udled-
ning af bevidsthed fra kapitalforholdet – en
udledning, der over for analysen af socialpart-
nerbevidsthed måtte tage sig rent normativt
ud – blev her samtidig forbundet med en op-
fattelse af klassebevidsthedens etablering gen-
nem en ‘læreproces’.52 Dette appendix stemte
bedre overens med undersøgelsens grund-
læggende problematik, men stred således også
mod de teoretiske bestemmelser i selve klas-
sestrukturanalysen.

En mere kontinuerlig pointe i begge under-
søgelser var, at klasser måtte bestemmes
strukturelt og relationelt. 1973-undersøgelsen
understregede, at klasser var “størrelser i et
forhold eller et kompleks af forhold, hvor for-
holdet netop er det, der bestemmer og konsti-
tuerer dem” – ikke som i den ‘borgerlige’ vi-
denskabs forestilling om isolerede socialgrup-
per, der umiddelbart kunne opgøres statistisk
alene ud fra den empiriske overflade. Klasse-
kampen gik med andre ord logisk forud for
klasserne.53 1976-undersøgelsen påpegede no-
get tilsvarende, men understregede samtidig,
at ‘historiske’ klassekategorier som ‘borger-
skab’, ‘småborgerskab’ og ‘gårdmænd’ måtte
bestemmes på grundlag af kapitalbegrebets
logiske struktur, dvs. især forholdet mellem

kapital og lønarbejde, også selv om “klassea-
nalysen ikke uden videre kan udledes af kapi-
talbegrebet”.54

Begge disse undersøgelser betragtede der-
med først og fremmest klasserne som resulta-
ter af andre determinationsstrukturer – i 1973-
undersøgelsen som resultater af verdensmar-
kedet og den danske førkapitalistiske stat, i
1976-undersøgelsen som historiske afspejlin-
ger af kapitalforholdet – snarere end som hi-
storiske aktører eller drivkræfter. Her var så-
ledes temmelig langt til Scocozzas direkte
klassekampstolkning og endnu længere til
Steen Buscks erklærede hensigt om at fokuse-
re på klassernes konkrete handlinger. Også
dette synes at have affødt modtendenser i hver
af de to undersøgelser.

En vis aktørrolle blev således i den tidlige
undersøgelse tilskrevet staten. Denne havde
ifølge forfatterne spillet “en meget aktiv rolle
under det borgerlige samfunds etablering”,
men havde derefter gradvis trukket sig tilbage
for at “fungere som en politisk størrelse, der
lagde de retslige rammer for den frie udfol-
delse af produktionen og vareudvekslingen”,
dvs. “tilvejebringelsen af de almene produkti-
onsbetingelser” for kapitalen.55 Den “fordob-
ling i stat og samfund”, dvs. adskillelsen af
politik og økonomi, som var grundlæggende
for det kapitalistiske samfund og ifølge forfat-
terne var blevet retsligt formaliseret med ju-
nigrundloven, havde således rødder i den dan-
ske stats fremfærd forud for kapitalismens ud-
vikling i Danmark, navnlig gennem landbore-
formerne i slutningen af 1700-tallet.56 Der-
med stod staten i denne analyse nærmest som
en slags substitut for klassehandlinger.

Den potentielt spændende tese om den før-
kapitalistiske stats rolle blev dog ikke udfol-
det videre. I 1976-undersøgelsen blev også
statens form udledt logisk af kapitalens repro-
duktionsbehov, idet den moderne danske ‘so-
cialstat’ afspejlede ‘socialpartnerbevidsthe-
den’ ved at indlemme arbejderklassen som li-
geberettiget partner.57 Endnu engang viste sig
en modvilje inden for samme fremstilling
mod denne generelle kapitallogiske pointe,
denne gang i en tilsyneladende ubevidst side-
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stilling af mindst fire vidt forskellige forkla-
ringer af det moderne demokratis opståen.
Mest i den kapitallogiske ånd var udledningen
af den demokratiske statsform af de ‘vareøko-
nomiske’ begreber om frihed og lighed.58 Et
andet sted blev ‘demokratiseringsprocessen’
imidlertid selv fremstillet i aktørtermer – en
efter alt at dømme utilsigtet tilnærmelse til
den borgerlige moderniseringsteoris forudsæt-
ninger.59 Et tredje sted blev demokratiet frem-
stillet som et resultat af politiske partiers kam-
pe, navnlig Socialdemokratiets indsats – hvil-
ket forudsatte en teori om de politiske kampes
relative autonomi, som stred mod kapitallo-
gikken.60 Endelig anførte undersøgelsen et en-
kelt sted klassekampe som forklaring på eta-
bleringen af en demokratisk offentlighed i
Danmark – og antydede dermed en klassesub-
jektivitet, som i højere grad lignede det, Steen
Busck havde efterlyst.61 Denne variationsrig-
dom hang sandsynligvis i vidt omfang sam-
men med indbyrdes forskelligheder forfatter-
ne imellem, men tydeliggør ikke desto mindre
en udbredt uklarhed om forholdet mellem det
‘logiske’ og det ‘historiske’ og ‘praktiske’.

Til trods for de indbyrdes forskelle hvilede
begge Den jyske historikers klassestruktur-un-
dersøgelser dog på fælles opfattelser af klas-
sebegrebets historiske gyldighedsomfang. Det
lå implicit, men tydeligt i forlængelse af kapi-
tallogiske diskussioner, når forfatterne ude-
lukkende skildrede klassebegrebet som foran-
kret i kapitalforholdet, dvs. i en kapitalistisk
kontekst. Eksplicit viste sådanne standpunkter
sig i Den jyske historikers samtidige løbende
diskussioner af muligheden for at analysere
prækapitalistiske samfundsformer med marx-
istiske begreber. Her konkluderede især Jørn
Hansen ud fra en bekendelse til “kritikken af
den politiske økonomi som den eneste egentli-
ge marxistiske metode”, at denne metode ude-
lukkende havde “gyldighed for det kapitalisti-
ske samfund”.62 Også her viste sig ganske vist
signifikante indbyrdes uenigheder.63 Ikke de-
sto indre fik denne opfattelse som konse-
kvens, at den danske vej til kapitalismen her
søgtes forklaret uden nogen nærmere analyse
af, hvad der gik forud for kapitalismen. Sam-

menhængende hermed rummede klassestruk-
turanalyserne ingen analyse af elementer i det
moderne danske samfund, som lå uden for ka-
pitalforholdets dominans, således heller intet
begreb om f.eks. præ-kapitalistiske levn inden
for kapitalistiske samfund.

Resultatet af Den jyske historikers ofte ny-
brydende og komplekse ansatser til en samlet
analyse blev således ikke den tilsigtede sam-
menhængende helhedsbestemmelse.64 Snarere
endte man i en polarisering mellem på den
ene side en fatalistisk forankring af den dan-
ske klassestrukturs specifikke former i en al-
men logisk analyse af kapitalbegrebet, på den
anden side en helt idealistisk, nærmest volun-
taristisk opfattelse af revolutionær teori, op-
stået uden for kapitalforholdet. Begge dele
truede med at undergrave intentionerne om at
udvikle historiske klasseanalyser, der hævede
sig over det rent ‘logiske’. 

Klasse og kultur
Navnlig i Den jyske historikers klasseanalyser
anes en stræben hen mod en større indarbej-
delse af politiske former, praktiske sociale er-
faringer og bevidsthedsmæssige udtryk, også
selv om de kapitallogiske grundantagelser for-
hindrede en konsistent eller blot fokuseret ud-
foldelse af sådanne temaer. Andre marxistiske
traditioner lagde op til tættere studier af
sådanne forhold. Georg Lukács og Antonio
Gramsci havde allerede i 1920’erne udpeget
praksis, snarere end f.eks. produktivkraftbe-
grebet, som marxismens kerne. På det grund-
lag havde de fokuseret nøjere på kollektive
bevidsthedsformers betydning i form af hen-
holdsvis klassebevidsthed og ideologisk hege-
moni.65 Aspekter af disse tanker var blevet vi-
dereudviklet i den såkaldte ‘vestlige marxis-
me’, især i den tyske ‘kritiske teoris’ analyser
af kultur og ideologi, der delte væsentlige teo-
retiske forudsætninger med kapitallogikken.

1970’ernes danske marxister havde også
forholdt sig til disse retninger, men mere i
kultur- og ideologikritiske litteraturanalyser
end i historieskrivningen. En væsentlig undta-
gelse herfra var dog Martin Zerlangs fyldige
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analyse fra 1976 af det agrare småborgerskab
i Danmark fra landboreformerne til system-
skiftet. Her blev nogle af Lukács’ centrale teo-
rier om totalitet, praksis og klassebevidsthed
udviklet i socialpsykologisk retning, med in-
spiration fra blandt andre Wilhelm Reichs
freudo-marxistiske massepsykologi fra 1930’-
erne og Anette Leppert-Fögens dengang nye
analyse af småborgerskabet. Resultatet nær-
mede sig meget det, der fra begyndelsen
1980’erne vandt udbredelse under betegnelsen
‘mentalitetshistorie’. Zerlangs gennemgående
analyse af den betydning, som det agrare
småborgerskab struktur i overgangen til kapi-
talisme fik for det moderne Danmarks indret-
ning, var beslægtet med Den jyske historikers
tidlige forsøg, men var her betydeligt mere
udfoldet. Ikke mindst var de fyldige analyser
af bøndernes religiøse og sociale bevidsthed
gennem bonde- og vækkelsesbevægelsernes
skrifter tænkt mere systematisk sammen med
opfattelsen af klassestrukturen og af klasse-
kampen som historisk drivkraft. Også dette
værk var dog præget af at have overtaget en
stor del af sit analysemateriale fra den forelig-
gende, ikke-marxistiske litteratur.66

En del af Gramscis teorier og begreber fik
en vis renæssance i samfundsanalyser fra slut-
ningen af 1970’erne, især i politologiske tra-
ditioner, men også som forbindelsesled til nye
kulturhistorisk forankrede interesser. I et for-
søg på at indkredse det ideologiske fænomen
‘danskheden’ reformulerede Uffe Østergård i
1984 den gamle klassetolkning af grundtvigi-
anismens position i den moderne danske of-
fentlighed, som bl.a. P.G. Lindhardt havde ud-
foldet. I stedet fremhævede han de grundtvigi-
anske gårdmænds hegemoniske position, hvis
rolle bl.a. var betinget af den særlige danske
vej til kapitalismen.67 Hermed sås således,
delvis i forlængelse af nogle af samme spørgs-
mål, som havde ledet Den jyske historikers
klasseanalyser, forholdet mellem ideologi og
klasse ikke som et én-til-én-forhold, men som
et led i en samlet bestræbelse på social og kul-
turel helhedsforståelse.68

Franske og navnlig britiske marxistiske hi-
storikere havde imidlertid, delvis i parløb med

den franske Annales-skoles fokus på kollektiv
mentalitet inden for en socialt forankret total-
historie udviklet en historieskrivning, der i
højere grad end de fremherskende danske
strømninger tog udgangspunkt i kollektive er-
faringer, kultur, ideologi og bevidsthed.69

Mest markant kom dette til udtryk i den briti-
ske marxistiske historiker E.P. Thompsons
indflydelsesrige bestemmelse af klasse som
bevidsthedsafhængig, relationel proces – no-
get, der ‘sker’, idet en gruppe mennesker som
resultat af fælles erfaringer føler og udtrykker
fælles interesser imod en anden klasse.70 Det-
te etablerede en forbindelse mellem social- og
kulturhistorien, der dog kun i ret begrænset
omfang blev udfoldet teoretisk hos Thomp-
son, som hellere forsvarede den empirisk for-
skende historikers praktiske erkendelsesresul-
tatet imod især Althusserskolens teoretiserin-
ger.71 For mange historikere kunne dette ud-
trykke en overgang til nyere, mere kulturhi-
storiske interesser, der fra omkring 1980
vandt frem i mangfoldige faghistoriske sam-
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menhænge. Dette skift var imidlertid forbun-
det med en opgivelse af de forsøg på teoretisk
afklaring af klassebegrebet, som havde kende-
tegnet 1970’erne.

Der var for eksempel ret lidt teori, men der-
imod en underliggende Thompson-lignende
enhedsforståelse af kultur og klasse, i Niels
Finn Christiansens fremstillinger af dansk hi-
storie i det 19. og 20. århundrede. Hans bog
om arbejderbevægelsens forhistorie fra 1986
skildrede denne proces som karakteriseret ved
en række spændinger mellem – og inden for –
borgerskabet, bestående af agrar- og handels-
kapitalister, småborgerskab og arbejderklasse
i land og by, samt et pjalteproletariat af margi-
naliserede. Disse blev analyseret sammen med
fremvæksten af folkelige og politiske be-
vægelser og ideologiske udtryk, selvsagt med
særligt henblik på de tidlige forsøg på at orga-
nisere arbejderne inden for lavene, i sel-
vhjælpsforeninger, korporative former og fag-
foreninger.72 Klasseanalysen sås i endnu bre-
dere sammenhæng i samme forfatters frem-
stilling fra 1990 af dansk historie i 1900-1925,
dvs. en periode, der delvis overlappede med
både Vagn Dybdahls og Den jyske historikers
tidligere klasseanalyser.73 Frem for indled-
ningsvis at fremstille klasserne hver for sig
som ramme om hver enkelt klasses levefor-
hold fokuserede Christiansen på klassemod-
sætninger og klassekamp som et gennemgåen-
de træk i en helhedsanalyse. Denne analyse
var i høj grad struktureret ud fra de historiske
erfaringer, mentale rammer og sociale og poli-
tiske handlingsmuligheder, der gjorde sig gæl-
dende for datidens indbyggere i Danmark. En
del af de social- og kulturhistoriske under-
søgelsesfelter som forholdet mellem klasser
og politiske partier, boligforhold, læsevaner
med mere havde pendanter i Dybdahls under-
søgelse, selv om nogle fokuspunkter også af-
spejlede nyere interesse, bl.a. den nøjere skil-
dring af kvinders forhold og kvindebevægel-
sen. Tematiseringen var imidlertid afgørende
anderledes. Frem for som 1970’er-marxisterne
at forankre historietolkningen i grundige teo-
ri- og kategoriovervejelser eller som Dybdahl
at lade en bagvedliggende teori om økono-

misk-social rammedeterminering styre frem-
stillingen, viste Christiansens fremstilling sna-
rere en hermeneutisk bestræbelse på indlevel-
se i fortidens menneskers livsverden, som
blev rammesættende for analysen af klasse-
forholdene.

Ved siden af disse videreudviklinger blandt
historikere videreudviklede især etnologer og
sociologer fra begyndelsen af 1980’erne andre
elementer af Louis Althussers tænkning end
dem, som historikere og politologer havde
hæftet sig ved fem-ti år før. Det gjaldt især
Althussers bestemmelse af ideologiens for-
ankring i ‘materiel’ praksis og det individuelle
subjekt ideologiske ‘interpellering’ gennem
disse praksisformer – altså det, at de sociale
normer så at sige udpeger den enkelte som et
subjekt med en bevidsthed.74 Dette var med til
at åbne strukturmarxistisk inspirerede per-
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spektiver for tættere og mere stringente analy-
ser af subjekt-opfattelser, identitet og udsyn.
Dette blev forbundet særlig prægnant med en
analyse af sådannes klassedifferentiering i den
københavnske etnolog Thomas Højrups ana-
lyser fra 1983 og frem af forskellige livsfor-
mer, relateret til en række forskellige forhold,
der alle sås som betinget af produktionsmåden.
Den kapitalistiske produktionsmåde åbnede så-
ledes for lønarbejderlivsformen, den karriere-
bundne livsform med flere.75 Inspirationen fra
Althusser fungerede nu mere som udgangs-
punkt og redskabssamling til konkrete socio-
kulturelle undersøgelser end som ‘skole’ i
modsætning til andre. Dermed kunne althusse-
rianske elementer nu kombineres med en ræk-
ke andre elementer, der ud fra rent filosofiske
eller teoretiske betragtninger stod i meget
skarp modsætning til Althusser. Hos Højrup
selv gjaldt det bl.a. et dialektikbegreb fra He-
gel. En senere arbejderhistorisk undersøgelse i
forlængelse heraf, Niels Jul Nielsens afhand-
ling fra 1998 om differentiering og arbejderso-
lidaritet på B&W 1850-1920, trak på E.P.
Thompsons betragtninger af arbejderklassens
historiske skabelse af sig selv. Det var et sam-
menstød af strukturelle og aktørfokuserede
subjekt-begreber, som ville have fået enhver
rigtig 1970’er-althusserianer til at gyse.76 Dem
var der imidlertid ikke mange tilbage af i 1998.

Disse bidrag viste, at hverken klasseanaly-
sen eller den socialhistoriske tolkningstradi-
tion kunne betragtes som endeligt afskaffet
med den ‘kulturelle vending’, der satte ind i
1980’erne. Det samme vidnede – og vidner –
den stadige interesse for klassebestemt kultur
om, hovedsagelig i form af arbejderhistoriske
undersøgelser, men også f.eks. i nyere elite-
studier. Men den interesse og de teoretiske tra-
ditioner, der havde båret interessen for ‘klas-
se’ som sådan, dvs. klasse, klassestruktur og
klassekamp som hovedfelter for historiske stu-
dier, gled ikke alene mere og mere i baggrun-
den, men også i glemmebogen. Et af de sene-
ste store bidrag om arbejderhistorien, bogen
Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000 fra
2007, ligger da også ret tæt på den social- og
kulturhistoriske forståelse, man så i Christian-

sens værk fra 1990. Ligeledes har Jens Eng-
berg i sit store værk om dansk kulturpolitik i
perioden 1750-1900 tolket sit emne ud fra en
grundlæggende social klasseforståelse uden
nogen større eksplicit kategoriafklaring.77

Disse forsøg på at basere historieskrivnin-
gen på en løsere enhedsforståelse af kultur- og
socialhistoriske magtforhold som kendeteg-
nende for klasser står imidlertid som forsøg
på at fastholde elementer af en bredere klasse-
analysetradition imod de teorier om samfund
og historisk udvikling, som er fremherskende
i dag. Disse dominerende tilgange har tværti-
mod bevæget sig bort fra de bestræbelser om
social helhedsanalyse ud fra ét overgribende
magtbegreb, som var fundamentale for mange
af de tidligere klasseanalyser.

Konklusion
‘Klasse’ har således aldrig kun været én sim-
pel størrelse i historieskrivningen. Som social
analysekategori har brugen af den røbet vidt
forskellige vægtninger af en række betydning-
selementer og dermed en mangfoldighed af
funktioner: som bestemmende økonomisk
ramme, som aktør, som historisk drivkraft,
som ramme for kulturhistorisk forståelse osv.
Ligeledes har der vist sig grundlæggende ue-
nigheder, selv inden for marxistiske traditio-
ner, om klassebegrebets gyldighed som for-
klaringskategori.

Fordi de indbyrdes forskelle i brugen af
klassebegrebet dog sjældent nåede at blive
mere end markeret gennem enkeltstående ana-
lyser og diskussionsbidrag, men i stedet blev
fortrængt af andre interessefelter, blev erfarin-
ger og sammentænkningspotentialer fra disse
analyser ikke opsamlet. Ikke desto mindre må
anerkendelsen og den videre analyse af klas-
sebegrebets forening af forskellige dimensio-
ner være uomgængelige elementer i fremtidi-
ge diskussioner af dets rolle i historieskrivnin-
gen. Sådanne diskussioner vil efter alt at døm-
me kunne være afgørende. De seneste tre årti-
ers kulturhistorie og marxismekritik har gang
på gang indprentet historiefaget, at sociale
modsætninger aldrig eksisterer i et kulturelt
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tomrum, hvor bevidsthed udspringer direkte
af socio-økonomisk position. Bevidstheden
om dette har været et af de væsentligste resul-
tater af den ‘kulturelle vending’, også selv om
man på baggrund af ovenstående gennemgang
af forskellige marxistiske bud på klassebegre-
bets historiske gyldighedsomfang og forkla-
ringskraft må anerkende, at kultur, politik og
ideologi i det mindste var væsentlige elemen-
ter i hvert af disse bud. Hovedfaren ved de ny-
ere kultur- og diskurshistorie retninger består
imidlertid i, at man enten betragter kulturelle
identiteter, diskurser og bevidstheder, som om
de eksisterede i et socio-økonomisk tomrum,
hvori social ulighed, udbytning og klasseun-
dertrykkelse kun var luftige ideer, eller blot
anerkender ‘det sociales’ betingende indfly-
delse helt abstrakt og ubestemt.

En konstruktiv inddragelse af de kritikker,
som hver af de forskellige historiografiske ud-
foldelser af klassebegrebet kunne rette mod
hinanden ville heroverfor kunne danne ud-
gangspunkt for et mere differentieret helheds-
begreb om klasse som udgangspunkt for nye
forståelser af det historiske stof med en mere
præcis inddragelse af både kultur, sprog og
socioøkonomiske aspekter. Denne lille under-
søgelses resultater vil forhåbentlig kunne bi-
drage til et sådant større rekonstruktionsarbej-
de.
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Abstract
Bertel Nygaard: What was ’class’? The con-
cept of class in Danish historiography, Arbej-
derhistorie 3/2009, pp. 38-54.
In present accounts, historiography of class
and class struggle is often summarily associ-
ated with very simplistic versions of Marxism.
However, social classes have played crucial
roles in very different sorts of historiography,
since the 18th Century at least, and its use in
concrete historical interpretations have shown
numerous dimensions of the concept: econo-
mic category, social structure, agency, social
relation, process and more. Marxist interpre-
tations, offering the most explicit discussions
of its theoretical and empirical implications
for historical explanation, have also witnes-
sed significant variations in its use. Focussing
primarily on Danish Marxist historiography
dealing with processes of transition to capita-
lism and modernity, this article points out
concrete instances of widely different uses of
the concept ’class’ in order to work towards a
clarification of its relevance at the present
conjuncture of historiography.
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