
REDAKSJONELLE MERKNADER 

Alle tekstene av Ka~l Ma~x er utdrag fra VAS KAPITAL,over
satt av Erling Falk: Kapitalen, Fram- forlag, Oslo 1930. 
Det er foretatt mindre ortografiske endringer i overset
telsen. Konkrete eksempler på den sosiale og økonomiske 
situasjon i England i det 19.århundre, som Marx gir både 
i tekst og noter, er i stor utstrekning utelatt. Til gjen
gjeld er det ved henvisninger og kommentarer vist til aktu
elle eksempler i Norge. 

MASKINERI OG STORINDUSTRI er fra Kapitalen, l.bok, 4.del, 
13.kapitel. ARBEIVSVAGENS LENGVE er utdrag fra !.bok, FOR
LENGELSE AV ARBEIVSVAGEN er fra 4.del, 13.kapitel. Utdrag
ene fra VAG- OG NATTARBEID, SKIFTSYSTEMET og KAMPEN OM 
NORMALARBEIVSVAGEN er fra 3.del, 8.kap. ARBEIVSLØNN OG 
LØNNSMETOVER er utdrag fra !.bok, 6.del, 17., 18. og 19. 
kapitel. 

F~ied~iQh Engel-0' artikkel OM AUTORITETEN er skrevet en 
gang mellom oktober 1872 og mars 1873, var rettet mot ita
lienske anarkister. Teksten i Knut Johannesens oversettel
se er tidligere offentliggjort i KONTRAST nr.4, 1969. Da 
artikkelen ble publisert i KURSBUCH nr.14, 1968 skrev re
daktøren av tidsskriftet, Hans Magnus Enzensberger den 
kommentaren som VARVØGER nå trykker. 

11.november 1969 publiserte Parisavisen LE MONVE 2 artik
ler om solidaritet i den internasjonale arbeiderklassen. 
A~ghi~i Emmanuel (som har skrevet boka L'ECHANGE INEGALE, 
Maspero 1968) argumenterte mot eksistensen av en solidari
tet mellom arbeidere i 'rike' og 'fattige' land. Professor 
Cha~le-0 Bettelheim ved Sorbonne argumenterte for en slik 
solidaritet. Le Monde hadde kuttet noe i begge manuskript
ene, men de er i sin helhet oversatt til engelsk og off
entliggjort i MONTHLY REVIEW, Vol. 22, nr.2, juni 1970. 
Bettelheims artikkel trykkes her i sin helhet. Oversettel
sen er fra engelsk. 

I anledning 100-årsjubileet for Lenins fødsel ga MONTHLY 
REVIEW i april 1970 (vol.21, nr.11) ut et rammenummer om 
LENIN IVAG. E~iQ Hob-0bawm CJj Ma~tin NiQofau-0 skrev begge 
om innholdet og virkningene av Lenins teori om arbeider
aristokratiet i de industrialiserte kapitalistiske land. 
Nicolaus' bidrag trykkes her noe forkortet, mens Hobsbawms 
artikkel gjengis i sin helhet. 

Erie Hobsbawm underviser i historie ved Birkbeck College, 
The University of London, og har skrevet flere bøker, bl. 
a. THE AGE OF REVOLUTION og INVUSTRY ANV EMPIRE. 
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Ma~ti» NiQolau~ er sosiolog og tidligere med-redaktør av 
Viet-Report. I 1969 fikk han den første Isaac Deutscher
prisen for 2 essays: PROLETARIAT AND MIVVLE CLASS IN MARX, 
Studie~ o» the Le€t, Vol.7.»~. 1, 1967 og THE UNKNOWN MARX, 
New Le6t Review, No.48, Ma~~/ap~il 1968. 

Den engelske undersøkelsen om industriarbeidernes borger
liggjØrelse er publisert i flere bind på Cambridge Univer
sity Press, 1969, under titelen THE AFFLUENT WORKER IN THE 
CLASS STRUCTURE. Utdraget her er hentet fra 3.bok. Forfat
tere er Joh» H.Goldtho~pe, David LoQkwood, F~a»k BeQhho6e~ 
og Je»»i6e~ Platt. 

Wilhelm ReiQh (1897-1957). Østerrisk lege som døde i feng
sel i USA. Var i 1920-årene en av Freuds nærmeste medar
beidere, bl.a. som stedfortredende direktør ved den psyko
analytiske poliklinikken i Wien. Han utviklet en karakter
analyse som bygde på læren om karakterholdningene som psyk
isk avvergesystem. Reich bodde i Norge fra 1934 til 1939 
da han reiste til USA. 

Reich forsøkte å bygge bro mellom marxismen og psykoanalys
en. Sosialismen skulle danne den materielle basis for mas
senes seksuelle frigjøring. Første utdrag av MASSENPSVCHO
LOGIE DES FASCHISMUS som gjengis her er skrevet samme år 
som Hitler fikk parlamentarisk makt i Tyskland, etterordet 
er skrevet året etter, i mars 1934. 

Oversettelsen til norsk er gjort av Sigmund Aarø. 

Reich utga blant annet: VIE FUNKTION DES ORGASMUS, 
DER EINBRUCH DER SEXUALMORAL, CHARACTERANALVSE, DER 
SEXUELLE KAMPF DER JUGENV, VIALEKTISCHER MATERIALISMUS 
UNV PSVCHOANALVSE. 
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