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Til leserne

Fra og med dette nummeret har Vardøger en redaksjon på åtte 
medlemmer. Dermed har vi bekreftet formelt noe som etterhvert 
er blitt en realitet: Arbeidet med Vardøger er blitt stadig mer 
omfattende og tidkrevende. Utgivelsen av tidsskriftet ble derfor 
så altfor avhengig av forandringer i den private arbeidssitua
sjonen til noen få individer. For at Vardøger skulle få større 
stabilitet og kontinuitet, har derfor flere forpliktet seg til 
å delta i redaksjons- og administrasjonsarbeidet. Den utvidede 
redaksjonen fungerer som den gamle: som et arbeidskollektiv av 
likestilte medlemmer.
Utvidelsen av redaksjonen vil ikke medføre noen forandringer 
av den prinsipielle politiske linja vi hittil har fulgt: Var
døger skal fortsatt være et vitenskapelig marxistisk tidsskrift 
som spenner over et stort felt av emneområder. Hvilke temaer 
vi til enhver tid tar opp, vil først og fremst være bestemt av 
det vi ser som vår hovedoppgave: Vardøger skal bidra til ut
viklingen av en adekvat sosialistisk strategi i Norge og søke 
å avklare de aktuelle og konkrete betingelsene og mulighetene 
i kampen mot det kapitalistiske produksjonssystemet. Gjennom 
dette arbeidet håper vi på lengre sikt å bidra til enhet på 
venstresida i norsk politikk.
Vardøger skal fortsatt være et uavhengig tidsskrift i den for
stand at det ikke er knyttet til noen organisasjon eller noe 
parti, og i den forstand at det ikke baserer seg på noen form 
for økonomisk støtte, selv om frivillige støttebidrag fra 
leserne har vært til stor hjelp.

I arbeidet med Vardøger prøver vi å holde kostnadene så lavt 
som overhodet mulig. Alt redaksjonelt og administrativt arbeid, 
oversettelsesarbeid osv., utføres gratis. Honorarer betales 
ikke annet enn i form av annonser. Siden Vardøger 5 som kom ut 
høsten 1972, har prisen vært uforandret, men trykke- og porto- 
kostnadene har økt voldsomt. Fra og med dette nummeret og for 
eventuelle nyopplag av tidligere numre har vi derfor sett oss 
nødt til å øke abonnementsprisen til 16 kr pr. hefte og løs- 
salgsprisen til 20 kr. Fra og med nr. 6 er Vardøger blitt trykt 
i et samlet opplag på 3000. Dette og senere numre trykkes i et 
førsteopplag på 3000. Vardøger har i dag ca. 900 abonnenter. 
Skal vi kunne holde den nye prisen særlig mange år med den nå
værende kostnadsøkningen, trenger vi mange flere abonnenter 
og en stadig økning av opplaget.

Rune Skarstein
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