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BESKRIVNING
Man brukar säga att många har läst "Kommunistiska Manifestet" av Karl Marx/Friedrich Engels, men att
betydligt färre har läst Marx "Kapitalet". Det stämmer naturligtvis. "Kapitalet" kan vara svårläst. Därför
har det alltid funnits behov av introduktioner till "Kapitalet".De första introduktionerna skrevs av
Friedrich Engels, Marx stridskamrat och nära medarbetare, och som också slutredigerade band två och tre
av "Kapitalet". I modern tid har det utkommit flera introduktioner på svenska till "Kapitalet". Det gäller
bland annat "Att läsa kapitalet " (1970) av Louis Althusser/Étienne Balibar , "Den stora upptäckten. Hur
Marx skrev Kapitalet" (1974) av Vitalis S. Vygodski, "Introduktion till metoden i Kapitalet" (1975) av
Anders Lundkvist, "Läs kapitalet!" (1979) av Wolfgang Fritz Haug, "Att läsa kapitalet politiskt" (2007) av
Harry Cleaver, "Inledning till kapitalet" (2013) av Mats Lindberg och "Introduktion till de tre volymerna
av Marx Kapitalet" (2013) av Michael Heine. Mönstret är uppenbart. Dels utgavs det flera introduktioner
på 1970-talet, då det rådde ett vänsteruppsving, och dels under 2000-talets början, vilket tyder på ett
nymornat intresse.Oktoberförlaget har valt att ge ut Friedrich Engels "Om kapitalet" på nytt. Hans
introduktion har nämligen den stora fördelen att den i första hand är inriktad på att popularisera
"Kapitalet", att få så många som möjligt att läsa "Kapitalet". Därför är Engels framställning saklig och
pedagogisk. Han är inte ute efter att göra sig märkvärdig på Marx bekostnad, nytolka eller vinkla Marx för
att det ska passa hans egna teorier. Denna antologi innehåller tre recensioner av Engels, en översikt av
första bandet av "Kapitalet" liksom tillägg till band tre av "Kapitalet".Det är vår förhoppning att denna
antologi ska väcka intresse hos läsarna att studera originalet - "Kapitalet"!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Kapitalet - Wikiwand
ENGELS • Det föll på Fredrich Engels att publicera fortsättningen på Kapitalet. Men Engels bidrog också
med att utveckla Marxismen ytterligare. • Han utvecklade en teori om naturens dialektik.

Kapitalet : definition of Kapitalet and synonyms of Kapitalet (Swedish)
De pengar som investeras i aktier eller fonder kan både öka och minska och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i Quest bör ses som en långsiktig investering.

Majsa Allelin om Karl Marx, Kapitalet & grundutbildningen - YouTube
Om du sätter in pengar på företagskontot så ökar det egna kapitalet, och därmed också skulden till dig som
ägare eftersom du så att säga lånat ut mer pengar till företaget. Vad ingår i Eget Kapital?
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