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mål.
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marxisters rækker. Måtte dette klare og velskrevne skrift tjene som en slags fødselshjælper, der kan forløse

den eksisterende modvilje mod at gøre sig bekendt med de to ideologers doktriner."

– Professor, dr. phil. Bent Jensens forord
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