OM BIDRAGSYTERNE

Per Maurseth var fra starten av med i kretsen rundt den sosialistiske ukeavisa
Orientering (stiftet høsten 1952), og han var en flittig bidragsyter i avisa i 50og 60-årene. I 1961 var Maurseth blant initiativtakerne til dannelsen av
Sosialistisk Folkeparti, og i alle år siden har han vært aktivt medlem av
SF/SV. Maurseth er professor i historie ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. Blant bøkene han har publisert,
er Fra Moskvateser til Kristiania-forslag: Det norske Arbeiderparti og
Komintern fra 1921 til februar 1923, Pax Forlag 1972; og Gjennom kriser til
makt (1920-1935). Arbeiderbevegelsens historie i Norge, Bind 3, Tiden
Norsk Forlag 1987.
Anders Todal Jenssen er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og
statsvitenskap, Universitetet i Trondheim. Tyngdepunktet i forsknings
arbeidet hans er innen politisk sosiologi, men han har også publisert arbeider
om blant annet innvandring og rasisme. Hans viktigste publikasjon hittil er
Verdivalg - Ny massepolitikk i Norge, Ad Notam Gyldendal 1993. Todal
Jenssen er medlem av Vardøgers redaksjon og har skrevet flere artikler i
Vardøger.
Finn Gustavsen var redaktør av Orientering fra 1959 til 1962, og han skrev
et stort antall artikler i avisa i 1950- og 60-årene. I januar 1961 ble han og de
andre partimedlemmene i kretsen rundt Orientering ekskludert fra Arbeider
partiet. Etter stiftelsen av SF det samme året, ble han valgt inn på Stortinget.
Han var stortingsrepresentant for SF til 1969. Gustavsen var leder for SF i
årene 1971-1975. Han medvirket aktivt til dannelsen av Sosialistisk
Valgforbund og var igjen stortingsrepresentant fra 1973 til 1977. Fra 1986 til
1988 var han redaktør av Ny Tid. De siste årene har han vært fast spaltist i
LO-Aktuelt. I tillegg til sin omfattende politiske og journalistiske virksomhet
har Gustavsen skrevet en flere bøker, blant annet Kortene på bordet,
Gyldendal 1979; Blåmandag, Scanbok, Oslo 1991; Cuba lever/ Cappelen
Forlag 1995; og Transporten i 100 - Norsk Transportarbeiderforbunds
Historie 1896-1996, Tiden Norsk Forlag, 1996.
Hans Ebbing, som leder Kontoret for utbygging og eiendomsforvaltning ved
Universitetet i Bergen, er medlem av Vardøgers redaksjon. Han har skrevet
en rekke artikler i Vardøger, i senere år spesielt kritiske analyser av Det
norske arbeiderparti og endringer i partiets klassegrunnlag. Ebbing har hatt
flere tillitsverv i Sosialistisk Venstreparti.
Torstein Hjellum er førsteamanuensis ved Institutt for sammenlignende
politikk, Universitetet i Bergen. Tyngdepunktet i hans forskning har dreiet
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seg om norsk arbeiderbevegelse og Kinas politiske historie. Han har gitt ut
blant annet følgende bøker: Massebevegelse og stat: Det norske
sosialdemokratiets utvikling 1930-40, Rapport nr. 3, Inst. for sammenlign,
politikk, UiB 1990; Noen av oss har snakket sammen: Om fårnannsveldet i
Arbeiderpartiet 1945-1973, Alma Mater Forlag, Bergen 1992; og Kinesisk
politikk - fra opiumskrig til Deng Xiaoping, Universitetsforlaget 1995.
Hjellum var i 1995 leder for Bergen SV.
Dag Seierstad er utredningsleder i Nei til EU. Forskningsarbeidet hans har
blant annet dreiet seg om arbeidsløsheten i Øst-Europa. For tiden arbeider
han på et prosjekt om EUs indre marked og den sosiale dimensjon. Foruten
mange tidsskriftartikler har han blant annet publisert bøkene Når jobbene
forsvinner, Pax Forlag 1980 og Brussel midt imot, Nei til EF, Oslo 1993.
Seierstad er medlem av Vardøgers redaksjonsråd. Han har tidligere bidratt
med artikler i Vardøger 20 (1992) og 22 (1994), som begge handlet om EU.
Seierstad har hatt en rekke tillitsverv i SV.
Anders Ekeland er utdannet sosialøkonom. Sammen med en kollega driver
han konsulentfirmaet Event A/S i Oslo. I inneværende periode representerer
han RV i Bærum kommunestyre. Ekeland er medlem av Vardøgers redak
sjonsråd. I Vardøger 21 (1992) skrev han en artikkel om «Økonomene og
klimakatastrofen» der han - som i mange av sine øvrige arbeider - reiste
kritikk av det rådende paradigmet innen sosialøkonomisk teori.
Vegard Nore er statsviter. Hans hovedfagsoppgave, Fra prinsipiell oppo
sisjon til pragmatisk politikk, er en studie av endringer i strategi og profil hos
SV og det danske SF. Nore har hatt en rekke verv i SU/SV. Han har vært
politisk sekretær i SV, foruten at han har arbeidet for SVs bystyregruppe i
Oslo og Oslo SV.
Knut H. Sørensen er professor i sosiologi og direktør for Senter for
Teknologi og Samfunn ved NTNU. Han er medlem av Vardøgers redaksjon
og har skrevet et stort antall artikler i tidsskriftet. Blant hans faglige arbeider
kan nevnes boken Frankensteins dilemma: en bok om teknologi, miljø og
verdier (skrevet sammen med Håkon With Andersen), Ad Notam/Gyldendal
1992.
Arne Overrein underviser filosofi ved Universitetet i Tromsø. Forsknings
arbeidet hans har et sterkt tverrfaglig preg, med vekt på politisk filosofi og
analyser av politiske og intellektuelle strømninger, blant annet arbeider
bevegelsens ideologiske krise og postmodernismen. Overrein er medlem av
Vardøgers redaksjon; han har hatt det redaksjonelle ansvaret for flere numre
og bidradd med et stort antall artikler.
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