
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 50- 
og 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-Naturviten- 
skapelige 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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vardøger 9: 
vardøger 10: 
vardøger 11:

(Kan fortsatt skaffes) 
(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 12: 
vardøger 13: 
vardøger 14:

KAPITALISMENS ØKOLOGISKE KRISE - EN KRITIKK AV "ØKOPOLITIKKENS" GRUNNLAG 
FASCISME OG KLASSEKAMP. FASCISERINGSPROSSESEN I TYSKLAND 1928 - 1933 
SOSIALDEMOKRATIET VED VEIS ENDE? - ARBEIDERBEVEGELSE, STAT OG ØKONOMI I 
NORGE ETTER 1945
FRA AKKUMULASJON TIL KRISE I VERDENSØKONOMIEN 
EUROPA SOM ATOMSLAGMARK? MILITÆRSTRATEGI OG RUSTNINGSØKONOMII ØST OG VEST (Kan fortsatt skaffes) 
KARL MARX OG MARXISMEN - FORTOLKNING ELLER FORANDRING? (Kan fortsatt skaffes)

(Kan fortsatt skaffes) 
(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 15: KAMPEN OM ARBEIDSFORHOLDENE - TEKNOLOGI OG ARBEID I SEINKAPITALISMEN 
Harry Braverman: Arbeidets degradering i det 20 århundre
Knut H. Sørensen: Arbeidsmiljølovgivningen og kampen om arbeidsforholdene i

Norge - et historisk riss
Elin Kvande: Ny teknologi - ny arbeidsløshet?
Hans Ebbing: Statsintellektuelle på norsk (Kan fortsatt skaffes)

vardøger 16: MELLOM UTOPI OG DESILLUSJON - PERSPEKTIVER PÅ
POLITIKK OG KJØNNSROLLER I MODERNE NORSK LITTERATUR 

Øystein Rottem: Tekstens illusjoner og desillusjonens
tekster - fra 70-tall til 80-tall

Arne Overrein: "Mitt liv blei levd på den gale sida av jordkloden". Politikk, dekadens
og sosial mobilitet hos Dag Solstad

Rakel Nordseth: Med lasso i hånden og rubinen i favnen. Håpet og kampen om menneskelige
livsbetingelser hos Agnar Mykle (Kan fortsatt skaffes)

vardøger 17: RIVALISERING, MAKTBRUK, GJELDSKRISE - VERDENSØKONOMIEN 11980-ÅRENE 
Marcello de Cecco: Verdens finanssystem mellom internasjonale og transnasjonale forhold
Susan Strange: Politikk, handel og penger
Rune Skarstein: Det internasjonale finanssystemet og u-landenes gjeldskrise
Hyman P. Minsky: Den svarte torsdag vil neppe gjenta seg
Lars Mjøset: Det amerikanske hegemoniet - Forfall eller ny triumf? (Kan fortsatt skaffes)

vardøger 18: ARBEIDERKLASSE OG SOSIALDEMOKRATI - MOT AVVIKLING AV ET SKJEBNEFELLESSKAP?
Perry Andersson: 
Gbran Therborn:

Anders TodalJenssen: 
Hans Ebbing:
Ottar Brox:
Arne Overrein:

Sosialdemokratiet på 80-tallet 
Arbeiderbevegelsens fremtidsutvikling og omdanningen av den 
avanserte kapitalismen 
Fra arbeiderparti til lønnstagerparti 
Er det norske arbeidsparti et sosialdemokratisk parti?
Har sosialdemokratiet en sjanse?
Frihet, orden og sosialisme - merknader til Arbeiderpartiets "frihetskampanje"

(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 19: DET INTERNASJONALE VALUTAFONDET OG VERDENSBANKEN - VERDENSØKONOMIENS TO MONSTRE
Hans Magnus Enzensberger:

Bjørn Brede Hansen: 
Rune Skarstein: 
Riccardo Parboni: 
Sjur Kasa:
Kjell J. Havnevik:

Milliarder i alle land, foren dere! Merknader om Verdensbanken og 
Det internasjonale valutafondet 
Valutafondets rolle i det internasjonale gjeldsregimet 
Pengene og livet! Om Valutafondets kondisjonalitet 
Skyldnernes overskudd
Verdensbanken og det truede miljøet i den tredje verden 
Verdensbankens nye strategi for Afrika sør for Sahara (Kan fortsatt skaffes)
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Rune Skarstein: 
Anders Skonhoft: 
Olav Fagerlid: 
Reidar Almås: 
Dag Seierstad: 
Arne Overrein: 
Hans Ebbing: 
Torstein Eckhoff:

FRA FELLESMARKED TIL FORBUNDSSTAT? (I)
EFs "indre marked" - kapitalisme uten stat?
EF-integrasjonen og økonomisk utvikling i Europa 
EFs monetære union - en statsambisjon uten stat 
EF sin landbrukspolitikk CAP - pengesluk og politisk proteksjonisme 
"Proletarer i alle land,..." - europeisk fagbevegelse i trekktvang 
Europa - slagord, visjon, virkelighet
Sosialdemokrati på Romatraktatens grunn - politiske drømmer versus politiske prosesser 
Valget mellom frihandelsavtale og EØS (Kan fortsatt skaffes)

vardøger 21: NÆRINGSUTVIKLING 0G MILJØKONFLIKTER
Sjur Kasa og Lars Mjøset: 
Kristen Nordhaug:
Hanne Svarstad:
N. Shanmugaratnam: 
Carolyn Merchant:
Knut H. Sørensen:
Anders Ekeland:

Miljøproblemer og teknoøkonomiske paradigmer
Norske fiskerier - Overbeskatning og fordelingskonflikt i historisk perspektiv 
Norsk vannkraft - Næringsutvikling og miljøkonsekvenser hjemme og ute 
Den bærekraftige utviklingen i møtepunktet mellom debattene om utvikling og miljø 
Økofeminisme og feministisk teori 
Naturvitenskapelig politikk?
Økonomene og klimakatastrofen (Kan fortsatt skaffes)

vardøger 22: EF - FRA FELLESMARKED TIL FORBUNDSSTAT? (II)
Lars Mjøset:
Dag Seierstad:
Rune Skarstein:
Ådne Cappelen:
Einar Belsom: 
Anders TodalJenssen: 
Arne Overrein:

Atlantisk og vest-europeisk integrasjon 
EF som beslutningsarena - institusjoner og prosesser 
«Festung Europa»? EF i trekantforholdet med USA og Japan 
Finanspolitikken innenfor den europeiske monetære union 
Miljøkonsekvenser av EFs indre marked 
Nasjonalisme og internasjonalisme 
Suverenitet, demokrati, nasjon - Politiske 
grunnbegreper i EU-debatten (Kan fortsatt skaffes)
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