
BIDRAGSYTERNE 
 
 
 
Wenche Blomberg, forsker/forfatter, Oslo. Bibliotekar, journalist, kriminolog. Skjønn-
litterær produksjon se http://skrift.no/blomberg Forsket på galehus og 
psykiatrihistorie. Galskapens hus: utskilling og internering i Norge 1550-1850. Oslo: 
Universitetsforlaget 2002. Popularisert kortversjon av Prindsen-historien: Prinds 
Christian Augusts Minde – historie og visjoner om de fattiges kvartal. Oslo: Prindsens 
Venner/IKRS 2006. Norges Forskningsråds Formidlingspris 2006. 

Tor-Johan Ekeland, professor (dr.philos.) i sosialpsykologi ved Høgskulen i Volda, 
og professor II ved Høgskulen i Molde. Han har arbeidd med forsking på konse-
kvensar av de-institusjonaliseringa og korleis menneske med alvorlege psykiske 
lidingar opplever den nye politikken med honnørorda «integrasjon og normalisering». 
Interessert seg for kunnskapsteoretiske problemstillingar relatert til psykiatri og 
psykisk helsevern. Avhandlinga Meining som medisin (1999) analyserte psyko-
terapien sitt empiriske og metateoretiske grunnlag, og utvikla ein kontekstuell meta-
teori. Ekeland har mange års erfaring som psykoterapeut. 

David Ingleby, professor kulturpsykologi ved fakultetet for sosial- og atferds-
vitenskap, Utrecht University i Nederland. Interessert seg spesielt for kulturelle 
forskjeller og for situasjonen til flyktninger, asylsøkere og minoritetsgrupper. Skrevet 
en rekke bøker og artikler, bl.a. Daviid Ingleby (ed.) Critical Psychiatry: The Politics 
of Mental Health, Penguin Books i 1980/ Free Association Books i 2004. David 
Ingleby (ed.) Forced migration and mental health: rethinking the care of refugees 
and displaced persons. New York: Springer, 2005.   

Arnulf Kolstad er med i Vardøger redaksjonen og har skrevet jevnlig i tidsskriftet 
siden 1969. Han var temaredaktør for nr 7, om Psykologi. Kolstad er professor i 
sosialpsykologi ved NTNU og professor II i Mental helse og folkehelse ved Nordic 
School of Public Health i Gøteborg. Han har tidligere vært forskningsleder i Norges 
Forskningsråd med ansvar for psykiatrisk helsetjenesteforskning. Han har nylig 
skrevet det norske bidraget til boka Mental Health Systems Compared, R. Paul Olson 
(ed), Charles C Thomas, Springfield, USA, 2006.  

Ole Jacob Madsen, fra Moss, bor i Bergen. Utdannet cand. psychol. fra Universitetet i 
Bergen. Hovedoppgave: Den terapeutiske etos – en analyse av psykologien i sen-
moderniteten (2004). Utdannet cand. philol. med hovedfag i filosofi fra Universitetet i 
Bergen. Hovedoppgave: Overskridelsens problem. En topografisk analyse av 
modernitetskritikk og tradisjonsbrudd hos Nietzsche, Bataille, Blanchot, Baudrillard 
og Virilio (2006). For tiden arbeidsløs. 

Joanna Moncrieff underviser i psykiatri ved University College London, England. 
Hun sitter i ledelsen i nettverket for Kritisk Psykiatri, en gruppe psykiatere som stiller 
spørsmålstegn ved den dominerende stillingen som biologiske modeller har for 
forståelse av mentale lidelser og som arbeider for mindre tvang i psykiatrien. 
Artikkelen som trykkes i dette heftet av Vardøger ble først publisert i Soundings i 
1996. 

Robert Rosenheck, professor i psykiatri, epidemiologi og folkehelse ved Northeast 
Program Evaluation Center, VA Connecticut Health Care System, West Haven, USA 
og ved Yale Medical School, New Haven, USA. Han er utdannet ved Harvard 
College i 1969 og University of Pennsylvania i 1973. Publisert en rekke bøker og 
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artikler om effektiviteten av ulike former for psykiatrisk behandling og evalueringer 
av helsetjenester.  

Joar Tranøy, kriminolog, psykolog og historiker, nå PP-rådgiver og forsker. Publisert 
ca.100 fagartikler (psykiatri, psykiatrihistorie, vitenskapsteori/metode, sosialhistorie, 
kriminologi, psykologi, pedagogikk), det meste i norske populærvitenskapelige 
tidsskrift. 5 bøker: Lobotomi i skandinavisk psykiatri 1992, I sinnssykehusets vold 
1993, Psykiatriens kjemiske makt 1995, Til pasientens beste 1999, Usedelighet og 
samfunnsvern 2003. Våren 2007 utkommer boka Oppvekst i samhold og konflikt, om 
oppvekst på Rjukan i 1930- og 40-årene. 

Kjell Underlid, professor i sosial marginalisering ved Høgskolen i Bergen. Fagleg 
ansvarleg for masterstudium i samfunnsarbeid samme stad. Dr. philos på ei 
avhandling om psykososiale verknader av arbeidsløyse. Spesialist i klinisk psykologi, 
med praksis frå PP-teneste, rusomsorg og psykiatri. Har skrive bøkene Arbeidslaus, 
Gruppepsykologi og Fattigdommens psykologi, samt ei rekke artiklar, kronikkar o.a. 
Politisk aktiv i Bevegelsen for sosialisme (BfS) 

Robert Whitaker, forfatteren av Mad in America, har vunnet en rekke priser som 
vitenskapsjournalist, særlig innenfor medisin. I 1998 skrev han en serie om 
psykiatrisk forskning for Boston Globe http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Globe og 
var finalist til Pulitzer-prisen.  Han var tidligere forlagsdirektør ved Harvard Medical 
School. I 1994 startet han selskapet CenterWatch som studerer de økonomiske sidene 
ved utprøving av medisiner. 

 

 

 

TIL ABONNENTENE 
 
 
Fra og med dette nummeret koster Vardøger kr. 140,- pr. hefte til vanlige 
abonnenter og kr. 180,- i løssalg, til abonnenter i regning og abonnenter i 
utlandet. 

Vi setter prisen på Vardøger slik at det akkurat skal gå rundt økonomisk, 
og kostnadene blir holdt nede gjennom stor egeninnsats. Alt redaksjonelt 
arbeid, pakking, utsending til abonnenter og bokhandler og generelt kontor-
arbeid, blir gjort på dugnad. Bidragsyterne får ikke honorar. Likevel har vi en 
del utgifter, spesielt til trykking, porto og husleie, foruten et relativt 
beskjedent beløp til annonser. Disse utgiftene har økte mye de siste årene, og 
i et år da det kommer ut et nummer av Vardøger, utgjør de nå totalt vel 
90.000 kroner.  

Men det er ikke bare utgiftene som har økt. Samtidig har løssalget av 
Vardøger gått ned med ca. 65% i forhold til 1990. For noen år siden var 
løssalget omtrent like stort som salget til abonnenter. Nå går over 70% av 
opplaget til abonnentene. Tallet på abonnenter har holdt seg temmelig 
konstant i alle år etter 1990, og Vardøger kommer fortsatt ut takket være våre 
trofaste abonnenter. 

 
Redaksjonen 
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