
 183 

TIL MINNE OM INGJALD ØRBECK SØRHEIM  
 
 
 
Ingjald Ørbeck Sørheim døde 18. september 2010, 73 år gammel. Knapt noen 
annen norsk politiker – utenfor den politiske eliten – har de seinere år blitt 
omtalt med større respekt fra både høyre og venstre i det politiske bildet enn 
Ingjald. Vardøger har – som tidsskrift – sine spesielle grunner til å minnes 
Ingjald. 
 Ingjald var fra første stund i 1969 en viktig støttespiller til Vardøger som 
teoretisk prosjekt innenfor den sosialistiske bevegelsen i Norge. Ulikt del-
takerne i det intellektuelle miljøet rundt tidsskriftet, var Ingjald alltid et aktivt 
medlem av Det norske arbeiderparti (DNA). DNA hadde under Haakon Lies 
regime med dets ettervirkninger til ut på 1970-tallet, utviklet klare tendenser 
til antiintellektualisme. Dette var desto mer uheldig på bakgrunn av nettopp 
dette partiets massebasis og historiske oppgave. Denne tendensen ble dels 
forsterket av motsetningene mellom DNA og Orienteringskretsen rundt 
utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål (NATO, atomvåpen, den kalde 
krigen) på 1950-tallet. Som ukeavis ble Orientering nødvendigvis sterkt 
profilert av skrivende mennesker – altså politisk intellektuelle. Det endte til 
slutt med partisplittelse og opprettelsen av SF i 1961.  
 Selv om Ingjalds politiske standpunkter i en rekke sentrale saker lå 
nærmere utbryterne fra DNA og den radikalisering av ungdom som utviklet 
seg i løpet av 1960-tallet, særlig på bakgrunn av Vietnamkrigen, valgte han 
realpolitisk å bli værende i DNA og kjempe der. Vardøger har – som parti-
uavhengig tidsskrift – sitt utgangspunkt i denne radikaliseringen som også 
rettet seg mot DNA som trofast NATO-parti. Ingjald støttet derfor tidsskrifts-
arbeidet både økonomisk og moralsk, betinget av en erkjennelse av hvor 
viktig arbeidet med politisk og økonomisk teori er for arbeiderbevegelsens 
samlete strategi og taktikk. Organisatoriske skillelinjer måtte underordnes en 
slik helhetsforståelse for å kunne utvikle riktige allianser. Dette ga han 
tydelig uttrykk for blant annet på Vardøgerseminarene.  
 En bevegelse som ikke makter å kombinere sitt moralske engasjement i 
bekjempelsen av ulikhet og klasseforhold med kritisk innsikt i årsakene til 
ulikhetene, vil raskt bli et offer for ideologiske og politiske konjunkturer. 
Ingjald hadde både engasjement og innsikt. Han så klarere enn de fleste – 
ikke bare i sitt eget parti – betydningen av kritisk innsikt i de underliggende 
forhold som betinger disse konjunkturene og som klasseforholdene og ulik-
hetene reproduserer seg gjennom. Ingjald representerte en unik syntese av 
slik innsikt og solid politisk erfaring fra vedvarende grunnplansaktivitet i 
DNA og posisjoner som dyktig byråkrat i departementer og politisk rådgiver 
i regjeringen under skiftende økonomiske, politiske og ideologiske 
konjunkturer.  


