
Asbjørn Sunde 

MENN l MØRKET 

Med forord av Lars Borgersrud 

"lespartacus 

www.larsborgersrud.no



Menn i mørket 

©Rolf Sunde l Spartacus Forlag AS, 2009, 2010 
Første gang utgitt i 1947 av Dreyers Forlag. 
Denne utgave er basert på andre korrigerte opplag, 1947. 
Omslag: Asbjørn Jensen 
Sats: Ingrid Goverud Ulstein l Punktum forlagstjenester 
Trykk: WS Bookwell 
Bilderedaktør: Frode Molven 
Kart for- og baksats: David Keeping 
Printed in Finland 

ISBN 978-82-430-0485-6 

Forlaget takker Heidi A. Haugene og Torill Haugene for bruken 
av bildeserien deres far, Arvid Haugene, tok under oppholdet på 
Husumenga. 

Forlaget takker Lars Borgersrud, Rolf Sunde og Morten Conradi for 
samarbeidet omkring utgivelsen. 

SPARTACUS FORLAG AS 
PB. 2587 SOLLI, 0203 OSLO 
www.spartacus.no 

www.larsborgersrud.no



Innhold 

Forord av Lars Borgersrud 13 

Forord 23 
Forspill i spania 24 
Møte med en hirdmann 38 
Avskjed 46 
En juninatt i 1941 51 
Kryssende spor 57 
De første skudd 64 
Fire komplette hirduniformer 70 
Natten til 2. februar 1942 75 
Politigruppen 81 
Innenfor murene 86 
Samtale med en alliert 90 
Nederlag 95 
Et håndtrykk 99 
Det store slaget 103 
Belønningen 108 
Fredløse menn 113 
Vinternatt 117 
Redsler 122 
Skrift på veggen 128 
Aksjon 134 
Grenseland mellom liv og død 140 

www.larsborgersrud.no



Tunge offer 
Tortur 
Menn i mørket 
Møte 
Fristelser 
Dødsdommene er fullbyrdet 
Gestapo går glipp av sitt bytte 
Bankrøvere 
Angivere 
I konvoi gjennom natten 
Festningen 
Forræderen 
Katastrofen 
Kamp 
Jaget 
Omringet 
Flukt 
Angstbitere 
Friheten 

Dekknavn og navneforkortelser som er brukt i boka 
Tidstabell for de viktigste hendingene 

146 
152 
156 
159 
164 
170 
175 
180 
184 
191 
196 
201 
206 
210 
216 
222 
228 

234 
239 

241 
243 

www.larsborgersrud.no



Forord 

Menn i mørket fascinerer. Få andre bøker om krigen lar leseren kom
me så tett innpå. Asbjørn Sunde bruker klar tale. Han som hadde 
jobbet seg opp fra dekksgutt til styrmann var vant til det. Slik var 
menn og kvinner nederst på samfunns stigen: sjøfolk, havnesjauere, 
industrislitere, vaskejenter, tjenestepiker, lugarjenter, gårdsgutter, 
hoggere i skogen, drosjekusker og jernbanefolk. Ingen skrev heltehis
torier om dem. Selv skrev de ikke bøker, de hadde knapt nok tid til 
å lese dem. Det var en tid med hardt slit. Hang du ikke med så gikk 
du til grunne. Men folk som ser samfunnet nedenfra har ikke van
sker med å se forskjell på rett og urett. I Norges motstandskamp var 
det slike folk som. gikk i spissen, ikke embetsmenn, advokater eller 
direktører. Det var slike folk som utgjorde Osvald-organisasjonen. 

Asbjørn Sunde vet hva han snakker om. Han kaster oss inn i 
miljøet, tankegangen og mentaliteten. Fra starten etter felttoget i 
1940 da de fleste nordmenn som hadde noe å si forholdt seg likegyl
dige eller samarbeidet med okkupantene, og fram til våren 1945, da 
«det lå en sabotør bak hver busk», som han sier i et senere intervju. 
Det er drivende fortalt, usminket og rett på sak. Stilen er hogd til 
med få ord. Her er ikke mye sentimentalitet. Krigen var brutal for 
de få som stilte seg i spissen. Tapene var mange. De sloss ikke bare 
mot fienden, men også mot tvetydighet, passivitet og uforstand hos 
andre som burde visst bedre, men som bare sakte lot seg bevege til 
mer aktiv motstand. Dobbelt bittert var det at de ble glemt etterpå, 
da seieren skulle feires. 
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Da Asbjørn Sunde (1909-1985) begynte å skrive på manus til 
denne boka i 1946-47 hadde angrepene på ham og hans sabotører 
fra Osvald-organisasjonen allerede startet. I avisene hadde overlege 
Johan Scharffenberg anklaget dem for likvidasjoner. Bankdirektører 
krevde erstatninger for bankran. Sabotørene møtte liten forståelse 
for at de måtte skaffe penger til mat, til etterlatte og til å overleve i il
legalitet. Beskyldningene var harde. Sabotørene hadde vært illojale, 
ble det hevdet. De hadde ikke gjort som London-regjeringen og de 
borgerlige hjemmefrontslederne ville. Til og med de svenske eierne 
av storbedriften AlS Per Kure var på jakt etter dem. De henvendte 
seg til norske myndigheter og krevde kompensasjon. De hadde fått 
garantier mot sabotasje av bedriften, hevdet de. Men også innad i 
Kommunistpartiet var det begynt å gå rykter. Kildene var i kretsen 
rundt partiets generalsekretær Peder Furubotn og hans nærmeste. 
Det var kanskje dette indre partisnakket som såret Sunde mest, selv 
om han var klar over hvor uforsonlig forholdet til partilederen var 
blitt etter bruddet med ham vinteren 1944. 

Ennå blåste det en radikal vind over Norge. Sunde håpet og 
trodde at slike angrep kunne stoppes ved å fortelle om hvordan 
krigens brutalitet hadde vært for ham og hans folk. Han ønsket å 
bringe forståelse for innsatsen til de døde kameratene. Ikke minst 
ønsket han å få folk til å forstå at kampen deres hadde vært del av 
en større sammenheng, i motsetning til det snevre nasjonale per
spektivet til hjemmefrontslederne. Det var Den røde hær og dens 
store partisanbevegelse bak de tyske linjene som hadde knust Nazi
Tyskland. Sakte, men sikkert hadde de malt landets krigsressurser 
i stykker. I denne striden hadde de kommunistiske partisanene sett 
sin plass. Det var den malen han ville måles etter. Han trodde åpen
bart at han kunne snu de de urettferdige angrepene og korrigere 
det usanne bildet. 

Men utviklingen ville det annerledes. I årene etterpå ble an
grepene sterkere, inntil de på 1950-tallet skapte inntrykket av at 
Sundes organisasjon og virksomhet egentlig ikke hørte til mot
standskampen i det hele tatt. I de mange og store verkene om kri
gen som kom på 1960-, 1970- og 1980-tallet ble de praktisk talt ikke 
nevnt. Når de ble omtalt så var det med bitende og latterliggjørende 
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ord, som i Haakon Lies Krigstid (1982), eller voldsomt angrepet, 
som i Torgrim Titlestads Peder Furubotn. I kamp, i krig (1977). Et 
infamt angrep på Sunde og alt han hadde stått for kom i Raud kri
gar, raud spion av Egil Ulateig (1989), som han senere forsterket 
ytterligere i Med rett til å drepe (1996). Det første verket som ga en 
nøktern beskrivelse var bind 3 av Arbeiderbevegelsens historie, «Klas
sen og nasjonen» (1988), skrevet av Tore Pryser. Men ennå så sent 
som i storverket Norge i krig, i bind 7 «Motstandskamp» av Arnfinn 
Moland og Ivar Kraglund, er omtalen ytterst sparsommelig og helt 
utenfor proposjon med den innsats de faktisk gjorde. 

Det var de politiske forholdene under «den kalde krigen» og 
kanskje særlig på 1950- og 6o-tallet, som gjorde historien til 
denne unike sabotasjeorganisasjonen til en skjult historie. Den 
ble nærmest sporløst fjernet fra den nasjonale fortellingen om 
motstandskampen. Fra da av preget mer og mer Norges USA- og 
NATO-orienterte forsvars- og sikkerhetspolitikk hva som ble for
talt og hvordan det ble formidlet, og aktører som Forsvarets Krigs
historiske Avdeling og det senere Hjemmefrontmuseet fikk stor 
betydning. De valgte ut ikoner som tungtvannssabotørene, Max 
Manus, Jens Christian Hauge og Gunnar Sønsteby, som gradvis 
ble flyttet mer og mer inn i fokus. De ble medieyndlinger. Enkelte 
okkupasjonshistorikere tilpasset seg, andre fikk vanskeligheter. Det 
var en tid med hemmeligholdelse av kilder. Sabotørene fra Osvald
organisasjonen var klar over at det var risikabelt å stå fram. Det 
kunne føre til stigmatisering, svartelisting og mistanke om å høre 
til en «kommunistisk spionring». Ikke minst ble dette tydelig etter 
den farseaktige spionsaken mot Asbjørn Sunde i 1954, der han ble 
dømt til åtte års fengsel. Dette var grunnene til at de var tause om 
sine krigsopplevelser. Dermed bidro de ufrivillig til å gjøre sin egen 
historie enda mer usynlig. 

Først i 1987 kom Menn i mørket ut på nytt, på Falken forlag. Da var 
historien nesten glemt. Terje Halvorsens etterord sammenfattet de 
opplysningene om organisasjonen som var tilgjengelige da. I denne 
nye utgaven er ikke dette etterordet tatt med, selv om det ut fra sin 
tid var faglig presist og godt skrevet. Senere er det nemlig kommet 
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flere faghistoriske og litterære framstillinger som gir nye opplysnin
ger om enkeltpersoner, lokale grupper av organisasjonen og om deres 
aktiviteter. Her kan nevnes Egil Christophersens Vestfold i krig ( 1989 ), 
Frode Færøys Den kommunistiske motstandsbevegelse i Bergensdistriktet 
(hovedoppgave 1991 ), Kåre Olav Solhjells Krigsår i Hallingdal ( 1995), 
Terje Halvorsens Mellom Moskva og Berlin (1996), Anders Johan

sens Særoppgave, livssyn (1999) og Gudmund Bakkes Vågårds-gruppa 
(2ooo). Det kommer fortsatt nye bidrag, som August Rathkes Hilsen 
til Guri (2003), Ole-Jacob Abrahams Forelebig udo! (2007) og Vesla 
Vetlesens Helge Hansens krig (2oo8), og mange flere. 

Den første sammenfattende historiske framstillingen av hele or
ganisasjonens historie fra begynnelse til slutt er doktoravhandlingen 
Wollweber-organisasjonen i Norge (1995), skrevet av undertegnede. 
Den lå til grunn for boka Nødvendig innsats. Sabotørene som skapte 
den aktive motstanden (1997), og oppfølgeren Fiendebilde Wollweber 
(2001), som forteller om sabotørenes skjebne etter krigen. 

Hva forteller Sunde om og hva utelater han? Han skriver først og 

fremst om det han opplevde selv. Derfor ble han også ufrivillig opp
hav til myten om at han personlig hadde vært med på alle aksjonene. 
Forskningen viser imidlertid at han bare var med på et fåtall av de 
omlag no aksjonene som organisasjonen utførte. Sundes funksjon 
var å organisere og lede denne enestående serien med aksjoner, som 
var brorparten av all sabotasje i Norge inntil sommeren 1944, da 
organisasjonen ble oppløst. 

Han hadde mange grunner til ikke å fortelle alt. For det første 
var organisasjonen ganske stor, med innpå 200 forskjellige deltak
ere gjennom alle krigsårene og et minst like stort støtteapparat. 
Aktiviteten hadde vært omfattende og Sunde hadde ikke full over
sikt. Rett etter krigen forsøkte han ved et par anledninger å samle 
sabotørene til møter for å lage en slags sosial klubb, etter mønster 
av den såkalte Linge-klubben. Tanken var nok å holde kontakten 
og å samle inn beretninger. Men den politiske utviklingen svekket 
interessen for initiativet. Det lot seg simpelthen ikke gjøre. Så han 
ble sittende nokså alene med skrivingen. Han var ingen historiker, 
hadde få notater og knapt noe skriftlig materiale å bygge på. Han 
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hadde heller ikke noe arkivskapende «bakre apparat», som nord
menn i britisk tjeneste hadde i London. Riktignok fantes mye om 
sabotørene i svenske, tyske og norske politiarkiver. Men det var 
selvfølgelig ikke tilgjengelig for ham, kommunisten og sjømannen. 
Slikt materiale var hemmeligstemplet ut fra rikets sikkerhet, som 
det het. Helt annerledes var det for de som skrev den borgerlige 
motstandshistorien, mange av dem med bakgrunn i Milorg og høyt 
betrodde stillinger i den nye Arbeiderpartistaten. De satt på en 
mengde arkiver fra Den norske legasjonen i Stockholm, Regjerin
gen i London, Milorgs rikholdige arkiver og ikke minst norske og 
tyske arkiver fra nazistaten, som var beslaglagt. 

Men det finnes en enda viktigere grunn til at Sunde ikke kunne 
skrive alt. En fantastisk historie som ikke kunne fortelles på mange 
år. Hans norske organisasjonen hadde opprinnelig vært del av noe 
langt større. Det hele hadde ikke begynt i 1940/41, som han skrev, 
men langt tidligere. Starten var i 1935/36, da den tyske kommu
nisten og riksdagsmannen Ernst Wollweber på sovjetisk initiativ 
hadde satt i gang å bygge opp en internasjonal sabotasjeorganisa
sjon. Den var rettet mot de fascistiske og nazistiske statenes skips
fart og kommunikasjoner. Wollweber (1898-1967) var gift med den 
norske kvinnen Ragnhild Wiik og hadde ledet det hele fra Oslo, rett 
foran nesen på det nyetablerte norske overvåkningspolitiet. 

Sabotasjeorganisasjonen hadde ved starten i 1936-38 aksjons
grupper i havnebyer langs nordsjøkysten og østersjøkysten. Vi 
kjenner til grupper i Frankrike, Belgia, Nederland, Tyskland, de 
baltiske statene, Finland, Sverige, Danmark og Norge. Det er fast
slått at de gjennomførte minst 22 sprengningsaksjoner før krig
sutbruddet høsten 1939· En av disse var sprengningen av det tyske 
motorskipet «Claus Boge», som ble sabotert ved Filipstad-kaia i 
Oslo i midten av mars 1938. Skipet skulle til Tyskland for å laste 
våpen til Franco-Spania, og sank utenfor Jyllandskysten, uten tap 
av mannskap. Den første lederen av den norske seksjonen - det 
som senere ble kalt «Osvald-gruppa»- var Martin Hjelmen (1905-
1944). Han var sjømann som de fleste andre som var med før 1940. 
Hjelmen ble arrestert i Sverige i februar 1940, utlevert til Gestapo 
et år senere og halshogd i Tyskland 31. mai 1944. Det var Hjelmen 
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som hadde organisert de første gruppene i Oslo, Bergen og Narvik. 
Utenfor Norge ble de fleste gruppene rullet opp av Gestapo etter in
vasjonene i 1940. Men den norske seksjonen klarte de ikke å knuse. 
Den utviklet seg videre, og fra høsten 1938 under Sundes ledelse. 

Hverken Wollweber, som ved Sundes hjelp hadde flyktet til 
Sverige i pinsen 1940 der han for øvrig ble fengslet, eller Hjelmen, 
ble nevnt med et ord i Menn i mørket. Sunde nevner i det hele tatt 
ingenting om det som skjedde før angrepet på Sovjetunionen 22. 

juni 1941, bortsett fra at han hadde deltatt i borgerkrigen i Spania. 
Også lederen av Bergensgruppa, Norman Iversen, hadde vært med 
i Spania, sammen med en rekke andre. Leserne vil lete forgjeves et
ter det minste spor etter sovjetiske oppdragsgivere i Sundes fortell
ing. Det var selvfølgelig helt umulig å skrive noe om. 

Organisasjonen hadde opprinnelig ingenting med Kommunist
partiet å gjøre. Sunde hadde antakelig bare en fortrolig der, nemlig 
Ottar Lie, som vi også kan lese om i boka. Han var organisasjon
sleder Arne Gauslås nestleder, med spesielle oppgaver som forbin
delsen til Sverige og til Sunde, og hørte til partiledelsen fra før. Da 
Lie ble tatt av Gestapo i 1942 og skutt, ble Sunde nødt til å forholde 
seg til partiets nye generalsekretær Peder Furubotn og hans krets. 
Denne kretsen besto stort sett av personer som ganske nylig var 
rekruttert til Kommunistpartiet, som Sunde ikke kjente. 

Furubotn gjorde Sunde til Kommunistpartiets sabotasjeleder 
høsten 1942. Men forholdet mellom de to ble aldri nært eller tillits
fullt. Furubotn blandet seg inn i sabotasjen på en måte som Sunde 
ikke godtok. Sunde var misfornøyd med at sabotasje ikke ble pri
oritert høyt nok. Til slutt ble forholdet iskaldt. I februar/mars 1944 
kom det til brudd. Da hadde Furubotn forlangt å overta ledelsen 
av sabotasjeorganisasjonen. Det hadde ikke Sunde myndighet til 
å godta. Etter krigen så Sunde på Furubotn som en høyttravende 
ordgyter som egentlig aldri hadde satset skikkelig på sabotasjekrig. 
Han hadde ingen sans for alle de øvrige hensyn og prioriteringer 
som en partileder nødvendigvis måtte ta. Hans syn på samarbeidet 
med Kommunistpartiet hadde vært akkurat det samme som hans 
syn på forholdet til andre motstandsorganisasjoner, som han i 
perioder hadde samarbeidet med. 
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Sundes forpliktelser til Wollweber og partisanledelsen i Moskva 
kommer indirekte til uttrykk bare ett sted i boka ( 1. utgave, 2. opp l. 
s. 237, her s. 225) der han forteller om oppløsningen av organisas
jonen sommeren og høsten 1944: «Vi var soldater. Og vår kamp var 
endt.» I et senere intervju sa han «Det var ikke bruk for oss lenger». 
Dette var underlige formuleringer, som er vanskelig å forstå hvis 
man bare tenker på hva som foregikk i Norge. Milorg og Kompani 
Linges «Oslo-gjeng» hadde jo sin storhetstid etter dette, og noen 
av Sundes sabotører løsrev seg og tok del i nye sabotasjegrupper 
som «Pellegruppa» i Oslo, «Saborg» i Vestfold og «Sab» i Bergen og 
Stavanger. Hva var det Sunde mente? Det han mente var nok at han 
som «soldat» i den store sovjetiske motstandskrigen adlød ordre fra 
Moskva, som riktige soldater skulle gjøre. 

Sannheten var at han fikk ordre om å oppløse organisasjonen, til 
og med skriftlig. Ordren kom i begynnelsen av juni 1944 med hans 
egen kurer. Han var uenig i den, men adlød. Bakgrunnen for denne 
ordren var de militærstrategiske valgene som de sovjetiske lederne 
måtte gjøre i krigens sluttfase. Sovjet hadde inngått en okkupas
jonsavtale med den norske London-regjeringen, som anerkjente at 
Norge var britisk okkupasjonsområde. Sovjeterne var kjent med at 
regjeringen bekjempet den kommunistiske motstandsbevegelsen 
og dens bestrebelser på å få til en felles motstandsledelse i Norge, 
slik det hadde blitt i Danmark. Men Sovjet ønsket ikke strid med 
en alliert regjering på et mindre viktig frontavsnitt. De prioriterte 
kampen på sentralfronten og hadde allerede avtalt med de vestal
lierte om hvordan den siste nedkjempingen av Nazi-Tyskland skulle 
foregå. Sovjet etterlevde disse avtalene, som de fikk motytelser for, 
til minste detalj. Dermed hadde det ingen hensikt å ofre flere liv i 
Sør-Norge. Sunde forsto dette. Det er derfor han skriver på bokas 
siste linjer at det til slutt var det nasjonale symbolet, kongen, som 
seiret, ikke det internasjonale. Det var ikke slik han hadde tenkt, 
men det var slik det ble. 

Sunde oppgir 20 falne, som man kan se av bildene i boka. Hjelmen 
og Barly Pettersen er ikke blant dem, og heller ikke andre falne som 
hadde vært med i tida før 9· april. Han kunne ikke ta dem med uten 
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å røpe at organisasjonen hadde eksistert før 9· april1940. Men også 
andre er utelatt. Antagelig hadde han ikke full oversikt. Her oppgir 
vi det virkelige tallet til35. Det er et forskningsbasert tall, basert på 
hvem som ble rekruttert til organisasjonen fra begynnelsen til slutt. 
To av dem, Finn Brede Bråthen og Gunnar K. Skinstad, var nylig blitt 
rekruttert da de i 1944 ble tatt og skutt. Ingen annen motstandsor
ganisasjon i Norge hadde så stor andel falne. 

Helt til slutt må vi nevne noe om betegnelsen «Osvaldgruppa». 
I virkeligheten brukte ikke sabotørene dette før helt mot slutten av 
krigen. Det navnet de brukte mest var «Sabotasjeorganisasjonen», 
«Saborg» eller kort og godt «Sab». Det var Gestapo som tok i 
bruk «Gruppe Oswald» fra sommeren 1942, da de hadde funnet 
ut at lederen hadde dekknavn «Osvald». Før det hadde de brukt 
betegnelsen «Organisation Wollweber». Dekknavnet «Osvald» 
hadde Sunde arvet etter sin forgjenger Hjelmen. Men det dekknav
net Sunde brukte mest var «Knut», dernest «Vemund Holm» og 
andre navn. Hva het egentlig organisasjonen? Det navnet vi vet at 
sabotørene opprinnelig brukte var «Organisasjon mot krig og fas
cisme» eller «Organisasjonen til forsvar for Sovjetunionen og mot 
fascismen». Trolig var det en oversatt russisk betegnelse, som Woll
weber hadde fått av sine sovjetiske oppdragsgivere ved starten sent 

på høsten 1935. 
Sunde beskrev gjerne organisasjonen som en «gruppe». Er det 

dekkende? Trolig var det en måte å antyde at de var ganske få, 
hvilket jo var sant. Men ut fra størrelsen, kompleksitet og den lange 
historien, vil begrepet organisasjon være mer i samsvar med mod
erne språkbruk. På samme måte er det heller ikke i samsvar med 
dagens språkbruk å kalle «Kompani Linge» for en «gruppe». 

Det er mange likhetstrekk mellom de to sabotasjeorganisa
sjonene. De hadde omlag like mange deltakere. De var startet 
av hver sin stormakt. Sabotasjeorganisasjonen under sabotasje
avdelingen «Avdeling S» i den sovjetiske etterretningstjenesten 
og Kompani Linge- egentlig «Norwegian Independent Company 
I» - av sabotasjeorganisasjonen «Special Operations Executive» 
(SOE) som var opprettet av den britiske etterretningstjenesten. 
Begge var avhengig av samarbeidspartnere hjemme med bredere 
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omland og større organisasjon. Men forskjellene er naturligvis også 
store. Kompani Linge-agentene ble sendt inn i Norge fra England 
med skip eller fly til hvert enkelt oppdrag. De fikk forsyninger luft
veien, moderne våpen og utstyr fra England, de kommuniserte med 
sine britiske oppdragsgivere via innsendte radiostasjoner og de ble 
hentet tilbake etter endt oppdrag. Osvald-sabotørene fikk nesten 
ingenting utenfra. Byfogd Harald Gram, som fordelte penger hjem 
fra Den norske legasjonen i Stockholm ga dem litt, i strid med egne 
instrukser. Ellers måtte de «leve av landet». Noe fikk de gjennom 
støtteapparatet og familiekontakter. Men medlemmene kom ikke 
fra landets mest velstående familier. Når det var som knappest 
måtte de «hente» penger i banker. Det kunne være en utfordring 
å skaffe både våpen, sprengningsutstyr og mat. De hadde ingen 
steder å reise eller flykte til. I Sverige ble de jaktet på av politiet 
som kriminelle og «terrorister». Sundes sabotører hadde kun lov 
til å dra til Sverige i helt spesielle tilfeller. De prøvde, men klarte 
aldri å få kontakt til sine oppdragsgivere per radio. Kurerkontakt 
hadde de bare 4-5 ganger i løpet av hele krigen. De var fullstendig 
hjemmebaserte. 

Menn i mørket er skrevet i løpet av få uker. Første utgave kom 
på Dreyer forlag i 1947, og ble en salgssuksess med to opplag. En
kelte endringer ble gjort i andre opplag. Vi har derfor valgt å følge 
teksten i den. I andre utgave på Falken Forlag i 1987, to år etter 
Sundes død, kom det inn en endring av fangetallet i den russiske 
fangeleiren på Gol i 1944, som har ført til historikerdebatt. I første 
utgave (s. 206) var det satt tilsoo, mens det i 1987-utgaven var blitt 
tilsooo (s. 184). Hvordan en slik feil kunne komme inn er ukjent. 
I virkeligheten var fangetallet gjennom det meste av 1944 betydelig 
lavere. 

Sunde rakk aldri å gjennomgå og korrigere alle detaljer. Han 
trodde aldri at boka skulle bli gitt ut igjen. Det har blitt en oppgave 
for forskningen etter hans død. Derfor finnes opplysninger i denne 
teksten som senere er korrigert. Det dreier seg om enkeltskjebner, 
datoer for henrettelser, størrelse på pengebeløp som ble beslaglagt 
og liknende detaljer. Et typisk eksempel er antallet tyske tap som 
følge av aksjoner. Slike feil er vanlige i norske bøker om krigen. 
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Sunde oppgir for eksempel7o omkomne tyskere under Mjøndalen
aksjonen 7· oktober 1943 (1. utg., s. 169), mens det offisielle tal
let var to. Antallet sårede var omlag 35· Tallet 70 kan stemme med 
antallet tyske soldater i jernbanevogna som ble kastet ut i elva på 
grunn av eksplosjonen. Andre steder er det motsatt, som beskrivel
sen avvirkningen av sprengningen av A/SPer Kure (1. utg., s. 208), 
der Sunde gjengir bedriftens påstand om at produksjonen ikke var 
krigsviktig. Tyske kilder forteller imidlertid at dette var et av de har
deste slagene mot den krigsviktige industrien under hele krigen. Så 
har vi opplysninger som den om «lille Josef» (1. utg., s. 111), som 
Sunde skrev ble drept sammen med Finn Eriksen under det tyske 
angrepet på Kommunistpartiets forlegning i Hemsedal31. oktober 
1942. Men Josef Monsrud overlevde. Han møtte Sunde et halvt år 
seinere, men det hadde Sunde glemt da han skrev. 

Det er fristende å utstyre boka med noter som korrigerer slike 
detaljer. Det ville imidlertid endre bokas karakter mye. Derfor er 
det riktigere å henvise de som er opptatt av dette til Nødvendig 
innsats. Vi har imidlertid av hensyn til leserne tatt med tre tillegg. 
For det første et bildelegg midt i boka med blant annet de falne som 
Sunde ikke oppga selv, for det andre et dekknavnregister og for det 
tredje en forskningsbasert oversikt over aksjonene. Dekknavnregis
teret inneholder også noen navneforklaringer der Sunde bare satte 
en bokstav, et fornavn eller initialer. 
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