Minst to nordmenn har rapportert

til den østtyske etterretningsorga-

nisasjonen Stasi om Hansjirgen .
Wolf (52), som hoppetav fra

DDRtil Norge. Nordmenneneleverte rapportene om Wolf tilden
østtyske ambassaden.Frigitte Stasi-dokumenter (under) viserat

DDRogså hadde andre kontaktnetti Oslo.

OvervåkingssjefHans Olav Østgaard karakteriserer opplysnin-

gene om avhopperen Wolf som

megetinteressante. Overvåkingspolitiet sjekkerom forholdene er OVERVÅKET: Jeg kjennar!
straffbare.
— Side6 tløsttysketterrafning,

Kodenavn«Utpresseren»
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Stasi-dokumenterviser at
minst to nordmenn rapporterte til Stasi om en østtysk
forsker som hoppetav til
Norge i 1981.

TOR ARNE ANDREASSEN

:

STIG B. HANSEN(foto)
vs

Forskeren vdansjörgenhoppet av fra
Haværende DDR til Norge i
1981. Etter omveltningene i 1989 og
såmlingen av Tyskland fikk han i fjor
sjansen til å sé den østtyske etterretningstjenesteri Stasis opplysninger om
ham selv. Et kjempedokument. på 1600
sider. Blant de mange rapportene, bådefra tiden før han hoppetav ogetter,
finnes: det et titalls rapporter om to
nordmenn som har oppsøkt den østtyske ambassaden i Oslo og avgitt
rapporter om ham.
-Dette er venstreradikale som
handlet på oppdrag fra Stasi, sier Han-

NORSKANGIVER: En norsk kvinnega ved
fleraanledningeropplysningerom
dokumentene viserat de varskeptiske til
opplysningene fra henne, og Wolfsjerselv
at90prosentav det hun $a, varrer fantasi,

sjörgeén Wolf I sitt første intervju siden
han kom til Norge før 14 år siden:

- De har fulgt med i hva jeg har gjort

og snakket med folk jeg har vært i

kontakt med og gitt et titalls rapporter, Den ene av de to er en kvinne fra
Oslo, Den andre er en pensjonert
mann som har vært medlem av Norges
Kommunistiske Parti. Hansjörgen
Wolf kjenner deres identitet, men sier
han ikke ønsker hevn og derfor ikke vil
sihvade heter.

Overvåkingssjef:
- Meget
Norge i 1981. Stå-

Nain sladdet..
Aftenposten får imidlertid se dokumentene med navnene sladdet. Ifølge
Wolf har ingen av informantene hatt
ledende stillinger på den norske venstresiden.
- Kvinnen har beskrevet et møte mel-

lom oss to på en restaurant i Oslo. Hun

hevderatjeg visste at hun rapporterte
til Stasi, og at jeg brukte dette til å
presse henne. Sannheteneratjeg ikke
engang var i Oslo på dette tidspunktet, Mneti på hytta hos noen venner, sier
Woll,
Stasis kodenavn på Wolf-rapportene
«Erpresser» eller utpresseren, stammer sannsynligvis fra denne episoden.
I Stasi-dokumentene nevnes også én
annen Stasi-agent som hadde bygget
opp-et kontaktnett I Øslo. Denne agentens identitet er ikke kjent, men Wolf
mener det er ting som byder på at han
varnorsk. ,
Å

Østersjøfestivalene
..

Wolf sier han gjenkjente de to nordmennenefra ferieturer som ble arrangert for nordmenn og andre utlendinger langs Øst-Tysklands Østersjøkyst
på slutten av 1970-tallet. Søm andre
ansatte ved Universitetet i Greifswald

måtte Wolf fungere somtolk på disse

tilstelningene.
- Stasi var meget aktive ved festivalene rundt Rostock, sier Wolf:
- Manforsøkte ikke å verve agenter
direkte, men skaffet seg kontakter de
kunne spille på ved senere anledninger, blant annet i Norge,

Av Stasi-filen fremgår det osså at

FØRSTESTASI-DOKUMENT: Hansjörgen

Wolf varden 25. mars 1970guide for Petter
Graver, sjet förden norske militærmisjonen
ÅBerlin og hans kone uriderderes besøk til
Greifswald. De ble fulgt minutt forminutt
av Stasiog avblidet medskjult kamera.

denter fil Stasi ved Universitetet i
Greifswald, der han ledet avdelingen
fot nordisk historie.
- Alle som studerte skandinaviske
forhold, enten det vår økonomi, politikk eller historie, ble forsøkt rekruttert. De mange som lot seg rekruttere,
meldte tilbake til Stasi fra reiser i

østtyskere som har vært i Norge på
tilsynelatende legitimt grunnlag, har
benyttet tider I Norge til å skaffe seg
informasjoner øm Hansjirgen Wolf.
Deres rapporter har deretter gått til
Stasi. Antallet rapporter om ham er
spesielt stori tidsrommet1981 til 1985.

Skandinavia eller fra kontakt de had-

de med skandinaveri Øst-Tyskland.
Wolfsier han etter hvert kom i sterk
konflikt med systemet og bestemte
EF seg i samråd med kona før at han
skulle Hoppe av dersom han fikk reise
til Skandinavia. Sjansen bød seg da
han fikk et stipendiat ved Universitetet i Oslo. Han reiste til Norge, og da
stipendet ble forlenget, fikk han merke

Negative rapporter
- Det som er gjennomgående, er deres iver etter å vise hvor dårlig det gikk
med meg etter at jeg hoppet av, sjer
Wolf:

' en økende interesse fra DDR-ambassa-

densfolk i Oslo. I august 1981 tok han
kontakt med Utenriksdepartementet
og søkte om asyå.

- Rapportene er fulie av feil og inne-

holder lite om sannheten.

Til trass for det stramme arbeidsmarkedet ved norske universiteter fikk
Wolf etter hvert en stipendiatstilling
vær Universitetet i Osla og er I dag
regiunsekretærfor Nasjonralforeningen
for folkehelsen i Vestfold og Buskerud,
Linns kone og deres fo barn fikk
etter sterkt norsk press komme til
Norge to år etter at han hoppet av.
LO-formann Tor Halvorsen ba omat
familien måtte slippes ut i et brev den

Advarte Norge

12, april 1993 og I forbind
med
daværende utenriksminister Svenn
Stråys besøk i DDR i november fikk
Wolfs familie utreisetillatelse.

Rekruttering

.

i

Hansjörgen Wolf farten
pe
matisk rekrutt

om syste-

Etter de første rutinemessige avhørene med norsk politi kom turen raskt
til overvåkningspolitiet.
- I avhørene med den norske sikker-

hetstjenesten følte jeg meg trygg vg

fikk enfølelse av at de tok vare på meg.
i en for meg psykisk presset situasjon.
Mens jeg i min kontakt med

Stasi

alltid hadde fåttfrysninger på ryggen,
var det én gemyttlig og vennskapelig
tone melløm meg og de norske etterretningsfolkene.

Wolf advarte nordmennene mot et-

terretnhingsarbeidet som. var rettet
mot Norge:
-Jeg var ikke ute etter å angi noen,
men bidro med det jeg kunne av hensyn til rikets sikkerhet, sjer Wolf.
På dette tidspunktet var den østtyske ambassaden i Oslo blitt meget bekymret for hamn. Blant arinet ble daværende rektor Bjarne Waaler ved Universitetet i Oslo oppringt av ambassaden ved et par anledninger og spurt
om hvå som skjedde med Wolf. Waaler
nektet å svare og fikk i en «offisiell
briefing» en anmodning fra det norske
overvåkningspolitlet om å holde tett
overfor østtyskeme. Waaier gå senere
Wolf sin referanse for å hjelpe ham
med få en stipendiatstilling.
All post Hansjörgen Wolf sendte til
Øst-Tyskland, også før han hoppet av,
fant han i fjor igjen blant Stasis doku-

menter. Telefonsamtaléne han hadde

med sin konefør avhoppingenble også
avlyttet.
- Etter å ha lest Stasi-filen om meg
selv harjeg i ettertid forstått at regimet. var livredd for en ting, at saken
skulle bli kjent, ster Wolf.

interessant

Nordmenns eventuelle samarbeid med fremmede makters etterretning er meget interessant,
sler overvåkingssjef Hans Olav
Østgaard.
- Selv om den østtyske etterretningen ikke lenger utgjør
noen trussel, er vi og de forskjellige kommisjonene som gransker dette ømrådet, meget interessert i opplysninger om hva den
østtyske tjenesten drev med i
Norge, og sammenholde det
med detvi vet fra før, sier overvåkingssjefentil Aftenposten.
- Det ér selvfølgelig også interessant å finne ut om det dreier
ség om strafferettslige forhold,

sier hat.

Østgaard bekrefter at det
norske overvåkingspolitiet arbeider med å skaffe seg opplysninger fra Stasi-dokumentene,
men går av naturlige grunner
ikke ut offentlig med hva de konkret er ute etter.
-- Vi forsøker å få tilgang etter

våre behov, men det er klart at

med et så omfattende arkivsys-

tem, er det ofte enklere å få
muntlig inforniasjon fra dem

som kjenner forholdene.
Østgaard sier at det utover

1960-1970-årene må ha vært så-

pass godt kjent for de fleste hva
østtyskerne var ute ettér med
sine sponsede ferieturer til Øsfersjøen, at det ville være noe
naivt ikke å forstå at dette var
omfattet med en viss interesse
fra Stasi.
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