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RKIV 
J.Y.l~terialet del av plan fQ:r å, knq.J:1e Willy Brandt 
AvHA~ONLUND 
",'PZ'"/lIøgbladelJ: - En 

~~"'."''Isom harnøml '" 
,p". _Ir., være Irasema-

11M OfI.Jdftnrødlkallsm •• En 
Ildllgere.,elarbelder som er 
bIlHArII,./l/erparllels gram
".oloa,."". I Oslo. SIlke ka
røk' .... ,lIrkerav Norges Ild""'('fI s,at_/nlsler Einar 
G.rh.,.., .... '.'agrel l arkl
venetll.' ,Idl'gere østtyske 
Ile""'.' •• polillel, Slasl. 
Det er at stemplingen både 
ilV en rekke andre av Nor-
ges største: ere, er lagt i munnen 
på Willy B{aJ1dt - partilederen, stats
wannen'og nobelprisvinneren som døde 
8. oktober i åt. 
Ogs~Martln Tranmæl, Oscar Torp og 

Trygve Lie blir rakket ned på etter alle 
kunstens r<;glet i Stasi-arkivene - som 
renegater Og menn uten ryggrad. 

Brandt!; angivelige sverting av norske 
politio;keJ~ere v;rr sentrale elementer i 
en plan '!lom Stasi utarbeidet i 1959 for å 
kompromittere og styrte den tidligere 
Norges-Ilykt,njngen, som på dette tids
punktet v;rr btli'germester i Berlin. 

De kommunistiske makthaverne i øst
Berlin, parti.\jjef Walter Ulbricht, hans 

~--onprins Erich Honecker, og Stasi-
nister Ericl1 Mielke, regnet med at 

~iQ.l1dt var en kommende leder av stort . 
internasjonalt format. I den kalde kri
gens dagef, to år før byggingen av Berlin
muren, sk\uhrhan stoppes med alle mid-
ler. ' . 

_geørg Angerer 
'<!økkl'lmann i denne planen var 
andl.$ venn fra de første årene i Nor

ge, dl'n tyske sosialisten og seinere Ges
tapo-medarbeideren Georg Angerer, en 
fantastisk fignr som ble fortrolig med 
en ~ av Arbeiderpartiets ledere i 
1930-~ne. Hans oppgave var å levere 
opplYSnin,', (!mil som skulle avsløre 
Brandt fof bele verden. 

r likhet med Brandt kom Angerer, ty
pograf som var født i Wilhelmshaven i 
1903, til Norge som flyktning fra nazis
men. Fram til deres veier skiltes i 1935, 
hadde Brandt og Angerer nær kontakt. 
Regelmessig gikk de turer sammen, der 
de diskuterte både tyske og norske for-
hold. . 

Bak den djevelsk utspekulerte planen 
for å kneklw Brandt, sto Markus Wolf 
(69) persotilfg - spionlegenden som på 
dette Udspunktet var sjef for Stasis 
Hauptabteilung Aufklårung og som sei
nere ble ~ef for tusener av østtyske spio
n0f i utlandet. Wolf må seinere møte i 
retten for f=!in virksomhet. Han utarbeidet 
planen i direkte samarbeid med Erich 
Mielke (84), den drapstiltalte Stasi
ministeren, som var tiltalt sammen med 
Erich Honecker (80) og opprinnelig fire 
andre DDR-ledere for drapene langs den 
tysk-tyske grensa, men som nå er for syk 
til å møte. 

Anklageserie 
I en beretning på over 50 håndskrevne 

sider nedtegnet Angeret sOmmeren f 959 
sin endeløse anklageserie mot Brandt i 
et Stasi-fengsel i Berlin . .8tasis sekret~' 
rer skrev dokumentet på maskin. De 36 
maskinskrevne sidene er undertegnet av 
Angerer, ett for ett. 

Dagbladet sitter inne med de oppsikl
vekkende dokumentene, som Angerers 
enke i Leipzig, Helene Angerer (84), fikk 
utlevert etter at hun søkte om tilgang til 
Stasis arkiver om ektemannen. Materia
let omfatter også Stasis avhprsprotokol
ler og beskrivelser av planene Ibr å knu
se Brandt. 

Enken er sikker på at ankiageserien 
ble forfattet under 'press fra Stasi, i et 
kynisk spill for å utn;v>te ektemalUlen l 
planen mot Brandt. 

((Renegatpakk» 
I nedtegnelsen blir Brandt sitert slik al 

han skal ha sagt at Ai-beiderpartiets lede
re er «et typisk renegatpakk>. 

Om Einar Gerhardsen heter det ikke 
bare at han er en frasemaker) men at ep 

:~':.~: k':.';. '::.:'h:rt~i!:~~.viser at !lan 
- En slik mann er det t dag som trekJwr 

i kulissene i Norges største parti. blir 
Brandt sitert. 

Enda sterkere er karakteristikkene av 
Martin Tranmæl og Trygve Lie. 

Tranmæl blir, mecl påståtte sitater fra 
Brandt, beskrevet sonl en «skitten dema~ 
gog og frasemaker». 

- Det er ikke mulig å bruke ham til 

kU,n:stl'uld.ive oppgaver. liun er en uIld
slIapsful! intrigemaker, SQl)l Vi taaj\:te oss 
SPesielt for" skal llr'lndl ha sagt om Ar
peiderpartiets mel,tigste mann. 

- Trygve Lie er eh plump bondefan
gertype, en storkjeftcl tlapb av første 
klasse, er Brandt sitert om FNs første 
generalsekret~r. 
'Om ties intellektuelle evner skal 
Brandt ha bemerket at clet var med nød 
og neppe han besto sin jUridiske eksa
men. 

- Han er el1 mann "ten form!!t og ni
yå, Var Brandts påståtte k;ii-akteristikk 
av Osear 'l'orp, partiformann, stortings
president og Gerhardsens "vipser som 
statsminister i årene 19&1-~5. 

TorP blir betegnet som el' ,fjols som 
var hentet inn fra provinseU», qer undre 
uforstyrret kunne drive igjelUlom sine 
manipulasjoner bak hans besteborger-
tygg. ' ' 

«(Super-pemagogenJ 
Oø utenriltsminister jiajvard Lange, 

Ein;rr !3erharqsens breir Rolf og andre 
framtredende nordmenn frll Rrigstida 
plir omtalt i Stasi-dokunwntet. 

Om forholdet mellom Brandt og Tran
mæl s!<river Angerer at dette var to «su
per-demagoger som tlHcl,de søkt hver
andre og hadcle funnd hverandre'. 

Om Brandt og Halvard Lange sa Georg 
Angerer l \lt av,de mang!;! 'IVPIlrene med 
StasI 'It dette var to som snakket hver
andre etter tnunnen. 

- GjennOll, Tranma,ls velvilje fant 
Brandt åpne dører over~lt, skriver Georg 
Angerer, som tillegger Tranmæl æren 
for at den seinere tyske statsministeren 
fiRk en slik gunstig starl på sin politiske 
Rarriere. Brandt ble hjulpet i gang aven 
mann som han angivelig bare hadde for-
akt til overs fol'. ' 

Angerer hevper også at norsl,e politis
ke ledere, tydeligvis med TpjllJuæl i 
spisse~, angivelig satte Brandt i forbin
delse med amerikanske agenter som 
opererte i Stockholm under krigen. 

Fra før hadde Brandt konlakt med 
navngitte Geslapo-lblk som opererte I 
Norge, blir det h"vdet i Georg Angerers 
forklaring. 

Amerikansk agent 
Med slike pi'hitander val' planen å sver-

te Brandt bAde som en upålitelig anti
fascist og som en fanatisk antj.-kommu
nist som angivelig gikk i tjeneste som 
amerikansk agent. 

Også de norske ledernes uttalelser om 
'Brandt er med i Stasi-dokumentene_ Ei
har Gerhardsen skal ha fortalt Angerer 
ved en anledning at han tok Brandts 
«moldvarp-virksomhet med stor ro», Slik 
blir Norges statsminister fra 1945 til 1965 
sitelt: 

<Dersom Brandts bestrebelser virkelig 
hadde vært farlig!;!, ville vi ikke rolig sett 
på, men gitt ham en snlckk over fingre-
ne. Men alt er bare latterlig, krampaktig 
virksomhet. Man ser fort at Brandt ikke 
har noen peiling på og erfaringer med 
arbeiderbevegelsen. Trass sine svulstige 
talemåter kan han ikke skjule at han ik
ke riktig har fordøyd det han snakker 
om. Noen virkelig radikalisme kan det 
ikke være tale om hos Brandt. Det er 
bare et spørsmål om tid før det viser seg 
om Brandt fortsatt er med oss eller om 
han havner i en borgerlig gruppering .• 

Av HÅKON LUND 

U,pZIG (Dagblad.'J: DIHls 
flØg. splonas/es/.I Marleus 
'INoIl skrev personlig under 
ordren da Angerer bl. a..
'er"Ie/pIlg/mars f9S9. 
d.re"er lørl til ., SIasI-len ... 
sel I Berlin. 
Under hele operasjonen rned fl avhøre og 
bearbeide Angerer til det avgjørende an
grep"t på Brandt, rapporterte Wolf di
rekte til sjefen for det østtyske hemmeli
ge politiet, Edeh Mielke. 

Både daværende parti'lief Walter UI
bricht og hans seinere arvtaker Erieh 
Honecker var opplagt fullt informert om 
det som skulle skje. 
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Søndag 6. desember19929 

Sammen på partimøte i 1961, to år etter at Stasis aksjon var skrinLagt: Regjerende borgermester 
Brandt, og Det norske Arbeiderpartis formann, staisminister Ei1wr Gerhardsen. 

Ifølge Wolfs forslag til Mielke i oktober 
1959 skulle den drepende aksjonen for å 
kompromittere Brandt settes i gang i 
slutten av samme måned/begynnelsen 
av november, etter godkjennelse i sen
tralkomiteen i DDRs statsbærende So
sialistiske Enhetsparti (SED). 

To alternativer 
To alternativer ble vurdert: Enten en 

pressekonferanse under ledelse av Max 
Seydewitz. generaldirektør for de statli
ge kWlstsarnlingene i Dresden, eller i 
form aven erklæring onl Brandt som 
skulle ut i pressen. Seydewitz var en av 
gntllnleggerne av det venstresosialistis
ke partiet SAP som Brandt tilhørte da 
han kom til Norge, og som også Angerer 
var med i. Flere personer skulle gi sine 
bidrag. Nøkkelpersonen var Georg An
g'erer. 

Markus Wolf og hans folk tenkte også 
på reaksjonene som kunne komme fra 
Vesten mot at Stasi bmkte et sannhets
vitne som de selv hadde' holdt fengslet. 

Problemet skulle løses ved at Angerer 
ble satt fri og tilsynelatende reinvasket. 

Arrestordren var begrunnet med at 
Angerer hadde vært Gestapo-agent i 
Norge under krigen. Men det ble utrolig 
nok også sagt rett ut at Angerer skulle 
arresteres fordi han knnne gi opplys
ninger om Willy B .... mdts påståtte for
bindelser til Gestapo. 

Ondsinnede løgner 
Nå skulle det se ut som um StasIs Ull·" 

dersøkeiser hadde vist pt Angert.'J" vur 
uskyldig i anklagene onl Geslapo-vir1(~ 
somhet og delaktighet i drap i Norge. 
Anklagene skulle tvert imot forklares 

som ondsinnede løgner ~ norsk presse -
som ledd i den Ilalde krigen mot DDR. 

Under oppholdet i fengslet ble Ange
rers hukomhJe]se bedre og bedre. I er
klæringen som han fbrfattet, sammen-

;rtt;~~ ~~:: k~~t~~:'e~'~'ll':dJ~};aft~andt 
• Brandt hadde aldrI hat! et godt ord å 
si om Vel'kelll1orsk!, eller tyske arbeider
ledere. Det tYHke sosialdemokratiske 
pUltiet SPD skal han ha stemplet som «et 
slinkende lik, som det var nytleløst å 
forsøke å vekke til l lve igjen, men SOrIl 
fur alltid ville høre hic'mme på historiens 
skraphaug. Navllgilk prutifeller ble ka
rakterisert ilV Bl'andt som en samling 
[Jamner og k~ITierisler. 

,~rTER NESTE SIDE Arj"esto1'dJ'enav 14. mars 19 
varunder-tegnet av Mark:u.s Wolfversonlig. 
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SLIK SKULLE WILLY 

BRANDT "NIKKES 

",TS. FRA FORRIGE SIDE 

.. Bl'IUldt skulle nagles lor sin påståtte 
klUllP mot kommunismen, som han dyr
~ i SlUl!vær med folk som Martin Tran
mæl, ,l sin anti-kommunisme skulle 

fe angivelig ha drevet et skittent 
~p.' . mot andre flyktninger rra Tyskland. 
.' randt skulle avsløres som trotskist, 
$!ifupå dette tidspunktet var omtrent det 
sll;J:keste Skjellsordet som kunne benyt
~ ld\!n kommunistiske bevegelsen, og 
119m en politiker som ikke hadde noen 
ibrl;iindelse med arbeiderbevegelsen og 
mandsmen, 
.. Han skulle avsløres som en maktstre
hersk opportunist som allerede i emigra
~Sti. da i Norge var overbevist om sin 
framtidige storhet. 
• Brandt skulle avsløres som løgner, For 
eksempel hadde Angerer aldri merket 
noe til at Brandt i seks semestre studerte 
liistotie ved Universitetet i Oslo, 
• Han skulle kompromitteres for at han 
!ta 1933 til 1940 hadde forbindelse med 
Kuri Vogel, en sosialdemokrat som ble 
tvunget til å være tolk for Gestapo og 
som etter krigen ble vesttysk presseatta
ehe i Oslo, og med andre angivelige Ges
titra-agenter i Norge. Som et eksempel 
på Brandts sinnelag og vurderingsevne 
nevnes det at den eneste norske arbei
derlederen han hadde noe godt å si om, 
var Haakon Meyer - som ble nazist. 
• Det skulle også brukes mot Brandt at 
han i 1945 dukket opp i Berlin, i norsk 
uniform - anklager som det skulle vise 
seg at de vesttyske kristelig-demokrate
ne: tok over under valgkampen i 1961. 
• Men verre: Gjennom folk som Tran
mæl ble Brandt angivelig koplet til ame
rikansk spionasje, Bak talemåtene um 
fred og frihet skulle den seinere lh,ds
prisvinneren avkles som en av verdens 
største brannstiftere! 

• Krydder i Angerers erj<læring var ut~
lelser som Gertl'lldMeyer skUlle ha kOm
met med. 'Hun var Bralldts venninne. 
som' han llkk ~ttertil Norge fra hjemby
en Liibecl<. ffun reiste videre til USA 
som selmlteer for Wilhelm neie!>. men 
returnerte et1;<'r l<rig"p. til Oslo. . 

«Enbl,fllI 
- En ego~lltrisk tYr" som tenker u~- , 

lukkende på iSeg selv, s~' hun ha Sllgt 
om Brandt. 

Hun skill vet! en l!nleqning også ha 
beskyldt ~f!lI1ql lbr å bygge sitl liv på er 
bløff. Til de\.l.!l ~1<al I\randt ha svart: 

- Ja, og p.år det faktisk er slik, gjcl<!er 
det bare at ingen merlter det. 

! en armen sammenheng Skal flrandt 

l1a omtalt lle1e tilværelsen som et teater, 
qar tie! gj<44t it! ilpl!le sin tlille best mulig. 

~r"fJiqe' . 
<!a "n ny rolle i 

alt arbeidet, ble 
e Brimdt aldri 
Jf var. ijd<e [or
gerers 'opplys
ete no\!:. Ifølge 
esemIler 1959, 

var !øslatt, 
lh . ilT el ei fOr å få koplet 
WillY Brmlq t nål1e Gestapo og vestlig 
etterretning. • 

Mens Al\gerjlf var tilllake i trykkeriet 
og hlant fotp~Hjtamerl!tene i en trist 
f,Æipzig-bydil!.· '. 

.... IlAND' KAM HA SAGT DETTE 
Av PER VASSBOTN 

- "'.r "041' mull" 
., Willy "'.nd' Ie.n 
Il ••• ", .'N. Men 
d. mti I(Ir.' kan "n
der.'",,, •• , .i.r "n".rt 'o ....... , lI/(1f'f1o. 
l,..m.'ol9r."or pti d. 'y."o _"'ran'mi'. 
//Hno '"or.olør lerl. 
Ilen. 
- Hvis man sammenholder 
Georg Angerers nedtegneiser 
av det Willy Brandt skal ha 
sagt om Arbeiderpartiets 1'0-
Ittikere t1cjhg i 30··åra, med 
det vi ellers vet om Brandts 
interne vurder~ngel' og kaf'ak~ 
teristikker av partiet på den 
tida, så stemll1er det ganske 
bra, sier Lorenz, 

Einhart Lorenz har gjen
nomgått Stasi-dokumentene 
med forskerens falkeblikk og 
har i Angerers uttalelser og 
beskrivelser funnet både 
sannheter, halvsannheter, 
motsigelser og løgner. 

Hislo,ril:e"", Binhu.rt Lorml.? 
del !llske eksilmiljøet i 

Norye før kri(Jfll som spesial· 
ornr4de, 

- Noe kan 5lq'ides svild l 
hukommelsen} nue skylq~s: 
åpenbatt de spesidle om
stendighettene Angerers fo\'
\<!aringer er avgitt Under, Han 

er Stasis fange og forklarer 
~eg len psykisk, muligens fy
sisk tvangssituasjon, sier Lo
renz, Stasis mål med arresta
sjqnen og avhørene av Ange
FeI' var å få materiale som 
!<1.mne sette Brandt i et dårlig 
lys, 

Kraftig sprIkbruk 
- Er kraftuttrykl<ene spesi

elle for Willy Brandt? 
,.,. pet er de ikke, Vi finner 

det samme l AUF og på Ar-

~
elderpartiets venstrefløy. 

n unge Brandt sto i 
933/34 under sterk innflytelse av Erling Falk og Olav 

Scheflo, og det preget hans 
oppfatning av Arbeiderparti
pt. pessuten finner vi at den
nI! typen sptål<bruh var enda 
kraftigere l de politiske opp
gjørene som fant sted på 
vcnstren"yen i tysk politikk, 
også i emigrantmiljuene. 

Lorenz mener at Georg An~ 
gerer i forhørene med Stasi 
hw' ov(~rdrevct Bin egen rone 
i det vesle venstresosialistis
ke partiet SAP som både han 
og 13randt tilhørte. 

Selektiv 
Angerer ble tatt opp sum 

SAP-medlem under tvil. Ha" 

~~'s'Rpct;ebar~ ~f~~!f~f,Pfr:: 
årsskiftet 1933-34 til jum 
1934, da han reiste til Dan· 
mark. Han sier selv at ha n 
kjente BI'1iU1dt bare fra grup> 
pemøtene, og utsagnene han» 
bygger derfor ikke bestandlj': 
på eksakt kunnskap. Po1itdc 
er hans hukommelse ganske 
selektiv, men en del fakta l'"~ 
uten tvil korrekte, og han 
gjengir enkelte stenlningt'·!' 
og vurderinger ganske treCt· 
endt;!. 

Bekrefter 
- Hvilken betydning bn 

dis..<;c dQkument~nc ha fu~' 
hi::)tl)rieforskning.cn? 

- De bekrefter og llP;,lc; 

støUer i noen grad tidil, 
funn} men onist.øter pa. il\;..;,
mate his.torien. De er "pu'" 
ende og interessante 1ør~; \.'1-, 

frClt1st som et studJUIll .1' 

hjemvel1d1e tlyktnifl!-.:"'r .... 
skjebne i det tidligere l> n fe. 
sier Einharl Lorenz, 
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~;tllwr-, ~~'" ".', G ~, " ..., eorg tok sine 

HEMMELIGHETER 
Av HIKoN LUND 
,.",.,ø (Ilagblade' SØN.A"J= -Na .. 'ole med.eg .' .. e 
" .. m"'ghe,er' graven, øo
on!- '''or a' ha .. leom "lbaleo 
h lcrIø 0ll'andllyle"gho', 
,..",. han 'a.,. om de' han 
6~ opplevd. Ha ... a baret 

',dell 6ar lå" nole av poll"lelc,.» 

, Helene ;'\ngerer (84) i Leipzig er sikker 
På at hennes avdøde mann ble et offer 
f&r Stasis virksomhet, at han under lange 
\lVhøi' ble truet, kanskje torturert, til å 
SJW,~ ned sine anklager mot Willy 
Brandt . 
. ..: lia!l ble misbrukt på det sksmme

',}jgste;'Pf.lngamle kvinnen understreker: 
',,' ~;:',Ge()rg var en god mann. Han var re
SJ>f\dert. Jeg kan ikke huske at han 
AeVnte Brandt med ett ord, i hvert fall 
lli::k,<t,l\oe negativt. Han snakket aldri om 
.$!\tri1;/ihspolitikk, verken om vest- eller 

Graven 

tykk morgenkåpe fordi 
den hvithårede enken 
vnen i den to rom sto
eHigheten, I det som 

gråbcinsgård, i Querstras
elen har det misvisende 

lsdorf. 

\',$tua: domineres av ovnen og kullbin
,~iIAA, ~, ,/.lo gammeldags radio og en bokhyl
"m'''søm viser at Georg leste mye. Men 
J)ottsett fra en bildebok om samefolket 
på engelsk, er det ingenting som forteller 
om hans år i Norge. På nattbordet står et 
bUde aven stram ung mann, som bekref
ter tit Georg var en 'iiarmør. På stueveg
j?;\l.lle henger et bilde av Jomfru Maria 
med Jesusbarnet og bibelsitater i glass 
og ramme. Hun er aktiv i menigheten. 
" Uelene er nettopp kommet tilbake fra 
grav.unden der hun går hver søndag for 
.. ~ tillit det er friske blomster på gra
~n etter Georg. Han døde 4. april 1988, 
$5'" pn1mel. Ekteparet fikk aldri barn. 

" , Hun vil helst ikke snakke om fortida, 
om 'iiokket hun fikk da hun fikk utlevert 
Stasi'arkivene om sine avdøde mann. 
Der fikk hun vite at Georg, med ener mot 
sin vilje, var tiltenkt hovedrollen i en 
storstilt operasjon som sjefene for DDRs 
hemmelige tjenester, Erich Mielke (84) 
og Markus Wolf (69), hadde planlagt for 
å styrte Willy Brandt. 

Vcmtet 
I 16 år ventet Helene på at ekteman

nen, som hun hadde blitt ~ent med alle
rede i Niirnberg i 1929, skulle komme til-' 
bake fra landflyktighet, krig og eksil. 

Hun minnes at hun møtte Georg en 
sommer i Danmark etter at han hadde 
flyktet i 1933, En gang var hun også invi
tert med til Trondheim, aven norsk fa
milie. 

- Det var meningen at jeg skulle kom
mer etler til Norge og at vi skulle søke 
om norsk statsborgerskap. Men så kom 
invasjonen I Norge. som forandret IIlt., 
sier lt"". 

Etter at Georg omsider vendte tilbake 
til Leipzig i 1949, levde han et tilsynela
tende stille liv som typograf. 

Arrestert 
Slik trodde hun det var tre idrettska-

. merater som banket på den 14. mars 
1959. Inntil Georg sa da han forlot leilig
heten sammen med mennene: - Jeg er 
arrestert. 

Et halvt år seinere dukket han opp 
Igjen, uten å fortelle ett ord. 

Mannen som har opptatt historikere og 
journalister i årevis på grulUl av sine fan~ 
tastiske sprang mellom ideologier og sys
terner, forble et mysterium for sine kone. 

Det siste han sa da han døde i hennes 
;~b~tttil:~~ir ~~aj~~~)ste er at jeg ikke 

Selv med avsløringene av Stasi~arki~ 
yene, ligger spørsmålene der. 

mtl<i t3eg i graven 

STASI-JAI(T ETTER DAGBLAD~ARTIKKEL 
UIPZ/ø (fMg6',.fle' 
SØNDAOJ::ff··(-' 
doleum ... ,."iiI ~' 
pl.",,,, f~" ff".lcI(o 
Willy "'''(J~ .,~ 
do p6 ø' .'lr."." 'i." 
arlllcleo/,,,.,,b/øttle, 
.om .aH."" bem~ " 
mellllo polh#,';,4 6pore' .'fH _.0,. . 
Anger.r. ' '. " 
Det blir stadig~ferert til' ar· 
tikkelen 15. januar 1958 om 
at Einar Gerhardsen skulle 
ha blitt løslatt fra Sachsen-

halllien etter b'esliltk:etse ~" m 1e:!ll1d~GestaPQ-mapn ! 
KlIq!'n fpr opplysningene' 

S;kulle være Georg Angerer, 
lilll\SEdgar Liiwe, tysttarelt 
sOm IIDrn til Norge som $DsIU
liSf' f l ~33 og ble W~l1y 
13rlmdts venn. og som der,,~· 
ter gijtk i okkupantenes tje: . 
n,e, ~te., i !94~, før han h,oPPdl 
aV 'Illen og tIlbød seg å fo,l<.+ 
le alt han visste om !J~~t apQs 
virksomhet i Norge. 

'Stasi ,hadde problemer 
me4 å finne mannen. Dette 
v~ sleH agentarlleid, før Stasi 
lot $eg forvi!!e aven opplagt 
fjlUil,ktig opplysning iDagbla· 
!let om at' Viwe etter krigen 
jJleP9litimester i Fran!<furt 
~iI <lill' Oder I DDR. 
: C' Pel har aldri eksistert no
~ll politimester Edgar Lilwe i 
Ryen, og nepp" noen lavere 

nette Vill' en mal1n Sotn 
Stas!-sjefbne Markus Wolf og 
jCrich Mielke mente de kull
ne brIlk" i spillet fbI' il knekke 
Brandt. 

pollti~icne5wmann med dette 
nlivnet heller. Pre.isetals· 
Inann Dieter Schulze i ~'f,mk
I\lrt-pQlitiet har undersøkt sa-

'. )j:~11 for pagbladet. 
Stasi var nær ved å gi opp 

jakten pa den mystiske Lowe 
varen 19~8, Det var utrolig 

nok en tlokk f9tballspilJercc 
fra Raufoss søm løste ~stc, 
riel, Fotball$pillerne deltok i 
den årlige ØstetWiilUka i Ro"· 
tocl<;. DerdukketLowe opp 
som tolk Eaufosslngene Inl' 

, et Il)ed å reise: l\jerr i protest 
mot el},' ' nte 
tgjal' 'sp , enten 

".,. Geur~ 
Angerer. 

Men Stasi ,Ylilr fornøyd. 1" 
kUllne følge Angerer tilbai« 
til Leipzig,,"det :de skyggc" 
ham i månedsVis før de "are: 
1959 slo lil 6g;lrfesterte ham, 
Operasjonen' for' å knekk .. 
Brandt kunne starte. 
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