
Ny jakt på «dobbeltgjengerne» 
TOR ARNE ANDREASSEN 

POT gjenopptar 
undersøkelser om 

• Lebensbom-agenter. 
: Politiets overvåkings-

ljeneste vil gjenoppta 
undersøkelsene om de 

: I:j:e Stasi-agentene som 
, utga seg for å være 

norske Lebensbom-
-bam. 

• «Sigfrid Willy 0degaald. 
• • Egentlig identitet: Ulijent 
" • Bustea: Ul!;ient :. " 

: .'Fikk qtstedt norsk pass 
: ved del).norske ambassaden 
c, i BOnD, men skal etter det 
: POT kjenner til aldri ha 
:~rtiNorge. · . .. 
: • Arbeidet som forsker ved 
: l)øyskolen i Achen. Forsvant 
• uten varsel I 1976. Forsvinn
: Ingen vakte oppsikt og ble 
: omtalt i både Aftenposten 
: og Verdens Gang. 

· 

Lebensborn 
.8000 barn født under krigen med norske mødre og tyske 

fedre var med i Lebensborn-prosjektet. 
• Et titall av disse endte i den sovjetiske sonen av Tyskland. 
• Det er nå avslørt at østtyske spioner, i regi av Stasi, over

tok identiteten til noen av disse barna for å komme inn i 
vestlige land. 

• Navnet Lebensborn betyr «livskilde». 

Overvåkingssjef Ellen Hol
ager Andenæs ga i går be
skjed om at søkene i Stasi
arkivene skal fortsette etter 
tre agenter som utga seg for 
å ha vært norskfødte Le-

.Det var 
"0degaard»s 
forsvinning 
som førte til 
at POT star
tet jakten på 
mullge spio
ner blant Le
bensborn-
barn med 

norske pass. 30 ble gransket. 
POT er sikre på at tre var 
Stasi-agenter og at resten er 
uskyldige. 

bensborn-bam. Politiets 
Overvåkingstjeneste (POT) 
ba i tjor hØst om informasjon 
om hva de tre agentene kan 
ha foretatt seg i Norge, men 
henvendelsene ble stoppet 

• «Aud Rigmor Gråte» 
• Egentlig identitet: Ukjent 
• Bosted: Ukjent 
• Var ifølge POT i Norge 6.-
18. oktober 1969. Skal ikke 
ha hatt kontakt med «fami
lien» i Norge. 
• Fikk boattest ved Folkere
gisteret i Oslo og ble tjernet 
fra registeret første flere år 
senere . 
• Meldte seg som innflytter 
fra Oslo til i Wien, østerrike 
10. november 1969. I februar 
1970 meldte hun fra til den 
norske ambassaden i Wien 
at hun skulle gifte seg. 9. ap-

: Kjente falsk identitet i 8 år: 

-POT varslet 
ikke familien 
Det gikk åtte år fra 
overvåkings-politiet 
avslørte at mannen 
som utga seg for å være 
Ludwig Bergman var 
Stasi-agent til familien 
i Hauge-sund ble 
varskl. 

ven etter moren, drøye 7000 
kroner. Moren døde i 1982, 
uten noensinne å få vite 
sannheten. 

Solveig Bergman var 
overbevist om at mannen 
som besØkte Norge i 1967 og 
1971 virkelig var hennes 
sønn. 

Hun sto også fast på dette 
overfor Haugesund-politiet 
Og forsikret ilt Ludwig var 
c·...-h,n'-'l1 hpnnp<..: 

som følge av Furre-saken. 
Rlksadvokat Georg Fredrik 
Rieber-Mohn sier det er en 
misforståelse at det var 
Rlksadvokaten som stoppet 
Lebensborn-søkene. Han og 
Holager Andenæs ble i går 
enige om at det var overvåk
ingssjefen som skulle opp
klare hva som egentlig 
skjedde. Holager Andenæs 
forklarer at det var naturlig 
av hensyn til en «annen 
statsmakt» at alle henvend
elser til Stasi-arkivene opp
hørte samtidig. Førstestats
advokat Qvigstad ga ordre 
om at Furre-relaterte saker 
skulle stoppes 16. desember 

ril 1970 meld
te hun flyt
ting til Køln i 
Vest-Tysk
land. 
• Den 14. ap
ril 1970 flkk 
hun pass 
med man-
nens etter

navn (Peiser) ved den nors
ke ambassaden i Bonn. I 
mai flyttet hun angivelig til 
Brussel. 
• I 1973 meldte hun flytting 
fra Brussel til Vest-Tyskland, 
men hun forsvant. 

i tjor. Lasse Qvigstad har i 
ettertid gitt uttrykk for at 
han følte seg presset til å ta 
avgjørelsen om å stoppe sø
ket i Stasi-arkivene. 

Ødelagt 
Det er langt fra sikkert at 

det finnes noen opplysnin
ger om agentene som utga 
seg for å være Ludwig Berg
man, Aud Rigmor Gråfe og 
Sigfrid Willy Ødegaard. 
Størsteparten av alt arkiv
materiale som fantes om 
DDRs etterretningsvirk
somhet i utlandet ble øde
lagt like før den Østtyske 

• «Ludwig Bergman» 
• Egentlig identitet: Heinz 
Hempel 
• Bosted: Dresden 

• Fikk norsk pass i 1965 . 
Hadde lengre opphold i Nor
ge i 1967 og 1971. Lurte «mo
ren» og «halvsØsknene» i 
Haugesund. Arbeidet som 
laborant ved malerfirmaet 
Alf Bjerke i Oslo og skal ha 
vært ansatt ved Universitet i 
Oslo. 

• Fra 1973 til 1983 levde han i 
østerrike og flkk østerriksk 

I 

staten opphørte å eksistere. 
Mannen som utga seg for 

å være Ludwig Bergman, 
Stasi-agenten Heinz Hem
pel, skal i dag være bosatt i 
Dresden. Spørsmålet er om 
han er villig til å bidra med 
så mye overfor norsk etter
retningsvesen. POT kjenner 
ikke den egentlige identite
ten til agentene som utga 
seg for å være Aud Rigmor 
Gråfe og Sigfrid Willy Øde
gaard. Hva som er deres 
sanne identitet og hvor de 
befinner seg, er blant spØrs
målene POT ønsker svar på. 

~l~ http://www.aftenposl.n.no 

pass. 

• Etter .. «mo
rens» dØd be
søkte han 
«familien» i 
Haugesund. 

• Forsvant da 
han ble inn

kalt til avhØr av Østerriksk 
etterretning hØsten 1983. 
• Riksadvokatens kontor i 
Karlsruhe innledet en fore
lØPig granskning av Heinz 
Hempeli forrige uke. 

I I ri 

Tirsdag 17. Juni 1997 Jt(tenpol1fn 

LETER ETTER SPOR: Flere dusin Stasi-mapper er gjennomgMt 
for å brInge på det rene hva som skjedde med småbarn fra Nor
ge i DDR, forteller Johann Legner. Mye arbeid gjenstår. 

180 km med arkivmapper: 

Flere vil se 
Stasi-arkiv 
I løpet av Je siste Jager 
har det m<"ldt ,<"tT f1r'n~ 

elet kan finn!'" f1prp eks,·co,· 

1J1~~~\i~,~.". 
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~IaSI-agem 1I1 JamJllen 
i Hauge-sund ble 
varslet. 

TOR ARNE ANDREASSEN 

Allerede i 1977-78 avslørte 
Politiets overvåYjngstjenes
te {POT} at Stasi-agenten 
Heinz Hempel hadde stjålet 
identiteten til det norskfød
te Lebensbom-barnet Lud
\<'ig Bergman. POT under
rettet østerriksk etterret
ningstjeneste om at agen
ten. som da bodde i Øs
terrike. hadde falsk identi
tet. men familien Bergman i 
Haugesund fikk ikke vite 
noe før i 1985. Årsaken til at 
familien ikke ble orientert 
skal ha vært at overvåkings
politiet syntes det var «van
skelig» å gi nyheten til Lud
v.ig Bergmans mor, Solveig 
Bergman. 

- Vi sa ingenting av hen
syn til familien, sier politi
inspektØr Leif Seljesæter i 
POT. 

- At østerrikerne ikke så 
ut til å kunne p åvise at han 
gjorde noe galt. medvirket 
også til at vi ikke foretok oss 
noe. 

Hentet arven 
Overvåkingspolitiets 

taushet fØrte til at agenten 
Heinz Hempel kunne kom
me tilbake tilbake til Norge 
sommeren 1983 og kreve 
Ludwig Bergmans del av ar-

Bygger 
vemmot 
MåJselva 
Ikke siden 1939 har 
Målselva vært så stor 
som nå, og ti arbeids
ledige er nå rekvirert 
som !lom-medarbeide
re. John Myrbakken 
(bildet) stilte villig opp 
i går for å fylle sandsek
ker og bygge vern mot 
elven. 

Lensmannen i Måls
elv forbyr all ferdsel i 
området ved Målselv
fossen, som er en popu
lær fiskeplass og et sted 
turistene oppsøker for å 
nyte utsikten. Fortsatt 
er ikke !lomtoppen 
nadd i Troms og Nord
land. Foto: MORTEN 
KASBERGSEN 

sønn. 
Hun SlO ogsa fast pa det te 

overfor Haugesund-politiet 
og forsikret at Ludwig var 
sønnen hennes. 

POT fikk først kjennskap 
til Heinz Hempels siste be
søk i Norge i 1983. Bergman
familien ble avhørt i 1985. 
Hempel kom seg ubemerket 
inn i Norge 28. juli ogut igjen 
6. august 1983 fordi han reis
te med et østerriksk pass, 
men fremdeles under nav
net Ludwig Bergman. 

Forsvant 
Bare noen få måneder et

ter sitt siste besøk i Norge 
ble den falske Ludwig Berg
man kalt inn til avhør av øs
terriksk sikkerhetstj eneste. 
Da han forsvant, førte for
svinningsnummeret til spe
kulasjoner i østerriksk pres
se om at «Lud\<'ig Bergman» 
hadde vært spion. Saken ble 
også omtalt i Aftenposten i 
en liten artikkel den 5. de
sember 1983. 

Direkte følge 
POTs henvendelse til 

Bergman-familien i Hauge
sund i 1985 var en direkte 
følge av at Ludwig Bergman 
forsvant fra Østerrike. Lud
vig Bergman bor i dag i den 
Østtyske småbyen Frariken
berg i delstaten Sachsen. 
Han fikk aldri se sin mor, 
men traff sine tre halvsøs
ken for fØrste gang 27. mai i 
år. 

GAMLE TOMTER: Aud Rigmor Harzendorf foran barnehjemmet .Sonnenwiese» sør for Leipzig. Her ble krigsbarn fra Norge sam-
let, og senere spredt for alle vinder. Foto: SYBILLE BERGMANN, OSTKREUZ 

- Jeg mistenkte at noe var galt 
- Jeg hadde lenge 
mistanke om at DDR
myndighetene hadde 
satt noen i mitt sted, 
sier Aud Rigmor 
Harzendorf, 

Aftenpostens korrespondent 
ULF PETER HELLSTRØM 

Berlin 
Hun er en av dem som i et
tertid har fått vite at DDR
myndighetene misbrukte 
hennes norske røtter for å 
gjøre et forSØk på å lage en 
dekkhistorie for en Stasi
agent i Vesten. Aud Rigmor 
Harzendorf besØkte Norge 

for første gang etter gjenfor
eningen av Vest- og Øst
Tyskland. Hun traff sin 
norske mor igjen i 1992, et
ter47 år. 

Kvinnen snakker med 
bred dialekt som er typisk 
for delstaten Sachsen. Aud 
Rigmor Harzendorf bor ca. 
40 kilometer sør for Leipzig, 
ikke langt fra barnehjemmet 
Sonnen\<'iese der krigsbarn 
fra Norge og andre okkuper
te land ble samlet av SS
organisasjonen «Lebens
bom e.V". Her har hun levet 
i hele sitt liv, først som bor
ger i DDR-staten og de siste 
årene i det gjenforente 
Tyskland. 

- Da jeg i 1960-årene ba 
om min norske fødselsat
test, skjønte jeg at det hem
melige politiet Stasi var in-

teressert i mitt tilfelle. De 
sendte en representant til 
meg som absolutt ville ha 
tak i alle mine papirer. De 
utleverte jeg etter en stund. 
Hvorfor skulle staten fatte 
slik interesse for meg? Jeg 
har hatt mistanke om at noe 
var galt fatt siden midten av 
1960-årene. Det var typisk 
for Stasi. det hele. De be
nyttet seg av alle mulighe
ter, sier den eldre kvinnen. 

Hun virker en smule opp
gitt og resignert over at hun 
er blitt offer for både det 
nazistiske regimet - som un
der krigen ville ha norske 
barn av norske mødre og 
tyske soldater til Tyskland
og senere DDR-regimet. 

Aud Rigmor Harzendorf 
var en av 90 barn som befant 
seg ved barnehjemmet Son-

nenwiese ved Alteburg ved 
krigens slutt. Hun ble tatt 
hånd om aven nabo familie 
pa det lille stedet Kohren
Sahlis, der hun fremdeles 
bor. 

Etter at historien om de 
utenlandske Lebensborn
barna i Tyskland ble avdek
ket og mammutarklvene ble 
åpnet, fikk hun kontakt med 
fem andre krigsbarn i det 
samme området av Sachsen 
og Thiiringen. De siste åre
ne har møtene blitt sjeld
nere. Og Aud Rigmor Har
zendorf har knapt råd til å 
reise til Norge igjen. Hun har 
også hatt kontakt med 
NRK-journallst Veslemøy 
Kjendsli, som i 1986 skrev 
den meget omtalte boken 
«Skammens barn» om krigs
barna. 

lANDET RUNDT 

Fem leger fratatt forskrivningsrett 
Fylkeslegen i SØr-Trøndelag har fra
tatt fem leger i fyiket retten til å skri
ve ut narkotiske tabletter. I tiliegg 
holdes tre-fire leger under oppsyn av 
fylkeslegen. 

Ifølge fylkeslege Dag Elle Rivrud 
går det stort sett bra med legenes fo
reskrivning av narkotiske tabletter, 
eller A- og B-preparater som de også 
kalles. Det hører med til sjeldenhete
ne at fyikeslegen må gripe inn i slike 
tilfeller. De tre-fire legene som i dag er 
under oppsyn, er almenpraktikere. 

Det er først og fremst av eldre nar
komane over 30 år at almenpraktike
re fØler seg presset til å skrive ut nar
kotiske tabletter. 

En rekke eldre narkomane står 
uten oppfølgingstiltak i helsevesenet, 
og disse er en Økende pressgruppe, 
melder Adresseavisen. 

Rivrud sier at man ikke løser pro
blemer ved å frata en lege muligheten 
til å foreskrive narkotiske medika
menter -man må også ta hensyn til 
pasientene. NTB 

Bakere må 
røpe bl"Øf:t. 
hemmelighet 

Iløpet av de siste dager 
har det meldt seg flere 
personer som er på jalrt 
etter slektninger, 
forteller Johann 
Legner. 

Aftenpostens korrespondent 
ULF PETER HELLSTRØM 
CHRISTIAN JØRGENSEN 
foto) 

Berlin 
Legner er en av presten J oa
chim Gaucks nære medar
beidere i det offentlige orga
net i Tyskland som bestyrer 
de enorme arkivene som det 
hemmelige politiet i DDR 
etterlot seg da staten brøt 
sammen i 1989-1990. 180 ki
lometer med arkivmapper 
finnes i forvaring i den tyske 
hovedstaden. utallige tys
kere har henvendt seg til ar
klvet etter gjenforeningen i 
1990 for å lese sikkerhetspo
litiets mapper om seg selv. 

- Vi er bare i startfasen av 
arbeidet med å kartlegge 
Lebensborn-barnas skjeb
ne, sier Legner. 

Gjennomgåelsen i Stasi
arkivene har foreløpig frem
bragt tre eksempler der 
DDR stjal identiteten til 
personer med norsk mor og 
tysk far. Men Legner tror at 

det kan 1l.nnes f1en' ei""", 
.. pler i-a.;kil-",ne. 
'. 'Deh~'- mllit"ære ftterret-
ningstjenestens arkiver ble 
tilintetgjort i DDR like for 
den formelle gjenforenin?,en 
med det daværende Vest 
Tyskland. Dette ble god· 
kjent av den siste DDR-re· 
gjeringen under Lothar d!' 
Maziere. 

Det gjør arbeidet med c 
kartlegge DDR-operas.ione· 
ne langt vanskeligere. Det 
hemmelige politiet var imid
lertid delaktig i etten·et· 
ningstjenestens dekkhisto
rier. ikke minst fordi sikker
hetspolitiets mange tjenes
temenn måtte holde oppsyn 
med de egentlige Lebens· 
bom-barna i DDR. Derfor 
finnes det fortsatt informa
sjoner om sakene i Stasi· 
arkivene i Berlin. 

Agenter som Østtyskeren 
Heinz Hempel arbeidet først 
og fremst for den militære 
etterretningstjenesten 
DDR. Hempel utga seg for il 
være Ludwig Bergmann. 
som først i år ble klar over at 
han hadde slektninger i N or
ge som gjerne vil komme i 
kontakt med ham. 

Opprullingen av DDR-re
gimets tyveri av Lebens
bom-barnas identiteter for 
å sluse sine egne agenter inn 
i Norge og andre vestlige 
land, har utløst interesse og
så i andre land. 

Vil granske 
vraket av 
«Leros 
Strength» 

N orge vil undersøke vra
ket av bulkskipet "Leros 
Strength" som gikk ned 
med 20 polske sjØfolk 
vest av Stavar.ger i feb
ruar. Sjøfartsdirektora
tet vil sende ned en ubåt 
for å se på ' "aket til 
tross for a' '\) nr?,€ ikke 
har noe a) ~ :~lr for a 

granske forliset av det 
~vpros-registrerte skl
pet. Prinsippet om at 
det er !laggstaten som 
skal undersøke et forlis, 
er blitt sterkt kritisert 
av sjømannsorganisa
sjonene i Norge og Po
len. melder Stavanger 
Aftenblad. NTB 

Arendal-bakere for
arges over at helse
myndighetene i byen 
vil vite hvor mye salt 
det er i brødet deres. 
- Jeg forstår at en
kelte stusser over 
henvendelsen, men 
salt har stor betyd
ning for foikehelsen, 
sier helsesjef Anne 
Sofie Syvertsen til 
Agderposten. Et 
brød fra bakeriet 
Jørgensen innehol
der 5 gram salt, og 
det utgjør ingen hel
sefare, mener baker 
Svein Skimten. NTB 

Info-kampanje mot toll-tull 
Grønn linje, Internett- god tro, sier tolldirektør 
side og ny brosjyre skal Frida Nokken (bildet). 
hjelpe publikum i toll- som nå vil gå mer akti\1: 
regel-jungelen. - Jeg ut for å forklare hva vi 
tror ikke vi blir mer po- har lov til å ta tollfritt 
pulæremed vår nye in- med inni Norge. N:.1:t 
formasjonsgiv, men vi li- (avgiftsfritt! tollnum-
kerikke å ta folk som mer er 80081212. Fora: 
har gj ort ulovligheter i JOHN MYHRE 
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