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lINkÖpING
Anders Tegnell blir
den 1mars ny stats
epidemiolog vid Smitt
skyddsinstitutet. Han
efterträder Annika
Linde som går i pen
sion.
Anders Tegnell är ut-

bildad infektionsläkare
och bosatt i Linköping.
Han är sedan hösten
2012 avdelningschef
på Smittskyddsinstitu-
tet. Innan dess arbetade
han som chef för Social-
styrelsens avdelning för
kunskapsstyrning. Han
hartidigarehaftolikabe-
fattningar vid Socialsty-
relsen, Smittskyddsin-
stitutet, WHO och EU-
kommissionen.

sUsaNNEsTERNER

Tegnell
pånytt
toppjobb

lINkÖpING
Fyra välpackade dubbel
hyllor med ideologisk
litteratur från Östtysk
lands nedlagda ambas
sad finns tillgängliga på
Linköpings universitet.
Forskande professorerna

Anders Törnvall och Len-
nart Stenflo har studerat
DDR-materialet som nu
förvaras på universitetets
humanistiskabibliotek.
– Det är ett mycket ge-

nomtänkt urvalmed inrikt-
ning mot Sverige. Mate-
rial som regimen ville ha
spridning på. Material som
svenskarna skulle ta till sig
och som presenterade en
falskparadisbildavdiktatu-
ren DDR, förklarar Anders
Törnvall.

Hur används biblioteket
idag?
–Såvitt jagvetärdetbara

jag som går här och tar del
av materialet. säger Anders
Törnvallochlägger till:
– Samlingen är en ut-

märkt källa som visar hur
endiktaturmed imperialis-
tiska ambitioner arbetade
underochefterkallakriget.

Sanningskommission
Törnvall och Stenflo

föreslog i september förra
året att justitieminister
BeatriceAsk (M) skulle till-
sätta en sanningskommis-

sion, som före valet 2014
skulleberättavilkasomdel-
togisäkerhetspolisenStasis
olovliga underrättelseverk-
samhet.
Efter forskarnas debatt-

inlägg i Corren hösten 2012
uppmärksammades Stasis
härjningar av moderate
riksdagsledamoten Finn
Bengtsson som agerade
med en motion till riks-
dagen.

Men det gick väl inte så
bra?
– Förra veckan togs

motionen upp i riksdagens
kammardebatt och tyvärr
avslogs den vid omröst-
ningen senare samma dag.
Men det hindrar inte mitt
fortsatta mål med att lyfta
fram behovet av mer forsk-
ning som start för en för-
soningsprocess och för att
hitta en lösning på en käns-

lig konflikt, förklarar Finn
Bengtsson.

Vad innebärdet?
–Senare ivårplanerar jag

ett seminarium för att upp-
märksamma övriga riks-
dagsledamöter på prob-
lematiken. Men jag vill
också att Linköpings uni-
versitet fårett statligt forsk-
ningsuppdrag för att objek-
tivt kunna kartlägga Stasis
verksamhet iSverige.

Sverige en brygga
1989 revs muren mellan

Öst- och Västtyskland sam-
tidigtsomStasifolkstartade
förstöringen av det enorma
arkivet.
Dokument som visade

hur den hemliga säkerhets-
tjänsten spionerat på sina
egnamedborgaregenomin-
filtratörer som ofta tvångs-
rekryterades med hot. Allt
för att fådematt rapportera
omarbetskamrater,familje-
medlemmarochvänner.

Stasisverksamhet
sträcktesig in imånga län-
der.VarförocksåSverige?
– Sverige uppfattades

som ett neutralt land, en
brygga över till andra sta-
ter och en tänkbar bud-
bärare för diktaturen, säger
AndersTörnvall.
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Sköld & Svärd

◆ Stasi grundades 1950
ochären förkortningav
Ministeriumfurstaats-
sicherheit.Mottotärschild
undschwertderpartei som
betyderpartiets sköldoch
svärd.
◆ Sommest räknadestasi
in91000anställdaoch
189000 inofficiellamed-
arbetareeller tvångsrekry-
teradeagenter.
◆ Arkivet förvaradespå

15platseroch innehöll elva
mil sak-ochpersonakter
samt tolvkilometerkarto-
tekskort.
◆ 1990hittade tyska
myndighetercirka 16000
säckarsönderrivetmaterial
i ett arkiv.Etthundratal
fogadessamman ien första
omgång till drygt 1,3miljo-
nerarkivsidor.
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kälk lvärde
”Bibliotekets
DDR-samling är en
utmärkt källa som
visarhur endikta-
turmed imperia-
listiska ambitioner
arbetade.”
AndersTörnvall, forskarepå
Linköpingsuniversitet.

”Materialet i DDRsamlingenanger inga svenskar somStasiagentermenberättar omhurdiktaturen arbetade i Sverige”,berättarAndersTörnvall.
Foto:RobinFoRnas

läStipS

◆ ChristophAnderssons
bok”operationNorrsken”
berättarom infiltrationen i
sverige inpå 1980-taletoch
byggerpåarkivmaterial
frånBerlin.

◆ BirgittaAlmgrens
böcker ”Intebarastasi”
och”Intebaraspioner”
somblandannatbygger
påhemligtmaterial från
svenskasäpo:spolisarkiv.

AndersTegnell.
Foto: ElinlaRsson

”Sverigeuppfattades somenbryggaeller neutral budbärare
över till andra stater”, förklararAndersTörnvall.

Falsk
annons
”Jag förstår att
det kanväcka
irritationmenvi
vill intehamna i
sammasituation
igen.”
Cecilia Krönlein, chef
redaktör förGP, till
Medievärldenomkravpå
legitimationochdöds
attest för att sätta in en
dödsannons i tidningen
sedanen falsk annons
publicerats i förra veckan.

Foto:thoMasJohansson

❖Forskare vill kartläggaStasis verksamhet i Sverige

Böckermedmycket att berätta


