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ännu 31 år efter Berlinmurens fall 1989 
kommer nya uppgifter ständigt fram om den 
repressiva övervaknings- och säkerhetsap-
parat som Staatssicherheitsministerium (MfS, 
även känt som Stasi) utgjorde och dess ak-
tiviteter inom och utom Östtyskland, DDR. 
Mest känt och omtalat är utrikesspionaget 
under den legendariske Markus Wolf – före-
bilden för ”Karla” i John Le Carrés böcker. 
Förekomsten av Stasiagenter i andra länder 
har, genom studier i den tyska statliga myn-
dighet som förvaltar Stasi-arkiven, blivit 
allt mer känd. I Sverige fick 2010 professor 
Birgitta Malmgren med stora sekretess- och 
yppandeförbehåll forska i SÄPO:s arkiv, där 
Sverige internationellt sett fortfarande har en 
mycket sluten inställning. Birgitta Malmgrens 
forskning ledde till en diskussion där bland 
annat den från DDR inflyttade docenten och 
kyrkoherden Alexander Radler demaskera-
des som Stasi-informatör. Kopplingen mellan 
Stasi och förbundet Sverige-DDR och liksom 
naiviteten hos flera grupper inom Svenska 
kyrkan blev då också uppenbarade.

Den inre repressionen och övervakningen 
i DDR har under senare år också börjat bely-

sas konstnärligt som i filmen ”De andras liv” 
från 2006. Ett särskilt och tidigare mindre 
belyst område av Stasis verksamhet handlar 
just om dess aktiviteter inom den lutherska 
kyrkan och rekrytering av informatörer där 

– så kallade Informelle Mitarbeiter (IM) – 
bland biskopar, präster, teologistudenter 
m fl. Om detta har författaren, journalisten 
m m Elisabeth Braw, nu programansvarig 
vid RUSI i London –skrivit i sin bok God’s 
Spies – The Stasi’s cold war espionage cam-
paign inside the church.

Boken och Elisabeth Braws projekt har 
tidigare på ett fylligt sätt beskrivits av Annika 
Borg i Svenska Dagbladet på ledarsidan 
2020-01-06.Förutom omfattande arkivstu-
dier har Braw haft en unik källa i Stasi-
översten Joachim Wiegand som var chef 
för kyrkobyrån inom Stasi (XX/4). Denne 
lät sig intervjuas vid flera tillfällen och var 
mycket meddelsam om konkreta fall med 
hans agenter och IM som nu inte längre 
var i livet, men inte ett ord yppades kring 
personer som ännu levde.

De specifika tankar som väcks efter ge-
nomläsningen handlar såväl om de strate-
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giska avvägningar som gjordes samt om 
vilka metoder som användes för operativ 
informationspåverkan samt modus operandi 
i rekryteringsprocessen.

På den strategiska nivån hade DDR ett di-
lemma då man å ena sidan som ett socialistiskt 
land med marxist-leninistiska förebilder var 
ideologisk motståndare till religionsutövning. 
Å den andra sidan fanns inom DDR:s grän-
ser ursprunget för Lutheranismen och dess 
kyrkor över hela världen, och som sådan ett 
verksamt instrument för politisk påverkan 
i omvärlden. För Stasi gällde det att väga 
av mellan de tämligen fria kyrkoorganen 
och församlingarna, i förhållande till att 
utvecklade okontrollerbara rebellfraktioner 
som krävde ständig uppmärksamhet. Medlet 
blev då rekrytering av ett stort antal IM på 
alla nivåer.

På den operativa nivån agerade man ge-
nom att låta lojala kyrkopersoner umgås med 
motsvarande organisationer utanför DDR 
som i den Lutherska världskyrkorörelsen med 
politiska narrativ som att ”den antifacistiska 
skyddsvallen” (Berlinmuren) behövdes och 
att demokratin i DDR blomstrade.

På den taktiska nivån arbetade kyrkobyrån 
på ett mycket speciellt sätt jämfört med övriga 
Stasiverksamheter när det gällde rekrytering. 
Man använde ytterst sällan hot och piskor 
utan i princip alltid övertalning baserad 
på teologiska diskussioner och morötter. 
Rekryteringsprocessen kunde pågå under 
fem-sex år. Det handlade vanligen om relativt 
blygsamma ekonomiska ersättningar och 
hjälp med att få IM-kandidaternas barn an-
tagna på attraktiva universitetsutbildningar, 
vilket Stasi kunde påverka. Man fick IM att 
tycka att det var en i sak viktig uppgift att 
rapportera om kollegors och vänners åsikter 
och uttalanden och att de själva också blev 
sedda. Exempel beskrivs där både man och 
hustru var IM utan att veta om varandra.

Vi ser idag stora likheter med hur Ryssland 
och Putin använder den rysk-ortodoxa kyr-
kan som ett aktivt och statsstyrt medel för 
informationspåverkan. Det finns också slå-
ende likheter med hur Kinas informations-
påverkan med användandet av hela spektret 
från konfucianska trosuppfattningar till un-
derrättelseinhämtning ser ut idag. 

På den strategiska nivån strävar Kina efter 
ekonomisk dominans. Genomförandet av the 
Belt and Road Initiative (BRI), aggressiva 
uppköp och underrättelseverksamhet mot 
privata aktörer används här som medel. Det 
övergripande politiska narrativet är betonan-
det av att Kina är en stat – d v s Taiwan ska 
inte nämnas – och att man har rättmätiga 
territoriella krav i Sydkinesiska havet m m.

Kina ägnar sig också på ett subtilt sätt åt 
att genom stipendier och arvoden till forskare 
söka påverka politiker och affärsmän att inta 
för Kina fördelaktiga ståndpunkter. Från 
Grekland, som i utbyte mot lån blockerade 
ett EU-uttalande om trängda mänskliga rät-
tigheter i Kina, till bekostande av läroböcker 
till fattiga kommunala gymnasier i Luleå som 
tar emot läromedel där exempelvis Taiwan 
beskrivs som tillhörande Kina. 

Lokala politiker är en viktig målgrupp 
för att påverka ett land inifrån, där utbyte 
mellan vänskapsorter kan medföra osunda 
kopplingar. Nationella parlamentariker kan 
också köpas, vilket skandaler under förra 
året både i Australien och Nya Zeeland är 
exempel på. Vår egen ambassadörskris kopp-
lat till Kinas kidnappning av bokförläggaren 
Gui Minhai reser också flera frågor. 

Det vi lär oss från både DDR och Kina 
är att vår egen försvarsförmåga mot naivitet 
behöver stärkas. Hoten är självmarkerande, 
medan vänlighet för suspekta syften ofta inte 
är det. Elisabeth Braws bok är ett viktigt bi-
drag till ökad förståelse av hur denna del av 
DDR:s spionage såg ut. Det vore välkommet 
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med en svensk översättning så att den blir 
tillgänglig för fler läsare.

De svenska arkiven om Stasis verksamhet 
mot Sverige har förblivit stängda. En högre 
grad av öppenhet kring hur det faktiskt såg 
ut för mer är trettio år sedan skulle bidra till 
ökad motståndskraft mot de totalitära system 
som fortsätter att agera mot öppna samhäl-
len som vårt. Väl ute i solen spricker trollen.

Recensenten är chef för Centrum för asym-
metriska- och terrorismstudier vid Försvars-
högskolan och pol dr samt ledamot av Kungl 
Krigsvetenskapsakademien.


