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Program 
 
Måndag, 26 september 
 
 
13.30:	  	  	   Samling	  
14.00–14.30:	   Michael	  F.	  Scholz,	  Helmut	  Müller-‐Enbergs:	  

	   Öppnande	  av	  seminariet	  	  
14.30–15.30:	  	   Birgitta	  Almgren,	  Södertörns	  högskola:	  	  

”Stasi	  i	  Sverige	  –	  återspeglad	  i	  arkiven”	  
15.30–16.00:	   Kaffe	  
16.00–16.45:	  	   Thomas	  Wegener	  Friis,	  Syddansk	  Universitet:	  

”DDR-‐spionage	  i	  Danmark”	  
17.00–17.45	   Kimmo	  Elo,	  Jyväskylä	  universitet:	  
	   	   ”Finnland	  im	  Visier	  der	  HV	  A”	  
18.00–18.45	   Helmut	  Müller-‐Enbergs,	  Högskolan	  på	  Gotland:	  
	   	   ”DDR-‐Spionage	  in	  Westdeutschland	  und	  Norwegen”	  
	  
	  
20.00–21.15	   Filmvisning:	  ”In	  The	  Shadow	  of	  Doubt”	  (Finland	  2010)	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	  

        
 
 
 



Tisdag, 27 september 
 
09.00–9.45:	   Lena	  Breitner	  Ekberg:	  	  

”Med	  journalistik	  och	  marinarkeologi	  som	  cover	  –	  från	  IM	  Taucher	  till	  
riddare	  av	  kungliga	  Nordstjärneorden”	  

09.45–10.30:	  	   Svante	  Winqvist:	  
”Inte	  bara	  HV	  A	  –	  exempel	  på	  annan	  underrättelsetjänst	  mot	  
Skandinavien	  och	  på	  ”modus	  operandi”	  

10.30–11.00:	  	   Kaffe	  
11.00–11.45:	  	   Björn	  Cederberg:	  	  

”Stasi	  och	  Palmemordet”	  
11.45–12.45:	   Michael	  F.	  Scholz,	  Helmut	  Müller-‐Enbergs:	  	  

Diskussion	  –	  ”Stasiforskning	  i	  Norden	  –	  Forskningssituation	  och	  
perspektiv”	  

 
 
Symposiet genomförs av Södertörns högskola, Centrum för Kalla krigsstudier, Syddansk Universitet och 
Högskolan på Gotland. 
 
 
Referenter: 
 
Birgitta Almgren 
Professor i tyska vid Södertörns högskola. Forskningsintresse: interkulturella processer Sverige–Tyskland. Viktiga 
publikationer: Drömmen om Norden: nazistisk infiltration i Sverige 1933–1945 (2005); Inte bara Stasi. Relationer 
Sverige – DDR 1949–1990, (2009); Inte bara spioner (2011). 
 
Lena Breitner Ekberg 
Journalist, fil kand i historia och fil mag. i ekonomisk historia med inriktning på öst- och Centraleuropa. Driver 
bloggen "Tankar om IB", om svensk underrättelse- och säkerhetstjänst under kalla kriget. 
 
Björn Cederberg 
Filmare och författare. 
 
Kimmo Elo 
Institutsledare, doktor i statsvetenskap och docent vid Jyväskylä universitet.  Forskningsintressen: tysk historia och 
politik, det kalla kriget, underrättelseverksamhet, europeisk integration m.m. 
 
Thomas Wegener Friis 
Adjunkt, PhD; Centrum för Kalla krigsstudier, Syddansk Universitet.  Forskningsintressen: Danmark under det kalla 
kriget, Östeuropa under Kommunismen, DDR, Militärhistoria, underrättelsetjänsternas historia. 
 
Helmut Müller-Enbergs 
Adjungerad professor vid Syddansk Universitet, gästprofessor vid Högskolan på Gotland, forskare vid BStU Berlin. 
Forskningsintressen: underrättelsetjänsternas historia. 
 
Michael F. Scholz 
Professor i modern historia vid Högskolan på Gotland. Forskningsintressen: De tysk-skandinaviska relationerna under 
1900-talet, DDR:s historia, tecknade serier som instrument för propaganda och indoktrinering, turismens historia. 
 
Svante Winqvist 
Civilekonom; kassör i Föreningen Sveriges Öga och Öra. Som värnpliktig löjtnant inom IB, Informationsbyrån, 
”brändes” han i den s k IB-affären 1973. Forskningsintresse: DDR-bilden hos IB och Säpo i slutet av 80-talet. 


