
Da Sovjetunionens Kommunistiske Partis
generalsekretær Mikhail Gorbatjov, i anden
halvdel af 1980’erne satte Glasnost på dagsor-
denen i kommunismens hovedland, skete der
noget ud over det sædvanlige i Østblokken.
DDR, som blev anset for at være en af Mos-
kvas mest loyale partnere, brød nu pludselig
med ‘den store broder i øst’. Hvor slagordet
tidligere havde gjaldet fra det østtyske kom-
munistparti SED (Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands): ‘at lære af Sovjetunionen vil
sige at lære at sejre’, ville man nu ikke længe-
re følge supermagten i et og alt, men derimod
tilstræbe en ‘socialisme i DDR’s egne farver’,
altså en form for nationalt præget kommunis-
me. Partiets chefideolog Kurt Hager forklare-
de dette uventede træk med, ‘at man jo ikke
altid behøver at skifte sit tapet, blot fordi na-
boen gør det’ – et arrogant billede af glastnost,
som Hager i de efterfølgende år kom til at for-
tryde mange gange. Konsekvensen af DDR’s
enegang blev en særlig form for fastfrossen
stalinisme, der kortvarigt forsøgte at afskær-
me sig mod impulser, der ville kunne true re-
gimet. Det førte blandt andet til det paradoks,
at den østtyske satellitstat i 1988 forbød salget
af det sovjetiske tidsskrift ‘Sputnik’. 

På den baggrund var det lidt paradoksalt, at
netop Østtyskland efter SED-regimet og der-
efter statens sammenbrud i 1989/90, skulle
udvikle sig til at være et forbillede for åben-
hed i forhold til arkiver fra den Kolde Krigs
tid. Kravet om åbning af arkiverne havde
været centralt for den fredelige revolution i
DDR. Ønsket om at få vished om sin egen
personlige historie samt om historien bag den
stat, man havde levet i, var ikke noget særskilt
tysk fænomen. Forudsætningerne for dets
gennemførelse, var imidlertid anderledes i
DDR end i resten af de tidligere kommunisti-
ske lande. Genforeningen med Vesttyskland
tilførte ressourcer, der muliggjorde en omfat-
tende historisk forskning. Derudover betød
indlemmelsen af det østtyske område i For-
bundsrepublikken, at kollapset af staten og
den hidtidige herskende elite blev langt mere
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Kravet om åbenhed stod centralt,
da de fredelige revolutioner tvang
de østeuropæiske diktaturer i
knæ. I Tyskland førte det til en
hidtil uset åbenhed i arkiverne ef-
ter det hedengangne DDR. Det har
i de seneste 15 år ført en masse
debat og en omfattende kildeba-
seret forskning med sig. Betydnin-
gen af DDR-arkiverne for den
samtidshistoriske forskning er i
dag stadig stor. 



total end i resten af Østeuropa. I de øvrige
lande var der en langt større personel og insti-
tutionel kontinuitet fra det tidligere styre. Mi-
litær-, efterretnings- og sikkerhedsorganer
kunne fortsætte deres virke om end i modifi-
ceret form. Det betød for eksempel, at efter-
retningsarkiverne her forsat var i de oprindeli-
ge ejermænds hænder. De fastholdt kontrollen
med arkiverne, da de stadig kunne have ope-
rativ interesse. De østeuropæiske tjenester har
– lige så lidt som deres vestlige partnere – lyst
til at afsløre midler og metoder. Risikoen er
imidlertid at arkiver ‘skrumper’, når de opbe-
vares under sådanne forhold. Et eksempel på
det er arkivet efter Nikolaj Ceausescus sikker-
hedstjeneste ‘Securitate’. Op gennem 1990’-
erne har dokumenterne befundet sig i efterføl-
gerorganisationens varetægt, hvorfor samlin-
gen i dag ‘kun’ omfatter 35 hyldekilometer,
hvoraf tjenesten i 2004 erklærede sig beredt
til en mulig åbning af de 12 km. Til sammen-
ligning er arkivet fra DDR’s ministerium for
statssikkerhed til trods for arkivødelæggelser i
1989/90 i dag stadig på over 180 km.1

Genforeningen bragte tyskerne godt et ti-
års forspring i den historiske bearbejdning af
den Kolde Krig. I de senere år har man imid-
lertid kunne observere en tiltagende åbenhed i
alle de post-kommunistiske, østeuropæiske
lande samt lignende udviklinger i de tidligere
baltiske sovjetrepublikker. Modsat har udvik-
lingen i Rusland været præget af en begræns-
ning af arkivadgangen. 

Fra tysk hold har man nøje fuldt udviklin-
gen i resten af Central- og Østeuropa. Det har
ført en række samarbejder med sig, først og
fremmeste mellem østeuropæiske arkiver og
forskningsinstitutioner og de to tungeste føde-
rale spillere i det tyske historiske post-Kold
Krigs-landskab, nemlig den særlige myndig-
hed, der forvalter arkivet efter Stasi, Die Bun-
desbeauftragte für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik (BStU) samt Stift-
ung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, der
er den føderale forsknings- og forsknings-
fremmeenhed, hvad angår DDR-tiden.2

Den voksende åbenhed i de øvrige Østeu-

ropæiske lande lader håbe, at man i de kom-
mende år vil se en styrket forskning også på
internationalt plan. Udforskningen af den Kol-
de Krig set i østligt perspektiv har i nogle år
fortrinsvis været domineret af østtyske og i
nogen grad sovjetiske kilder. Desuden vil en
styrket forskning i regimerne i disse lande gi-
ve en mere nuanceret og dybere forståelse af
de samfundsmæssige mekanismer i de kom-
munistiske diktaturer. 

Åbningen af de østtyske arkiver i starten af
1990’erne medførte en nærmest eksplosions-
agtig udvikling af DDR-historien. Selvom den
tyske stat bekostede to monumentale udred-
ninger om DDR-tiden og dens følger, var der
langt fra sat det sidste punktum i historien om
DDR-staten og den Kolde Krig i Tyskland.3

Den tyske stat lod op gennem 1990’erne 32
bind på samlet godt 30.000 sider producerer.
Parallelt udfoldede den frie forskning en
mindst lige så omfattende forskningsaktivitet.
Således registreredes fra midten af 1990’erne
til starten af det nye årtusinde godt 500 forsk-
ningsprojekter om emnet Østtyskland. I halen
på de mange projekter er fulgt en jævn strøm
af bøger og videnskabelige artikler. Centrale
organer for udgivelsen af artiklerne om frem-
skridtene i DDR-historien har været tidsskrif-
terne Deutschland Archiv, Potsdamer Bulletin
für Zeithistorische Studien og Zeitschrift des
Forschungsverbundes SED-Stat. 

De østtyske arkivalier fordeler sig hovedsa-
geligt på tre centrale arkivinstitutioner samt i
landsarkiverne i hvert af de nye forbundslande
Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt og Mecklenburg-Vorpom-
mern. I det efterfølgende vil de vigtigste arki-
ver præsenteres enkeltvis med særligt henblik
på deres betydning for Danmark. Foruden de
større offentlige arkiver findes der også en
række mindre arkiver med forskellige former
for specialisering. Et eksempel herpå er det
lille Robert Havemann Archiv i Berlin med en
samling bygget op om den oppositionelle pro-
fessor samt med materiale fra borgerretsbe-
vægelsen. Et velegnet udgangspunkt for søg-
ning i specialsamlinger er det Vademekum,
som Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Dik-
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tatur har udarbejdet til institutioner, der be-
skæftiger sig med DDR-historie.4

Forbundsarkivet
Det tyske Forbundsarkivs afdeling i Berlin-
Lichterfelde, det midlertidige arkiv i Berlin-
Hoppegarten og den tilknyttede stiftelse Stift-
ung Archiv der Parteien und Massenorganisa-
tionen der ehemalige DDR (SAPMO) inde-
holder langt hovedparten af det arkivmateria-
le, der 1990 var tilbage efter de centrale østty-
ske myndigheder, partier og andre centrale or-
ganisationer. Dermed placerer arkivet sig som
det vigtigste blandt de østtyske arkiver. Arki-
vets betydning bliver i meget høj grad under-
streget af, at det ikke arbejder med tidsmæssi-
ge klausuler. Alt materiale er tilgængeligt
frem til DDR-statens forsvinden i 1990. Dog
eksisterer den ikke uvæsentlige begrænsnin-
gen i brugen af arkivet, at materialet skal være
registreret. Har aktpakker ikke noget nummer
i det nye forbundsarkivsystem, er de ikke til-
gængelige for brugerne. Det betyder, at dele
af SED’s arkiv, der handler om udenrigspoli-
tik, for eksempel dele af partiets internationa-
le afdelings arkiv for 1980’erne, fortsat ikke
er tilgængelig. Også fremtrædende personers
privatarkiver kan endnu ikke benyttes af hi-
storikerne til trods for den officielle åben-
hedspolitik. Det gælder eksempelvis pri-
vatsamlinger efter flere tidligere kommuni-
ster, der var politiske flygtninge i Danmark i
1930’erne. 

Hovedarkivet i Lichterfelde har en meget
velfungerende læsesal. Arkivets hjælpemidler
er overskuelige og umiddelbart let tilgængeli-
ge. Det gælder kartotekskort og registranter.
Antallet af registranter til samlingerne er fort-
sat stigende, men fremstilles nu en gang kun i
det tempo, arkivet råder over ressourcer til
det. Til gengæld bliver det i stadigt voksende
omfang også muligt at søge arkivmateriale via
de elektroniske registranter på internettet.5 Ar-
kivmateriale bestilles fra dag til dag og i ho-
vedreglen gennem arkivets computersystem.
Nye brugere til arkivet får som regel udleveret
en liste med forslag til bestemte samlinger,

som arkivarerne med ansvar for forskellige
fagområder har udarbejdet. Dette er absolut
en stor hjælp, der betyder, at den nye bruger
umiddelbart har relevant materiale at arbejde
med samtidig med, at man kan sætte sig ind i
registranter og samlinger, og derved komple-
menterer sine søgninger. Udover arkivet rum-
mer forbundsarkivet også et stort bibliotek.
Det er naturligvis opdateret med den nyeste
litteratur, da der i forbindelse med brugen af
arkivet er afleveringspligt. Derudover rummer
biblioteket også de vigtigste aviser samt sær-
tryk, der kun er udkommet i begrænsede antal.
Med jævne mellemrum laver biblioteket små
informationsblade, der præsenterer bibliote-
kets samling inden for bestemte emner. Sidste
år blev et informationsblad udarbejdet med te-
maet ‘DDR og Nordeurop’. Forbundsarkivet
udgiver Mitteilungen aus dem Bundesarchiv
med nyheder og artikler om samlingerne.6

Som for at opveje tilgængeligheden i For-
bundsarkivets samlinger er dets afdelinger i
Berlin placeret, så de favoriserer bilister. Li-
chterfelde arkivet ligger i Berlins sydvestlige
rand, og Hoppegarten er allerede en del af for-
bundslandet Brandenburg. Ingen af de to afde-
linger kan nås med blot et offentligt transport-
middel, men fordrer omstigning til lokalbus-
ser og ventetider, den ivrige historiker godt
kunne have været foruden. 

BA-delen – altså Bundesarchiv – af For-
bundsarkivet i Berlin indeholder de statslige
institutioner, som det forenede Tyskland over-
tog, da DDR lukkede og slukkede. Det drejer
sig om alle ministerier med tre væsentlige
undtagelser: DDR’s udenrigsministerium, for-
svarsministeriet og ministeriet for statssikker-
hed. De tre ministeriers samlinger findes i se-
parate arkiver, der behandles i det efterfølgen-
de. 

I samlingerne for de østtyske fagministerier
findes der imidlertid også dokumenter, der be-
handler aspekter af den østtyske udenrigspoli-
tiske. Det gælder helt naturlig for det østtyske
ministerium for udenrigshandel (Forbundsar-
kivets signaturgruppe DL 2), men også for
ressortministerier som DDR’s Ministerium für
Kultur (DR 1) eller Ministerium für Hoch-
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und Fachschulwesen (DR 3), der havde ud-
førende opgaver i forbindelse med den østty-
ske stats kulturelle udenrigspolitik. Betydnin-
gen af disse ressortministerier er endnu ikke
fuldt afklaret, hverken generelt eller specifikt
for Danmark.7

I de statslige samlinger befinder der sig og-
så de centrale offentlige organer, der i Vesten
som regel spiller de vigtigste roller i politik,
men i de kommunistiske partidiktaturer for-
trinsvis havde formelle og ceremonielle funk-
tioner. Det gælder for eksempel parlamentet
Volkskammer (DA 1), der ganske vist formelt
var statens øverste organ, men reelt var et
gummistempel. Det kunne klistre lidt falsk
demokratisk legitimitet på den ‘demokratiske
republik’ og tjene til at pryde forskellige re-
præsentanter for den herskende elite med titel
af parlamentsmedlem. Folkekammeret havde
et udenrigspolitisk udvalg, der imidlertid ikke
udøvede politisk magt. Større betydning hav-
de Folkekammerets interparlamentariske
gruppe, der bestod af parlamentarikere fra bå-
de SED og de såkaldt ‘ikke-socialistiske’
skinpartier. Gruppen spillede en rolle i over-
fladeforbindelserne til lande i den kapitalisti-
ske verden inden for rammerne af den fredeli-
ge sameksistens. Under denne politiske dok-
trin skulle de kommunistiske lande tilstræbe
en normalisering af forholdet til Vesten, paral-
lelt med en fortsættelse af den globale system-
konflikt med andre midler end de militære.
Her kunne delegationsdiplomatiet mellem
DDR og kapitalistiske lande bidrage til første
del af denne proces. I forhold til de øvrige øst-
lande medvirkede det interparlamentariske ar-
bejde til forbrødringen mellem landene, der
dog fortrinsvis var en proces, der udspillede
sig på et meget elitært plan og havde et noget
formalistisk præg. Indtil DDR’s diplomatiske
anerkendelse i 1972/73 havde parlamentet en
særlig funktion i det udenrigspolitiske arbej-
de. I denne tid kunne styret bruge det interpar-
lamentariske arbejde til at etablere semi-stats-
lige kontrakter i Vesten..8

De to overordnede organer, DDR’s mini-
sterråd (DC 20) og statsrådet (DA 5), var lige-
ledes institutioner, der ikke levede op til de

kompetenceforventninger, navnene vækker
hos en vestlig læser. De havde oftest en koor-
dinerende eller formel funktion. Den reelle
magt lå i hænderne på partihierarkiet med ge-
neralsekretæren, sekretariatet, politbureauet
og centralkomiteapparatet i spidsen. 

Som følge af ovenstående magtforhold
mellem stat og parti består kernen i Forbunds-
arkivets østtyske samlinger ikke af den statsli-
ge del, men derimod af parti- og organisati-
onsdelen, der er samlet i Stiftung Archiv der
Parteien und Massenorganisationen der DDR
(SAPMO). Perlen i denne samling er de til-
oversblevne arkivalier efter det østtyske rege-
ringsparti SED (DY 30). Det var partiet, der
svingende taktstokken og kontrollerede det re-
sterende samfund i Østtyskland. Her flød in-
formationerne sammen og beslutningerne blev
taget. Der er derfor også tydeligt, at det smul-
drende regime kæmmede arkiverne, groft før
de blev åbnet. Således er der alvorlige huller i
partiets samlinger. Det er mest tydeligt om-
kring orienteringer fra Ministeriet for Stats-
sikkerhed, der er fraværende i SAPMO til
trods for, at partiets organer naturligvis var
løbende informeret. En anden åbenlys mangel
er den såkaldte afdeling Verkehr (trafik) i cen-
tralkomiteen. Afdelingen var ikke som navnet
måtte antyde ansvarlig for trafikpolitik, der
sorterede under afdelingen Verkehr und Ver-
bindungswesen. Afdeling Verkehr var deri-
mod ansvarlig for partiets hemmelige arbejde
i Vesten, herunder kurervæsen, finansiel støtte
og partiejendom i det kapitalistiske udland.9

Med henblik på DDR’s forhold til Dan-
mark indeholder SED-samlingen arkiverne fra
de udenrigspolitiske nøgleinstitutioner. I top-
pen af systemet gælder det politbureauet og
sekretariatet, hvor der foruden en beslutnings-
protokol for de to partiorganers møder også
foreligger de bilag og arbejdspapirer, der har
ligget til grund for deres beslutninger. Dan-
mark fylder ikke voldsomt meget, men på
grund af organernes betydning står de natur-
ligt centralt i søgningen for enhver udenrigs-
politisk problemstilling. I sidste ende kan der
hvert år findes punkter med en dansk og nor-
disk relevans. Detaljeringsgraden kan være
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meget svigende både i materialet samt i orga-
nernes behov for detailregulering. Det stræk-
ker sig fra overordnede beslutninger om
iværksættelse af udenrigspolitiske initiativer
til godkendelse af enkeltpersoner eller grup-
pers rejser. Under politbureauet eksisterede
den udenrigspolitiske kommission, hvor flere
centrale udenrigspolitiske aktører havde sæde.
Her er med mellemrum emner af mere over-
ordnet karakter på dagsordenen. Det gælder
for eksempel konceptioner for Østersøugerne,
for udenrigspolitikken i forhold til de nordiske
lande eller retningslinier for den tyske propa-
ganda.10

Den daglige overhøjhed på det udenrigspo-
litiske område i DDR varetog Centralkomi-

teens afdelinger for Internationale Forbindel-
ser og for såkaldt Udlandsinformation. Sidst-
nævnte varetog kontrollen og dirigerede en
stor del af propaganda-apparatet, for eksempel
Liga für Völkerfreund, der styrede de østtyske
venskabsforeninger, Radio Berlin Internatio-
nal og Forlaget Zeit im Bild, der udgav tids-
skriftet ‘DDR-Revy’, der blandt en lang ræk-
ke sprog også udkom på dansk. Afdelingen
for internationale forbindelser kontrollerede
de øvrige centrale udenrigspolitiske aktører
blandt andet udenrigsministeriet, fagforenin-
gen FDGB, ungdomsorganisationen FDJ og
skinpartierne. Desuden havde afdelingen til-
synspligt med partiorganisationen i udenrigs-
ministeriet og ambassaderne, hvor alle perso-
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ner med betydning selvsagt var medlemmer af
statspartiet SED. Sidste væsentlige opgave for
afdelingen for internationale forbindelser var
at holde kontakten til ‘kommunist- og arbej-
derpartier’, som SED havde officielle partire-
lationer til. Det drejede sig i Danmark om
DKP. Om end SED fra 1970’erne af bestræbte
sig på at skabe samarbejdsrelationer til Social-
demokratiet, blev det ikke realiseret. Den
kommunistiske og socialdemokratiske arbej-
derbevægelse dominerer i det hele taget i
SED-arkivets akter om Danmark. Det gælder
også på partiets topplan, hvor DKP-relationer
optræder en stor del af de gange, Danmark
overhovedet kom på dagsordenen blandt de
politiske beslutningstagere. Det afspejler ikke
kun, at DKP i mange år var DDR’s vigtigste
og mest loyale partner i Danmark. Det er også
en refleksion af de prioriteter, DDR havde for
sin udenrigspolitik, hvor det ideologiske fun-
dament i meget høj grad var bestemmende for
statens strategiske udenrigspolitiske oriente-
ring. 

Foruden SED rummer SAPMO også sam-
linger fra en lang række andre organisationer i
DDR. Det drejer sig blandt andet om før-
nævnte FDGB (DY 34) og FDJ (DY 24), samt
om kvindeorganisationen DBD (DY 31),
sportsforbundet DSTB (DY 12), Liga für Völ-
kerfreundschaft (DY 13) og en række andre.
Også enkelte af skinpartierne har deres sam-
linger i SAPMO, men ikke partierne CDU og
LDPD, der ved genforeningen fusionerede
med de to vesttyske, borgerlige partier CDU
og FDP. Derfor ligger deres arkivalier hos de
partinære stiftelser Konrad Adenauer- og Frie-
drich Naumann Stiftung. I forbundsarkivet er
det dog muligt at bruge registranter til de to
partiers samlinger.

De forskellige organisationer og partiers
rolle som brikker i Østtysklands udenrigspoli-
tik var ikke ubetydelig. De fleste organisatio-
ner havde egne afdelinger for internationale
forbindelser, der under retledelse og koordina-
tion fra SED omsatte partiets politik til uden-
rigspolitisk praksis. Særligt tydeligt fremgår
den funktion, der er blevet beskrevet som pa-
radiplomati, i årene frem til DDR’s anerken-
delse 1972/73. Indtil da var det statslige uden-

rigspolitiske apparat i høj grad hæmmet af, at
det repræsenterede en ikke eksisterende stat. I
den situation fik organisationers internationale
arbejde større betydning og spillerum. Også
efter anerkendelsen var de vigtige spillere,
idet de løftede den opgave at opbygge politisk
velvilje i kredse, der ikke var umiddelbart til-
gængelige for det ordinære diplomati. Foru-
den organisationssamlingerne indeholder SA-
PMO også en lang række samlinger efterladt
af fremtrædende østtyske politikere. 

SAPMO-arkivet er i øvrigt udgangspunkt
for foreningen Förderkreis Archive und Bibli-
otheken zur Geschichte der Arbeiterbeweg-
ung, der udgiver et meddelelsesblad, hvor det
er muligt at orientere sig om, hvad der rør sig
i Arbejderhistorieforskningen i Tyskland.11

Landsarkiverne 
De regionale arkiver i de nye forbundslande
indeholder arkivalierne på distriktsniveau
(Bezirk) i DDR. De østtyske Bezirke var en
hel del mindre end de nuværende forbunds-
lande, hvorfor landsarkiverne typisk rummer
arkiverne fra flere Bezirke. Bezirksamlingerne
afspejler i væsentlighed de centrale arkiver på
distrikts- og til dels på lokalt (Kreis)niveau.
Her er de lokale myndigheder samt ikke
mindst SED’s og masseorganisationernes
Bezirkledelser. 

For Danmark og de øvrige nordiske landes
vedkommende er det tidligere Bezirk Rostock
af særlig betydning. Det udgør i dag sammen
med Bezirk Schwerin forbundslandet Mech-
lenburg-Vorpommern. SED i Rostock havde
et særligt ansvar for at udvikle forbindelserne
til Norden. Havnen Rostock var DDR’s ‘port
til verden’, men den var også porten til Øster-
sørummet. Netop Østersøforbindelserne spil-
lede SED meget på i forhold til Norden i af-
stemt koncert med kommunisterne i Sovjetu-
nionen og Polen. 

Landsarkivet for Mechlenburg-Vorpom-
mern er i dag delt i to: et i Schwerin og et i
Greifswald. Her opbevares arkiverne for de to
gamle Bezirke, hver for sig. Det lille arkiv i
Greifswald er velfungerende og arbejder med
lettilgængelige arkivsystemer overtaget fra det
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tidligere regime. Desuden er det via internet
begrænset muligt at bruge søgemaskinen
Adriadne, der også giver henvisninger til min-
dre arkiver i forbundslandet, for eksempel
Universitetsarkivet på Universitetet i Greifs-
wald.12 Det var i DDR-tiden særligt vigtigt for
Danmark og de nordiske lande på grund af, at
man her havde samlet den østtyske forsk-
nings- og uddannelsessektors spidskompetan-
cer på Skandinavien på det såkaldte nordiske
institut. 

Landsarkivet i Greifswald indeholder foru-
den de internationale afdelinger af SED og
masseorganisationer, også Østersøugernes or-
ganisationskomite, der har særlig interesse for
Norden.13 Arkivet er tilgængeligt frem til
1990, men anonymiseres inden for en 30 års
frist. 

Stasiarkivet
Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen

Deutschen Demokratischen Republik (BStU)
kendes som regel ved trivialnavnet ‘Stasiarki-
vet’. Det er værd at bemærke, at institutionens
officielle navn ikke siger, at det er et arkiv.
Det er i stedet titlen på institutionens leder,
den forbundsbefuldmægtigede, der i de første
år var præsten Joachim Gauck, i dag den tidli-
gere borgerretsforkæmper Marianne Birthler. I
navnet ligger en antydning af institutionens
ekstraordinære karakter. Oprettelsen af BStU
var det politiske establishments indrømmelse
til DDR’s borgerretsbevægelse og de demon-
strerende, der i januar 1990 stormede DDR’s
ministerium for statssikkerheds (MfS) hoved-
kvarter i Normannenstrasse i Østberlin og der-
med satte en delvis stopper for MfS’ destruk-
tion af sine dokumenter. 

Ved oprettelsen af BStU i 1991 tog de ty-
ske politikere et højst usædvanligt skridt. De
besluttede sig for en meget vidtgående åben-
hed i dokumenterne fra en efterretningstjene-
ste, der havde været aktiv indtil umiddelbart
før åbningen. Det ekstraordinære ved åbnin-
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gen af samlingen er ikke mindst sammensæt-
ningen og tilgængeligheden. I nogle vestlige
lande – med USA som det klart fremmest
tilfælde – har man efter den Kolde Krig ople-
vet en voksende forståelse for, at også efter-
retningstjenester må demonstrere et minimum
af åbenhed for at kunne koeksistere med det
demokratiske samfund. I det omfang, at efter-
retningstjenesterne løfter lidt for de nedrulle-
de gardiner, har normen været, at man ikke
ønsker at afsløre midler og metoder. Det gæl-
der for eksempel telefonaflytninger eller nav-
ne på agenter. Det kan der være mange ud-
mærkede grunde til. En af mest vægtige er, at
efterretningstjenester fortsat skal kunne fun-
gere, og derfor er afhængige af tillid; dels fra
udenlandske samarbejdspartnere og dels fra
agenter, der skal turde forpligte sig uden risi-
ko for afsløring fra egne rækker. 

BStU’s samlinger er også ganske eneståen-
de på grund af deres omfang; 180 km for et
enkelt ministerium i DDR. Mængden af mate-
riale svarer til den samlede arkivmasse i det

danske rigsarkiv. Overtagelsen af arkivet fra
DDR’s ministerium for statssikkerhed uden
overtagelse af arkivpersonalet, har i en længe-
re årrække medført problemer, idet man i ud-
gangspunktet ikke rådede over et fuldstændigt
overblik over det enorme arkiv. Dette forhold
kombineret med at langtfra alle BStU’s tidlige
medarbejdere var ansat på baggrund af faglige
kvalifikationer, men at politiske meritter rime-
ligvis også spillede en rolle, vanskeliggjorde
‘tæmningen’, registreringen og nyttegørelsen
af dokumenterne. Langt ind i det nye årtusin-
de vil BStU have det problem, at væsentlige
dele af arkivalierne i praksis er ukendte. Em-
ner eller personer, der 1994 var ukendte, fordi
man ikke kunne finde rundt i arkivet, kan i
2006 vise sig alligevel at have en Stasi-sag.
Ved den forbundsbefuldmægtiges sidste sta-
tusrapport i 2005 henregnedes endnu cirka 30
procent af arkivets indhold som ukendt.
Første prioritet har for BStU været at få styr
på arkiverne. Derefter har man kunne hellige
sig den opgave at udarbejde nye effektive
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søgeredskaber og registranter. Endnu er der
derfor kun udfærdiget få tilgængelige regi-
stranter, hvorfor navne og fødselsdatoer stadig
er en vigtige indgange til arkivet. Det skyldes
at netop spørgsmålet ‘hvem er hvem’ var do-
minerende for det behov, MfS havde og derfor
opbyggede arkivet efter. 

BStU fik fire primære servicefunktioner.
For det første skal det udlevere personlige sa-
ger til dem, der måtte ønske det. Det tilbud
gælder alle, både tyskere og andre nationalite-
ter.14 Hidtil har over to millioner benyttet mu-
ligheden for at stille en ansøgning om at se si-
ne Stasi-akter. Det har ikke mindst haft en
praktisk betydning for gruppen af mennesker,
der kan dokumenterer, at de har været udsat
for forfølgelse eller chikane fra det kommuni-
stiske regime side. Indtil for få år siden var
disse personer endnu berettiget til kompen-
sation fra statens side. En anden opgave for
BStU er at bistå ikke blot retsvæsenet, men
også private og offentlige arbejdsgivere, der
måtte ønske at undersøge om deres nuværen-
de medarbejdere tidligere i deres liv har arbej-
det for Stasi. For det tredje har BStU en forsk-
nings- og uddannelsesmæssig forpligtelse, der
løftes af medarbejderne i afdelingen Bildung
und Forschung. De arrangerer udstillinger,
samarbejde med skoler og uddannelsesinstitu-
tioner og foredragsvirksomhed. Derudover fo-
restår afdelingen en stor del af den pågående
forskning om Ministeriet for Statssikkerhed.
Det kan ikke mindst lade sig gøre, fordi
BStU’s husforskere har bedre adgang til arki-
vet end forskere udefra. Serviceringen af
gruppen af udefrakommende forskere og me-
diefolk er den fjerde og sidste hovedopgave
for arkivet. Arbejdsforholdene for udefrakom-
mende formidlere er i de seneste år er forsøgt
vanskeliggjort af de tyske politikere og rets-
væsenet. Til at løse alle sine opgaver, har
BStU opbygget en velvoksen organisation.
Om end BStU personalemæssigt har passeret
sit zenit med 4000 medarbejdere, har institu-
tionen stadig over 2000 medarbejdere og et
budget på godt 700 millioner kroner.15

Det er ikke alle politikere, der efterfølgen-
de har befundet sig lige vel ved åbningen af

MfS-akterne. Således har den tidligere social-
demokratiske indenrigsminister Otto Schily
forsøgt at sætte en stopper for særinstitutionen
BStU. Også fra anden side har BStU været
under hård beskydning. En kritik, der særligt
kommer fra Øst og fra venstreorienterede
kredse, påpeger at BStU virker som en Mc-
Carthyistisk gabestok.16 Den udstiller de små
syndere i SED-regimet, agenterne og deres
føringsofficerer og bidrager til at sætte mere
eller mindre begrundede mistanker i søen, der
forhindrer mange østtyskere i at gøre karriere
inden for det offentlige eller i politik. 

Der findes flere eksempler på, at politiske
karrierer er indstillet efter offentliggørelser af
dokumenter fra BStU. Det mest prominente
tilfælde af en sådan politisk nedskydning var
DDR’s eneste demokratisk valgte minister-
præsident Lothar De Maziere. Han delte efter
genforeningen formandskabet i sit parti CDU
med den vesttyske forbundskansler Helmut
Kohl, men måtte forlade politik, da han blev
mistænkt for at have samarbejde med MfS
som IM ‘Czerny’.17 Bevis på såkaldt ‘MfS-
belastning’ kan i dag stadig sætte en stopper
for en ellers lovende karriere – således som
det i 2004 var tilfældet, da BStU-papirer fæl-
dede manden, der stod i spidsen for arbejdet
med at skaffe de Olympiske Lege til den øst-
tyske by Leipzig i 2012, men relationer til den
tidligere østtyske statssikkerhed er i dag et
mindre problem end tidligere. Således kunne
7 agenter for MfS kandidere for PDS/Linkpar-
tei ved 2005-parlamentsvalget til det tyske
forbundsdagsvalg.

Den tyske politiker, der mest aktiv har søgt
at sætte en stopper for eksperimentet BStU,
har paradoksalt nok været en af dets oprinde-
lige politiske fædre, nemlig førnævnte kansler
Kohl. Da BStU ønskede at åbne MfS’ Kohl-
sag, slog eks-kansleren hælene i. Det blev ik-
ke mindst set i sammenhæng med den såkald-
te ‘Spendenaffäre’ i 1999/2000 i CDU, hvor
Kohl nægtede at fortælle, hvem der tidligere
havde begavet hans parti med kontanter. Her
kunne kanslerens Stasi-sag være ganske belej-
lig, fordi den østtyske statssikkerhed med spi-
oner og lytteudstyr havde samlet informatio-
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ner om Vesttysklands leder. Hos BStU lå man
inde med et MfS-dossier på 2500 sider. 

Her mente Helmuth Kohl, at åbenheden
omkring Stasi-sagerne havde nået deres yder-
ste grænse for, hvad han syntes var ret og ri-
meligt. Han lagde derfor sag an mod BStU.
Herefter fulgte et længere forløb, hvor Kohl
først vandt sagen, hvorefter lovgrundlaget
blev lavet om og Kohl lagde sag an igen, som
han vandt, idet retten dømte den tysk-tyske
spionage under den Kolde Krig til at være en
‘menneskerettighedskrænkelse’. Resultatet har
været en opstramning omkring, hvem BStU
må udlevere informationer om. Det betyder, at
særligt journalister har fået det sværere i arki-
vet. Men også forskernes muligheder for at ar-
bejde er blevet indskrænket. Opstramningen
betyder, at arkivet i højere grad beskytter en-
keltpersoner i udleveringen af dokumenter.
Kun medarbejdere og agenter for MfS nyder
ikke nogen beskyttelse i dag, og oplysninger
om dem kan altid frit udleveres. Tidlige kunne
informationer om andre myndighedspersoner
og såkaldte historiske personer udleveres; un-
der sidstnævnte kategori falder også Kohl. I
dag kan informationer om de personer kun i
begrænset tilfælde udleveres, og da oftest med
personernes skriftlige tilladelse. Håndhævel-
sen af disse regler forudsætter, at alle doku-
menter, der udleveres til forskningen er grun-
digt gennemlæst og personnavne bortfjernet,
eller at nævnte personer er blevet kontaktet og
har sanktioneret brugen. 

Som personspørgsmålet demonstrerer, er
forskning i BStU i praksis en besværlig pro-
ces. Mellem bruger og arkiv ligger en buffer
af overbelastede sagsbehandlere, der skal læse
og udvælge materiale til brugerne. Det sker
ikke kun i forhold til personspørgsmålet, men
kildekritisk mere problematisk også i forhold
til, hvorvidt akter falder inden for brugerens
emne. Det spørgsmål tager sagsbehandleren
stilling til i hvert enkelt aktstykke, før det kan
og må leveres til historikeren. At denne pro-
ces åbner alle sluser for ‘menneskelige fejl’ er
helt åbenlys. 

I BStU’s magasiner befinder der sig en
mængde arkivmateriale, der også har relevans

for Danmark. Problemet ved brugen er blot
bureaukratiseringen af arkivet. Den betyder at
systematiske søgninger i BStU oftest tager
årevis. En konsekvens af de meget lange ar-
bejdsgange er, at de fleste større videnskabe-
lige analyser af MfS er blevet foretaget af
BStU-forskere, fordi de er i stand til at by-
passe de forhindringer, der eksisterer for nor-
male brugere.18

Akter med relavans for Danmark opstod
hos MfS i en lang række af de situationer,
hvor der var kontakt mellem DDR-borgere og
danskere. Dette gjalt selvsagt, når danskere
udfoldede en form for politisk aktivitet i
DDR. Således var MfS’ Hovedafdeling (HA)
XX, der havde ansvaret for at bekæmpe oppo-
sitionen i DDR, på stikkerne, når den danske
fredsbevægelse forsøgte at tage kontakt til
østtyske uafhængige fredsgrupper. HA II, der
var MfS’ kontraspionage enhed, holdt et
vågent øje med de vestlige ambassader heri-
blandt den danske. Afdeling M, postkontrol-
enheden, opsnappede breve fra danske afsen-
dere til østtyske modtagere.

Som bekendt var det ikke kun på DDR’s
territorium, at statssikkerheden opererede.
Hauptverwaltung Aufklärung, MfS’ primære
udlandsspionage under spioncheferne Markus
Wolf og Werner Grossmann, var også til stede
i Danmark fra midten af 1950’erne og frem til
Berlinmurens fald. Det er imidlertid en ofte
gentagen fejlopfattelse, at det kun var herfra,
at efterretningsvirksomheden over for Dan-
mark tog deres udspring. En lang række enhe-
der foretog selvstændige efterretningsoperati-
oner ‘i og mod operationsområdet’, som MfS’
betegnede arbejdet i Vesten. Det drejer sig ek-
sempelvis om HA III, der stod for MfS aflyt-
ning af DDR’s nærområder, heriblandt Dan-
mark. Men også en lang række af de dele af
MfS’ apparat, hvis egentlige opgave var defi-
neret inden for DDR’s eget opråde som oppo-
sitions-, spionage- og terrorbekæmpelse. Det
skete ud fra et rationale om, at problemer og
utilfredshed i DDR havde deres udspring i Ve-
sten eller ligefrem var kontrolleret af vestlige
efterretningsorganisationer. Samtidig var ef-
terretningsarbejde i Vesten også forbundet
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med en ekstra prestige internt i MfS. Således
gennemførte foreksempel HA I (ansvarlig for
DDR’s væbnede styrker), førnævnte HA II,
HA VI (ansvar for indrejse og turisme) eller
HA XVIII (ansvarlig for det østtyske er-
hvervsliv) egne efterretningsoperationer i det
kapitalistiske udland. Et markant eksempel på
den type af spionage i Danmark var det
såkaldte Feindobjekt ‘Falster’, hvor HA VI
bearbejdede grænsetrafikken ved færgeforbin-
delsen Gedser-Warnemünde. Det var i den
forbindelse, at den kærlighedsforblændede
tolder, der er den endnu eneste dømte DDR-
agent efter afslutningen af den Kolde Krig i
Danmark, var involveret. Han havde således
ikke noget med HVA at gøre. 

MfS’ arbejde i Danmark er stadig langt fra
opklaret. Spørgsmålet rejser sig uvilkårligt,
hvorfor man skal forske i området? Er det dre-
vet af nysgerrighed eller ønsket om at føre
gårsdagens syndere til doms? Det er i den
sammenhæng væsentligt at holde hovedet
koldt og være opmærksom på, at der i forsk-
ningen om MfS’ spionagen er vigtige grund-
forskningsresultater at hente. Her er det mu-
ligt at opnå en dybere forståelse af mekanis-
merne og tankegangen i det totalitære, kom-
munistiske regime i DDR. Det er mulig at op-
nå bedre indsigt i dansk Kold Krigs-historie,
hvor særligt efterretningstjenesternes indvirk-
ning på samfundsudviklingen bør holdes for
øje. Og sluttelig kan man via MfS få et klarere
billede af, hvordan efterretningsorganer rime-
ligvis både i Øst og Vest fungerede og funge-
rer. Alle BStU’s mangler og fejl til trods, så
stiller det stadig unikke samlinger til rådighed
for offentligheden på det område. Det vil bi-
drage til forståelse og kvalificering af beslut-
ninger på efterretningsområdet, der på grund
af terrortruslen i dag er sørgeligt aktuelt.
Hvorvidt agenterne nu hedder Per eller Poul,
og om man kan hænge dem op i en galge, er
måske ikke helt så vigtigt, som muligheden
for i dag efter den Kolde Krig at erhverve en
bedre forståelse af et vigtig og relavant områ-
de. Muligheden for oprettelsen af en Kold
Krigs-sandheds og forsoningskommission, der
efter sydafrikansk model ville muliggøre ab-

solution for lovovertrædelse fra den tid mod
den uforstillede beretning om ens handlinger,
ville derfor i dag stadig være en fornuftig
løsning for både fortiden og for eftertiden. Al-
ternativet vil være en fortsat strøm af nye spi-
onsager – østtyske, polske, ungarske eller sov-
jetiske – og tidligere agenter, der i håbet om at
slippe for straf vælger at benægte alt. Samti-
dig ville det også byde de hjemlige myndighe-
der og politikere en mulighed for at lette deres
samvittighed for forhold, der ligeledes ellers
vil brage frem som skandalehistorier. 

Forbundsmilitærarkivet
Så langt borte fra Danmarks grænser som mu-
ligt, lige før grænsen til Schweiz har de tyske
myndigheder valgt at gemme arkivet for det
østtyske militær af vejen. Forbundsmilitærar-
kivet indeholder arkiverne efter de østtyske
væbnede styrker. Det vil sige DDR’s grænse-
tropper og den Nationale Folkehær (NVA)
med alt hvad dertil hører af militære forløber-
organsationer, før NVA’s officielle oprettelse i
1956 som eksempelvis det kassernede folke-
politi.

På overordnet niveau indeholder arkivet
samlingerne for Ministeriet for nationalt for-
svar, SED’s centralkomites sikkerhedskom-
mission og DDR’s nationale sikkerhedsråd,
landets øverste forsvarspolitiske organ med
deltagelse af alle ministre for de væbnede or-
ganer (Ministerierne for statssikkerhed, inden-
rigs- og forsvarsministeriet) og ministerpræsi-
denten. Rådet mødtes under forsæde af gene-
ralsekretæren for SED, der i personalunion ty-
pisk forenede de tre vigtigste strenge i staten
under sig som leder af partiet, formand for
statsrådet (præsident) og det formand for det
nationale sikkerhedsråd (øverstbefalende). De
samlinger indeholder ikke blot de vigtigste
retningslinier for det østtyske militær, men
også referater fra militære topmøder mellem
Warszawapagtlandene.19

I Tyskland har forskningen i det østtyske
militær primært været koncentreret omkring
Militärgeschichliches Forschungsamt i Pots-
dam. Instituttets tilgang til det østtyske mili-
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tær har været meget fokuseret på strukturs-
pørgsmål og militærets rolle i DDR.20 I Dan-
mark har fokus i langt større omgang været på
det produkt, NVA var med til at fremstille,
nemlig Warszawapagtens krigsforberedelser. I
mange år har østtyske dokumenter om allian-
cens øvelser været det eneste kighul ind bag
den østlige militære planlægning. Selvom de
faktiske krigsplaner ikke har været tilgængeli-
ge i tyske arkiver, så har de fælles Warszawa-
pagtøvelser og scenarioerne omkring dem i
vidt omfang bekræftet det billede, der i forve-
jen eksisterede af Østblokkens offensive dok-
trin. At den militære tænkning var offensiv
var i og for sig ikke en hemmelighed under
den Kolde Krig. Alligevel har de konkrete fo-
restillinger om besættelsen af Danmark over-
rasket mange efterfølgende. 

I voksende omfang frigiver nu også andre
tidligere Warszawapagtlande militære akter.
Det gælder først og fremmest Polen, hvilket
har særlig betydning for Danmark på grund
af, at polakkerne spillede en særlig vigtig rolle
i forbindelse med en mulig invasion af Dan-
mark. Men også Bulgarien har for nylig offent-
liggjort militære efterretningsdokumenter.21

I Danmark har Carl-Axel Gemzell og bo-
gen Den usynlige front beskrevet den østtyske
militære planlægning og efterretningstjeneste
på baggrund af kilder fra Forbundsmilitærar-
kivet.22 Senest har også DIIS-rapporten om
den Kolde Krig benyttet kilder fra arkivet.23

Arkivet har foruden sin placering det minus,
at det mangler to væsentlige dele af NVA’s ar-
kivalier. Det ene er DDR-militærets persona-
leakter. De overgik som følge af den tyske
genforeningsproces sammen med de østtyske
soldater til den vesttyske Bundeswehr. Akter-
ne befinder sig derfor i hærens varetægt i
Straussberg uden for Berlin, og er underlagt
samme spærrefrister som vesttysk militærper-
sonel. Derved adskiller de sig markant fra ka-
dreakter fra andre dele af det østtyske statsap-
parat og væbnede styrker, for eksempel MfS’,
hvor der ingen begrænsninger hersker. Den
anden del, Forbundsmilitærarkivet ikke inde-
holder, er NVA’s billedarkiv, der findes på mi-
litærmuseet i Dresden. For Søstridskræfternes

vedkommende findes der også en billedsam-
ling på marinemuseeet i Stralsund. 

Udenrigsministeriets arkiv
I magtens centrum i den tidligere DDR-stat, i
centralkomiteens hus – ‘Das große haus’, der
endnu tidligere var bygget til det tredje riges
nationalbank – husererer i dag Tysklands nye
socialdemokratiske udenrigsminister Frank-
Walter Steinmeier. Forrest i det store byg-
ningskompleks på ‘Werderscher Markt’ i Øst-
berlins centrum er bygget et nyt og flot ind-
gangsparti, hvor diplomaterne suser ind og ud.
Bagest mod de lidt trøstesløse østtyske ele-
mentbyggerier på Fischerinsel findes en lidt
mindre anseelig kattelem, der dog er forsiret
af en DDR-kunstner. Her kan historikerne få
lov til at liste sig ind. På første sal sidder en
afdeling af Institut für Zeitgeschichte fra
München, der udgiver Tysklands udenrigspo-
litiske kildesamlinger, og på tredje ligger
Udenrigsministeriets politiske arkiv. 

Her ligger DDR’s udenrigsministerielle ar-
kiv, udskilt fra de øvrige ministerier i For-
bundsarkivet. Det betyder i praksis, at der for
de udenrigspolitiske akter hersker en 30 års
spærrefrist i modsætning til akterne fra hele
resten af det østtyske stats- og partiapparat.
Det ligner unægtelig en tanke, at den nye ty-
ske stat ikke har lyst til at skabe komplikatio-
ner for dagens partnere på grund af østtyske
akter, så derfor ligger de nyeste af dem bedst
gemt. Hvis det er kalkylet så lykkes det kun
betinget, fordi man via SED-arkivet, masseor-
ganisationer og de resterende statsapparat sta-
dig kan skaffe sig et godt overblik over uden-
rigspolitikken i 1970’erne og 1980’erne. 

Det var ikke udenrigsministeriet i DDR,
der bestemte, hvilken vej udenrigspolitikken
tog. Det var forbeholdt partiet, og selv om
nogle af de østtyske udenrigsministre opnåede
pladser i SED’s centralkomite, så havde de ik-
ke plads i Politbureauet. Ministeriet forblev
udførende organ for partiets udenrigspolitik,
men på det område havde man til gengæld en
naturlig central placering og absolut ikke uden
indflydelse, særligt efter anerkendelsesbølgen

ARBEJDERHISTORIE NR. 1 200644



i 1970’erne, hvor DDR’s udenrigsministerium
pludselig blev en global aktør. 

I ministeriets arkiv findes en ganske stor
mængde arkivalier om Danmark og Norden.
Som registrant findes et indscannet kartoteks-
kortsystem. Der findes i brugen af arkivet bå-
de en let og en mere vanskelig tilgang. Ved en
geografisk søgning, vil man umiddelbart og
hurtigt få adgang til dokumenter fra Dan-
marksafdelingen i DDR’s Ministerium für
Auswärigen Angelegenheiten (MfAA). En sy-
stematisk gennemgang afslører imidlertid, at
arkivet indeholder langt flere dokumenter, end
den lette løsning byder på. Ved den praktiske
gennemgang af dokumenter har Uudenrigsmi-
nisteriet den store fordel, at arkivalierne er
mikrofilmet. Mikrofiche kan erhverves til pri-
ser, der er konkurrencedygtige med længere-
varende ophold i Berlin. 

Foruden dokumenter, der umiddelbart
handler om Danmark, indeholder arkivet en
hel del dokumenter af generel betydning for
østtysk udenrigspolitik. Det drejer sig om
konsultationer med andre Warszawapagtlande
eller møder på højt niveau i DDR. 

Potentialet i MfAA-arkivet er til dato end-
nu kun i begrænset omfang udnyttet. Man må
derfor forvente yderligere forskning på dette
område i de kommende år. I det hele taget vil
forskningen i DDR’s rolle i den Kolde Krigs
verden være i en dynamisk udvikling i de
kommende år, forventeligt i et voksende sam-
spil med de arkiver, der skridt for skridt også
åbnes i øvrige post-kommunistiske lande i
Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen. 
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Abstract
Thomas Wegener Friis: The German glasnost,
that survives. Arbejderhistorie 1/2006, pp. 33-
46.
During the peaceful revolutions in Eastern
Europe at the end of the Cold War the popula-
tions demanded openness after decades of
suppression. Germany had the best opportuni-
ties to realize the new openness. The dissolu-
tion of the German Democratic Republic
(GDR) meant that the previous elite was
swept away also from the positions, where
they could control public archives and hence
the countries’ history. Furthermore money

from West Germany made it possible to build
large archival institutions – with the 4000 em-
ployees of the Federal Commissioner for the
Records of the National Security Service of
the former German Democratic Republic
(Stasi archives) as the foremost example.
These measures made a mayor part of East
German documents available to the histori-
ans. Although some parts of the archives are
still not-accessible partly due to exception to
openness in the archival laws partly because
of the practical question of administrating the
large amount of documents – counting several
hundred kilometres of archival material. 

The largest relevance of the archives to the
public outside of Germany are the ones con-
cerning foreign and security politics. These
documents are primarily found in the archives
of Federal Archives in Berlin and the affiliat-
ed Archive of the Parties and Mass Organiza-
tions of the GDR, the Federal Military
Archive in Freiburg, the Archive of the Ger-
man Foreign Ministry, the State archives of
the new German states, and the Archive of the
before mentioned Federal Commissioner. The
archives contain documents which can shed
light on bilateral relations between the GDR
and the Western countries, as well as multilat-
eral relations for instance summits between
the members of the Warsaw Pact. 

In these years the German experiences are
applied on other eastern European countries,
and the German historical institutions seek to
further the process through cooperation. This
process does not diminish the importance of
the East German archives. The growing open-
ness only supports the knowledge gained
through the East German document. Some
German politicians have tried through legal
actions to roll the archival openness back –
especially concerning the Stasi documents.
Even though this has lead to some new re-
straints on Stasi files, scholars still have the
opportunity to do research. 
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