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FRIMÄRKSBYTEN
MED STASI 

I HÄLARNA!

Bilden visar slottet Heidecksburg i staden Rudolstadt, som var huvud-
stad i det lilla furstendömet Schwarzburg-Rudolstadt. Detta ingår se-
dan 1918 i delstaten Thüringen. I slottets högra flygel finns ett museum
som bl.a. innehåller Gustav II Adolfs harnesk. Rudolstadt var författa-
rens fasta punkt under alla hans besök i DDR.

FÖRSTA PRIS
i Nordisk Filatelis
berättar-tävling av Jan-Olof Larsson

Här berättar vinnaren i årets Berättar-
tävling bland annat om hur han, utan att
veta om det, fick byta obegränsat med
frimärken tack vare Stasi, Östtysklands

hemliga polis! Och om hur han på grund
av sitt frimärksintresse blev inbjuden till

DDR:s ledare Erich Honecker.
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Min allra första kon-
takt när det gäller
frimärksutbyte med

DDR kom till under sent 60-
tal, i det att jag i denna tid-
ning fick se en annons från
en ung man, som tydligen
hade varit företagsam och
skrivit för att få hjälp med
sitt nystartade samlande
av svenska frimärken. Jag
tänk te mig inte mer än att
jag kunde hjälpa honom 
i början, och skickade en
upp sättning både stämpla-
de och ostämplade märken,
och önskade honom lycka
till. 

Svar kom omgående, och
killen som då var 14 år ville
gärna fortsätta att skicka
mig DDR-märken i utbyte
mot svenska. DDR-märken
var inget som tillhörde mi-
na intressen, men han bod-
de i en för mig historiskt in-
tressant trakt av landet, in-
te långt från staden Gera,
och jag tänkte att jag kan -

ske kunde få lite utbyte
även vad gällde detta. 

Åren gick och jag fick en
ytterligare bekantskap som
bodde i den lilla orten Hen -
neberg, i omedelbar närhet
av gränsen mellan de båda
tyska staterna, också detta
historiskt intressant.

Under alla år fram till
slutet av 80-talet lade jag
allt jag fick i frimärksväg i
en låda, som med tiden blev
rätt full av diverse östtyskt,
och jag är nu glad över att
jag sparade allt. 

Under ett besök i Thü -
ring en kom jag bland annat
till staden Meiningen, någ-
ra mil från Henneberg, och
jag beslöt att försöka få till
en träff med min unge brev-
vän där, men det visade sig
omöjligt. Jag hade skrivit
till honom att jag skulle be-
söka trakten, men han sva-
rade omedelbart att han
bod de i ett skyddsområde,
och det var förbjudet för al-

la som inte skulle passera
gränsen att åka dit, och
han kunde inte heller få
tillstånd att komma till
Meiningen. 

Jag åkte ändå mot Hen -
neberg, men när jag fick se
alla bommar och postering-
ar, insåg jag att det var ing-
en idé att försöka. 

Fri märks bytet med de
bå da fortsatte, och otaliga
är de bytesetiketter med
grönt tryck som jag klistrat
på brev. Åtskilliga brev kom
också i retur med påpekan-
det att jag skickat märken
till större värde än vad som
skickats till mig, och så fick
jag vänta tills de båda kil-
larna ”kommit ikapp” vär-
demässigt sett. 

Här skall påpekas att
DDR var inte den enda öst-
stat som hade kontroll över
sina frimärkssamlande med-
borgare. Jag hade i många
år också en byteskontakt
med en ungersk posttjäns-

☛
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Ett intressant foto från den lilla sta-
den Schwarzburg. Huset till höger
är postkontoret, och har varit så i
modern tid. Huset i mitten av bilden
var tullstation, och mitt emellan des -
sa gick gränsen mellan de två furs-
tendömena Schwarzburg-Rudol stadt
(till hö ger) och Schwarzburg-Son -
der hau sen (till vänster).

T.h. ett DDR-frimärke från 1990 som före ställer en
post kontors skylt  i fur stendömet Schwarz burg-Ru dol  -
stadt. Fram till 1870-talet hade den italiensk-tys ka
furstefamiljen Thurn & Taxis genom fördrag mo nopol
på utrikes postverksamhet från tyska små stater som
inte själva gav ut frimärken eller hade egen postbe-
fordran. T.v. en samtida postvagn.

teman som fick tillstånd att
skicka frimärken till mig i ut-
byte mot rakblad. Villkoren
var här högst 20 rakblad av
märket Gillette från mig till
honom per år, och när jag
överskred gränsen kom även
de breven i retur. Hur man
kunde kolla detta vet jag inte,
för kuverten hade ingen eti-
kett eller annan påskrift som
talade om innehållet. Man
måste helt enkelt censurerat
och bokfört.

Kontrollen upphörde
Med tiden märkte jag att pro-
blemen med sändningar till
den unge mannen, som nu bli-
vit vuxen, i Geratrakten upp-
hörde, och kontrollen verkade
obefintlig. Jag skickade mycket
frimärken till honom och fick
aldrig mer mina brev i retur. 

Un der ett besök i DDR fick
jag till och med möjlighet att
för första gången träffa honom
och hans familj ute på ett café,
och vi hade några mycket trev-
liga timmar tillsammans med
kaffe och dopp. Att få göra be-

sök hos honom i bostaden var
ännu otänkbart. 

Strax efter denna resa gjor-
de jag ett besök i sydvästligas-
te delen av Förbundsrepubli -
ken, och sammanträffade där
med en bekant till mig som fö-
re 1949 bott i Meiningen. Jag
fick i uppdrag att försöka åka
tillbaka dit, och där fotografe-
ra ett stort porträtt av en av
hans ättlingar, som förresten
stod namn åt den australien-
siska staden Adelaide. 

Vid den här tiden hade jag
erhållit ett ständigt visum till
DDR instämplat i mitt pass,
”för att underlätta mina histo-
riska forskningsresor till DDR”,
som orden så vackert löd. 

Jag reste återigen till Mei -
ningen, besökte teatern och
fram förde mitt ärende. Direk -
tö ren blev blek och undrade
över mitt intresse. Jag talade
om min uppdragsgivares namn,
och han blev än blekare. Por -
trättet hängde i en trappa, och
jag skulle återkomma dagen
därpå, eftersom han måste hö-
ra sig för ”uppåt” om fotogra-

feringen kunde beviljas. ”Sol -
che Dinge muss man mit Ge -
nauigkeit überlegen”. 

Den kvällen fick jag medde-
lande från min bytesvän i Hen -
neberg som nu studerade i Mei -
ningen, att vi kunde träffas om
jag hade möjlighet. Även detta
möte blev mycket trevligt, och
att efter så många år få sitta
öga mot öga med någon man
enbart växlat brev med, var en
upplevelse. 

Vi pratade om allmänna ting
och frimärken, och när jag ville
veta mera bestämde han att vi
skulle gå ut och gå. Man talade
inte om vad som helst innanför
väggarna i DDR. 

En oväntad inbjudan
Jag återvände till teatern da gen
därpå, och direktören tog emot
helt avslappnad. Visst fick jag
fotografera oljemålningen av
Adelheid, och dessutom hade
han en hälsning som han bad
mig framföra till den gamle
mannen jag kände i exilen i
Västtyskland. 

Inte nog med detta! Han ha-

☛
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de fått i uppdrag att ledsaga
mig – antingen jag ville det el-
ler inte, som det verkade – till
kurorten Bad Liebenstein. Jag
frågade direkt om jag då skulle
få möjlighet att besöka det
vack ra sommarslottet Alten -
stein, som låg där i närheten.
Han bara log. ”Det är dit vi
skall åka”, sa han. 

Visst funderade jag över den-
na gästfrihet, men inte närma-
re. Vi kom till Altenstein några
mil norrut, och jag fick bese he-
la slottet. Det var numera se-
mesterhem för järnvägstjäns -
temän i DDR, och slottet, par-
ken och hela omgivningen, mås-
te ha varit fantastiskt för dem
som fick möjlighet att komma
dit. 

Man hade där en mycket
stor och fin frimärkssamling
Tyskland och tyska stater före
1918, och det var obegripligt
att man förvarade den i något
slags arkiv, och inte lät folk få
se den. I en monter fick jag
dessutom se ett komplett or-
densset av den gamla Erne -
stinska hus- och familjeorden,
presenterat ungefär som något
katten hade kommit hemslä-
pandes med. 

Jag påtalade vad detta var,
och dessutom att jag visste att
detta ordensset, med kedja,
kraschan, band och storkors,
hade precis som själva slottet
tillhört den gamle mannen som
satt borta i Västtyskland. Vid
den hastiga flykten undan rys-
sarna hade han inte hunnit få
med det. Ingen kommentar!

Ännu en oväntad 
inbjudan!
På hemvägen träffade jag min
gode vän utanför Gera, och jag
blev inte så lite förvånad över
att få komma hem till bosta-
den. Jag tänkte inte heller där
på att han hade telefon, något
relativt ovanligt bland privat-
personer i DDR, och att det

ringde väldigt mycket. Detta
fick sin förklaring några år se-
nare. 

Sent på kvällen fick jag ett
samtal på denna telefon, och
blev uppriktigt förvånad över
att någon visste att jag var
där. En dam i telefonen fråga-
de om jag hade möjlighet att
på hemvägen göra ett besök i
Berlin? Förvåning igen, även
om jag ju genom åren insett att
man hade ögonen på sig vad
man som utlänning än gjorde,
och var man än var. 

Man var intresserad av mitt
historieintresse för det gamla
Tyskland, sades det. Jag fick
adress, pratade med min gode
vän, och han tyckte absolut att
jag skulle besöka Berlin.

Till Berlin 
Sagt och gjort. Berlin är en
stor stad, eller rättare ett knip -
pe städer som förenats till en
stor, och möjligen kan man sä-
ja att det gick skapligt att ta
sig fram, i och med att biltrafi-
ken inte var som man var van
vid här hemma. 

Jag åkte enligt karta, och
kom till något slags postering
med bom tvärs över gatan. Jag
stannade, posten kom ut ur sin
kur, tittade på bilnumret – tror
jag, återvände till kuren och
kom rätt så direkt tillbaka, öpp -
nade bommen, gjorde honnör
och sa: ”Bitte passieren”. 

Om gatorna varit trafiktom-
ma tidigare, så var det totalt
bilfritt i de närmaste kvarte -
ren. Poli ser fanns det ju alltid
gott om, och jag kunde enkelt
ta mig fram till en byggnad av
kolos salformat, helt i den öst-
statliga, grå stilen, med hjälp
av dem. 

Min bil såg ynklig ut i sin
ensamhet när jag lämnade den
och gick in genom enorma dör-
rar. Därinne ledsagades jag en
trappa upp till ett rum, och
man bad mig vänta. 

Erich Honecker och 
chefen för ökänt fängelse!
Efter en dryg timma kom en
man in och beklagade vänteti-
den, men man hade ringt ihop
några ”intresserade”, som man
sade. För mig då okända her-
rar i grå kostymer droppade
in, hälsade artigt och förblev
stående. Till slut kommer så
den ende jag kände igen från
foton – Erich Honecker! 

Jag blev nästan orolig över
vad som väntade, inte minst
där för att hans hustru Margot
följde honom. Denna Margot,
utbildningsminister i DDR, och
chef för det ökända fängelset i
Bautzen, var en fruktad kvin-
na på den tiden i DDR. 

Honecker började med att
frå ga om jag undrade över detta
hastigt påkallade besök, tack-
ade för att jag hade haft vän-

Bernhard IV av Sachsen-Meiningen,
fotograferad av artikelförfattaren
vid ett av många besök i hans hus i
Freiburg i dåvarande Västtyskland.
Det var han som egentligen ville ha
ett foto av porträttet inne i teatern i
Meiningen.

☛
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ligheten att vilja komma, och
började sedan ställa frågor. 

Han undrade över mina be-
sök i DDR, om jag hade haft ut-
byte av dem, och min uppfatt-
ning om landet. ”Tysklands hi -
storia började ju egentligen
1949”, påtalade han, och jag
tyckte väl att jag kunde kosta
på mig att säja att man vet ald-
rig när ett lands historia kan
sluta. Däremot är man ganska
säker på dess början. 

Det blev en historielektion,
och herrarna visade sig inte ha
så värst mycket kunskap om
det förgångna. Man var påfal-
lande intresserad, och jag kan
nog påstå att timmarna var gi-
vande för båda parter. 

Honecker kom så in på mitt
frimärkssamlande! Än en gång
bör jade jag undra över hur den-
ne person kunde ha en aning
om detta, men det var inget att
spekulera i. Han frågade om
min DDR-samling, hur många
frimärken jag hade o.s.v., och
jag måste ju ärligt säja att an-
talet visste jag inte. 

Naturligtvis fick han inte re -
da på att alla DDR-märken låg
i en skokartong i en enda röra. 

En fantastisk 
”dörröppnare”
Besöket avslutades i och med
att jag talade om att jag skulle
resa med färjan Sass nitz-Trel -
leborg 02:30 under natten, och
jag tog mig enkelt ur Berlin.

Vid avskedet fick jag ett litet
märke och en etikett, som jag
ombads placera på bilens vind -
ruta. Vid tullen i Sassnitz för-
stod jag betydelsen av dessa
båda simpla ting. Jag har ald-
rig kommit genom DDR-tullen
utan kontroller tidigare. Nu
ville man enbart ha passet för
att sätta stämpel i. 

De grå herrarna fick jag se-
nare se på foton, som de politi-
ker som var med om att avslu-
ta DDR som stat. Den egentli-
ga avsikten de hade fick jag
aldrig reda på, men jag kan in-
te tänka mig att det var för att
fråga om mitt frimärkssamlan -
de och mitt historieintresse.

Häpnadsväckande svar!
Hemkommen skrev jag ett tack-
brev till Honecker för att han
tagit emot mig, samtidigt som
jag påtalade vad jag sett i slot-
tet Altenstein. Mina frågor var
dels om man inte kunde häm ta
frimärkssamlingarna och göra
utställning av dem, förslagsvis
i Berlin någonstans, och dels
om man inte kunde visa sin väl -
vilja och låta min gamle vän,
ädlingen från Meiningen, åter-
få sina rättmätiga ordensin-
signier som betydde så mycket
för honom. 

Jag häpnade över det snab-
ba svaret på mitt brev. Man
skulle undersöka och återkom-
ma, och även det gjorde man
snabbt. Frimärkssamlingen lik -

som ordenssetet var flyttade
till Berlin. Frimärkssamlingen
skulle göras i ordning för att
ställas ut någonstans i stads-
delen Köpenick, och ordensse-
tet skulle man forska vidare
efter. 

Tysk noggrannhet gjorde att
besked kom relativt snart i form
av ett paket med hela grannlå-
ten i, där jag ombads att åter-
börda det till ägaren! 

Det mötet med den gamle
glömmer jag aldrig. Han fick
ordenssetet ett år före sin död,
och det förgyllde hans sista år. 

Honecker visade sig alltså
ha andra sidor än dem han var
känd för, speciellt som han här
återgav något till en medlem
av den tidigare förhatliga över -
klassen. Heder åt honom för
detta. 

Som en tanke är sedan att
kort efter att frimärkssamling-
en och ordenssetet flyttades,
brann hela slottet Altenstein
med inventarier ner, och inte
förrän för ett par år sedan är
det till fullo åter restaurerat
från att ha varit en utbränd
stenhög. 

Många förklaringar efter
murens fall
Mitt sista besök i DDR skedde
vid Berlinmurens fall. DDR
fanns ännu, och etiketten och
märket på vindrutan hade fort -
farande en oerhörd betydelse. I
alla kontroller reagerade polis

Ovan: Så här ser Meiningens nuvarande postkontor ut.

T.v. Meiningens postkontor från tiden då posten sköttes av familjen Thurn & Taxis.
Mitt på huset mellan de två nedersta våningarna finns ett vapen med posthorn.

☛
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och militär direkt, och jag be-
handlades helt som en VIP.
Jag slussades till och med förbi
de oerhörda köerna vid de fåta-
liga bensinstationerna.

Mitt besök hos min Geravän
gav förklaring till mycket. Jag
talade om för honom att jag så
småningom skulle be att få kon -
trollera om det fanns uppgifter
om mig i Stasiarkiven, och fick
då höra av honom att det gjor-
de det! Han var nämligen Sta -
si agent och hade själv skrivit
om mig, men bad mig överse
med vad jag fick läsa om jag
sökte. 

Jag kände mig nästan chock-
ad, men fick förklaring till att
alla mina överfulla kuvert med
frimärken och etikett aldrig ha-
de stoppats. Dessutom fick jag
förklaring till alla telefonsam-
talen i hans bostad. Han hade
någon slags växeltelefon för he -
la gatan där han bodde, och
kopp lade vidare alla samtal till
de boende, naturligtvis samti-
digt som han lyssnade av. 

Det skall tilläggas att det
fanns ytterligare 9 mappar med
uppgifter om mig i arkiven, al-
la underskrivna med pseudo-

nymer, och de flesta innehål-
lande otroliga, fantasifulla upp-
gifter. Bland de tidigast skriv-
na uppgifterna stod att jag med
säkerhet var en ”Statens fien-
de, och skulle hållas under nog -
grann kontroll under mina be-
sök”. 

En annan uppgift garante-
rade att jag var spion, ”p.g.a.
att jag otillåtet avvikit från ett
museiarkiv”. Den som skrivit
detta senare kan jag identifie-
ra, då jag har tillfället i gott
minne, men i övrigt gick det in-
te att få klarhet. Man får hop-
pas att alla skrivna lögner ren-
derade någon ersättning.

Mina servetter sparade i
ett doftarkiv!
Det värsta exemplet på DDR-
statens sätt att kontrollera si-
na medborgare var ändå det
”doftarkiv” som fanns i Erfurt.
Jag fick ett tips av min Gera -
vän om detta, och begärde till-
stånd att få göra efterforsk-
ningar. Etiketten och märket
gjorde att jag beviljades tillträ-
de utan formaliteter. Tysk nog-
grannhet igen. 

I sal efter sal i en byggnad

tillhörig Stasi fanns otroliga
mängder igenkorkade provrör,
innehållande det mesta. Mitt
namn fanns i avdelningen för
”Ausländern”, och under mitt
namn fanns tre provrör. Alla
tre innehöll avrivna bitar av
servetter! 

Jag mindes varifrån alla tre
härstammade, i och med att fär -
gerna på servetterna var så spe -
ciella. Två härstammade från
cafébesöken med mina båda
frimärksvänner, och den tredje
från en lunch i den lilla staden
Rudolstadt.

Jag ställde frågan: ”Vil ket
syf te hade denna enorma sam-
ling”, och fick svaret att inne-
hållen i provrören kunde an-
vändas i de fall man kunde be-
höva använda spårhundar i
jak ten på ”statens fiender”! 

Detta får bli epilogen om ett
vansinnigt system att till fullo
kontrollera ett lands medbor-
gare.

Mina båda frimärksvänner
har jag fortfarande kontakt
med, även om det numera inte
handlar om frimärksbyten från
min sida. Sverige finns ju, me-
dan DDR gick i graven. ❑

Slottet Elisabethenburg i Meiningen
var fram till 1918 residens för herti-
garna i Meiningen. Det är numera
bl. a. museum, stadsarkiv, konsertsal
och restau rang.

Georg II av Sachsen-Meiningen. Bernhard III av Sachsen-Meiningen.
Den siste hertigen av detta lilla land.
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