
Å samle tyske frimerker er 
så mangt

Gjennomgang av de viktigste «tyske områdene» som har 
utgitt frimerker fra 1849 til dags dato

Møte 1833 i NFF, 17. november 2022



1. Gammel-Tyskland. 
Utgaver fra tida før Tyskland 
ble samlet til ett rike:

- Bayern 1/11-1849
- Sachsen 29/6-1850
- Preussen 15/11-1850
- Schleswig-Holstein 15/11-1850
- Hannover 1/12-1850
- Baden 1/5-1851
- Württemberg 15/10-1851
- Braunschweig 1/1-1852
- Oldenburg 5/1-1852
- Thurn & Taxis 29/1-1852
- Bremen 10/4-1855
- Mecklenburg-Schwerin 1/7-1856
- Hamburg 1/1-1859
- Lübeck 1/1-1859
- Bergedorf 1/11-1861
- Mecklenburg-Strelitz 1/10-1864
- Helgoland 1/3-1867
- Norddeutsche Postbezirk 1/1-1868

Bayern utga 357 [332] frimerker (AFA), Württemberg 303 [282] 
frimerker. De øvrige 16 gammel-tyske statene utga til sammen 454 
[401] frimerker.



2. Elsass-Lothringen.

Etter den fransk-tyske krigen i 1870-71 
måtte Frankrike avstå Lorraine til 
Tyskland med hovedbyen Metz, og ble 
en del av Reichsland Elsass-Lothringen.

Ved freden i Versailles i 1919 kom 
Lorraine tilbake til Frankrike.

I 1940 ble området på nytt annektert av 
Tyskland, og ble sammen med Saar-
Pfalz omgjort til Reichsland Westmark.

I 1944 ble området Alsace-Lorraine 
igjen gjenerobret av de allierte og gitt 
tilbake til Frankrike, mens Saar fortsatt 
som tysk region.

Under krigen ble det på fransk side 
10/9-1870 utgitt en serie på syv merker 
som finnes med to ulike bunntrykk, - i 
alt 14 [11] utgaver.



3. Tyske rike, 
keiserperioden 1872-
1918.

Den 18. januar 1871  ble kong 
Wilhelm av Preussen utropt som 
tysk keiser. Tyskland ble dermed 
en forbundsstat bestående av 26 
stater.

Deutsche Reichspost ble 
oppretta 4/5-1871, og den første 
felles frimerkeutgaven kom 1. 
januar 1872.

Den siste utgaven før 1. 
verdenskrig slutta kom 1/10-
1918.

1/1-1872 1/6-1872 1/1-1875

1/1-1875 1/10-1889 4/7-1900

1/1-1872 1/4-1900 1/10-1918



4. Tyske kolonier og 
postkontorer i utlandet
Det tyske keiserrike utga frimerker i disse 
koloniene:

- Øst-Afrika (Tanganyika), 1/7-1893

- Sørvest-Afrika (Namibia), /3-1897

- Kamerun, 14/4-1897

- Marshall-øyene (nord for Nauru og Kiribati), 
28/5-1897

- Togo, /6-1897

- Ny Guinea, 1897

- Karolinene (i dag deler av Mikronesia og 
Palau), 12/10-1899

- Marianene (i dag Nord-Marianene og 
Guam), 12/10-1899

- Samoa, /4-1900

- Kiautschou (ved kysten av Shandong sørøst 
for Beijing), 9/5-1900

I tillegg ga de ut frimerker ved tre utenlandske 
postkontorer:

- Det Ottomanske rike (Tyrkia), 25/1-1884

- Kina, 1/3-1898

- Marokko, 20/12-1899

Det ble ifølge AFA utgitt 471 [419] ulike utgaver 
fra disse områdene samla.



5. Utgaver i okkuperte 
områder under 1. 
verdenskrig 1914-18.
Okkuperte områder under 1. 
verdenskrig der Tyskland ga ut 
frimerker, omfatter:
- Belgia (Generalgouvernement

Belgien) fra 1/10-1914
- Russisk Polen fra 12/5-1915
- Ob. Ost (Oberbefehlshaber Ost) 

fra østfronten, - omfatter deler 
av Latvia, Litauen, Polen og
Belarus, fra 15/1-1916

- Warszawa Polen fra 1/8-1916
- Etappengebiet West (nordøst-

Frankrike) fra 1/12-1916
- Romania (MViR=Militär Verwalt-

ung in Rumänien) fra 1/6-1917
- 9. armé fra 10/3-1918 (som

opererte i Romania)

1/10-1914 12/5-1915

15/1-1916 1/8-1916

1/12-1916 1/6-1917 10/3-1918



6. Tyske avstemnings-
områder etter 1. 
verdenskrig.
Disse områdene hadde folkeavstemninger om hvilket 
land de ønsket å tilhøre i 1919-20:
- Libau (nåværende Liepāja i Latvia), 2/1-1919.
- Polen (Generalgouvernement Warschau, 

omfatter det sentrale, sørlige Polen), 1919. Her 
var det mange folkeavstemninger, og det ble 
utgitt lokale frimerkeutgaver i 21 ulike polske 
områder.

- Saargebiet (Sarre), 30/1-1920
- Oberschlesien (inklusive byen Oppeln). CIHS = 

Commission Interallée de Gouvernement et de 
Plébiscite de Haute-Silésie), /2-1920

- Marienwerder (i Vest-Preussen, like nordøst for 
Berlin), 27/3-1920

- Allenstein (nåværende Olsztyn i Øst-Preussen, 
sørøst for Gdansk), 3/4-1920

- Danzig (Gdańsk), 14/6-1920
- Memel (nåværende Klaipéda i Litauen), 1/8-1920
- Kärnten (Østerrike-Jugoslavia), 16/9-1920

Ifølge AFA  ble det utgitt 105 [68] ulike utgaver fra 
disse områdene (minus Saar, Danzig og Memel).

2/1-1919 1919 30/1-1920

/2-1920 27/3-1920

14/6-1920 1/8-1920 16/9-1920

3/4-1920



7. Saarland.

I 1919 ble det bestemt at Saarland 
skulle være i mynt- og tollunion med 
Frankrike, men administreres av 
Folkeforbundet. Etter 15 år skulle det 
holdes folkeavstemning i området.

En intens nazistisk kampanje førte til at 
folkeavstemninga i 1935 ga >90% 
tilslutning til å innlemmes i Tyskland.

I 1945 ble Saarland en del av den 
franske okkupasjonssonen. I perioden 
1947-56 ble området behandlet som et 
eget protektorat med fransk mynt. 
Saarland ble fra 1. januar 1957 
innlemma som den 10. delstaten i Vest-
Tyskland.

Siste utgave med ‘Saarland’ påskrevet 
kom 6/5-1959. Saar ga etter AFA ut 508 
[493] frimerkeutgaver i perioden 1920-
59.

10/4-1920 18/2-1921 1/3-1922

9/4-1925 17/2-1947 6/12-1947

23/4-1950

10/12-1956
1/1-1957 6/5-1959



8. Danzig.
Byen Danzig var fram til 1919 en del av 
Vest-Preussen i det forenede Tyskland.

Etter Versailles-freden ble Danzig fra 
1919 til 1939 en fri by under 
Folkeforbundets overhøyhet, og i 
tollunion med Polen. 96% av 
befolkningen var tyske.

2. verdenskrig starta 1/9-39 med et tysk 
angrep på den polske garnisonen i 
Danzig.

Etter 1945 har byen tilhørt Polen under 
navnet Gdańsk.

Første frimerkeutgave for Danzig kom 
14/6-1920, og den siste ble utgitt 29/4-
1939.

Etter AFA er det utgitt 429 [415] 
frimerkeutgaver fra Danzig.

14/6-1920 31/1-1921 27/4-1923

1923 6/6-1937 29/4-1938



9. Memel.
Memel var en del av kysten i Litauen 
omkring byen Klaipėda. Før 1. 
verdenskrig var området en del av Øst-
Preussen. Etter krigen gjorde Litauen 
krav på området.

Fra februar 1920 ble Memel stilt under 
fransk militær administrasjon. I januar 
1923 ble området okkupert av Litauen, 
og dette ble godkjent i mai 1924 mot at 
Memel fikk autonom status. Byen skifta 
navn til Klaipėda.

Tyskland gjorde krav på området i mars 
1939, og Memel var atter tysk 1939-44 
da det sammen med hele Baltikum ble 
overført til Sovjetunionen.

Første frimerkeutgave fra Memel kom 7. 
juli 1920 og siste utgave kom i 
desember 1923. Ifølge AFA er det utgitt 
246 [234] ulike utgaver fra Memel.

7/7-1920 7/7-1920 1/8-1920

/12-1922 /5-1923

1923 5/2-1923 /12-1923



10. Weimar-
republikken 1919-
1932.

Etter 1. verdenskrig ble keiserdømmet 
avvikla i Tyskland, og Weimar-
republikken ble oppretta, oppkalt etter 
byen Weimar der den nye tyske 
grunnloven ble vedtatt i august 1919. 
Keiser Wilhelm II abdiserte 9. november 
1918, og samme dag ble republikken 
erklært fra Riksdagen i Berlin.

Friedrich Ebert ble republikkens første 
president 11/2-1919 – 25/2-1925.

Paul von Hindenburg ble repubikkens 
andre president (rikskansler) fra april 
1925 til sin død 2/8-1934.

Hyperinflasjon i 1923.

Første frimerkeutgave etter 1. 
verdenskrig kom 1. mai 1919, og den 
siste før Hitler ble rikskansler kom 1. 
november 1932.

1/5-1919 1/7-1919 6/4-1920

2/4-1922
/1-1923

15/9-1923

/12-1923
11/5-1924 1/11-1932



11. Det tredje rike 
1933-1945.

Ved valget i juni 1932 fikk NSDAP 37,3%, 
sosialdemokratene 21,5% og 
kommunistene 14,3% av stemmene.

Von Hindenburg tilbød i 1932 Hitler å 
være visekansler, noe han avslo. Von 
Hindenburg utnevnte Hitler til 
rikskansler 30/1-1933.

Ved valget 5/3-1933 fikk NSDAP 44% av 
stemmene, og den 23/3-1933 fikk Hitler 
ubegrenset makt etter den nye 
fullmaktsloven.

Hitler begikk selvmord i Berlin 30/4-
1945.

Første frimerke i 1933 kom 12/4-1933, 
og det siste i 1945 kom 20/4. Etter AFA i 
perioden 1872-1945 ble utgitt 1168 
[1148] utgaver.

12/4-1933 1/11-1933 17/2-1939

10/4-1940
30/1-1941 8/8-1942

5/3-1943 11/2-1944 20/4-1945



12. Böhmen & Mähren.

Reichsprotektorat Böhmen & Mähren 
ble proklamert av Adolf Hitler fra Praha 
slott 15/3-1939. Det omfattet dagens 
Tsjekkia med unntak av Sudetenland og 
deler av Schlesien som tidligere tilhørte 
Østerrike. En uavhengig slovakisk stat 
hadde blitt proklamert dagen før, og 
Sudetenland hadde blitt annektert 
allerede 10/10-1938.

Tilsammen om lag 250 000 tsjekkere ble 
drept under den tyske okkupasjonen, 
herunder nærmere 100 000 jøder. I 
motsetning til i Norge var tsjekkiske 
myndigheter ikke involvert i deporta-
sjonene av jøder i 1941-42. Den røde 
armé inntok Praha først 11/5-1945.

Den første utgaven kom 15/7-1939, og 
den siste 1/2-1945. Ifølge AFA ble det 
utgitt 181 [181] frimerker fra området.

15/7-1939 29/7-1939 29/6-1940

26/10-1941 20/4-1942 28/5-1943

/7-1943 12/5-1944 1/2-1945



13 a. Tysk-okkuperte 
områder under 2. 
verdenskrig.

Tyskland okkuperte en lang rekke områder 
under 2. verdenskrig, og ga ut overtrykte 
eller egne merker fra disse områdene. Her 
følger et utvalg av disse:
- Sudetenland (nordlige Böhmen),

24/9-1938
- Osten (Polen), 1/12-1939
- Elsass, 15/8-1940
- Lothringen, 21/8-1940
- Generalgouvernement (Polen), /8-

1940
- Luxembourg, 1/10-1940
- Guernsey, 18/2-1941
- Jersey, 1/4-1941
- Belgia (flamske legion), /5-1941
- Serbia, 5/6-1941
- Latvia, /7-1941
- Litauen, 7/-1941
- Pleskau (Pskov, Russland), 7/8-1941



13 b. Tysk-okkuperte 
områder under 2. 
verdenskrig.

Flere tysk-okkuperte områder under 2. 
verdenskrig:

- Pernau (Estland), /8-1941
- Ostland (Baltikum, øst-Polen,

deler av Belarus), /11-1941
- Frankrike (franske legion), 10/12-

1941
- Ukraina, 1941
- Zara, (Zadar, Kroatia), 9/10-1943
- Albania, 1943
- Zante (Zakynthos, Hellas), 1943
- Laibach (Slovenia), 5/1-1944
- Kotor (Montenegro), /1-1944
- Makedonia, /9-1944
- Danske Legion, /10-1944
- Kurland (Latvia), /4-1945



14. Tyskland vest i 
perioden 1945-1949.
De vestlige delene av Tyskland ble delt i 
tre soner mellom Frankrike, 
Storbritannia og USA etter 2. 
verdenskrig.

Fransk sone ga ut generelle frimerker 
(17/12-45) samt utgaver fra

- Baden, 1947 – /5-1949

- Rheinland-Pfalz, /5-1947 – 4/10-
1949

- Württemberg, /6-1947 - /7-1949

Amerikansk og britisk sone ga ut 
fellesutgaver med ‘AM post’ (Allied 
Military government). Dessuten ble det 
utgitt generelle utgaver med ‘Deutsche 
post’ helt fram til 1949.

Ifølge AFA ble det utgitt 252 [234] 
utgaver fra slike ‘zoner’.



15. Tyskland øst i 
perioden 1945-49.

Den sovjetiske sonen av det 
okkuperte Tyskland etter 2. 
verdenskrig omfattet stort sett det 
som ble DDR i 1949 med Øst-Berlin 
som hovedstad.

Offisielle utgaver ble først utgitt 
som overtrykksmerker, eller med 
angivelse ‘Berlin’. Senere utgaver 
omfattet fra 1945-49:

- Mecklenburg – Vorpommern

- Sachsen – Halle

- West-Sachsen – Leipzig

- Øst-Sachsen – Dresden

- Thüringen – Erfurt



16. Vest-Tyskland, 
Deutsche Bundespost 
1949-1995
Etter å ha vært okkupert av vestmaktene 
(Frankrike, Storbritannia og USA) og av 
Sovjet fra 1945 møtte et parlamentsråd i 
Bonn i september 1948. En ny vesttysk 
forfatning ble vedtatt i mai 1949 og Vest-
Tyskland ble formelt grunnlagt 23. mai 
1949.

I september 1949 ble Konrad Adenauer 
valgt til forbundskansler, og han satt til 
1963. Senere forbundskanslere har vært:

- Ludwig Erhard 1963-66
- Kurt Georg Kiesinger 1966-69
- Willy Brandt 1969-74
- Helmut Schmidt 1974-82
- Helmut Kohl 1982-98

Første merke med ‘Bundesrepublik’ kom 
7/9-1949, det siste kom 6/4-1995. Etter AFA 
i hele perioden 1946-1990 er det utgitt ca. 
1950 [1918] utgaver.

7/9-1949 10/12-1951 /10-1952

15/2-1961 6/6-1968 9/10-1980

16/4-1985

15/2-1990

6/4-1995, siste ‘Bundespost’



17. Øst-Tyskland, DDR 
1949-1990

Et østtysk folkeråd la i mars 1949 fram 
et forslag til forfatning, og ved valget i 
mai 1949 stemte 7,9 millioner for og ca. 
4 millioner imot.

DDR ble formelt opprettet 7. oktober 
1949.

Medlem i Comecon i 1950 og i 
Warszawapakten fra opprettelsen i 
1955.

Berlinmuren ble bygget av østtyske 
soldater i august 1961.

Øst-Tyskland opphørte å eksistere 3. 
oktober 1990.

Ifølge AFA utga Øst-Tyskland (DDR) 3235 
[3229] frimerkeutgaver.

9/10-1949
26/8-1950

24/10-1953 7/11-1957 22/4-1960

5/2-1970 14/10-1980 19/6-1990



18. Vest-Berlin 1948-90

Etter den 2. verdenskrigen ble Berlin 
inndelt i fire sektorer, styrt av Frankrike, 
USA, Storbritannia og Sovjet.

24. juni 1948 iverksatte Sovjet full 
blokade mellom Vest-Tyskland og Vest-
Berlin. Fire dager senere åpnet 
vestmaktene en luftbro som ble hevet 
først 12. mai 1949.

Vest-Berlin fikk sin forfatning 1/9-1950, 
mens en egen forvaltning for Øst-Berlin 
ble oppretta 30/11-1948.

Berlin-muren ble påbegynt i august 
1961.

Første frimerke i Vest-Berlin ble utgitt 
3/9-1948, det siste 27/9-1990. Etter AFA 
ble det totalt utgitt 871 [870] utgaver.

3/9-1948

17/12-1949

20/6-1952

17/9-1955 7/12-1962 2/2-1968

15/10-1975 7/5-1985 27/9-1990



19. Det sammenslåtte 
Tyskland etter 1990

DDRs 40-årsjubileum ble feira 14/10-
1989. 18/10-89 gikk Erich Honecker av 
som stats- og partisjef. 9/11-89 ble 
grensene mot Vest-Berlin og Vest-
Tyskland åpnet og Berlinmuren ble 
påbegynt revet. 18/3-90 ble det første 
og siste valget til DDRs folkekammer 
avholdt med stort flertall til vestligstøtta 
partier (kommunistene fikk 16%), og 
Tyskland ble offisielt gjenforent 3/10-
1990.

Det første fellestyske frimerket som var 
gyldig i begge land ble utgitt 19/4-1990. 
Tyskland fortsatte å utgi frimerker under 
navnet ‘Deutsche Bundespost’ fram til 
6/4-1995 da det ble endra til bare 
‘Deutschland’. Siden 1990 har det blitt 
utgitt drøyt 2200 ulike frimerker fra 
Tyskland.

19/4-1990
5/5-1995

3/10-2000
12/5-2005

3/10-2010 2/1-2020



20 a. Uoffisielle utgaver 
fra 1945-46
Dette er frimerker som ble utgitt i byer og 
områder i ‘Stor-Tyskland’ like etter 2. 
verdenskrig. Noen av dem er overtrykk på 
utgitte merker under krigen, mens andre er 
mer eller mindre enkle utgaver med nye 
motiver.

Slike uoffisielle utgaver ble utgitt i alle fire 
okkupasjonssoner samt i andre okkuperte 
områder. Mange av dem er katalogisert i 
Michel, mens andre er ikke det.

Et utvalg utgivelsessteder:

- Apolda - Döbeln

- Aschaffenburg - Falkensee

- Barsinghausen - Finsterwalde

- Chemnitz - Fredersdorf

- Cottbus - Glauchau

- (Crimmitschau)  - Grossräschen

- Dessau - Görlitz 



20 b. Uoffisielle utgaver 
fra 1945-46

- Hanau - Perleberg

- Herrnhut - Plauen

- (Holesov) - Ravensburg

- Holzhausen - Rosswein

- Knittelfeld - Rumburk

- (Koritza) - Saulgau

- Lübbenau - Schwarzenberg

- Löbau - (Senftenberg)

- Meissen - Spremberg

- (Mühlberg) - Storkow

- (Naumburg) - Strausberg

- (Netzkau) - Westerstede

- Niesky - Württemberg

- (Oldenburg) - (Würzen)



21. Propagandamerker 
utgitt under 2. 
verdenskrig

Både fra britisk side og tysk side 
ble det produsert forfalskninger 
av gyldige frimerker for å 
ødelegge for fiendens 
postøkonomi.

Etter hvert ble det også produsert 
propagandamerker mot fienden i 
både Storbritannia, USA og 
Tyskland.

Britene produserte i 1941 også 
anti-tyske propagandamerker for 
Norge, og disse ble bl.a sluppet ut 
fra britiske fly over Bergen.


