
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tsjekkoslovakia; De to siste tiårene før jernteppet falt. 

 

Jeg begynner med slutten; Den 20 desember 1989 ble den sosialistiske grunnloven opphevet og Vaclav 

Havel president 9 dager seinere. Det førte til splittelsen av landet i Tsjekkia og Slovakia to år seinere. 

 

Mitt første besøk i landet og Praha skjedde først i 1988 og da for å besøke, ikke delta, på verdensutstillingen 

PRAGA 1988 (26.8-4.9). Utstillingen var en flott opplevelse og for en «utstillingsnovise» var det en smule 

skremmende og overveldende å se hva andre hadde og viste fram av mitt favorittområde. Ikke mer om det 

nå, men det jeg vil fortelle om var mitt første besøk og inntrykk av «bak jernteppet» (først et par objekter fra 

utstillingen; Inngangsbillett, et av flere spesialkort og noen av maksikortene fra kunstutgaven): 

 

 
 

 Jeg kom fra Vest-Tyskland og hadde forberedt meg godt; Visum, hotellbestilling, lokal valuta osv. 

Den første bommerten var ved betaling av drosja fra flyplassen til hotellet. Beløpet var i underkant 

av 50 tsjekkiske kroner, bare småpenger for oss fra Vesten. Bommerten var at jeg ga ham 50 DM og 

ba ham beholde resten. Jeg har verken før eller siden opplevd en så taus drosjesjåfør. Han satt helt 

stille og drøyde i tillegg litt med å kjøre for å se om jeg forsto hva jeg hadde gjort. Det gjorde jeg 

ikke før seinere. Når jeg sier bommert, er det i gåseøyne, at han fikk en skikkelig ekstraslant har bare 

gledet meg seinere. Han trengte det bedre enn meg. 

 Offentlig kommunikasjon var den gang som nå utmerket i Praha, men det var litt spesielt med 

soldater/vakter på trikkene med maskinpistol slengt over skulderen. Følte meg litt aleine og litt 

ubekvem da. 

 Stemningen i byen var litt spent, mange var på vakt og usikre på hva som kom til å skje; Hadde den 

russiske bjørnen virkelig sluppet taket? Men vakker var den og ikke stappfull av turister. 

 Hotellet jeg bodde på var vel kanskje middelklasse+ og helt OK. Det som var litt plagsomt som alene 

mann var uttalte og uuttalte tilbud fra hel- og halvprofesjonelle av motsatt kjønn både i baren og ute 

på byen. Det var ikke noe galt med dem, forstår godt at Treholt falt for en. For meg var frimerkene i 

høysetet (det høres prektig ikke sant, men var sant – den glade ungkarstiden var på 70-tallet) 



 

 

Litt mer historie 

 

Etter Prahavåren og Dubceks fall, overtok Ludvík Svoboda som president fram til 1975 hvor Gustáv Husák 

ble president fram til 1989. Av disse to sto især Husák sto for en normaliseringsprosess/-politikk overfor. 

Han abdiserte på slutten av 1989 hvor det var et kort interregnum på to og en halv uke med Marián Čalfa, 

også fra kommunistpartiet, som fungerende president fram til Václav Havel, dikterpresidenten, overtok 29 

desember og virket fram splittelsen av landet i 1992. 

 

Frimerkene 

 

Frimerkepolitikken endret seg ikke så mye fra tiåret før. Svært få bruksmerker med presidentkontrafeier, 

mindre og mindre sovjetiskinspirert propaganda. Maleri-/kunstutgaver var det mange av. Under disse hører 

også «Prazsky Hrad», slottet i Praha og «bilder» fra Bratislava. Vakre og forseggjorte merker, svært ofte gitt 

ut i miniark. I tillegg økte antall blokkutgaver, i perioden opp mot 70 stykker, tilsvarende drøyt 3 per år, 

altså omtrent som oss på det verste. 

 

Oppsummert; Mye vakkert å glede seg over og lite intetsigende. Et utvalg vises under på brev. 

 

   
  

«Ridekunst», stilisert, og motorsykler 

 

 
 

Høyverdien i en vakker fugleutgave 



 

 
Prahaslottet og kunstmerker 

 

 

 
Lidice blir aldri glemt 

 

  
 

Litt assortert blandingsfrankatur 

 



 

Jeg avslutter med litt Leninhylling, Stalin har ikke vært på frimerker siden 50-tallet 

 

 
 

 

Dette var det siste om Tsjekkoslovakia. Vel verdt å samle på enten man har lyst til å finne platefeil og annen 

moro på de første utgavene eller å samle på vakre merker. Det siste finnes det mange av fra tyvetallet og 

framover. Og, det aller beste; Det kan tilpasses de aller fleste lommebøker.  

For litteratur og kilder vises til tidligere kronikker.  

 

Et besøk i landet anbefales absolutt, men ikke Praha i høysesongen. Dra gjerne til andre byer også 

 

Ta gjerne kontakt om dere ønsker tips o.a.; jon@klemetsen.org 
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