
Sudetenland, Münchenavtalen og «Peace for our time» ): Fred for vår tid 

De fleste av oss kjenner til det overskriften sier, men kanskje ikke alle detaljene; Hvem var med osv. 

Filatelistisk  og samlemessig er området absolutt interessant, men først litt historie sakset fra «Store 

Norske Leksikon» og bilder fra det tyske forbundsarkivet: 

Sudetlandet, Reichsgau / Sudeteneland, var en tysk riksdel i perioden 1938–1945, som omfattet 

vestre og nordre Böhmen og nordre Mähren i dagens Tsjekkia. 

 

 

Sudetlandet ble opprettet etter Münchenavtalen i 1938, og hadde et areal på 22 586 

kvadratkilometer med om lag 2,9 millioner innbyggere. Innbyggerne var i hovedsak sudettyskere, 

som ble fordrevet i perioden 1945–1947 i tråd med Beneš-dekretene og den internasjonale 

Potsdamavtalen. Hovedstaden var Reichenberg (Liberec). 

I 1942 og 1943 erklærte de allierte Münchenavtalen og opprettelsen av Sudetlandet for ugyldig. 

Münchenavtalen, Münchenforliket, var en overenskomst inngått i München 30. september 1938, i 

forkant av andre verdenskrig. 

Münchenavtalen ble inngått mellom Frankrike, Italia, Storbritannia og Tyskland, representert ved 

statslederne Édouard Daladier, Benito Mussolini, Neville Chamberlain og Adolf Hitler. Avtalen slo fast 

en avståelse av de sudettyske områdene i Tsjekkoslovakia til Tyskland. De skulle besettes etappevis av 

tyske tropper 1.–10. oktober 1938 



 

Over tv; Chamberlain, Daladier, Hitler og Mussolini med andre deltakere i München. Th: Hitler tar 

imot Chamberlain. Bilder fra det tyske bildearkiv. 

Under: Postgått postkort fra Hitlers «hule» med Chamberlain og Daladier på besøk. Stemplet dagen 

etter forliket, blandingsfrankert hvor Masaryks «bursdagsmerke» fra 1938 er overtrykket med 

Karlsbad 1.10.38 og svastika. Stempelet er «tyskifisert» med tsjekkiske Karlovy Vary filt vekk. Dette 

må ha vært godt forberedt! Sagt på en annen måte; Seieren var tatt på forskudd. 

 

 

En internasjonal kommisjon skulle fastlegge de endelige grensene og utpeke områder hvor det skulle 

holdes folkeavstemning. I et tillegg erklærte Chamberlain og Daladier at de fastholdt tilbudet om å 

garantere Tsjekkoslovakias nye grenser. 

Hitler og Mussolini ville slutte seg til garantien så snart de polske og ungarske minoritetsspørsmål var 

ordnet. Chamberlain og Hitler avga dessuten en erklæring om at Münchenavtalen og den tysk-britiske 

flåteavtale symboliserte partenes ønske om aldri å gå til krig mot hverandre, og at de ville rådslå om 

alle viktige spørsmål. 

Tsjekkoslovakia ble forelagt den ferdige avtalen uten å være rådspurt, og måtte bøye seg. Polen 

benyttet anledningen til å ta Těšín, og Ungarn tok en del av Slovakia. Den internasjonale kommisjon 

ble uten betydning; Tyskland ordnet grensespørsmålet til sin fordel. Seks måneder senere brøt 

Tyskland avtalen og besatte Praha. I 1942 erklærte de allierte formelt Münchenavtalen for ugyldig. 

 

 



Frimerkene og filatelien 

Sudetland hadde en kort periode som eget frimerkeområde fram til det fullt og helt ble inkorporert i 

det stortyske rike omtrent samtidig med at Hitler etablerte Böhmen og Mähren 15 mars 1939. Under 

viser jeg eksempler på noe av det som finnes. 

 

Tyske merker anvendt i Qualisch, tsjekkisk Chvaleč, i 1938. Dels håndskrevet/annullert og dels med 

Sudettysk stempel. Samme avsender og mottaker – den første med tysk korreksjon av adressen.    

Den andre med ny «heltysk» konvolutt. 

 

Tv: Luck, tsjekkisk Luka, provisorisk linjestempel og blandingsfrankatur.                                                   

Th: Jistebnice til Tepl og returnert, påstemplet Tepl med svastika. Begge to fra oktober 1938. 

I norddelen av Sudetlandet ble overtrykk på tsjekkoslovakiske merker med «Wir sind Frei» og 

svastika gjort i de seks byene Asch, Karlsbad, Konstantinsbad, Niklasdorf, Reichenberg og Rumburg. 

Merkene under er fra Rumburg. Reelle postal bruk er sjelden. 

 

 

 

 



 

Befrielsen av Sudetlandet ble også markert med en Zeppelinrundtur: 

 

 

Mährisch Ostrau, Moravska-Ostrava, var spesielt og ble «endelig» innlemmet i Böhmen-Mähren 14 

mars 1939. Fram til B&M-frimerkene kom til byens postkontorer ble tsjekkoslovakiske merker med 

og uten overtrykk benyttet.  



 

Brevet over er klart et filatelistisk produkt med spesialstempler som takker føreren og jubler for 

friheten på samme måte som i norddelen av Sudetlandet. De svarte diamantene er svartkull, byens 

viktigste ressurs. Tvilsomt postgått, men et typisk eksempel på frihets-/løsrivelsesmarkering. 

Brevet under derimot er ekte postgått til Monaco med sensurstripe, transitt Praha og ankomst 

Monte Carlo 8.4.39. Jeg kjøpte det av en handler i Roma på bryllupsreise i 1978, klarte t.o.m. å prute 

det ned etter tre besøk. Postgåtte brev er svært sjeldne. Det kanskje mest interessante er 

mottakeren, Comte de Battenberg, altså Count Mountbatten. Dette må være Louis Mountbatten, 

prins Philips onkel. Palais Miramare var og er et eksklusivt leilighetskompleks i Monte Carlo med 

priser på rundt 60 MNOK i dag. Det man kan undres over er hva gjorde han der i 1939? Avsenders 

navn er dessverre klippet vekk.  

 

 



Sluttord: 

Dette er mitt siste bidrag fra Tsjekkoslovakia. Håper noen av dere har hatt glede av det. Spesielt 

interesserte er velkomne til å ta kontakt. 


