
Tsjekkoslovakia; ČSR, den første tiden/tiåret og de neste utgavene 

 

I forrige innlegg fra tok jeg for meg de to første «utgavene» i den nye republikken; 

«Kaostiden» før den første egne utgaven kom og den første egne, Hradcany. Denne gangen 

tar jeg for meg resten av utgavene fra det første tiåret: 

 1919: Overtrykk på østerrikske og ungarske merker samt markering av republikkens 

ettårsdag 

 1920-25: Allegoriutgaven, bruksutgave som erstattet og overlappet Hradcany 

 1920-27: Masaryk bruksutgave 

 1926-28: Bruksutgave slott, bygninger og landskap 

 1920-28: Særmerker 

 Utgaver for spesielle formål; Luftpost, porto-, avisporto- og ekspressmerker 

 

Disse er kanskje ikke fullt så spennende som de to første, men vel verdt å se nærmere på og 

kan gi mye moro for en billig penge. Til slutt gjentas henvisninger til kilder mv.  

 

1919 Overtrykk og republikkens ettårsdag 

 

Overtrykk på østerrikske og ungarske merker ble først og fremst gjort for å avhjelpe mangelen 

på frimerker den første tiden. Reell postal bruk var i praksis liten da de ble solgt fra 

filateliluka i Praha. Noen av de virkelig store sjeldenhetene finnes i denne kategorien med 

antall ned i godt under 100. Det ryktes at disse ble solgt/gitt til noen få utvalgte personer. 

Forfalskete overtrykk er ikke uvanlige. Brukstiden var kort; ut januar 1920.  

 

Utgaven for republikkens ettårsdag kombinert med hjelpeutgave for krigsetterlatte og -skadete 

hadde svært kort brukstid; fra 27.10 til 3.11.19, altså bare en uke. Reell postal bruk er sjelden. 

Det er mange taggingsvarianter. En kan jo undres over at denne utgaven i det hele tatt kom.  

   

     
1920-25 Allegoriutgavene 

  

Allegori, «en billedlig fremstilling av en abstrakt egenskap eller av en idé», erstattet Hradcany 

som bruksmerker. To hovedgrupper; «Due & Mor Republikk» og «Kunst & Vitenskap». I 



tillegg en 2-valørsutgave med den religiøse reformatoren Jan Hus, men den var mer konkret 

med portrett og ikke spesielt allegorisk. Han regnes som katalysatoren for protestantismen.  

 

 
 

 

Due og Mor Republikk er nok den mest interessante av disse. Tete-Beche med og uten 

mellomfelt, typer, tagginger, en del platefeil som «ølmage» på Mor Republikk, mange valører 

og artige brev. Kunst og vitenskap har to hovedtyper, den siste en «oppretusjert» variant av 

den første. Høyvalører, dvs. 100 – 500 haleru. Typer og tagginger også her. 

 

1920-27 Masaryk bruksutgaver 

 

Den første i storformat var egentlig gitt ut til Masaryks 70-årsdag. Denne er artig med essays, 

prøvetrykk, en del taggingsfeil og tillegg typer og varianter.  

 

 



 

Den andre i småformat var mer rene bruksmerker. Her er to hovedtyper; Vertikale og 

sidevendte laurbærblader. Forskjellige trykkmetoder, flere typer, tosidig tagging fra 

rullmerker, andre tagginger og med og uten vannmerke. Det aller meste er billig, lett å få tak i 

kilde til mye glede og moro. 

 

1926-28 Bruksutgave slott, bygninger og landskap. 

 

To format; Småformat med slott og boger, større, horisontalt format med hhv «oversiktsbilde» 

av Praha og landskap fra Tatrafjellene. Begge med og uten vannmerke, småformat også to- og 

firesidig tagget.   

 

 
 

 

 

Særmerker 

 

Disse er det ikke mange av det første tiåret; Republikkens 5 og 10-års jubileum, tilleggsutgave 

for Røde Kors og kongresser for Sokol og OL. 

 

Republikkens jubileer 

 

Femårsjubiléet med tilleggsverdier og vannmerker med portrett av landsfaderen Masaryk og 

relativt små opplag var ikke så vanlig brukt postalt. Tiårsjubiléet, med 10 valører som viste 

bygninger og Masaryk på en valør, hadde større opplag ble mye brukt postalt. Denne utgaven 

har to taggingsvarianter hvor den ene er sjelden og relativt kostbar. Pene merker uten 

nevneverdige varianter. 

 



 
 

 

Røde Kors og kongresser 

 

Tilleggsmerkene for Røde Kors var overtrykk på hhv Hradcany i nye farger og storformat 

Masaryk i ganske store opplag. Kort brukstid, bare en måned, og liten reell postal bruk. 

«Kongressmerkene» for hhv Sokol og Olympiske leker var overtrykk på merkene fra 

femårsjubiléet i relativt små opplag. Reell postal bruk for disse er heller ikke vanlig.    

 

 
 

 

 

Utgaver for spesielle formål 

 

Dette er luftpost, porto-, avisporto- og ekspressmerker 



 

Luftpost 

 

Den første utgaven fra 1920 var overtrykk på Hradcany og kan vel sies å være for 

pionerflygninger fra Praha til europeiske destinasjoner. Det var egne etiketter og portosatser, 

høye; hhv 14, 24 og 28 korun, for London, Paris, Strasbourg og Warszawa. Ikke alle ble 

flydd, men det er også brev som er videreflydd til andre destinasjoner via en av de nevnte. Et 

spennende område, men vær på vakt; det er både kreative og forfalskede brev.  

 

  
 

Den andre utgaven fra 1922 er overtrykk på «Kunst og vitenskap» og var gyldig fram til 1931 

hvor den første «skikkelige» luftpostutgaven var kommet. Denne andre utgaven hadde ganske 

stor reell postal bruk hvorav mye innenlands. 

   

Avisporto 

 

Den første utgaven kom med de første merkene allerede i 1918 med flygende falk som motiv. 

Til da og til dels overlappende var private merker tillatt brukt, mange av disse «arvet» fra 

dobbeltmonarkiet. Den første utgaven var utagget, men storbrukere fikk ofte utført egne, 

private tagginger. Som for Hradcany er det flere platefeil og varianter. Billige merker som er 

lett å få tak i. Den første tiden var det mangel på frimerker og bruk av avisportomerkene som 

vanlige merker er ikke uvanlig.  



  
 

 

Ekspress- og portomerker 

 

De første ekspressmerkene kom allerede i 1919, men da i valører som ikke tilsvarte 

gjeldende sats for ekspress som da var 30 haleru. CSR fortsatte da praksisene som 

Østerrike innførte i 1916; «Fordelsbehandling av trykksaker», eller sagt på en annen måte: 

«Betal for å snike i køen». Merkene ble brukt til dette, men også som vanlige frimerker. 

En ikke uvanlig bruk av lavvaløren på 2 haleru var å klistre over uønskede navn på 

trykksaker fra dobbeltmonarkiet.  

 

Portomerker finnes både som overtrykk på Hradcany og allegorimerkene og som egen 

utgave med og uten overtrykk. De var mye i bruk, noe som kanskje skyldes litt forvirring 

omkring portosatsene den første tiden. En vanlig bruk var også som kvittering for avgifter.  

 

 



 

Litteratur og kilder 

 

Tilgang på litteratur og andre kilder er stor. Mye på tsjekkisk, men også engelsk og tysk. Det 

som nevnes her gjelder hele Tsjekkoslovakia, mest for mellomkrigstiden, men delvis også 

etter. 

 

 Monografier, altså håndbøker for de aller fleste utgavene. I tillegg også 

stempelhåndbøker. De aller fleste på tsjekkisk, men noen er helt eller delvis oversatt til 

engelsk og tysk. 

 Rapport fra flere studiegrupper, mye på engelsk og tysk. 

 Spesialkataloger; Pofis og Merkur er begge uunnværlige selv om Michel kan benyttes 

for en del. Det finnes greie ordbøker som hjelper godt. 

 

Jeg har stor glede av medlemskap i de britiske, amerikanske, tyske og nederlandske 

spesialforeningene for Tsjekkoslovakia. Det koster ikke all verden å være medlem og de tre 

første har gode tidsskrifter: 

 

 CPSGB: https://cpsgb-o-es.fmweb.org.uk/  

 The Society for Czechoslovak Philately: www.csphilately.org  

 Arbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei: www.arge-tschechoslowakei.de  

 Vereniging voor Tsjechoslowakije-Filatelie: e-post: voorzitter@cs-filatelie.nl  

 

Det er også en dansk forening og selvsagt det tsjekkiske forbundet. Et par interessante 

nettsider: 

 

 Knihtisk: http://www.knihtisk.org/ som er en side med masse «typografisk» 

informasjon om så å si alle de tidligste utgavene. Den er på engelsk og anbefales 

varmt 

 Exponet:  http://www.exponet.info/index.php?lng=EN som viser mer enn 1.000 

samlinger, også andre enn Tsjekkoslovakia. Også på engelsk. 

 

Auksjonsfirma, disse tre er fra Tsjekkia og kan trygt anbefales 

 

 Burda: https://www.burda-auction.com/en/  

 Jiri Majer: http://www.czechstamp.com/  

 Milan Cernik: www.pac-auction.com 

 

Neste kronikk 

 

I november tar jeg for meg det siste tiåret som slutter med det beryktete Münchenforliket om 

Sudetenland og deretter det 3dje rikes overtakelse av resten av landet.  
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