Tsjekkoslovakia; ČSR, det andre og siste tiåret av den første republikken
I de forrige innleggene tok jeg for meg det første tiåret i den nye republikken, nok det mest spennende fra et
filatelistisk ståsted. Denne gangen er det det siste tiåret hvor utgavene i større grad ble del av
«nasjonsbyggingen» med særlig fokus på kultur og historie. Det hele endte med det famøse Münchenforliket
og etableringen av protektoratet Böhmen & Mähren og Slovakia som vasallstat. Bruksmerkene var i
hovedsak landskap og bybilder, men også kjente personer og riksvåpen. Tredvetallet var tiåret hvor luftpost
tok av over hele verden, også i og fra ČSR,
Bruksmerkene
Våpenutgaven fra 1929 er «enkel og grei» med seks lavvalører. Litt farge- og taggings- varianter. Kjente
personer viste landsfedrene Masaryk, Benes og Stefanik. Også disse i lavvalører, vellaget, men ikke veldig
spennende.

Landskap og bygninger kom i flere omganger, alle i høyvalører. Den siste utgaven fra 1936 også med
mellomfelt. Pene og interessante merker.

I denne kategorien hører også to litt spesielle utgaver; O.T. som er forretningstrykksaker og tilleggsmerker
for direktelevering til personer «hjemme». Det kom også en avisportoutgave. Andre merker for spesielle
formål ble ikke utgitt.

«Jubileumsutgavene»
Et litt feil uttrykk. I kategorien inngår kjente personer hvor landsfaderen Masaryk er en gjenganger,
historiske begivenheter, velgjørenhetsutgaver, frimerkeutstillinger med blokker og andre markeringer. Flere
av utgavene med side- og mellomfelter. Mange pene og interessante merker hvor det også er noe, men ikke
mye filateli. Særstempler var hyppig ibruk.

Luftpost
Denne utgaven fra 1930 med åtte valører er spennende både på merkesiden med prøvetrykk og flere
tagginger, men enda mer på «forsendelsessiden» med brev til mange spennende destinasjoner som
Sydamerika og Asia.

Slutten
Det begynte med det famøse Münchenforliket 30 september 1938 hvor Storbritannias Chamberlain,
Frankrikes Didier og Adolf Hitler «avga» Sudetenland mot at Hitler lovet «Fred i vår tid». Vi vet hvordan
det gikk.
Samlermessig en spennende periode med nasjonalistiske overtrykk, bruk av tyske merker mv. Mye er laget
og ikke postgått, men det finnes unntak.

Litteratur og kilder (som i de forrige kronikkene)
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 desember tar jeg for meg de første årene etter andre verdenskrig. Også en spennende periode før landet ble
en del av østblokken.

