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TJEKKOSLOVAKIET

Af Jørn Larsen

Engang hørte jeg også til blandt 
de mange, som syntes, at frimær-
kesamlerne var da et underligt 
folkefærd.

En af årsagerne for mig var 
nok det - at en kollega altid be-
rettede om, at nu havde han igen 
købt en stak helark, som børne-
ne en gang skulle arve. Der var 
ingen af dem, der havde interes-
se for frimærker. En anden årsag 
var så det, at de kunne sidde i 
timevis for se efter vandmærker, 
takker og lede efter fejl og totalt 
glemme alt omkring sig.

Jeg er dog kommet på andre 
tanker nu, hvor jeg selv er blevet 
frimærkesamler. Dog ikke en af 
dem, som bare køber det ene hel-
ark efter det andet.

Jeg begyndte som så mange 
andre at samle som barn. Min 
onkel var ivrig samler, og han 
gav mig et ”Globealbum” og 
sendte mig mange frimærker i 
årenes løb. Men som 12-13 årig 
fik jeg andre interesser. Sporten 
var meget mere interessant, så 
det hele blev lagt væk, pakket 
sammen.

Omkring 1980 var jeg i gang 
med at rydde op i skab med gam-
le bøger. Her fandt jeg en pakke 
med et gammelt verdensalbum 
fyldt med frimærker, specielt fra 
”Det tyske rige”. Hvad gør man? 
Smider det hele ud, eller skulle 
man se det igennem. Jeg valgte 
det sidste og blev så enig med 
mig selv om, at det måske var en 
god ide at begynde på den hob-
by. Så var grundstenen jo lagt til 
en beskæftigelse, når pensionist-
tilværelsen kaldte.

Jeg gik derefter på jagt hos fri-
mærkehandlere i nærheden for 

at finde kilovarer etc. til det om-
råde, jeg havde mest af – nemlig 
Tyskland. En af dem havde også 
en mængde rodekasser. I en af 
rodekasserne - som var en stor 
flyttekasse - var der en masse fra 
Tyskland, men næsten ligeså me-
get fra Tjekkoslovakiet. Så det 
blev begyndelsen til min interes-
se for netop disse 2 lande.

I den første rodekasse fandt 
jeg mange spændende ting. Der 
var bl.a. en del mærker, som jeg 
ikke rigtig kunne stedfæste – 
altså måtte jeg til at finde mere 
viden.

Frimærkerne var fra Ungarn 
og Østrig med nogle mærkelige 
overstemplinger. Der var også 
nogle, der lignede mærkater.

En tur på biblioteket efter fri-
mærkekatalog ”AFA-kataloget” 
hjalp ikke meget. Der var også 
et ”Michel-katalog”. Her gik 
det lidt bedre. Det viste sig, at 
frimærkerne var fra Tjekkoslo-
vakiet.

Med tiden blev der samlet 
mange frimærker fra mit nye 
område. I forbindelse med en 
udstilling i min daværende klub 
i 1982, fik jeg lavet en udstillings-
samling ” Tjekkoslovakiet 1918-
1975”. Den var på 15 rammer. 
Den fik ikke nogen stor bedøm-
melse, men jeg fik det gode råd: 
”tag og begræns din samling”, så 
kan den kun blive bedre.

Jeg tog de gode råd til efterret-
ning. Begyndte at finde lidt me-
re om landet og dets frimærker, 
søgte og ledte efter samlere med 
interesse for netop mit område 
og herigennem få mere viden.

Jeg fik også den ide, at frimær-
kerne jo måtte kunne fortælle 
en historie. Det er så grundlaget 
for opbygningen af min samling, 

samt ideen til udgivelse af artik-
ler om mit samleområde: „Tche-
choslowakiet 1918-1921“.

1. Tschechoslowakiets 
historie
Årene 1918-1920 betød lidt af 
en omvæltning for det meste af 
Europa. Ententemagterne (alli-
erede) fortsatte i 1918 diskussi-
onen omkring fredsbetingelser-
ne. Centralmagterne sluttede i 
marts 1919 fred med bolsjevik-
kerne. Den tyske regering vedtog 
efter de store tab og nederlag på 
Vestfronten at forhandle fred. I 
september måned 1918 krævede 
general Ludendorff fred.

Prins Max af Baden, som var 
blevet ny forbundskansler, øn-
skede våbenstilstand. Efter kej-
ser Wilhelm d. 2´s abdicering, 
indledtes forhandlingerne og be-
tingelserne for en våbenstilstand 
underskrives i Compiegnesko-
ven den 9. november 1918.

Kejser Karl gjorde et sidste 
desperat forsøg på at få hele det 
Østrig-Ungarske rige omdannet 
til en forbundsstat, hvilket dog 
mislykkedes totalt, og i oktober 
1918 opløstes kejserriget i sine 
nationale bestanddele.

Efter dette var den 1. verdens-
krig indstillet, og der kunne ind-
ledes fredskonferencer og drøf-
telser om fredsbetingelser.

Tjekkoslovakiet blev oprettet 
lige efter den første verdenskrig, 
som et resultat af opløsningen af 
det Østrig-Ungarske kejserrige.

Det er Versailles-traktaten 
af 1919 (§ 27 og §§81-86), Sa-
int-Germaine-Laye - traktaten 
(§ 27 og §§ 53-58) samt Tri-
anon-traktaten (§ 27 og §§48-
52), der ligger til grund for den 

Frimærkesamler og hvad så?
1.del
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territoriale opdeling og den juri-
diske anerkendelse.

Allerede den 28. oktober 1918 
tog ”Den tjekkoslovakiske natio-
nale Komité” imidlertid magten 
i Prag og udråbte republikken 
ved den såkaldte uafhængig-
hedserklæring.

Den 9. november samme år 
var denne komité omdannet til 
en ”Nationalforsamling” der 
proklamerede Habsburg famili-
ens detronisering.

Den tjekkoslovakiske repu-
blik blev oprettet indenfor de 
historiske grænser af det gamle 
Böhmen, som havde udgjort 
en nationalitet siden det 12. år-
hundrede og som omfattede:

- selve kongeriget Böhmen 
(med hovedstaden Prag)

- markgrevskabet Mähren 
(med hovedstaden Brno)

- fyrstedømmet Schlesien 
(med hovedstaden Opava)

Til denne historiske enhed fø-
jede man:

- Slovakiet (med hovedstaden 
Bratislava)

- Subkarpathisk Rusland 
(med hovedstaden Ujhorod) – 
der kom fra det tidligere ungar-
ske kejserrige og var befolket 
med tjekker, ungarer og ukra-
inere. Denne del blev dog først 
tilknyttet Tjekkoslovakiet efter 
folkeafstemningen i 1920.

Til disse forskellige østrigske 
territorier føjede man i 1923 den 
lille tyske kanton ”Hultschin” på 
318 km² og med en befolkning 
på ca. 49.000 indbyggere. Den 

kom fra prøjsisk Schlesien (Rati-
bor distriktet).

Denne mangfoldighed af ra-
cer og forskellige sprog bevirke-
de, at man i begyndelsen ved op-
rettelsen af den tjekkoslovakiske 
republik ikke nøjagtigt vidste, 
hvad den nye stat skulle hedde.

Man kan konstatere dette, ved 
at se på de første prøveudkast 
til frimærker fra 1918, hvor gra-
vørerne meget ofte, medens de 
ventede på at få besked om deres 
lands fremtidige navn, lod en 
ramme stå tom til landenavnet.

Efter nogle ugers forløb, blev 
man så enige om navnet Tjek-
koslovakiet, dog med en binde-
streg mellem Tjekko og Slovaki-
et: Cesko-Slovenska.

Denne bindestreg forsvandt 
fra frimærkerne i slutningen af 
1919.

Men en mindelse om den-
ne bindestreg - finder man dog 
langt senere, på et frimærke fra 
1939 med et billede af præsident 
Mazaryk - fra tiden for de første 
slovakiske krav.

Den endelige fred med Østrig 
bliver afsluttet i Saint-Germain 
i 1919. For Ungarns vedkom-
mende skete det først i 1920 i 
Trianon.

Selvom landet udgjorde en 
økonomisk enhed, svækkedes 
dette alligevel af flertallet i de 
strategiske østrigske grænseom-
råder. Grænsen ind til Ungarn 
blev ikke trukket efter etniske 
hensyn, men mere efter strategi-
ske og trafikale hensyn.

Det var ikke alene i forholdet 
til tyskerne og østrigerne, der 
var problemer, også i forholdet 
til slovakkerne var der store pro-
blemer.

Alle disse større eller mindre 
problemer af etnisk karakter 
holdt sig helt frem til 2. verdens-
krig, ja man kan faktisk sige, at 
de har bestået helt op til vor tid, 
hvilket kan ses af problemerne  
med opdelingen af landet efter 
dets frigørelse fra det kommuni-
stiske styre.

Umiddelbart efter underskri-
velsen af uafhængighedserklæ-
ringen, dannedes der et revolu-
tionsråd, som en forløber for 
en egentlig nationalforsamling. 
Dette råd udpegede, som landets 
første præsident Thomas G. Ma-
zaryk.

Revolutionsrådet gik en hård 
tid i møde. Der var virkelig man-
ge ting, som der skulle tages va-
re på. En af rådets første store 
opgaver blev at sikre en stabil 
besørgelse af posten mellem de 
forskellige organer i og udenfor 
regeringsbygningerne. Herud-
over skulle der etableres et selv-
stændigt postvæsen. Med disse 
to opgaver begynder den egent-
lig postale historie om landet 
Tjekkoslovakiet.

2. Overgangsperioden
For mange havde det i en læn-
gere periode været klart, at der 
skulle dannes en selvstændig 
stat i netop dette område.

Men hvordan og hvorledes, en 
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etablering skulle finde sted var 
ingen rigtig klar over. Hvorfor 
der reelt blev startet på bar bund 
med mange opgaver.

Blandt nogle ad de uløste op-
gaver var postbesørgelsen samt 
fremstillingen af landets egne 
frimærker.

Som en forløber for landets 
egne frimærker, besluttedes det 
derfor, at anvende de eksisteren-
de frimærker i området (landet) 
– det vil sige de østrigske og un-
garske.

Det blev endvidere tilladt at 
anvende samtlige udgivne fri-
mærker, også hvor gyldigheden 
var udløbet i oprindelseslandet.

Tilladelsen til at anvende dis-
se frimærker støttede sig på for-
tolkningen af loven om opret-
telsen af den selvstændige stat 
Tjekkoslovakiet.

Landets befolkning blev ved 
en forordning udstedt af det 
nye Post og Telegrafministeriet 
”1966 – VI – 18” af 18.12.1918 
gjort bekendt med anvendelsen 
af disse frimærker, samt at disse 
havde en gyldighed indtil den 
28. februar 1919.

Ved en senere forordning 
”3426 – VI -18” af 8.2.1919, blev 
det bekendtgjort, at gyldigheds-
perioden forlænges til den 15. 
marts 1919.

Udover anvendelsen af fri-
mærkerne gjaldt gyldighedspe-
rioden også de respektive områ-
ders (lande) helsager – dvs. post-
kort med påtrykt værdi.

I en kortere periode blev 
der anvendt Express-mærker 
til tryksager, især var 5-Heller 
Express-mærket meget anvendt 
– 3 Heller for tryksagsportoen 
og 2 Heller for hurtig udbringel-
se - men der er også set anvendt 

2 Heller Express-mærker, som 
almindelig porto på postkort 
eller i forbindelse med Avis-
porto. I perioder med mangel 
på frimærker - leveringen heraf 
til postkontorerne kunne være 
særdeles langsom – kunne der 
også forekomme anvendelse af 
portomærker som almindelige 
frimærker.

I overgangsperioden ser man 
tillige også anvendt halverede 
frimærker. Det er især det østrig-
ske 20 heller med kejser Karl, 
som er blevet benyttet.

For frimærkesamlerne har da-
toen den 28. oktober 1918 deres 
store opmærksomhed. Datoen, 
hvor det hele begyndte – her ta-
ger specialsamlingerne deres be-
gyndelse.

Efter gyldighedsperiodens 
udløb blev samtlige østrigske 
og ungarske frimærker indsam-
let fra landets postkontorer af 
Centralpostforvaltningen for si-
denhed at blive tilintetgjort. Det 
var dog ikke alle, der blev tilin-
tetgjort med det samme, hvilket 
der kan læses om senere i en arti-
kel med emnet ”Overtryk 1919”.

3. SKAUTE
Enhver revolution, som griber 
dybt ind i en stats politiske og 
økonomiske forhold, afspejler 
sig også i posthistorien.

De omstændigheder, som føl-
ger med en statsrevolution, gør 
mange planer umulige f.eks. at 
opfylde betingelserne for frem-
bringelse af nye frimærker m.m., 
idet der forlanges en frimærke-
udgivelse, som er regulær.

De første frimærker med ud-
bringelse med frivillig posttjene-
ste af unge mennesker fandt sted 
i år 1900 ved byen MAFEKING 

”am der guten Hoffnung” (syd 
Afrika). Byen, der blev forsvaret 
af englænderne, var belejret af 
Boerne i mere end 200 dage. Den 
stedlige kommandant general 
Sir Baden Powell organiserede 
en gruppe unge drenge til at ud-
bringe vigtige efterretninger etc. 
Breve/kort var frankeret med 1p 
– cyklist (Major Goodyear) og 3p 
(Sir Baden Powell).

En tilsvarende historie gen-
tog sig ved den revolutionære 
opstående selvstændige stat 
”Tjekkoslovakiske Republik” i 
året 1918. Dengang befordrede 
de tjekkiske spejdere vigtige ef-
terretninger, breve og telegram-
mer mellem det nye statsorgan 
og vigtige personligheder i det 
politiske liv. Som udleverings-
mærke til denne  befordring, var 
der blevet fremstillet et særligt 
mærke, det første egentlige spej-
derfrimærke.

Begyndelsen til det tjekkiske 
spejderkorps startede allerede i 
1911, hvor professor A.B. Svojsik 
dannede den første spejdertrop, 
og dermed lagde grundstenen til 
den videre udvikling af det tjek-
kiske spejderkorps.

Antallet af spejdere samt 
grupper/troppe steg støt i de føl-
gende år, og den 15. Januar 1914 
blev det egentlige „Junak - Cesky 
Skaut“.

Det syd-slaviske ord „Junak“,  
som forfatteren Jirasek havde 
navngivet de tjekkiske spejdere,“ 
udtrykker høje moralske og fysi-
ske værdier”. Som i andre lande 
valgte de tjekkiske spejder også 
liljen som symbol, som blev af-
sluttet i midten med tegningen 
af hundens hoved fra banner 
Pschlavci, som et tegn på loya-
litet og årvågenhed (Pschlavci = 
„hundehovedet“ var den sydlig-
ste grænsevagt i det Böhmiske 
Kongerige.

Professor Svojsik gav spejder-
bevægelsen national karakter, og 
forberedte de unge mennesker 
på den kommende kamp for en 
national selvstændighed.

Derfor var de tjekkiske spejde-
re beredte og offervillige medar-
bejdere i de første overgangsda-
ge i oktober/november 1918.

Allerede i begyndelsen af sep-
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tember 1918 var spejderne be-
gyndt at forberede sig på tjene-
sten for nationalforsamlingen 
eller rettere revolutionsrådet, 
det højeste organ i den nye re-
publik.

Det, at spejderne allerede var 
begyndt en forberedelse på det-
te tidspunkt, skyldtes, at NA al-
lerede havde truffet beslutning 
om spejdernes indsats i såvel 
sikkerheds- og vagttjeneste samt 
posttjeneste, samt at denne be-
slutning var mere eller mindre 
kendt.

Under forberedelserne opstod 
ideen til at få fremstillet et eget 
frimærke. Bogtrykker Knap fra 
Karlin anbefalede bogtrykker 
Kolman fra Prag-Weinberge 
til opgaven med fremstilling/
trykning af et sådan frimærke. 
Sammen med J. Rössler-Orovsky 

overdrog de opgaven til bogtryk-
keriet.

Firmaet Kolman i Prag-Wein-
berger (kgl. Weinberge) realise-
rede herefter ideen og lod frem-
stille 2 frimærker.

Allerede om eftermiddagen d. 
28. oktober 1918 tiltrådte spej-
derne som medarbejdere i sik-
kerheds-/vagttjenesten og sam-
men med Sokol-medarbejdere 
og studenter skulle de beskytte 
truede objekter, personer samt 
andre offentlige besiddelser.

Spejdernes kommandantur 
(hovedkvarter) var centralt pla-
ceret, og blev dannet af følgende 
personer:

Kommandant: Professor A. b. 
Svojsik. Stedfortrædende Kom-
mandant: Roudal og Præsident 
for spejderkorpset: J. Rössler-Or-
ovsky.

Da det nye revoluti-
onsråd havde brug for 
pålidelige medarbej-
dere til at befordre ef-
terretninger, depecher 
m.m. mellem medar-
bejderne i Nationalrå-
det – NA - politi og øv-
rige statslige kontorer/
institutioner, overdrog 
NA sin modtager-/
udleveringstjeneste til 
spejderne om aftenen 
d. 28. okt. 1918.

Spejdertjenesten var 
i begyndelsen halvoffi-
ciel, idet den alene ar-
bejdede på en mundtlig 
aftale mellem spejder-
kommandanturet og 
NA.

Den 2. november 
sendte J. Rössler-Orovs-
ky til NA i ”Harrach-Pa-
lais” aftryk af de forbe-
redte stempler, samt 
frimærker og bekendt-
gjorde samtidig deres 
anvendelse. (Samme 
Rössler-Orovsky høres 
der mere til ved senere 
lejlighed, men da som 
medarbejder i HA).

Officielt blev spej-
dertjenesten bekræftet 
d. 7.november 1918  ved 
udgivelsen af en tjene-
steforskrift [324 R] for 

befordring af post og akter med 
de tjekkiske spejder.

Forskriften er underskrevet 
af repræsentanter for NA – Dr. 
Pavlaska, R. Orovsky og V. Jelen 
– og spejderkommandanturet 
bekræfter tjenesteforskriften. 
Dokumentet indeholder tillige 
de af spejdertjenesten benyttede 
stempler og frimærker, ligesom 
det indeholder stempler for NA 
og spejderkorpset.

Ifølge forskriften skulle føl-
gende forhold overholdes i for-
bindelse med befordringen af 
breve m.v.:

1. Tjekkiske spejdere – i tjene-
ste under revolutionsrådet – skal 
udstyres med et legimationskort 
fra deres central, er ansvarlig 
for de breve og akter m.m. som 
modtages og skal samvittigheds-
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fuld overgive disse til den angiv-
ne adresse.

2. Brevene overgives spejderne 
til udlevering fra tjenestelokalet 
– stueetagen Harrach-Palais – el-
ler NA’s sæde i Jindriscka gade. 
Ved udleveringen skal modtage-
ren kvittere på brevomslaget el-
ler i modtagerbogen. Brevomsla-
get /kuverten bringes af spejde-
ren tilbage til udleveringsstedet.

3. Alle breve, som spejderen 
modtager til udlevering, skal 
forsynes med et frimærke, som 
påklæbes af spejderens embeds-
kontor.

4. Er det ikke muligt at afleve-
re det modtagne brev etc., skal 
det straks tilbageleveres til den 
embedsperson, som har udleve-
ret forsendelsen.

5. Til modtagerbekræftelse af 
et brev etc., skal et særligt stem-
pel anvendes, i hvilke datoen og 
spejderens navn indskrives.

Spejderne befordrede posten i 
Prag og nærmeste omegn, på cy-
kel, til fods eller med sporvogn.

Uniformen samt legimati-
onskort muliggjorde spejdernes 
adgang til regeringskontorerne 
og embedspersoner m.v. døgnet 
rundt, idet spejdertjenesten for 
NA fra starten af skete i hold-
drift - 6 timers vagter -.

Der blev i perioden oprettet 
flere spejderpostkontorer bl.a. 
i indenrigsministeriet – som 
holdt til i det gamle statholder-
palæ på Prager Burg – men også 
på andre strategiske steder f. eks. 
”Wilson” banegården, ”Telegraf-
stationen” på Letna og i Jindri-
ska gade.

Spejder – frimærket
Det frimærke, som skulle anven-
des, blev oprindelig bestilt med 
20.000 stk. af værdien 10H (blå 
farve) og et tilsvarende antal af 
værdien 20H (rød farve).

Værdierne var valgt således, 
at de svarede til den almindelige 
porto som krævedes af denstats-
lige post – brevkort/tryksager 
10H og breve/telegrammer 20H  
Der skulle ikke være et tillæg for 
udbringelse, da spejderne var af-
lønnet fra et af NA´s partifonde.

Tegningen til prægetrykket 
blev udfærdiget af J. Panenka. 

Frimærket er i relieftryk og ran-
den er udstanset – svarende til 
takningen 12½ .

Der blev til hver værdi lavet en 
såkaldt trykstok, således at der 
ikke skulle findes afvigende ty-
per af den enkelte værdi.

Trykstokken trykte og udstan-
sede samtidig på en gummieret 

papirstrimmel, et enkelt mærke 
ad gangen.

Trykstokkene eller præge-
stokkene, som benyttedes, blev 
sammen med stempler og andet 
materiale fra den periode afleve-
ret til opbevaring i NA’s arkiv. 
Det er senere - sandsynligvis 
under besættelsen eller i forbin-

Tjenesteforskift  324R af  7. november 1918
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delse med branden i ”Allstädter 
Rathaus” i maj 1945 – ødelagt 
eller tilintetgjort.

Mærkerne blev fremstillet i 2 
oplag.

Det første oplag blev trykt på 
tykt papir og med en gullig – 
som oftest uregelmæssig – gum-
mering.

Det andet oplag er trykt på 
tyndt papir og med hvid gum-
miering.

Frimærkerne fra 1. oplag ses 
meget sjældent i ubrugt stand, 
idet de ved gyldighedens udløb 
efter sigende skulle være op-
brugte.

For begge udgaver samt op-
lag er der uregelmæssigheder i 
farverne. For så vidt angår 10H 
er farveskalaen spændende fra 
lyseblå til mørkeblå og for 20H 
spænder skalaen fra rosa til kar-
minrød.

Trykkeriet leverede mærkerne 
i bundter, i størrelsen 600 eller 
1000 stk. På grund af det store 
arbejdspres på kontoret blev de 
leverede mængder ikke kontrol-
leret. Derfor kendes den samlede 
mængde ikke nøjagtigt, men det 
anses dog for sandsynligt, at der 
er leveret 30.000 stk. af 10H og 
ca. 50.000 stk. af 20H.

Der findes prøvetryk af begge 
udgaver. Disse er trykt i forskel-
lige farver/nuancer og fremstil-
let på hvidt papir med enten 
hvid eller gullig gummiering.

For 10H‘s vedkommende skal 
farverne på prøvetrykkene enten 
være brun, rødbrun, purpurrød, 
grå eller sort. Sjældent forekom-
mer farverne rød eller turkis-
grøn.

For 20H‘s vedkommende er 
det farverne rødbrun, brun, vi-
olet, purpurrød, grå, orange og 
i sjældne tilfælde lyseblå eller 
blågrøn.

For begge udgavers vedkom-
mende forekommer marku-
laturtryk yderst sjældent. Måske 
fordi, der er tale om trykning fra 
et privat firma, er der fremstillet 
et mindre oplag - ca. 1.000 stk. – 
med relieftryk 10H i blå farve.

Helsagskortene er fremstillet 
på hvidt papir, med frimærket i 
øverste højre hjørne. Disse kort 
er anvendt som intern post i 

spejderkontorerne – meddelelser 
til ledende funktionærer. Des-
værre er det sjældent man finder 
disse brugte kort.

Stempler til Spejderposten
Som kendetegn for den befor-
drende post anvendtes der 3 ty-
per af stempler:
1. Et rundt metalstempel– 24 
mm i diameter – med bogstaver-
ne ”NV”. Anvendtes af spejder-
kontoret i NA.
2. Et rundt gummistempel – 30 
mm i diameter – med indskrif-
ten ”POSTA SKAUTA – PRAG 
1918” samt en linie til datoen for 
indregistreringen. Anvendtes af 
samtlige spejderposttjenesteste-
der.
3. Et 2-linieret gummistempel – 
rektangulært – med teksten:
Dopisod skaute …………..
Prevsal …………………….
I 1. linie underskrev spejderen 
for brevets udlevering og i 2. li-
nie bekræftede modtageren for 
brevets modtagelse. Stemplet er 
typisk sort eller violet. Det er dog 
lejlighedsvis set i rødt og i enkelt 
tilfælde i grønt.

Alle befordrede forsendelser, 
fra spejderposten er med såvel 
stempler som frimærker.

Forskriften gjaldt også forsen-
delserne som leveres fra statspo-
sten til NA og videre til befor-
dring af spejderne til personer 
etc.

Breve med misfrankatur hører 
til de sjældne og søgte sager fra 
den historiske tid omkring revo-

lutionen. Det var dog ikke altid 
forskriften overholdtes for så 
vidt angår frankeringen – hvilket 
skyldtes mangel på frimærker på 
tjenestestedet.

Derfor ses der breve, hvor ale-
ne stemplerne er anvendt. Der er 
tillige forekommet anvendelse af 
det 3. stempel i modtagerbogen.

Der er set enkelte forsendel-
ser,  hvor spejderstemplet er an-
vendt, men det må anses for en 
form for erindringsstempel.

NA´s stempel var ikke til-
tænkt anvendt på forsendelser 
til befordring, men er undta-
gel- sesvis anvendt på kuverter/
brevomslag, som bekræftelse på 
amtsakten.

At disse 2 stempler er blevet 
anvendt, beror sandsynligvis 
på en fejltagelse. Da samtlige 
stempler var opbevaret på em-
bedskontoret, kunne anvendel-
sen være sket i skyndingen.

Efter ophøret af spejderpost-
tjenesten blev samtlige stempler 
hos en ansat i NA. Denne har 
efterfølgende udfærdiget et min-
dre antal forsendelser med disse 
stempler.

I de fleste tilfælde er der benyt-
tet kuverter med NA´s hoved, 
som så efterfølgende er påført 
frimærker og herefter anvendt et 
eller to af de officielle stempler.
Hvis ikke han/hun havde an-
vendte falske datoer – den 26/11 
1918 eller senere – eller påførten 
ikke eksisterende adresse, havde 
disse ikke været til at kende fra 
de ægte forsendelser.
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Ophøret
Den officielle spejderposttjene-
ste blev efter anordning fra spej-
derpræsidenten J. Rössler-Or-
ovsky indstillet til ophør den 25. 
november 1918.

Efter ophøret kom mærkerne i 
hænderne på samlerne med over-
tryk – det såkaldte Prager-Revo-
lutions-overtryk, Forslaget om 
at anvende dette i denne forbin-
delse var fremsat af et medlem 
af NA allerede på revolutionens 
første dag.

Med overtryk af Skaute-mær-
kerne forsvinder den oprinde-
lige tanke, men tilsyneladende 
drejer det sig her om enten prø-
vetrykninger eller en ren privat 
trykning.

Spejderposttjenesten kom 
dog til at virke endnu engang, 
nemlig den dag – den 21. decem-
ber 1918 – hvor landets første 
præsident – Thomas G. Mazaryk 
– ankom til Prag.

Præsidentens hjemkomst var, 
dengang, en betydningsfuld 
statspolisk begivenhed.

Spejderne fik den dag betroet, 
at sørge for befordringen af al 
post m.m. på strækningen mel-
lem ”Der Burg”, Parlamentet, 
Rådhuset og ”Wilson” – bane-
gården – altså ruten for præsi-
dentens færden denne dag.

Mazaryk Overtrykket
Til denne lejlighed blev et min-
dre antal af skaute-mærkerne 

overtrykt med i 3-linier på tværs 
af mærket. Fremstillingen er 
bestilt hos Knapp i Karlin. Der 
blev lavet 600 stk. af 10H med 
overtryk i rødt og 1.000 stk.af 
20H med overtryk i sort. Der 
forekommer dog afarter i på-
trykkene, idet den sorte farve er 
anvendt på 10H ligesom vinklen 
afviger fra de oprindelige 45- 
grader. Mærkerne, samt et til an-
ledningen udfærdiget stempel, 
blev påført alle forsendelser på-
den angivne strækning den dag.

Hvor officiel disse har været, 
kan i dag ikke klart fastslås, da 
det underliggende skriftlige 
grundlag/materiale ikke er i be-
hold mere.

Men på udsagn fra direkte 
medvirkende, er det dog be-
kendt, at ideen blev taget af le-
delsen af spejderbevægelsen, at 
enkelte medarbejdere i NA var 
informeret om aktionen og at 
disse havde givet deres tilsagn 
hertil.

Efterskrift
I spejderposttjenesten skulle 
der – efter oplysninger – havde 
deltaget ca. 96 spejdere, men af 

politiske årsager er deres navne 
blevet hemmeligholdt.

I 1948, kort før spejderbevæ-
gelsen blev forbudt i Czekoslo-
vakiet, opnåede 2 medlemmer af 
”The Scouts on Stamps Society 
International” (Les Behnke og 
Dr. George Holland) sammen 
med den sidste præsident for 
spejderbevægelsen – Dr. Velca 
Fanerlim - at finde frem til 39 
af disse spejderbude, heraf er de 
mest kendte Bauer(Baura/Baue-
ra), Kalibera(Kalibary).

Kildeangivelse:
- „Forschunungs-Berichte aus der Ts-
chechoslowakei Philatelie“ udgivet 
af Bundesarbeitgemeinschaft 
Tschechoslowakei
-„The Czechoslovak Specialist“ ud-
givet af The Society for Czechos-
lovak Philately.
- „Donau Post“ Zeitschrift für 
Briefmarkenkunde“ udgivet af 
Dr.Viktor Weinert, Bratislava.

 

www.safealbum.dk 
 

    
Tørrepresse 

 
Perfotronic 2 

Takkemåler 
 

Philalux 3 
Prøveapparat 

 

Signoscope T2 
Vandmærkesøgere 

 

Signoscope T1 
Vandmærkesøgere 

 
 

Portofrit ved bestillinger over 1000.- DKK 
Vi har også butik 

 

 
Møntkapsler - Møntramer - Møntbakker 

Allt for møntsamlere  

SAFE Album AB 
Bruksg. 30, SE-252 23 Helsingborg 
mail@safealbum.dk tlf +46 42216660 
Generalagent i Danmark – Sverige 

 

 


