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Forord 
Få lande i Europa har som Tjekkoslovakiet op-

levet at være kastebold mellem stormagter og 

nabolande. I løbet af de seneste hundrede år har 

landet tre gange været underlagt 

fremmedherredømme (Østrig-Ungarn, Tyskland 

og Sovjetunionen). Tre gange har landet oplevet 

at få sin selvstændighed tilbage (1918, 1945 og 

1989) og to gange oplevede landet at blive delt 

(1938 og 1993).  

I 1918 fik Tjekkoslovakiet sin 

selvstændighed. Det skete som følge af Første 

Verdenskrigs afslutning. Tjekkernes og 

slovakkernes land havde frem til krigen været en 

del af det Østrig-Ungarske dobbeltmonarki, men 

dette mægtige rige blev ved Versailles-freden 

splittet op i små selvstændige stater, blandt andet 

Østrig, Ungarn, Tjekkoslovakiet og »serbernes, 

kroaternes og slovenernes kongerige« (fra 1928 

under navnet Jugoslavien). For befolkningen i 

Tjekkoslovakiet markerede Versailles-freden i 

1919 indledningen til den første demokratiske 

periode i landets historie. Demokratiet 

overlevede begyndervanskelighederne i starten 

af tyverne, men verdenskrisens altødelæggende 

virkning på Europa tog igen livet af det.  

I 1938 indgik Tjekkoslovakiets store nabo, 

Tyskland, en traktat med Europas vestlige stor-

magter om Europas fremtidige grænser. Trak-

taten betød, at Tjekkoslovakiet i begyndelsen af 

1930’erne måtte afgive en del af sit territorium 

til Hitler-Tyskland. Det drejede sig om Sudeter-

landet. Til gengæld udstedte Hitler garantier om, 

at Tyskland herefter ikke havde flere territorielle 

krav. Løftet blev imidlertid ikke overholdt. 

Hitler annekterede i starten af 1939 Böhmen og 

Mähren og gjorde Slovakiet til en tysk lydstat. 

Den tjekkoslovakiske selvstændighed var 

hermed knust. 

Efter Anden Verdenskrigs afslutning 

genvandt Tjekkoslovakiet dog sin 

selvstændighed. I 1945 tydede meget derfor på, 

at demokratiet igen ville vinde indpas. Men dette 

forpurrede den Kolde Krig. Supermagternes 

magtambitioner førte til, at småstaterne såvel øst 

som vest for Jerntæppet måtte indordne sig 

under supermagterne. For Tjekkoslovakiet førte 

krigsafslutningen til en kort demokratisk 

periode. Men allerede i 1948 måtte 

tjekkoslovakkerne endnu engang sande, at 

demokratiet forsvandt. Det skete ved 

Prag-kuppet, hvor kommunisterne overtog 

magten. 1948 markerede indledningen til 41 års 

sovjetisk dominans.  

I 1968 blev et spinkelt håb om frihed tændt. 

Ledelsen af det kommunistiske parti havde 

under Alexander Dubcek udstukket en ny kurs, 

der ville medføre en højere grad af økonomisk 

og politisk frihed. Drømmen blev dog brat knust 

af en sovjetisk ledet invasion af 

Warszawapagt-tropper. Trods protester fra den 

tjekkoslovakiske befolkning var signalet fra 

Sovjetunionen klart: Tjekkoslovakiet skulle 

hverken nu eller i fremtiden gøre sig forhåbning 

om uafhængighed af Sovjetunionen. 
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1989 blev et glædens år. Ved den fredelige 

såkaldte fløjlsrevolution vandt den tjekkoslova-

kiske stat atter sin uafhængighed. 

Kommunistpartiet afgav sit magtmonopol, og 

demokratiet vandt atter indpas. Planøkonomien 

blev afløst af et markedsøkonomisk system. 

Imidlertid førte friheden også til interne 

konflikter i landet, idet der opstod uenighed 

mellem den tjekkiske og den slovakiske del. 

Resultatet blev, at Tjekkoslovakiet fire år efter 

uafhængigheden af Sovjetunionen gik i 

opløsning. Tjekkiet og Slovakiet blev 

selvstændige stater efter en fredelig 

»skilsmisse«. Samtidig indledte begge lande 

optagelsesforhandlinger med EU. Efter mere 

end 10 års forhandlinger blev landenes optagelse 

i december 2002 en realitet. Begge lande 

indtræder maj 2004 som EU-medlemslande. 

Det er denne spændende og turbulente histo-

rie, der er i fokus i denne bog. Jeg vil søge at fav-

ne Tjekkoslovakiets historie bredt, men dog med 

hovedvægten på perioden efter Anden Verdens-

krig. 

Bogen er udarbejdet til brug for studerende ved 

gymnasiale uddannelser, seminarier, højskoler 

og andre steder, der arbejder med 

Tjekkoslovakiets spændende historie. Desuden 

vil den kunne fungere som inspiration og 

forberedelse til en rejse eller en studietur til 

Tjekkiet eller Slovakiet. 
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