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Merkitys
Lontoon postihistoria on monitahoinen ja haasta-
va. Monitahoinen esimerkiksi siksi, että Lontoossa 
toimi yhtä aikaa toisistaan erillään yleinen koti-
maan posti, ulkomaan posti ja paikallisposti, joista 
kullakin oli Lontoossa omat postitoimistonsa, pos-
tinkantajansa, taksansa ja leimansa. Haastavuus 
ilmenee esimerkiksi siten, että Lontoossa oli käy-
tössä varsin laaja joukko erilaisia leimoja, joista 
monet ovat vaikeasti tavoitettavia.
 Kuten seuraavassa nähdään Lontoon oli ai-
van keskeinen toimija Iso-Britannian sisäisessä 
ja ulkomaan postinkulussa sekä hyvin keskeinen 
toimija maailman postinkulussa. Kun tuohon lisä-
tään Lontoo suurena, brittiläisen imperiumin pää-
kaupunkina ja se, että Lontoon ja Iso-Britannian 
postilaitos toimi esikuvana monen maan postilai-
WRNVHOOH�/RQWRRQ�SRVWLKLVWRULD�RQ�ÀODWHHOLVHVWL�WD-
vattoman merkittävä.

Kehittyminen
Kokoelma osallistui lokakuussa 2012 Perth:ssä 
järjestettyyn Englannin kansalliseen näyttelyyn. 
Tämän näyttelyn tuomariston mielestä vuoteen 
1901 päättyvä ajanjakso on liian pitkä, yhden si-
vun mittaiset alaluvut eivät ole parhaita mahdol-
lisia ja kirjattu lähetys puuttuu.
 Nyt kokoelman ajanjakso on lyhenentty päät-
tymään vuoteen 1855. Tämä on hyvin luonteva 
päättymisajankohta, koska 1856 säteittäisiin pos-
tilinjoihin (riders) pohjautua postinkuljetusjärjestel-
mä korvautui postialueilla (districts), joilla jakelu 
tapahtui aluekonttoreihin tukeutuen.
 Ajanjakson lyhentämisellä kokoelmasta va-
pautui tilaa __ sivun verran. Tämä vapautunut tila 
on käytetty laventamaan muun muassa mainit-
tuja yhden sivun mittaisia lukuja. Mukaan on tullut 
myös täysin uusi aihepiiri, nimittäin Lontoo ulko-
maanpostin risteys-/välityspaikkana.Myös kirjattu 
lähetys on saatu mukaan.

Tutkimus
Aiheeseen liittyvä tieto on hajallaan, jonka vuoksi 
kokoelman aiheeseen perehtyminen on edellyt-
tänyt varsin laajaan lähdekirjallisuuteen kohdis-
tunutta syvällistä paneutumista. Lisäksi suoritetun 
vertailevan tutkimuksen tuloksena on löydetty 
käyttöaikoja ja jopa leimapainanteita, joita kir-
jallisuus ei tunne. 
 Perth:n näyttelyn tuomaristo piti kokoelman 
tietoja hyvinä.

Laatu
Kokemusperäisesti on todettavissa englantilais-
ten leimapainanteiden laadun olevan kertaluok-
kaa kehnompia kuin suomalaisten 1800-luvun lei-
mojen laadun. Kohteiden hankinnassa on nähty 
paljon vaivaa ja esitetty materiaali edustaa pa-
rasta saatavilla olevaa laatua.
  Perth:n näyttelyssä materiaalia kehuttiin. 

Harvinaisuus
Edellä mainittuun laatuu liittyen kaikki kohteet 
ovat vähintäänkin epätavallisia. Joukossa on 
myös useita harvinaisia kohteita (harvinaisuus-
määrittely pohjautuu kirjallisuudessa esitettyihin 
tietoihin). Aivan erityistä huomiota ansaitsevat 
kohteet ovat:
�� 7KH�&DUULHV��NLUMH��V����
�� .DKWHHQ�VXXQWDDQ�NXONHQXW�VLVlOOLVVRGDQ�DLNDL-

nen yksityinen kirje (s. 5)
�� (QVLPPlLVHQ�W\\SLQ�%LVKRSPDUN�YXRGHOWD������

(s. _)
�� 3'�OHLPDWWX�NRWLPDDQ�OlKHW\V��V�����
�� �G�3RVW��OlKHW\V��V�����
�� .llQWHLQHQ� 1�NLUMDLQ� 'RFNZUD�W\\SSLVHQ� OHL-

PDQ�SHQ\�VDQDVVD��V�����
�� .LUMDOOLVXXGHVVD� WXQWHPDWRQ�&DEOH�6W� ²UHFHL-

YLQJ�KRXVHQ��'�OHLPDW\\SSL��V�����
�� )UHH��OHLPDWXW�OlKHW\NVHW���V���������MD����
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�� ·$ERYH�QXPEHU·��OHLPDXV��V�����
�� +\YLQ� DLNDLQHQ� NRNHHOOLQHQ� PXVWD� 0DOWHVH�

&URVV��OHLPDSDLQDQQH��V�����
�� ,QODQG�2IÀFH�Q�OHLPDSDLQDQQH�'�NLUMDLPHOOD��V��

_)
�� /RQGRQ�'LVWULFW�3RVW�Q�PDDVHXWXDOXHHQ�SRVWL-

WDORQ�OHLPDSDLQDQQH��V�����
�� /RQGRQ�'LVWULFW�3RVW�Q�SllSRVWLWRLPLVWRQ�NLUMD-

tun postin leimapainanne (s. _)

Perth:n näyttelyn tuomaristo ihasteli kokoelman 
kohteiden harvinaisuutta(1. Edellä luetelluista 
kohteista kolmanneksi viimeisin ja viimeisin on 
kokoelmaan lisätty Perth:n näyttelyn jälkeen ja 
välitetyn ulkomaan postin kohteet (muun muas-
sa Brittiläisestä Guianasta Lontoon kautta Hol-
lantiin, Meksikosta Lontoon kautta Ranskaan ja 
%UDVLOLDVWD� /RQWRRQ� MD� 3DULLVLQ� NDXWWD� 6YHLWVLLQ�� OL-
säävät myös harvinaisuutta.
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�����

:LOOFRFNV��5��HW�DO��7KH�%ULWLVK�&RXQW\�&DWDORJXH�
RI�3RVWDO�+LVWRU\����/RQGRQ��������

.l\WHW\W�O\KHQWHHW�MD�W\SRJUDÀD
mi maili
d penny
1/- 1 shillinki (esimerkiksi ”2/5d” = 2 shillinkiä 

ja 5 pennyä)
single yhden arkin mukainen postitaksa
douple kahden arkin mukainen postitaksa
[   ] Lähdeviittaukset on sijoitettu hakasulkui-

hin ja itse viittaus tehdään käyttämällä 
lähteen laatijan sukunimeä ja julkaisu-
vuotta.

L Lontoon leimojen numerointi on tehty 
Lontoo-keräilijöiden keskuudessa vakiin-
WXQHHQ�PHQHWWHO\Q�PXNDLVHVWL�&RXQW\�
&DWDORJXHQ�>:LOOFRFNV�����@�PXNDDQ��
esimerkiksi L501.

Kokoelman tarina, aiheen johdattelu, on esitetty 
tällaisella kirjasinlajilla. 
 Kohdekohtaiset analyysit on esite!y tällaisella kir-
jasinlajilla. 
 Erityistä mielenkiintoa omaavat kohteet on ke-
hystetty leveällä syaaninvärisellä kehyksellä.

1)�;[[[[��VLYXLOOD�[[�[[�)LODWHOLVWLQ�QXPHURVVD�
[������

LUONNOS


