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Tutkimus

Lontoon postihistoria on monitahoinen ja haastava. Monitahoinen esimerkiksi siksi, että Lontoossa
toimi yhtä aikaa toisistaan erillään yleinen kotimaan posti, ulkomaan posti ja paikallisposti, joista
kullakin oli Lontoossa omat postitoimistonsa, postinkantajansa, taksansa ja leimansa. Haastavuus
ilmenee esimerkiksi siten, että Lontoossa oli käytössä varsin laaja joukko erilaisia leimoja, joista
monet ovat vaikeasti tavoitettavia.
Kuten seuraavassa nähdään Lontoon oli aivan keskeinen toimija Iso-Britannian sisäisessä
ja ulkomaan postinkulussa sekä hyvin keskeinen
toimija maailman postinkulussa. Kun tuohon lisätään Lontoo suurena, brittiläisen imperiumin pääkaupunkina ja se, että Lontoon ja Iso-Britannian
postilaitos toimi esikuvana monen maan postilaivattoman merkittävä.

Aiheeseen liittyvä tieto on hajallaan, jonka vuoksi
kokoelman aiheeseen perehtyminen on edellyttänyt varsin laajaan lähdekirjallisuuteen kohdistunutta syvällistä paneutumista. Lisäksi suoritetun
vertailevan tutkimuksen tuloksena on löydetty
käyttöaikoja ja jopa leimapainanteita, joita kirjallisuus ei tunne.
Perth:n näyttelyn tuomaristo piti kokoelman
tietoja hyvinä.

Kehittyminen
Kokoelma osallistui lokakuussa 2012 Perth:ssä
järjestettyyn Englannin kansalliseen näyttelyyn.
Tämän näyttelyn tuomariston mielestä vuoteen
1901 päättyvä ajanjakso on liian pitkä, yhden sivun mittaiset alaluvut eivät ole parhaita mahdollisia ja kirjattu lähetys puuttuu.
Nyt kokoelman ajanjakso on lyhenentty päättymään vuoteen 1855. Tämä on hyvin luonteva
päättymisajankohta, koska 1856 säteittäisiin postilinjoihin (riders) pohjautua postinkuljetusjärjestelmä korvautui postialueilla (districts), joilla jakelu
tapahtui aluekonttoreihin tukeutuen.
Ajanjakson lyhentämisellä kokoelmasta vapautui tilaa __ sivun verran. Tämä vapautunut tila
on käytetty laventamaan muun muassa mainittuja yhden sivun mittaisia lukuja. Mukaan on tullut
myös täysin uusi aihepiiri, nimittäin Lontoo ulkomaanpostin risteys-/välityspaikkana.Myös kirjattu
lähetys on saatu mukaan.

Laatu
Kokemusperäisesti on todettavissa englantilaisten leimapainanteiden laadun olevan kertaluokkaa kehnompia kuin suomalaisten 1800-luvun leimojen laadun. Kohteiden hankinnassa on nähty
paljon vaivaa ja esitetty materiaali edustaa parasta saatavilla olevaa laatua.
Perth:n näyttelyssä materiaalia kehuttiin.

Harvinaisuus
Edellä mainittuun laatuu liittyen kaikki kohteet
ovat vähintäänkin epätavallisia. Joukossa on
myös useita harvinaisia kohteita (harvinaisuusmäärittely pohjautuu kirjallisuudessa esitettyihin
tietoihin). Aivan erityistä huomiota ansaitsevat
kohteet ovat:

nen yksityinen kirje (s. 5)

-

(s. _)

-

_)
-

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 muassa Brittiläisestä Guianasta Lontoon kautta Hollantiin, Meksikosta Lontoon kautta Ranskaan ja
säävät myös harvinaisuutta.
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[ ]
Lähdeviittaukset on sijoitettu hakasulkuihin ja itse viittaus tehdään käyttämällä
lähteen laatijan sukunimeä ja julkaisuvuotta.
L
Lontoon leimojen numerointi on tehty
Lontoo-keräilijöiden keskuudessa vakiinesimerkiksi L501.
Kokoelman tarina, aiheen johdattelu, on esitetty
tällaisella kirjasinlajilla.

Kohdekohtaiset analyysit on esitetty tällaisella kirjasinlajilla.

Erityistä mielenkiintoa omaavat kohteet on kehystetty leveällä syaaninvärisellä kehyksellä.
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