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Kuningatar Elisabet II:n aarteet Tampereelle 

Toukokuussa Tampereella järjestettävän FINLANDIA 2017:n kunnia- ja museoluokassa nähdään komea ko-

konaisuus Suomen ja maailman huippuharvinaisuuksia. Kunnia- ja museoluokka ovat esillä Postimuseossa 

Tampereen Vapriikissa kuukauden ajan. Yhdessä ne muodostavat erikoisnäyttelyn Ensimmäiset postimerkit 

– Helmiä kuningatar Elisabet II:n ja Postimuseon kokoelmista. 

  

Hänen majesteettinsa kuningatar Elisabet II. 

Kuva © www.royal.uk 

Kunnialuokassa hänen majesteettinsa kuningatar Elisabet II esittää kohteita kokoelmastaan, joka tunnetaan 

nimellä the Royal Philatelic Collection. Esille tulevat varhaisimpien postimerkkien ja ehiöiden ehdotteet, luon-

nokset, koepainokset ja muita suuria harvinaisuuksia vuosilta 1839-1855.  

Maailman ensimmäinen postimerkki, Penny Black, ja maailman ensimmäinen ehiö, Mulready, julkaistiin Isossa-

Britanniassa vuonna 1840. Ennen Penny Blackin julkaisemista maan valtiovarainministeriö järjesti avoimen 

kilpailun postipalvelujen uudistamiseksi ja ensimmäisten postimerkkien ulkoasuksi. Kuningattaren kokoelmassa 

lienee laajin valikoima säilyneistä kilpailuehdotuksista. Näistä Tampereella nähdään John Littlen ehdotus, jossa 

merkit olisivat olleet vihkon muodossa, sekä G. Mackenzien ehdotus, joka muistuttaa paljon kilpailun voittajaa, 

vaikkakaan ei yltänyt palkintosijoille.  
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Valtiovarainministeriön kilpailu 1839: John Littlen ehdotus loi ajatusta postimerkkivihkosta, vaikkakaan ei sijoittunut kilpailussa.  

Esille tulee myös useita Penny Blackin valmistukseen liittyviä koepainoksia, julkaistun merkin suuria käyttämät-

tömiä ryhmiä sekä ”The Kirkcudbright” -kuori, jolla on kymmenen Penny Blackin ryhmä merkin ensipäivänä 

postitetulla lähetyksellä. Nämä kaikki ovat suuria maailmanluokan harvinaisuuksia. Mulready-ehiöistä Vapriikis-

sa nähdään mm. ehdote ja ehiöarkin varhaisimpia käyttöjä.  

 

”The Kirkcudbright” –kuori, jolla maailman ensimmäisen postimerkin Penny Blackin kymmenilö merkin ensipäivänä Kirkcudbrightiin 

postitetulla lähetyksellä. Kohde siirtyi kuningatar Elisabet II:n kokoelmaan vuonna 2001. 
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Brittien siirtomaista esillä ovat niin ikään maailman varhaisimpiin postimerkkeihin kuuluvat supertähdet Mauri-

tiukselta, Bermudasta, Brittiläisestä Guianasta, Kanadasta, Hyväntoivonniemeltä ja Uudesta Seelannista.  

Mukana ovat molemmat Mauritiuksen Post Office –merkit vuodelta 1847. Oranssi merkki kuuluu kuningattaren 

kokoelmaan postilähetyksellä, sinisen käyttämättömänä. Kyseessä ovat ensimmäiset brittien siirtomaapostilai-

toksen julkaisemat kaksi merkkiä, joita yhteensä on säilynyt vain 27 kappaletta. Merkit kuuluvat maailman ar-

vokkaimpiin filateelisiin kohteisiin. 

                            

Mauritiuksen oranssi one penny tanssiaiskutsukuorella ja käyttämätön sininen two pence vuodelta 1847. Mauritiuksen Post Office –

merkkejä tunnetaan yhteensä 27 kappaletta ja ne kuuluvat maailman filatelian suuriin harvinaisuuksiin. 

Bermudasta nähdään kolme Perot-tilapäismerkkiä vuosilta 1848-1854. Toimiessaan Hamiltonin postimestarina 

Bermudalla William Bennet Perot valmisti käytössään olevan postileiman avulla omia postimerkkejään. Näistä 

varhaisimpia tunnetaan tänä päivänä vain 18 kappaletta. 

Brittiläinen Guiana on edustettuna kolmella ”Cottonreel”-merkillä vuosilta 1850-1851. Tämä primitiivinen jul-

kaisu käsitti 2, 4, 8 ja 12 centin arvot, joista alin arvo on harvinaisin. 

Kanadasta, Hyväntoivonniemestä ja Uudesta Seelannista mukana ovat varhaiset harvinaisuudet vuosilta 1851, 

1853 ja 1855.  

Kuningattaren kokoelma, the Royal Philatelic Collection, on hienoin ja täydellisin Ison-Britannian ja siirtomaiden 

filateliaa käsittävä kokoelma maailmassa. Kokoelman aloitti Edinburghin herttua, tuleva kuningas Yrjö V, 1890-

luvulla. Kukin monarkki on täydentänyt sitä omalla valtakaudellaan.  
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Kuninkaallisella postimerkkikokoelmalla on ollut kuusi intendenttiä. Nykyinen intendentti Michael Sefi LVO RDP 

on palvellut tehtävässä vuodesta 2002. 

Otteita kuningattaren kokoelmasta nähtiin viimeksi Suomessa kansainvälisessä Finlandia 88 –näyttelyssä Hel-

singissä kesäkuussa 1988. Tuolloin hän esitti kruununsiirtomaa St. Lucian postimerkkijulkaisuja.  

Kuningatar Elisabet II:n kansainvälisten aarteiden lisäksi Postimuseo esittelee Suomen filatelian suurimpia aar-

teita museon omista kokoelmista. Tämä näyttelyosuus muodostaa FINLANDIA 2017 –näyttelyn museoluokan. 

Tässä osuudessa nähdään Suomen ensimmäisten merkkien, 5 ja 10 kopeekan ovaalimerkkien sekä Suomen 

varhaisimpien ehiöiden huippukohteita vuodesta 1845. 

Ensimmäiset postimerkit – Helmiä kuningatar Elisabet II:n ja Postimuseon kokoelmista on avoinna kuukauden 

ajan Postimuseossa. Näyttely avataan yleisölle 28. huhtikuuta, jo kuukausi ennen FINLANDIA 2017 -näyttelyä ja 

se on avoinna FINLANDIA 2017:n päättymiseen saakka 28.5.2017. 

Postimuseo sijaitsee museokeskus Vapriikissa Tampereella osoitteessa Alaverstaanraitti 5. Museo on avoinna 

tiistaista sunnuntaihin klo 10-18, maanantaisin suljettu. 

Kaikki tämän lehdistötiedotteen kuvat on jäljennetty kuningatar Elisabet II:n luvalla, jolle kuvien tekijänoi-

keudet kuuluvat. All images reproduced by gracious permission of Her Majesty Queen Elizabeth II to whom 

the copyrights belong. 
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