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OVERSØ

af Jørgen Kluge
Fløng-Hedehusene 

Frimærkeklub

Hvorfor nu lige samle Kenya, 
Uganda og Tanganyika? Det 
var egentlig heller ikke menin-
gen, men noget af det første jeg 
samlede på, da jeg var omkring 
8-9 år, var Engelske Kolonier. 
Min Far arbejdede i Københavns 
centrum, på en adresse, hvor der 
samtidig lå et firma, som havde 
meget korrespondance med bri-
tiske koloniområder i bl.a. Afri-
ka, herfra fik vi søskende en del 
frimærker hvoraf, der var mange 
fra Kenya, Uganda og Tanganyi-
ka. 

En dag, jeg var inde på DFF, 
Ebay og Delcampe netauktioner, 
så jeg igen disse mærker hos nog-
le udenlandske frimærkehandle-
re til meget rimelige priser, så jeg 
købte dem. Det var de to serier 
med Georg V og Georg VI med 
landskabsmotiver fra området. 

Jeg ville kun samle det tidsaf-
snit hvor der står Kenya, Ugan-
da, Tanganyika på mærkerne. 
Det er udgivelserne fra 1. maj 
1935 til 1. oktober 1960. Alle 
mærkerne, der blev udgivet i 
denne periode, har monarkens 
portræt et sted på mærket, samt 
et motiv fra området eller fra dy-
relivet, med undtagelse af de på 
fire mærker fra Sydafrika med 
overtryk, der kom i 1941. Derud-
over har de fælles serier, der blev 
udgivet sammen med andre En-
gelske Kolonier, deres eget motiv 
afhængig af formålet. 

De tre lande der er i sammen-
slutningen, er Tanganyika, som 
det største område på 945.087 
km2 med hovedstaden Dar Es-Sa-
laam, herefter kommer Kenya på 
580.367 km2, hovedstad Nairobi, 
og Uganda, som den mindste på 

241.040 km2 med hovedstaden 
Kampala. Ækvator går gennem 
Kenya og Uganda medens Tan-
ganyika ligger lidt sydligere. 
Kenya og Tanganyika har en 
kystlinje ud til det Indiske Oce-
an med gode havneforhold. 

De postale administrationer 
i Kenya, Uganda og Tangany-
ika blev sammensluttet den 
1.1.1933. 

Valuta: 1 Pund (£) = 20 Øst-
afrikanske Shilling (s), 1 Østafri-
kansk Shilling (s) = 100 Cent (c). 

Kong Georg V
25 års kroningsjubilæum
Kenya, Uganda og Tanganyika 
deltog også i udgivelsen af den 
første koloni omnibusserie, der 
udkom den 7. maj 1935, for at 
højtidligholde sølvjubilæet for 
Georg V’s tronbestigelse. Der 
udkom 4 mærker i værdierne 
20, 30 og 65 cent og 1 shilling, 
alle mærkerne er i to farver med 
et motiv, der er designet af H. 
Fleury og viser Windsor Castle 
i Berkshire, England, fig. 1. Til 
højre er en profil af kongen med 
krone og iført kroningskåben. 
Portrættet er omkranset af Ho-
sebåndsordenen og flere af kro-

ningsregalierne, som Sceptret og 
Sværdet.

(En omnibusserie er en serie fri-
mærker hvor det samme motiv bru-
ges af flere forskellige britiske kolo-
nier, kun områdenavnet og valutaen 
er ændret. I nogle tilfælde kan farver-
ne også være anderledes).

Dagligmærker
Den 1.5.1935 blev de første dag-
ligmærker udgivet. Der blev i alt 
udgivet 14 mærker i værdierne 
fra 5 cent til £1 med vandmær-
ke Krone og CA i skriveskrift 
fordelt over hele arket, fig. 2. 
Takningen er i forskellige stør-
relser som: tak 13, 14, 11½:13 
og 13:11½. Frimærkerne er i 
forskellige formater: 1, 10, 20, 
30 cent, 5s, 10s og £1 er i opret-

Kenya-Uganda-Tanganyika

Fig. 1

Fig. 2 vandmærke 1  
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stående format, fig. 3; og 5c, 15c, 
50c, 65c, 1s, 2s og 3s i liggende 
format, fig. 4. Ved værdierne 15c, 
65c og 2s er mærkebilledet 29x23 
mm, fig. 5, mod 30,5x24,5mm i 
de øvrige horisontale mærker. 
Mærkerne er trykt hos De la Rue 
& Co, England.

Motiverne på mærkerne
1 cent; rødbrun og sort
20 cent; rødorange og sort
10 shilling; ultramarin og rødviolet

Motivet på mærkerne er de-
signet af R. C. Luck og viser Mo-
narkens portræt omkranset af 
to stødtænder fra en elefant og 
en krontrane på hver side, fig. 6. 
Tranen er Ugandas nationalfugl 
og findes i hele Afrika syd for 
Nilen. Elfenben var i mange år 
den vigtigste eksportartikel fra 
Uganda, men nu er der mange 
lande der har indførselsforbud, 
fordi elefanter er en truet dyreart 
og er begrænset til at leve i store 
nationalparker. 

5 cent; grøn og sort
50 cent; sort og rødviolet

En Dhow båd på Victoriasøen 
er motivet på disse to mærker, 
fig. 7. Dhow’en er en sejlbåd, 
der findes overalt i den arabiske 
verden fra den Persiske Golf til 

Østafrika og fra Det Røde Hav 
til Mozambique. Den østafri-
kanske Dhow sejler på de store 
søer og langs med kysten. Det er 
et fartøj med en lastevne op til 
omkring 150-200 tons og med 
en forstavn, der rejser sig i en høj 
kurve fra vandet. Dhow’en har 
kun en mast med et latinersejl, 
som er betegnelsen for det tre-
kantede sejl. 

Victoriasøen eller Victoria 
Nyanza er den største sø i Afri-
ka på 68.870 km2 og er samtidig 
hovedreservoir for Nilen. Søen 
er den næststørste ferskvands-
sø i verden, kun Superiorsøen i 
Nordamerika er større. Victoria-
søen ligger i 1.133 meters højde 
over havet med en gennemsnits-
dybde på ca. 40 m og den største 
dybde er 84 m. Søen grænser op 
til Kenya, Tanganyika og Ugan-

da med en kystlinje på 3.440 km 
og over 3000 øer i søen. 

10 cent; sort og gul
£1 sort og rød

A. Ross har designet dette mo-
tiv, som er en junglescene i sil-
huet med en løve, palmetræer og 
Kong Georg V’s portræt, fig. 8. 
Der er ikke så mange løver mere 
i Østafrika, som der var engang, 
mest pga. at løverne var en reel 
risiko for arbejderne under kon-
struktionen af Uganda Railway, 
hvorfor der blev nedlagt et me-
get stort antal af dyrene. 

15 cent; rød og sort
2 shilling; rødviolet og brunkarmin

Mærkerne er designet af G. 
Gill Holmes med et billede af 
bjerget Kilimanjaro og en kaf-
feplantage i Tanganyika, samt i 
venstre side er en Masai kriger 
afbilledet, fig. 9. Kilimanjaro 
bjerget, der ikke ligger langt fra 
grænsen til Kenya, er Afrikas 
højeste bjerg på 5.895 m over 
havet og hæver sig 4.800 m over 
det omgivende landskab. Bjerg-
massivet består af tre vulkaner, 
ingen af vulkanerne er i dag ak-
tive. Den højeste top, Kibo, har 
en permanent snekappe på ca. 
65 meters tykkelse. Den første 

Fig. 3                 

Fig. 4                         

Fig. 5                       

Fig. 6

Fig. 9                        Fig. 7                         

Fig. 8                   
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europæer, der så Kilimanjaro, 
var missionæren Johannes Reb-
mann i 1848. 

30 cent; mørkultramarin og sort
5 shilling; karmin og sort

På fig. 10 er motivet Jinja Bro-
en designet af R. N. Ambasana. 
Den kombinerede vej- og jernba-
nebro går over Ripon vandfaldet 
ved Jinja. Bygningen af denne 
stålbro blev færdiggjort i 1931, 
da jernbanen blev forlænget til 
Kampala.

65 cent; gulbrun og sort
Bjerget Kenya og en flyve-

maskine er afbilledet på dette 
mærke, designet af L. R. Cutts. 
I øverste hjørner er der ele-
fanthoveder og i venstre side et 
kort over Europa og Afrika, fig. 
11. Mount Kenya er det højeste 
bjerg i Kenya og det næsthøjeste 
i Afrika, 5.199 m.o.h. De højeste 
toppe er Batian 5.199 m.o.h., 
Nelion 5.188 m.o.h. og Lelana 
4.985 m.o.h. Bjergmassivet lig-
ger i det centrale Kenya, lige syd 
for Ækvator. Navnet, som er en 
forvanskning af ”Kilinyaa (det 
hvide bjerg), fik bjerget pga. den 
evige sne på toppen. Lewis Krapf 
var den første europæer, der i 
1849 så bjerget. 

1 shilling; grøn og sort
3 shilling; sort og blå

Naiwasha søen i Kenya er på 
disse to mærker, fig. 12. Søen er 
groft sagt cirkulær med en dia-
meter på ca. 20 km og et areal på 
160 km2. Søen er lavvandet med 
en største dybde på kun 11,5 m. 
Navnet stammer fra det lokale 
ord ”Nai’posha”, som betyder 
”oprørt vand” på grund af de 
pludselige storme, der kan op-
stå. Naiwasha søen blev opda-
get i 1883 af Gustav Fischer, og 
blev senere samme år besøgt af 
den skotske opdagelsesrejsende 
Joseph Thomson. I årene 1937 
til 1950 blev søen brugt som 
landingsplads for flyvebåde fra 
Imperial Airways passager- og 
postrute mellem England og 
Sydafrika.

Mærkerne med 5 og 50 cent 
blev udgivet med en særpræ-
get fejl. Fejlen er, at rebet ikke 
når helt op til toppen af sejlet, 
fig. 13. Fejlen blev kun rettet på 
5c-mærket, med Georg V, fig. 14. 

Kong Edward VIII
Georg V døde den 20. januar 
1936, og overlod tronen til sin 
ældste søn Edward VIII, der 

abdicerede den 11. december 
samme år, pga. hans giftermål 
med den borgerlige amerikaner 
Wallis Warfield (Simpson); han 
overlod tronen til sin yngre bror 
Georg VI. Fig. 15 viser et frimær-
ke med Edward VIII fra England 
på 2½d. Der blev ikke udgivet 
frimærker fra Kenya, Uganda og 
Tanganyika med Edward VIII.

Kong Georg VI
Kroningsmærker
Der blev udgivet 3 mærker ved 
kroningen af Georg VI den 12. 
maj 1937. Mærkerne er 5c grøn, 
20c orange, fig. 16, og 30c blå. 
Mærkerne viser portrætterne af 
Kong Georg VI og Dronning Eli-
zabeth. Mellem portrætterne er 
kroningsregalierne, i venstre og 
højre side er sceptret og sværdet. 
Kroningen foregik i Westminster 
Abbey, og mærkerne blev udgi-
vet som en omnibusserie overalt 
i det britiske Commonwealth til 
fejring af begivenheden.

Dagligmærker 1
Efter Georg VI havde overtaget 
tronen, blev der udgivet nye fri-
mærker i 1938. Motiverne var 
stort set identiske med Georg V 
udgaven fra 1935 bortset fra, at 
portrættet blev ændret til den 
nye konges, fig. 17. 

Det første mærke kom den 
11.4.1938 var 5c; værdierne fra 
1c til 10s blev udgivet den 2.5, 

Fig. 10                

Fig. 11

Fig. 12                      

Fig. 13              

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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og £1 mærket kom den 12.10. 
samme år. Værdien 65c blev ik-
ke udgivet med den nye konges 
portræt. 10c blev ændret til sam-
me motiv, som på de tidligere 1s 
og 3s mærker i farverne orange 
og brun, fig. 18. Den markante 
fejl på 5c og 50c mærkerne, hvor 
rebet ikke var forbundet med 
sejlet, (se fig. 13 og 14) blev æn-
dret på mærkerne, så rebet blev 
forbundet med sejlet; dog nåede 
der at udkomme et lille antal af 

50c værdien, hvor rebet ikke nå-
ede sejlet, men hovedparten af 
50c mærkerne var den nye type. 
Takningen på mærkerne i denne 
serie var meget forskellige; de er 
svingende fra kamtakning (K) 13 
til 13¾ og enkelte med takning 
K13:11¾. Der blev i alt udgivet 
14 mærker, alle med vandmær-
ket som i 1935 udgaven, se fig. 2. 

(Dagligmærkerne med Georg VI 

udkom over en lang periode fra 1938 
til 1954, så beskrivelsen af mærkerne 
her i artiklen er delt op, nogenlunde 
efter udgivelsesår).

Dagligmærker 2
Efter bombningen af De la Rue 
trykkerierne i 1941 blev tryknin-
gen af Frimærkerne til Østafrika 
og andre britiske kolonier over-
taget af Bradbury Wilkinson. 
Her blev takningen ændret til 
linjetakning (L) 14 på alle fire 
sider, også kendt som ”Blitz per-
forering”. Denne takning findes 
på 7 mærker med værdierne 10, 
20 og 30 cent, 2, 5 og 10 shilling 
samt £1, fig. 19. Motiverne og 
farverne var de samme som 1938 
udgaven. Mærkerne blev udgivet 
fra april til juli 1941.

I årene mellem 1942 og 1944 
blev værdierne 1, 15, 20 og 30c, 
2, 5 og 10s med K13¾:13¼ eller 
K13¼:13¾ udgivet; farverne æn-
dredes ikke bortset fra 1C, hvor 
rammen ændredes til en rød-
brun eller chokoladebrun farve, 
fig. 20. 

Provisoriske overtryk
Som en erstatning for mang-
lende frimærker, er et sæt på 
fire mærker, der blev fremstil-
let i 1941-42 ved overtrykning 
af samtidige mærker fra South 
Africa, med KENYA TANGANY-
IKA UGANDA i tre linjer og en 
ny værdi i Østafrikansk valu-

Fig. 17               

Fig. 18                       

Fig. 19                 

Fig. 20

Fig. 21                             

Fig. 23

Fig. 22                                               

Fig. 24
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ta. De originale Sydafrikanske 
mærker var trykt sammenhæn-
gende og med engelsk og afrika-
ans landenavn, så mærkerne bør 
samles parvis.  5c var overtrykt 
på 1d grå, og karmin mærket 
med motivet Jan van Riebeeck’s 
flagskib Dromedaaris, fig. 21; 10c 
på 3d ultramarin, der afbillede 
Cecil Rhodes’ hus, Groote Schuur, 
fig. 22; 20c på 6d teglrød et grønt 
appelsintræ, fig. 23; og den højeste 
værdi med 70c på 1s brun og blå 
med et par gnuer i løb som motiv, 
fig. 24.  

Sejrsmærker
Årsdagen for afslutningen af 2. 
Verdenskrig blev bl.a. fejret ved, 
at samtlige lande i Commonwe-
alth udgav frimærker for at fej-
re sejren og tilbagevendelsen til 
fredelige tilstande. Kronkolo-
nierne og Protektoraterne udgav 
en omnibusserie, som også Øst-
afrika deltog i, med udgivelse 
af to frimærker. Værdierne var 
20c rødorange og 30c blå, beg-
ge med motivet Westminster 
Parlamentsbygning set henover 
floden Themsen og datoen 8. 
juni 1946, fig. 25. Mærket er 
med vandmærke 1 og i takning 

K13½:14, udgivelsesdagen var 
11.11.1946.

Kongeligt Sølvbryllup 1948
Kong Georg VI og Dronning Eli-
zabeth fejrede deres sølvbryllup 
i april 1948. I den anledning blev 
der 1.12.1948 udgivet en omni-
busserie med regentparrets por-
trætter fra et specielt sølvbryl-
lups fotografi, taget af Dorothy 
Wilding. Der kom to mærker i 
værdierne 20c og £1. Værdien 
20c, fig. 26, er i højformat og i 
orange farve, trykt hos Waterlow 
and Sons, med vandmærke 1 og i 
takning K14:15, medens £1 mær-
ket, ligeledes i højformat, men 
trykt hos Bradbury Wilkingson i 
skarlagenrød farve med takning 
K11½:11, fig. 27. 

Dagligmærker 3
På grund af stigende portotak-
ster ændredes farverne på 5 og 
10c værdierne. 5c blev orange 
og brun, fig. 28, medens 10c blev 
grøn og sort, fig. 29, som var 
den tidligere farve på 5c mær-
ket, begge mærker i takning 
K13:11¾. 50c mærket kom i en 
ny udførelse hvor prikken i ne-

derste linje til venstre for Kenya 
er fjernet, fig. 30. Men 5 mærker 
i arket har stadig ”prikken” på 
mærket, så der kan findes par-
stykker, hvor der er mærker med 
og uden prik. 50c mærket er i 
takning K13:12½. Yderligere ud-
kommer der også et 1s mærke i 
takning K13:12½.

 
Verdenspostforeningen 
Den 10. oktober 1949 udkom 4 
frimærker som markering af 75 
års jubilæet for Verdenspost-
foreningen, ”UPU”, der blev 
oprettet i Bern, Schweiz den 
9.10.1874, efter forslag fra den 
tyske generalpostdirektør Hein-
rich von Stefan. Aftalen trådte i 
kraft 1.7.1875. Der var 22 stater 
i begyndelsen, men hurtigt kom 
flere til. Der er i skrivende stund 
190 medlemmer af UPU, der si-
den 1946 har været underlagt 
FN. Mærkerne er igen en omni-
busserie, hvor alle britiske kolo-
nier deltog med en udgivelse. 

De fire værdier er 20c, fig. 31 
med Hermes, (græsk gud for 
handel og kommunikation) med 
globus samt transportmidlerne 
fly, skib og tog som motiv; 30c, 
fig. 32 er jordkloden med et fly og 
en hjuldamper; på 50c, fig. 33, er 
motivet Hermes, der kaster breve 
ned over jordkloden; den sidste 
værdi er 1s, fig. 34, der har UPU 
monumentet i Bern som motiv. 
Monumentet er en bronzeskulp-

Fig. 25                             

Fig. 26              Fig. 28                        

Fig. 27

Fig. 29                       

Fig. 30
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tur af jordkloden omkranset af 5 
kvindefigurer, der symboliserer 
de fem verdensdele, skulpturen 
står på en kunstig klippeforma-
tion. Oprettelsen af UPU fejres 
hvert år den 9. oktober.

Dagligmærker 4
Den 14.6.1950 kom der et 5c, 10c 
og et 3s mærke med en ny tak-
ning på K13:12½, alle i samme 
farve og motiv som tidligere ud-
givelser. Den 1.4.1950 kom tid-
ligere værdier i nye farver, men 

med samme motiv. 10c kom i 
farven grå og brun, fig. 35; 15c 
med farverne grøn og sort; fig. 
36 og 30c ændredes til farverne 
brun og purpur, fig. 37. Samtidig 
kom to nye værdier, et på 25c, 
fig. 38, med motivet Dhow båd 
på Victoriasøen i farverne rød og 
sort og i takning K13:12½; den 
anden nye værdi er 40c i blå og 
sort farve med motivet som 1c, 
20c og 10s, mærket er i takning 
K13¼:13¾, fig. 39. Til slut blev 

der 12.4.1954 udgivet et £1 mær-
ke i samme farver som tidligere, 
men i takning K12½. Dette mær-
ke er udgivet mere end to år efter 
Georg VI’s død.

Royalt besøg 1952
To frimærker blev udgivet den 
1.2.1952, i anledning af det kon-
gelige besøg, med værdierne 10c 
grøn og sort farve og 1s brun og 
sort, fig. 40, med indskrift RO-
YAL VISIT 1952 i samme farve 
som mærket, fig. 41; begge mær-
ker var udgaver fra 1949 daglig-
serien med takning 13:12½. 

Prinsesse Elizabeth og Her-
tugen af Edinburgh ankom til 
Nairobi fredag den 1. februar 
1952 på en rejse til Ceylon og 
Australien. Efter nogle dage med 
officielle engagementer tog par-
ret til deres jagthytte i Nyeri. Der 
modtog de den 6.2. den tragiske 
meddelelse om Kongens død. 
Den nye dronning og hendes ge-
mal afbrød straks turen og fløj 
tilbage til England

Fig. 31-34

Fig. 35                       

Fig. 36                     

Fig. 37               

Fig. 38                      

Fig. 39

Fig. 41

Fig. 40                       
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Dronning Elizabeth II
Kroningsmærke
Det første frimærke med Dron-
ning Elizabeth var 20c mærket i 
sort og rødorange, fig. 42, som 
blev udgivet den 2. juni 1953 for 
at fejre kroningen. Motivet på 
mærket er et portræt af dron-
ningen i en oval med indskriften 
CORONATION 2. JUNE 1953. 
Billedet er efter et fotografi taget 
af Dorothy Wilding og mærket 
er en af koloniernes omnibus se-
rier, som er designet og graveret 
af Bradbury Wilkingson og trykt 
hos De La Rue. 

Royalt besøg 1954
Efter kroningen rejste Dronnin-
gen og Hertugen af Edinburgh 
jorden rundt for at, besøge 
mange af områderne indenfor 
Commonwealth. Den 28.4.1954 
ankom det royale par til Entebbe 
i Uganda. Den følgende dag gik 
turen til Jinja, hvor Dronningen 
ved en højtidelighed indviede 
dæmningen ved Owen vandfal-
det. Dæmningen er motivet på 
det 30c mærke, der udkom sam-
me dag som indvielsen, mær-
ket har desuden portrættet af 

dronningen i en vinget oval med 
indskriften ROYAL VISIT 1954 
nedenunder, fig. 43. Mærket er 
med vandmærke 1 og i takning 
K12½:13.

Dagligserie 1
Den 1. juni 1954 kom der 10 
nye frimærker med Dronning 
Elizabeths portræt og med 7 
forskellige motiver. Mærkerne 
er i værdierne 5, 10, 20, 30 og 50 
cent, 1, 2, 5 og 10 shilling samt 
£1, alle er med vandmærke 1 og 
i takning K12½:13, trykt hos De 
La Rue i England.

Motiverne på mærkerne
5c brun og sort og 30c ultramarin 

og sort, fig. 44 er designet af O. 
C. Meronti og har samme motiv 
som 30c mærket, der blev udgi-
vet ved det royale besøg i april. 
Dæmningen blev bygget af et 
internationalt konsortium, be-
stående af britiske, hollandske 
og danske firmaer. Den første 
generator blev taget i brug i 1952 
og den hydroelektriske station 
var fuldt udbygget i april 1954. 

10c rød og 50c lillarød, fig. 45, 
har en giraf som motiv, som 
blev designet af G. Gill Holmes. 
Giraffen er ca. 5,5 meter høj, og 
er dermed det højeste landdyr i 
verden. 

20c orange og sort og 1s lillarød og 
sort, fig. 46, er designet af O. C. 
Meronti, viser en løve på savan-
nen. 

2s grøn og sort, fig. 47, har Kili-
manjaro bjergmassivet som mo-
tiv; motivet blev designet af De 
La Rue’s kunstneriske stab.

5s orange og sort, fig. 48, viser en 
flok elefanter på savannen, mær-
ket blev designet af H. Grieme. 
Dronningens portræt er indsat 
på et skjold sammen med fire 
spyd.

10s ultramarin og sort, fig. 49, 
designet af R. McLellan Sim. 
Motivet er den kongelige bo-
lig ved Sagana, hvor Prinsesse 
Elizabeth og Hertugen af Edin-
burgh opholdt sig under deres 

Fig. 45                

Fig. 44                

Fig. 43

Fig. 42                

Fig. 47                      

Fig. 48Fig. 46               
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besøg i 1952. I baggrunden ses 
bjerget Mount Kenya

£1 rødbrun og sort, fig. 50 vi-
ser Dronningen portræt efter et 
fotografi taget af Dorothy Wil-
ding.

Den 1.12.1955 kom to tillægs-
værdier på 65c, fig. 51 i samme 
design som 2s mærket, men i far-
verne rødbrun og grøn og 1s30c 
med samme motiv med elefan-
ter, som 5s. To tillægsværdier 
mere udkom den 28.3.1958 med 
værdierne 15c, fig. 52 i farverne 
lyseblå og sort med elefantmoti-
vet som på 1s30c og 5s mærker-
ne; og et 40c mærke i brun farve 
med motiv som 20c og 1s mær-
kerne, fig. 53. Det sidste mærke 
i denne serie kom den 29.4.1959. 
Det er et 15c mærke identisk 
med 15c mærket fra 1958 bort-
set fra, at der er kommet en prik 
under ”c” ved værditallet, fig. 54, 
viser et udsnit af mærkerne med 
og uden prik.

         
Victoriasøen og  
Tanganyikasøen
100 års jubilæet for de første 
europæeres opdagelse af Victori-
asøen blev fejret ved udgivelsen 
af to frimærker den 30.7.1958 

med værdierne 40c og 1s30c, fig. 
55. Mærkerne er fremstillet hos 
Waterlow and Sons med et nyt 
vandmærke, St. Edwards krone 
og CA i maskinskrift, fig. 56, og 
med takning K12½. Motivet er, 
foruden dronningens portræt, 
et kort over Østafrika med frem-
hævelse af, hvor søerne er place-
ret. Under landkortet er teksten 
”LAKE VICTORIA AND TAN-
GANYIKA DISCOVERED BY 
BURTON AND SPEKE 1858” 

Dagligserie 2
En ny dagligserie på 16 mærker 
blev udgivet den 1.10.1960 med 
motiver af flora, fauna og land-
skabsbilleder. Mærkerne er alle 
med vandmærke 2. Mærkerne er 
designet af Michael Goamann 
og produceret af De La Rue. De 
første 9 mærker er i lille format 
i med takning K15:14 og; 6 mær-
ker i dobbelt, vandret format 

med takning K14, og 1 mærke 
i højformat med takning K13. 
Alle mærkerne har ud over mo-
tivet også dronningens portræt. 
De ni små mærker har værdital-
let i øverste venstre hjørne, i de 
øvrige hjørner er nationaldyre-
ne for Kenya (løven), Uganda 
(krontranen) og for Tanganyika 
(giraffen). Landenavnet har for-
skellige placeringer på mærker-
ne, hvorfor nationaldyrene er 
placeret ud for landenavnet hvor 
de hører til. 20s mærket har også 
nationaldyrene i hjørnerne ud 
for områdenavnene. 

10 og 30 cent mærkerne blev 
i september 1961 udgivet i rul-
ler, dette bevirkede, at der er en 
farveforskel; mærkerne har en 
mørkere farve end den første ud-
givelse i 1960, fig. 57. Senere tryk 
af værdierne 5c, 10c, 40c, 50c, 
65c og 1s har også farveforskelle 
fra de første tryk.

Fig. 49                      

Fig. 50

Fig. 51                      

Fig. 52                      

Fig. 55                       Fig. 56 vandmærke 2

Fig. 53                 

Fig. 54
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Motiverne på mærkerne
5c, preussiskblå, er med motiv 
sisalplanten, der findes i Kenyas 
højland og bruges til fremstil-
ling af reb.

10c, olivengrøn, er bomulds-
planter der vokser ved Victoria-
søen; den bruges til beklædnings 
fremstilling.

15c, brunviolet, fig. 58, har kaf-
feplanten som motiv; den vokser 
overalt i Østafrika og eksporte-
res.

20c, purpurrød, fig. 59, er med 
en gnu som motiv; denne gnu er 
større en den sydafrikanske gnu.

25c, sortoliven, har strudse som 
motiv. Strudsen er verdens stør-
ste nulevende fugl.

30c, orangerød, Thomson gazel-
ler er motivet; de findes overalt 
i den nordlige og østlige del af 
Afrika.

40c, blå, fig. 60, viser en djæv-
lerokke, der er den største i rok-
kefamilien

50c, gråviolet, motivet her er ze-
braer, der lever i store flokke på 
Afrikas sletter.

65c, olivengul, fig. 61, har en ge-
pard som motiv; den er det hur-
tigste dyr af kattefamilien.

1s, sortviolet og lilla, fig. 62, er 
med en kæmpekaktus og Mount 
Kenya i baggrunden.

1s30c, chokoladebrun og brunrød, 
har Murchison vandfaldet og 
flodheste som motiv.

2s, sortblå med grønblå, fig. 63, 
viser giraffer og Kilimanjaro 
bjerget i baggrunden.

2s50c, olivengrøn og mørkblå, 
med motiv af et næsehorn og et 
kandelabertræ.

5s, violet og karminrød, fig. 64, 
krater sø og Ruwenzori bjergene 
også kaldet månebjergene.

10s, sortgrøn og olivengrøn, har 
som motiv Ngorongoro krateret 
og kafferbøfler.

20s, lillakarmin og violet, fig. 65, 
Dronning Elizabeth II.

     
Afslutning
Tanganyika blev en selvstændig 
nation den 9.12.1961 og udgav 
sine egne frimærker indtil sam-
menslutningen med Zanzibar 
den 26.4.1964. Efter Uganda 
blev selvstændig den 9.10.1962 
benyttede de egne frimærker. 
Kenya blev en selvstændig stat 
den 12.12.1963 og udgav heref-
ter sine egne frimærker. Kenya, 
Tanganyika og Uganda er med-
lem af det britiske statssamfund 
Commonwealth.
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