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AF

DE MANGE nye stater, som i
disse år
ar ser dagens lys, synes de
tidligere britiske kolonier at være
Vlere dem,
som har bedst orden i deres ting, herunder heraldikken_
heraldik!ken_ Samtidig med deres uafhængighed
uafh:rngighed har de i reglen i,k ke
blot et flag, men også
ogsa et vl1ben
våben parat,
og dette våben
vaben er of
oftest
test i forvejen
af
gransket og godkendt af College of
sj6rges der
Arms i London. Normalt sørges
tillig,e for en omfattende spredning
tillige
(til presse, offentlighed
oHentlighed og udenrigstjeneste) af aFbildninger
afibildninger af det nye
vaben, evt. sammen med en blasonevåben,
ring og en fOl'klaring af våbenets
vabenets indhold.
Dette er prisværdigt,
prisva::rdigt, næsten
na::sten for pris-

rt

va::rdigt. De heraldiske forbilleder som
værdigt.
j6je og
disse nye nationer har haft for øje
som de nu danner deres egen heraldik efter, har nemlig i reglen langtfra
va::ret gode; somme tider har de været
været
v:rret
direkte usle. Den koloniale heraldik,
ogsa i de britiske kolonier, har oftest
også
va::ret uopfindsom, overfyldt, naturaværet
listisk, ynkelig både
bade i indhold og udal'hundrede Øgedes
j6gedes
formning. I vort ål'hundrede
ganske vist interessen for heraldik, og
smagen blev noget bedre, men om de
resulterende våbener
vabener kan man allig,evel sige, at de som of
oftest
test blot var dårdarlige på
pa en ny måde.
made. Hvor ældre
a::ldre tiders
kolonial-vabener var tankelØse,
tankelj6se, var de
kolonial-våbener
nyere fortænkte.
fort:rnkte. De var tynget af sym-

Tanganyika. øverste
fi>verste
rpdt, mellemste:
felt: rødt,
g1·Ønt
g1·pnt med en guldkantet sort bjælke,
bjeelke, nederste: sølv
spiv og blå
bid bølbplger. Ringe og fakkel:
guld. Skjoldholdernes
gr!'!nt. Kvinkleedebon: grønt.
klædebon:
hovedkleede:
dens hovedklæde:
man dens
guld. Ved mandens
fpdder
fØdder en bomuldsbusk med hvide blomster; ved kvindens, en
kaffebusk
kaffe
busk med rØde
rpde
beer. Bjerget er Kilibær.
manjaro.
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bolik; der skulle så
sa meget med, der
skulle tages hensyn til så
sa mange. ResuItatet blev våbener,
sultatet
vabener, SOlJU
wm var karakterlØst
terl~st tænkte
txnikte og' karakterlØst
karakterl~st udfØrte.
udf~rte.
Originalitet, klarhed, skØnhed
sk~nhed så
sa man
ikke meget til.
Det er åbenbart
abenbart svxrt
svært for de nye
stater at gØre
g~re dette bedre. De nydannede våbener
vilibener for de tre selvstændige
selvstxndige
afrikanske og vestindiske stater, som
vises her, viI1ker ved fØrste
f~rste Øjekast
~jekast
ganske pæne,
pxne, men det er fordi vi er
ved at miste smagen for god heraldik.
Et rigtigt våben
viben er et signal! Men i
disse tre våbener
vabener er der intet signal,
og navnlig er der intet afrikansk eller
caraibisk signal. Det ene skjold holho1des ganske vist af to afrikanere, de
and re to af eksotiske dyr, men både
andre
bade
mennesker og dyr (og alt
aIt andet!) er
tegnet europæisk,
europxisk, oven i købet
k~bet når
nar
Europa er 'kedeligst.
'kede1igst. Det hele
he1e er tamt,
friseret, småborgerligt.
smabol'gerligt.

Vi ved, at vestindieren har sin egen
stil, og. den sorte mand sin. Men i disse våbener
vabener har de ikke givet sig til
kende.
Jo, på
pa et enkelt
enkeIt punkt har de to
afrikanske våbener
vabener dog skabt noget
karakterfu1dt nyt: selve
karakterfuldt
se1ve våbenfeltet
vabenfeltet er
ikke det konventionelle europæi!lke
europxi!lke
ridderskjold, men er formet som den
loka1e sorte krigers skindbetrukne
lokale
skindbetrwkne
skjold. Hvis man i Uganda og Tanganyika havde haft mod til også
ogsa at vrafaikke1, ringe, b~].ger
~vrige
ge fækkel,
bØlger og det Øvrige
symbol-inventar (llIled seks farver i et
skjold!), og i stedet havde ladet sig
inspirere også
ogsa af figurerne på
pa sine nationa1e
tionale skjolde, kunne man måske
maske
have lagt grunden til en ung afrikansk
heraldik, som ikke stod tilbage for den
hera1dik,
europxiske
europæiske heraldik, da den var ung.
Om det symbolske
symbo1ske indhold
indho1d i Tanganyikas og Ugandas våbener
vabener kan jeg
ikke oplyse andet, end hvad enhver
se1v kan slutte sig til. Krontranen var
selv

Uganda. Skjoldhoved:
bølget
sølv.
b~lget af
at blåt
blilt og s~lv.
Hovedfelt: sort, med
guld sol og guld eller
naturligt farvet tromme. Dexter skjoldholder: muligvis en grantgazelle, sinister: en
krontrane. På
Pil fodstykket: en kaffekvist (?)
med bar
bær og en bomhvide
uldskvist med lwide
blomster.
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"T,'inidad & Tobago.
:Sølv sparre mel/ern
:Splv
mel/em
rødt. Guld ko. sort og rpdt.
librie,'
li
brie,' og guld karaspiv sejl,
·vel/er med sølv
rpde
røde rnantuakm's.
mantuakm's.
hje/rn, "ødt
,'pdt og
·Guld hjelm,
,spiv hjelmklæde.
hjelrnkla!de. Ko,sølv
med guld
kospalme rned
.starnrne og nødde,',
npdde,',
.stamme
.grpnne blade; guld
.grønne
,skibsrat. Dexter skjoldholder: en rød
rpd ibis,
.sinister: en cocricomed rpdrØdfugl, grtllig
grålig rned
grpnne vingeT.
.grønne

"badge« for Uganda allerede
alIerede i landets
Iandets
koloni tid (Tanganyika fØrte
f9irte dengang
koIonitid
et girafhoved).
I Trinidad & Tobagos våben
vaben symboliserer karavelIerne Columbus,
boIiserer
CoIumbus, som
opdagede Øerne
~erne i 1498 og gav
gay den
.største
.st~rste af dem navnet »Tre-enighe·den. efter tre i9ijnefaIdende
·den_
iØjnefaldende bjergtoppe (se fodstykket, dexter). Den rØr~
.d e ibis, Eudocimus ruber (L.), er Trinidads nationale
nation ale fugl,
fugI, og cocrico-fug1en, Ortalis r. ruficauda (]ardine
ardine),
),
Tobagos. Bortset fra sporadisk forekomst i Sydamerikas fastland findes
de to fugIearter
fuglearter i heIe
hele verden kun på
pa
disse 9ier,
Øer, og kun på
pa hver sin. Uanset
iwad
hvad man vil
viI mene om våbenet,
vttbenet, må
ma
.det dog medgives, at det er bedre end
det miniaturmaleri
miniaturmaIeri af bjerge, huse,
be, som udgjorde Øernes
~ernes vahay
skibe,
våhav og ski
ben fØr
f~r seIvsta:ndigheden.
selvstændigheden.

Tanganyi'ka blev
bIev seIvsta:ndigt
selvstændigt december 1961, Trinidad & Tobago august 1962, Uganda oktober 1962. Alle
AlIe
tre stater er stadig tilknyttet
tiIknyttet Commonwealth. Jeg skyIder
skylder Udenrigsministeriet ta:k for at have lånt
Iant mig tegningerne af J'anganyikas og Ugandas våvabener. Oplysningerne
vedr~rende TriOpIysningerne vedrØrende
nidad & Tobagos våben
vaben er venligt
venIigt tilstillet Heraldisk
HeraIdisk Tidsskrift af to medlemmer af Heraldisk Selskab.
De tre staters flag ser ud som fØlf~l
ger: Tanganyika, grØnt,
gr~nt, heri en sort
vandret bjælke
bja:lke med gule
guIe kanter (altså som i vabenets
våbenets midterste felt) .
sa
Uganda: seks vandrette striber, sort,
gult, rØdt,
r~dt, sort, gult, rØdt;
r~dt; i midten
en hvid cirkel med en kron
krontrane.
trane. Trinidad & Tobago: rØdt,
r~dt, heri en sort
skrttbja:lke
skråbjælke med lwide
hvide kanter.
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