
Figurer - British North Borneo Dyak Police fra
Nostalgia Models (1974)
Indledning

Som et interessant apropos til min artikel om British North Borneo Dyak Police, 1882-1918 blev jeg gjort 
opmærksom på et sæt figurer, som er udbudt til salg på eBay.

British North Borneo Military Police

Figurmæssigt er vi tilbage i midten af 1970'erne, hvor den daværende meget aktive forhandler af gamle 
legetøjsfigurer, Shamus O.D. Wade i London, udgav en serie figurer under navnet Nostalgia Models.

Nostalgia N38 British North Borneo Military Police,
Queen Victoria's Diamond Jubilee Procession, 1897.

Blandt disse figurer var sæt N38 British North Borneo Military 1) Police, Queen Victoria's Diamond
Jubilee Procession, 1897. Selvom figurerne måske ikke hører til de meste elegante, så matcher de fint
illustrationer af enheden, herunder den meget lange bølgeformede bajonet på Snider-Enfield geværet, som
enheden var udrustet med i 1897.

Sælgeren af figurerne oplyser, at de blev introduceret 20. september 1974, og at der i alt blev fremstillet
49 officerer og 451 menige.

Nostalgia Models

Figurerne, men måske ikke alle, blev fremstillet for Shamus O.D. Wade af det walisiske firma Blenheim
Models, der selv fremstillede egne figurserier 2).

Produktionen startede i 1974 og men jeg er ikke klar over, hvornår den stoppede. Så vid vides blev der
over årene fremstillet mindst 426 forskellige figursæt.

Alle figurerne forestillede enheder fra Det engelske Imperium og det senere Commonwealth, med
hovedvægten på perioden 1850 til 1910.

Shamus O.D. Wade udsendte omkring 1980 et lille katalog, der viste eksempler på den hidtidige
produktion. Heraf fremgår, at der som regel blev fremstillet 650 figurer, hvorefter formene blev



destrueret. Denne relativt begrænsede produktion har også gjort figurerne sjældne og det er således ikke
så tit, at de ses til salg. Shamus Wade omtaler allerede den problemstilling i kataloget.

De efterfølgende sider er den verbale del af kataloget, der giver baggrunden for figurerne.

Nostalgia Models katalog fra ca. 1980, siderne 7 og 8



Per Finsted

Noter:

1) Jeg har hidtil kun set enheden benævnt British North Borneo Dyak Police og British North Borneo
Armed Constabulary, men måske også Military Police har indgået på et tidspunkt. Tilsvarende enheder i



Indien blev ofte benævnt på denne måde. Se f.eks. Assam Rifles (Wikipedia), der fra 1870 til 1917 bar 
navnet Assam Military Police.

2) Se The History of "Tin" or "Lead" Soldiers, PART 2 af John Tunstill (John Tunstill's World of Model 
Soldiers). Sammen med Del 1 af artiklen fås en god introduktion til såvel gamle som nyere 
legetøjssoldater.


