
Inspiration
Britains Lægefigur

I 1905 udgav Britains for første gang sæt no. 137 "Army Medical Service".

Det er specielt de to lægefigurer, der er interessante. 
Deres titel er: Senior Medical Officer og doctor

Det er den samme figur med forskelligt hoved. Det interessante ved sættet er vel den fokus der under og
efter Boer krigen kom på sanitetstjenesten.

I forbindelse med lægefiguren - som den kaldes blandt samlere - er det ofte spørgsmålet, hvorfra Britains
har fået inspirationen til figuren fra? De tegninger af læger flere af tidens kendte tegnere har lavet, eller er
det omvendt?

På denne tegning, lavet af den meget berømte engelske tegner Richard Simkin (1851-1926), kan man
faktisk se figurerne; det er dog kun overlægen der indtager nøjagtig samme position som figuren.



Bemærk også sygeplejersken. Hun er også identisk med en Britains figur. Hvornår tegningen er lavet ved
jeg ikke.

Denne tegning er fra værket "His Majesty's Territorial Army" tegnet af en anden berømt engelsk
militærmaler R. Caton Woodville (1856-1927). Han var kendt for sin store nøjagtighed og meget præcise
gengivelse af uniformer og materiel. Bogen er udkommet i 1908; altså tre år efter, at sæt 137 kom på
markedet. Her kan man måske have en mistanke om, at tegneren er blevet inspireret af figuren?

Her har en anden tegner igen gengivet lægen. Denne tegning er fra værket "Her Majesty's Army"; altså fra
dronning Victorias tid. Det betyder at denne tegning kan have inspireret til figuren.



(Jeg har desværre ikke bøgerne eller set dem, det er 3 eller 6 bind.)

Tegneren er J.D Giles (1857-1885). Tegningerne til bøgerne beskrives som tegnet omkring 1880; altså før
figurerne blev sat på markedet, faktisk før Britains producerede tinsoldater. Denne produktion startede i
1893.

Med disse første betragtninger om hvem, der kan have inspireret hvem, kan man forsætte sin søgen, men
det bliver nok aldrig opklaret, hvordan sammenhængen er, eller om der er nogen.

Et er sikkert; figuren har været inspiration for mange, med anden bemaling og til forskellige
konverteringer.

Det har dog i mange år været for dyrt at anvende originale figurer, men heldigvis har firmaet Soldier Pac i
mange år, produceret nogle ganske fremragende afstøbninger af primært Britains figurer til priser, der
ikke får en til at lade inspirationen forsvinde grundet ussel mammon.

Jeg er således igennem årene blevet inspireret til at anvende figuren i mange konverteringer, en enkelt er
dog også blevet malet om.

Original figuren

Originalfiguren

Begge originalfigurerne.



Lægen modtager sårede i feltlazarettet.

Army Supply Corps

Original figur, malet som Army Supply Corps.

Her sammen med sin chef, en sergent,
en hornblæser og en sergent fra Army Pay Corps.



Konverteringer af afstøbninger.

Som ovenfor beskrevet har lægefiguren inspireret mig til mange varianter. Jeg viser i denne del de
færdige figurer, samt en under arbejde og nogle planlagte varianter.

Gardehusar regimentet

Officer fra Gardehusar regimentet.

Gardehusarofficer uden pels.

1. Leib Husar Regiment



Officer fra 1. Leib Husar Regiment,
Tyskland ca. år 1900.
(Dødningehoved husar)

1. Leib Husar officer uden pels.

Infanteri

Medlem af det engelske kongehus i



Irish Guard uniform.

Officer fra Lancashire Fusiliers, England.

Artilleri

Officer fra Royal Horse Artillery, England.

Her som Battery Comander (BC) sammen med



sin Battery Sargent Major (BSM) og hornblæser.

Officer fra Royal Artillery (V) år 1907.
V står for Volunteer = frivillig.

At det er en Territorial officer kan ses på,
at al besætning på uniformen og hjelmen er i sølv.

Under produktion



I arbejde er denne figur:
En officer fra Worcestershire Yeomanry
i Dismounted Review Order ca. 1905.

Planlagt er:
To franske stabsofficerer,
en dragon og en infanterist.

Jeg håber med denne artikel at have bidraget til at vise, at en figur kan have et utal af muligheder og
funktioner, kun fantasien sætter grænsen.
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