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Miniaturemilitær - Sådan bliver tinfigurerne til

Her er chancen for at se, hvordan man professionelt fremstiller tinfigurer, hvorledes de små mænd tager
sig ud efter omhyggelig bemaling, og hvordan de bruges til at forstå vores fælles militærhistoriske fortid.

Miniaturemilitær er en del af det store arrangement, som løber af stablen i Kastellet, der på denne dag
fejrer fæstningens 340 års fødselsdag. Her bliver der noget for alle sanser: militærmusik, heste og soldater
i historiske uniformer, kanonsalutter, Kastelsgryde og meget mere.

Det er medlemmer fra Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab, som søndag den 31. oktober kl. 12.00-
17.00 i Kastellet i København viser nogle af deres aktiviteter og deres kunnen. I de arbejdende værksteder
bliver der lejlighed til at se, hvordan man støber meget detaljerede figurer, ombygger sine støbninger og
bemaler figurer og modeller. Til formålet bruger man de historiske kilder i den vanskelige disciplin, som
det er at gengive krigens ansigt. Der kræves et researcharbejde mht. bevoksning, arkitektur og spændende
kulturhistorie i almindelighed. Til gengæld bliver resultatet andet end kun en ligegyldig opstilling af den
standhaftige tinsoldat og hans utallige brødre.

Der bliver derfor åbnet en lille udstilling af tinfigurer, som viser medlemmernes interesse for
uniformshistorie og for arbejdet med tin- og modelfigurer. Forskellige temaer og epoker gennem historien
er repræsenteret. Man vil se de store akkurat og omhyggeligt bemalede figurer og små figurer, der
anvendes i seriøse krigsspil.

Det vil derfor også blive vist, hvordan man spiller et lille krigsspil. Til spillet anvendes et terrænbord med
skove, bakker, byer osv., hvor tinfigurerne ofte svarer til ca. 20 mand, og opstilles i de formationer, som
man anvendte i den pågældende periode. Man vil kunne se nogle af litteraturens og malerkunstens kilder,



som giver inspiration - faktisk er mange allerede gjort let tilgængelige på Selskabets hjemmeside. Derfor
fremlægger Selskabet en bred vifte af militærhistorisk litteratur - udgivet af Selskabets egne medlemmer
og af andre, ligesom Selskabets tidsskrift, Chakoten, og plancheudgivelser kan ses.

Selskabets 60-års jubilæum er sammenfaldende med markeringen af invasionen i Normandiet; så der er
også opstillinger at se fra den historiske dag.

Ikke alt er dog én miniature, da der også er gengivelser i størrelsesforholdet 1:1. Således møder nogle af
sejrherrerne fra Den Amerikanske Borgerkrig op i fuld uniform til fods og til hest!

Selskabet har til formål at dyrke en fælles medlemsinteresse for militærhistorie. De samlende
udgangspunkter er dels tidsskriftet Chakoten, der udkommer 4 gange årligt, og dels de månedlige møder
med foredrag og andre aktiviteter i Kastellet.

Selskabets protektor er Hans Kongelige Højhed prins Joachim; præsident er Hans Chr. Wolter. Yderligere
oplysninger om Selskabet og illustrationer findes på her på hjemmesiden.


