
Britains figurer - Cyklistkompagniet
Indledning

Mine interesser for engelske cyklistenheder har medført, at jeg ved hjælp af Britains figurer kan opstille et
cyklistkompagni. Desværre fremstillede Britains ikke cykler til deres legetøjssoldater, så det er (igen)
nødvendigt at ty til andre leverandører for at råde bod på manglerne.

Cyclist Detachment, City Imperial Volunteers

Ganske som virkelighedens cyklister, så har mine cykler også en "fortid" i Boerkrigen.

William (Bill) Hocker fremstiller en meget flot æske (katalognummer 15) med cyklister fra Boerkrigen.

Æsken er kun en af mange fra krigen i Sydafrika - Bill Hockers hjemmeside www.wmhocker.com viser 
hele sortimentet.

Sættet indeholder en officer og fire menige, alt meget flot udført.

Min eneste anke er, at figurerne nok burde have cyklerne på deres højre side, ganske som havde det været 
heste.

Figurerne kom frem i 1986, men ser ikke ud til at være blandt de p.t. aktuelle lagervarer, så eventuelle 
interesserede må afvente, at Bill Hocker fremstiller flere sæt. Prisen er nu heller ikke helt billig - p.t. USD 
170,00 - så man skal være mere end almindeligt interesseret i sagen for at bruge min løsning.

Når det så er sagt, så får man efter min mening markedets bedste legetøjscykler, der passer så godt 
sammen med gamle figurer, at de næsten kunne være fremstillet af Britains.

Et engelsk cyklistkompagni fra Første Verdenskrig

Organisatoriske overvejelser

Som grundlag for organisationen af mit cyklistkompagni har jeg naturligvis skelet til virkeligheden, som 
den bl.a. er beskrevet i mine artikler Om engelske cyklistenheder under Første Verdenskrig, Del 1 og Del 
2, samt til organisationsforslag (1914) i krigsspilsregelsættet Over the Top - WWI Miniatures Wargaming
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af Greg Novak 1).

Resultatet er en enhed på 8 figurer, organiseret i et føringselement (kommandodeling) og 3 
cyklistdelinger. Skulle figurerne bruges á la krigsspilsenheder, ville de 3 cyklistdelinger være at betragte 
som opklaringsdelinger, der kan operere selvstændigt (egen kommando) 2).

Et cyklistkompagni opstillet med figurer fra Britains og cykler fra Wm. Hocker.

Henset til det mulige styrketal for et cyklistkompagni kunne man argumentere for, at kompagniet kun
behøvede at være på 6 figurer, al den stund at et infanterikompagni i samme skalaforhold også består af 8
figurer (1 kommandodeling og 3 infanteridelinger). Aktuelt er mit valg faldet på 8 figurer.

Selvom jeg langt fra kan mønstre en infanteridivision, har jeg valgt at have et komplet cyklistkompagni i
min samling og skulle det bruges i krigsspilssammenhæng, så kan det også arbejde som en af datidens
enheder.

Om figurer og deres uniformer



Da der er tale om løse cykler, så har jeg valgt "kæmpende" figurer til cyklistdelingerne, samt en passende 
officer og en signalmand (hornblæser) til kommandodelingen.

Kompagnichefen stammer fra katalognummer 1289 Gun of The Royal Artillery with Gunners and Officer 
3), mens hornblæseren stammer fra katalognummer 1407 Modern Army Presentation Box 4).

Skytterne stammer fra katalognummer 1328 British Infantry, Active Service Order, Khaki (firing, in lying, 
kneeling and standing positions), Peak hats 5).

Skytternes og officerens udrustning daterer sig tilbage til 1901, hvor figurerne kom i handlen for første 
gang. Skytterne er iført oppakningssystem Model 1888 (Valise Equipment, Pattern 1888, bedre kendt som 
Slade-Wallace Equipment, efter dets designere Oberst Slade og Major Wallace). Skytterne bærer 
systemets livrem og heri to patrontasker, bajonet og feltflaske. Brødposen blev båret i en rem over højre 
skulder, men den er på figuren sammenfaldende med de to bæreseler, der krydses over ryggen. Selvom 
oppakningssystemet blev afløst af et nyt i 1903 samt senere i 1908 og 1937, bibeholdt figurerne deres 
oprindelige udseende.

Officersfigurens brune lædertøj forestiller dele af det Sam Browne Model 1900 system, som siden blev 
synonymt med engelsk officersudrustning og kopieret over hele verden. Officeren bærer livrem, hvori 
føres revolver, patrontaske og sabel; kun en rem til sabelgehænget er vist. I en rem over venstre skulder 
bæres en kikkerttaske. Figuren bærer ingen af de to bæreseler, der hørte til lædertøjet. Det må indrømmes, 
at sablen nok er lidt malplaceret hos en cykelbereden officer, men sådan er figuren nu en gang fremstillet.

Oprindelig forestillede figurerne soldater fra engelske garderegimenter og linieinfanteriregimenter i de 
farvestrålende uniformer, som blev brugt før khakiuniformerne (og disse figurer blev fremstillet 
sideløbende med kakifigurerne). Indtil 1933 bar figurerne halvlange lædergamacher, men formen blev 
ændret, og figurerne bar fremover "lange bukser" 6).

Hornblæserens "forhistorie" svarer til de øvrige figurers. I Britains sortiment erstattede figuren i 1922 en 
tilsvarende drengefigur, der dog havde fast arm; den nye figur var fra begyndelsen fremstillet med "lange 
bukser". Figuren bærer livrem Model 1888. Selvom oppakningssystemet blev erstattet af nyere modeller, 
forblev livremmen i brug (til paradeuniformen) lang tid efter. På den aktuelle figur er livremmen malet i 
samme lyse farve som skytternes remtøj, mens den på en figur i paradeuniform er malet hvid. 
Hornblæseren bærer sit signalhorn i en grøn "fangsnor", over venstre skulder. Ser man nøjere på figuren, 
anes en svalerede på venstre skulder, en ornamentering bag på uniformsfrakken samt en kort sabel
(Sword, drummers). Disse genstande hører til gallauniformen og er derfor ikke malet op.



Selvom uniformerne således er lidt out-of-date, så ligner figurerne ganske godt engelske soldater fra ca.
1908 og frem til slutningen af 1930'erne, hvor Battledresset begyndte at blive indført.

Inspiration

Engelske cyklister under uddannelse i England, ca. 1915.
Udsnit af billede (gengivet over to sider) i Kilde 4, hvor teksten lyder:

A patrol of cycle scouts laying in ambush under cover of a hedge.

Et cyklistkompagni opstillet med figurer fra Britains og cykler fra Wm. Hocker.



Hækkene og træet er som figurerne også hulstøbte - katalognummer (1922-1941) 521 Oak Tree og
katalognummer (1922-1941) 526 Shrubs. Paradoksalt nok er disse dele fra den store landbrugsserie, som
Britains påbegyndte i 1922 for at matche den vigende efterspørgsel af militært legetøj, der opstod som en
reaktion på Første Verdenskrig.

Men of The Cyclist Corps at Epsom, parading after af heavy fall of snow.
Fra Kilde 4, som ikke nævner nærmere detaljer om enheden.

Ønsker man at matche en mere eksercermæssig opstilling af cyklister, så kan det blandt andet gøres med 
figurer fra katalognummer (1909-1941) 160 Territorials (at the trail) with Officer.

Dette sæt bestod af meget smart marcherende officer (bl.a. vist i min artikel Britains figurer -
Ingeniørkompagniet) og 7 menige, med gevær i vandret føring (= at the trail).

Frem til 1919 var officeren til hest og der var kun 6 menige i en æske. De menige var iført Slade-Wallace 
Equipment, hvilket i 1916 blev erstattet med oppakningssystem Model 1908.

Fra 1914 til 1920 bar sættet betegnelsen British Expeditionary Force Infantry.

De to figurer er fra ca. 1936.

Afslutning
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Alternativer til cykler fra Wm. Hocker kan tilvejebringes fra Dorset Soldiers (legetøjsfigurer) eller 
Scalelink (modelfigurer), men selvom disse cykler afgjort er anvendelige, så er de ikke helt så elegante 
som den dyrere løsning.
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Per Finsted

Noter:

1) Over the Top - WWI Miniatures Wargaming af Greg Novak, Game Designers Workshop, Bloomington,
Illinois 1990, ISBN 1-55878-012-2. Regelsættet er i princippet Command Decision (CD2) omsat til Første
Verdenskrig. Greg Novak bragte i Command Post Quarterly, Nr. 11, blandt andet et forslag til
organisering af en canadisk cyklistbataljon fra 1918. Bataljonen består af en bataljonschef og tre
cyklistkompagnier (á 1 kommandodeling og 2 cyklistdelinger), eventuelt suppleret med 2 hestetrukne
trænvogne (forsyninger henholdsvis bagage) og 1 forsyningsdeling (på cykel).

2) I modsætning til Command Decision regelsættet kan opklaringsdelinger ikke opdeles i patruljer, men
fungerer som en samlet enhed, enten under egen kommando eller under kommando af kompagniets
kommandodeling.

3) Katalognummer 1289 (1933-1941) bestod af 1 stående officer med kikkert, 6 knælende artillerister
samt 1 feltkanon (18-pdr Mk. IV, katalognummer 1201). Den aktuelle figur er fra ca. 1937.

4) Katalognummer 1407 (1936-1941) bestod af 72 figurer, alle i khakiuniform. Næsten alle figurer i
denne æske fandtes også i andre katalognumre. Kun to figurer var nye - to hornblæsere á la den her viste.
Efter de foreliggende oplysninger var figurernes højre (bevægelige) arm sædvanligvis ikke strakt som her,
men bøjet i en 90º vinkel, således at figuren kunne "blæse" i sit signalhorn. Selvom min figur er lettere
repareret, og - henset til de mange figurer i æsken - heldigvis købt som enkeltfigur, så har jeg ikke grund
til at tro, at figuren ikke er original. Den aktuelle figur er fra ca. 1936.

5) Katalognummer 1328 (1934-1941) bestod oprindelig af 20 figurer: 7 stående, 5 knælende og 8 liggende
skytter. I 1937 blev antallet reduceret til 18 figurer og indeholdt nu 6 figurer i hver skydestilling. De
aktuelle figurer er fra ca. 1937.

6) Figurer med de for khakifarvede feltuniformer mere korrekte viklers, fandtes alene i tropeuniform
(katalognummer (1901-1939) 119 Gloucestershire Regiment, standing firing) og som amerikanske
soldater (katalognummer 1251 (1933-1941) United States Army Infantry, Active Service, standing,
kneeling and lying firing).




