
Britains figurer - King's African Rifles
Indledning

Figurerne så dagens lys i 1926 og er en ganske vellignende gengivelse af de indfødte afrikanske soldater. 
Se f.eks. min artikel Om King's African Rifles.

Britains katalognummer 225: King's African Rifles. 
Fra Kilde 1.

Nummer Betegnelse
En del af sortimentet i perioderne

225
King's African Rifles

1926-1941 1946-1959

9162
King's African Rifles

1966 1)

Figurerne til venstre i ovenstående billede viser standardsammensætningen af katalognummer 225 - 8
indfødte soldater. Figurerne til højre er en variant, hvor der foruden den indfødte officer - en almindelig
figur, med en "tom" arm - er det særlige, at geværarmen er af en anden type - geværet har ikke påsat
bajonet.



Britains katalognummer 225:
King's African Rifles.
Fra Kilde 4.

Sidstnævnte figurer er enten fremstillet på bestilling af en samler eller til salg hos f.eks. den store
engelske legetøjsforretning Hamley's. Ud over de nævnte særlige forhold, er figurerne bemalet mere
omhyggeligt, og de sorte øjne, på hvid baggrund, er knap så karikerede som på standardfigurerne.

Kilde 2 anfører, at figurerne forestiller soldater fra 3rd (East Africa) Battalion, King's African Rifles,
måske identificeret efter kvasten på fezen.

Figurerne indfanger mange af de karakteristika, som kendetegner periodens afrikanske soldater, herunder
bare fødder.

Ud fra et figurmæssigt synspunkt rummer figursættet det svaghed, at der ikke indgår en officersfigur. Ud
over det viste eksempel på en indfødt officer, der stammer fra et sæt, der i dag er grænsende til det
umulige at opdrive, må man som samler enten ty til at fremstille sine egne officersfigurer eller anvende
passende figurer fra andre sæt.

Britains
katalognummer 1544:
Australian Infantry,
Service Dress, officer.



Fra Kilde 4.

Selv har jeg valgt den løsning at anvende officersfigurer fra Britains katalognummer 1544: Australian
Infantry, Service Dress (marching at slope arms), der nok er den standardfigur, der kommer nærmest en
engelsk officer, der gør tjeneste i King's African Rifles.

Alternativt kan man anvende officersfiguren fra Britains katalognummer 1294: British Infantry in
Tropical Dress, idet man dog her får det problem, at officeren er ude af trit med mandskabet.

Da dette, ud fra et opstillingsmæssigt synspunkt ser "upassende" ud, har jeg derfor valgt "den australske
løsning".

Varianter 1

Figurerne her er en bemalingsvariant af Britains katalognummer 225: King's African Rifles, og viser
infanterister fra den ægyptiske hær.

Billedet stammer fra Kilde 1.

Disse figurer blev specielt fremstillet til salg i den store engelske legetøjsforretning Hamley's, som "altid"
har solgt unikke figursæt, der typisk var bemalingsvarianter over eksisterende katalognumre; denne
praksis er fortsat helt op til vore dage.

Denne ægyptiske bemalingsvariant er i dag endog meget sjælden. Jeg kender kun til et sæt, der blev
udbudt til salg i 1981 som en del af L.W. Richards omfattende samling (Kilde 6).



Britains katalognummer 2020:
Portuguese East African Native Infantry.
Fra Kilde 5.

Så vidt vides kom disse figurer aldrig i almindelig handel, men er enten fremstillet på bestilling eller 
prototyper til et planlagt, men aldrig introduceret figursæt.

Figurerne optrådte blandt mange andre på en auktion i 1994, hvor Britains solgte ud af sine gemmer, 
herunder en række kartonstykker - såkaldte prøvepap - med bemalingseksempler og prototyper.

Den indfødte figur er som de tidligere viste figurer fra King's African Rifles, blot i en lidt anden bemaling, 
mens grundfiguren til den meget smarte officersfigur stammer fra Britains katalognummer 1911: Officers 
and Petty Officers of the Royal Navy, in Blue Uniforms, and in White Uniforms. Dette sæt indeholdt en 
figur, som den portugisiske, blot i hvid tropeuniform, samt en marcherende officer, med kasket og lange 
bukser, ligeledes i hvidt.

De håndskrevne numre under figurerne er Britains interne referencenumre.

På det aktuelle prøvepap var den væsentligste attraktion, foruden de to portugisiske figurer, 2 prototyper 
af japansk infanteri og 2 af kavalerister. Salgsprisen blev ganske betragtelig - GBP 1.980,00, plus salær -
men det var så også - for en samler - en "once in a lifetime" mulighed for at erhverve disse figurer.

Vi andre må nøjes med at beundre figurerne og kan bruge dem som inspiration til fremstilling af egne 
figurer... og officersfiguren er yderst velegnet også til King's African Rifles. Kun en skam, at de 
portugisiske figurer aldrig kom i almindelig handel, idet de havde været et godt supplement til King's 
African Rifles, med hvem de kæmpede side om side i felttogene i Tysk Østafrika under Første 
Verdenskrig.

Har man lyst til at konstruere sine egne figurer, kan firmaet Soldier Pac anbefales som leverandør af gode 
afstøbninger af Britains figurer.



Varianter 2

Som et apropos til fremstilling af egne figurer, så er her et par billeder af figurer, som er fremstillet af en
sydafrikansk samler - Kenn Jackson - som jeg korresponderede med for en del år siden.

Figurerne er ikke, som man kunne fristes til at tro, støbt i metal, men i resin.

At dømme efter disse og andre billeder, opnåede han glimrende resultater.

Et nærbillede af King's African Rifles faner.

Fanerne er meget flot lavet, om end bundfarven på regimentsfanen afviger fra den beskrivelse, som er 
givet på hjemmesiden Flags of the World, King's African Rifles (Kenya). På billedet til venstre 
fremtræder bundfarven blå (så vidt vides den korrekte farve), men er tydeligt grøn (så vidt vides ikke



korrekt) på det første billede.

Som jeg husker det, var Kenn Jackson allerede ved fremstillingen i tvivl om, hvorvidt bundfarven var 
grøn eller blå. Mine egne kilder til emnet var den gang endnu mere sparsomme end i dag, men jeg bidrog 
dog med en artikel om King's African Rifles fra et gammelt nummer af Military Modelling (fra 
begyndelsen af 1980'erne).

Uheldigvis forærede jeg de originale sider væk, og har ikke siden været i stand til at rekonstruere, hvilket 
nummer artiklen stammer fra. Skulle nogen være i besiddelse af den pågældende artikel, er jeg meget 
interesseret i en kopi.

Faneløjtnanterne og cheferne for de to "kompagnier" er min pennevens egne, meget talentfulde, 
konverteringer.

Mere om fanernes farver og om et andet figurprojekt kan læses i Niels Blangsted Jensens artikel Faner fra 
King's African Rifles.

Mine egne figurer

Britains katalognummer 225: King's African Rifles.

Et forhold ved figuren giver anledning til undren, nemlig udrustningen, som forfra kan minde om det
engelske oppakningssystem Model 1908...

... men som bagfra - med de y-formede bæreseler - mere ligner et oppakningssystem af tysk model.

En forklaring på dette forhold kendes ikke.

file:///cgi-bin/fm.cgi?n=697


Bemærk også macheten på figurens højre hofte.

Kilder
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ISBN 0-9605950-0-7.
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ISBN 0-86101-149-X.

5. The Britains Archive, katalog fra auktion 27. juni 1994 hos Christie's South Kensington, London.
6. The Richards Collection of Lead Soldiers and Figures, katalog fra auktion 12. og 13. august 1981

hos Phillips, Bond Street, London. L.W. Richards var med sin lille bog - Old British Model Soldiers
1893-1918, Arms and Armour Press, London 1970, SBN 85368-028-0 - om nogen med til at
fremme interessen for det at samle på gamle Britains (og andre tilsvarende) figurer.
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Her ses 3 figurer fra Britains katalognummer 225 - King's African Rifles omgivet af andre af Britains



afrikanske figurer, alt i et passende "indfødt" miljø.

Billedet stammer fra Kilde 7.

Figurerne i de mørkeblå uniformsjakker og hvide bukser er Britains katalognummer 116: Soudanese 
Infantry.

Figurerne i de lyseblå uniformer er Britains katalognummer 117: Egyptian Infantry.

Den engelske officer stammer fra Britains katalognummer 1294: British Infantry in Tropical Dress. En 
omtale af disse figurer findes i min artikel Britains figurer - Union of South Africa Defence Force.

Hytten stammer fra Britains katalognummer 188: A Zulu Kraal, mens palmerne er Britains 
katalognummer 919: Coconut Palm.

Per Finsted

Noter:

1) 1966 var i princippet det år, hvor Britains fremstillede sine sidste rigtige hulstøbte figurer, og King's
African Rifles nåede således lige tilbage i handlen, inden det hele var forbi. Selvom Britains - i beskedent
omfang - i de sidste par år har genoplivet de hulstøbte figurer, så falder disse, efter min mening, noget
igennem i forhold til de gamle figurer.




