
Britains figurer, tilbehør - Brevduekurve m.v. fra
Tommy Atkins
Indledning

Lineol duemand (5/171), i tysk uniform.
Fra The War Toys 2 - The Story of Lineol af
Dennis Fontana, New Cavendish Books,
London 1991, ISBN 0-904568-29-6.

I modsætning til forskellige tyske legetøjsfirmaer som f.eks. Lineol og Elastolin, så prioriterede det 
engelske legetøjsfirma Britains ikke telegrafsoldater ret højt. Det blev alene til et par, om end glimrende 
motorordonnanser, men derudover intet.

Ønsker man at råde bod på denne mangel, så må man som samler ty til andre midler.

Figurer af andre fabrikater eller konverteringer er naturlige muligheder, men jeg foretrækker at bruge 
forskelligt tilbehør i kombination med originale figurer. (Se f.eks. Engelsk signalmateriel - Heliografen.)

Figurer af denne type var med til at inspirerede mit til mit eget "dueprojekt".

Duekurve m.v. fra Tommy Atkins

Duekurve fra Tommy Atkins.



For nogle år siden blev jeg opmærksom på, at det engelske firma Tommy Atkins blandt andet fremstiller 
en række figurer fra Første Verdenskrig. Til den engelske del af sortimentet hører duemænd fra Royal 
Engineers Signal Service, inklusive løse duekurve - billederne er gengivet sidst i denne artikel.

Jeg så kurvene som muligheden for at give mine Britains figurer en vis brevduekapacitet, og anskaffede 
ad et par gange de her viste duekurve, foruden en telegrafsoldat, som afsender en due.

Såvel duekurve som duer er fremstillet i resin. De er nydelig støbt og kasserne ligner absolut forlægget.
At telegrafsoldaten så lod noget tilbage at ønske, var af mindre betydning, idet jeg kun var interesseret i
den flyvende due. Generelt er det ikke den store detaljerigdom, der kendetegner figurerne fra Tommy
Atkins, og mange uniformsmæssige detaljer er alene vist ved sorte konturer. Til gengæld er udbuddet af
figurer <>meget varieret, og firmaets hjemmeside giver et godt indtryk af sortimentet.

Den flyvende due er forsynet med et tyndt stykke ståltråd, af hvis frie ende jeg formede et lille øje, der
passer ned over hånden på en Britains figur. Herved kan jeg, når der brug for det, lade en passende
duemand afsende en due og sammen med de tre transportkasser giver det mig fint muligheden for - i
forskellige former - at antyde signalmidlets eksistens.

Jeg ønsker ikke, af dette signalmiddel skal være for dominerende og har derfor undladt at anskaffe de
mulige dueslag, så den del af "kredsløbet" er således supponeret.

De Britains figurer, jeg her har anvendt som duemænd, er katalognummer 1289 Gun of The Royal
Artillery with Gunners and Officer eller 313 Royal Artillery Gunners, Active Service Order.



Figurerne er så universelle, at de kan bruges i næsten alle enheder.

Billeder af Tommy Atkins brevduemateriel

Her ses det stationære dueslag, samt 4 duemænd.

Min flyvende due stammer fra en figur tilsvarende den til venstre i billedet.

Det stationære dueslag, monteret på en lastvogn, giver et mobilt - og måske aftageligt - dueslag.

Afslutning

Som baggrundsstof henviser jeg til mine artikler Om den engelske brevduetjeneste under Første 
Verdenskrig og Om brevduetjenesten i Den danske Hær.
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