
Lidt om figurer
Den lille figur, som man idag modellerer, fremstiller og bemaler, har man kendt i årtusinder - den har bare
ikke altid været lille.

For en del år siden blev der i Kina åbnet en kejsergrav, og dér stod et 3 tusind år gammelt regiment af 2
meter høje stensoldater. Den samme skik finder vi hos de gamle faraoer, men dér er figurerne mindre og
tættere på den størrelse, vi arbejder med idag.

Vi finder krigsfigurer i skakspille - præget af den eller de kulturer, der har fremstillet dem. Vi finder på
slotte og herresæder krigsspilsfigurer. I Frankrig fandtes arméer af sølvfigursoldater - men pengenød
forvandlede dem til mønter. I menigmands hytte fandt man den hjemvendte soldats træskærerarbejde af
tidens soldater - til drengene, idet børn altid har efterlignet de voksne i deres leg, og pigerne derimod
havde dukkerne.

Med geværets indførelse, og deraf følgende kuglestøbning, begynder også de første tin- og blyfigurer at
blive fremstillet. I slutningen af det attende århundrede får vi fabriksfremstillede figurer fra f.eks. Mignot
1785 - som i flade figurer skaber de store begivenheder og, illustrerer samtidens hændelser - Den Franske
Revolution og Napoleonskrigene.

I Tyskland fremstilles de første flade figurer i Nürnberg, i 1730, og den første kendte fabrikant er Johann
G. Hilpert, som i 1770 fremstiller Frederik den Stores armé i flade tinsoldater. I 1839 kommer Ernst
Heinrichsen igang - først i mange forskellige størrelser - men i 1848 introduceres den såkaldte Nürnberg
skala på 30 mm, og andre fabrikanter følger efter, men i 1870 kommer runde figurer i fuldmetal tin-bly
legering af Georg Heyde i 43 mm. I Storbritannien finder vi William Britains figurer fra 1840 og
fremefter, men i 54 mm og fremstillet hulstøbt.

Dermed havde både børn og voksne mulighed for at genskabe de krige, der blev ført. Vi finder rundt om i
Europa idag, museer og samlinger, der viser det her nævnte, og som giver os, der har besøgt disse steder,
inspiration til det, vi med vores udstillinger forsøger at vise. Figurerne i dag laves stadig for en stor dels
vedkommende af tin - 54 mm og 120 mm for enkeltfigurer, og 15 mm og 25 mm til krigsspilsfigurer.

Dog må man ikke glemme, at plastik også har vundet indpas, da det muliggør fremstilling af meget fint
modellerede figurer, køretøjer, fly og tanks, hvor alt ned til den sidste knap eller bolt sidder, som det skal.
Bemales disse på den rigtige måde, så får man et helt forbløffende resultat til en pris, hvor enhver kan
være med.




