
Rejsebrev fra London, december 2004
Indledning

Siden 1991 har en af Londons mange attraktioner for mig været at besøge de årlige markeder (shows) med
gammelt og nyt militærlegetøj. Hovedparten af de handlende tilbyder tinfigurer - i den traditionelle "toy
soldier stil", men der er også Lineol og Elastolin figurer samt ældre og nyere plastikfigurer af mange
slags.

Markederne er efterhånden de eneste steder i London, hvor man kan være heldig at se gamle figurer, og af 
og til også være heldig at finde netop det, man nu går og leder efter.

The British Toy Soldier &Figure Show

Bag det oprindelige arrangement stod den engelske samler Norman Joplin, som to gange om året (juni og 
december) afholdt The British Toy Soldier & Figure Show på Royal National Hotel i London.

For nogle år siden overtog auktionshuset Vectis arrangementet, som nu blev afholdt tre gange om året
(marts, juni og december). Såvel de handlende som deres kunder talte meget om, hvorvidt markedet kunne 
bære tre shows, men tiden viste, at det gik endda.

Auktionshuset Vectis offentliggjorde så i juni 2004, at december showet 2004 holdt flyttedag til



udstillingsområdet Alexandra Palace, (20 min. togkørsel og 10 min. buskørsel fra London), samt at 2005 
kun ville byde på shows i juni og december.

En ny spiller

En ny "spiller" - Ian Carrick - viste sig i markedet, og han påtog sig at arrangere The London Toy Soldier 
Show på Royal National Hotel i London i november 2004 (altså der, hvor publikum plejer at finde 
showet), og at der i 2005 ville blive tale om tre shows (marts, juni og november).

I modsætning til Ian Carrick, der er handlende/samler, så offentliggjorde Auktionshuset Vectis, der af 
naturlige årsager er et kommercielt foretagende, straks, at de nu også ville afholde et show i marts 2005, 
foruden juni og december.

The London Toy Soldier Show

Forundringen/forvirringen blandt handlende og deres kunder er p.t. stor, og det forlyder næsten 
samstemmende, at seks shows er tre for mange.

Det forventes absolut ikke, at der er et marked for så mange arrangementer, specielt når det tages med i 
betragtning af de stort set falder samtidig.

Forventningen i dele af "fagpressen" - et meget lovende nyt blad - Toy Soldier Collector (se nedenfor) -er, 
at hverken de handlende eller deres kunder får fornøjelse af så mange arrangementer. Man anbefaler de to 
parter, at de, om end ikke duellerer, så dog få ordnet sagerne i mindelighed, før situationen skader



hobbyen.

Mine egne oplevelser

Gennem mine mange besøg på The British Toy Soldier & Figure Show har jeg naturligvis tillagt mig
visse vaner, herunder at bo om ikke på samme hotel, som dog lige ved siden af Royal National Hotel. Det
gør det let at gå til og fra, samt at indfindes sig med floor right (= tidlig adgang før publikum lukkes ind,
men mod en højre entré).

Det var naturligvis spændende at besøge Alexandra Palace og således se et nyt sted, men på den anden
side, så var det også mere besværligt at skulle transportere sig over en længere afstand end sædvanlig, og
derfor ikke et sted man kom tilbage til, når man en gang var taget hjem.

Alexandra Palace. 
Fra John Butler's Landscape Photography.

I modsætning til Royal National Hotel var der absolut bedre plads i Alexandra Palace, men det var ikke 
nær så "hyggeligt", som det plejer at være.

Antallet af handlende var næsten det samme som tidligere, men der var dog visse, der glimrede ved deres 
fravær. Om det skyldes, at de havde deltaget i det konkurrerende show i november, eller om der er andre 
årsager, vides ikke.

Jeg søgte at finde ud af, hvorledes det konkurrerende novemberarrangement var forløbet, og det lød til, at 
det var gået ganske glimrende. Tilsvarende overhørte jeg en samtale mellem to handlende, som nok roste 
den relativt bedre plads i Alexandra Palace, men som samtidig var noget bekymrede over, at køen af 
potentielle kunder ikke var længere end den rent faktisk var.

Mit udbytte med hensyn til figurer var relativt sparsomt, men et par gode figurer (se nedenfor) blev det 
dog til.

Arrangementer i 2005

The London Toy Soldier Show 19. marts 2005 11. juni 2005 5. november 2005

The British Toy Soldier & Figure Show 12. marts 2005 25. juni 2005 3. december 2005



Britains figur - U.S. Aviators in Flying Kit, Short Coats (katalognummer 332)

Da jeg skrev min artikel Britains figurer - Flyvereskadrillen i sommeren 2004 havde jeg en figur på min 
ønskeseddel, og her et halvt års tid senere har jeg været heldig at føje den pågældende figur til min 
samling.

U.S. Aviator in Flying Kit, 
Short Coat 
(Britains katalognummer 332).

U.S. Aviator in Sidcot Suit 
(Britains katalognummer 333).

Heldet tilsmilede mig i december 2004 på The British Toy Soldier &Figure Show.

Som anført i den oprindelige artikel er der tale om en figur, der af Britains blev markedsført som
amerikansk pilot.

Figurens læderjakke og khakifarvede ridebukser gør den dog næsten universelt anvendelig, som et
eksempel på en pilot fra flyvningens første årtier. Jeg har således ingen skrupler ved at anvende piloten
sammen med øvrige engelske figurer, hvoriblandt han passer fint.

Billedet til højre viser min anden pilotfigur, hvorved min lille "eskadrille" nu er ganske velforsynet med
piloter.



Nyt blad - Toy Soldier Collector

Arrangementet i Alexandra Palace var også premieren på et nyt blad ved navn Toy Soldier Collector.

Det første nummer tegner meget lovende og bladet har som en af sine formålsparagraffer, at det (næsten) 
udelukkende vil beskæftige sig med tinsoldater (gamle og nye) i skala 1:32. Denne erklæring skyldes, at 
bladet udkommer som et alternativ til Toy Soldier & Model Figure, som også har kastet sig over 
"dukker" (i G.I. Joe stilen) samt egentlige modeller.

Dette blad er også efter mange læseres mening meget amerikansk præget, ligesom det hævdes, at bladet 
specielt roser figurer fra visse firmaer, der annoncerer i bladet!

Denne "sammenblanding" af interesser og interessefelter har derfor fået to figurinteresserede - Rob 
Hendrie og Mark Avery - til at udgive det nye blad. Ud over erklæringen om, hvilken figurskala, der vil 
være i fokus, så loves der også objektivitet og uafhængighed i forbindelse med anmeldelser.

Toy Soldier Collector - Issue 1 - DEC 2004/JAN 2005.

Det nye blad er på 66 farvesider og fremtræder i lækkert og indbydende udstyr. Bladet beskæftiger sig 
med såvel gamle som nye figurer, boganmeldelser samt historisk prægede artikler. Bladet indeholder også 
en omtale af The London Toy Soldier Show i november 2004, som efter artiklen at dømme var fuldt på 
højde med tidligere arrangementer.

Princess Mary's 1914 Christmas Box (Billederne er fra Toy Soldier Collector - Issue 1 - DEC 2004/JAN 
2005.)



En af de nye figurer, som får omtale, er en engelsk soldat fra Første Verdenskrig, der som et apropos til 
90-året for Første Verdenskrig - og den første jul - sidder med en messingæske med Prinsesse Marys 
julegave til soldaterne.

Figuren er fremstillet af Trophy of Wales (katalognummer GA32); pris GBP 21,18.

Artiklen omhandler giver også den historiske baggrund, som f.eks. også kan læses her:

The Princess Mary 1914 Christmas Gift

Princess Mary Christmas Gift 1914

Princess Mary's Gift to the Troops, Christmas 1914

Prinsessens julegave bestod af forskellige småfornødenheder - rygere fik en pibe, tobak og cigaretter, 
mens ikke-rygere og indiske soldater fik søde sager; gaveæsker til sygeplejersker indeholdt chokolade.

Med hver æske fulgte Prinsesse Marys hilsen:



With Best Wishes for a Happy Christmas and a Victorious New Year from The Princess Mary and friends 
at home.

Fordelingen lagde beslag på en del transportkapacitet foruden råstoffer til fremstilling messingæskerne.

Knapheden på messing i England var stor, så et større parti blev indkøbt i USA. En del af messingen gik 
endog ned med RMS Lusitania, da skibet blev torpederet 7. maj 1915.

Julegaven blev modtaget med begejstring og taknemmelighed; mange æsker blev sendt hjem som 
souvenirs, mens andre blev taget i anvendelse til opbevaring af diverse småting.

En søgning på Internettet har afsløret, at man i 2004 vil gentage begivenheden - se Edinburgh Evening 
News Online fra 18. november 2004. Denne gang er æsken dog fremstillet af karton, hvorfor den ikke 
forventes at få helt samme samlerværdi som den 90 år ældre messingæske. Indholdet er også denne gang i 
overensstemmelse med tidsånden, og der er således ikke særlige udgaver til rygere.

Min umiddelbare reaktion ved synet af figuren (som jeg alene har set på ovenstående billede) var, at den 
burde være fremstillet med kasket frem for stålhjelm. Godt nok fremgår det af kilderne, at de sidste 
gaveæsker blev udleveret så sent som i 1920, men det ville have været mere tidstypisk, hvis figuren havde 
forestillet en soldat fra 1914. Trods sine flotte formålsparagraffer, så behandler det nye blad dog ikke 
denne tydelige påklædningsmæssige uoverensstemmelse.

Under alle omstændigheder er det dog en ganske interessant historie - og figur!

Per Finsted


