
Rejsebrev fra London, marts 2005
Indledning

I Rejsebrev fra London, december 2004 berettede jeg om den noget forvirrende situation med hensyn til 
Londons markeder/arrangementer for gammelt og nyt militært legetøj. Situationen nu er nok mere 
afklaret, men stadig en smule forvirrende.

The Toy Soldier Experience

En mail fra Toy Soldier Collector Magazine informerede mig den 22. februar 2005 om, at der var sket 
væsentlige ændringer i forbindelse med det planlagte The London Toy Soldier Show den 19. marts 2005. 
Arrangementet var tilsyneladende aflyst og erstattet af et nyt - The Toy Soldier Experience. Hvad var nu 
det for noget? Fagpressen, der i højere grad er baseret på fortid end nutid, kunne ikke bibringe mig 
yderligere informationer, så da jeg i forvejen havde arrangeret en tur til London i den pågældende 
weekend, var der kun at håbe på det bedste...

Reklame for Toy Soldier Experience.
Fra King & Country UK.

Foromtalen stillede i udsigt, at der ville blive tale om en unik oplevelse, med alt fra radiostyrede 
kampvogne i skala 1:6, over re-enactors, til mere end 100 handlende.

Heldigvis blev jeg glædeligt overrasket - der var et flot og velgennemført arrangement.

På showet talte jeg med et par af de handlende for at finde ud af baggrunden for ændringen samt forsøge 
at finde ud af, hvad status på situationen er.

Markedskræfternes spil



Den korte version af historien, hvis baggrund er omtalt i mit Rejsebrev fra London, december 2004, er 
som følger:

Vectis auktionshuset betalte Ian Carrick et ikke nærmere oplyst beløb for at aflyse The London Toy
Soldier Show den 19. marts 2005, så det ikke konkurrerede med Vectis' eget arrangement den 12.
marts 2005.
En række handlende, med Mike Neville fra King & Country UK i spidsen, besluttede at der
alligevel skulle gennemføres et arrangement den 19. marts 2005, så kunderne ikke kom til at stå at
ruske i en låst dør.
Vectis auktionshuset afholdt The British Toy Soldier & Figure Show på Alexandra Palace den 12.
marts 2005. Der mødte tilsyneladende alt for få kunder op.
Oven på denne fiasko har Vectis derfor trukket sig ud af "showbranchen" og deres planlagte
arrangementer i juni og december 2005 er derfor aflyst.
På denne baggrund har Mike Neville fra King & Country UK påtaget sig indtil videre at forestå
arrangementer i 2005 og 2006.

På den måde løstes den noget uholdbare situation med 6 årlige arrangementer i London, og branchen fik
effektivt gjort op med Vectis auktionshusets næsten monopollignende status.

Arrangementer i 2005 og 2006

Som situationen foreligger belyst i skrivende stund, så er der i den kommende tid planlagt følgende
arrangementer:

Når Hvad
11. juni 2005 The London Toy Soldier Show

Hvor Hvorledes

Royal National Hotel, London King & Country UK

10. september 2005 Marked for gamle figurer
Royal National Hotel, London Norman Joplin 1)

3. december 2005 The London Toy Soldier Show
Royal National Hotel, London King & Country UK

25. marts 2006 The Toy Soldier Experience
Royal National Hotel, London King & Country UK

24. juni 2006 The London Toy Soldier Show
Royal National Hotel, London King & Country UK

2. december 2006 The London Toy Soldier Show
Royal National Hotel, London King & Country UK

Oplevelser

Da ovenstående oplysninger var stykket sammen, så var det ellers bare med at kaste sig ud i oplevelserne
og her måtte selv en gammel hund lære nye tricks...

Re-enactors

På forhånd var jeg noget skeptisk ved omtalen af re-enactors (personer, som er iklædt gamle uniformer),
men her blev jeg glædeligt overrasket. De grupper af personer, der deltog, var meget "professionelle" og



lignede virkelig det, de gav sig ud for.

Den største gruppe omfattede 10-15 personer iført tyske og russiske uniformer fra Berlin 1945. Der var alt
fra folkestorm, infanterister, pansersoldater, Waffen-SS til en nydelig sygeplejerske. Den russiske gruppe
var noget mindre og omfattede en kvindelig trafikkontrollør, en officer fra NKVD samt to infanterister,
hvoraf den ene bar en sammenrullet fane, tilsyneladende lige klar til at rejse den på rigsdagsbygningen.
Der var også 2-3 personer i amerikanske uniformer.

Kun skæmmedes oplevelsen af, at den ene af de tyske "soldater" hilste med løftet højre hånd, da han
måske i spøg, kvitterede for en besked fra en kammerat. Selvom det naturligvis er en korrekt hilsen, så
virkede det lige et nummer for stærkt.

Radiostyrede kampvogne

De omtalte radiostyrede kampvogne i skala 1:6 imponerede!

Der var en T-34-85, en Panther og - mest imponerende af alt - en Tiger I.

Køre kunne de naturligvis, men de havde også indlagt lyd, så de lød grangiveligt som rigtige kampvogne,
når de kørte rundt i lokalerne.

Tiger kampvognen, som imponerede mig, var udstyret med en besætning på 4 mand, og de var også
radiostyrede, så de kunne bevæge såvel hoveder som arme.

Meget livagtigt! Det får ens egne modeller i skala 1:72 til at blegne noget i sammenligning, men heldigvis
så fylder de også noget mindre!



Til sammenligning er brochurerne (hvoraf jeg sikrede mig et eksemplar) neden for kampvognen i format 
A4 og A5.

Firmaet der fremstiller Tiger kampvognen hedder Armortek og deres hjemmeside giver mange yderligere 
oplysninger om denne og andre modeller.

Prisen oplyses på forlangende, men et konkurrerende firma sælger en tilsyneladende tilsvarende model for 
mellem GBP 2.500 og GBP 4.500.

Afslutning

Her bagefter kan jeg se, at jeg klart mangler nogle billeder af de omtalte re-enactors, men det faldt mig 
desværre ikke ind, da lejlighed bød sig.

Af de 100+ handlende var der en god blanding af udbydere af gamle og nye figurer, selvom de gamle 
figurer bliver stadigt færre. Bl.a. på den baggrund lyder det tidlige nævnte arrangement - 10. september 
2005 - som alene vil dreje sig om gamle figurer meget spændende. Jeg var dog heldig at finde nogle gode 
Britains figurer samt et par postkort, som der heldigvis også var en udbyder af.

Alt i alt var det en sand Toy Soldier Experience, ganske som navnet på showet angav!

Per Finsted

Noter:

1) Så vidt vides er det the grand old man in toy soldier shows, Norman Joplin, der står for dette
arrangement. Hans hjemmeside indeholder dog ikke p.t. oplysninger om arrangementet.






