Rejsebrev fra Glasgow, januar 2006
Indledning
En weekend i embeds medfør bragte mig til Glasgow, og heldigvis gav mit program mig mulighed for at
opsøge et antal lokale "bedesteder" af militærhistorisk interesse.
En forudgående afsøgning af Internettet havde vist et par muligheder:
The Royal Highland Fusiliers (Princess Margaret's Own Glasgow and Ayrshire Regiment) - et
regimentsmuseum
The Treasure Bunker - en forretning, der bl.a. er agent for King & Country figurserien (60 mm).
Måske det ikke var alt, hvad byen rummede, men helt tomhændet nåede jeg dog ikke frem.

Regimentsmuseum - The Royal Highland Fusiliers

Museet, der er i to etager, er beliggende i den "billige" ende af et lokalt forretningsstrøg, tæt ved stationen
Charing Cross.
The Royal Highland Fusiliers Regimental Museum
518 Sauchiehall Street
Glasgow
G2 3LW
Åbningstider: Mandag til fredag, klokken 10:00 - 16:00.
Telefon: +44 141 332 5639

Mail: reg.sec@rhf.org.uk
Hjemmeside: The Royal Highland Fusiliers Regimental Museum.
Placering på bykort: Sauchiehall Street.
Fotografiet af museets facade stammer fra hjemmesiden.
Museet indeholder effekter fra bl.a. The Royal Scots Fusiliers og The Highland Light Infantry samt deres
mange krigstidsopstillede enheder. Opstillingen er gammeldags - for meget, på for lidt plads - og det hele
i en ringe belysning, hvilket umuliggjorde fotografering.

Når det så er sagt, skal det straks tilføjes, at der er mange spændende effekter, inklusive mange af
regimenternes uniformer gennem tiderne.
Museet har også en lille "shop", der sælger postkort med visse af regimenternes uniformer, et begrænset
udvalg af bøger samt enkelte tinfigurer, uniformsknapper og lignende.
Blandt bøgerne skal nævnes A Soldier's History - The Story of The Royal Highland Fusiliers. Bogen giver
en synopsis over The Royal Scots Fusiliers og The Highland Light Infantry's historie samt The Royal
Highland Fusiliers, som regimenterne blev til ved sammenlægning i 1959.
The Royal Highland Fusiliers bliver pr. 26. marts 2006 en del af The Royal Regiment of Scotland, der i
forbindelse med den stadige omstrukturering af den engelske hær af vil samle alle nuværende skotske
regimenter i ét "super" regiment. Læs mere om denne sammenlægning, der at dømme efter presseomtale
ikke er lige populær alle steder, på hjemmesiden Land Forces of Britain, the Empire and Commonwealth,
der også indeholder henvisninger til forskellige officielle sider.
Er museet så et besøg værd? Tja, hvis man alligevel er i Glasgow, bør man bruge en times tid på sagen,
men rejs ikke dertil udelukkende for museets skyld!
Regimentshistorier

Museets hjemmeside fortjener absolut et besøg, specielt fordi den rummer en række regimentshistorier,
krigsdagbøger, tabslister mv., som kan hentes ned, ganske gratis.
Min egen interesse for regimentet blev vakt, da jeg anskaffede bogen
Come on, Highlanders! Glasgow Territorials in the Great War af Alec Weir, Sutton Publishing, Stroud /
Gloucestershire 2005, ISBN 0-7509-4230-4.
I indledningen til bogen beskriver forfatteren sine udfordringer med at finde frem til historien om 9th
(Glasgow Highland) Battalion, The Highland Light Infantry, Territorial Force, hvori hans bedstefar gjorde
tjeneste under Første Verdenskrig.
Som sådan findes der ikke en official bataljonshistorie, blot et ikke-udgivet manuskript Shoulder to
Shoulder - "The Glasgow Highlanders" 1914 - 1918, som Alec Weir læste om, nærmest ved en
tilfældighed.
Dette manuskript samt en stor del af forarbejdet til bogen er nu gjort tilgængeligt via regimentets
hjemmeside.
Alec Weirs bog forhandles mærkværdigvis ikke på museet, men jeg så den til salg i en af de lokale
boghandlere - Waterstone's - på Sauchiehall Street.

Forretning - The Treasure Bunker
Denne forretning, der ligger i den modsatte ende af Glasgows centrum, er bl.a. agent for firmaet King &
Country, der fremstiller et omfattende udvalg af 60 mm figurer. Et udvalg af firmas figurer fra Anden
Verdenskrig forhandles i forretningen.
Herudover forhandles passende staffage i skala 1:30 fra J.G. Miniatures samt figurer fra firmaet Conte,
også 60 mm figurer. Derudover sås et stort antal Del Prado figurer, bl.a. fra Napoleonskrigene, samt
enkelte sæt af Traditions legetøjsfigurer.

The Treasure Bunker
21 King Street, Trongate,
Glasgow, G1 5QZ,
Scotland, U.K.
Åbningstider: Tirsdag til lørdag, klokken 11:00 - 17:00.
Telefon: +44 141 552 8164
Mail: info@treasurebunker.com.
Hjemmeside: The Treasure Bunker.
Placering på bykort: King Street.
Forretningens primære varer er diverse former for militaria, herunder enkelte originale engelske
uniformer, samt en del kopier af hjelme, bl.a. en tysk kyrasserhjelm fra tiden omkring Første Verdenskrig
samt en romersk hjelm.
Ganske som med museet, kan man aflægge forretningen et besøg, hvis man alligevel er i byen, men der er
næppe grund til at ulejlige sig specielt.

Afslutning
Adspurgt om andre mulige steder af interesse, svarede indehaverne af The Treasure Bunker, at deres
forretning var den eneste af sin slags i Glasgow, og måske endda i hele Skotland.
Om dette er et udslag af egen tillid til eget produkt, ved jeg ikke, men tilsyneladende passer det for så vidt
angår Glasgows centrum.
En søgning på Internettet oplyste mig, at der også skulle ligge en forretning i den vestlige del af byen,
hvor der blandt meget andet skulle forhandles legetøjsfigurer - The Sentry Box, 175 Great George Street,
telefon +44 141 334 6070.
Måske det er et "long shot"... jeg har ikke besøgt stedet, og kan derfor ikke udtale mig om stedets
eventuelle kvalitet.
Per Finsted

Royal Highland Fusiliers, menig, No. 2 Dress, Ceremonial, 1978
og Highland Light Infantry, hornblæser, Review Order, 1895.
Tegnet af Douglas N. Anderson.
Fra et af de postkort, som forhandles på Royal Highland Fusiliers museet.

