
Krigsspiltips - Pigtråd

Indledning

Det er utroligt, hvad almindeligt kontorudstyr kan bruges til... når man er en smule opmærksom. Således
kan der også levere materiale til de pigtrådshegn, som blandt andet blev brugt under Chakotens krigsspil i
maj 2001 - Operation Bautzen.

Spiralryggen på en kollegieblok i A4 er velegnet til at skabe illusionen af et pigtrådshegn!

På Bjarne Tullinius' glimrende billede af det russiske angreb på Bautzen - og med Jens Linds finger
passende pegende i retning af et hegn - kan pigtrådshegnene opleves i brug.

Jeg har produceret to typer pigtrådshegn:

Type 1 x 10

Type 1 x 5

En spiralryg, som er godt 30 centimeter lang, svarer efter regel 19.512 (CDIII) til en ton pigtråd, som er



hvad en ingeniørdeling kan slå i løbet af en time. De to typer skulle kunne imødekomme langt de fleste
situationer.

Fremgangsmåde:

1. Af en plastikplade (1 mm) udskæres stykker på 1 x 10 cm samt 1 x 5 cm. Stykkerne opstår ofte som
"affald" fra en plastikplade skåret op i de sædvanlige brikstørrelser til figurer.

2. Spiralryggen deles i op i de ønskede længder - om den skal males eller ej, er en smagssag. 
Et grilspyd - eller anden tilsvarende stykke træ - skæres i 2 cm lange pæle.

3. Pælene - to synes jeg er passende -. monteres på plastikpladen, således at de kan holde
pigtrådsspiralen på plads. Monteringen sker med en klump Fimo, modellervoks, Polyfilla, Milliput
eller lignende - af hensyn til den videre proces, kan det være en fordel at materialet er en smule
elastisk og/eller ikke helt tørt.

4. Pladen males nu i en passende jordfarve - eksempelvis Humbrol nr. 26 eller 29.
5. Herefter påsmøres hvid lim på pladen og der drysses savsmuld og nylongræs på.
6. Pælene males i en passende "træfarve", som drybrush'es med eksempelvis Humbrol nr. 26 eller 29.

Mal den øverste ende af pælen i en lidt lysere farve for at vise træets ved - altså der hvor pælen er
skåret over.

7. Pigtrådsspiralen presses nu ned i klumpen, der holder pælene, så den sidder fast. Gå eventuelt efter
med hvid lim, så du er helt sikker på at spiralen ikke falder af.

8. Pigtrådshegnet er nu klar til brug.

De her viste pigtrådshegn fremstår - som det ses - helt "rå" og er måske en smule for blanke. En bemaling
med Humbrol nr. 53 (Gun Metal) kan nok give et naturligere udseende. En erfaren krigsspiller videregav
et gammelt råd, som også kan bruges. Mal spiralen i mat sort og drybrush herefter med Humbrol nr. 56
(Aluminium). Smag og behag må afgøre valget.

Det er også muligt at bruge metalpæle i stedet for træpæle - jeg vil tro, at papirclips i passende størrelse
og med passende bøjninger kan løse opgaven.

Ligeledes er der alternativer til mine spiralrygge - metaltråd omviklet en passende rund pind kan
naturligvis også løse opgaven på glimrende vis. Endvidere sælger nogle leverandører af krigsspilsfigurer-
og tilbehør metaltråd, som er påstøbt pigge. Det ser naturligvis endnu mere livagtigt ud. Igen kan smag og
behag samt materialernes tilgængelighed være de afgørende faktorer i den valgte løsning.

Hvordan transporteres pigtråden frem?

Under et besøg i en lokal hobbyforretning (http://www.din-min.dk) så jeg, at de solgte en pose med
sammenrullede trådspiraler (støbt i resin). De er sikkert tænkt som last i en jernbanevogn, men gør sig helt
klart også i en lastvogn med ingeniørforsyninger.

http://www.din-min.dk/


En pose med seks sammenrullede spiraler kostede i størrelsesordenen DKK 50,00.

De fremtrådte nogenlunde som vist på billedet, dog har jeg malet den nederste del i grøn (Humbrol nr. 75)
og drybrushet spiralerne med Humbrol 29.

Her ses et russisk ingeniørkompagni, som gør klar til slagning af pigtrådshegn.

Mit eget forbrug af kollegieblokke, som jeg bruger til arbejdsnotater, har indtil nu leveret mig en passende
forsyning af spiralrygge.

Da en flittig kollega holdt op for nylig, sikrede jeg mig - fra hans "efterladte" papirer - et større antal
spiralrygge. Et forråd, som vil gøre mig i stand til at genskabe pigtrådsspærringerne fra stort set hele
Vestfronten under Første Verdenskrig.

Interesserede kan derfor aftage noget af lagret.

Per Finsted


