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Vejrhane for globetrottere

Medarbejder i lufthavnen fik idéen til Windliner, som lyser op på taget i mørket
Solcellerne på flyets vinger
sørger for, at det indbyggede
batteri bliver ladet op, mens
solen skinner, og så kommer
der lys i flyveren, når det er
mørkt.
I cockpittet og kabinerne er
der hvidt lys, mens der er rødt
navgationslys på den ene vinge og grønt på den anden.
»Så når jeg kommer hjem
til mit hus om aftenen og kan
se de grønne lys, ved jeg, at
vinden er i vest,« fortæller
Jesper Leisner.
Flyveren er bygget i skala
1:72, vingefanget er 54 cm og
længden 48 cm.
»I starten fik jeg modelflyet
hjem fra England, men lavede
alt det andet derhjemme i hån-

Af Gitte Nielsen
gitte@berlingske.dk

Vejrhanen på mit hus skal da
være et fly med lys i, tænkte
Jesper Leisner for nogle år siden.
Han er uddannet pilot, men
arbejder i dag på landjorden
i Københavns Lufthavn, hvor
han sidder i tårnet og dirigerer flyene til gaten.
Idéen med vejrhanen var
dog længe undervejs, og først
da solcellebatterierne kom
frem for nogle år siden, vidste Peter Leisner, hvordan han
skulle gribe sagen an.
»Vejrflyet« sælger han nu
på nettet til 600 kr. under navnet Windliner.

den, men nu får jeg det hele lavet i Kina for at holde prisen
nede,« siger Peter Leisner.
Modelflyet er en kopi af
den såkaldt Super Constellation , der stammer fra sidst i
1940’erne.
Blandt andet blev denne
flytype anvendt som Airforce
One for daværende præsident
Dwight D. Eisenhower.
»Vejrflyet« er i plast og
spraymalet. Stangen, som det
sidder på, er i metal og rustsikret. Sættes leveret som
samlesæt.
Indtil videre har Peter Leisner solgt cirka 300 eksemplarer af Windliner og det til
kunder så langt væk som Key
West og Kansas.

»Og jeg ved da, at de der
har overlevet et par orkaner,«
siger han.
Mange af kunderne har relationer til flybranchen. F.eks.
forelskede besætningen på
Oprah Winfreys privatfly sig
straks i et eksemplar, da de
landede i Kastrup i forbindelse med IOC-kongressen i
København og bestilte straks
et eksemplar til den verdensberømte talkshowvært mm.

»Vejrhanen« Windliner
er en kopi af et fly, som
blev brugt som Airforce
One, mens Eisenhower var
præsident i 1950’erne.

Roterende udestue er årets bedste boligidé

hotline

Den 16-kantede udstue, som
kan dreje rundt, er netop kåret som årsvinder i Bolius Idépris.
Det er brugerne på Bolius.
dk (Boligejernes Videncenter),
der har stemt om, hvilken af
de tidligere vindere af de månedlige idépriser, som skulle
have årets største gevinst på
105.000 kr.

Aksel Graversen fra Fjeldstedvang ved Herning er »opfinderen« af den specielle udestue.
Den skulle oprindelig have
været en terrasse med solgaranti til hans kone, Kirsten
Kragelund, men den endte
med at få både væg, tag, 30
vinduer og en drejekrans fra
en gravemaskine, der får ha-

TØMRER-

OG

vestuen til at dreje rundt, så
alle kan nyde den samme udsigt.
Udestuen bliver brugt mere
end den almindelige stue - en
nyinstalleret brændeovn sørger for, at den også er behagelig at sidde i om vinteren.
Der er holdt sølvbryllup og
andre fester i den, og nu fungerer den også som mødelo-
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centerchef i Bolius, Jan Felland.
I 2010 fortsætter de månedlige prisuddelinger på Bolius.
dk.
Emnet for konkurrencerne
i januar, februar og marts er
henholdsvis »gør hverdagen
nemmere«, »udnyttelse af
kælder« samt »køkken«.
Konkurrencerne foregår
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ved at ekspertpanel først udpeger de ti bedste af samtlige
indsendte forslag. Derefter er
det op til brugerne på bolius.
dk at finde en vinder.

{ Se mere om konkurrencerne
på www.bolius.dk/idepris/

EL-INSTALLATØR

Kringelhovgaard

ALT I

Q

Q

kale for firmaet Uni-el A/S,
som Aksel Graversen er direktør for.
»Udestuen er en hyldest til
opfindsomheden og har samtidig øget livskvaliteten for familien. Det hedder jo Bolius
Idépris, og det er virkelig en
helt ny idé, der kan inspirere
danskerne til at tænke skævt
og anderledes,« siger viden-

Restaurering
Totalentreprise

JØRGEN SØRENSEN A/S
Randrupmøllevej 22. 8800 Viborg
Tlf. 86 63 96 95 - Fax 86 63 91 98

Rør & Anlæg

Hvis der er problemer med kloaken, så kommer vi og klar den

www. kringelhovgaard.dk
Vi udfører
Kloakarbejde • Skovarbejde • Udlejning • Entreprenørarbejde • Planteavl • Slamsugning • TV-inspektion
Nørbækvej 18 • Hammershøj • 8830 Tjele

Tlf. 8645 1640 • MOBIL 2964 6960

Overlund Tømrer &
Snedkerforretning A/S
Lundvej 24 . 8800 Viborg
v/ Lars Larsen
Biltlf.: Lars 30 61 83 84

Telefon 86 67 31 67

JN-ANLAEG.DK
Alt i pasning og vedligeholdelse
af grønne områder, slåning af græs,
belægningsarbejde m.m.

Tlf. 21 46 39 89
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Arne Poulsen
Tlf. 86 62 32 13
mobil 40 54 50 93

E-mail: arnep@post10.tele.dk
www.arnepoulsen.dk
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