
Jeg har lenge drømt om å bygge fly! 

(DEL 2) 

Byggemateriale: 
Stål og aluminium 



Som man ser, det begynner å bli trangt i rommet. Godt at delene lett kan 
flyttes på.  
Nå skal alle huller bores opp til riktig dimensjon  og så skal alt nagles sammen. 
Alle nagler ble duppet i våt epoxy.  ”En grisejobb” 



Å platelegge toppen av kroppen var også litt av en jobb. Da var det godt å ha  
mange laste-stropper. 



I tillegg til lastestroppene, var det nødvendig å benytte div. trebiter for å få plata helt  inn  
mot kroppen. Trebiter er alltid smart å ha tilgjengelig, som her bla til å feste kroppen så den  
ikke skle sidelengs. 

Feste for ”bjelkene ”til 
halefinnen, 
og lager for 
akselen til 
sideroret 



Halefinnens tur er kommet. Her også ble deler grunnet  ”på innsiden” før montasje. 



Halefinnen. 
Delene må monteres, for så og bores opp 
til riktig dim, for så og tas fra hverandre  
igjen for å ta bort gradene fra boringen. 
Så er det å få satt det sammen igjen med  
større clecos. 
Ved boringen, fjernes den ene clecosèn 
Så bores det, og så settes en større clecos  
i hullet. 
 
Mye arbeid og mange gjentagelser! 



Montering av forkanten på halefinnen. 



Prøvemontering av finnen på bakkroppen. Men den kan ikke monteres før bakkroppen 
er satt sammen med cocpiten og platene er ferdig montert på kroppen. 



Forkanten på halefinnen på plass. 



Da er jeg kommet så langt at cocpiten og bakkroppen skal settes sammen. 
 
Arbeidsboret måtte da forlenges. Hjulene ble tatt av det eksisterende bordet. 
Et nytt bord, da uten hjul, ble bygget og de to bordene skjøtet sammen. 



Bordplata ble kuttet av, slik at det var mulig å komme til fra alle sider der kroppen 
skulle skjøtes. Som man senere vil se, ble det nye bordes labanker skrudd på 
utsiden av rørene til det gamle bordet. Igjen meget viktig at det blir rett. Derfor er det  
fornuftig, tror jeg, å benytte firkantrør. 



Det var spennende nå å se hvor godt delene passet sammen, spesielt her hvor 
rekkefølgen ,i forhold til tegningene, var endret. Plata, (”bagasjehylla”)som man 
ser festet med clecos, ble boret opp før sammensettingen, men måtte fjernes 
ved montasjen, for så og settes inn igjen. 



Som man ser, er det 
ikke mye plass igjen i 
rommet. 
Jeg måtte jo også få 
rette vinkelen på hale-
partiet. Ville  da 
takhøyden være stor 
nok for halefinnen 
eller måtte jeg bygge 
om bordet (hjulene 
ble tatt av)? 
 



Nervepirrende ! Heldigvis gikk alt bra! Nå begynner det å ligne på et fly! 
 



Må nå få montert det som skal være inne i kroppen før den ”dekkes til”. 



Den plata var litt vrien å få på 



Litt hjelpe”lister” må til for å få til den rette buen! 



En trelist her, en trelist der, er greit å ha for hånden, 





Etter hvert ble det brukbart, men det var mye frem og tilbake for å få det slik at jeg  
ble fornøyd. Hullet i plata er for å montere et vindu og for fallskjermen. 

Vindu og fallskjermåpning 





Etter å ha boret til rette dim, fjernet  grader etter boring, ble det naglet. Så var det tid for 
 å montere finnen på bak-kroppen. Hvordan fjerne grader i en lukket konstruksjon? 
Til det laget jeg et verktøy, som viste seg å være veldig  effektiv. 



Montering av  ”bunnplata i ”hattehylla” og feste for fallskjermen. Plata var boret ferdig  
før montasjen av ”taket”, unntagen hullene i tverrstaget nærmest her. 



Den rullende 
verktøykassa 

Den rullende verktøykassa, i riktig arbeidshøyde, var virkelig vert tida det tok for å lage 
den. For å få den stabil, ligger en tykk jernplatebit i bunnen. 



Klargjøring av understellet. 



Det er en vinkel i kroppen, som gjør, at ligger den an bakenfor  feste for hovedhjula, 
blir det en glippe forover, slik at understellet kan tres inn. Bordet er da jekket opp slik 
at ikke hjula står ned i gulvet. Så ble understellet skrudd fast og bordet jekket ned  
igjen og demontert. 
 



Som man ser , er det bare å skru bordet fra hverandre. I gulvet ser man  konturene 
av firkantet stålrør som ble støpt ned i gulvet når jeg bygde huset. Allerede da hadde  
jeg planer om å bygge et fly. Jeg måtte jo sørge for at alt var ”dønn” rett og at noe kunne  
festes i gulvet, om nødvendig. Det er 30 år siden huset ble bygget. Hobbyrommet  var et 
av de første rommene som ble ferdig. 



Etterpå ble halehjulet satt sammen og montert. Her var det litt vel rotete! 
Etter hvert ble plassen alt for trang. Jeg måtte snart ha en større plass. Men  
fordelen av å kunne jobbe hjemme var så stor, at jeg drøyde i det lengste med å 
flytte prosjektet ut til et annet lokale. 



Og der stod flyet på egne hjul ! 



Utfordringen videre var nå, hvordan skulle jeg få på haleflate, høyderor og 
sideror? Rommet var nå for lite til å kunne få montert de andre delene. 
Da var det bare å gå på utkikk etter et større lokale å stå i.  
Litt vemodig, fordi mer lettvint enn å ha det ved siden av tv-stua, kunne jeg 
ikke få det. Å nå måtte sette meg i bilen for å komme til byggelokalet, ble 
en ny utfordring. 



Før jeg flytta prosjektet, var dattera mi hjemme fra Trøndelag. Hun trakk det 
første setet for meg. Kjekt å ha kyndig hjelp! 



Tv- stua ble tatt i bruk til det formålet. 



Prøvemontering av setene. Enkle seter, men veldig gode å sitte i. Ser ut som  
de gamle  Citroeng 2 CV setene. Forsetet kan man vippe fremover slik at det er  
lettere for han som skal sitte bak, å komme inn. 
 



Noen bilder fra flyttingen. Døra og dørramma måtte tas ut. 



Da var flykroppen ute av hobbyrommet! Understellet måtte av for å få den ut. Det var 
mange mennesker for å løfte, men det var ikke på grunn av tyngden, men for  
å være sikker på at noe ikke ble ødelagt. Som man ser, er den ene plata forrand 
grunnet utvendig. Men det var fordi jeg grunnet feil side. Heldigvis så jeg det i tide 
slik at jeg grunnet innsiden også før montasjen! 



På henger, med følgebil bak! 



Så var den endelig inne i nye , fine lokaler. Her er det til og med konstant  
oppvarming. Helt luksus! Varme hadde jeg selvfølgelig også hjemme. Men i dette  
store lokalet var det ikke forventet. Lokalet er i underetasjen i et stort varehus. 
Rommet benyttes av varehussjefen til et ekstra lager, men jeg får bruke det meste 
av plassen. De sakene varehuset har her inne , er plassert langs veggene. Helt ok! 
Da skal resten settes sammen.  



Alle hjelperne, minus kona til Steinar, som jeg viste på forrige bilde. 



Understellet igjen montert på! 



Da kunne montering av  haleflate, høyderor og sideror utføres. Alle delene var   
ferdig laget hjemme. 



Da var sideroret også på! 



Litt ”pynt” må også på.  



Jeg har ikke ført antall timer jeg har brukt, men jeg kunne ha vært 
ferdig for lenge siden, om jeg hadde jobbet kontinuerlig. Har blant 
annet  hatt  ¾ års pause pga hytteprosjekt. I tillegg har jeg vært 
opptatt med flere andre prosjekter. Så ting tar tid! Men moro er det!! 

Så skal motoren monteres (jabiru 85 Hk) , og instrumentbrettet ( ferdig  
montert  med instrumenter og det elektriske). I tillegg skal vingene på. Da må jeg 
lage bukker som jeg kan justere høyden på, slik at jeg får montert de med den  
rette vinkelen . 


