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Innledning
Kings Bay nr. 2, Fnr. 7095, bygget i 1909 av Borsig i Berlin, er et fredet kulturminne eid av 
Kings Bay AS. Lokomotivet står til daglig i Ny-Ålesund og er et svært populært landemerke 
og minne fra gruvedriften som opprinnelig var grunnlaget for opprettelsen av Kings Bay AS. 

Første gang Urskog-Hølandsbanen ble kontaktet om en mulig restaurering av Lokomotiv 
nr. 2, var i 2012. Da ble det ikke noe av prosjektet, men i august 2015 ble det opprettet 
ny kontakt og i desember 2015 ble det arrangert et møte mellom representanter for Kings 
Bay AS og Urskog-Hølandsbanen, som ledet til at en intensjonsavtale om restaurering av 
lokomotivet.

Rapport av

Prosjektleder                                                       
Ragnar Andenæs                                                                    
Ansvarlig for rullende materiell                                             
MiA Urskog-Hølandsbanen                                                   

Eirik Kristoffersen
Avdelingsleder
MiA Urskog-Hølandsbanen                                                   
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  Prosjektets mandat: 
• Overordnede mål: å sette lokets førerhus og kjelkledning i en slik stand at det er helt 

nok til å fortsette å “stå ute i Ny Ålesund i femti år til”
• Å redde så mye av gamle plater og vinkeljern som mulig
• Å bruke gamle monteringsmetoder som klinking etter mønster fra opprinnelig bygge
• Å forsøke å skru sammen så mye som mulig med Whitworth skruer og bolter
• Å overflatebehandle gammelt og nytt slik at det “kan tåle å stå ute i femti år til” 
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Om prosjektet
Frakten
I 2012 hadde metallkonservator ved Norsk Folkemuseum, Jan Petter Brennsund utarbeidet 
en tilstandsrapport om lokomotivet på oppdrag for Svalbard miljøvernfond og Kings Bay AS. 
Denne anbefalte snarlig restaurering og gav et estimert antall på 200-300 arbeidstimer for 
prosjektet. 

I januar 2016 gjennomførte to representanter for Urskog-Hølandsbanen en befaring av loko-
motivet i Ny-Ålesund og aksepterte oppgaven. 

Lokomotivet ble løftet fra skinnene på Svalbard og fraktet med båt til Tromsø mars 2016. Her 
ble det lagt på flak og klargjort for frakt med Bring. 
16. mars ankom lokomotivet Sørumsand

Befaring av lokomotivet in situ, januar 2016. Foto: Are Eeg.
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Pipen og fløyten måtte demonteres for at lokomotivet skulle komme gjennom tunellene på veien til Sørumsand.

Lokomotivet hadde fått et tykt lag veistøv på turen. Foto: Are Eeg.
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Demontering av rustne vegger og tak.  
Ved demontering av kullkasser og førerhus fant vi ut at det aller meste var betydelig mer 
rustent enn forventet.

Solskinn gjennom taket til lokomotivet. 
Foto: Roger Holt.

Førerhuset måtte løftes av den øvrige konstruksjonen.
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Det var opprinnelig ønsket at de originale platene skulle tas vare på og at det skulle settes 
inn nytt materiale akkurat på stedene der det hadde rustet hull i platene. Dette viste seg 
raskt å være urealistisk og nye plater ble produsert etter nøyaktige mål av de originale.

Samtlige vinkeljern langs dørken/fotbrettet var så redusert av korrosjon at om de ble sveiset 
opp ville de bestå av nærmere 70% sveisetråd. Selve bæreevnen ved slik reparasjon er ikke 
god og det oppstår lettere uønskede deformasjoner hvis det klinkes i sveisesonen. Vinkel-
jern som var i berøring med kull i kullkassene og alle rester av kull og gammel moro som lå i 
dem og mellom kjelekledningen og kullkassene var ikke mulig å redde. Noen vinkeljern som 
heldigvis lot seg redde er her listet opp siden de er ganske vesentlige ved lokets byggeskikk:

• Et vinkeljern som følger toppkanten av kullkassen og går rundt buede hjørner på 
kullkassene trengte kun en ti cm fornyelse nede ved dørken bak i førerhuset og noen 
ytterst få gjensveising av rusthull. Begge kullkassene berget dette lange vinkeljernet. 

• Noen få vinkeljern i kullkassenes øvre del ble gjenbrukt. De ble en nøyaktig guide for 
lengde- og breddemålene på kullkassene. Resten ble laget nye.

• Videre ble vinkeljernene i taket, tre buede som går tvert over og to langsetter reddet 
etter en god del hullsveising, kombinert med innfelling av flatjernsbiter. Lykken med de 
vinkeljernene var at selve naglene og hullene var intakte, igjensveisingene kom mellom 
som egne felt. De to små takrennejernene oppe på taket lot seg redde men de bærer 
preg av reparasjoner og å være spinkle for såpass kraftige nagler.

• Vinkeljernet/T-jernet på bakveggen og en av dørstolpene lot seg redde. 
• Vinkeljernet nederst på frontveggen og frontveggens hjørnestolper lot seg å redde, 

de krevde minimalt med reparasjon. 
• Kanaljernet for bremseriggen lot seg og redde med en god del oppsveising i de ned-

erste 20 cm.

Vinkeljern, smådeler og annet som kunne brukes om igjen ble sendt til sandblåsere som 
blåste meget forsiktig med finere sand.

Her ser vi et vinkeljern fra den venstre 
kullkassen, dette bærer selve kulldørken 
inne i kullkassen og er klinket mot 
ytterveggen. Det er bare akkurat så helt at 
vi kan se dets funksjon og mål, hullavstand 
og bøyer men ikke stole på bæreevnen 
mer.  Opprinnelig godstykkelse på dette 
vinkeljernet var 5 mm og dimensjon var 
40 x 40 mm. Tykkeste område er litt 
under 2 mm og materialet er porøst uten 
bæreevne. 



9

Videre ved demonteringen fant vi ut at lokets førerhus og kullkassekonstruksjonen var mer 
servicevennlig enn først antatt. Førerhuset er laget i klinkede seksjoner som er boltet sam-
men med 1/2” W bolter mot kullkassene og mot dørken og 3/8” W bolter rundt taket. Ta-
ket, bakveggen og frontveggen med sideveggene som er over kullkassene er seksjoner og 
kullkassene er seksjoner. Selve dørkplaten som er skiftet ut er klinket mot lokomotivrammen 
og dennes vinkeljern som igjen er klinket fast på lokrammens tverrstivere. Bolteforbindelsen 
mellom kullkassene og frontveggseksjonen er boltet sammen med 1/2” W. Det var spor etter 
sekskanter rundt huller hvor vi først mente at det hadde sittet nagler som satte oss på 
sporet etter denne seksjonsdelte byggeskikken som de aller fleste lokfabrikanter benyttet 
og benytter. Selve restene av muttere og boltehoder var så runde at de ble tatt for å være 
nagler før demonteringen viste hvordan det hele hang sammen. Denne konstruksjonen har 
ivaretatt servicevennligheten ved at man kunne løfte vekk førerhus og dermed få tilgang til 
å gjennomføre kjelerevisjon eller løfte kjelen ut av rammen ved større reparasjonsarbeider.

Skadde staufferkopper ble ikke restaurert, siden de ble vurdert som gode vitner på «tidens 
tann» og svært vanskelige å gjenskape.   

Siden tilstanden viste seg å være så mye verre enn forventet, ble prosjektet langt mer 
tidkrevende enn estimert og det påløp relativt store materialkostnader. Urskog-Hølands-
banen har heldigvis et stor miljø av erfarne jernbaneinteresserte. En gruppe av disse ble 
ansatt på prosjektet og brukte et stort antall timer på kveld og helg for å ro prosjektet 
i havn. Vi ser likevel at prosjektet nok har vært noe større enn det kan håndtere på en 
god og smidig måte. Folkemuseets Jan Petter Brennsund fungerte som teknisk rådgiver 
og instruksjonene hans ble fulgt nøye for å sikre et resultat som vil tåle vind og vær i all 
overskuelig fremtid. 

For å sikre holdbarhet ble alle plater grunnet med Isotrol innvendig og utvendig før lakkering.

Her kan en se tilstanden på et 
vinkeljern fra 1909. Mon tro om 
stillstanden lagret ute etter at 
driften opphørte rundt 1958 har 
akselerert korrosjonen? Denne 
biten stammer fra kullkassenes 
nedre område og var dekket 
til av gamle kullstøvrester og 
annet. 
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Slik så lokomotivet ut etter at førerhuset og kullkassene ble bygd opp igjen. Platene og de fleste 
vinkeljernene er byttet ut. Foto: Ragnar Andenæs.

Nils Bølge, Trond Delhi og Knut Hansen har gjort et stort arbeidsstykke på Lokomotiv nr. 2. 
Foto: Jan Haugen.
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Den 23. november 2016 ble det avholdt «avduking» på Sørumsand. Lokomotivet var ikke 
ferdig malt og fløyten ikke reprodusert, så det ble besluttet å utsette transporten til februar 
2017. På grunn av denne utsettelsen, er denne rapporten basert på status per 15. desember 
2016, før lokomotivet er fullstendig ferdigstilt.

De mattgrå overflatene er området den grunningen synes. Foto: Eirik Kristoffersen.
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Susan Barr, Ragnar Andenæs, Unni Merete Steinsmo og Ole Øiseth. Foto: Eirik Kristoffersen.



13

Prosedyrer for restaureringsarbeidet 
Prosedyre ved klinking:
1. Montert nagle hvor motholdet forspennes og låser det koppede naglehodet med pas-
sende senke. Den enden som skal klinkes/hamres ned varmes med et skjold for å unngå at 
mye varme kryper ut i platen/vinkeljern. Like før naglen er passe varm tas skjoldet bort og 
naglen får litt mer varme i et par sekunder før den klinkes. Selve klinkingen varer bare et 
par sekunder.  

2. Glødende nagle fra essa, glødeskallet slås av og naglen tres på plass, motholdet låses eller 
holdes og det klinkes umiddelbart. Dette er helt klart den beste måten å utføre klinkingen på 
når det er fysisk mulig å tre i glødende nagler og å få på plass motholdet før naglen slukker. 
Vi oppnådde god takt under slik klinking hvor ca. 30 nagler ble ferdige på rundt 20 minutter.

På bildet til venstre ser vi 
Trym varmer naglen med 
skjold og Willy som står klar 
med naglehammerne. 

På bildet nederst til venstre 
ser vi naglen med mothold 
under plate og vinkeljern. 

På siste bildet til venstre ser 
vi nagla bli naglet og at skjol-
det fortsatt gløder.
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Klinking som immateriell kulturarv eller håndbåren kunnskap.
I dette prosjektet er klinkingen av plate/vinkeljernkonstruksjon samt rammenagling på noen 
detaljer på lokomotivrammen godt ivaretatt. Håndverket rundt klinking er sjeldent brukt i 
vår moderne tid. Således er prosessen fra overføring av hull fra deler som skal gjenbrukes 
til siste hull er boret en lang forberedelse til klinkingen og dermed en del av ferdigheten. 
Verktøy for klinking er litt vanskelig å få tak men når en først finner leverandører som har 
naglehammere og senker så er det bare å klinke i veg. Nyere naglehammere har den fordel 
at slagkraften er rettet mot naglen og betydelig mindre rekyl opp i armen på den som klinker 
enn på eldre utstyr. Således blir det mye lettere å gjøre en slik jobb med pent resultat en 
sjelden gang med nye naglehammere.

For å mestre en slik klinking trenger en et klinkelag (med hørselvernene på!): 
• En som varmer og trer nagler i det hull som ønskes. 
• En som styrer mothold og låser dette så fort naglen er på plass. 
• Så til slutt en som klinker naglen til ønsket form. 

Vi ser det slik at våre klinkeferdigheter ved dette prosjektet er forbedret og godt i varetatt. 
Å dokumentere klinkingen direkte kan nesten bare skje med filmsnutter. Slike finnes digitalt 
fra dette prosjektet og kan oversendes på forespørsel.

Det ideelle er å gripe den glødende naglen rett fra essa på bildet, slå av glødeskallet og tre 
den i hullet, sikre motholdet og nagle. 



15

Metoder ved rekonstruksjon uten tegningsgrunnlag.
Ved demontering ble alle enkeltplater målt og skisset for bestilling av nye. Se vedlagte 
stykkliste.

Således kom alle plater klippet og noen også bøyd/valset ferdig til oss på Sørumsand. Store 
huller som vindusåpningene og de lange takbueradiene er vannskåret hos plateleverandøren 
(CNC-styrt vannskjærebord).  Alle plater er levert av Nortech i Skotselv.

Alexander Hagenes borrer og trer i bolter i takets buede plater og krumme vinkeljern. For å få taket riktig 
til plassering av laskejernet over mønet og det vinkeljernet som går nærmere midten på taket ble det 
en del demontering/montering/utprøving før nagling. Men så gikk alle nagleradene på taket i løpet 
av en arbeidsdag når alt var klart.

Kjørner med hylser for presis oppmerk-
ing/overføring av huller fra vinkeljern 
til plate eller lignende. Hylsene passer 
akkurat på kjørneren og kan snues 
for mindre/større huller.  Overførings-
kjørner fra engelske Transfer punch 
er nok riktig navn på verktøyet.
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Siden mange vinkeljern og noen plater (platerester) røpet hullmønstre kunne en eksempelvis 
legge et gammelt vinkeljern eller opprinnelig plate på den nye platen og overføre hullene 
med overføringskjørner for boring. Slik kjørner ble laget her og består av to deler som gjør 
det enkelt å få kjørnermerket midt i eksisterende hull. Prosessen videre er å borre det første 
hull, sette i en bolt og stramme til så delene ikke forskyver seg. Så kontroller en at merkin-
gen ikke har forskjøvet seg før en borrer flere hull og setter i bolter og sikrer arbeidet mot 
forskyvning. Når en har fått montert et vinkeljern og plate slik at det passer godt og alle 
hjørner stemmer med tilstøtende deler demonteres det hele, det forsenkes og avfettes før 
klinkingen kan gjøres. Så er det i praksis slik at en alltid må ha en bormaskin med tilhørende 
bor for å få tredd i alle naglene. Det skal utrolig lite til for at en nagle entrer fast i denne 
typen konstruksjon. Tidsbruken er omtrent nitti / ti. Det vil si at den tid det tar å merke, 
borre og tilpasse et vinkeljern til plata kan ta ni ganger så lang tid som det reelt tar å klinke 
samme forbindelse. I noen tilfeller tar selve klinkeoperasjonen svært kort tid når det er lange 
og rette klinkerekker hvor det sitter skruer i annethvert hull, da kom vi opp i ei nagle eller to 
per minutt. Så kommer i tillegg at mange deler på loket som skulle lages nye måtte passe til 
opprinnelig fester på loket i tillegg til å ha riktig form i sine interne tilpasninger. Kullkassene 
kan lett sees som et ekstremt eksempel på slike monteringer/demontering med stor grad av 
prøving og stadige justeringer. Der var en del spor etter hvordan det opprinnelig var laget i 
praksis helt bortrustet. Kullkassene tok det absolutt lengst tid å lage.

Overflatebehandling: 
Forarbeid: Gamle plater og nye plater, samt vinkeljern er kjørt raskt over med en grovreng-
jører på vinkelsliper. Sveisede eller smidde deler må slipes rene for glødeskall. En del vin-
keljern og enkeltkomponenter er og sandblåst før grunning. Både gamle og nye deler er så 
avfettet før grunningen påføres. Alle seksjoner som ble klinket ble avfettet i fugene mellom 
vinkeljern og plater før montering og grunnet etter at klinkingen var ferdig. Et forsøk med å 
klinke ferdig grunnede deler viste at det ga alt for mye røykgass fra grunningen.

Lokets nye plater er grunnet med Isotrol Grund, malt to strøk med Isoguard Panser. Så er 
det påført minst to lag med dekkfargen Isoguard topcoat.
Grunningen er en klar og penetrerende oljebasert lakk som tørker rimelig raskt. Denne 
påføres på avfettede, glødeskall- og slagg-frie flater. Den gnis godt inn i hjørner hvor en 
ønsker penetrering i fuger. En rekker fint å trekke ut sig til slett flate ved maling av større 
gjenstander. God tiksotropi.

Isoguard panser, svart av farge er en betydelig mer krevende maling å påføre. Den har slik 
tiksotropi at den må røres godt opp i spannet med maskin for at den skal være malbar. Er 
det større flater må en røre i spannet med jevne mellomrom. Men godt opprørt så kan den 
faktisk påføres med rull – meget nyttig i vårt tilfelle hvor langt rulleskaft gjør det mulig å 
male innimellom trange steder. Ved denne malingen må vernemaske brukes.
Isoguart topcoat er en riktig snill maling å stryke utover og gir fin finish. Den krever ikke noe 
spesielle tiltak annet enn godt grunnarbeid.
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Leverandørliste:
Morten Alm, sandblåsing.
Peer’s Sandblåsing.
Nortech A/S, plater i alle fasonger, Skotselv.
Radia Mekaniske, vinkeljern og småbestillinger i stål. Oslo
Tingstad, nagler etter ISO-standard
Maskin K.Lund, Ingersoll Rand naglehammer og senker, Kalbakken i Oslo
Zachariassen jernvare AS: Whitworth bolter og muttere i noen dimensjoner.
Introteknik, Isotrol/Isoguard-systemet for overflatebehandling. Sverige, Lidingö i Stockholm.

Liste over deltakere fra MiA Urskog-Hølandsbanen
Alexander Hagenes
Trond Dehli
Knut Hansen
Jan Haugen
Svein Liasjø
Nils Bølge
Steinar Schau
Willy Hagen
Tom H. Cristensen
Trym G. Krage
Henrik Frantzen
Geir Johansen
Ronny Bergum
Finn Halling
Eirik Kristoffersen
Are Eeg
Ragnar Andenæs
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Vedlegg 1: Timeliste

Avtalt timepris 650 kr
2082 timer 
140 timer utført av lærling
2222 timer totalt
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Vedlegg 2: Materialkostnader
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Vedlegg 3: Regnskap
Timebruk (timer utført av lærlinger utelatt etter avtale)
2082 X 650= 1.483.300 kr

Materialkostnader
168.106 kr

Total 
1.483.300+168.106= 1.651.406 kr
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Vedlegg 4: Rapport av Jan Petter Brennsund
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