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Forsidefoto: Ryfylkemuseet. 

MS Suldal i råk på Suldalsvatnet. Fire menn  

venter ved Solheimsvik, og det kan se ut til at  

de er utstyrt med redskap for å hjelpe skipet  

frem i isen. Kanskje bildet er tatt en av vintrene  

1958 eller 1959, da isen gjorde det svært  

vanskelig å holde skipet i drift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Innlandsskipet Suldal, 1885-1979 
Teknisk-historisk dokumentasjon 

Svein Vik Såghus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredalsholmen juni 2018 



 

 

 

Teknisk historisk dokumentasjonsrapport 

Prosjekt 52190 Suldal 

© Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter/forfatter 

 



- 1 - 
 

Innhold 
Innledning ............................................................................................................................................ - 3 - 

Rapportens formål........................................................................................................................... - 3 - 

Metode ................................................................................................................................................ - 4 - 

Kilder................................................................................................................................................ - 4 - 

Dampskip på Suldalsvatnet ................................................................................................................. - 6 - 

Skipet 1885 .......................................................................................................................................... - 8 - 

Skroget............................................................................................................................................. - 9 - 

Dekk ............................................................................................................................................... - 10 - 

Skanse og rekke ............................................................................................................................. - 12 - 

Arrangement på dekk .................................................................................................................... - 13 - 

Under dekk .................................................................................................................................... - 19 - 

Dampskipet i drift 1885 til ca. 1920 .................................................................................................. - 24 - 

Den første besetningen ................................................................................................................. - 24 - 

Livsnerve i lokalsamfunnet ............................................................................................................ - 24 - 

Turisme .......................................................................................................................................... - 25 - 

Ny besetning .................................................................................................................................. - 26 - 

Dampskip eller uhyre .................................................................................................................... - 26 - 

Isen ................................................................................................................................................ - 27 - 

Bygdefolk utfordrer rutetidene ..................................................................................................... - 27 - 

Endringer i besetningen ................................................................................................................ - 28 - 

Konstruksjonsmessige endringer 1895 til ca. 1920 ........................................................................... - 29 - 

Maskin og kjele .............................................................................................................................. - 29 - 

Endringer på dekk .......................................................................................................................... - 31 - 

Styrehus foran skorsteinen ........................................................................................................... - 36 - 

Biltrafikk over Suldalsvatnet ca. 1920 til 1938 .................................................................................. - 39 - 

MF Suldalsporten .......................................................................................................................... - 40 - 

Besetningen ................................................................................................................................... - 42 - 

Dampskip på overtid, 1938-1953 ...................................................................................................... - 43 - 

Ombygging i 1953 .............................................................................................................................. - 46 - 

Endringer på skroget ..................................................................................................................... - 47 - 

Endringer i dekksarrangementet ................................................................................................... - 48 - 

Endringer under dekk .................................................................................................................... - 50 - 

Dieseldrift, 1953-1979 ....................................................................................................................... - 55 - 

Synkende drift og vanskelige år..................................................................................................... - 55 - 



- 2 - 
 

Bemanning fra MF Suldalsporten .................................................................................................. - 56 - 

De siste endringer og reparasjoner 1966-1977 ................................................................................. - 58 - 

Mot nedleggelse ................................................................................................................................ - 61 - 

Veteranbåt 1979-2018 ...................................................................................................................... - 63 - 

Konklusjon ......................................................................................................................................... - 64 - 

Suldal som motorskip .................................................................................................................... - 64 - 

Suldal som dampskip ..................................................................................................................... - 64 - 

Kilder.................................................................................................................................................. - 66 - 

Arkiv ............................................................................................................................................... - 66 - 

Litteratur........................................................................................................................................ - 66 - 

Aviser ............................................................................................................................................. - 66 - 

Foto ............................................................................................................................................... - 66 - 

Annet ............................................................................................................................................. - 66 - 

Tillegg ................................................................................................................................................ - 67 - 

registrerte data .............................................................................................................................. - 67 - 

Ordliste .......................................................................................................................................... - 68 - 

 

  



- 3 - 
 

Innledning 
DS Suldal ble bygget i 1885 og var i drift som passasjerbåt på Suldalsvatnet frem til 1978. Skipet gikk 

alle år i rute mellom Osen i nedre ende av innsjøen, og Nesflaten i øvre del. Osen hadde 

veiforbindelse ned til Sand, mens ferdselen fra Nesflaten gikk videre opp til Røldal. På motsatt side av 

Suldalsvatnet, ved Bråtveit gikk ferdselen over fjellet til Øvre Setesdal. Syv år etter jomfruturen åpnet 

det ny vei til Røldal, og skipet ble et viktig ledd i et moderne og sammenhengende transportsystem. 

Skipet fikk fasiliteter for passasjerer og last og har gjennom årene fraktet folk, husdyr, biler og annet 

gods. Skipet har trafikkert samme farvann, samme rute og stort sett med samme type frakt i 93 år. 

Skipets samfunnsmessige betydning har likevel endret seg, fra å ha vært eneste transportmiddel i 

daglig rute på innsjøen, til å bli tildelt rolle som reserveskip, og kun i bruk periodevis. Skipet har også 

endret sitt eksteriør, interiør og tekniske utrustning i perioden. Det har blitt mer inne-plass for 

besetning og passasjerer, dampmaskin har blitt byttet ut med glødehodemotor og skillet mellom 

første og andre klasse er i løpet av årene visket ut. Det opprinnelige langstrakte, klassiske dampskipet 

uten overbygg i vanlig forstand, har i nyere tid fått et mer rutebåtpreg. 

Etter at den kommersielle driften tok slutt, har skipet periodevis vært i sommerfart som veteranskip. 

Også i denne perioden har skipet gjennomgått ombygginger.  Det ble et mål å tilbakeføre fartøyet til 

dampskipperioden, og eksteriørmessig er det gjort flere tilpasninger for at skipet i større grad skal 

fremstå som et dampskip.  

Rapportens formål 
Et formål med rapporten er å redegjøre for skipets historie gjennom det kildemateriale som er 

tilgjengelig, fra rederiets bestilling av et nybygg, til skipet gikk ut av ordinær drift. De arkitektoniske-, 

interiørmessige- og tekniske endringer det har gjennomgått, vil da være sentrale tema.  

Rapporten skal kunne gi grunnlag for å kunne velge et tidspunkt i historien, eller en versjon av skipet 

til anvendelse for et eventuelt restaureringsarbeid, og være en støtte gjennom en videre 

restaureringsprosess. En restaurering av skipet må ta utgangspunkt i en godt dokumentert periode, 

og da spesielt med tanke på skipets tekniske og arkitektoniske utforming. Det er derfor vesentlig at 

rapporten skal kunne si litt om muligheten for en troverdig gjenoppbygging.  

Ettersom skipet også er endret etter at det gikk ut av drift, vil det i alle tilfeller være snakk om en 

tilbakeføring.  
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Metode 
Ryfylkemuseets tidsskrift Suldalsdampen, er rik på fortellinger om folket i Suldal og den betydningen 

dampskipet har hatt for folket og grendene langs med innsjøen. Vi har valgt å støtte oss til denne, og 

på sett og vis supplere den ved å gjøre bruk av materialet, men legge tyngden på selve skipet. 

Dermed tar vi med de kulturelle forholdene som rammer inn skipet, mannskapet som sto om bord, 

trafikkgrunnlaget skipet opererte i, og offentlige føringer og krav.  

Vi følger skipet kronologisk gjennom historien. Vi har valgt å periodisere denne historien for lettere å 

kunne analysere skipets utvikling, og vi har da vektlagt de tekniske endringene skipet har 

gjennomlevd. Et naturlig skille fant vi da den gamle dampmaskinen ble byttet ut med en mer 

moderne forbrenningsmotor. Den stille dampgangen ble erstattet av en mer larmende motorlyd, og 

røyken som mer enn noe annet kjennetegner dampskipsperioden, forsvant. Samtidig med 

maskinbytte kom det også endringer både over og under dekk, dels som direkte følge av ny maskin 

og dels for å tilpasse skipet til nye behov. Dette skillet gir oss to perioder: 

- 1885 – 1953 Dampskip  

- 1953 – 1979 Motorskip 

Skipet har seilt i samme farvann og tjent samme lokalsamfunn i begge de to periodene. Driftsformen 

med frakt av passasjerer og last, har som nevnt heller ikke endret seg. Derimot har skipets betydning 

lokalt, nasjonalt og til og med internasjonalt, gjennomgått store endringer, og om ikke disse faller 

helt sammen med det tekniske skillet i 1953, skjer det en gradvis endring i årene før og etter.  

Skipets kulturelle betydning så vel som mulighetene til å sette skipet i en antikvarisk god stand vil bli 

drøftet. 

Kilder 

Fartøyet 
Det er et mangfold av kilder som tas i bruk i fartøyvernet, og slik har det også vært i dette arbeidet. 

Fartøyet slik det ligger på slipp i eget hus ved Suldalsvatnet er en viktig kilde. Den siste versjonen av 

fartøyet er lett synlig, men også eldre historie finnes igjen i skrog, innredning og inventar. Det kan 

være i form av spor etter tidligere konstruksjoner som står igjen i det eksisterende, gjenbrukte 

materialet, eller det kan være rester fra tidligere materialbruk. Kilden vil langt fra være uttømt i det 

denne rapporten foreligger. Ved senere demontering vil nye spor dukke opp, og fortelle om struktur 

eller små detaljer. Det er derfor vesentlig at dokumentasjonsarbeidet følges opp gjennom 

restaureringsprosessen. 

Arkivkilder 
Fra byggingen av skipet og den første tiden i drift, har verfts-protokollene og en bevart byggetegning 

fra byggeverftet, Stavanger Støberi & Dok, og likedan Suldal Dampskibsselskabs eget arkiv, gitt viktig 

informasjon. Litt lengre frem i tid, før og etter århundreskiftet har Sjøfartsdirektoratets arkiv kunnet 

fortelle noe om de endringer som fant sted. Deretter har vi få arkivkilder å støtte oss til før midten av 

1930-tallet. Fra da og frem til avvikling av driften, har Samferdselsdepartementets arkiv og fra 1960-

tallet også Sjøfartsdirektoratets arkiv, gitt viktige bidrag til Suldals historie. Postverket har enkelte 

arkivsaker om driften, men de har hatt mindre relevans i forhold til dette prosjektet. Ombyggingen 

fra damp til diesel ble utført av verkstedet til Det Stavangerske Dampskibsselskab. Ifølge de 

opplysningene vi har fått, er arkivet fra verkstedet dessverre ikke bevart.  
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Trykte kilder 
I hovedsak er det lokalhistorisk litteratur som er nyttet i arbeidet, som Ryfylkemuseets 

Suldalsdampen, Suldal kultursoge samt to årsskrift til Suldal Sogelag. Disse har vært spesielt verdifulle 

i forhold til å sette skipet og ferdselen på Suldalsvatnet i rett sammenheng. Noen opplysninger fra 

byggeverftet er hentet fra utgivelsen Stavanger Støberi & Dok.   

Aviser har særlig stor betydning for en mellomperiode utover 1900-tallet, i det avisutgavene blir 

flere, og før for omfattende eierrettigheter gjør publisering vanskelig. Nasjonalbiblioteket har 

digitalisert og tilgjengeliggjort mye fra nettopp denne mellomperioden. Klipp fra avisene kan være 

samtidige som for eksempel annonser og notiser. Reportasjer kan også være gjengitt tett opp til 

hendelsestidspunktet, mens annet stoff kan være tilbakeblikk, skrevet mange ti-år senere. 

Fotografier 
Det er samlet inn fotografier fra hele skipets driftsperiode. Disse forteller mye om skipet eksteriør, 

hvordan det har endret seg fra nybygg og frem til det gikk ut av drift. Fra skipet innvendig har det 

imidlertid ikke dukket opp et eneste foto, noe som naturlig nok begrenser vår kunnskap om 

interiøret. Fotografier er pålitelige som kilder i den forstand at de viser nøyaktig hva som var, men de 

er ikke alltid like gode på når, altså på hvilket tidspunkt skipet så akkurat slik ut. 
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Dampskip på Suldalsvatnet 
DS Suldal gikk av stabelen ved Osen i nedre ende av Suldalsvatnet den 13. august 1885. Skipet skulle 

trafikkere Suldalsvatnet på langs og befrakte folk, husdyr og varer. Frakten over den nesten 3-mil 

lange innsjøen hadde frem til da vært foretatt med robåter, så nyanskaffelsen må ha representert et 

enormt fremskritt for lokalbefolkning så vel som for folk på gjennomreise. Suldalsvatnet var også 

ferdselsåre for folk i øvre Suldal og Røldal, ja til og med fra Telemark og Øvre Setesdal dro folk over 

fjellet og ned Suldal for å nå kysten og markedene. Midtveis på Suldalsvatnet, ved bygda Våge var 

veien kort ned til Hylsfjorden hvor det var anløp med dampskip fra Stavanger. Det gjorde Våge og 

Hylen til viktige knutepunkt, før veier og dampskipet kom og endret betingelsene. 

Om ikke det var sjøsettingen av DS Suldal alene, så var denne begivenheten i alle fall med på å endre 

forholdene mellom bygdesamfunnene ved Suldalsvatnet, så vel som nede ved fjordarmene. I forhold 

til dampskipstrafikken i Ryfylkefjordene lå Sand langt mer sentralt til enn Hylen. Da det i 1875 ble 

anlagt vei fra Sand til Suldalsosen, ble grendene i nedre Suldal knyttet nærmere til verden utenfor, og 

når dampskipet kom i drift ti år senere fikk også Øvre Suldal glede av forbindelsen. DS Suldal gjorde 

fjorden på langs til en kort reise. Sand og Suldalsosen overtok dermed rollen som viktige knutepunkt 

for ferdselen mellom sjø og Suldalsvatnet. 

 

Suldalsvatnet og ferdselsårene mot sjø og fjell      

Det var ikke lokalbefolkningen alene som ga grunnlaget for opprettelse av nye veier og anskaffelse av 

dampskip. Ferdselen over fjellet hadde også betydning. Suldal ble vurdert som trase for ny 

veiforbindelse mellom Øst- og Vestlandet over Haukeli, men valget falt på en trase litt lengre 

nordover, mot Odda. Det ble likevel besluttet å knytte en mindre forbindelsesvei mellom den 

kommende hovedveien over fjellet, og Suldal. Veien over Haukeli var ferdig i 1886, og veistykket fra 

Nesflaten til Røldal sto ferdig i 18921. Regulær fart på Suldalsvatnet var en nødvendighet for at det 

                                                           
1 Hoftun s. 318-322 
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nye veisystemet skulle fungere. Et tredje grunnlag for anskaffelse av dampskip lå i utsiktene til økt 

turisme, noe som var helt nytt for Suldølene. Dampskip fra England brakte britiske turister til 

Vestlandet, først og fremst til Bergen, men Willsonlinjens skip gjorde et stopp i Stavanger på sin tur 

fra Hull til den populære Hansabyen. Dermed fikk enkelte opp øynene for Stavanger med 

Ryfylkeheiene innenfor som destinasjon. Først ute var "oppdagerne" med unik interesse for det 

norske fjellandskapet. I Suldal var det en skotsk oberst som banet vei for de første organiserte 

gruppereisene.2 Turistene ville oppleve barsk norsk natur, men ønsket seg også noe mer komfort enn 

det en ro-etappe på langs av Suldalsvatnet i øsende regnvær kunne by på. Interessene gjenspeilet 

finansieringen. Det var lokalbefolkningen som tok initiativet og samlet inn til de første aksjene, 

Staten la inn sin del, og ikke minst bidro Det Stavangerske Dampskibsselskab til etableringen av 

Suldal Dampskibsselskab.  

I mars 1884 fikk herredstyre i Suldal forelagt et forslag om å anskaffe et dampskip for fart på 

Suldalsvatnet. Det var Kjøpmann TH. Underbakke i Sand som var forslagsstiller. Herredstyret 

henvendte seg til Det Stavangerske Dampskipsselskap, og den 2. august møtte DSD i herredstyret 

med tegninger og kostnadsoverslag. Det ble besluttet å innby til aksjetegning med kr. 100 pr. aksje. 

Suldal Herred tegnet selv aksjer for tusen kroner, DSD for åttetusen, og kort tid etter ble Suldal 

Dampskipsselskab stiftet med en kapital på kr. 24000,-.  Det ble søkt om statlig tilskudd på 2.400 

kroner til helårsdrift, forutsatt at ikke isen satt en stopper for trafikken vinterstid. Fra søknaden kan 

vi ta med:  

"Det har i flere Aar været under overveielse at skaffe et Dampskib til Fart paa Suldalsvand til 

sammenknytning af de to kostbare Veianlæg der udgaar fra Søens Ender, og som visselig ere 

tilblevne under Forutsætning om Istandbringelse af Damskibsfart paa Vandet." 3 

Anskaffelsen kostet 22.000 kroner.4  

  

                                                           
2 Lorentzen. 103-108 
3 Høibo s. 8-9 
4 Høibo s. 10 
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Skipet 1885 
DS Suldal ble levert av Stavanger Støberi & dok som lå ved Spilderhaug like øst for Stavanger 

sentrum. Verkstedet ble etablert i 1851, men det første dampskipet gikk først av stabelen i 1880.  

Fem år senere ble DS Suldal bygget som verftets nybygg nummer 10. Skroget ble konstruert og 

bygget ved Spilderhaug, deretter demontert og fraktet over sjø til Sand, og så videre med hest opp til 

Suldalsosen.5 At det var en omstendelig og tidkrevende prosess, kan vi forstå ut fra forklaringen i 

skipets bilbrev:  

«… Dampskibet er bygget i Aaret 1885 ved Stavanger Støberi og Dok i Stavanger. Deretter ble 

skibet taget i stykker igjen i dens enkelte Dele og transporteret til Osen i Suldal hvor det av 

værkstedets Folk atter sammenklinkedes og ferdigbyggedes»6 

Østen Underbakke som drev landhandel i Osen fikk oppdraget med landverts frakt av skroget,7 og 

deretter å losjere verftets arbeidstokk på syv mann.8 Etter gjenoppbyggingen ved Osen, ble det rustet 

for fart med last og passasjerer på Suldalsvatnet.  

 

Figur 1. Verftets arrangement- og profiltegning av DS Suldal.  

Beskrivelsen av skipet slik det ble bygget og den tidligste perioden før skipet fikk påmontert styrehus 

i 1924, er basert på informasjonen som ligger i fotografier fra disse årene, en skipstegning og øvrige 

dokumenter fra verftet, dokumenter fra rederiet, samt de spor som fortsatt finnes om bord og som 

kan fortelle om skipets utforming i denne perioden. Tre fotografier står sentralt for nybygget og de 

første tiårene, et er tatt av Albert Vasshus og datert 1888 bare et par år etter leveringen, et udatert 

                                                           
5 Bilbrev, Suldal Dampskibsselskab, PA-022, Suldal Kommune, IKA 
6 Bilbrev, Suldal Dampskibsselskab, PA-022, Suldal Kommune, IKA 
7 Jensen s 38,  
8 Stavanger Støberi og Dok 26. juni 1985, Brevkopibok 1884-1886, Stavanger Støberi og Dok, SAS 
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men fra vår side anslått til å være fra ca. 1900, er signert Wilse, og et tredje håndkolorert foto er 

signert A. B. Wilse og datert 1912. Fotografiene gjengis i full høyde og bredde her i begynnelsen, 

deretter refereres de til i tekst og ved små foto-utklipp.  Av dokumentasjon fra byggeverftet er det 

først og fremst en arrangements- og profiltegning, samt en protokoll fra byggingen som gir viktige 

opplysninger. Dampskibsprotokollen gir detaljerte beskrivelser av de materialene som gikk med til 

byggingen, men sier lite om hvor materialene ble brukt. Fra rederiets side er det et bilbrev fa 1888 

som gir informasjon om den tidligste tiden. 

 

Figur 2. DS Suldal fotografert ved Nesflaten av Albert Vasshus ca. 1888. Antakelig det eldste fotoet som finnes av fartøyet 
(Ryfylkemuseet).  

Materiale gir et rimelig godt grunnlag for å si noe om utvendig arrangement, hvor særlig fotografiene 

har stor verdi. Når det kommer til det innvendige skipet, innredningen i hekk og forskip, samt 

lasterom og maskinrom, er det lite hjelp å få fra fotomateriale. Da trer tegningen, sporene vi fortsatt 

finner om bord, samt dampskibsprotokollen frem som de viktigste kildene.  

Skroget  
Skroget ble bygget med kutterhekk og svakt utfallende krum forstevn, med en lengde på 62 fot, 

bredde på 13,5 fot og dybde på 7 fot.  Det ble reist 32 spant fra og med rorstamme til baug, og disse 

fikk benevnelser slik det var vanlig den gang med utgangspunkt i det som regnes som 

midtskipsspantet som spant 0. Spantene akterover fra dette ble nummerert fra 1 til 16, det siste ved 

rorstammen, mens spantene mot baug fikk benevnelsene A til P som siste spant før stevnen. I 

hekken, akter for roret er det lagt inn stjernespant, altså spant som brer seg ut i hekken i form av ei 

halv stjerne. Dekksbjelkene samt rekkestøttene midtskips følger annet hvert spant. Tegningen angir 

dimensjoner på dekksbjelker, stivere og plater. Det er ingen opplysninger om plategangene, men 

skrogfasongen er fortsatt uendret, og i dag kan vi telle seks plateganger. Det er vanskelig å se på 

dagens utgave av skroget hvilke plateganger som ligger under og over på grunn av senere 
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sveisereparasjoner. Mot baug er det en liten svinerygg med klyss for ankerkjetting og trosser på 

begge sider. I dampskibsprotokollen er det listet opp fire støpejernsklyss. Antakelig er det fire støpte 

ringer, en til utsiden og en til innsiden for de to åpningene i skroget. 

Skroget har fire vanntette skott, et skiller kjettingkasse fra innredning ved spant N, et står i forkant av 

lasterom ved spant G, et i forkant av maskinrom ved spant 0, og et i akterkant av maskinrom ved 

spant 8. 

Figur 3. DS Suldal ved Osen, signert Wilse. Som på foregående bilde fører skipet unionsflagg, altså er det tatt senest i 1905. 
Nye luftesystemer fra maskinrommet tyder på at bildet er tatt etter 1894 da skipet fikk ny kjele. Fotografiet er med andre 
ord fra litt før eller litt etter århundreskiftet (Norsk Folkemuseum).  

Dekk  
Det ble lagt et tredelt tredekk, et lavereliggende midtskips over maskin, kjele og lasterom, et 

bakkdekk på høyde med skrogkanten, og et dekk akter i samme høyde. Det ble brukt dekksplank av 2 

½ tommes tykkelse og natet med tjæredrev og bek på alle tre dekk. Det er ikke spesifisert hva slags 

tremateriale som ble brukt, men furu var rimeligst og vanligst. Et mer kostbart materialvalg ville 

sannsynligvis ha blitt nevnt. 
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Figur 4. Håndkolorert foto signert A. B. Wilse, og datert 1912. (Ryfylkemuseet).  
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Skanse og rekke 
Det lavtliggende lastedekket midtskips, fikk 
en skansekledning med port på hver side. På 
flere nyere foto (figur 20 og 30) er porten 
åpen på babord side, og på figur 3 sees 
babord port fra innsiden. Skansekledningen 
er en del av skroget, og dets øverste 
plategang. 
 
Smijernsrekka på bakken var på 
byggetidspunktet den samme som står om 
bord i dag, men den har gjennomgått flere 
endringer etter den var ny. En tilsvarende 
rekke ble også satt opp på akterdekket.  
Tegningen viser at det både på bakken og 
akterdekket var planlagt en tverrskips 
avslutning mot lastedekket midtskips. Denne 
strekker seg ca. 1 meter fra borde mot 
senter. På figur 2 bekreftes en slik avslutning 
på babord side på bakken, og på figur 3 vises 
tilsvarende konstruksjon på akterdekket. På 
sistnevnte foto vises dessuten en håndrekke 
for leideren ned til lastedekket i forlengelse 
av rekka. En tilsvarende håndrekke kan ha 
vært på styrbord side forut, der leideren er 
tegnet inn.  
 
På dagens rekke er det en port forut på 
styrbord side. Denne er ikke tegnet inn på 
arrangementstegningen og vises heller ikke 
på noen av fotografiene fra den første 
driftsperioden. Porten er med andre ord en 
senere tilføyelse. 
 
Opprinnelig var det horisontalt en topprekke 
og kun en rekke mellom denne og dekk, 
begge ført gjennom smidde hull i 
rekkestøttene.  
 
I dag er det skråstøtter fra dekk til flere av 
rekkestøttene i rekka, men disse sees ikke på 
de tidligste fotografiene, figur 2 og 3. 
 
 

 
Utsnitt av figur 3 viser skanse i stål midtskips med port som 
strekker seg over to rekkestøtter. Porten skiller seg fra øvrig 
skanse med en avsluttende kant ned mot dekk. 

 

 
Utsnitt av figur 1, arr. tegningen viser rekkestøttene rundt 
hekken. Mot lastedekket var det en tverrskips avslutning ca. en 
meter inn fra borde.  

 
Utsnitt figur 3. Avslutning av rekke ved leider fra akterdekk til 
midtskipsdekk. For øvrig vises skylight til maskinrom med tre 
glass på hver side av møne. 
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Arrangement på dekk 
Gjennomføringer i dekk er relativt 
permanente innretninger. Terskelen for å 
fjerne eller flytte på et skylight, en nedgang 
eller ei lasteluke er høy ettersom det ofte 
medfører endringer i skipets konstruksjoner.  
For DS Suldals del er det også få endringer å 
spore på dekksåpningene fra det nybygde 
skipet og frem til dagens versjon.  Annen 
dekksutrustning endres hyppigere i takt med 
de behovene som oppstår. 
 

Bakkdekket 
Mot baug viser tegningen nedgangsluke til 
kjettingkassa, plassert i senter. Den kommer 
ikke frem på de eldre fotografiene, eller i 
protokollbeskrivelsen, men den er der i dag 
plassert på samme sted som tegningen viser. 
Det er dermed høyst sannsynlig at den ble 
bygget slik den står i dag. 
 
I følge protokollen ble det satt opp et 
dampdrevet anker- og varpespill, og 
arrangementstegningen viser dette plassert 
midtskips, like akter for luka til kjettingkassa. 
Spillet som står om bord i dag, samme sted, 
kan være fra byggetidspunktet, men da må 
den i så fall være tilpasset nyere 
kraftforsyning.  Protokollen beskriver også 
en ankerdavit. Daviten sees på 
profiltegningen montert i senter helt i 
baugen. Den sees også på figur 2 hvor den 
fremstår hvitmalt.  
 
Tegningen viser to pullerter på bakkdekket. 
De står plassert samme sted i dag, og har 
sannsynligvis ikke vært gjenstand for 
endringer.   
 
I senter i akterkant av bakken, ble det bygget 
nedgangskappe for leider til salongen under. 
Kappa ble bygget med bue forut og dør i 
akterkant. Inngangen ble lagt til det 
lavereliggende lastedekket. Materiallistene i 
protokollen tyder på at kappa ble bygget i 
stål. På figur 2 ser den imidlertid ut til å være 
av samme materiale som sidehusene, dvs. av 
tre. Å si noe sikkert om byggemateriale er 
dermed vanskelig. 
 

 
Utsnitt av figur 1, arr. tegningen viser luke til kjettingkasse, 
anker-spill, mast og nedgangskappe for salong, plassert i 
senter på bakken. Sidehusene er tegnet med tverrskips dør på 
lastedekket  

 
Utsnitt figur 3. Over hustaket, i forkant av sidehusene  og akter 
for riggen sees toppen på  nedgangskappa til forskipet.  
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Fra bakken viser tegningen en kort leider 
ned til lastedekket på babord side. Den vises 
ikke på noen foto vi har tilgjengelig, men 
plasseringen er sannsynlig. 
  
Suldal ble rigget som slupp med ei mast 
plassert på aktre del av bakkdekket. 
Protokollinnførselen viser at det ble smidd 
mastefot, altså for plassering av mast på 
dekk, en løsning som også fremkommer på 
byggetegningen og som stemmer overens 
med løsningene fra siste tid skipet var i bruk. 
Masta har fortsatt mastefot for innfesting på 
dekk.  
 
Mast og bom er ikke nevnt i protokollen, og 
ble trolig ikke levert fra verftet, men tilvirket 
lokalt. En sammenlikning av mastehøyde 
med skroglengde på de tidligste bildene av 
skipet, tyder på en mastehøyde på ca. 32,5 
fot. Bommen hadde en lengde som gjorde at 
den akkurat gikk klar av livbåten.  På figur 2 
sees mast og bom av tre som trolig var oljet. 
Masta hadde forstag og to vant, fokkefall og 
lasterigg. Fokkefallet er også beskrevet i 
protokollen, og i figur 4 henger fokka pakket 
i riggen.  En mastevinsj for håndtering av 
last, ble montert like under bommen. 
 
Protokollen er for øvrig langt mer detaljert 
med hensyn til utrustning for rigg, med 
dimensjoner på alle rundholtbeslag, antall 
saksekroker, blokkskiver og klaver for å 
nevne noen eksempler. Å ta med alle slike 
detaljer her ville vært svært omfattende. Det 
henvises derfor til protokollen.  
 

Lastedekket 
Ute i borde på hver side, like akter for 
bakken, ble det bygget to sidehus. På 
tegningen har disse flatt tak, rette sider med 
rund lysventil vendt utenbords og dør i 
akterkant. Fotografiene viser imidlertid at de 
ble bygget med inngang i langskips retning, 
fra senter, og med buet side ut i borde. Av 
fotoene kan vi også se at de ble bygget med 
liggende panel i buen og med fyllinger i 
sidene, og fyllinger i dørene.  Lysventilene 
som tegningen viser, sees ikke på 
fotografiene. Lysventilene kan ha vært 
montert på skottet som vender forover, eller 

 
Utsnitt figur 2. Riggen 
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9 Basert på en senere skisse, 1909 hvor det er påtegnet WC til babord, og livbeltekasse til styrbord, mappe 
Suldal, Sjøfartsdirektoratet  

de kan ha vært utelatt. I følge protokollen 
medgikk tolv 6 ½ˮ lysventiler. Ti av disse 
finner vi montert i skroget, altså var det to til 
overs som antakelig har vært til hvert av de 
små sidehusene.  
 
Sidehuset til babord rommet toalett.9 I alle 
fall er det tegnet inn slik på ei måleskisse fra 
1909 (figur24), og byggeprotokollen er 
tydelig på at toalettet var på dekk. «Closet af 
Støbejern», rør, bend og muffe inngikk i 
dekksutstyret. Styrbord sidehus rommet 
livbelter i 1909, og det er jo ikke usannsynlig 
at det også var slik for nybyggets del. 
Alternativt kan det ha vært billettkontor 
eller bysse. Kabysse er ført i et eget avsnitt i 
protokollen, blant annet med en kabysse nr. 
32 (bysseovn) og en kobberkjele, men det 
fremgår ikke hvor denne ble plassert, om det 
var over eller under dekk. 
 
Lasteluka er tegnet inn fra spant 0 til spant 
D, og ut fra tegningen kan høyden på 
karmene anslås til å være om lag 10-15 cm 
over dekk, altså en lav lukekarm sett med 
senere tids øyne. På de eldste fotografiene 
er karmen skjult bak skansen og portene til 
lastedekket.  10 lukeringer ble levert ifølge 
protokollen, altså ringer til fem lukelemmer.  
På tegningen er det markert en sirkel i 
dekket til styrbord for lasteluka, et område 
som ikke dekkes av fotografiene. Det kan ha 
vært, for lufting til lasterommet.  
 
Akter for lasteluka viser tegningen en 
maskincasing som raget like høyt over dekk 
som skansen. Skorsteinen med dampfløyte-
rør i forkant, kom opp i aktre del av 
casingen, og til styrbord for denne viser 
fotoet (figur 2) at det sto ei tradisjonell 
luftelyre. Denne kommer ikke frem av 
tegningen. Derimot viser tegningen et 
rektangulært felt mellom casing og lasteluke 
som ikke er å se på fotografiene. Det kan ha 
vært for lufting ned til kjelen, men det er 
usikkert om den faktisk ble bygget.   
 

 
Utsnitt av figur 2 viser sidehusene med fyllinger i side og dør, 
og med en plankekledd ytterside. I forkant av sidehusene sees 
buen på nedgagnskappa. På forrige utsnitt fra figur 3, er det 
kommet opp ei postkasse på aktre side av babord sidehus. 

 
Utsnitt figur 2. Casingen var på høyde med skansen. Skorstein, 
fløyte og luftelyre står montert på casingen. Akter for casing 
sees skylight til maskinrom, to runde glass er synlig.  
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På det kolorerte fotoet, figur 4, er 
skorsteinen fremstilt med et burgunderrødt 
felt som skorsteinsmerke. 
 
På hver side av casingen mellom spant 3 og 4 
viser tegningen lokk for de to kullbaksene. 
To kullbaks-lokk i støpejern er også nevnt i 
protokollen.   
 
Livbåt med to årepar og 2 livbåtdaviter ble 
levert ifølge protokollen og vi må forstå at 
den er bygget av 104 fot 7-toms bord og 300 
2-toms galvaniserte spiker, samt to 
ringbolter, trolig for feste i davitene. Båten 
er også gjengitt på fotografiene, plassert i 
daviter til babord for casingen. På tegningen 
er derimot daviter og livbåt utelatt. 
Fotografiene viser at det var en båt med kjøl, 
avsluttet med speil akter. 
 
Akter for casingen sto det et maskinskylight 
med møne. Tegningen viser fire runde glass 
på hver side, plassert parvis diagonalt. I 
protokollen står det oppført seks riflede 8 ½ 
ˮ skylightglass ett sted, og senere to riflede 8 
½ ˮ skylightglass, altså åtte til sammen. 
Fotografiene figur 2, 3 og 4 viser tre glass på 
hver side, plassert på linje.  
 
Tegningen viser leider opp til akterdekket på 
hver side av skylightet. Fotografiene viser ei 
håndrekke for leider på styrbord side, noe 
som også bekrefter selve leideren. Livbåten 
på babord side gjorde det trolig vanskelig å 
plassere en eventuell leider på babord side. 
Dessuten tyder registreringer under dekk, på 
at det har vært nedgang til maskin ute i 
borde på babord side, mot akterdekket. 
 

Akterdekket 
Styreposisjonen ble satt opp helt forut på 
akterdekket. Tegningen markerer kun en 
liten sokkel for rattsøyle, og det er mulig 
styreposisjonen var helt åpen på 
byggetidspunktet. Figur 3 viser imidlertid en 
skjerm foran styreposisjonen. Skjermen ser 
ut til å ha en ramtre-konstruksjon med seks 
sider i en hesteskoform, og hver side ser ut 
til å ha to fyllinger i høyden.  I hesteskoen 
sees det en plattform til å stå på, og et ratt 
montert mot skjermen. Dette kan være 

 
Utsnitt av figur 1, arr. tegningen viser aktre ende av lasteluke 
med  noe som kan ha vært lufting til lasterommet på styrbord 
side. Et kvadratisk felt  mellom lasteluke og casing, kan 
markere lufting til maskinrommet. Kullbaksene er markert på 
hver side av casingen. Maskinskylightet helt akter på 
lastedekket viser 8 runde glass. To små leidere fører opp til 
poopdekket og ute i borde på styrbord side sees noe som ser ut 
til å være ei kappe eller et sidehus.  

 

 
Figur 5. Dagens rattsøyle og ratt. Dette kan være utstyr fra den 
gang skipet ble bygget.  
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samme ratt og rattsøyle som står om bord i 
dag og som er illustrert ved figur 5. 
Hestesko-skjermen kan også sees, på det 
første fotografiet, figur2, men uten at de 
samme konturene trer frem. Dette fotoet 
viser imidlertid at den som står til rors, kan 
se over skjermen som er uten vinduer.  I 
protokollen er det nevnt messingstativ til 
kompass. Det fikk trolig plass i «hesteskoen» 
sammen med rattet. Det samme må gjelde 
et talerør og maskintelegraf, omtalt i 
protokollen under «maskinrom». 
 
I senter bak styreposisjonen ble det montert 
et skylight for lys til salongen. Det fikk ifølge 
tegningen en flat/horisontal topp med 
firkantede glass i siden. Toppen eller lokket 
sees ikke på tegningen. Figur 3 viser et 
skylight som samsvarer godt med tegningen. 
Det har to runde glass i lokket og firkantede 
glass langskips og tverrskips.  I protokollen er 
det oppført to riflede 8 ½ ˮ skylightglass, 
men de rektangulære glassene ser ikke ut til 
å være nevnt.   
 
Akter for skylightet sto nedgang til akter- 
salongen, også den sentrert midtskips. 
Denne fikk en annen utforming enn 
nedgangen forut. Tegningen viser en lavere 
kappe med skråstilt todelt lokk. Tegningen 
viser også fylling i sidene.  Nedgangen slik 
den er avbildet i kontur på figur 2 er kanskje 
noe lengere og høyere enn tegningen viser. 
Lokket over nedgangen er buet og kan 
skyves på to skinner over den forre delen. 
Døra er antakelig todelt med en fylling i 
hvert dørblad. På et noe senere foto, figur 6, 
tatt etter at nedgangen har blitt hvitmalt, 
sees deler av konstruksjonen mer tydelig, og 
profiler rundt fylling, profiler og bue på 
lokket, samt bue på fylling i forkant kommer 
til syne. Vi kan regne med at profilene er 
representative for hele dekksarrangementet.  
 
Over roret viser både tegning og figur 3 et 
trossebrett, trolig med tverrskips spiler. 
 
Styresystemet utover rattet og roret vises 
ikke på fotomaterialet og heller ikke på 
tegningen. I protokollen er det beskrevet 
styring med styremaskin og støpejernslager, 
blokker og 3/8 kjetting. I dag ligger det 

 
Utsnitt figur 3. Styreposisjonen, ved første øyekast som en 
mørk skygge, men en bue mot dekk og konturene av rattet 
markerer en fasong.  Skylight til kahytten har to runde glass i 
lokket og rektangulære glass i side og mot akter. På 
lastedekket lenger forut sees maskinskylightet  med tre glass 
på hver side av mønet. 

 
Utsnitt av figur 1, arr. tegningen viser nedgang og skylight til 
kabyssen akter.   

 
Utsnitt figur2. Nedgangskappa ser lengre og høyere ut enn 
tegningen viser, dette kan også skimtes på andre foto. 
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kjettinger fra en rorkvadrant over roret ut til 
rennesteinen og fremover. Fra rennesteinen 
føres kjettingstyringen inn mot senter i 
forkant av akterdekket, skrånende mot 
styrehuset. Løsningen kan være original, 
men senere justert for ny rattposisjon.  
 
En støpejerns-pullert ble ifølge tegningen 
montert på hver side på tvers av nedgangen.   
Pullertene er også nevnt i protokollen, og de 
står plassert samme sted i dag.  
 
Figur 2 og 3 viser et gatt over rennesteinen 
nær hekken på begge sider. Protokollen 
oppgir to dekksklyss, det er sannsynligvis 
disse det er snakk om, men det skal nevnes 
at det i dag kan registreres et rundgatt over 
dekk ved pullertene. 
 

Annet fast og løst dekksutstyr  
I følge protokollen ble skipet levert med 
topp og sidelanterner. Disse har antakelig 
vært løst utstyr for plassering i mast og vant. 
Det er kun figur 4 av de eldste fotografiene 
som viser lanternekasser for sidelanterner i 
vantene. På samme foto vises også 
skipsklokke montert i masta.   
 
Øvrig fast dekksutstyr som fremgår av 
protokollen er: skipspumpe, to dekkskraner, 
kanon på stativ og navneplate i messing. 
Protokollen gir en ganske detaljert 
beskrivelse av materialene som gikk med til 
spillet som f. eks. 2 stk. 1 3/4 aksler, en 3 - 
og en 2 tommes bolt.  
 
Av løst dekksutstyr er nevnt: en kastepøs og 
to håndpøser, loddline, en korkfender, en 
piassavakost, dekkspumpe i lær og messing, 
en jernblokk. 
  
Flaggstang står ikke oppført i protokollen 
men er dokumentert på samtlige foto. 
 

 

 
Figur 6. Erik Amundsen og Josef Fisketjønn fotorafert ved 
nedgangskappa akter mens skipet ligger ved Kvildal.  At bildet 
er tatt noe senere, vises av den hvitmalte kappa. Enkelte 
konstuksjonsdetaljer og profiler trer imidlertid tydelig frem. 
(Ryfylkemuseet) 

 
Utsnitt figur 3. Akter for skylightet står nedgangen til kahytten 
med skyveluke i topp, og dør med fylling akter. Et trossebrett 
står over rorgjennomføringen i hekken. I overkant av skroget 
nær hekken sees gatt til akterfortøyning. 
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Under dekk 
En viktig kilde til å forstå det utvendige 
arrangementet, har vært eldre fotografier av 
skipet. Noe tilsvarende for arrangementet 
under dekk finnes sannsynligvis ikke, og er i 
alle fall ikke dukket opp i forbindelse med 
dette arbeidet. Byggetegningen viser at 
rominndelingen under dekk er den samme i 
dag som den gang fartøyet ble bygget, bortsett 
fra at maskinromskottet har blitt flyttet på slik 
at maskinrommet i dag er blitt mindre og 
lasterommet større. Selv om innredning og 
inventar over tid har blitt endret på, står det 
likevel igjen tydelige spor som kan antas å 
være fra den første perioden. Spor som er 
vurdert i denne sammenheng, er gjengitt på 
foto i dette avsnittet.  
 

Salongene 
Førsteplass-salongen var akter og andreplass-
salongen var forut. Byggetegningen gir ikke så 
mye hjelp i arbeidet med å forstå hvordan det 
ble bygget, ettersom innredningen bortsett fra 
leidere og dørk, ikke er tegnet inn. Protokollen 
er en bedre kilde. Den lister opp materialer og 
utstyr som gikk med, og kan være til god hjelp 
ved en eventuell rekonstruksjon. En svakhet 
med den er imidlertid at den ikke skiller 
mellom kahytten akter og kahytten forut. Noe 
informasjon om hva som var under dekk, kan 
finnes i foto av det utvendige arrangementet. 
Enkelte detaljer finner vi i senere beretninger 
som f. eks en jubileumsartikkel i Rogaland avis 
fra 1960, men selvfølgelig vil det være noe 
usikkerhet knyttet til slike gjengivelser.  Den 
sikreste og kanskje også mest informative 
kilden er skipet slik det fremstår i dag, med det 
som fortsatt står igjen av eldre innredning. 
Innredningen er blitt endret og delvis fjernet 
ved senere ombygginger, men bak de nyere 
overflatene finner vi likevel panel og 
malingslag med spor fra byggetidspunktet. En 
liten del av dette er avdekket og vurdert, men 
kilden vil først være uttømt etter demontering 
av nåværende innredning. En slik demontering 
vil antakelig være unngåelig sett på bakgrunn 
av skipets tilstand. 
 
Det nevnes bare en ovn i protokollen. Det kan 
dermed se ut til at en av kahyttene ble 
innredet uten ovn. Men det kan gjentas her at 

 
 

Fra protokollen kan vi nevne følgende detaljer fra 
«Kahytsinnredning»: 

 

- 1 lampe  

- 8 bordben  

- 14 bordsko i støpejern 

- 2 par _____ hengsler  

- 1 Kanonovn nr. 34 og to rette rør 

- 4 spyttebakker med lokk 

- messingkjetting til vaskevandsfad 

- 4 ventiler i messing til vaskefader 

- 1 ventil til vaskebolle messing 

- et dusin skufferinger 

- låser, hengsler og skruer 

- 6 feltstoler 

- 1 skibsur 

- 21,8 meter plysj 

- 2 m gardintøy rips  

- 2 ¼ m voksduk til bordene.  

- Diverse planker og bord, skruer nagler og spiker. 

 

 

 

 
 

 
Figur 7. Hvitmalt skap i maskinrommet. Skapet kan være 
flyttet ut av innredningen enten akter eller forut.  
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vi ikke kjenner til hvor bysseovnen, kabysse nr. 
32 ble plassert, om det var over eller under 
dekk. På figur 2 ser vi ei ovnspipe på bakken, 
akter på styrbord side. Det har med andre ord 
stått en vedovn, enten bysseovn eller 
varmeovn i andreplass-salongen, i hjørnet 
under ovnspipa. Så er det kanskje mulig at et 
ovnsrør fra aktersalongen kan ha blitt ført 
gjennom maskinrommet og opp skorsteinen. 
Protokollen beskriver også kun en lampe. Det 
er jo mulig at flere lamper kan ha blitt 
anskaffet andre steder fra, alternativt ble bare 
en av kahyttene utrustet med lampe. Erling 
Jensen skriver om det nybygde skipet:  
 

 «Bygdefolket holdt seg på 2. klasse forut 
under bakken hvor det var hengelampe, 
spyttebakke og vedovn.»10  

 
Kahytten i akterskipet ble knapt benyttet 
utenfor turistsesongen så det er mulig at 
behovet for oppvarming og lys ikke var så stort 
i innredningen akter. 
 

Kahytt akter/ førsteplass salong 
Himling: Undersiden av dekksplanken er malt, 
og på et senere tidspunkt kledd med plater. 
Planken har flere lag maling, og de synlige 
lagene er i nyanser av grønt/grågrønt. 
Rennesteinen og dekksbjelker er også kledd 
med plater. Malingssporene tyder imidlertid på 
at både rennestein og dekksbjelker opprinnelig 
har vært synlige. Malingslaget på dekksplanken 
er avsluttet helt inntil rennesteinen med en 
tykkere rand mot stålet, slik det blir når 
malingen blir strøket av helt inntil en kant. 
Rennesteinen har en annen farge enn 
dekksplanken, trolig fra en rustbeskyttende 
maling. Dekksbjelkene er ikke besiktiget, men 
med synlig rennestein er det en mulighet for at 
også dekksbjelkene har vært synlige, 
behandlet på samme måte som rennesteinen. 
 
Garnering og skott: Bakenfor platekledningen 
mot skuteside er det liggende 5 ¾ ˮstaffpanel. 
Fargen ser ut til å ha en gul eller grønn nyanse. 
Mot maskinromskottet er samme panel 
stående. Denne kan sees under benken hvor 
den står umalt. Maskinromskottet ser ut til å 

 
Figur 8. Salongen forut i 2016, sett mot kjettingkasse i baug  

 
 

 
Figur 9. Bak platekledningen mot skuteside i aktersalongen: 
malt liggende panel med staff  

 

 
Figur 10. Malte dekksplank oppunder dekk i aktersalong 

                                                           
10 Jensen s. 38 



- 21 - 
 

være i god stand, og dersom demontering blir 
aktuelt, regner vi med det vil gi en god 
anledning til å ta fargeprøver og analysere spor 
etter innredning. 
 
Dørk: Dørken ble fjernet og gjenoppbygget i 
1977, og har neppe spor etter den første 
innredningen. 
 
Inventar: På begge sider i salongen, om lag 25 
cm akter for den midterste av de tre 
lysventilene, vises et vertikalt spor i 
malingslaget på skottet. Fra samme sted og 
forover mot maskinrommet, er det et umalt 
felt som rekker opp til ryggstøhøyde i 
garneringen. Akterover er det også et mer eller 
mindre horisontalt skille i malingslaget med en 
rødfarge ned mot dørken. Sporene forteller 
først og fremst at vi ved en demontering av 
salongen kan komme over nye spor som kan 
bidra til å fylle ut bildet av hvordan salongen 
en gang var. Men det kan se ut til at rommet 
en gang har hatt et tverrskips skilleskott hvor 
salongen sto i den fremre delen, mens aktre 
del kan ha hatt en tilknyttende funksjon.  
 
I veftets protokoll kan vi lese at det gikk med 
21,8 meter plysj, og i forbindelse med en 75 
års markering har Rogaland Avis referert til 
aktersalongen i nybygget, med seter av rød 
plysj.11 Protokollen oppgir omfang på medgått 
tremateriale, men ikke hva slags tremateriale. 
Det mest sannsynlige ettersom det ikke er 
nevnt, er furu, eventuelt en annen nordisk 
tresort, også for inventarets del. 
 
I maskinrommet står det i dag montert et 
finere hvitmalt veggskap i furu med fyllingsdør. 
Det kan være gjenbruk fra en av salongene og 
mest trolig aktersalongen. Avslutningen på 
skapets høyre side tyder på at det har vært 
tilpasset annen innredning og ikke hengt fritt 
slik som i dag.  Det kommer frem en grønn 
farge i malingslagene, både på skrog og dør. 
Det nevnes her fordi det bør kunne vurderes i 
sammenheng med salonginnredningen, f. eks 
om det finnes spor etter skapet i skottet mot 
maskinrommet. Undersøkelser av skapet vil i 
så fall kunne gi svar på både materialvalg, 
utforming og fargevalg i salongen. 

 
Figur 11. Antakelig har det umalte feltet vært skjult bak 
sofaryggen. Det kan ha stått et skott eller en form for 
romdeler der sofaryggen sluttes av. En demontering vil 
antakelig gi et mer fyldig svar på utformingen.  

 
Figur 12. To parafinlamper i salongen forut  

 
Figur 13. Malt panel bak platekledning i salongen forut  

                                                           
11 Rogalands Avis 13.8.1960 
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For øvrig var nok en stor andel av utstyret som 
protokollen listet opp tiltenkt aktersalongen, 
to meter gardinstoff med ripsmønster kan vi 
tenke oss at vil rekke til aktersalongen og ikke 
lenger. Et skipsur passer nok best på første 
klasse, og dersom antakelsen om en deling av 
rommet viser seg riktig, vil aktre del kunne ha 
rommet en del av de beslagene til skuffer og 
skap samt vaskevannsfat som er beskrevet.  
 

Kahytt forut/ andreplass-salong 
Forut er det ikke plater i himlingen, og 
undersiden av dekksplanken er hvit i siste 
malingslag. Det er ingen profil på undersiden 
av dekksplankene. Overflaten kan ha vært 
trehvit eller malt den gang det var nytt. 
Dekksbjelker og rennestein var sannsynligvis 
åpne konstruksjoner.  Under platene i 
nåværende innredning langs skutesida, ser det 
ut til å være glattkantpanel i forskipet. Fargen 
er noe ubestemmelig, trolig hvit. Som i 
kahytten akter, vil det også her kunne finnes 
spor i malingslagene under platekledningen.  
 
Kanonovn nr. 34 står det i protokollen, som 
også nevner en lampe. Det er to parafinlamper 
i innredningen i dag, en hengelampe og en 
vegglampe 
 

Kjettingkasse og vanntank 
Kjettingkassa helt fremme i baugen er sann-
synligvis uendret. Vanntank i stål ble ifølge 
tegning og protokoll plassert under kjetting-
kassa og andreklasse-salongen. Vanntanken er 
fortsatt på plass. 
 

Lasterom  
Byggetegningen viser et sammenhengende 
lasterom mellom maskinrom og kahytten 
forut. I dag er det atskilt et mindre rom over 
fire spantefelt forut med postinnredning, små 
hyller på babord side, og hyller for noe større 
gods på styrbord side. Treskottet mot det 
øvrige lasterom har stor åpning uten dør. 
Dersom det var postrom under dekk den første 
tiden, kan nedgangen ha vært gjennom luka, 
med inngang til selve postrommet fra 
lasterommet. Men det er også mulig at det var 
postrom i styrbord sidehus over dekk, eller 
eventuelt at det var nedgang til postrommet i 

Figur 14. Nedgang til salongen forut sto tidligere midtskips. 
Plassering og størrelse kan leses av i konstruksjonen  

 

 
Figur 15. Posthyller montert på treskott mot øvrig lasterom  

 

 
Figur 16. Spant med spor etter tidligere maskinromskott til 
venstre og dagens maskinromskott til høyre  
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sidehuset, selv om det siste virker minst 
sannsynlig.   
 
I lasterommet, 1 og 1/3 spantefelt forut for 
maskinromsskottet, sees spor etter det 
opprinnelige maskinromsskottet fra den gang 
maskinrommet også rommet kjele. 
Lasterommet var med andre ord vel ett 
spanterom kortere den gang skipet ble bygget. 
 

Maskinen 
Maskinrommet var som det fremgår av 
undersøkelsene i lasterommet, over et 
spantefelt større den gang Suldal ble bygget, 
enn i dag. Tegningen viser tiltenkt plassering av 
maskinen, kjelen og røykhetta med forbindelse 
til skorsteinen. Kjelen skal ha vært av skotsk 
type med maksimum damptrykk på 5,62 
kg/cm2, og kunne fyres med kull eller ved.12  
Som tidligere omtalt i beskrivelsen av frakten 
fra Sand til Osen veide den ca. 3 tonn. Skipet 
fikk hovedmaskin og donkeymaskin. 
Protokollen er rik på detaljer om platetykkelse 
og nagle-dimensjoner på kjele, røykhette og 
skorstein, likedan om materialer som er 
medgått til ventiler og stag. Av øvrig utrusning 
nevnes talerør og telegraf. Maskinen står 
imidlertid kun oppført som «maskinen»  
  
Den første hovedmaskinen er senere omtalt 
som en høytrykks dampmaskin. 
 
På babord side av skottet mot aktersalongen 
står det igjen et trinn og to knaster som kan 
stamme fra ei håndrekke. Trinnet fører i dag 
ingensteds, men vitner om at det engang har 
vært nedgang til maskinen fra dekk, like i 
forkant av akterdekket. 

 
Utsnitt av figur 1, arr. tegningen, maskinrommet. 

 

 
Figur 17. Trinn på aktre maskinromskott viser hvor 
nedgangen til maskinen en gang var.  
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Dampskipet i drift 1885 til ca. 1920 
Samme dag som skipet ble sjøsatt kom maskineriet i drift og skipet gjorde en sving i vika ovenfor 

Osen. Påfølgende dag, fredag den 14. august ble det tur opp til Våge og tilbake. Langs med 

Suldalsvatnet var det nærmest folkefest. Folk forlot arbeidet sitt og flokket seg på knattene for å få 

med seg begivenheten, eller «vedunderet av ein båt som «gjekk av seg sjølv»13 som vi kan lese i 

Suldalsdampen.  Om bord kunne det høres både hurrarop og salutter fra breddene.  

Den 29. august var det offisiell overrekkelse fra verftet. Dampskipet hadde vist at det var dugelig, og 

aksjeinnehaverne ble invitert med på fri reise opp til Nes og tilbake. Første ordinære tur gikk torsdag 

den 20. august. Det var avgang fra Osen kl. fire ettermiddag og 2 timer senere skulle skipet ifølge 

ruteplanen ankomme Næs.  Her ble det liggende til dagen etter med retur fra Nes kl. 2 og ankomst 

Osen kl. 4. Den første rutetabellen var gyldig frem til 15. september. Rutetidene varierte med 

ukedagene, og lørdag, søndag og mandag gikk skipet tur og retur samme dag. Hvor store endringer 

som ble gjort denne høsten er usikkert, men etterhvert ble tur og retur på dagen det vanlige 

ruteopplegget.  Det startet om morgenen i nedre ende ved Osen, gikk opp til Nesflaten, med retur 

samme dag.14 Underveis kunne skipet stoppe på stedene Helgenes, Kvildal, Våge, Laleid, Bråtvedt og 

Roaldkvam. Disse grendene hadde imidlertid ikke brygger for et så stort skip, så stoppestedene var 

avhengig av at det kom småbåter i møte fra land.  

Det kostet 50 øre for en reise på andre klasse og en krone på første klasse. Bygdefolk styrte gjerne 

unna plysjen i akterskipet og reiste på billigste måte med tilgang til salongen under bakken. Skipet 

kunne ta inntil 135 passasjerer på turen.15 50 øre for en enveis reise over Suldalsvatnet var nok ingen 

blodpris, men i et bygdesamfunn med utbredd naturalhusholdning og hvor bytte av varer kunne 

være vel så utbredt som salg, kunne billetten oppleves dyr. Flere valgte å stå over dampskipet og i 

stedet ro distansen i egen båt, slik de hadde gjort det i alle år før dampen kom.  

Den første besetningen 
Lars Kolbenstvedt fra Suldal var skipets første skipper, mens ansvaret nede i maskinrommet ble gitt 

til maskinist Matias Soma fra Stavanger.16 Vi kjenner ikke hele mannskapet, hverken fra den tidligste 

tiden eller senere, men i tillegg til de to, kjenner vi til matros Steffen Larsen Hylen som også var 

Suldøl,17 og dertil skal det ha vært nok en matros og en fyrbøter, altså et mannskap på fire under 

skipperen.  

Livsnerve i lokalsamfunnet 
Som vi har vært inne på endret forholdet mellom bygdesamfunnene seg som en følge av 

dampskipsfarten. Osen ble et naturlig knutepunkt i samferdselen i Suldal. Men skipet påvirket også 

bygdefolkets vaner. Bryggene ble til sentrale møtepunkt. Dit kom DS Suldal med varer, kanskje noen 

husdyr, post og passasjerer, og bygdefolket møtte opp for å motta posten eller kanskje bare høre 

siste nytt fra verden utenfor. Like viktig var det at bygdefolk også traff hverandre, og slik utviklet 

bryggene seg til sosiale midtpunkt. 

                                                           
12 Trygve Brandal 2014, upublisert dokument, Ryfylkemuseet 
13 Høibo side 7 og 10. I heftet om Suldalsdampen er det noe sprikende opplysninger om prøveturen. På side 7 
kan vil lese at det var prøvetur fra Osen til Nes den 13. august, mens fremstillingen her bygger på et utdrag av 
lærer Thorbjørn Braatvedts dagbok gjengitt på side 10.  
14 Dagbladet 23.8.1885 
15 Høibo side 10, Dagbladet 23.8.1885, Rogaland Avis 13.8.1960.  
16 Høibo s 22-23 
17 Stavanger Aftenblad 24.11.1902 
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Dampskipet fikk en viktig funksjon for gårdsdriften langs med Suldalsvatnet. Det var dyr på alle 

gårdene, og transport, enten det var for beite eller for slakting, ble mye enklere når bøndene slapp å 

ro.  Om høsten var det bestandig fullt om bord med årslam som skulle slaktes. Likedan hadde 

bøndene på øyene i ryfylkefjordene nytte av dampskipet på Suldalsvatnet. De kunne ha dyra på 

fjellbeite i sommerhalvåret og da gikk transporten med dampen.18  Også fra Røldal dannet 

Suldalsvatnet forbindelsen til verden utenfor, og Hoftun omtaler DS Suldal som en livsnerve for 

røldølene.19 

Turisme  
Utvikling av turisme var en del av grunnlaget for etablering av dampskipsrute på Suldalsvatnet. Det 

Stavangerske Dampskibsselskab satset på å utnytte dette og annonserte sammen med Suldal 

Dampskibsselskab for turistrute med skip fra Stavanger til Sand, opp Suldal hvor ferden med DS 

Suldal gjennom Suldalsporten var et skue for seg, så opp Bratlandsdalen til Røldal. Det var ei rute 

som involverte busselskapet, og som også den lokale hotelldriften klarte å utnytte. Fra Røldal kunne 

turistene velge seg videre, enten til Odda, eller østover til Haukeliseter, Telemark, Dalen og Oslo.20  

At utviklingen var svær positiv fra den gang «turist-pionerene» rodde over Suldalsvatnet vitner to 

klipp fra Vestlandsposten ved begynnelsen av århundreskifte om, begge gjengitt i tidsskriftet om 

Suldalsdampen.21 Det første er fra 4. mai 1901, og det andre fra 1. august 1902 

«Paa Hotellerne er der nu febrilsk travelhed. Man ruster sig til Turistsæsongen. Der vaskes og 

males og pudses op i hver Krog. Intet spares for at gjøres det indbydende for de Reisende, 

som man i aar venter flere af end nogensinde tidligere»  

                                                           
18 Bråtveit i Gamalt frå Suldal nr. 10 s. 51  
19 Hoftun s. 386 
20 Høibo s. 15 
21 Høibo s. 11 

Figur 18. Nesflaten med DS Suldal liggende ved kai, ikke datert (Ryfylkemuseet).  
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«Det er rart at iakttage den daglige strøm af Reisende oppover og nedover Dalen. I Osen kan 

der være febrilsk Forvirring av Sprog: engelsk, tysk, hollandsk, fransk, stundom ogsaa andre 

fremmede Sprog snurrer en om Ørene ved siden af bergensk, kristiansandsk og de forskjellig 

østlandsk-dialekter, samt dansk og svensk. Hovedstyrken udgjøres av Englendere og 

Tyskere.» 

Ny besetning 
Skipper Lars Kolbenstvedt sto om bord inntil 1900, og tiltrådte som lensmann i Hjelmeland samme år. 

Lars Vaage kom på plass i hans sted året etter. To år senere sluttet maskinist Mathias Soma og 

overlot maskinen til Erik Amundsen. Et mer tragisk skifte skjedde i november samme år da Matros 

Hylen omkom i en drukningsulykke. Ulykken inntraff utenfor tjeneste, og i elva.  «En velvilligere og 

mere afholdt mand vil neppe komme til at intage hans plads paa Suldalsdamperen»22 kunne man lese 

i avisen. Lars Vaage hadde også med seg sin bror Pål Vaage, og de to vekslet som skipper.23 Over 

halve besetningen var med andre ord ny like over århundreskiftet.  

 

Figur 19. DS Suldal på slipp ved Sundsur (Ryfylkemuseet) 

Dampskip eller uhyre 
At det fantes et uhyre i Suldalsvatnet, var en kjent sak i 1885 da Suldal ble sjøsatt. Uhyret var 

observert flere ganger tidligere. Men med dampskipet og uhyret i samme farvann, kom de to til å bli 

assosiert med hverandre. De hadde visse fellestrekk, og det var kanskje grunn til å frykte et 

sammenstøt mellom dem.  Under høyonna i 1892 var fem arbeidsfolk i full sving ute på jordene ved 

Roaldkvam. Det var en stille dag og innsjøen lå som et speil. Arbeidsfolkene synes de hørte 

dampskipet komme, og sprang ut på en fjellknatt for å se. Dampskipet var ventet på denne tiden av 

dagen, og var nok et særlig flott skue på slike fine dager. Det de fikk se liknet imidlertid mer en 

                                                           
22 Stavanger Aftenblad 24.11.1902 
23 Høibo s. 22-23, Rogalands Avis 13.8.1960 
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hvelvet båt, og den kom i full fart så vannet fosset om baugen. De kjente bare til dampskipet som 

kunne holde en slik fart og lage slik sjø, men dette måtte være noe annet. Da fenomenet var ca. 300 

alen fra land, forsvant det ned i dypet. Alle fem var sikre i sin sak, det kunne ikke ha vært noe annet 

enn uhyret. To av dem avga senere ed på forklaringen, og under edsavleggelsen kom det frem en 

bekymring for hva som ville hende dersom dampskipet skulle komme til å krysse kurs med dette 

uhyret. Tidlig året etter ble uhyret også sett av et ektepar i Roaldkvam, og beskrivelsen deres passer 

godt til den som tidligere var fremlagt av de fem mennene. Denne gang hadde Suldal ankommet like 

etter, mens det fremdeles var skum i vannet etter uhyret, og i dette skummet ble funnet en 

kuleformet klump på størrelse med to knyttenever. Det ble spekulert på om det kanskje kunne være 

ekskrementer etter uhyret, og klumpen ble derfor levert Stavanger museum for nærmere gransking. 

Museet kunne på sin side tørt fastslå at uhyret, dersom det var opphavet til klumpen, måtte være 

planteeter.24 

Isen 
Ved normale vintre utgjorde ikke is noen stor utfordring for dampskipsdriften. Suldalsvatnet er dypt, 

og fryser sjelden til. Med dampskipet i drift kom det jo også bevegelse i vannoverflata. Et absolutt 

unntak var vinteren 1917 – 18. Det var Josef Fisketjønns første sesong som skipper og han forteller i 

et intervju at hele vannet frøys til, og at skipet av den grunn ble liggende månedsvis. Først ute i mai 

kunne dampen igjen settes i drift. I 1941 var det nesten like ille, og det gikk 3 ½ måned før Suldal kom 

frem til Osen den 7. mai». Skipperen fortalte sjøl til Stavanger Aftenblad fem år etter: 

«Me bala lenge med å holde råka open. Eg minnest me brukte 11 ½ time frå Kvildal til 

Roalkvam ein gong, 5 timar frå Lali til Bråtveit. Til vanleg treng me ikkje meir enn knappe 2 

timar på denne leia, same om ein går innom alle stadane. Og me gjekk dag og natt til me 

mest var stupeferdige. - Det var reine Montana-vinteren!»25 

Bygdefolk utfordrer rutetidene 
I 1908 kom det klager fra folk i Roaldkvam over manglende anløp i øvre del av Suldalsvatnet.26 og i 

1914 kom det et krav om å rokkere hele ruteplanen slik at skipets utgangspunkt ble Nesflaten og ikke 

Osen. Hvordan den første saken ble behandlet, kjenner vi ikke til, men på et eller annet tidspunkt 

trolig mye senere, kom dampen til å gå helt opp til Roaldkvam. Den andre saken ble både vurdert av 

postvesenet og kommunestyret. En kunngjøring i Stavanger Aftenblad i 1919, tyder på at kravet fikk 

gjennomslag. Da skulle det holdes et kommunikasjonsmøte på Nesflaten, og i den forbindelse ble det 

varslet ruteendring. Denne dagen ble det avgang fra Osen kl. 8:00 om morgenen og 14.30 fra 

Nesflaten om ettermiddagen, altså lik den opprinnelige ruteplanen. Det skulle tyde på at ordinær 

rute i 1919 var motsatt, med avgang fra Nesflaten om morgenen og Osen om ettermiddagen. I 

tidsskriftet Suldalsdampen er endringen lagt til ca. 1923, og det beskrives at den fikk konsekvenser 

for hotelldriften. Nå var det hotell Bratlandsdal på Nesflaten som fikk majoriteten av overnattingene. 

Omstillingen var antakelig dramatisk for hotellnæringen, og det ble også Bratlandsdal hotell som 

klarte seg lengst.27 

 

                                                           
24 Romsdals Amtstidende 4.10.1892, 13,10.1892, 28.2.1893. Avisen henviser til Stavanger Avis i sin omtale. 
Tilfellene ble imidlertid referert til i aviser over hele landet.  
25 Moe i Gamalt frå Suldal nr. 11 s. 68-71 
26 Stavanger Aftenblad 18.8.1908 
27 Høibo s. 14 
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Figur 20.  Suldal ved isbrygga ved Midtfjordholmen omkring 1941. (Ryfylkemuseet/ Heidi Fisketjøn) 

Endringer i besetningen 
Lars Vårvik mønstret på som matros i 1912, og kort tid etter må Josef Fisketjøn ha startet sin karriere 

om bord. Han trådte først til ved behov, men fikk fast hyre i 1915. To år senere avløste han Lars 

Vaage som skipper, og med sine mange år om bord ble han et kjent syn for mange passasjerer. 

Fyrbøtere er det lite kunnskap om så langt, men i 1920 fikk Kleng Vårvik jobben med å bære ved eller 

skuffe kull til kjelen. Kanskje var det kortvarig for han ble trolig styrmann innen han mønstret av i 

1923. Matros Lars Vårvik og Maskinist Erik Amundsen mønstret begge av i 1926.28 

  

                                                           
28 Høibo s. 22 -23 
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Konstruksjonsmessige endringer 1895 til ca. 1920 
Det ble foretatt en rekke små og store endringer i den tidlige driftsfasen, men i hovedsak forble 

arrangementet uendret fra nybygg og frem til årene rundt 1920-tallet. Vi presenterte innledningsvis 

tre fotografier, figur 2, 3 og 4 for å dokumentere skipet slik det ble bygget. Figur 3 og 4 er tatt noen 

år etter byggingen og viser også noen av de endringene som ble utført den første tiden. I den videre 

fremstillingen blir disse supplert med andre foto som viser utviklingen frem til Suldal fikk styrehus 

foran skorsteinen i 1924. I tillegg bygger fremstillingen på tegninger av kjele og arrangement. 

Bortsett fra kjeletegningen og opplysninger om en ny maskin, er det vanskelig å med sikkerhet slå 

fast hvilke endringer som ble foretatt under dekk, men utvendige endringer må også ha påvirket 

deler av innredningen. 

Fotografiet tatt rundt århundreskiftet, figur 
3, dokumenterer flere endringer på det da 
ca.15 år gamle skipet. Av mindre 
nyinstallasjoner kan vi ta med postkasse på 
aktre skott av babord sidehus, og på 
akterdekket har det kommet til en langbenk 
på hver side.  Benken har dreide bein og er 
uten ryggstø, og på figur 25 hvor benken 
sees fra forskipet, kan vi dessuten registrere 
at setet hviler på en sarg og består av tynne 
ribber. 
 

Maskin og kjele 
Mye tyder på at DS Suldal fikk installert ny 
kjele ved midten av 1890-tallet, altså bare ti 
år etter at skipet ble bygget. En innførsel i 
postprotokollen i 1894 forteller at skipet 
ventes å komme i drift igjen etter at kjelen 
er renset.29 To tegninger oppbevart ved 
Sjøfartsdirektoratet30 peker imidlertid mot 
at en «kjelesjau» ikke var tilstrekkelig. 
Stavanger Støberi & Dokk leverte kjeleteg-
ning med tittel «Ny Kjedel af staal for Suldal 
i Suldalsvandet» i 1894, og tegningen fikk 
godkjenning av Veritas samme år (figur 8). 
Det foreligger også en annen kjeletegning. 
Den er ikke datert, men ut fra språk og 
skrivemåte kan den se ut til å være fra 
samme tid. Sistnevnte har tittel «Ny 
Indrekjedle for SS Suldal». Forskjellene i 
overskriftene tyder på at tegningene ikke 
kommer fra samme sted, og den sistnevnte 
er trolig fra et konkurrerende verft. 
Sistnevnte er ikke påført godkjennings-
stempel, så antakelig var det Stavanger 
Støberi & Dok som fikk bestillingen. Den nye 
kjelen skulle få et arbeidstrykk på 80 bb.  

 

 
Utsnitt av figur 3. Benker på akterdekk 

 

 
 

Figur 21. Kjeletegning approbert av Veritas i 1894, Snitt av 
kjelen sees på neste side (Sjøfartsdirektoratet) 

                                                           
29 Journalnotat 19.12.1894, poststyret. 2. postadministrasjonskontor, Samferdselsdepartementet, RA 
30 Tegninger oppbevart i mappe Suldal, Sjøfartsdirektoratet 
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Den opprinnelige høytrykksmaskinen skal 
ifølge flere kilder, blant annet Jensen, ha 
blitt byttet ut med en høy- lavtrykksmaskin 
på 49 ½ indikerte hestekrefter.31  Et 
målebrev fra 1903 forteller at det da sto en 
høy- lavtrykks dampmaskin på 15 nominelle 
hestekrefter ombord.32 Å overføre 
nominelle- til indikerte hestekrefter er 
krevende, men 15 nominelle hk. på en lav- 
og høytrykksmaskin skal tilsvare langt mer 
enn de 49 ½ indikerte. Vi kan uansett 
forholde oss til at Suldal etter 1903 hadde 
en høy- og lavtrykksmaskin på 15 nominelle 
hk.   
 
Figur 3 viser at det også ble gjort endringer 
på casingen, noe som langt på vei bekrefter 
endringene i maskinen. Mens 
maskinskylightet tidligere sto montert på 
dekk mellom casing og akterdekk, er 
casingen nå forlenget akterover slik at den 
møter, eller nesten møter akterdekket, og 
skylightet er plassert på casingen.  
 
I forenden og på tvers av casingen ble det 
montert en form for luftesystem ned mot 
kjelen, og luftelyra som tidligere sto til 
styrbord for skorsteinen ble flyttet til babord 
side. I løpet av årene 1894 - 1903, ble altså 
kjele, maskin og casing fornyet, kanskje ble 
alt gjort i en og samme operasjon og da 
sannsynligvis i 1894, året for datering av 
kjelen.  
 
En planskisse (figur 22) av casingen slik den 
fremstår i dag, gir et godt bilde av 
endringen. Den brede og fremre enden mot 
høyre, stammer fra den opprinnelige 
casingen, mens den smalere aktre enden 
stammer fra nybyggets skylight. Disse ble 
bygget sammen etter kjele- og 
maskinbyttet. 
 
Endringen på casingen er tegnet inn på to 
skisser av arrangementet, datert 1907 og 
1909. Skissen fra 1907 (figur 23) er stemplet 
Ingeniør J.H. Jacobsen i Stavanger. Den er 
trolig utarbeidet i forbindelse med nye 

 

 
 

 

Utsnitt av figur 3.Fornyet casing, skylight montert på casingen, 
luftelyre flyttet fra styrbord til babord side og ny utlufting foran 
skorsteinen 

 

 
Utsnitt av Figur 2. Før casingen ble fornyet ble den avsluttet 
like akter for skorsteinen. Skylightet som her er åpnet, står 
montert på dekk 

 

                                                           
31 Jensen s. 38 
32 Målebrev 1903, Suldal Dampskibsselskab, PA-022, Suldal Kommune, IKA 



- 31 - 
 

endringer som skulle utføres, men det er 
vanskelig å se den som en byggetegning.  
Den har ingen inndeling av dekkene og 
dimensjoneringen virker til å være tilfeldig. 
Målestokken har liten verdi når f. eks 
lasteluka er tegnet mye mindre enn den 
faktisk var. Endringene som kommer frem 
av tegningen er et fremspring fra 
akterdekket mot casingen, og et nytt 
sidehus på babord side mot akterdekket.  
 
Endringene bekreftes av 1909- skissen (figur 
24) som er fra en oppmåling av skipet, og 
som vi dermed skal kunne anta at viser 
arrangementet etter at endringene er blitt 
utført.  
 

Endringer på dekk 
Fremspringet fra akterdekket på 1907-
tegningen finner vi igjen på 1909-tegningen 
hvor det også er påskrevet styrehus. Et 
utsnitt av figur 18 bekrefter det nye 
styrehuset sett forfra. Det kan også sees på 
figur 25, og på det kolorerte fotoet, figur 4 
kan vi ane konstruksjonen sett på skrå fra 
styrbord side. 

 

Figur 22. Planskisse av dagens casing påført enkelte mål. 
Målene kan samsvare med målene etter fornyelsen rundt 
århundreskiftet. Det brede feltet foran (mot høyre) tilsvarer 
antakelig opprinnelig casing, mens det smalere feltet akter 
(mot venstre) antakelig tilsvarer åpning for opprinnelig 
skylight. Den 40 cm lange innsnevringen på midten, samt feltet 
på 25 cm i akterkant, representerer trolig tilføyelser i 
forbindelse med endringen.    

 
Utsnitt av figur 18. Konturene av et styrehus kan sees bak 
skorsteinen, sannsynligvis forskjøvet fremover i forhold til 
tidligere styreposisjon, til fremspringet mot casingen.  

 

Figur 23 Tegning datert 1907 viser planlagte endringer av dekksarrangementet på Suldal. (Suldal Dampskibsselskab, Suldal 
kommunes arkiv)  
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Figur 24.  (forrige side) Skisse for oppmåling av skipet, datert 1909. Det er dessverre vanskelig å gjengi skissen her slik at 
skriften blir forståelig. Lengdemål for avgrensede områder er oppgitt på linje langs med skrogtegningen. Man kan f. eks lese 
at trossebrettet i hekken bygger 1,0 m. i lengderetning, at det er 0,8 m. fra trossebrett til nedgangskappe og at selve kappa 
er 1,23 m lang. Slik kan man ta ut mål helt frem mot baug. Breddemålet på den samme kappa skal kunne leses inne i 
tegningen, tallene er utydelige men trolig står det 0,85 m. Ellers kan man lese benevnelser på ulike rom eller åpninger. 
Interessant er det at det på styrbord side ved leider til akterdekk står «Luge» med mål B: 0,62, og L: 047. Denne må føre til 
maskinrom, mens vi har funnet eksisterende trinn under dekk som tyder på at tidligere luke til maskinrom var på babord 
side. Trolig ble luka flyttet i forbindelse med ombyggingene. (Suldal Dampskibsselskab, Suldal kommunes arkiv) 

Det er ingen foto som viser at styrehuset 
hadde akterskott, det ser faktisk helt åpent 
ut akterover. På figur 26 ser det også ut til at 
sideskottene er minimale med bare et 
vindu, og tilsvarende lengde på skottet. 
Samme foto viser at styrehuset på et 
tidspunkt ble malt hvitt. 
 
Det nye sidehuset som begge tegninger 
antyder at skulle settes opp på babord side, 
fremkommer ikke på fotografiene fra 
perioden, det vil si med et forbehold 
vedrørende Wilse-fotoet (figur 4) datert 
1912. Her er detaljene så diffuse at det er 
vanskelig å skille mellom hus og dekkslast. 
Det kan tyde på at de to fotografiene (figur 
18 og 25) er tatt før 1909, i det styrhuset er 
kommet på plass, mens monteringen av 
sidehuset gjenstår. Vi skal likevel dvele litt 
ved en annen mulighet. Det virker på den 
ene side noe usannsynlig at oppmålings-
tegningen skal inneholde elementer som 
ikke var bygget ettersom dens funksjon var å 
måle alle rom om bord, men på den annen 
side er det også en usannsynlighet ved selve 
tegningen, nemlig at begge sidehusene på 
babord side har påskriften «WC». Kan det 
forreste ha vært vurdert revet, og det aktre 
vurdert bygget mens skipet ble målt og 
nedtegnet? Kan ett av dem ha blitt målt opp 
uten at det var meningen å ta det med i 
regnestykket om skipets lasteevne?  
 
Et fotografi av byggeaktivitet om bord, viser 
sidehuset under oppbygging. (figur 26) 
Dette må ha foregått etter 1912 ettersom 
mastevinsjen som fortsatt er om bord på 
fotoet fra 1912 (figur 4), nå er fjernet.  Det 
bekrefter antakelsene vedrørende 
tegningen av 1909, om at det var et påtenkt 
bygg som ble tegnet inn.  Konstruksjonen på 
sidehuset ser ut til å være lik dagens løsning, 
buet stålplate i rygg ut mot sjø, og sideskott 
av tre i stålramme.  

Figur 25. Situasjonsbilde fra lastedekket. Styrehuset har rett 
front i motsetning til den tidligere hesteskoformede skjermen. 
Bildet tyder på at det ikke var akterskott på huset. (ukjent, se 
«Facebook «DS Suldal» Suldalsdampens venner») 

 
Utsnitt figur 4 (1912) Styrehuset med to vinduer i front som her 
ser ut til å være hvitmalt, skimtes i senter under baldakinen. 
Skyggen under livbåten kan være det nye sidehuset på babord 
side. 
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Sidehuset og dekksvinsj vises også på et foto 
datert 1915 (figur 27). Huset kommer til 
syne under livbåten som henger i davitene. 
Ved masta ser vi dekksvinsjen med 
kjettinger som ser flunkende nye ut. Vi ser 
dessuten spor i masta der klammer til 
mastevinsjen tidligere har vært innfestet. 
  
Luke og leider ned til maskinen har vi 
antydet at må ha vært i samme område som 
det nye sidehuset ble tegnet inn. 1909-
tegningen viser denne på styrbord side. 
Antakelig ble den flyttet for å gi plass til det 
nye dekkshuset. 
 
Det ble også gjort endringer forut mot 
bakkdekket. På fotografiet, figur 26 ser vi at 
både nedgangskappa i senter, og sidehuset 
mot styrbord er fjernet.  Det ser også ut til 
at en ny konstruksjon er løftet om bord. 
Antakelig er det ei ny nedgangskappe. 
Senere foto viser at denne ble montert der 
styrbord sidehus tidligere sto.  Den siste 
detaljen fra fotografiet er et rør med bend 
og et fundament som står lent mot babord 
rekke. Det er antakelig ovnsrøret fra 
salongen forut. Ovnen måtte nødvendigvis 
flyttes på grunn av ny nedgang, og det kan 
være samme rør som sees montert på 
babord side på figur 30.  
 
I dag står det en lysventil i tverrskipskottet 
som danner akterkant av bakken (figur 29), 
samme sted som nedgangen sto 
opprinnelig. Den må være satt inn etter at 
nedgangkappa ble flyttet, og før et nytt 
dekkshus fikk denne plassen i 1953. 
Sannsynligvis kom den opp samtidig med 
flytting av nedgangskappa, da det likevel 
måtte gjøres endringer i innredningen.   
 
Endringene på dekk har også medført 
endringer nede i salongen. Leideren må ha 
blitt flyttet fra senter og ut i borde, noe som 
igjen må ha medført endringer på benkene. 
Ovnsrøret kan tyde på at det nå kom ovn i 
babord side av salongen, slik plasseringen er 
i dag. Så fikk altså salongen lys gjennom ny 
lysventil på akterskottet. 
 
Det håndkolorerte fotoet (figur 4) fremstiller 
mast og bom malt i en lys farge. Masta ble 

 
Figur 26, byggeaktivitet om bord. Bildet anslås å være tatt 
1915 (Ukjent) 

 
Utsnitt av figur 26. Sidehuset med buet rygg i stål og sider i tre 
monteres.  

 
Figur 27. Passasjerer på bakken på et foto datert 1915. Babord 
sidehus ses under livbåten og gammel mastevinsj er byttet til 
ny dekksvinsj (Ryfylkemuseet). 

 
Figur 28. Josef Fisketjønn, Erik Amundsen og en ukjent på 
lastedekket. Bak sees den dekksmonterte lastevinsjen, mens 
forre sidehus mot babord fortsatt er på plass, hvitmalt. Fotoet 
viser også profiler på hus og postkasse. (Ryfylkemuseet) 
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malt lys fra mastespillet og opp til godset, og 
for øvrig sort, mens bommen fikk svartmalte 
felt i begge ender. De lyse og mørke fargene 
på masta bekreftes av fotografiet av to 
passasjerer på bakken, (figur 27) men bildet 
antyder også at masta kanskje ikke var helt 
hvit. Den ser f. eks. mørkere ut enn den lyse 
livbåten.  
 
På figur 4 (utsnitt s. 33) kan vi kanskje ane 
konturene av et tverrstilt skott. Vi sier 
kanskje fordi fotoet er veldig diffust i 
skyggefeltet under baldakinen, og skyggene 
ville neppe ha fanget interesse om ikke det 
var for at senere foto viser det tverrstilte 
skottet, da som hvitmalt, mens det her ser 
ut til å være langt mørkere. 

 
Utsnitt av figur 26. Antakelig ser vi nedgangskappa der to 
mann har satt seg til rette for fotografering, og ei ovnspipe lent 
mot rekka 

 
Figur 29. Lysventil inn til salongen forut, lokalisert der det 
tidligere var nedgang til salongen. Fotoet viser dagens 
situasjon, og vi kan se at lysventilen er blendet innenfra. 

 

 

Figur 30. Suldal med styrehus foran skorsteinen, og levegg mot akterskipet, babord side (Ryfylkemuseet) 



- 36 - 
 

Figur 31. Suldal med styrehus foran skorsteinen, og levegg mot akterskipet, styrbord side. Tverrskipsskottet har et møne 
oppunder baldakinen. Midtfeltet er uten vindu, påmontert et skilt, og på bildet ser det ut til at postkassa er flyttet til dette 
feltet. Bildet viser også en døråpning, med åpen dør og nok et felt med vindu mot borde. Sannsynligvis er det den åpne 
døren vi ser akter for skottet i langskips retning, eventuelt kan det være et langskips le ut mot borde (Ryfylkemuseet) 

Figur 32. Suldal ved kai. Tverrskipskottet sees fra akter. Dør på styrbord side vises tydelig med todelt vindu. I tillegg sees 
tilsvarende dør i åpen posisjon på babord side med fylling nede og todelt vindu oppe. Bak døra sees konstruksjonen ut mot 
babord borde. Foran skottet og på styrbord side ses et nytt sidehus med lysventil i buen mot sjø. Lenger forut sees styrehuset 
sett aktenfra med åpen dør på styrbord side, og på fordekket, ny rigg.  (ukjent, se «Facebook «DS Suldal» Suldalsdampens 
venner») 

Styrehus foran skorsteinen 
Det tverrstilte skottet som anes under baldakinen på det kolorerte fotografiet, sees godt på senere 

foto (figur 32) hvor Suldal i tillegg har fått nytt styrehus, plassert foran skorsteinen. Der styrehuset 

tidligere sto med sine vinduer i front kom det nå en «mønevegg» uten vindu. Erstatningen kan tyde 
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på at den gamle styrehusfronten ble gjenbrukt på det nye styrehuset. På hver side av midtfeltet som 

nå ble uten vindu, ble det satt inn fyllingsdører med todelt vindu oppe. Fra dørene og ut mot borde 

var det faste felt med vindu i øverste del. Figur 31 er det første fotografiet vi har som viser det nye 

arrangementet som kan dateres til 192433 Casingen som frem til da hadde hatt jamn høyde med 

skansen ble forhøyet fra forkant til like akter for skorsteinen. Høyden skulle kunne gi mulighet for dør 

til maskinrommet gjennom casingen, og senere foto, fra motorskip-perioden men fortsatt med 

samme styrehus, viser dør i casingen. Den gamle nedgangen gjennom dekk, ble fortrengt når et nytt 

styrbord sidehus i forkant av akterdekket kom opp litt senere (Figur 32). Høyden på aktre del av 

casingen, der skylightet sto, forble uendret.  

Figur 33. Profilskisse av dagens casing påført enkelte mål. Den røde streken markerer hvordan fremre del av casingen ble 
forhøyet i forbindelse med at styrehuset ble montert over. Feltet over streken markerer en senere forhøyelse da 
dampmaskinen ble byttet ut med motor. Lysventilen på fronten kan ha kommet på ved endringene i 1923 

Det var et lite styrehus, men likevel vanskelig å få plassert på den begrensede plassen foran 

skorsteinen. Antakelig gjorde forhøyelsen av casingen det mulig å forskyve skorsteinsgjennom-

føringen noe akterover, uten å flytte kjelen.  Et grep som tydeligvis ble tatt var at skorsteinen fikk en 

knekk og ble vinklet enda litt akterover like over casingen. Endringen ga litt ekstra plass for 

styrehuset. 

Styrehuset fikk en konstruksjon med ramtre og fyllinger, to fyllinger og to vinduer i front og likedan 

på hver side. Et foto tatt senere, (figur 32) viser at styrehuset fikk dør gjennom styrbord side av 

akterskottet. Som nevnt over, er det forhold som tyder på at det nye styrehuset delvis var gjenbruk 

av det gamle. Men den åpne løsningen uten akterskott på det gamle, følger ikke det nye. Det fikk to 

vinduer i sidene og to vinduer akter, hvorav det ene inngikk i døra.  Hele trekonstruksjonen bortsett 

fra styrehustaket ble hvitmalt. Taket ser ut til å bygge lite i høyden, så antakelig ble det bare bygd 

opp av bord med not og fjær, og med behandlet seilduk over.   

Kjettingstyringen ble antakelig beholdt slik den var, men forlenget fra akterdekket til den nye 

styreposisjonen, trolig slik den er montert i dag.  Styresøyle og ratt kan ha blitt gjenbrukt.  

Den neste endringen som kan registreres er nytt sidehus mot akterdekket på styrbord side, slik det 

vises på figur 32. Skottet med bue mot sjø er i stål og har påmontert lysventil. Noe mer usikkert er 

det med sidene, men det kan se ut som det har en ramme slik som huset til babord, og antakelig 

konstruert i tre. Senere foto viser postkassa på forskottet til dette huset. 

På det første fotografiet med nytt styrehus (figur 31), har skipet fortsatt den gamle riggen hvor 

sporene etter det gamle mastespillet sto igjen. På det neste fotoet (figur 32) har Suldal fått ny rigg. 

Masta ble noe kortere, kanskje en meter, og bommen antakelig noe kraftigere dimensjonert. Nesten 

alle bilder med den nye riggen viser en livbøye hengende i forkant av masta med skipsklokka inne i 

ringen. En annen endring som kan registreres, er en ny høy luftelyre med endestykke som rakk over 

                                                           
33 Rogalands avis 18.8.1960 
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styrehustaket. Denne vises for øvrig ikke på fotografier tatt om vinteren, og kanskje var det en 

innretning som ble satt opp for å gi mer luft ned i maskinen sommerstid.  

 

Figur 34. Suldal med forhøyet casing og styrehus foran skorsteinen. Styrehuset har en ramtrekonstruksjon med fyllinger. 
Babord sidehus mot akterdekket som kom opp i om lag år 1909 er fortsatt på plass. (privat, Kirsten Hetland) 
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Biltrafikk over Suldalsvatnet ca. 1920 til 1938 

 
Figur 35.  Kløven i form av en ca. 30 cm bred plattform med fast rekke i front og akterover, samt løse lemmer mot borde. 
Kløven ble laget i en utsparing i skansekledningen og på utsiden fikk den en trefendring for anleggelse mot kai (ukjent, se 
«Facebook «DS Suldal» Suldalsdampens venner») 

DS Suldal var bygget uten tanke på at det en gang skulle bli behov for å frakte biler over 

Suldalsvatnet. Behovet meldte seg en gang utpå 1900-tallet da bilparken økte og veiene var blitt 

farbare for annet enn hest.  Skipet kunne ta to biler inn på lastedekket, men det ble trangt, og bilene 

gjorde det vanskelig for passasjerer og besetning å passere,34 komme seg til fordekket, ned i salongen 

eller ned gangveien til kaia. På 1920-tallet hadde baker og handelsmann H. Hansen på Osen gått til 

anskaffelse av ei motorskøyte, som dels kunne avlaste og dels supplere dampskipstrafikken med frakt 

av folk, varer og husdyr. Skøyta fikk navnet Osen, og med et enkelt dekksarrangement uten styrehus 

kunne Osen ta opptil tre biler på dekk. Senere kom Suldal dampskipsselskap til å overta eierskapet.  

Det enkleste tiltaket for å ruste DS Suldal for å ta imot biler var det som er omtalt som en kløv, en 

liten utvidelse av dekksarealet i bredden midtskips. Fortsatt ble det beregnet plass til to biler på 

dekk, men det ble romsligere, og ikke minst må det ha blitt enklere å få bilene på og av. Odd Bråtveit 

beskriver kløven som en installasjon som allerede var på plass i 1919:  

«Då Odd Melhus i 1919 kom frå Oslo med første bussen til Suldal Billag kom han til Nes. For å 

få bussen om bord i dampen måtte midtdekket gjerast breidare. Det vart lagt noko på hver 

side. Slik vart det og seinare i sumarhalvåret. I daglegtale heitte det gjerne at Dampen gjekk 

med kløv.»35 

                                                           
34 Trygve Brandal 2014, upublisert dokument, Ryfylkemuseet 
35 Bråtveit i Gamalt frå Suldal nr. 10 s. 53 
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Det går frem at kløven var i bruk i sommerhalvåret, med andre ord kan det ha vært en avtakbar 

installasjon, og kanskje var det bare dette året, 1919, at den ble brukt. I 1928 skrev avisen 1.ste mai 

at: 

«Der er i år truffet en betryggende ordning med innlastning av biler om bord i d.s. Suldal»36  

Det var sannsynligvis en forbedret utgave av installasjonen som ble beskrevet i 1919, og kanskje var 

den mer permanent. I en udatert historisk fremstilling oppbevart sammen med øvrige dokumenter 

fra rederiet kan vi lese:  

«I 1935 ble «SULDAL» utstyrt som en kløvhest». Der ble lagt fendere langs siden, og den 

greide å ta 2 biler. I 1936 ble kronprins Olavs bil fraktet over vannet på denne måten.»37  

Fremstillingen er tatt opp av Brandal i 2014 som skriver:  

«Litt romslegare vart det når det i 1935 vart laga eit lite utbygg på om lag 35 cm. på kvar 

side.»38  

Sannsynligvis er det samme innretning som omtalt i den samtidige avisnotisen i 1928. Den ser 

temmelig ny ut på et foto av Suldal med kløv som antakelig kan dateres til slutten av 1920-tallet. 

(Figur 35) Innretningen ser ut til å være utført i stål, med kraftig trefendring på siden, og 

beskrivelsen, ca. 35 cm bred, kan se ut til å stemme. Samme innretning har det også vært på babord 

side. 

Et enda mer spektakulært tiltak for å få biler om bord var «Tvillingene», en slags lekter bestående av 

et dekk med ramme, montert på to livbåter som flyteunderstell. Tvillingene kunne ta hele fire biler. 

Den ble slept etter Suldal eller Osen skriver Brandal,39 og det samme skriver rederiet i et brev til 

Handelsdepartementet.40 På fotografiet av Suldal med «tvillingene», hvor det riktignok er 

påsketurister om bord og ikke biler, ser det ut til at den er festet inn mot styrbord side ved 

lastedekket. Det er mulig den er festet til «kløven». Brevet til handelsdepartementet er fra august 

1935, altså året før vi kan lese at kronprinsens bil ble fraktet med «kløven». Det skulle med andre ord 

tyde på at de to innretningene var i bruk i samme periode. 

MF Suldalsporten 
Et mer varig tiltak kom i 1939 da rederiet fikk bygget «Suldalsporten», ei ny bilferge med 

gjennomgående bildekk fra hekk til baug, og med kapasitet på 12 til 14 biler. Lokalt og regionalt var 

det fra 1936 argumentert for statsstøttet bilferjedrift.  Veiforbindelsen gjennom Suldalen med båt 

over Suldalsvatnet, riksvei 505, utgjorde veiforbindelse med Østlandet for hele Haugalandet og 

Sauda, ble det argumentert med. Hittil utgjorde trafikken om lag 500 biler i fartstiden juni-

september, men med ei effektiv bilferje ville dette kunne øke betydelig.   Et så stort antall biler på en 

sesong, må ha vært krevende med det utstyret som da sto til rådighet:  

«Den nuværende ferje er over 50 år gammel og tilfredsstiller ikke kravet til en hurtig og sikker ferjing. 

Den tar bare 2 alminnelige biler og assisteres av en gammel sauetransportbåt som tar 3 biler og et 

annet provisorisk fartøi som tar 3 biler.» 41 

                                                           
36 1.mai 20.6.1928 
37 Udatert og usignert historiefremstilling, Suldal Dampskibsselskab, PA-022, Suldal Kommune, IKA 
38 Trygve Brandal 2014, upublisert dokument, Ryfylkemuseet 
39 Trygve Brandal 2014, upublisert dokument, Ryfylkemuseet 
40 Suldal Dampskibsselskab 26. august 1935, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 
41 Bilferje på Suldalsvann, trolig utklipp fra en avis, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 
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Figur 36. Tvillingene, en lekter bestående av en plattform med karmer, flytende på to livbåtskrog (Ryfylkemuseet) 

Suldalsporten til en pris på 151.000 kroner ble finansiert med lånegaranti fra Samferdselsdeparte-

mentet, og ferja ble bygget ved Suldalsvatnet litt ovenfor Osen, utført av Gravdal Skipsbyggeri. I 

likhet med «kløven» og «tvillingene» skulle også dette være et midlertidig tiltak for å ta imot den 

økende biltrafikken. Om ti år var det ventet vei langs hele Suldalsvatnet.  

Suldalsporten kan ha løst utfordringen med økende biltrafikk, men skapte utvilsomt nye utfordringer 

for rederiet. Suldalsporten ble bygget i tre, et valg som ble funnet regningsvarende med tanke på at 

veien snart skulle stå ferdig. Men det gjorde båten udugelig i isen, og i 8 av årets 12 måneder ble 

Suldalsporten lagt i opplag. Nå var også veien over fjellet både østover og vestover fra Røldal 

vinterstengt, så konsekvensene var ikke så store for trafikkavviklingen, men det kostet mer å holde to 

skip i drift enn ett. DS Suldal var fortsatt den viktigste båten for lokalbefolkningen. Den sørget for 

helårsdrift og betjente alle de gamle havnene, mens Suldalsporten kun pendlet mellom to nyanlagte 

ferjekaier for å forbinde veien fra Sand som nå var ferdigstilt til Solheimsvik med veien fra Røldal som 

fortsatt ente ved Nesflaten.  
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Besetningen 
Josef Fisketjønn som avanserte til skipper i 

1917, sto om bord helt til 1951.  Men han var 

ikke alene om oppgaven. Kleng Vårvik som 

tidligere er nevnt som avmønstret fyrbøter og 

styrmann i 1923, kom tilbake som skipper i 

1926. Trolig hadde han i mellomtiden fått seg 

styrmannspapirer. Jacob Imsland trådte samme 

år til som maskinist. Begge sto mange år om 

bord, og var der fortsatt da Suldal ble bygget 

om fra damp til diesel. De første årene av deres 

karriere er det lite kunnskap om øvrig 

mannskap, men i 1935 kom Halvard Hoftun om 

bord som matros, i 1940 kom Albert Solheim 

som fyrbøter og ble senere maskinist, i 1945 

kom Aslak Steinbu og i 1947 Kristian Tjordal, 

begge som matros og billettør. Etter at 

Suldalsporten kom i drift vekslet flere fra 

besetningen mellom de to fartøyene.42  

 

 

. 

  

                                                           
42 Høibo s 22-23 

Figur 37. Bygging av Suldalsporten (Haugalandmuseene) 
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Dampskip på overtid, 1938-1953 

Figur 38. Lyskaster De siste fotografiet av DS Suldal med styrehus, ett av dem datert til 1941 viser et nyoppført sidehus på 
styrbord side mot akterdekket, mens begge sidehus i forkant av lastedekket er fjernet. Sidehuset har samme konstruksjon 
som dagens sidehus og er antakelig det samme. Det rommer i dag toalett. For øvrig har skipet fått lyskaster montert på 
baugen. Lettbåten som tidligere var en langkjølt båt er nå skiftet ut med en pram, påmalt Suldal i forspeilet (Ryfylkemuseet) 

Suldal Dampskibsselskab så tidlig at den nye ferja kom til å slå beina under driften av DS Suldal. Ferja 

betjente hovedveien mellom Sand og Røldal og hadde dermed det største passasjergrunnlaget, mens 

Suldal i hovedsak betjente lokalsamfunnet med færre reisende.  Rederiet mottok årlig kr. kr. 20.000,- 

til drift av Suldalsosen, og kr. 4000,- til drift av Suldal. Hvor lenge staten hadde gitt fast tilskudd til 

drift av Suldal vites ikke, men det kan ha blitt tildelt før den nye ferja kom i bruk. Selskapet søkte om 

å få oppjustert bidraget til Suldal fra 4.000,- til 15.000,-43, og fikk støtte av både kommune og 

fylkeskommune i sine vurderinger. I 1941 lå imidlertid statstilskuddet fortsatt på kr. 4000,-,44 men nå 

etterlyste departementet på sin side, opplysninger om drift av Suldalsporten.45 Den var helt utelatt i 

årsrapporten departementet hadde mottatt. Av korrespondanse etter krigen, kan vi lese at rederiet 

gjennom krigsårene hadde brukt de årlige tilskuddene på kr. 20.000,- til å nedbetale gjeld som var 

tatt opp ved bygging.46 Om det var krigen eller gjelda som førte til opplaget vites ikke.    

Klasseinndelingen som skipet opererte med den første tiden forsvant på et tidspunkt, men det er 

ikke kjent når endringen fant sted. I 1942 finnes det imidlertid dokumentasjon på en annen praksis. 

En billett i sommersesongen kostet 20 øre, og dersom passasjeren også kjøpte returbillett kostet 

denne 15 øre. Den tidligere differensieringen i forhold til klasse var borte. Vinterstid var det billigere, 

henholdsvis 15, og 11 øre. Det kan høres billigere ut enn i 1886 da billettene var oppgitt til å koste 50 

øre for reise på andre klasse og 1 krone på første, men antakelig er det grunnlaget for beregning som 

er forskjellig i de to tilfellene. Det er anført «mili» etter beløpene i 1942, så de hadde nok bare 

gyldighet på et stykke av reisen. Innberetningen oppgir også lønningene til besetningen. Fører og 

                                                           
43 Suldal formannskap til Samferdselsdepartementet 15.9.1939, og Rogaland fylke til Handelsdepartementet 
20.12.1939, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 
44 Ekstrakt av Suldal Dampskipsselskaps rekneskap for året 1941, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-
L0409, RA 
45 Handelsdepartementet 6.12.1940, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 
46 Vegdirektoratet 15.4.1947, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 



- 44 - 
 

maskinist er likt betalt med kr. 324,- pr. mnd. Mens dekksmannskapet på to har utbetalt henholdsvis 

kr. 216,- og 204,- i måneden. Det oppgis med andre ord et mannskap på fire, mens kravet, i alle fall 

tidligere var fem. Dampskipet gikk 301 ordinære turer, 5 kirketurer og 27 ekstraturer i 1942. I 

innberetningen året etter kan vi se at maskinen sannsynligvis er den samme som kom om bord rundt 

århundreskiftet, en høy- og lavtrykksmaskin på 60 hk. Dette året hadde maskinen brukt 421 favner 

ved til brensel, samt 360 kg. petroleumsolje og 876 kg. smøreolje. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 39. Rutetider for DS Suldal høsten 1943. I begynnelsen gikk båten mellom Suldalsosen og Nesflaten hvor det var 
veiforbindelser, og anløp flere av grendene underveis. Da Suldasosen med sitt mer effektive bildekk kom i drift, overtok den 
forbindelsen mellom de to endestoppene, mens Suldal tok seg av forbindelsen til de mindre stedene. Under krigen ble 
Suldalsporten lagt i opplag og Suldal ble i stedet satt inn i «bilruta».  Roaldkvam helt øverst i Suldalsvatnet, har i tillegg fått 
faste anløp, noe som ikke var tilfelle de tidlige årene. 

Krigsårene ble innbringene for dampskipsselskapet. Billettinntektene økte betraktelig, noe som først 

og fremst kom av at Suldalsporten lå brakk, så passasjergrunnlaget på det gjenværende dampskipet 

gikk opp. Etter krigen kom Suldalsporten i drift igjen og driftsinntektene på dampskipet gikk dermed 

ned. Motsatt var det med utgiftene. Lønningene var steget og det samme gjaldt fyringsutgiftene. 

Dessuten hadde vedlikeholdet fått et etterslep gjennom krigsårene som nå måtte tas igjen.48 Det ble 

derfor søkt om økte statlige tilskudd for å få dampskipet i presentabel stand. Samferdselsdeparte-

mentet hadde ingen intensjon om å komme rederiet i møte. Det ønsket tvert imot å redusere 

kostnadene for driften på Suldalsvatnet. Departementet la frem en løsning hvor DS Suldal skulle 

legges i opplag sommerstid, og kun settes inn på vinteren når Suldalsosen måtte i opplag. Det kan 

nevens at Suldalsosen hadde blitt påspandert ishud og ventelig kunne klare seg bedre vinterstid nå 

                                                           
47 Suldal Dampskibsselskabs innberetning til departementet, med vedlegg 6.3.1943, og 17.2.1944. Det kan 
nevnes at for billettprisene er det er endringer i innberetningene fra 1942 til 1943. Det opereres ikke lenger 
med sommer- og vinterpris, og «mili» er ikke nevnt. Det siste har antakelig ingen praktisk betydning. 
Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 
48 Samferdselsdepartementet ved dampskipskonsulenten 31.3.1947. Samferdselsdepartementets sentralarkiv, 
DG-L0409, RA 
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enn tidligere.49 Et viktig poeng for departementet var å unngå samtidig drift av de to fartøyene. Det 

ville være særlig innsparende i forhold til bemanning.  

Rederiet avviste å legge ned driften av dampskipet på sommeren, og fikk støtte fra Det Stavangerske 

Dampskibsselskab som var vert for en konferanse mellom nasjonale og lokale interesser der driften 

på Suldalsvatnet sto på agendaen. Suldalsporten kunne ikke legge til de eksisterende kaiene, ble det 

hevdet, og lokalbefolkningen og turisttrafikken ville bli skadelidende. Det kom motforslag fra 

departementet som tok høyde for dette. Ved å benytte småbåter ved stoppestedene med omlasting 

ute på fjorden kunne Suldalsporten nå samtlige kaier. Stavangerske svarte med at det ikke var 

gjennomførbart fordi slike småbåter ikke fantes, og sendte samtidig et forslag til vinterpostrute til 

Samferdselsdepartementet, og håpet vel på at det nå skulle bli stille om saken.50 I november kom det 

likevel en klar anmodning i et skriv fra samferdselsdepartementet om å finne frem til en rimeligere 

drift,51 og på dampskipsselskapets generalforsamling samme måned ble departementet 

imøtekommet.  Det ble besluttet å sette Osen i driftsmessig stand for å ta dampskipets sommerrute. 

Det ville opprettholde et tilbud til lokalbefolkningen med sparte fyringsutgifter og utgifter til 

mannskap. På det samme møtet ble styret bedt om å ta fatt på arbeidet med å skifte ut Suldals 

dampmaskin med motor.52 Dampskipets drift inntil ny maskin kom på plass var ikke nevnt, men den 

eneste funksjonen som gjensto var isbryting. I januar kom det støtteerklæring fra turistnæringen som 

hadde lest om nedleggelsen av Suldals rute, og som mente dagens tilbud måtte opprettholdes,53 men 

vedtakene var jo allerede gjort.  

Å få Osen istandsatt til å få sertifikat, viste seg imidlertid krevende. Det måtte fornyelse til både i 

hudplank og dekksplank, så vel som i spantene. Dette var for krevende i ei tid da materialer nærmest 

var umulig å oppdrive. Planen for Osen ble derfor oppgitt54 

Hvordan Suldal i realiteten ble driftet de kommende seks årene er ikke helt klart. Dersom skipet 

fungerte som isbryter på vinteren har det nok også tatt med passasjerer. Og uten sertifikat på Osen 

kan det vel tenkes at DS Suldal også gikk lokalrute på sommeren. 

 

  

                                                           
49 Bråtveit i Gamalt frå Suldal nr. 10 s. 53-54 
50 Stavangerske DS til Samferdselsdep. 1.8.1947, Barton ved Samferdselsdepartementet til Stavangerske DS, 
22.8.1947, Stavangerske DS til Samferdselsdep. 1.9.1947, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, 
RA 
51 Fylkesmannen i Rogaland 12.2.1948, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 
52 Særutskrift av møtebok for Suldal dampskibsselskabs generalforsamling 3.11.1947, 
Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 
53 Turisttrafikkomitèen for Stavanger og Rogaland 26.1.1948, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-
L0409, RA 
54 Suldal Dampskibsselskab 26.2.1948, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 
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Ombygging i 1953 

Figur 40. MS Suldals to-sylindrede Union, slik den fremstår i dag 

I 1953 ble skipet gjenstand for en større ombygging. Det er allerede nevnt at styret i 

dampskipsselskapet i 1947 fikk i oppgave å anskaffe ny motor. Kort etter ble det sendt ut forespørsel 

til 11 mulige leverandører. Det var ønsket en glødehodemotor, ny eller brukt, med minst 2 sylindre 

og med en ytelse på ca. 120 hk.55 Seks år senere ble altså den gamle dampmaskinen tatt ut og 

erstattet med en Union semidieselmaskin på 60 hk. Union ble bygget ved De forenede 

motorfabrikker i Bergen, og i en senere rapport kan vi lese at Unionmaskinen som ble kjøpt inn var 

flunkende ny,56 riktignok med færre hestekrefter enn rederiets opprinnelige ønske.  

Overgang fra damp til diesel medførte også 

endringer i arrangementet både over og under 

dekk. Dessuten ble situasjonen benyttet til å 

gjennomføre andre moderniseringer som å 

etablere mer inneplass for passasjerer, og ly for 

krøtter og annen buskap.   

Det var Det Stavangerske Dampskibsselskab som 

leverte tegninger, og sto for ombyggingen. Profil 

og plantegning er datert september 1953, og 

revidert den 6. november 1953. Krengeprøve var 

foretatt før revidering i november, så en skulle tro 

                                                           
55 Det Stavangerske Dampskibsselskab 21. nov. 1947. Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 
56 Søknad om passasjersertifikat 1963, Suldal, Sjøfartsdirektoratet  

Forespurte leverandører av motor 
- Motorfabrikken Rapp, Oslo 

- De forenede motorfabrikker, Bergen 

- Haldorsen & sønner, Rubbestadneset 

- T. Evers & Co Haugesund 

- Joachim Grieg & Co, Bergen 

- R. S. Platau AS, Oslo 

- J. Gran & Co, Bergen 

- Ansgar Jensen AS, Oslo 

- Nils P. Høyer & søn AS, Skien 

- Fearnly & Enger, Oslo 

- F. Dahle & Co, Bergen 
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at tegningen i hovedsak representerer et ferdig ombygget skip. På prøveturen klarte Suldal en fart på 

8,5 knop mot 7 før maskinskiftet. Ombyggingen fikk en kostnad på over 100.000 kroner.57 

 

 
Figur 41a, profiltegning, utsnitt fra generalarrangementet 1953 

Endringer på skroget 
Ettersom kjelen ble fjernet, ble det mulighet til å flytte skottet mellom maskinrom og lasterom noe 

akterover og dermed få økt kapasitet i lasterommet. Rester av tidligere skott på spantene viser at det 

ble flyttet ett og et halvt spantefelt. (se figur 16, s. 22)  

 

 
Figur 42. Suldal langs iskanten ved Solheimsvik etter ombyggingen. Vi ser overbygget akter med fast konstruksjon nede og 
fleksibel duk med vinduer over.  Skyvedør til styrehuset og maskinromsdør i casingen under står åpne. Lastedekket har løse 
rekker og rekka på fordekket er forsterket. Lanternekassene er flyttet fra vantene til styrehuset. Helt ned mot vannlinja 
under sidehuset sees ny lysventil til maskinrom. (Ryfylkemuseet) 

                                                           
57 Se litteratur 
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På tegningen er det lagt til kontraspant i 

maskinrommet, det vil si en forsterkning med et 

ekstra spant på de eksisterende. Dette ble trolig 

ikke gjennomført. I alle fall er det ikke 

kontraspant på dagens versjon.  Tegningen gir 

forøvrig en oversikt over all ballast som ble lagt 

inn.   

Fotografiene fra tiden etter ombyggingen viser 

en ny lysventil på hver side av skroget. De er ikke tatt med på tegningen, men de ble antakelig 

montert samtidig med maskinbytte. Ventilene er mindre enn lysventilene til salongene og ble 

montert forholdsvis nær vannlinja. Skansen på det lavereliggende lastedekket ble åpen fra styrehuset 

og frem til bakkdekket. Det samme feltet hadde vært åpnet opp en gang tidligere da skipet fikk 

«kløv», og det er mulig det bare var løse lemmer etter den tid, selv om det ut fra fotografiene ser ut 

til å ha vært hel skanse. Lemmene som nå ble satt inn var i tre, utformet som ei grind til en 

innhengning.  Formålet var sannsynligvis ikke å kunne ta biler om bord denne gang, det tok 

Suldalsporten seg av. Antakelig skulle det bli lettere å frakte husdyr, noe som henger godt sammen 

med arrangementet som nå kom på dekk.  

Skipet hadde i alle år hatt svart skrog, mens trekonstruksjoner over dekk hadde skiftet fra teakfarge 

de første årene, til hvit, i alle fall fra 1920-årene. Nå ble hele skipet hvitmalt med unntak av 

skorsteinen som fikk gul farge, samt casing og et nytt dekkshus som ble gråmalt. 

Endringer i dekksarrangementet  

 
Figur 41b, dekksplan, utsnitt fra generalarrangementet 1953 

Rekkverket rundt bakkdekket ble endret. Et 
vinkeljern ble lagt som ny topprekke over 
eksisterende runde topprekke, og mens 
det opprinnelig kun var en rekke mellom 
topprekke og dekk, ble det nå fem. To rør 
ble sveiset inn over og to under den 
eksisterende. Det ga naturligvis økt 
sikkerhet, og var sannsynligvis resultat av 
et sikkerhetskrav. Forut på babord side ble 
det satt inn en port i rekka, og mot 
forstevnen kom det en ny flattjerns-
konstruksjon som avslutning. 
  
På bakkdekket akter for masta er det 
tegnet inn vinsj, og bommen er markert 
med en løfteevne på 0,5 tonn. Vi kjenner 

 
Utsnitt av figur 42. Rekke på bakken er forsterket og utstyrt med 
port på styrbord side 

 

Ballast i bunn, gjengitt fra 1953-tegningen 

forskarp:   sement 

under lasterom forut:  sementblokker 3000 kg. 

under lasterom akter:  jernballast 1900 kg 

under motor:   ballast 1000 kg 

under aksling   sement 

hylse:    ballast 800 kg. 
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ikke løfteevnen på den forrige, så teksten 
trenger ikke å ha medført noen fornyelse.   
 
På arrangementstegningen er det skrevet 
«lufteventil» på døra til nedgangen forut. 
Det ble trolig ikke gjort for å fortelle at det 
allerede var en lufteventil der, men for å 
påpeke at det skulle monteres en. I senter 
mot bakkdekket er det tegnet inn et lite 
dekkshus. Det er tegnet inn dør på 
styrbord skott, og linjer innvendig i huset 
tyder på at det skulle romme en leider ned 
til postrommet under. Figur 56 viser et 
gråmalt hus med rette linjer og uten den 
avrundingen som de tidligere husene på 
dekk fikk. 
  
Rundt lasteluka med de lave lukekarmene 
viser arrangementstegningen et rekkverk 
med stolper i hvert hjørne og kjetting 
rundt. Dette rekkverket ser vi imidlertid 
ikke på noen av fotografiene, så antakelig 
ble det ikke bygget. 
 
Styrehuset skulle ifølge tegningen utrustes 
med skyvedør i aktre ende på styrbord 
side, og dør til maskinen er tegnet inn forut 
på samme side, hengslet i forkant, dels i 
styrehusets trekonstruksjon og dels i 
casingen. Dette bekreftes på foto figur 42, 
bortsett fra at dør til maskinrommet ikke 
kom til å berøre trekonstruksjonen og 
derfor bare fikk «kryphøyde». 
Rorledningen er tegnet inn slik den er 
anlagt i dag, langs sidene på akterdekket, 
vinklet inn mot casingen i forkant av 
akterdekket, og langskips på hver side av 
casingen frem til rattsøylen i styrehuset. 
 
Bak styrehuset ble den typiske dampskips-
skorsteinen byttet ut med en moderne 
skorstein. Den ble som nevnt malt gul, og 
fikk i tillegg to røde belter. Det kan nevnes 
at Det Stavangerske Dampskibsselskab 
opererte med de samme fargene på sine 
skip, men da med tre røde ringer. Det 
gjenspeiler Det Stavangerskes eierskap i 
Suldal Dampskibsselskab. Lenger nede på 
babord side ble det satt inn en inspeksjons-
luke, og foran denne var det trinn opp til 
toppen. 
 

 
Utsnitt av 41b dekksplan. Kjetting rekke rundt luke, leider i 
senter og postskap i rommet under. 

 
Utsnitt av figur 42. Skansekledning er erstattet med karmer i tre. 
Det er bygget skyvedør til styrehuset og ny dør ned mot 
maskinrommet. Lanternekassene er flyttet til styrehustaket, og 
det er kommet opp et dekkslys mellom frontvinduene.  

 
Utsnitt av 41b dekksplan, Nedgangen til akterskipet og rom for 
livbelter i forkant 
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Livbåtdavitene ble fjernet, og i stedet ble 
det bygget et nytt sidehus til babord for 
styrehuset. Huset med tak fikk kun et 
langskipsskott ut mot borde, og var åpent i 
for- og akterkant. Som figur 56 viser, fikk 
skottet en ramtrekonstruksjon med fire 
fyllinger og fire korresponderende 
vindusfelt over. Prammen fikk plass på 
taket, og sidehuset skulle ifølge tegningen 
ha funksjon som kreaturbås.  
 
Lenger akter skulle det ifølge tegningen 
bygges ny nedgang til salongen. 
Nedgangen er utelatt på profiltegningen, 
men tatt med på plantegningen, som viser 
nedgang og dør med lufteventil i akterkant, 
og to livbelteskap helt inntil forskottet. 
Dette er likt slik nedgangen framstår i dag, 
og viser at dagens nedgang med 
livbelteskap, er fra denne ombyggingen.  
 
Akterskipet ble nå lukket mer inne, noe 
som fremgår av både tegning og 
fotografier. Nedre del av bygget ble 
antakelig konstruert i stål, og fulgte 
skrogets kurve rundt hekken. Over de faste 
sidene kom sider og tak i duk med fire 
vindu på hver side, og to i hekken.  Duken 
kunne tas av i seksjoner slik at passasjerer 
på dekk kunne sitte med en eller flere åpne 
felt, f. eks på le side. Tverrskipsskottet i 
forkant av akterdekket ble nå uten vinduer 
bortsett fra i øvre felt i dør på styrbord 
side. Det er fortsatt tegnet inn dør på 
babord side, med leider ned i 
kreaturstallen. Vi har ingen foto som 
bekrefter løsningen. 
 

Endringer under dekk 
 

 
Utsnitt av figur 42. Akterskipet ble helt innebygget, riktignok 
med en avtakbar øvre del som kanskje kan beskrives som 
kalesje.  

 

 
Figur 41c, plan under dekk, utsnitt fra generalarrangementet 1953 
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Salongen forut 
Tegningens fremstilling av salongen, er på 
flere måter lik dagens versjon. Bordplas-
seringen er noe endret ved at tverr- og 
langskipsbord har byttet plass, noe som 
selvfølgelig kan ha blitt gjort allerede under 
ombyggingen. Det er ikke tegnet inn ovn i 
babord hjørne hvor vi har konstatert at det 
tidligere sto en vedovn, og hvor det i dag står 
en oljeovn. Det er heller ikke dokumentert 
ovnspipe over dekk. På begynnelsen av 
1960-tallet er det omtalt et sentralfyreanlegg 
med kjele. Det er mulig det ble etablert 
sentralfyreanlegg i 1953, og det er forhold i 
maskinrommet som kan tyde på det.  
 
En naturlig følge av de utvendige endringene 
var at lysventilen i senter mot lastedekket 
ikke lengre slapp inn lys.  I dag er lysventilen 
skjult bak panelet, noe som antakelig ble 
utført i forbindelse med ombyggingen.  
På hylla i bakkant av sofaryggene og delvis i 
nedgangspartiet, er det brukt linoleum. Det 
er usannsynlig at linoleumsbelegget skal ha 
blitt lagt i 1885 da skipet ble bygget. Den kan 
ha blitt lagt da nedgangen ble endret ca. 
1915, eller den kan ha blitt lagt i 1953, mest 
sannsynlig det siste. Aktersalongen har 
rester av linoleum av samme type, trolig 
samme årgang, men med forskjellig 
bunnfarge, og denne ble neppe endret før 
ombyggingen i 1953. Linoleumsbelegg som vi 
finner i nedgangen kan vi anta at også ble 
lagt på dørken.  
 
Benkene hadde opprinnelig seter uten 
stopping og trekk, mens tegningen av 1953 
viser at de skulle stoppes, noe vi kan kjenne 
igjen i dagens versjon. Dagens stopping er 
antakelig ikke så gammel som 1953. Trekket 
ser ut til å være av en mer moderne kvalitet.  
 
Konstruksjonen opp under dekk med åpne 
dekksbjelker har trolig vært slik i hele skipets 
historie 
 
 
 
 

 
Figur 43. Konstruksjonen oppunder dekk med åpne malte 
dekksbjelker og listverk, samt malt underside av dekksplank. 
Kleskroker og lamper er også med på bildet 

 
Figur 44. Bak sofaryggene: hylle kledd med linoleum, skott 
kledd med hvitmalte trefiberplater 

 
Figur 45. Linoleumsbelegg i bakkant av trinn i nedgang og 
nyere vinylbelegg på trinn 

 
Figur 46. Detalj fra el-anlegg i salongen forut 
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Aktersalongen 
Med ny nedgang, er det sannsynlig at akter-
salongen ble fornyet i 1953. Dette støttes av 
en beskrivelse i en avisartikkel i 1960, hvor 
den røde plysjstoppede aktersalongen 
omtales som historie.58 Plantegningen viser 
også at det var en intensjon og fornye 
innredningen, ettersom den tegnede 
løsningen skiller seg fra tidligere versjon. 
Men den skiller seg også noe fra dagens 
versjon. I følge tegningen skulle setene 
avrundes før de traff akterskottet, mens 
setene i dag er noe kortere, og har en rett 
avslutning. Som i salongen forut står det i 
dag en oljeovn på styrbord side som ikke er 
med på tegningen, og som forut kan 
salongen ha fått varme fra en sentralfyr. 
Tegningen viser to muligheter for plassering 
av bord. To bord kunne enten plasseres 
tverrskips langs tverrskips sofa, eller 
langskips på hver side. 
  
Sporene etter 1953 innredningen er noe mer 
utydelig akter enn forut ettersom alle 
aktuelle flater som den gang fikk linoleum, i 
dag er tekket med nyere vinylbelegg. I 
bakkant av leideren står det imidlertid igjen 
et lite stykke gulbrun linoleum. De to 
passasjerområdene fikk samsvarende 
belegg, i hver sin farge. Sannsynligvis har 
leider, dørk og trolig også rygghyllene på 
sofaen hatt overflater av gulbrun linoleum.  
 
De hvitkledde trefiberplatene fra sofaryg-
gene og opp, med inn-boksing av dekks-
bjelker og rennestein kan vi med stor sann-
synlighet hevde at er fra 1953. Skottene 
samsvarer i stor grad med forskipet, mens 
himlingen er mer forseggjort med plate-
kledning og skjulte dekksbjelker. Med andre 
ord er det fortsatt et lite skille mellom de to 
salongene, den aktre noe finere enn den 
fremre.  
 
På tegningen er det en tverrskips sperrelinje 
mot hekken på hver side av nedgangen. Den 
har vært heltrukken men er senere brutt av 
en påtegnet «krøllinje» Linja markerer 
skottet mot hekken og «krøllinja» er 
antakelig dagens åpning, hvor det er satt inn 

 
Figur 47. Oversiktsbilde av aketrsalongen. Konstruksjon i 
himling med innboksede dekksbjelker og rennestein, 
vegglampe som kan være fra perioden. Benker og bord slik det 
fremstår i dag. 

 
Figur 48. En liten bit gulbrun linoleum sitter igjen på baksiden 
av leideren ned til aktersalongen 

Figur 49. Et av salongens to bord, med detaljer som askebeger 
løsnet fra kortsidene 

 

                                                           
58 Rogalands avis 13.8.1960 
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gardiner. Intensjonen da tegningen ble 
utarbeidet var nok et tett skott med dører 
mot rommet akter, hvor det på begge sider 
er påskrevet livbelter. Hvorvidt åpningene 
ble etablert ved ombyggingen eller etter en 
senere endring er uvisst.  
 

Lasterom 
Lasterommet ble som nevnt utvidet 
ettersom maskinromsskottet ble flyttet 
akterover. Rommet hadde garnering mot 
skroget, noe som bekreftes i 
passasjersertifikat fra 1978 hvor det er 
beskrevet at all garnering i lasterom ble 
fjernet for tilkomst til skroget59. På 
tegningen av dekksplanet står det skrevet 
«Post skap under» på babord side, forut på 
lastedekket. Det er samme sted som 
posthyllene står i dag.  Det er mulig 
posthyllene også har vært der tidligere, men 
det forutsetter nærmest at nedgang har 
vært gjennom lasteluka.  
 

Maskinrom  
Maskinrommet fikk beholde en todelt dørk 
hvor fyrdørken forut ligger lavere enn 
maskindørken akter. Kullbaksene ble delvis 
skåret bort, men de aktre hjørnene inn mot 
rommet fikk stå igjen, og står fortsatt på 
plass. Den ny-anskaffede semidieselen fikk 
plass på maskindørken akter, mens 
drivstofftanken ble plassert på fyrdørken. 
Sentralt i forkant, og under tanken, ble det 
plassert to trykkluftflasker. Dette er 
installasjoner som fortsatt står på samme 
sted.  
 
Forut mot babord, det vil si innenfor det som 
tidligere var babord kullbaks, er det tegnet 
inn batteri og pumper, mens plass for 
lysaggregat ble markert lenger akter, utenfor 
kullbaksen. I dag er lysaggregatet å finne 
innenfor den tidligere kullbaksen. Mot 
akterskottet samme side står det i dag en 
liten benk med skru-stikke, og over denne 
står el-tavla. El-tavla er markert på styrbord 
side på tegningen, mens arbeidsbenken ikke 
er tatt med.  
 

 
Figur 50. Mot akterskottet, med åpninger inn til rom i hekken 
merket av på tegningen for livbelter 

 
Figur 51. bord med askebeger i salongen forut 

 
Figur 52. Forut i lasterommet er en postinnredning. Tegningen 
fra 1953, indikerer eget postrom forut i lasterommet.  

Figur 53. pumper forut mot babord, slik det står montert  i dag 

 

                                                           
59 Passasjersertifikat 1978, Suldal, Sjøfartsdirektoratet 
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På styrbord side er det inntegnet en 
kullboks, antakelig for kull til varmeovnen 
som er inntegnet i akterkant av rommet på 
samme side. Dette kan ha vært et 
fyringsanlegg for hele skipet. Ingen av 
salongene var så langt vi kan se utstyrt med 
separate ovner på dette tidspunktet.  
 
I casingen mot babord var det rom for 
brannutstyr med dør fra utsiden slik det 
hadde vært tidligere, mens styrbord side fikk 
ny nedgang til maskinrommet. Dette ble 
mulig fordi kjelen var fjernet. 
 
Som det fremgår av beskrivelsen er det ikke 
entydig hva som var om bord ved 
ombyggingstidspunktet. Vi vet hva og hvor 
enkelte komponenter ble tegnet inn og 
sannsynligvis ble plassert, og vi kan 
sammenholde dette med dagens situasjon. 
Hovedlinjene samsvarer, og en del av det 
som ikke samsvarer, kan forklares ved 
senere dokumenterte endringer. 

 

 

Utsnitt av figur 41c. viser innredningen i maskinrommet med 
Lysaggregat og pumper på babord side og fyringsanlegg på 
styrbord side 
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Dieseldrift, 1953-1979 
Islagt vann på vinteren var en stadig tilbakevendende utfordring for Suldal Dampskibsselskab. De 

mest alvorlige tilfellene hvor skipet ble liggende månedsvis å vente på issmelting, ser ut til å ha vært 

avgrenset til vintrene 1917, 1941 og 1942. Da ser vi bort fra de tidligere årene hvor vi mangler 

kunnskap om slike forhold. Et annet fenomen som stadig dukker opp er manglende finansiering og 

derpå anmodning om ekstra støtte fra staten. Innsikt i rederiets økonomi får vi først etter at 

Suldalsporten ble satt i drift med årlige driftstilskudd fra Samferdselsdepartementet. Rederiet mente 

driften av Suldalsporten tappet driften av Suldal for inntekter, og at også den måtte bli 

samferdselsdepartementets ansvar med årlige utbetalinger fra statsbudsjettet. En ordning med årlige 

tilskudd etablerte seg i 1940-årene, men i vanskelige år mente rederiet at staten måtte inn med mer 

støtte. Så kom overgangen fra damp til motor, og skipet skulle etter alle beregninger bli rimeligere i 

drift. Det årlige tilskuddet ble fra da av noe redusert. 

Vinteren 1958-59 var et år med større is-problemer enn vanlig, og forholdet mellom stat og rederi 

ble satt på prøve. For å holde åpen råk måtte skipet ifølge rederiet gå jevnlig gjennom hele døgnet. 

Dette pågikk i flere uker, det måtte leies inn ekstra mannskap og det gikk med ekstra drivstoff. 

Rederiet ba derfor om ekstraordinær støtte fra staten på kr 5000,- for å klare situasjonen, og varslet 

samtidig om at det også ville komme reparasjonsutgifter i en størrelsesorden på kr. 10.000,-, 

ettersom skroget hadde fått skader i isen. Det var et perspektiv samferdselskonsulenten i Rogaland 

støttet, men departementet ga likevel blankt avslag:  

«Selskapets økonomiske stilling er meget god, og om det nå ett år har fått et underskott på 

grunn av særlig uheldige isforhold finner man ikke grunn til å anbefale det dekket.» 60  

Senere på året da reparasjonen var utført, søkte rederiet på ny. Skadeomfanget hadde ikke bare 

omfattet hudplater som først antatt, men også spant. Regninga var dermed kommet opp i kr 22.000,- 

og med henvisning til fjorårets underskudd ble det nå søkt om kr. 27.000,-. Rederiet skrev: 

«… me bed departementet om velvilje på søknaden om tilskot til denne livsviktige ruta som er 

den einaste som i vinterhalvåret kan halda forbindelsen open med fjellbygdene Øvre Suldal og 

Røldal»61 

Også denne gang fikk rederiet støtte av samferdselskonsulenten i Rogaland, mens departementet 

avslo. Avslaget ble denne gang begrunnet utfra budsjettets stilling, riktignok med åpning for ny 

vurdering året etter.62 1959 ble et enda vanskeligere år med tanke på is, og denne gang måtte skipet 

gå i opplag. På selskapets årsmøte var tonen svært skarp. Det skulle søkes om full dekning. 

Alternativet dersom ikke departementet kom dem i møte, ville bli innstilling av driften allerede 

samme høst. Ny søknad på kr. 40.000,- ble sendt departementet, og denne gang ble den delvis 

innvilget. Det ble anvist et ekstratilskudd på 25.000 kr.63  

Synkende drift og vanskelige år 
I september 1960 var Suldal fortsatt postbåt på Suldalsvatnet, og gikk fortsatt med 135 passasjerer.64 

Men ut over 1960-tallet ble passasjergrunnlaget ytterligere redusert. Ny vei mellom Røldal og Sauda 

                                                           
60 Suldal DS 1.4.1959 og 8.4.1959, Samferdselskonsulenten i Rogaland 21.4.1959 og Samferdselsdepartementet 
30.4.1959, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 
61Suldal DS 14.11.1959, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 
62 SD. Kystfartssjefen 31.12.1959, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 
63 Departementet til samferdselskonsulenten i Rogaland 11.8.1960 og Kystfartkontoret 26.6.1960, 
Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 
64 Stavanger Aftenblad 16.09.1960 
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ble åpnet i 1960. Veien var vinterstengt, men i sommerhalvåret kunne befolkningen i Sauda som 

tidligere reiste via Suldal for å komme til Røldal eller videre, nå dra direkte over fjellet fra Sauda. I 

1968 ba rederiet om å få redusert passasjerantallet til 7565. En slik reduksjon var nok gunstig med det 

synkende passasjergrunnlaget. Det kunne gi lempeligere sikkerhetskrav og dermed mindre utgifter.   

Våren 1971 ble det rapportert at skipet hadde vært ute av drift helt siden sommeren 1970. Samtidig 

var det noe optimisme å spore for Suldal skulle ventelig inn i skoleruta66.  I 1974 kunne rederiet 

likevel melde at det hadde vært svært stille om bord siden 1972. Kun i to uker på våren 1973 hadde 

det vært drift, og i 1975 ble det rapportert at det siste året bare hadde vært 10 dagers drift.67 

Figur 54. To tilårskomne skip, MS Suldal og MF Suldalsporten i 1971 (Ryfylkemuseet) 

Den statlige subsidieringen ved drift av Suldalsporten og Suldal økte år for år. Noe skyldes at det 

gamle materiellet stadig måtte utbedres, men antakelig var økende kostnader ved arbeidskraft en vel 

så utfordrende post. Både Suldal og Suldalsporten krevde mye mannskap og et moderne alternativ 

ville ha redusert driftskostnadene. I 1968 ba myndighetene rederiet om å legge frem et forslag til 

anskaffelse av ny ferje. Noe svar fra rederiet kom ikke, og en ny og krassere anmodning gikk derfor ut 

fra departementet året etter. I 1970, etter en befaring av Suldalsporten ble anmodningen gjentatt 

nok en gang uten resultat, og denne gang ser det ut til at hele saken ble glemt i noen år. Når Suldal 

Dampskibsselskab unngikk og svare var det nok ikke fordi de ikke ønsket å skifte ut flåten, men både 

kommunen og rederiet fryktet at en slik investering kunne resultere en utsettelse av det lenge 

etterlengtede veiprosjektet som skulle gjøre båtsambandet overflødig.  

Bemanning fra MF Suldalsporten 
De første årene med dieseldrift fortsatte Kleng Vårvik som skipper og Jacob Imsland som maskinist.       

Halvard Hoftun, Aslak Steinbu og Kristian Tjordal var også med fra dampskipsperioden, og alle tre 

fortsatte som mannskap frem til 1976. Over seg fikk de Trygve Brimsø som skipper fra 1952, og 

                                                           
65 Rapport om utstyrsbesiktigelse fra 1965 med senere påtegnelse datert 19.11.1968, Sjøfartsdirektoratet 
66 Passasjersertifikat 1972, Suldal, Sjøfartsdirektoratet 
67 Passasjersertifikat 1978, Suldal, Sjøfartsdirektoratet 
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Ommund Berge som maskinist fra 1954.68 Men nedgangen i passasjerantall og bruk fikk også 

konsekvenser for organiseringen av skipets bemanning. allerede på 1940-tallet hadde deler av 

besetningen sitt arbeidsted på begge fartøyene, både på Suldalsporten og Suldal, og det var en trend 

som utviklet seg. Suldal mistete etterhvert sitt faste mannskap, og fikk i stedet overført folk fra 

Suldalsporten ved behov. 

  

                                                           
68 Høibo s. 22-23 
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De siste endringer og reparasjoner 1966-1977 

Figur 55. Suldal med forhøyet casing og tre vinduer i styrehusfront, det er usikkert når fornyelsen ble foretatt, og vi kan bare 

anslå 1960-, eller 1970-tallet. (privat, Trygve Brandal)  

Den første endringen vi har registrert etter ombyggingen til motordrift er et skifte fra trebåt til 

plastbåt på taket av kreaturstallen. Båten med en lengde på 12 fot ble anskaffet i 1966. Året etter ble 

det etablert en kokeplass med elektrisk kokeplate ett eller annet sted om bord. Oppholdsrommene 

hadde på denne tid definitivt oppvarming fra et sentralfyringsanlegg.69   

På et tidspunkt fikk Suldal enten et nytt 

styrehus, eventuelt ble det gamle bygget om. 

Det nye eller eventuelt ombygde styrehuset fikk 

stående panel i front mot tidligere fyllinger. 

Panelet ble innrammet av sidestolper med 

avrundede hjørner og en tverrligger oppe og 

nede. Den tydeligste forskjellen er likevel at 

huset fikk tre mot tidligere to vinduer i front.  

På styrehustaket ble natthuset fjernet, mens 

lanternekasser ble videreført. Det ble nå 

montert to dekkslys, ett på hver sidestolpe mot 

front.  

Casingen ble forhøyet, og med det ble også 

styrehusdørken løftet. I casingen ble en ca. 15. 

cm høy stålplate sveiset rundt forre del, og 

lenger akter ble det forhøyet enda mer, slik at 

den nå fikk samme høyde hele veien rundt.  

                                                           
69 Rapport 1965 med nyere påtegnelser, Sjøfartsdirektoratet 

Figur 56. Dagens styrehus innvendig med nytt og gammelt 
utstyr. Det kan også være innredning som er flyttet fra andre 
rom på skipet, f. eks møbelet med skuff helt til venstre 
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Casingen fikk 3 lysventiler i øvre felt som 

utgjorde forhøyningen, to på babord side og en 

på styrbord side. Forhøyelsen gjorde det mulig 

å forhøye nedgangen til maskinrommet, noe 

som også ble gjort. En høyere nedgang var 

tegnet inn allerede ved ombyggingen i 1953, 

men ble ikke gjennomført. Døra til 

maskinrommet har en horisontal sveis i øvre 

del som markerer endringen. På babord side av 

casingen står det i dag ei luke inn til 

brannvernskapet. Luka ser ut til å ha vært 

større tidligere, ettersom øvre del er blendet. 

En rapport til Sjøfartsdirektoratet nevner 

brannslukningsutstyr med tannhjuls-pumpe 

som drives av hovedmotor, og slange som kan 

nå hele båten. Slangen oppgis å ha sin plass på 

dekk, like ved casingen. 70 

I 1968 ble innredningen forut delvis 

demontert for besiktigelse av skroget som for 

øvrig ble funnet i orden.  

Året etter kan vi lese at det sto en hjelpemotor i 

maskinrommet. Om den kom inn dette året 

eller sto der tidligere vites ikke, men den ble 

stående ut driftstiden og overhalt en gang på 

1970-tallet71 

I begynnelsen av 1970-tallet ble det gjort flere 

utbedringer og endringer i det elektriske 

anlegget. Dette kom som følge av flere 

påpekninger fra myndighetene. I 1970 ble det 

satt inn tre nye lamper i maskinrommet. I 1973 

ble nytt sikringsskap type Fibo anbragt, og deler 

av det elektriske anlegget utbedret, blant annet 

ble rester etter tidligere 12 volts-anlegg fjernet. 

I styrehuset kom det ny bryter og ny armatur, 

og på WC ei Defa lampe.  

I nedgangen til salongen forut ble det satt inn 

ny to tommers plankedør.72  

I 1973 ble det isolert med asbest oppunder 

dekk, over sentralvarmekjelen i maskin-

rommet.73 Isolasjonen hadde kanskje ikke 

                                                           
70 Rapport 1965 med nyere påtegnelser, Sjøfartsdirektoratet 
71 Passasjersertifikat 1969, Suldal, Sjøfartsdirektoratet 
72 Passasjersertifikat 1973, Suldal, Sjøfartsdirektoratet 
73 Passasjersertifikat 1976, Suldal, Sjøfartsdirektoratet 

Figur 58. Vi har ikke dokumentasjon på at sofabenkene ble 
skiftet ut i forbindelse med tilkomstarbeidene eller annet arbeid 
på 60- eller 70-tallet, og en sikker datering utfra kvalitet på 
sofatrekk har vi ikke. Men benkene i aktersalongen er avsluttet 
annerledes enn fremstilt på tegningen, og noe endring må ha 
blitt gjort ved innsetting av oljeovner. I forfatters øyne er også 
trekket ut til å være av nyer dato enn 1953 

Figur 57. Hylle bak sofarygg i aktersalongen. Vinylbelegg som 
antas å være lagt på 1960- eller 1970-tallet. forbindelse med 
tilkomstarbeidene eller annet  



- 60 - 
 

ønsket  effekt, for to år senere, i 1975 ble 

hele  varmeanlegget skiftet ut. En oljefyrt 

sentralvarmekjel type DFJ 88105, og en 

brenner B5996 110V 22W Nordic, og en 

Trailer heater control, ble satt inn i stedet74 

I 1976-77 gjennomgikk fartøyet en relativt 

omfattende kontroll og reparasjon av 

skroget. Noe som også fikk konsekvenser for 

innredningen. All garnering i lasterommet og 

deler av garneringen i oppholdsrom ble ifølge 

rapportering til Sjøfartsdirektoratet fjernet. 

Skroget ble så rustbanket og undersøkt, alle 

plater under vann ble ultralydmålt på to 

steder, og flere skrogreparasjoner ble utført. 

Nagler som var slipt for mye ned av isen, ble 

sveiset. Fem spant forut ble skiftet. Tre 

plater i skroget ble skiftet ut, mens 8 plater 

ble reparert. Det ble tillatt å legge på 

dobling som en midlertidig løsning forutsatt 

at de reparerte platene ble skiftet ut 

fullstendig i løpet av to år. Dermed var 

driftsperioden frem til den nye veien skulle 

stå ferdig, sikret. Etter reparasjonene ble 

skroget mønjet innvendig. En besiktigelse av 

dagens skrog tyder på at det nå ble sveiset i 

stedet for klinket. 

For å få tilkomst til stålarbeidet, ble all 

innvendig garnering i lasterommet fjernet, 

mens det samme bare gjelder deler av 

garneringen i salongene. I lasterommet ble 

antakelig skrogsiden stående uten garnering, 

mens innredningen nødvendigvis ble 

gjenoppbygget. I aktersalongen må også  

deler av himlingen ha blitt fornyet.  

I rapporten opplyses det at rommene sist gang ble malt i 1971. I maskinrommet ble det anbragt nye 

startluftflasker.75 

På dørken i salongene er det lagt samme type vinylbelegg, med samme mønster forut og akter. Farge 

og mønster tilsier at belegget er fra 1970 tallet, noe som også samsvarer med beskrivelsen av 

arbeidet i 1977. I aktersalongen finnes et annet vinylbelegg i leider og i hylle bak sofaryggene. 

Datering er mer usikker i dette tilfellet, men det er sannsynlig at det er kommet til under de 

reparasjonene og oppussingene som har funnet sted på 1960-, eller 1970-tallet.  

  

                                                           
74 Passasjersertifikat 1975, Suldal, Sjøfartsdirektoratet 
75 Passasjersertifikat 1978, Suldal, Sjøfartsdirektoratet 

Reparasjoner i hudplatene 1975, og 1976 babord side 

C-gang (pålegg pga. skarp bulk) Helt fremme i baug 
B- gang 2 plater 
C-gang 1 plate 
D-gang  1 plate 

 
Reparasjoner i hudplatene 1976, styrbord side 

D-gang 3 plater 
B-gang B6 og B7 
C-gang 1 plate 

 
Fornyelse av hudplater 1976, side ikke nevnt 

 B6 og B7 
 C3 

Figur 59. Nytt belegg på dørk, og nedre del av garnering. Det 
samme vinylbelegget finnes både i salongen forut og i salongen 
akter, og har et typisk 70-talls mønster. Deler av garnering ble 
ifølge rapport til sjøfartsdirektoratet fjernet for tilkomst til 
skroget i 1976.  
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Mot nedleggelse 
I 1976 så det ut til å være slutt for Suldalsporten. Det var store råteskader i hudplanker så vel som i 

kjølen, og sjøfartsmyndighetene mente båten måtte kondemneres. Uhellet ble forsterket av at Suldal 

på dette tidspunktet lå på slipp med åpen skuteside, og med stipulerte reparasjonskostnader på kr. 

100.000,-. En situasjon uten ett eneste rutegående fartøy, samt utsiktene til en snarlig ferdigstillelse 

av veien, påvirket trolig avgjørelsene. Suldalsporten fikk fortsette med redusert lastekapasitet, noe 

som medførte at lastebiler med frakt til Nesflaten deretter måtte kjøre om Røldal for å komme frem. 

Vegdirektoratet hadde likevel ikke gitt opp tanken om et rimeligere alternativ til de to fartøyene, og 

vurderte kondemnering av begge.  

«På grunn av den beskjedne trafikk på Suldalsvatnet vil Vegdirektoratet gå inn for at 

trafikken inntil vegen kommer utføres med en bilførende båt av type Rotork, (brosjyre 

vedlagt).»  

En Rotork var rask, kunne føre 18-20 passasjerer og en bil, og den kunne bemannes kun av fører. 

Prisen for anskaffelse var 300.000,- Driftskostnadene talte også til rotorkens fordel, 465.000, mot 

840.000,- for å drifte Suldal. Det var en nødløsning, men nå var også veien ventet ferdig om tre til fire 

år. Arbeidene på Suldal var stanset, men likevel ikke gitt helt opp. Dersom valget skulle falle på Suldal 

fremfor Rotorken, forutsatte vegdirektoratet at bemanningen skulle reduseres. Det ser ut til at Suldal 

til slutt ble reddet av landets behov for vannkraft. Det kom etter hvert for dagen at det kunne ventes 

trafikkøkning i distriktet på grunn av Ulla-Førre-utbyggingen, og trafikkmengden ville sannsynligvis bli 

større enn det rotorken kunne ta unna.  

 

Figur 60. En Rotork hjemmehørende i Stavanger, gjengitt i Stavanger Aftenblad 15. oktober 1976.  

Dermed ble reparasjonen av Suldal videreført og mens skipet fortsatt stod på slippen, søkte selskapet 

Sjøfartsdirektoratet om en reduksjon i minstekravet til mannskap fra fire til tre. Det var imot 

skipperens anbefaling, men påtrykket fra vegdirektoratet veiet tyngre. Kravet ble nå fører, 

matros/billettør og maskinpasser.  

Rederiet slet forøvrig med å skaffe bemanning. Ulla-Førre-utbyggingen trakk til seg arbeidskraft med 

høyere lønninger enn det rederiet mente de kunne betale, og vanskeligere ble det av at sjøfolk på 
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innlandsvann ikke ble tilgodesett med sjømannsskatt. En jobb på Suldalsvatnet ga med andre ord 

mindre uttelling i kroner og øre enn en jobb i rutefarten på fjordene nedenfor, selv om lønna var den 

samme. 76 77   

I januar 1977 var Suldal på vannet igjen, og med det sto slippen klar for å ta imot Suldalsporten som 

fortsatt gikk med redusert lastekapasitet på grunn av tilstanden. Etter flere vurderinger og mye tvil 

fikk ferja fortsette i trafikk frem til september. Sommertrafikken med biler over Suldalsvatnet ble 

med andre ord opprettholdt. 78  Etter et relativt kort opphold på slippen høsten 1977, fikk 

Suldalsporten godkjenning for drift i ett år. Antakelig ble det senere gitt nok en godkjenning frem 

mot åpningen av ny vei. 

De siste årene Suldal og Suldalsporten gikk i rute, ble distansene kortet inn som følge av fremdriften i 

veiutbyggingen. I 1976 var seilingsdistansen en tredjedels kortere, og fra 1977 var det forventet at 

veien ville spise opp enda en tredjedel.79 Den siste turen for Suldalsporten gikk ifølge historielagets 

tidsskrift i desember 1979 med ordførerne både fra Suldal og Sauda om bord, samt representanter 

fra Suldal dampskipsselskap og Det Stavangerske Dampskibsselskab.80 Suldal er ikke nevnt, men den 

kommersielle perioden i det tidligere dampskipets liv gikk antakelig over i historien i det stille, noen 

måneder tidligere. 

  

                                                           
76 Vedlegg til søknad fra foreningen Suldalsdampen om dispensasjon, 17.6.1985, Sjøfarsdirektoratet 
77 Suldal Dampskipsselskap 27.11.1976, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA 
78 Statens vegvesen 1.9.1977, og et internt notat 20.10.1977, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-
L0409, RA 
79 Statens veivesen 12.10.1976, Samferdselsdepartementets sentralarkiv, DG-L0409, RA, og Stavanger 
Aftenblad 15.10.1976 
80 Bråtveit i Gamalt frå Suldal nr. 10 s. 60 
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Veteranbåt 1979-2018 
I november 1983, ble eierskapet til MS 

Suldal vederlagsfritt skjøtet over fra 

avviklingsstyret for Suldal 

Dampskibsselskab til foreningen 

Suldalsdampen. Eierskapet til 

foreningen var likevel på plass noen år 

tidligere.  Formålet til foreningen er å  

«…ta vare på og verna "Suldal" 
etter  antikvariske retningslinjer. 
Båten skal haldast i sjødyktig 
stand.»81  

Utvendig er skipet malt om til de 

fargene det hadde som dampskip, og 

en ny skorstein som samsvarer med 

dampskipsperioden har erstattet 

skorsteinen fra 1951.  

I 1985 ble Suldal vernet gjennom en avtale med Miljøverndepartementet. Sommerstid har skipet 

vært i bruk som veteranskip og turistbåt, men i 2010 ble hun satt på land på nybygget slipp, gitt av 

Statkraft som erstatning for tidligere slipp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2014 ble eierskapet overført til Ryfylkemuseet, mens foreningen Suldalsdampen ble videreført som 

venneforening. Med nytt eierskap ble det også inngått ny avtale med Miljøverndepartementet ved 

Riksantikvaren om vern av MS Suldal. Samme år fikk skipet eget hus, oppført med tilskudd fra 

kommune og fylkeskommune.82. Vernebygget har en størrelse og kvalitet som gjør det egnet for 

senere verkstedarbeid og restaurering.  

                                                           
81 Brønnøysundregisteret 
82 29.10.2015 Ryfylkemuseet, søknad til Riksantikvaren 

Figur 61. «Suldalsdampen» i drift sommeren 2008 (Privat, Leiv-Einar 
Aarhus) 

Figur 62. Nytt vernebygg ble satt opp i 2014 2008 (Ryfylkemuseet) 
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Konklusjon 
De tekniske endringene på Suldal har pågått nærmest kontinuerlig fra få år etter byggingen, og frem 

til siste slutt. Likevel er det et klart skille i skipet utvikling. Etter 68 år som dampskip ble skipet bygget 

om i 1953, og gikk de siste 26 år i ordinær drift som motorskip. Den karakteristiske 

dampskipsskorsteinen ble endret til en like karakteristisk motorskipsskorstein. Kjelen forsvant og den 

stille dampskipsgangen med svart røyk ut av skorsteinen ble erstattet med motorlyd uten særlig mye 

røyk. Passasjerinndelingen med første klasse akter, og andre klasse forut var i praksis borte mange år 

tidligere, men med ombyggingen ble også de synlige sporene etter klasseskillet tatt bort. De to 

salongene ble tilnærmet like.  

En annen endring som kom gradvis er skipets betydning og rolle i samfunnet. Da skipet ble satt i drift 

var det det eneste kommunikasjonsmiddelet over Suldalsvatnet. Grendene langs innsjøen innrettet 

seg etter dette, og uten dampskipet ville flere av dem ha tapt seg, og kanskje blitt helt avfolket. For 

en større region spilte skipet en viktig rolle i samferdselen over fjellet til andre deler av landet, og 

ikke minst ved å knytte Ryfylke og Haugalandet nærmere Oslo som hovedstad. I en enda større 

sammenheng har vi sett at turister fra andre deler av landet, og i Europa forøvrig, strømmet til for å 

oppleve barsk natur, hvor turen med Suldal over Suldalsvatnet med hotellopphold ved 

endestasjonene var et viktig element. Da Suldalsporten ble satt i drift i 1938, overtok ferja mye av 

den regionale funksjonen, og selv om Suldal igjen var eneste skip i drift gjennom krigsårene, var 

skipets rolle med å knytte sammen regioner. Turistene reiste også i stor grad med Suldalporten, og 

det var først og fremst lokalt at Suldal fortsatt hadde en funksjon.  Etter ombyggingen i 1953 

forsterket dette seg. Flere av grendene langs Suldalsvatnet fikk veiforbindelse, og med færre anløp 

ble det overkommelig for Suldalsporten å betjene hele lokalsamfunnet. Suldal ble reserveskip og var 

fra slutten av 1960-tallet stadig sjeldnere i drift.  

Suldal som motorskip 
Det kan hevdes at ved å bevare skipet slik det fremsto da det gikk ut av ordinær drift, bevarer vi hele 

skipets historie gjennom de spor historien har satt. Kanskje er det riktig, men for Suldals del, vil det 

være en versjon av skipet hvor det var om å gjøre å holde det sertifisert til veinettet gjorde det 

overflødig, og dermed en periode hvor «lappverk» er mest fremtredende. I 1977 ble skroget 

bokstavelig lappet, og innvendig er innredningen preget av litt av hvert slag. Styrehuset skiller seg i så 

måte ut ved at det ble bygget nytt eller i allefall fullstendig endret, slik at det fremstår helt og 

stilsikkert. Den siste tiden før skipet gikk ut av drift var en tid hvor skipet ble minst benyttet gjennom 

hele dets historie, og hvor dets samfunnsmessige funksjon hadde minst betydning.  

Skipet slik det fremsto i 1953, har i alle fall interiørmessig hatt et mer helhetlig preg enn da det gikk 

ut av drift, med en gjennomført stil. Eksteriørmessig er det lite som skiller det fra årene etter 

reparasjonene på 1970-tallet, bortsett fra styrehuset. Sammenliknet med perioden før 1953, var 

eksteriøret preget av et behov for mer inneplass, samt av den nye skorsteinen som kom opp i 

forbindelse med motorskiftet. Resultatet ble et mer innebygget dekk. I maskinrommet er det først og 

fremst sentralfyringsanlegget som skiller 1953, fra årene da skipet gikk ut av drift. Etter ombyggingen 

ble skipet satt i drift som reserveskip for Suldalsporten, slik det også hadde vært de siste årene av 

dampskipsperioden.  

Suldal som dampskip 
Dampskipsperioden strekker seg over svært mange år, og er preget av mange små endringer. Den 

forandringen som gir et klarest skille, er da skipet fikk styrehus foran skorsteinen. Førerposisjonen 

ble da helt innebygget som et siste av flere forsøk på å gi føreren ly for vær og vind. Suldal fremstår 

som et klassisk dampskip både før og etter endringen. Innredningen i salongene var klassedelt, og 



- 65 - 
 

gjennom dokumentasjonen finnes det en del kunnskap om utformingen av denne.  Maskinrommet i 

dampskipsperioden er det området om bord hvor det er minst kunnskap om, men vi vet noe mer om 

maskin og kjele som ble satt inn rundt århundreskiftet, enn det som sto i da båten gikk av stabelen 

som nybygg. Den mest betydningsfulle historien til Suldal, er årene fra nybygg og frem mot 1938 da 

Suldalsporten ble bygget. Skipet spilte på denne tiden en viktig rolle for store deler av samfunnet 

med sin daglige rute på Suldalsvatnet.  
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Tillegg 

registrerte data 

 

  

   
Kjennemerke LM2815  
Reg. hjemsted Stavanger  
Byggested Osen, Suldal  
Byggeår  1885  
Lengde 63,9 fot  
Bredde 14,2 fot  
Dybde 7,1 fot  
Største lengde  20,79 m.  
Brutto tonnasje 39,4  
Netto tonnasje 21,95  
Eier Ryfylkemuseet  
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Ordliste 
Ordlista er i dette foreløpige dokumentet ikke helt ajour med teksten 

Akterpigg Det ledige rom (stuasjerom eller tank) som ligger like foran 
akterspeilet eller akterstevnen. 

Ankerdavit Se davit 

Babord Fartøyets venstre side sett aktenfra. 

Baldakin Pryd- og/eller beskyttelsestak av tøy, tre, stein eller annet materiale 
som er båret av søyler eller som er festet til en bakvegg. Ordet 
kommer fra middelalderlatin og er avledet av Baldak som var navnet 
på Bagdad. Opprinnelig betegnet det silkestoff produsert i Bagdad 
(Wikipedia). Her benyttet om seildukstaket over Suldals akterskip. 

Bakkdekk Halvdekk forut på et skip 

Bilbrev Hjemmelsdokument for et nybygd skip, utstedt av byggeverkstedet. 
Det inneholder opplysninger om når, hvor og av hvem skipet er bygd, 
om skipets byggenummer og art og hvem som eier det. Tjener som 
legitimasjon av eierens rett når skipet skal innføres i skipsregisteret 
(sjøfartsloven av 1994 § 13 

Brutto registertonn Målte volumet i et fartøy: det totale volum under måledekket, 
volumet mellom måledekk og øverste dekk, volumet av overbygninger 
og luker. 

Bunkerstank Lagerplass for brensel. 

Bunnstokker Tverrskipsforbindelser i fartøysbunnen. 

Bysse (kabyss) Lite rom på dekket av seilskuter hvor maten ble laget. I dag også navn 
på komfyren hvor maten lages. 

Casing Kappe. Overbygg på dekk over maskin- og kjelerom. 

Davit Kranliknende anordning for utsetting av i dette tilfelle, livbåt og anker. 

Dørk Gulv i et fartøy. 

  

Forpigg Forreste, nederste rom i et fartøy, mellom forstavn og kollisjonsskott. 

Fokk Et seil som føres på fokkestag eller fokkemast på seilfartøy 
(Wikipedia). Seilet føres foran mast 

Fokkefall Tauverk til å heise fokk  

Forstag Wire eller tau fra baug til mast 

Hekk Akterste del av et fartøy. 

Hudplater Stål- eller jernplater som utgjør skroget i et fartøy. 

Indikerte hestekrefter Den effekt som en maskin ville gitt uten friksjonstap o.l. i maskinen 
selv, til forskjell fra effektiv hestekraft. 

Kjøl Den underste, langsgående forbindelsen i skroget. 

Klyss Åpning i bordkledningen til kjettinger og fortøyningstrosser. 

Kullbaks Avdelt rom i dampskip ved siden av eller foran kjelerom for kull til 
skipets drift. 

Lanterne Lovbestemt lyskilde om bord i fartøy. 

Leider Trapp i et fartøy. 

Livbåtdavit Se davit 

Mastespill Mekanisk bomløft festet til mast 

Målebrev Skipsdokument som angir et fartøys volum i BRT og NRT, basert på 
målinger foretatt av skipsmålingskontoret (Sjøfartsdirektoratet). 
Målebrevet har internasjonal gyldighet. 

Nedgangskappe Liten overbygning over nedgang. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Seil
https://no.wikipedia.org/wiki/Fokkestag
https://no.wikipedia.org/wiki/Fokkemast
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Netto registertonn Målte volum i et fartøy utgjort av bruttotonnasjen med fratrekk for: 
fører-, offisers- og mannskapsrom, navigasjonsrom, proviant- og 
lagerrom, verksted- og pumperom, inkl. kjelerom. 

Nominelle hestekrefter Den eldste måten å beregne hestekrefter. Dampmaskins effekt 
kalkulert utfra maskinens indre dimensjoner. 

Plategang Ved naglede jern- og stålskrog, de løpende platene som er naglet 
sammen i langskips retning. 

Puller/ pullert En puller eller pullert er en kort, vertikal påle som brukes til 
å fortøye sjøfartøy ved hjelp av trosser. De befinner seg som regel 
på kaiplasser i havneområder, eller på skipsdekk 

Rekke Åpent rekkverk langs kanten av et dekk. 

Rekkestøtte Vertikale støtter som del av rekke 

Rennestein Stålkonstruksjon langs skrogsider for avrenning av vann fra dekk. 
Rennesteinen inngår som en del av skroget 

Rorstamme Aksel for ror 

Rundholt Fellesbetegnelse på master, bommer o.l 

Skansekledning Tett reling, brystvern av treplanker eller stålplater. 

Skott Skillevegg som deler fartøysskrog i lukkede rom. 

Skylight Overlysvindu i skipsdekk. 

Slupp Et lite fartøy med en mast i ett stykke og bomseil. I dette tilfelle er 
nevnelsen overført til et dampskip. 

Spant Ribbelignende tverrskipsforbindelse som gir et skrog sin form og som 
danner feste for ytterhuden. 

  

Stevn Tidligere var stevnene de bjelkene som ut fra kjølen dannet forre og 
akter avslutning på skroget, og som hudplankene var festet på. Denne 
byggemåten ble i prinsippet overført til fartøy av jern og stål. 

Stilk Akterste del av en kjøl. 

Styrbord Fartøyets høyre side sett aktenfra. 

Svinerygg Rekken forut på bakken (som er oppbyggning/ dekk på forskipet, fra 
side til side, inkl. baugen). 

 Line, tau, kabel. 

Trossebrett Benk/bord til å legge trosser på. 

Vinsj Av eng. winch, eg. en spole (trommel) som drives for hånd med en 
sveiv, hydraulisk eller elektrisk. Spill. 

 

 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A5le&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Fort%C3%B8yning
https://no.wikipedia.org/wiki/Trosse
https://no.wikipedia.org/wiki/Kai_(sj%C3%B8fart)
https://no.wikipedia.org/wiki/Havn
https://no.wikipedia.org/wiki/Dekk_(skip)


 


