
Inge Nærø som æresmedlem i Fosnavåg Shippingklubb. 

 

Inge Nærø (79) er fødd på Nærøya i Herøy kommune i 1936, og er å rekne 

for ein pioner innan fiskeri og fangst i eit langt liv. Han har vore fiskar i ein 

mannsalder, med ulike roller som skipper og bas. 

Fyrste båten Inge var med på var «Polara» i 1951, der Charles Remøy var 

med som maskinist. Nummeret på båten var M65H og hadde ein 80 hk 

Laval motor. 

Han arbeidde deretter på «Fendring» som hadde ei 50 hk Volda-maskin. 

Her fiska dei etter storsilda på ettervinteren, der han reiste som heillotting 

og kokk. Her dreiv dei og brudefiske, der Inge måtte stå i tønna og halde utsikt etter brugdefisk.  

Første store båten han var på var «Njørd» frå Ålesund, dette var ein notbåt der dei gjekk til Island på 

storsild-fiske der silda blei salta i tønner på gamlemåten. Inge er svært takksam overfor Peder Smådal 

for denne erfaringa. 

Neste båt blei «Polaring» der Inge var med på sel-fangst. 

Inge reiste vidare til Aukra som 18-åring, og fekk der sertifikat som skipper på farty med uinskrenka 

størrelse og fart. Han kunne med dette føre kva slags fiskefarty som helst, over heile verda. 

Fekk deretter arbeid på frakteskuta «Aspøy», der det viktigaste var å få status til å bli god til å gå på 

kysten. 

Inge brukte mykje klokka og kompasset, og visste med med det alltid kva fyr han såg. Det verste var 

når det var sterk snøkave, då var det vanskeleg å orientere seg. Det beste var då å stoppe opp og 

vente på betre ver. Verste områda han gjekk på var frå Stadt og nordover til Trøndelag. 

Inge var og på fleire andre andre båtar som «Knutson» og «Mørebas». 

Han skulle ikkje vere lenge på fraktebåt, men ville vere flaggskipper på «Remøybuen» som skulle til 

Afrika på fiske. Dei reiste søndag 20. mai 1960, og fiska ein slags sild i Ghana, men etter kvart blei det 

for mykje korrupsjon som gjorde dette fisket vanskeleg. Heile mannskapet reiste heim til julefeiring, 

og Inge tok over som skipper på «Blankholm» denne vinteren. 

Neste sommar reiste Inge igjen til Afrika, no som skipper på «Giskøy». Dei gjekk heimover 

seinhaustes, men fekk storm og enorme bølger over Biscaya og måtte ofre notbåtane i stormen. Dei 

kom heim igjen tidleg i 1963 uten notbåtar, noko som ikkje var spesielt populært hos redaren..  

--- 

Inge blei deretter skipper på notbåten «Polarbris 3» frå Dønna.  

Kjøpte seg seinare inn i båten «Skarøy» som han hadde vore skippar på tidlegare, og fiska veldig 

godt. 

Inge selde seg ut av Skarøy og fekk ein kvalbåt som han seinare selde for 400.000,-. Cash betalt på ein 

restaurant i Ålesund. Pengane hadde Inge under haudeputa denne natta…. 



Pengane blei brukt til å kjøpe trålaren «Mørebas» i 1967. Denne blei seinare ombygd til 

ringnotsnurpar ved Sterkoder Mek. Verksted. Dei fekk oppleve at dette ikkje berre var ein dans på 

roser, og reiv mykje nota. 

Overtek seinare forskningsfartøyet «Geosars», som skulle brukast som eit seismikkfartøy sidan ein 

allereie hadde kontrakt på båten. Båten gjekk på oppdrag i Barentshavet men blei seinare køyrd på 

land og forliste. 

--- 

Med båten nye «Poseidon» (bygg nr. 56 på Smevik Mek. Verksted, ein av dei fyrste kombinerte 

ringnot og trålar fartøy) laga dei fiskemjøl og fiskeolje men fekk ikkje fiske so mykje at dette vart 

drivverdig. Etter eit år måtte Inge innsjå at dette ikkje var liv laga og måtte sjå båten gå. 

På same tid hadde Inge reketrålaren «Ingestad» der han nytta leigeskippar.  

Starta etter dette som inspektør på «Tuna-båtane» som skulle til Ghana på fiske. Eit eventyr som gav 

bra betaling.  

Reiste til Kerala i India for Norad-prosjekt i 2 år. Deretter skipper på «Remøy Viking» og «Melshorn». 

Deretter 6-7 år på ringnotbåten «Karahav». Gjekk deretter inn i skjelskraping med «Polarsea». For 

lite skjel og for lang reproduksjonstid var hovedgrunnar for at dette ikkje gjekk. 

Den siste store båten Inge var skipper på var «Havbas». Her opplevde han at båten forliste medan 

han låg og sov.  

Inge kjøper no ein liten sjark han kallar «Skarøy» der han dreiv torskefiske, inntil han fekk 

hjerteproblem og måtte ta livet litt meir med ro.  

(Han innser i ettertid dette: Eg har gjort feil. Eg skulle aldri ha selt «Mørebas». Eg skulle aldri ha bygd 

«Poseidon») 

--- 

Inge har aldri sett mørkt på livet men har fokusert på mogelegheiter som livet har gitt. Han har vore 

med å skape historia til vestlandsfiskaren på ein særmerkt og ærleg måte, i medgang og i motgang. 

Han har levd eit svært rikhaldig og variert liv.  

Inge Nærø er ein heidersmann og fortener å bli æresmedlem i Fosnavåg Shippingklubb.  

 

Richard K. Gjerde 

President i Fosnavåg Shiipngklubb 
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