
 

 

Per Smådal som æresmedlem 2016 i Fosnavaag Shippingklubb 
 
 
Per Smådal er fødd i 1936 har sidan 1960-tallet vore ein av dei leiande fiskarane i Herøy. 
Han har opplevd veldig mykje medgang men også opplevd på nært hold at havet tek og 
havet gir. 
 
Per gjekk framhaldsskule fram til han fekk seg jobb om bord i Brofjell (ca. 70 fot) på 
ettervinteren i 1953, der dei fiska sild og sei, blant anna vest om Shetland.  
 
Han opplevde som 17 åring om bord i Brofjell at faren blei skylt over bord og drukna i ein 
storm medan dei låg på drift med rorskade. Faren som var skipper, blei teken av ein brottsjø 
og kom vekk. Denne ulykka skjedde i november i 1953. 
 
Som hans yngre bror Reidar fortel, gledde dei seg til at Per kom heim etter at faren drukna. 
Per som var eldst av fem syskjen, gjekk inn i rolla som faren hadde hatt i familien og hjalp 
både mor si og sine sysken på ein oppofrande måte. 
 
Vinteren 1953/54 var han med ein båt frå Leinøya, og deretter i 1954 starta han i reiralaget 
til Brødrene Ervik og båten Herøyholm. Der var han om bord i 2 turar til Grønland, der dei 
fiska torsk på line for salting. Dei hadde eigne folk om bord som salta fisken lagvis i rommet.  
 
Etter desse to turane med Herøyholm starta han på Smaragd av Ålesund, der han var i 10 år, 
avbrote av militærteneste. Smaragd blei bygd ved AM Liaaen i Ålesund og var på 222 brutto 
tonn og 126 fot. Den fekk montert ein Liaaen-diesel på 375 hk i båten. 
 
I 1964 då han var styrmann om bord i Ervik-båten Smaragd opplevde han ei ny tragedie då 
hans gode kamerat Borgeir Myklebust fall over bord og drukna medan dei såg på og ikkje 
kunne hjelpe. Mange av fiskarane på denne tida kunne ikkje symje, og det var dårleg med 
redningsutstyr. 
 
Etter dette var han skipper og bas på Gollenes i 1 år.  
 
Per starta rederiet sammen med broren Reidar i 1965 då dei kjøpte ei not og ein lettbåt. I 
august 1967 kjøpte dei «Smaragd» frå Ervik -reiarlaget på Kvamsøya. Denne båten blei 
ombygd fleire gonger, blant anna skifta dei motoren i 1969 og sette inn ein 600 hk Alpha. 
Laste kapasiteten blei også auka frå 2400 hl til 3800 hl. 
 
Den fyrste nybygde Smaragd kom i 1978. Medan dei ventar på at denne skulle bli ferdig 
kjøpte dei Bjogna, ein gamal engelsk trålar bygd i 1955. Denne båten dreiv dei i 1 år før den 
blei lagd i opplag. Den nybygde Smaragd kosta litt over 12 millionar kroner og gjekk direkte 
på kolmulefiske. Den lasta 5500 hl, var 43,5 m lang og 9 m brei. Hovudmotoren var ein 1700 
hk Normo. Den blei forlenga 2 gonger slik at den til slutt målte 55 m. Ny motor blei sett inn 
og nye vinsjar montert. 

  



 
Den neste kom i 1996 (Smaragd 3). Denne blei kjøpt frå Remøya, og heitte Zeta, før den blei 
døypt Smaragd. Denne var 70,6 m lang og 11,02 m brei og lasta ca. 1600 tonn. 
Den siste nybygget kom i 2015 og har ei lengde på 74m, bredde på 15.8m, og laster 2100m3 
(21000 hl). 
 
Å investere i nye båtar har vore av avgjerande betydning for å halde seg med moderne 
redskap og sikre godt mannskap. Rederiet blei bygd stein for stein, og det har vore vist ei 
nøktern haldning til utvikling, samstundes som dei har investert i nytt redskap når 
mulegheitene har vore der. Per vil og framheve det særs gode samarbeidet med broren, 
sidan dei har dreve dette i lag og har utfylt kvarandre godt.  
 
Totalt har Per stått bak 3 nybygde båtar. Han har eigd 2/3 av rederiet intill nyleg, og har leia 
dette på ein god måte. Han har vore ansvarleg for daglig drift fram til det nest siste nybygget 
og sit framleis som styreformann i rederiet. 
 
Per har i tillegg til å vere ein særs god fiskar og, vore ein rollemodell for andre i fiskerimiljøet 
i Herøy heile sitt liv. Nokre stikkord er hardt arbeid, fokus i medgang og motgang, nøysemd 
og ein utruleg kjekk kar. Samstundes har han hatt god teft, vilje og evne til gjere nødvendige 
investeringer, og dermed sikra at rederiet i fleire tiår har vore i fremste rekkje. 
 
Han er fortsatt aktivt engasjert i korleis Smaragd gjer det sjølv om neste generasjon har teke 
over den praktiske drifta, og gler seg stort over at neste generasjon driv vidare i same ånd 
som han og Reidar dreiv rederiet. 
 
Per Smådal er ein heidersmann og fortener å bli æresmedlem i Fosnavåg Shippingklubb.  
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