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Valvær ligger omkranset av storhavet 
nordøst om Myken. Selve Valvær består 
av en rekke øyer og holmer men det er 
særlig på 3 av disse at det har vært 
bebyggelse. Det er på de to øyene i Inder-
Valvær (hver side av Valværsundet hvor 
det etter år 1900 ble bygd molo) og 
Ytterøya. 
Særlig i siste del av 1800-tallet og langt 
inn på 1900-tallet var Valvær et aktivt 
fiskevær. I 1874 var 64 båter og 292 mann 
med på vinterfisket. I 1878 var manntallet 
oppe i 450 på 71 båter. I 1881 ble det 
ilandført 277.500 skrei. I 1906 var 310 
mann på fiske og tok iland 325.000 skrei 

 
(Bilde: Thomas Schulzki) 

 

 Valvær anno 1995 
 

 
Bildet viser Ytterøya i Valvær tatt i 1995 

 

Bildet viser Ytterøya i Valvær tatt i 1995. En kan se 
den grove støttemuren som skulle verne havna, 
grunnmuren av stuebygningen helt oppe i støa og 
oppe til venstre noe av grunnmuren på en av 
bryggene. Forøvrig har naturen tatt plassen 
tilbake. Men kommunen ønsker ikke at slike 
områder skal bli liggende helt brakk og undergitt et 
hårdhendt regime av vernebestemmelser. Rene 
museumstiltak kan ødelegge mye fordi skadedyr 
som mink og hensynsløse folk i moderne 
fritidsbåter går løs på fugl og sviner til områdene. 
Kommunen ønsker lokal styring og lokal nærings- 
og kulturutøvelse som det beste vernet for å holde 
områdene i skikket stand; mot både tobeinte og 
firbeinte miljø-ødeleggere. 

 

 Valvær anno 1895 

 
Bildet anno 1895 er tatt helt framme på  
den store støttemuren i framkant av bildet. 

 
 
 
 
Det var Arent Eliassen f. 1815 som først bosatte 
seg på Ytterøya, omkr. 1853. På bildet fra omkr. 
århundreskiftet ser en flere mannfolk og helt oppe 
ved stua står en vever kvinne som sannsynligvis er 
kona på gården, Kristine Karsdtr. Den store 
mannspersonen oppe på berget er sannsynligvis 
August som tjente på gården og noen år seinere 
utvandra til Amerika (etter sigende i 
kjærlighetssorg). Stuebygningen på bildet ble i 
1950-åra flyttet til Reppen og der står den ennå 
(1998). 



 
I folketellingen 1900 finner vi familien Arentsen og deres 2 tjenere, samt 6 sesongfiskere (3 fra Melø 
og 3 fra Vassvik i Rødø): 
 
Johan Arentsen      Fisker og husmand med jord     f. 1853 
Kristine Karesdtr   Hans kone, fiskerkone          f. 1853 (i Lurø) 
Helga               Datter, alm. husgjerning       f. 1880 
Karl                Sønn, fisker                   f. 1882 
Alfred              Sønn, fisker                   f. 1883 
Jenny               Datter                         f. 1886 
Olaf                Sønn                           f. 1888 
Berent              Sønn                           f. 1892 
August Olufsen      Tj., fisker                    f. 1878  
Karoline Arentsdtr  Tj., alm. husgjerning          f. 1846 
 
Sesongsfiskere: 
Ludvig Johansen     Fisker                         f. 1852 (i Melø) 
Hans Arentsen       Gårdbr. i Bolga, fisker        f. 1848 (i Melø) 
Karl Hansen         Gårdbr. sønn, fisker           f. 1886 (i Melø) 
Anton Johnsen       Gårdbr. i Vasvik, fisker       f. 1853 
John Antonsen       Fisker fra Vasvik              f. 1880 
Birger Antonsen     Fisker fra Vasvik              f. 1884 
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