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Foto : Runa Sundsfjord, studio artico

VOKSENDE SLEKT:
Hammari-slekta vokser fortsatt. I 
helga møttes 180 av dem til treff i
Rafsbotn. (Foto: Runa Sundsfjord,
Studio Artico)
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  Søk 

Hammari-invasjon 100 år etter
Av  Rune Østlyngen

Tidlig på 1900-tallet kom Johan Petter Hamari fra Finland til Rafsbotn. Lørdag så 180 av hans etterkommere tilbake
på historien.

I løpet av de første tiårene etter etableringen i Alta ble en ekstra «m» i etternavnet
tilført og Hammari-navnet så dagens form.

– En helt fantastisk artig helg. Veldig spennende å bli bedre kjent med slekta, forteller
Arne Hammari.

Rangvalds krigshistorie

Hammari-grenens opphav i Rafsbotn het Johan Petter «Pekko» Hamari og ble født i Simo i
1855, et lite sted mellom Kemi og Oulo ved Bottenviken. Han giftet seg med Anna Elisabeth
Johannesdatter. Sammen fikk de seks barn. Johan Petter, som ble oppkalt etter faren og
flyttet til Norge, var blant disse.

Johan Petter slo seg til ved Hammari-bakken, et område som omkranses av storparten av
Hammari-klanen i Rafsbotn i dag. Han giftet seg med Ellen Kattrine Olsdatter 1. juledag i
1911. Da var allerede sønnene Leo Sverdrup (1909) og Petter Edvin (1911) født. Senere kom
også Olaf (1912), Henry (1917), Nikolai (1920), Ågot Ellida (1922), Rangvald (1925, lever
fortsatt) og Kristian (1928, lever fortsatt) til.

Fredag tok rundt 40 personer i slekta en tur opp Oladalen for å se nærmere på stedet mange
flyktet til under krigen.

– Rangvald Hammari fant lett frem til stedet der de bygde jordgammer og holdt seg skjult under krigen. Det var bare noen får rester
igjen der nå, men historien han fortalte satte alle stor pris på, forteller Arne som røper at Rangvald, som er over 80 år, gikk turen på
egne bein.

– Han klatret i fjellet som en ungkalv, skryter Arne av onkelen etter turen som i terrenget ble til tre-fire kilometer.

Knyttet tette bånd

Fredag ble det arrangert søskenbarntreff. Her møtte 32 personer opp, uten ektefeller. Noen traff hverandre for første gang.

– Vi har aldri hatt treff i vår gren av Hammari-slekta. Vi ble kjent med mye folk, røper Arne Hammari.

Lørdag ble selve slektstreffet arrangert og hele 180 av rundt 230 i slekta møtte opp på RIL-huset. Spesielt for mange var det blant
annet å møte Nikolai Hammari fra Stockholm som har bodd i Sverige i 44 år, men som årlig tar seg en altatur. Også familie fra
Vestlandet og rundt Oslo kastet glans over treffet. Vi fikk også tatt oss en tur på Elvebakken kirkegård der vi la ned blomster på
gravene til våre slektninger.

– Selve treffet ble planlagt først ved påsketider i år. I mai ble invitasjonene sendt ut, så dette har gått i turbofart, slår Arne fast.

– Dette var så artig at vi 32 søskenbarnene har avtalt å arrangere nytt søskenbarntreff allerede om et par år. Kanskje hos Nikolai i
Sverige.
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