
BOSETNING PÅ GÅRDEN HAMMER 

Gården Hammer tilhørte tidligere Kildal. Maren Asariasdatter født på Sneland i 

1790 og Hans Pettersen født i 1800 fra Selstad var de første som bosatte seg på 

plassen Hammer. Det var på den tid Marens fetter Nils Eliasersen eide gården 

Kildal. Tradisjonen sier at de bosatte seg ved en stor stein rett ovenfor flomålet. 

2. generasjon bosetning 

Maren og Hans fikk datteren Serine Judithe Andrea født 1.3. 1834. Hun var den 

yngste av barnene. Hun vokste opp under fattige kår. Serine var en tid bosatt på 

Nergården i Bjærangen. Hun ble den 25.9. 1853 gift med Knut Rønne Ellefsen 

som var født den 30.4. 1821 på plassen Lunden under Røneid gård i Luster. 

Serine og Knut bygde et nytt hjem. Knut bygde et hus høyere oppe i bakken, ved 

Skråveien rett før svingen.  
 

I følge tradisjonen bestod huset av én etasje med loftetasje. Gulvet var jordgulv 

med steinheller. Under regnvær rant det vann inn mellom steinhellene, har Odin 

Hammer fortalt. Knut og Serina fikk sønnen Ole Johan, født den 9.10. 1859. 

Odin var en av de åtte barnebarna til Knut og Serina. Han hadde minner fra sin 

oppvekst på stedet.  
 

I august 1859 ble Knut Rønne borte fra stedet Hammer, uten at det er stadfestet 

hvorledes. En mann med samme navn og samme navn på foreldre ble den 17.7. 

1868 gift i Dane Co., Wis. USA med Anna Iversdatter. Den 18.8. 1861 ble 

Serine Hansdatter gift med Niels Olai Larsen født den 7.1. 1827. I følge 

kirkebøker hadde Serine da vært enke i to år og Niels enkemann i fire år. 

3. generasjon bosetning. 

Ole Johan Knutsen, født den 9.10. 1859, ble den 3.11. 1889 gift med Hanna 

Josefine Abrahamsdatter, født den 17.9. 1861. Ole kjøpte husmannsplassen 

Hammer. Stedet Hammer bestod for det meste av innmarken. Det var kommet 

nye eiere av gården Kildal. Senere fikk Ole kjøpt skogen og utmarken som nå 

tilhører gården. I følge min mor kom gårdeier (Evert) av Kildal i pengeknipe slik 

at Ole fikk kjøpe skog og utmark. Hanna døde den 6.10. 1918 og Ole giftet seg 

som enkemann med Elise Bergitte Mortensen. Ole forlot gården Hammer og 

gården ble overtatt av sønnene Sigurd og Odin. Gården Hammer ble delt. 

4. generasjon bosetning. 

Odin Martin Angel Hammer født den 18.7. 1898. Han ble gift i mai 1928 med 

Dagny Andrea Pettersen, født den 26.8. 1901 i Slettan. De drev gården Indre 

Hammer til Odin gikk av og fikk trygd. Senere ble gården overført til deres seks 

barn som brukere av gården som feriested. 

5. generasjon. Feriebosted. 

Odin Martin Angel Hammer overførte Indre Hammer til sine barn:                

Aud Breckan, født 15.1. 1929. Magnar Hammer, født 18.9. 1931. Gunvald 

Hammer, født 19.9. 1933. Karsten Hammer, født 27.10. 1935. Anna Svenning, 

født 27.3. 1938 og Astrid Staalesen, født 05.5. 1942.  



6. generasjon. Feriebosted. 

Året 2008 ble Indre Hammer overført fra eierne i 5. generasjon til en av deres 

barn slik at det fortsatt er 6 eiere til stedet. De nye eierne er:   

John Werner Breckan, født 7.8. 1964. Jan Gunnar Hammer, født 2.9. 1957. Tom 

Ove Hammer, født 16.9. 1961. Torunn Kirsten Hammer, født 22.12. 1956.  Knut 

Svenning, født 7.7. 1960 og Erik Hammer Staalesen, født 14.5. 1971. 

Eiendommen er tinglyst med særeie. Huset er nå utvidet og blir etter hvert en 

moderne bolig med utvidet sengeplasser etc. De nye eierne har dannet egen styre 

med styreformann og styremedlemmer. 
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