
GRENDEVANDRING ULLEBERG, HVAMBSAHL OG HVAMB  

Onsdag 4. mai 2022 hadde Ytre Sandsvær historielag grendevandring i Ulleberggrenda. Det 

var 22 deltakere på turen. Turleder og referent var Birger Hvambsahl 

Kl.17.00 var frammøte ved Vonheim, hvoretter vi kjørte til Ulleberg og samles på låvebrua til Espen 

Morset. Tidligere eier var Peder Ulleberg(98år) som også var til stede. 

Her ble det fortalt om jordsmonnet og vannforekomster av ymse slag på eiendommen. Fra låvebrua 

så vi Hvambsåsen i øst og den vernede Ullebergåsen i vest. Midt imellom ligger Mosebekkskaret. Vi 

befant oss i østre kant av Oslofeltet. 

I bunnen av Mosebekkskaret renner Hvambsahlelva. Etter stormen Frida i 2012 kunne vi tydelig se 

skille mellom kalkfjell på vestsiden og granitt på østsiden. 

Det ble vist et bilde av tidligere Ulleberg-gården (bruks nr.2) fra 1930 åra som i dag er helt borte. På 

bilde ser vi en to-etasjes hovedbygning av tømmer. Underetasjen av denne står i dag som bolig bak 

bensinstasjon i Hostvedt. Flyttinga ble utført i 1938.  Gården fikk etter rivning samme bruksnr. som 

hovedgården da den ble lagt under denne. 

 Videre vandret vi til saga. Denne sto nede i Bekkedalen og ble drevet med vann fra 1907 til 1935, da 

den ble flytta dit den står i dag, og blir drevet med el-kraft. 

Gården Ulleberg (g nr.72 bnr.1) hadde over 1200 frukttrær i 1950-60 åra og ca.100 bikuber på det 

meste. 

Ulleberggrenda var stor på pelsdyrproduksjon, tre av gårdene dreiv med mink og rev fram til 1980-

åra. 

Fra Ullebergkroken dro vi videre langs den gamle grendeveien over Rønningen til Hvambsahl.

 



Bilde: Bryggerhuset på Øvre Hvambsahl. Foto: YSH  

Med god utsikt utover Sandsvær ble det store bryggerhuset viet en del oppmerksomhet. Der ble det 

fortalt om uhell med hest og gråtassen i de bratte liene. En av historiene var da  en gråtass alene 

trillet ut lia og rev med seg sju hesjer før den hoppet over en bekk og stanset. 

I Hvambsahlgrenda har det vært bosetning siden vikingtiden. 

Etter Hvambsahlkroken fulgte vi den gamle grendeveien over brua i Hvambsahlelva og kom til 

gårdene på Hvamb. Her ble det fortalt om navnene på de forskjellige gårdene og et lite boligfelt med 

egen gate, hvor oppsitterne selv har døpt den til «Lykkliga gatan». 

På jordet bak stabburet på Veslehvamb ble kaffe og annet medbrakt nytt. 

 

 


