
«Kjenne du Båbufjellet» i samarbeid med Sparbu historielag og Henning 

sokneråd arrangerte friluftsmesse på Elvaplassen, søndag 14.8.2016, kl.13.00.

Elvaplassen er en fin grønn plett som ligger nede ved elva Figga på blindvegen 

inn mot Sagmo og Sagli. Grunneier, Jon Per Moen, hadde tidlig stilt plassen til 

disposisjon for grenda til lekeplass, grillplass med gapahuk og badekulp.

Leder for «Kjenne du Båbufjellet», Arve Svendsen, orienterte først om de 

fasiliteter område hadde å by på: ruinene etter de gamle møllene og sagene 

som sto nede ved elva her, samt et gammelt torvstikk med torvhus. I tillegg er 

det ei fin trimløype, «500m-skogen», som har «smilys» som markering, 

stubbtroll langs løypa, og «Nøkken» i tjernet.

Anton Rikstad ga oss så en grundig og flott orientering om elvemuslingen. Det 

var vel få som visste at muslingens utbredelse er avhengig av laksens og 

sjøørretens tilstedeværelse da disse er vert for skapningen det første leveåret. I 

Figga er det regnet ut at det skal være ca. 9 mill. skjell. Likevel er perle-

muslingen total fredet.

I det flotte sommerværet holdt prest Arndis Hauksdottir en kort gudstjeneste 

hvor hun manet til å ta godt vare på hverandre.

Til stede på den trivelige samlinga telte vi 43 voksne, 3 barn og to hunder som 

Arndis hadde med seg.

Medlemmer av soknerådet sørget for noe å bite i og vi fikk kaffe fra svartkjelen.

Før vi avsluttet seansen var det flere som gikk trimløypa og ble med over på 

andre siden av elva for å se tomta etter Holde Mølle.



Ei fin forsamling på Elvaplassen under friluftsmessa den 14.august 2016
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Mølle på østsiden av

Figga. Ukjent når det 

var drift her.

Tre halve kvernsteiner

finnes i hagen på 

Myraplassen. En blir 

Brukt som gravstein til

«Eros» – en Golden

Retriever.

1.

2.

Torvmyr og torvhus.

Bygd ca. 1950, kanskje

litt før? Drift like inn 

på 60-tallet?

Mølle / kornkvern på

eiendommen Holde.

Så vidt nevnt i bygdeboka.

Mulig det sto et slikt 

anlegg på 1700-tallet?

Rester av bygning var ennå

å se så vidt på 1950-tallet.

Her står enda steinmurer

og steinsøyler. Det var også 

ei sag på samme inntak.

Her har stått ei sag,

muligens tidlig på 1900-

tallet?

Kan enda se hvor elve-

vannet ble leda inn.

Ellers er alt borte, men 

gårdsnavnene sier sitt.

3.

4.



P

P

Adkomst til Mølletomta

langs åkerkanten

Torvmyra



Maleri av mølla på Holde sin eiendom.

Malt av Gunnbjørg Skei i 1952



Anton Rikstad med perlemusling

Perle og Tanita trivdes under samlinga



«Bergpreken»

for

«Kjenne du Båbufjellet»

Deler av menigheten



Vi takker alle som 

deltok med å gjøre 

dette mulig!

En ekstra takk til

Arndis og Anton.

Så treffes vi igjen til ny 

friluftsmesse et annet 

sted i 2017.

@rve


