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Jeg ser i lørdagens ØP at diskusjonen fortsatt pågår om Fresjeborgen sank i Farris eller gled ut i Farriselva. 

Som er lite apropos til debatten vil jeg komme med en liten historie min bestemor; Emma Strand Haugene, 

fortalte. Emma, født Strand i 1882, vokste opp på Pollen i Kjose, og herfra hadde hun i sin oppvekst, på slutten av 

1800-tallet, fått lært seg et sagn om Fresjeborgen. Hun sa: "Folk sa at når det stormer på Farris kan man høre 

matklokka på Fresjeborgen slå nede i vannet." 

Det kunne jo være av interesse å høre om andre hadde hørt dette eller lignende sagn om Fresjeborgen. Et slikt 

sagn ville jo aldri oppstå hvis ikke det var for at Fresjeborgen virkelig sank i Farris, og ikke gled ut i Farriselva. Da 

min bestemor hørte sagnet var vi over 100 år nærmere i tid ulykkesnatten til 3. september 1653, så det er vel ikke 

helt utenkelig at 1800-tallets fastboende langs Farris kjente til hvor Fresjeborgens endelikt ble. I så fall støtter 

dette sagnet at husene på Fresje sank i Farris, slik Per Nyhus og flere hevder. 
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