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Dette diktet er skrevet av en av Farsunds mange sjømenn. Diktet – en hyllest til Farsund stod på 
trykk i Farsunds Avis 9. des. 1932. Diktet er signert T. Hvem som skjuler seg bak denne T’en er 
ukjent. Bak tankene i diktet gjenspeiles lengselen tilbake til hjembyen – Farsund.!
(Kåre Svendsen hadde en artikkel om dette i avisen en gang i 2001).!!!!
Farsund vor by!!!
Saa tidt ut paa hav og ved land!
jeg har længtet saa mangen en gang.!
Min længsel mot hjemlandet gaar,!
imot Norge, mot vinter og vaar;!
imot sommerens herlige vind,!
jeg kan føle den stryke mit kind.!
Saa da ønsker jeg ofte paa ny!
jeg var hjemme i Farsund, vor by.!!
 !
Saa tidt jeg i drømmene fòr!
over have og lande mot mord.!
Ifra palmer og sydlandets smil!
har jeg faret de tusinde mil.!
Jeg har drømt det saa mangen en gang,!
jeg fra kystbaaden vandret i land.!
Jeg har drømt jeg var hjemme paa ny,!
hjemme i Farsund, vor by.!!
 !
Paa bryggen jeg møter en ven,!
han hilser velkommen igjen.!
De andre nikker og ler;!
saa mange kjendte jeg ser.!
De er der alle, jeg vet det saa vel,!
naar kystbaaden kommer hver kveld.!
Den kveldsturen er ikke ny!
her i Farsund, vor herlige by.!!
 !
Saa vandrer jeg gaterne hen,!
hotellet passeres igjen *1!
Ved Børsen jeg stanser en tid, *2 !
mens folket passerer forbi.!
Og tvers over gaten jeg ser!
de fire ærverdige trær.!
Da vet jeg, jeg atter paa ny!
er hjemme i Farsund, vor by.!!!!



Mit blikk gaar mot Storgaten op,!
hvor damer spaserer i flok.!
De eldre spaserersaa net,!
de yngre, de tripper saa let.!
Med fletter og kortklippet haar,!
der er dem som blev voksne i aar!
Aa jo, vi er nok lidt kry!
av vore damer og av vor by.!!
 !
Paa telefonstolpen staar en plakat;!
Dere maa ikke glemme i dag!
at komme saa mange som flest,!
for paa banken i fkveld er der fest.!
Og husk at i morgen vi har!
paa Frelsesarmeen basar.!
Aa, den som atter paany!
var hjemme i Farsund, vor by.!!
 !
Paa Børsen jeg drømmer jeg staar!
til min pike i armen jeg faar,!
og saa vandrer vi lyk’lig i sind!
i fra Nautodden og helt ind i Spind.!
Vi passerer den nyreiste bro; *3!
beetagne vi staar der, vi to.!
For den strækker sine buer mot sky,!
her i Farsund, vor herlige by.!!
 !
Jeg er kun en farende svend,!
og Farsund har mange av dem.!
Men vi farer blant fremmede land!
og Farsund staar malt paa vor stavn.!
Og flagget det vaier om bord!
ifra syden og helt opp mot nord.!
Men alle saa er vi jo kry!
av vore skuter og av Farsund, vor by.!!
 !!
*1 Grand Hotell i Strandgaten!
*2 Børsen – Farsunds ”Speakers Corner”!
*3 Nordsund broa stod ferdig i 1929


