
Historier tilknyttet skiltene
19 Gåseholmen 

De opprinnelige småholmene, Engholme-
ne, ble med påfyll av ballaststein til slutt 
en ny holme, Nyholmen. Den er kjent som 
Gåseholmen fra tidlig på 1900-tallet. På 
holmen lå det et verft fra 1803, som i 
1860 hadde 60 arbeidere. Arbeidet be-
stod av å kjølhale skuter, reparere skips-
bunn og skipssider og reparere og legge 
ny kopperhud. Kjølhaling og istandsetting 
av en skute tok normalt 6 uker. 

I 1990 ble holmen landfast med bro, og 
Gåseholmen er i dag en integrert del av 
byen.

På verftet på Nyholmen fant Farsunds 
første streik sted i 1891. Arbeiderne la 
arbeidet ned for å få daglønnen høynet 
fra kr. 2,50 til kr. 2,75. Det fikk de!

20  Engøy

I 1918 ble det anlagt slipp og båtbyggeri 
her på Engøy. Dette var den gang den 
største arbeidsplassen i Farsund, med 
en arbeidsstokk på rundt 40 mann. Det 
ble bygget båter som var en fortsettelse 
av Listerbåten og den skøytetypen som 
hadde blitt utviklet på Lista mange år 
tidligere. I nyere tid er Engøy blitt et at-
traktivt boligområde.

I 1920-årene kjøpte A/S Engøy Slipp sle-
pebåten «Anna», bygget i Bergen i 1894. 
Den ble brukt som vannbåt. Den lille 
farkosten måtte  finne seg i navnet «Kik-
hosten» på folkemunne grunn av den på 
hese lyden fra skorsteinen. Anna ligger 
sunket ved Engøy.

21  Skolen på Haugen 

Gamlebygget ved Lister videregående 
skole, studiested Eilert Sundt, er Vest-
Agder fylkeskommunes eldste skole-
bygning, og den er meget godt bevart. 
Bygningen troner majestetisk midt i byen 
og er et blikkfang for alle som kommer til 
Farsund.

Skolen ble innviet i 1905 og har i over 
100 år gitt omgivelsene signal om hvilken 
vekt og betydning borgerne i Farsund tilla 
skole, kunnskap og utdannelse den gan-
gen. Denne store investeringen har gitt 
avkastning i «hundre foll». Elever, lærere 
og andre som har ferdes i bygningen, er 
blitt påvirket av Jugendstilbygget med 
sitt tunge, symmetriske, noe sedate, 
men likevel inspirerende uttrykk. Omgi-
velsene preger mennesket. God, solid og 
monumental arkitektur, som omslutter et 
innhold av viten, innsikt, innlevelse, men-
neskelighet og nærhet, har påvirket gene-
rasjoner av unge mennesker i Farsund.

I gamle dager stod et kanonbatteri her på 
det som da het Fjerthaugen, opprinnelig 
en gravhaug. Den gang kunne man altså 
stå på Fjerthaugen og se ut på Fishol-
men.

22  Sveitserbyen Farsund

Etter bybrannen i 1901 ble husene i 
Farsund i hovedsak gjenoppbygd i sveit-
serstil. Byen er den siste trebyen som 
ble bygget før murtvangsloven kom i 
1904. Farsund er sannsynligvis den 
sveitserbyen i Norge som har det største 
helhetlige bygningsmiljøet. Det er å håpe 
at sveitserhusene etter hvert vil få tilbake 
fargekombinasjonene de hadde opprin-
nelig, da de synlige konstruksjonene og 
løvsagarbeidene ble markert med kon-
trastfarger.

Det som preger sveitserhusene, er: ut-
vendig listverk, glassverandaer, farget og 
mønstret glass i ytterdører og verandaer, 
treimiterende farger, høy grunnmur, høye 
krysspostvinduer, stor takhøyde, store 
takutstikk, framspringende gavler, stolper, 
bjelker og sperrer framhevet med kon-
trastfarger, spir og tårn.

En talsmann for denne byggemåten var 
farsundsmannen Eilert Sundt. Han reiste 
rundt på landsbygden og studerte bofor-
holdene og byggeskikken. Han mente 
at om bøndene begynte å bygge i denne 
stilen, ville de få inn mer lys og luft og 
dermed sunnere boliger.

23  Frelserens Kirke

Kirken ble bygget i 1783-1785 av fami-
lien Lund. Byggmester var skotten Johns-
ton, og byggearbeiderne var engelske. 
Kirken får i 1830 et «store galleri» med 
stolrader som selges offentlig med årlig 
leie av hver sitteplass. I 1879 frigis alle 
stolradene, men ikke uten kamp. 

Den 14.01.1905 innvies den gjenoppbyg-
de kirken etter bybrannen, og biskopen 
maner alle til å vie sitt liv til den store 
broderkjærligheten. Det var nemlig mye 
politisk strid i Farsund i disse årene! 

To nyere kirketorg bidrar til å gjøre kirken 
til et levende bygg.

Eksempel på angsten for angrep fra 
engelskmannen under kapertiden: Halte-
Johannes river opp kirkedøren en søndag 
i 1807, styrter inn, fekter med krykken og 
skriker: «Engelskmannen er i Prestøysun-
det, skonn dokke og laub alt det dokke 
orke!» Det var heldigvis falsk alarm!

24  Byparken 

Fram til cirka 1850 hadde den nederste 
delen av parken nærmest Kirkegaten 
blitt brukt som byens kirkegård. Farsund 
Træplantingsselskabs andre store pro-
sjekt, etter Varbak, ble unnfanget i juli 
1875: gratis opparbeidelse av byparken. 
På grunn av det stigende terrenget ble 
parken anlagt i terrasser. «Det terras-
seformige i anlættet og den derved frem-
kaldte beplantningsmaade skaber en del 
partier, der foruden at forhøie avvexlingen 
og skjønnhedsindtrykket ogsaa liige som 
virker til at skaffe de forskjellige grupper 
af besøgende et eget stykke park for seg 
selv», skrev en parkentusiast til Farsunds 
Avis i 1889.

Den opprinnelige parken ble ikke så mye 
brukt. Træplantningsselskabet hadde 
satt forbud mot å ta barnevogn med inn 
i parken.

25  Lundenes gravsted

En gravlund som er en kongelig familie 
verdig! Familien Lund eide nesten hele 
Farsund på 17- og 1800-tallet og løftet 
Farsund opp til en by. Selve stamfaren, 
Jochum Brinch Lund (1743-1807), er av-
bildet på trappeoppgangen til gravlunden 
på en innfelt medaljong. Antakelig er det 
han som ligger i den nordre av de to sar-
kofagene.

Gravlunden ble i 1946 solgt til Farsund 
kommune av Macody Lund som del av 
salget av eiendommene til A/S Husan.

26  Nytorvet 

Husene rundt Nytorvet ble bygget et-
ter bybrannen med skifertak, brannmur 
mellom husene og avkuttede hjørner. 
Nytorvet rommer særlig sveitserhus. Her 
ble Eilert Sundt født. Før 1920 var det 
en offentlig brønn midt på torvet, og fra 
1950-årene lå det også en bensinstasjon 
her. I 2010 ble Nytorvet bygget om og 
fikk et underjordisk garasjeanlegg. Det 
sørøstre hushjørnet kalles «Det glade 
hjørnet», huset til herrefrisøren gjennom 
mange år. På nordsiden av Nytorvet er en 
gammel ring i rennesteinen som ble brukt 
til å binde hestene i.

Her lå «Dauns», et samlingssted hvor 
en før bybrannen fikk siste nytt. Navnet 
stammer angivelig fra The Downs, et om-
råde med tett skipstrafikk i den engelske 
kanal.

27  Varbak 

Varbak het fra gammelt av Vardebakken. 
Håkon den Gode påbød å opprette veter. 
Farsunds vete lå på Varbak og ble opp-
rettholdt helt fram til krigen i 1807-1814. 
Varbak var utsiktspunkt under kaperkri-
gen. En finner også en runestein her med 
innskriften «Taki skrev» fra ca. 750 e. Kr. 

Varbak blir ofte brukt som symbol på by-
en, som i den mest kjente Farsundssan-
gen «Trygg under Varbak». Hele stedet er 
som en park med fine stier og fantastiske 
utsiktspunkter.

På Varbak ligger en stor stein fra istiden, 
Skottesteinen. Under denne steinen ble 
byens nyfødte barn hentet, sier historien.

28  Vestersida

På slutten av 1700-tallet bodde de fattige 
her på Vestersida. Det er den eldste be-
varte bydelen i Farsund ettersom den ble 
spart i bybrannen i 1901 som nesten la 
hele byen i ruiner. Bare 70 av byens 250 
hus unngikk brannen. 40 av disse stod 
på Vestersida, og de har siden stått mer 
eller mindre uberørt av utviklingen. Vest-
ersida er en perle som ivaretar sin fortid 
samtidig som den utvikles. 

Vestersida har også vært Farsunds indus-
trielle område med båtbyggeri, skipsopp-
hoggingsverft, hermetikkindustri og mye 
annet. Bakken opp fra båthavna, Omdals-

bakken, har 2 hus som har mottatt Byg-
ningsvernsprisen fra Farsund Byforening.

I et gammelt hus her på Vestersida bod-
de det en tid så mange voksne og barn at 
det ble en hel forsamling når de kom ut. 
«Sanketeina» ble huset kalt.

29  Brønner i gamle Farsund

Gamle Farsund hadde opp mot 20 gate-
brønner som vi kjenner til. Slike brønner 
var i vanlig bruk fram til det kommunale 
vannverket kom i stand i 1919-1922 
med vann fra Skidvannet via det nye bas-
senget på Varbak. Blant disse brønnene 
var denne i Brogaten, mellom hus nr. 26 
og 28. Brønnen ble kalt for Nesibrønnen 
fordi den lå foran Nesheims hus, det som 
tidligere hadde vært skomaker Isak Nil-
sens hus og verksted. Trygvald Sørensen, 
en kjent og kjær Farsundsoriginal, bodde 
i huset til venstre.

Etter at Trygvald hadde gjort et mislykket 
forsøk på å drukne katten sin i en sekk 
på fjorden, rømte den opp i brønnstan-
gen. Det ble sagt at den «hadde fått for-
stand på verdens ondskap». Den ble så 
døpt på ny og kalt Moses.

30  Farsunds eldste hus

Mye tyder på at Vestersiden 8-9 er et av 
Farsunds aller eldste hus, om ikke det 
eldste huset. Antakelig er det bortimot 
350 år gammelt. Peisene står fremdeles 
som før, de gamle bjelketakene er be-
vart, og forsidens morsomme halvannen 
etasje er bevart med sine gamle grønne 
vinduer i øverste etasje. 

Like over huset finnes byens eldste «mid-
lertidige ordning» i muren som danner 
skille mellom Brogaten (Nordre Strand-
gate før bybrannen og omreguleringen) og 
gatepartiet som fører ned til Vestersida. 
I 1902 het det: «Forslag til anlæg af mid-
lertidig rampe i Nordre Strandgate». Den 
er der ennå, nå med rekkverk!

31  Drankernes brønn

Øyvoldsbryggen er det offisielle navnet 
på småbåthavna. Farsund Samlag for 
Brændevinshandel (1877-1896) gav i 
1882 tilskudd på 1400 kroner til anlegg 
av båthavn ved «Almendingsbryggen» på 
nordsiden av byen. Derfor ble den på fol-
kemunne omdøpt til «Drankernes brønn». 
Båthavnen med sitt utsøkte steinarbeid 
stod ferdig i 1884.

Bølgebryteren utenfor tjente også som 
brygge, den fikk navnet «Viktigbryggen» 
fordi den stakk seg fram – den «gjorde 
seg viktig».
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32  Møllehaugen

Opprinnelig lå det en gravhaug på Sun-
dehaugen, senere Møllehaugen. Under 
Napoleonskrigene ble det oppført en for-
skansning her oppe med 4 kanoner. Far-
sund har Jochum Brinch Lund å takke for 
en vindmølle med fire kverner og en sikt 
som ble bygget på Møllehaugen. I 1837 
var årsproduksjonen 800 tønner mel, i 
1845 hele 2000 tønner. Møllen ble opp-
ført i første halvdel av 1790-årene og var 
«af de saakalte Hollandske, hvis Overdel 
alene dreies efter Vinden». Dersom det 
ikke var vind, kunne to av kvernene dri-
ves av én hest som gikk i sirkel.

Rundt 1850 forsvant mølla, men på top-
pen av Møllehaugen står i dag et flott 
minnesmerke over de falne fra Farsund 
by i andre verdenskrig.

Senere kjøpte J.G.F. Lund kommunens 
grunn inklusive de 3 private husene på 
Møllehaugen. Deretter fikk han dem 
revet ned fordi han ville ha god utsikt fra 
paleet sitt, Husan!

33  Folkevennen    
 Eilert Sundt og   
 det Norge han    
 fant 

Eilert Sundt ble født i Farsund i 1817, 
og her fikk han de impulsene som ble 
drivkraften i hans enorme innsats. 
Han var en av de mest markante blant 
1800-tallets skapende og særmerkede 
foregangsmenn, som inspirert av frihets-
gaven som Norge ble skjenket i Kiel i 
januar 1814 og den etterfølgende frie 
konstitusjonen, lette etter nordmannen 
og det norske. Han fant og verdsatte 
det norske i allmuens kvinner og 
menn, i deres hverdagsliv og i 
deres væremåte. Gjennom 
dette arbeidet er han blitt kalt 
«velferdsstatens åndelige 
opphavsmann». Han ble 
samfunnsvitenskapenes 
grunnlegger i Norge og 
han utførte banebrytende 
arbeid i statistikk sam-
tidig som han utviklet 
Eilert Sundts lov om 
bølgebevegelser i fød-
selstallene. Han ble en 
nyskaper i bruken av 
kvalitativ og kvantitativ 
metode i vitenskapelig 
arbeid. Han var den før-
ste som pekte på beho-
vet for en sjømannsmi-
sjon og han slo til lyd for et 
norsk redningsselskap for 
skipbrudne. Han la grunn-
laget for arbeidet med norsk 
husflid og han inspirerte til fors-
kning på norsk byggeskikk. Han 
bidro sterkt til språkutviklingen, 
særlig i ord- og gjenstands-
forskningen, samtidig som 
han var en pådriver i ut-
viklingen av folkebi-
bliotekene.

Han var en av Norges største menn i 
det 19. århundre. Hans livsgjerning til-
hører Norge, men vi skal minnes at det 
var i Farsund han ble født og levde sine 
barne- og ungdomsår.

Noen velkommen gjest er den store 
folkevennen imidlertid ikke da han trer 
over livets terskel. Far til Eilert, Lars 
Sundt, sitter 4. januar 1817 og skriver 
brev til sin bror: «- men nu er min kone 
skranten igjen, jeg tror hun laver til bar-
sel igjen, som jeg anser for en ulykke, da 
jeg har unger nok forhen at føde på. Gud 
vet hvorfra det skal komme at jeg skal 
klæde og føde og opdrage alle de børn 
med.»

34  Det murede  
 pakkhus 

Pakkhuset har en turbulent fortid:

Huset er antakelig oppført av «byens 
far», Jochum Brinch Lund, på 1770-tal-
let. Det ble da brukt til tobakksproduk-
sjon, kontorer og boder.

Vinteren 1779-80 ble pakkhuset brukt 
av det russiske mannskapet på orlogs-
skipet «Chabrij» til losjering og til guds-
hus. «Chabrij» lå over vinteren i Eikvåg 
for reparasjon av stormskader.

På 1830-tallet drev Ole S. Sundt tobakk-
sproduksjon her, skråtobakk. Sundt had-
de en mester og en dreng i arbeid, og i 
1837 spant de 1050 pund skråtobakk. 

Ved et koleautbrudd i 1834 ble pakkhu-
set kanskje benyttet som lasarett.

Ole Johannes Sundt 
kjøpte pakkhuset 

etter Lundene i 
1843 for 400 
spesiedaler.

Hans Palludan Eide anla omkring 1845 
et veveri her, drevet med håndkraft. 

Like etter 1845 var det trolig et garveri 
i drift her som så ble avløst av hattepro-
duksjon.

I 1848-1850 drev kommunen skole i 
bygget.

Fra 1900-tallet og utover ble bygget be-
nyttet til ulike typer butikkvirksomhet. 

Det murede pakkhus er i dag et «ølhus».

35  Backes Bu

Backes Bu, (Tollisens pakkhus), er det 
eneste av de gamle pakkhusene ved 
sjøen som fortsatt eksisterer. 

Fiskernes Salgslag holdt til i Backes Bu i 
mange år, det samme gjorde Grønnsaks-
hallen. Senere var det møbellager for Jå-
tog Møbelfabrikk her. Pakkhuset skulle 
rives i 1960-årene, og for å stoppe rivin-
gen ble Farsund Byforening stiftet. Etter 
den tid har Farsund Undervannsklubb 
gjort en betydelig innsats for å bevare og 
sikre Buas eksistens. Baches Bu ble gitt 
over til en stiftelse, som fra da av har 
holdt bygget i god stand. Nå er huset et 
selskapslokale i rustikk stil.

36  Farøybroen/ 
 Nordkapp

Den første broen fra Farsund over til 
Farøy ble ferdig i 1895. Den fikk navnet 
Farsunds Bro. Før den tid var det ferjefor-
bindelse mellom Spindsodden og kaia 
ved Buchs hus ved Torvet. Farsunds Bro 
ble byttet ut med en ny i 1958 (Farsund 
bro) og igjen i 2005 (Farøy bro). 

Lokalavisen «Lister» var imponert over 
arbeiderne som bygget broa i 1894-
95: «Før i tiden var man alltid vant til at 
betragte veiarbeiderne eller ialfald de 
fleste av dem som nogle forvorpne sub-
jekter, der drak og turede og slaast og 
øvede alskens letsindighed. Skal man 
dømme efter den herværende arbeids-
flok passer denne karakteristikk ikke 
længere paa veiarbeiderne; ti flittigere, 
ædrueligere, mer oplyst arbeidslag skal 
man vel ha vanskelig for at finde. De 
representærer i sin helhed fremskridtet 
fra «slusk» til dette oplyste, tænksomme 
menneske.» 

Området nord for Farøybroen heter 
«Nordkapp». Navnet kommer fra et hus 
som tidligere stod her. Navnet henspei-
let enten på at huset var det nordligste 
i byen, eller at bygningen var bebodd av 
en skipper som hadde ført et fartøy som 
bar navnet «Nordkapp», og at bygningen i 
sin tid hadde et navnebrett med skipets 

navn.

37  Farøy

Den 11/8-1663 ble Farøen, som den het 
den gang, solgt fra Kronen til Johan Gra-
bow. Farøy ble i sin tid vurdert til stedet 
for et lasarett p.g.a. «luften på en ø». 

I 1884 kjøper Sundt Farøy, som senere 
– i 1895 – blir gjort landfast med byen 
ved bro. Fordi øya er fattig på skog, be-
planter Sundt den med lauv- og nåletrær. 
I 1886 oppfører han en større villa for 
familien og anlegger en rikholdig frukt- 
og blomsterhage så øya blir en av de 
vakreste i landet. 

Våren 1929 aksepterer bystyret Trygve 
Sundts tilbud om salg av Farøy for 
71.000 kroner. 

Sommeren 1937 skildrer Tomas Torsvik 
sitt inntrykk slik: «Farøy – et lite under 
kastet ned mellom Lyngdalsfjorden og 
dampskipsleia utenfor.»

Kjøpet av Farøy i 1929 løste et annet 
renovasjonsproblem: Søppelbingen og 
søppelkverna ved Møllehaugen som 
spredte sur stank ut over nabolaget og 
sendte ufyselig avfall langs bryggene, 
kunne flyttes ut av byen. Den nye søppel-
plassen på Farøy fikk navnet Rotterdam, 
på grunn av alle rottene. 

38  Ferjeleiet ved    
 Nordsundet

Nordsundet har gitt navn til Farsund, 
opprinnelig „Faresund, det å fare over 
sundet. Det åpne, værutsatte Nordsun-
det mellom Farøy og Spindsodden var en 
kommunikasjonsmessig flaskehals. 

Da Ola Solbjørg – «Ola Fergemann» - 
stod for skyssen, ble ferja rodd, og da 
kunne det være at vind og strøm gjorde 
sitt beste for å sende den til en helt an-
nen kant enn dit den egentlig skulle. 

Takstene i 1923 viser at det koste en 
krone å få en bil fraktet over sundet; 
man hadde da fått motordrift i ferja. En 
motorsykkel – med eller uten sidevogn: 
75 øre. Persontaksten var 10 øre, og 
samme beløp måtte man ut med hvis 
man skulle ferje over en kalv, sau eller 
geit. Atskillig mer kostet det å ta med 
seg ei ku over sundet: 25 øre. 

Den første Nordsundbroa ble tatt i bruk i 
1929. Den ble så erstattet av den eksis-
terende broa i 1971. 

Dengang hørte folk titt og ofte rop fra 
Møllehaugen: «Sett øve!» De som ropte, 
ville ha kontakt med ferjemannen som 
holdt til på Spindsodden eller på Spinds-
haugen.
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