
I Farøyparken ved ”Rotterdam”!!
Tekst: (usikkert:) Tharald Glastad og Eddi Lande.!!
Mel: En melodi i mollklang!!
Kan også synges på ”Vi ære en nasjon vi med”.!!!!
I Farøy-parken ved Rotterdam!
Der gjemmes hellige minner.!
Der er et åndens arnested!
For både menn og kvinner.!
Der søppla kneiser høyt mot sky!
I selsom klassisk skjønnhet.!
Der spiret frodig i dens ly!
Vår ungdoms friske grønnhet.!!
Vår skole dekket har vår ånd,!
Nå gjennom år og dage.!
Av vitenskap har vi fått et fond,!
Nei vi kan ikke klage.!
Av mat’matikk, fysikk og sprog,!
Er våre hjerneklister!
Blitt stappet av hver filolog!
Og alle realister.!!
Ja, Deutch wir sprechen!
Vous parlons francais,!
and English, that is nothing.!
Og x + y = a + b.!
Ja, slikt er bare småting.!
Og på kjemien får vi se!
Det pure gull polonium.!
På sangen tar vi det høye C!
Mens Søberg spiller harmonium.!!
Vi lærer målet hennar mor!
Og alt om dyr og planter.!
Vi lærer hvor hen pepper’n gror!
Samt alt som godt og sant er.!
Vi bøyer etre avoir,!
Vi bøyer ben og armer.!
Vi bruker alt det vett vi har!
Helt til vi ikke har mer.!!
Og ut i livets tummel må!
Vi alle sammen drage.!
Takk gamle skole – takk da du –!
Du ligger ensom tilbake.!
Thi fe forgår – vi selv forgår,!
Men sikkert kan vi stole –!
Det er en ting som alltid står,!
Det er vår gamle skole.!



Denne sangen ble antakelig skrevet av Tarald Glastad og Eddi Lande til et Skolelagstreff sent på 
1950-tallet. Kanskje andre har informasjon om den.!!
”Rotterdam” var Farsunds søppelplass. Byens søppel som ble hentet på lastebil av Tangvald og 
Buland, ble bare tømt uti sjøen. Var det nordvest, for søpla til havs. Ved sydlig vind lå den og fløt i 
havnebasenget. Det brant ofte på søppelplassen, og en sur røyk fløt over Farøy, spesielt ved 
sydlig vind. Rottene fant mange godsaker her, og de spredte seg omkring på Farøy og kom også 
innom Farsund. Derav navnet ”Rotterdam”. Her ble søpla kastet til slutten av 1960-tallet, før den 
ble samlet på Skeimona i Vanse.!!
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