


MARLBOROUGHVISAN 
 
1, När Mellbom i krig skulle draga 
- Militamtamta militalialej - 
När Mellbom i krig skulle draga 
han lovade han skulle komma hem 
Ja, han lovade han skulle komma hem, 
ja, han lovade han skulle komma hem 
(Talas:) Lovade han att han skulle komma hem? 
Ja, han lovade han skulle komma hem 
 
2. Och kommer jag inte till påska, 
så kommer jag till trefaldighetsdan 
(Talas:) Skulle han komma till trefaldighetsdan? 
Ja, så kommer jag till trefaldighetsdan 
 
3. Trefaldighetsdagen var inne, 
men ingen Mellbom kom 
(Talas:) Kom inte Mellbom hem? 
Nej, ingen Mellbom kom 
 
4. Hans fru upp i tornet kliver, 
så  högt hon kunde komma upp 
(Talas:) Klev hon så högt hon kunde komma upp? 
Ja,  hon klev så högt hon kunde komma upp 
 
5. Och när hon inte kom högre, 
så stannade hon och bleg ut 
(Talas:) Stannade hon och bleg ut 
Ja, hon stannade och bleg ut 
 
6. Då kommer där fram en pascha, 
så svartklädd som till sorg 
(Talas:) Var han verkligen svartklädd som till 
sorg? 
Ja, han var svartklädd som till sorg 
 
7. Och hör du min käraste pascha, 
vad budskap medför du? 
(Talas:) Vad budskap medför du? 
Ja, vad budskap medför du? 
 
8. Det budskap jag er bringar, 
det skall pressa tårar fram 
(Talas:) Skall det pressa tårar fram? 
Ja, det skall pressa tårar fram 
 
9. Den store Mellbom är döder 
och lagder uppå bår 
(Talas:) Är han lagder uppå bår? 
Ja, han är lagder uppå bår 
 
10. Och när Mellbom skulle begravas, 
gick det fyra passagerare förut 
(Talas:) Jaså, gick det fyra passagerare förut? 
Ja, det gick fyra passagerare förut 
 

11. Den förste han bar prestaven 
och den andre bar hans hatt 
(Talas:) Bar den andre hans hatt? 
Ja, den andre bar hans hatt 
 
12. Den tredje bar hans värja, 
men den fjärde bar alls ingenting 
(Talas:) Bar han verkligen ingenting? 
Ja, den fjärde bar alls ingenting 
 
13. Hav tack, min kärasta pascha 
och hör vad jag er säga må 
(Talas:) Ja, jag hör vad ni säga mig må 
Ja, hör vad jag er säga må 
 
14. Efter Mellbom han är döder, 
- Militamtamta militalialej - 
Efter Mellbom han är döder, 
så tager jag er till man 
Ja, så tager jag er till man, 
ja, så tager jag er till man 
 (Talas:) Säger ni att ni tager mej till er man? 
Ja, så tager jag er till man 
 
Alternativa sista verser: 
13. Fru Mellbom vid graven gråter 
och planterar en rosmarin 
(Talas:) Planterar hon en rosmarin? 
Ja, hon planterar en rosmarin 
 
14. Uppå den höga kvisten 
en näktergal slog drill 
(Talas:) Slog en näktergal slog drill? 
Ja, en näktergal slog drill 
 
15. Och nu emellan träden 
- Militamtamta militalialej - 
Och nu emellan träden 
där svävar Mellboms själ 
Ja, där svävar Mellboms själ, 
ja, där svävar Mellboms själ 
(Talas:) Svävar där hans själ? 
Ja, där svävar Mellboms själ 
 
16. Envar föll platt på magen 
och steg sen upp igen 
(Talas:) Steg de sen upp igen? 
Ja, de steg sen upp igen 
 
17. Att prisa alla de segrar, 
som Mellbom vunnit har 
(Talas:) Skulle de prisa alla de segrar? 
Ja, alla segrar, som Mellbom vunnit har 
 
 


