
Melo: "Den. gang da jeg pakket"o 
--------------------------�-�---

Den gang da jeg pakket 

og skulle dra avsted, 

da gråt Marianne, 

hun ville være med. 

Jeg klappet hennes røde kinn 

og hvisket ømt i hennes øre inn: 

"Jeg kommer tilbake til jul, Mariann'!" 

Og julen den kom, 

det ble gitt permisjon. 

De andre fikk reise, 

jeg ble i Legion' o 

Da tok jeg meg en juledram 

og sendte Mariann' et telegram:_ 
�� 

"Jeg kommer tilbake til vår�n M€rl:i&ftn'!" 

Og våren den kom, 

og hun ventede enn, 

på meg som har lovet 

å komme hjem igjen. 

Da skriver jeg mitt testament 

på gammel t gulnet, russisk pergament: 

"Jeg kommer tilbake om hundrede år!" 
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Mel. : "La det tone". 

La det tone fra fjord, 

ifra dal og fra hei, 

bygd og by og fra grågrønne hav: 

Gamle Norge vår mor, 

ja vi elsker jo deg 

og den f'a tti ge jord du 

Ja vårt land, skjønne 

oss ga � 

land, 

du skal aldri, nei aldri forgå. 

La det 
o et brus over landet. ga som 

Vi vil bygge og verne vårt Norge, 

nu er dagen da alle skal sanne 

at vi innfrir de løfter vi ga. 

Kom venner og frender, 

kom hver byggende kvinne og mann. 

Gjennom arbeid og sang, 

slår vi ring om vårt land, 

ja vårt deilige land. 
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DEN NORSKE LEGIONS SANG 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Kapellmester: Willy Johansen. 

Her kommer gutta i Den norske Legion, 

fremad på marsj mot målet. 

Marsjen går lett for det er Viken bataljon, 

våre viljer er harde som stålet. 

Til kamp mot den fare som truer fra øst9 

mot den pest som vil herje vårt land, 

går vi syngende frem og gir hjemmene trøst, 

vi har korstogets glød alle mann. 

Her kommer gutta i Den norske Legion 

beredt til å verne vårt fedreland. 

( Willy Johansens sønn var blant de første som 
rykket over Sovjets grense østover. I divisjon 
"Wiking", regiment "Nordland". Han falt samme 
dag jeg fikk sangen av hans far. 
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