
Segra eller dö                       text & musik Stefan Andersson 
 
(sätt ett capo på 5:e bandet) 

	   	   	   	   	  

	    
       Am                                                            
Det här är historien om Tordenskjolds soldater 
            C/G 
de fick alla bära mitt namn och vi gjorde listiga saker 
          F 
vi var norrmän och danskar som slogs mot svenska karoliner  
             Dm 
och det gick väl bättre för oss i dessa hårda strider  
        Am  
hela Sverige låg framför oss det var bara att knacka på 
              C/G 
men det fanns ett ställe kvar som var ointagligt ändå 
        F 
den starkaste fästningen i Europa vid denna tid 
       Dm                                               G       Am 
och Carlsten var dess namn upp på Marstrand    
             
 
Det var borgat i hemlighet att vi var endast 500 man  
             C/G 
som på Marstrand steg iland slog ut det motstånd som vi fann 
        F 
men lyfte man på blicken såg man Carlstens gråa topp 
     Dm 
en fästning med kanoner omöjlig att slåss mot 



 
              Am 
men det var en dröm jag bar att fästningen kunna ta   
          C/G 
så jag gjorde upp en plan en propagandaapparat  
             F 
jag lät sprida ut ett rykte att vi var betydligt fler 
       Dm                                G           Am 
och ryktet det nådde upp i Carlstens borg  
 
 
Och den svenske kommendanten lät skicka ett sändebud  
        C/G 
som skulle sig förhöra hur läget såg ut 
              F 
jag bjöd in honom i huset och hällde upp ett glas 
       Dm 
och utanför vårt fönster gick soldaterna parad 
  Am 
i cirklar runt huset bytte kläder då och då 
      C/G 
det gav en illusion som inte kunde missförstås 
        F 
och sändebudet fick en allt blekare nyans 
          Dm                                             G      Am 
Jag sa hälsa eran kommendant ni har ingen chans 
 
 
 
        Am                                      F 
Vi är tjugotusen man som marscherar utanför  
        C                        G              Dm                  Am 
vi är här för att segra    eller dö     segra eller dö 
                                                 F 
det är bättre att ge upp än att falla för ett svärd  
            C                               G                   Dm                             Am 
och du ser vad vi bär det är danska gevär      det är danska gevär 
                       F                                 Dm           Am 
men innan du går jag häller upp en tår    skål 
 
 
 



                            C/G                      F                        C    G/H 
Tack och lov för sunt förnuft den hjälper mot all sorg 
          Am                    C/G                 F                     C    G/H 
så jag skonar dig och dina män om jag får ta din borg 
          Am                 C/G             F                      C     
så vad säger du om mitt förslag herr kommendant 
     Dm                        F 
för jag är amiral och du är allt för svag 
 
 
(Ref) 
 
 
       Am              C/G                   F                           C      G/H 
Min rang är amiral och Tordenskjold det är mitt namn 
     Am                  C/G                     F                       C      G/H 
du borde känna till mig och alla slagen som jag vann 
     Am                   C/G                   F                 C       
jag har ett enkelt papper och vill ha din signatur 
       Dm                          F 
kom ut ur din bur herr Danckwardt det är slut 
 
 
       Am                  C/G                    F                    C      G/H 
Och när du skrivit på så skall jag bjuda dig på dryck 
       Am                   C/G                F                       C      G/H 
hos Mårten Petters änka hennes värdshus är omtyckt 
      Am                   C/G             F                    C       
och om du börjar frysa på din väg mot Göteborg  
    Dm                             F 
se här kommendant ett rep för din hals 

 

(Ref) 


