
Ukulelehymnen  ”Tusen och en”
Marschmusik vid den högtidliga invigningen: Thomas Allander 2016

Arrangemang för storband: Alexander Freudenthal
Först i Bb-dur, efter modulation sista 2 verserna m refräng i ukulelevänliga A-dur

(Mellan verserna: ”tramp - tramp - tramp - tramp, tramp - tramp - tramp - tramp”)

1) Vi läste det i Första Ukebok, där stod om hur allt kunde gå på tok
om vi inte famna’ det första budet: Pris och Lov! (till) Det Härliga Ljudet.

2) Tag nu befäl över Fröjderna, liksom över felor och flöjterna
Råda ni ska över, lyss’ till orden, alla ljud som höres över jorden!

Tusen, tusen och tusen och en,  det ska ni veta vi kommer igen
Tusen, tusen och tusen och en, natten viker, det har vi på känn
Tusen, tusen och tusen och en… uke för alla och alla för en
Världsrekordet är nära! Hör! Hör! Höööör!

3) Vi ville mana båd’ liten och stor, med uken i hand är du syster och bror
vit eller svart, ge oss fler kulörer! Alla är vi US-medaljörer! (UkuleleSpelen)

4) Välkommen in i musikens värld, med uken så slänger man bort sitt svärd
spelar man sen med den värsta glöden, håller man sig ung och lurar döden

Tusen, tusen och tusen…..            (Modulation över till A-dur:)

     A                         E7                                                      A
5) Vi som fått uke i namnsdagspresent, istället för riktiga instrument

  A                               D           A°         A                     E7                  A
med mycket möda vi lärt oss stämma, vi som hellre hade stannat hemma

      A                                      E7                                                A
6) Här ser ni dom som kan greppa ett D, och smeka sin lilla gitarrpygmé

 A                      D             A°         A                      E7        A
Alla vi falla för den charmören,   Hör, ja hör, den ukulelekören

Refräng
  A                                                                             (F#7)       Bm
Tusen, tusen och tusen och en,  det ska ni veta vi kommer igen

  Bm                                                                        E7           A
Tusen, tusen och tusen och en, natten viker, det har vi på känn

  A                                                              (F#7)                Bm
Tusen, tusen och tusen och en… uke för alla och alla för en

  D           A°            A        A°    A°     A
Världsrekordet är nära! Hör! Hör! Höööör! (sista gången omtag)


