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SANGENE I IILMEN
GI-EMMER DU -

Glemmer du,
så husker jeg det ord for ord.
Alting brast,
men det gør heller ikke spor.
Minderne har jeg da lov it ha',
d_em kan du aldrig, nej, aldrig ta'.
Husker du
de glæder, som vi sammen fandt?
Husker du
de tanker, som os sammen bandt?
Hver en dag
og hver en time har jeg talt.
Glemmer du,
så husker jeg alt.

GÅ MED I TUNDEN

Gå med i lunden,
så spidser vi munden
og fløjter den gamle sang om kærlighed
Lad skoven skælve,
og klokken slå ell've,
og månen og mælkevejen drysse ned.
Vi er kun dig og mig,
mig og dig,
til at gå i takt.
Og hvis du klemmer mig,
glemmer jeg,
hvad mor har sagt.
Gå med i lunden,
så spidser vi munden
og fløjter den gamle sang om kærlighed.

FY, fY, fY, fY, TREDfRIKKE

Fy, fy, fy, fy, Frederikke,
det kan man da virkelig ikke.
Hold dine negle fra mændene,
selv om de ofte er spændende.
Hvor har du dog dine blikke?
Fredere- Fredere- Frederikke.

DRøMMER MAN OM DTN

Drømmer man om den,
yågner man aldrig op igen.
Og den stakkels gæst
sander, at hjemme der er bedst.
Hvis han trods alt står det igenn'm

så sku, han bare ." .,, ååil# 
svajning'

Drømmer han om den,
vågner han aldrig op igen.

HVORFOR, HVORFOR,
HVORTOR SÅ ATENE -

Hvorfor, hvorfor, hvorfor så alene,
når een og een tilfældigvis er to?
To i dammen, der pasier sammen,
som om de var et par sko.
Man skal være to på livets scene
og man kan få så styrtcnde med held
blot man kender,
hvor tampen brænder
i hjertets lille tabel.
3 er I for mange -I er I for lidt -alle gode gange
viser at to er og bli'r nummer l.
Flvorfor, hvorfor, hvorfor så alene,
når ecn og een tilfældiqvis er to?
To i dammen, der pass?r sammen,
som om de var et par sko.
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Godset »Rosenholm" klæder sig til fest. Godsejer Rosens datter Inga
fylder 15 år. Glad og spændt står hun ved fødselsdagsbordet og pakk"er
sine gaver op . .. og dem er der mange af. Men dog savner hr.r 

""rrtgaven fra sin højtelskede far! En mor har hun ikke - Ror.. har i mange
år været enkemand.

- »Min gave er på trapperne,<< siger Rosen. . . og ind fra verandaen
k9Tp"l Martin,-godsets betroede Jtaldmand, medJødselsdagsgaven .-
et lille føl! Det fineste traverføI, der endnu er født på Rosen*holm. Inga
bliver strålende lykkelig for dyret og døber det »Robins fordi dit
er født på en fredag.

»Jeg tror, han engang vinder det store traverderby,.. siger Martin.
»Han vil bringe huset lykke!«

_ - 
Flere år er gået, og »Robinson.. har vokset sig stor og stærk. Kyndige

folk indenfor travsporten mener, han er en hesi med c"hancer. Tii disle
kyndige høter Hansy Hansen, der står i en kø foran en totalisator på
traverbanen, for at ofre en S-kroner på >rRobinson«s chance. Hansys ydre
Iivsvilkår er særdeles beskedne - hun er køkkenpige i en stor-køten-
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havnsk restauration - men en pige med fut o§ humør i - parat til at
gribe chancen i livet - om den skulle komme til hende.

Godsejer Rosen og Inga følger spændt løbet fra hesteejcrnes loge --
i selskab med overretssagfører Sado/in, der ikke lægger skjul på sin
interesse for den yndige unge dame, som Inga er blevet i de forløbne år.

»Hvis »Robinson,< vinder i dag," siger godsejeren, ,har han en stor
chance i derbyet om et par måneder.« - Men »Robinson« vinder ikke.
f)en springer lige før målet, fordi kusken, på trods af Martins advarscl,
bruger pisken. Almindelig skuffelse! Sadolin kommer med nogle hånendc
bemærkninger, der får godsejeren til energisk at forsvare hesten og dens
chancer i det kommende derbyløb. Resultatet bliver et væddemål mellem
godsejeren og Sadolin, der holder hundrede tusinde mod ti på, at "Robin-
son.. ikke vinder derbyet.

Skuffelsen er ikke mindst for Hansy, der har set sin S-kroner ryge i
lyset. Hun udøser sin bitterhed overfor veninden Johanne, en tidligere
k'økkenkollega, der er gået over i det mere kunstneriske, idet hun er
blevet syngepige på f)yrehavsbakken - forlovet med teltholderen hr.
Nicolaisen. Teltholderen trøster Hansy - han har selv en hest på traver-
banen - og Hansy bliver f1'r og flamme, da han fortæller, at der skal
være et dameløb senere på sæsonen - og hvis Hansy har lyst, må hun
gerne køre hans hest. Men forsl,net er yderligere Hansy nådigt, idet det
viser sig, at Hans-v i forvirringen har fået udleveret en forkert bon i



totalisatoren 
- hun har slet ikke spilret »Robinson«, men ved et tilfærdefået vinderen 
- en fuldkommen outrii.., så Hanslj for sin l-kroner får527 igenl At beskrive Hansys Iykke med ord er rå. rutiigt. Enderig erchancen kommen til hende 

= 
og ,., g-ta". a"t; 

" 
;;;; den _ tilnoget rigtigt - noget stort. Den itut lLf" klattes vzek.

.. Qg noslg dage cftcr finder man cn ,konsurincre FI. Hansv. installeretpå "Marienlyst« - i et af cle dyre ,icrelser -;d;a:tgt år=,,1",,0.,.
Hansy bruger sin chance.
Godsejer Itosen og Inga har også taget opholcl pzi ,Marienlyst« _

og den trofaste følge-svend overretsiagføreren år fulgi efter.
- En-morgen, da Inga og,sadolin 

*plasker 
fy,.ti!i l-"år".r,", dukkerpludselig_ en pæn ,rg r',_u.,d op - i Irgu, fetæ"nnetige nærl.,ed. Hanhedder Hans Berg 

- og Inga finder ham egentlig nok å titiur".,.te somoverretssagføreren. 
- Men ak, ved middag*en få; In;a-;L årl"..ork"lr",der bibringer hende et lilte stød for hjertek-ulen; ;.;;;g;'_; nd ,"rrrr",for dem. Hans Berg er tjener!

Godsejerfamilien og Hansy stifter hurtigt bekendtskab _ og påtennispla-dsen 
- og mange andre stede, .y.t.. cle vderligere sarnmen.Og en -skønne dag opdager Hansy, at hun er forelsliet _f irra".tigt oggammeld.ags forelsket i,den smukkc, staterige snar"i".-- on'ao Rosenogså er forelsket i hende, vilte ctet ,ræ.e såå l;kiliiil, nriJ'ltt" _ ja,hvis ikke »konsulinde H. Hansy. tilfældigvis 

"u. toti.Lnn,gå. 
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Et middagsblad har i nogen tid bragt en række morsomme og mon-
dæne sommerbreve fra »Marienlyst« 

- tydeligt bygget på selvoplevelser

- for samtlige gæster finder sig selv ret nøje og nærgående beskrevet.
Men hvem skriver dem? En af gæsterne må det jo være - men hvem?
Ingen ved det - undtagen Hansy, der snart er kommet under vejr med
sammenhængen: Hans Berg er ikke tjener, men en un§, smart journalist

- der på denne måde søger at finde »godt stof« til bladet .- og unægte-
lig også har fundet det.

Men Inga ved ikke andet end, at han er tjener - og forlover sig med
Sadolin.

Morgenen efter er Hans Berg forsvunden, og da godsejeren spØrger
efter konsulinden, viser det sig, at hun også er rejst.

Hansy er igen i sit køkken - her føler hun, at hun hører til oS ikke
på »Marienlyst«. Og aldrig skal hendes elskede godsejer få at vide, hvem
hun egentlig var. - En ubehagelig meddelelse vækker brutalt Hansy af
alle søde - og sørgelige drømmerier. Hun er afskediget fra sin plads i
køkkenet! Personale-indskrænkning. De dårlige tider! - Og Hansy står
uden en klink. Hvad skal hun gribe til? Da vandrer hendes tanker til
Johanne og Nicolaisen, teltholderen på Dyrehavsbakken!

Og snart efter finder vi Hansy på tribunen i »Valhalla«, hvor hun
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rrrelle,n de andre syn.gepiger kr,æder sine muntre og vemodige Sange og

lrcrrryl.l' " filskuerne til uforbeholden begejstring.
' ,' . ., er R.,)se" o§ Inpa hl.indt tilhørerne -- og de forstår nu grun-

fl, ,ko.tsulir, lc',,,s pluiselige ,g gedulgte forsvir:den - o§ §år hur-
tisr ,.rr; vej fre sang-rindeteltet.

Cotls.-eie'', har ø[onomiske vanskeligheder - og da lnga hæver for-
loYelsen rned Sadolin, er hans vanskcligheder forøget - idet Sadolin
havde stillet et større lån i udsigt, Inen ntr sehrølgelig ta§er tilbudet til-
bage. Ku' »Robinson«s c. --)y-:ie:r kan brirrge godsejeren på fode igen.

f)en st«,re dag komme. - .rerb1'løbetl Travcrbanen stoppende fuld
af rncnrrcsker - smældend' tiag --- spænding - ikke mindst hos Hansy,
der r'e,: hvilket ansvar >rktrbinsonu bærer i dag. [Iun er seI.'ovre i
staiden, idet danrcløbef skal afslutte derbyclagens forsktllig';11[, I g hun
selv skal køre Nicolaiscns hest.

Den eneste, det uden spænding imødeser derbyløbet, er Sadolin. llan
smiler hoverende, da nr. 13 - »Robinson« - bliver hejst ned af sta'l-
tavlen - den starter ikke - nej, og han kender grunden: han har be
s" -rkket kusken til pludselig - lige før løbet - at få forfald! Ingen anden
' rrsk er til stede. »Robinson" må udgå. - Rosen er fortvivlet. Inga

yrter over i stalden, sammen med Hans Berg, der pludselig - i farens
r;tund - har meldt sig til undsætning. Hestene kører ud på banen til det
store Iøb. - Men hvad er det? »Robinson<< starter jo alligevel. Hvenr
kører deu cla? Hvem? Ja - hvem tror De?

Hansy kører Ior livet - for at redde sin godsejers penge - redde -måske - sin egen lykke i havn.

Om hun redder den? Om hun kører ,Robinson« til sejr? Om Sadolin
rnå af med de hundrecle tusind til godsejeren? 

- Ja, De kan jo prøve
p& at gætte.

Gæt!-

FlUlA5


