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TEATRENES FILMS-KONTOR Å/S præsenterer

Den dønske Somnter-Førce

Moster fra Mols
ISCENESAT EFTER MANUSKRIPT AF AXEL FRISCHE

med
Hans Nielsen, slagter CHR, ARHOFF
Poter Jacobsen, handelsrejsende POUL REICHHARDT

Fabdkant Nelsøe . RASMUS CIIRISIIINSEN
Snuffelbach, konstruktør ..... CARL FISCHER

Else, fabrikant Nelsøes datter . . . Gerda Gilboe

Grethe Holst, en ung pige fra Ebeltoft . . Inger Stender

Fru Hansen, pensionatsværtinde... ..... ASit Vinding

Fabrikant Nelsøes hustru . lllørie Niedermønn

x
MUSIK: VICTOR CORNEUUS

SANGTEKSTER: SVEN BUEMANN

TNSTRUMENTATION: PETER DEUTSCH

FOTOGRÅFI: RUDOLF FREDERIKSEN og ÅLF SCHNEEVOIGT

TONE: BENT HØYER

KOPI: JOHAN ANKERSUERNE Å/S



Handlingen
l.:cl:l

I MOSIER FRA MOLS

- r en stor villa i ordrup bor den velhavende forretningsmand, fabrikant Nelsøe,
hans hustru og deres unge datter Erse. Den aldrende fabrikant er i besidderse aJ et
sundt, godt hurnør og sætter pris på livets goder, dem, der er flydende og er prydet
med ,,stjerne-etiketter", og det ærgrer ham derfor, at datteren ikke er som andre
unge piger, der morer sig med deres jævnaldrende, men trods sin ungdom lider af
en alvorlig spleen. Dette skyldes, at en af hendes kammerater, som hun var forelsket
i, for næsen aJ hende forlovede sig med hendes bedste veninde, og for at få hende på
andre tanker beslutter hendes fader og moder en dag at ansætte en jævnaldrende
§,om ,,ung pige i huset med farniliær stilling". Kort tid efter rykker en ung pige fra
Ebeltoft, Grethe Holst, derfor ind i villaen, og der opstår hurtigt ,yrrrp-*i'og 

",varmt venskab mellem hende og husets unge datter, som atter lærer at smile og
glæde sig over de små ting, dansk ungdom nu engang kan glæde sig over.
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Når den udvalgte er blevet Grethe, skyrcles det et mærkværdigt tilfærcle. FIun cr
en præstedatter fra Mols, der er taget til København for at finde en stilling, og som
her 

- 
da hendes fastcr, som hun først har opsøgt, ikke er hjemme _ opJg., d".,

unge handclsrcjscnde Peter Jacobsen, der bor i et pensionat, og som h,n har lært
at kende under en af hans rejser i provinsen. Han har praret lid't, og hun tror der-
for, at han er i stand til på en studs at skaffe hende en plads, og ved hjælp af pen-
sionatsværtinden fru Hansen rykkes det også. Imidlertid har fru Hansen ,rrd"r for-
handlingerne med fru Nelsøe stukket derr prade, at peter Jacobsen er Grethes bro-
der, og da han indfinder sig i villaen med hendes kuffert, modtages han derfor pir
det hjerteligste som den unge piges ,,storebroder...

r nogen tid opretholdes denne tingenes tilstand, og imedens har en ung slagter
sin stadige gang i køkkenet, idet han er forelsket op over begge øren i datteren Else.
Disse fire ungc menneskcr besrutter en dag at tage på traverbanen, og her sker en
katastrofe, som vender op og ned på alt. En ubekendt mand bede*irg1...., indrøse
en vinderbon på et temmelig stort beløb, som den tjenstvillig. ,rrg. mand også
overlcverer til den ukend'te. Men et øjebrik efter opdages det, ai bont. er falsk, og
resultatct er, at slagteren bliver anholdt af politiet og transporteret på politistatio-



nen. tians liiangc protester nytter ikke det ringeste 
- 

det med ,,den ukendte,. harpolitiet så oft. r':rrct ude for 
- 

så da der viser sig en gunstig lejlighed til det, be-
sluttcr slagt('r('n at stikkc af fra politiet. Hans flugt lykkes, men under denne ser
han sig noclsagct til at søge ind i en renseri-vogn, hvor han ombytter sin maskuline
påklædning rnccl cn darncdragt, der lige er afhentet til rensning. Han søger hjem
til villacn i orclrup, hvor de tre andre kammerater beslutter at hjærpe harnlog efter
et hastigt toilcttc præscnteres han for hr. og fru Nelsøe ,o- G..th., Tu.rå, i.. ..
kommct på bcsøg fra provinsen. Hun får en hjertelig rnodtagelse af det elskværdige
ægtepar, oe svikmøllen holdes i gang nogen tid. Mcn pludselig, medens ,,tanten,.
er ved at barbcrc sig, hvirket sker til s,tor moro for nogre forbipasserende på vejen,
får han melkrm disse øje på den ukendte fra traverbanen. Han styrter ud på vejen
efter ham, og dct kommer til et forrygende slagsmåI, som ender mcd den ,rge
slagters sejr, naturligvis til ægteparret Nelsøes største forbløffelse.

Forinden er Peter Jacobsen gået til bekendelse og har friet til Grethe, som grad
har givet ham sit ja, og nu siger også Else ja til den gæve slagter, og farnilien
Nelsøe er fuldt ud tilfreds med denne udvikling af det rilre sommerevcntyi!
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Hun er dit lias kerudingsmelodi
fclrt: Svqn Buomann - Mutlkr Vlctor Cornsllus.

Du har en pige, der smykker dit liv,
en sød forloved - err girlfriend - en viv
Hun har to øjne, der ler, når du si'er:
Du er den yndigste pige blandt pi'er.

Relrain:

Hun er dit livs kendingsmelodi,
hun har de toner, dit hjerte kan li'.
Hendes gang, hendes hår, hendes blik,
det er altsammen dejlig musik.
IIun er dit livs kendingsmelodi,
som du aldrig vil ønske forbi,
og alle steder, ,hun vandrer omlring,
er der Schubert og Weyse og swing.
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