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^/s ÅsA Ft LM uD LEJNING præseoterer

den festlige danshe llstspilfurce i fanter

.fb APry HaptuM.ll,FAIR AND WARMER.

A,vid Miille. og Aas. Sr.oroft

Kender De opskriftefl på en ,,grøn elevator" ? MaD tager

- - næh, vi må vist hellere begynde helt fra begyndeheD.

Hios Halldorf, mrgister
Ellioor,hanskone....
WillyFortman.......
Mona,hanskone.....
Horher Holch. .. ....
Mrx...............
M&ianne...........

Det var en dejlig somrnerdag i villa St.mdhuset. Mens
automobilfoihandler Willy Fortmann (Paul Hasen) ivrist
{uderer de nye ljnrer. er hdn5 kone Mooa rBir8,(e Rel.
mer) travlt b$kæftiAet med åt slå græs, så alt kan værc
; orden til rgtefareis venner. mrgi.rcr 08 hå\biolog H r
Haldorff tKield Perersen) og hos kone LILnor (Ghird
Nørby) itrdrioder sig for at holde et par dåges ferie. skøat
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Den gr.ønne
elevator
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Hins og tinor bliler i'dlogeret i !illaens praStfuldc 8æstc
værelse, forehække. halbiologen at rcre i telt rcd vmdct,
1or !t studerc ålenes lindrnrg led oattetide. Ellinor er bittei
og føler, at Hus elsker sio kct.her og sine åleruser højere
end hende. Ikkc en gang et ordentligt skæoderi kan hun
få i gang. for han giler hende rltid ret.

Den sidste rften før de skal hiem, bliver Ellioor iflvite-
ret til premiere af sin t;dligere forloyede Hother Holch
(Åxel Strøbye), og hun siger demonstrativt ,,ja" til invita-
tioneD. Hans er imidlertid grDske upålnket. RascDde fo.
laoger Ellinor at bln,e skilt. Den stakkels havbiolog, der
ikte mener .t have giort ooget galt, betror sig til \v/illy,

iom lorklarer hrdr, at hm i rirkelighedeo er ait for sod
ril Ellinor. Han fo(ællcr om sine egne ,,bestyrctscsmøder".
Klnrder n ikke lølc sig for sikre. De skal holdes til ilden.
HaDs mt ,,loppe sjg op. Det er en fuldstæDdig forlirret
mrgister, der lidt senere ser s;d kooc bln,e afhentet af Ho-
ther, og rcDneo trge rfsted til et bestyrclsesmøde som dlige-
rcl ikkc e. noget bestyrelsesmødc.

Mona er overbelist om, Hans må hare gjort noget
frystelist, siden ElliDor vil skilles. Men han forklarer, at
han jo netop ikkc har sjort noset. Går han måske til besty-
relsesnøder, som ikke er best) .elseenøder 7 Mooå bliver
tortlivlet, da Hans forklarer hende, hlordan Willy holdc.
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Hans e! efterhnnden også komet højt op, men nu vil de
lave eo elevator for at komme helt til tops. Og da det skal
være co solid elevrtor, konstruerer de deD holedsagelig af
g.øn .hartrcuse cn rigtig ,,grøn clcvitor". De har det
viduode.ligt, mco Ientetiden begynder at blilc lidt lang.
\øilly og Eltinor er ikle dukket op endnu.

Willy er blevet brændt alvorligt af led sit bestylelscs
møde, og Ellinor's udflugt er heiler ingen succes. Hother
h,rr in!;teret hedde ombord på sin notorbåd, og at dø,me
etter opdækningen ; kahltted, har hån hrft sine egne tan-
ker med hensyn til denne ,tten. Imidlertid flir båden moto.'
stop og må dæbes ind af en fiskerbåd. Da \i'illy og Ellinor
vender hjem rra dcres mislykkede stæ\'nemøder, finde. de
Hans og Mona ikle 

^lene 
stærkt berusedc, mcn samtidig

i en tilsynehdeode kompromitterendc siturt;on. De bliver
natuli8vis dybt forargede, og bølgerDe går højt, mcn intet
kan mfægte Hans og Mona, de. har det stråleDde, efter
have ,,kørt' med ,,den grønne elevator' hele aFteaen.

Den næste mo.ged har de det til gengæld elendiSt. Willy
og Ellinor vil skilles, og Mona og Hans er slået allorligt ud
af ,,tømmermænd '. Trods en masse yderl;gere fo.viklinSer
lyklies det imidlertid at få t;ngene braSt på deres rette plads,
så alt cnder i fryd og gammeo.

hcn.r. r'l ,lder, oi 'Jnmen bcJutrer de d Ai\e tlllnor of
\Villt nurer ir .;il,te'e -*. D( øn'\er blne rundel

o ;omp,"mlrrercnJe krn ilke riStrg linde
.rd ar, hiem, der.ÅJl ltompromjrlerc hrem. og htordan.
Ud {ra den behrstnins. at folk, som skal komPromitteres,
altid drikker, besl;tter de sig til xt kigge lidt På b.rskab€ts

Dr jnB.n .,r dLm hrt no6er kcnd'L,b trl stærle dnk-ke.

hliver Jd en høin u.-ed'inl,a .",kJil. de br)88er ,m
nen. V/hi'1,y, \ermou'h. sin. "b'inrh. ulb-errom og..nonne'
blod bli\e; tii er helt hu'. Der \omm(I rlere og fle,e
etagcr, ()8 t;l sidst er det blevet et helt højhus. Mona og
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