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LATEBNA FILM PRÆSENTERER

Marguerite Viby

i det danske kriminallystspil i farver

MOR
I

FRIT EFTER JACK POPPLEWELL'S "BUSYBODY.
OVEBSAT AF HOLGEB BECH

INSTBUKTION: BENT CHBISTENSEN

Lily Hansen
Kriminalkommissær Berg
Kriminalassistent Pelsson
Direktør Markstrand ......
Glara Markstrand ...........
West-Jensen
Knud...........
Manden med guldfiskene
Kriminalassistent . . .. . .. . ...
Frk Sælby
Vera Rasmussen ...........

Freddy Hansen

Fotograf ........
Fotoassistenter
Dekorationer ..
Art Directors
Stills .............
Make-up........
Parykker
Script ..
Klip.....
Lvd ......

.... Marguerite Viby
Ole Monty
Ulf Pilgaard

. Preben Neergaard

..... Kirsten Walther
Søren Elung Jensen
......... Karl Stegger

Erik Paaske
Alf Nielsen

..... Suzanne fuxen
.. Denise Lee Dann

........ Buster Larsen

. Henning Bendtsen d.f.f.
Finn Thomsen og Michael Christensen

... Mffi; it;ii;i; "; #fltfi,r'"",1,'331
......... Annelise Schyberg

::r::r:::åH"xiij:i
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......... Willy Berg Hansen
Kaj Larsen og Bo Reimer

........ Bjarne Vestergaard
......... Søren Christensen
.. Johan Ankerstjerne ÆS

,
D

I

UDLEJNING: A/S ASA FILIVIUDLEJNING

og

D

Kopi



Det at være et begreb kræver bl. a., at man lev_er op tjl sin.egen--myte. lntet er sv€e-

r"-rå.'f,rfri"n. ibå'år baseret på det fænomen, PH k'aldte "den offentlige mening', er

ikk;'.;;i;iffisånsetig iag, iom det selvskabte imase' der for tiden el iT-'-'-
il';;i; ; en-saritinq- 

"qåi"k;6"i, 
åndre-tiitægset lbesrebet', os som.dette så for-

"ånt"å 
at oasse sio ina i-- f.eks. som gnistrende talentløs, som ekcentrisk' som pro-

vokerende'eller i lrkkelige tilfælde som ge.nial.

ift;U;;it-tiby'rrår i ån-rnJiå-enJ aoaiid iairiere inden for,film,og l:3tPl^llill:.t l"'"
op tii sit eget ry som noget, der var meget _tæt på det oeniale inden tor lystspllgenren.
gi;'i;kk;i"G;.6 ån tr"e-niåhåi #'tåil,'-i iia åg disciptin har hun formået at holde

fast i halen på myten om sig selv.
iii'f i,i']b-i nåfråntll ai siJå"n tavae premiere som ttfrg. Piper i "Mordskab' på Ung-

Jommens Teater, skulle hun i publikums bevidsthed konkurrere med stg setv som

å;;il;;;r;il- ,iåi.nde huimori og 
"om 

piseskoleforstanderinden i Gladsaxe Teaters
,goviilenå" - båsse dundersuccesser på divaplan'
Og 

-llttarguerite 
Viby giorde kunststykket.-i{;;lik;'fire ii,iriåae aå, ,år6"ittige, evist snakkende rengøringskone med det

klare lys i pæren. Hun var hende.
ilåådi 

"ibårå"i'dansende 
i"aJåb pa tæer, der vendte indad, over den tøsede fnisen,

iii-aå:ååiårtig" piiiåii"sit vår h-un inkarnationen.af enoelsk underklasse'
Setvføtoetio måtte Marquer'it"-Vitvl ffi;: i',p;; filmatisåres for at fastholde.den su-

;firle"'åil:di,ffi. Åi i;;i i,;pdrårivåtti Jtue,ipil undervels er blevet helt fordansket i

i;iiilt"fiT"#;, 'Jå fi;. iip";'åi-ålåi;åt iiiliiy Hånsen, ændrer ikke det essentielle i

fiourens karakter.
iiiåib'.iåiiåviirv tever stadig op til den myte, der sør hende til Marguerite Vibv.

Mette Hermansen
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Lily og Freddy Hansen (Marguerite Viby og Buster Larsen)

er viceværtpar i en ejendom i København, hvor et kendt
modefirma Markstrand & Loewe har til huse.

En aften da Lily Hansen går sin mands aftenrunde gen-

nem firmaets lokaler, finder hun pludselig en myrdet
mand på direktør Markstrand's kontor.

Hun tilkalder politiet, og kommisær Berg (Ole Monty) og

kriminalassistent Persson (Ulf Pilgaard) rykker ud; men

kun for at konstatere, at den myrdede er forsvundet.

Lily Hansen hævder hårdnakket at have set en død mand
- og politiets undersøgelser godtgør da også, at et mord

virkeligt har fundet sted!

Hvem er den myrdede og hvem er morderen?

Mange er under mistanke: Er det direktør Markstrand
(Preben Neergaard) eller hans kone Clara (Kirsten

Walther), hans partner (direktør Loewe) eller firmaets de.
signer West-Jensen (Søren Elung-Jensen)? Hvor har den

tavse og mystiske Knud (Karl Stegger) opholdt sig på

mordaftenen og hvorfor afgiver den hemmelighedsfulde
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sekretæ r (S uza n ne Tuxen) falsk fork! ari ng overfor pol itiet?

Selv Lily Hansen og hendes mand Freddy, der har en

lidt broget fortid, er i søgelyset.

Opklaringen bliver ikke lettere på grund af Lily Hansens

nævenyttige indblanding ipolitiets arbejde - og alligeveler
det hende, der efter mange forviklinger afstører morderen,

som er. .
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BENT CHRISTENSEN, skuespillsr, TV-produ-
cer, forfatter, filmproducent, teater- og film-
instruktør. Han kan vælge mellem mange
titler, - han EB det hele, han KAN det hele,
han har haft succes med det hele.

SKUESPILLEB med ot teaterhistorisk gen-
nembrud i rlkke som de andret, filmroller som
i »Bundfald< og »Syd for Tana River(, tv-roller
som lCranksr og Nero i )Britannicus(.

TV-PRODUCER af talløse underholdningspro-
grammer og dramaliske forestillinger som
)Gaslys(, )Forellen( og )Natten til den 16. januan.

Fortatter af revy- og cabaretviser, samt en
lang række manuskripter i samarbejde med
Leif Panduro, f.ex. den store underholdnings-
succes rKa' De li'østers?(.
Som filmproducent banede han bl.a. med
filmen )Week-end( vejen for et nyt dansk
filmklima og introducerede mange nye talen-
ter.

Og endelig som instruktør af revyer og tealer-
forestillinger og mange film, hvoraf flere
allerede batragtes som klassikere og genop-
føres år efter år, )Harry og Kammerlieneren(,
)Sømænd og Svigermødre(, )Støvsugerban-
den(, )Naboerne( og nu hans seneste plet-
skud MORDSKAB.
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