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MOZART LINDBERG, IFØLGE 
MOZART LINDBERG... 

True Story

“"Mozart Lindberg" er en poetisk Drama Komedie baseret på det 
virkelige liv af en af Danmarks mest usædvanlige kriminelle. En 
dansk "Butch Cassidy & The Sundance Kid" om en uheldig flirt 
mellem fantasteri og virkelighed med en hovedperson, der ikke er 
til at slå ned med en damphammer. 
      Jeg har bragt orden i det store kaotiske materiale om Mozarts 
liv, der hovedsagligt blev levet i fængslet, ved at etablere en 
"nutidshistorie", hvor vi følger Mozart Lindberg som 83-årig, da 
han ikke sad i fængsel. En pudsig og gribende historie om en 
oldgammel, velklædt (lidt lapset), veltalende herre, som passer et 
hotel i Silkeborg, som er genial til at fixe knallerter, som har en 
overraskende ung elskerinde, en skummel fortid og et evigt opgør 
med myndighederne bl.a. for at få rejsetilladelser, erstatning og 
æresoprejsning, fordi man ikke tør slippe ham endelig fri. En 
mand som har en DRØM om frihed - og om at blive 
garderobepasser på et hotel i Tripolis! 
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DER ER KUN ÉT PROBLEM 
(FILMENS MAIN TENSION): ER 

HAN VIRKELIG SÅ FARLIG, SOM 
MAN PÅSTÅR...?

Vestibulum ligula porta 

felis euismod lorem id 

magna semper.

Mozart bestormer myndighederne, besøger tidligere allierede som 
overlæge Sachs og forstander Buhl (som begge har forsvaret ham, 
men også begge har måtte betale med bekymring og skuffelse) for 
at opnå retfærdighed og blive fri, men han laver også små 
(sympatiske) numre hele tiden. Det hele med charme og butterfly. 
Samfundets modstand mod ham eksemplificeres ved Lægerådet 
og personificeres ved en Javert (“Les Miserables")-agtig person i 
Justitsministeriet, som insisterer på straf og pønitense, ud over al 
rimelighed. 

Aftalen med publikum er: Mozart er gal (på en yderst charmerende 
måde). Han har begået såkaldt kriminelle handlinger hele sit liv, 
men nu er han gammel, myndighederne har behandlet ham 
næsten lige så vanvittigt, som han selv er, og nu synes VI, at han 
skal være en fri mand og have lov til at realisere sin drøm. 
Selvfølgelig.
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