
Plug-‐‑in konnte nicht geladen werden.

Plug-‐‑in konnte nicht geladen werden.

Ingolf  Gabold  on  mies  Tanskan  tv-ihmeen
takana
Käsikirjoittajan  roolin  korostaja  nosti  tanskalaiset  viidessätoista  vuodessa
draamasarjojen  maailmanmenestyjiksi
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Ingolf  Gabold  palkitaan  tänään  Berliinissä  Prix  Europa  -tapahtumassa  elämäntyöpalkinnolla.

"Alammeko  juomaan  ja  jurottamaan  heti  vai  juttelemmeko  hetken",  kysyy
tanskalainen  Ingolf  Gabold  hidastaen  puheensa  matalaksi,  mörähteleväksi
viinabassoksi.

Miksipä  ei,  vaikka  edellinen  on  hieman  hankalaa,  sillä  hän  on  kotonaan
Kööpenhaminassa.  Eikä  kieli  poskessa  esitettyä  leikkimielistä  kysymystä  kannata
ottaa  vakavissaan.

Tai  ehkä  kannattaa,  sillä  juominen  ja  jurottaminen  vastaavat  kärjistetysti  Gaboldin
mielikuvia  tyypillisestä  suomalaisesta  ja  suomenkielisestä  televisiodraamasta.

"Teillä  on  kaikki  edellytykset  erinomaisuuteen,  mutta  ehkä  olette  edelleen  liian
hitaita  ja  vakavia."

Ingolf  Gaboldin  mielipide  on  tietysti  vain  yksi,  mutta  sillä  on  myös  yhä  enemmän
painoarvoa,  sillä  hän  on  Tanskan  televisioihmeen  kätilö,  sen  yleisradioyhtiön
draamaosaston  entinen  vetäjä.

Gabold  käynnisti  muun  muassa  sarjat  Rikos,  Vallan  linnake  ja  Silta.

Harri  Uusitorppa
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Kuka?

Ingolf Gabold

Syntyi Saksan Heidelbergissa 1942, äiti

tanskalainen ja isä saksalainen.

Valmistui säveltäjäksi Tanskan

kuninkaallisesta konservatoriosta 1967, sävelsi

muun muassa kuoro- ja orkesterimusiikkia sekä

televisio-oopperoita.

Musiikkituottaja Tanskan yleisradiossa 1967–

1980.

DR

Vallan  linnake  (2010–2013)  kurkisti  puoluejohtaja,  pääministeri  ja  perheenäiti  Birgitte  Nyborgin  (Sidse

Babett  Knudsen)  maailmaan.

Hän  hankki  työnantajalleen  enemmän  kiitollisia  katsojia  ja  arvostettuja
kansainvälisiä  palkintoja  kuin  kukaan  muu.  Muun  muassa  yhden  Prix  Italian  ja
yhden  Prix  Europan  sekä  kaksi  Britannian  Baftaa  ja  peräti  neljä  Emmya,
televisioalan  Oscaria.

"Sarjojen  tekeminen  ei  ole  mitään  rakettitiedettä.  Täytyy  vain  pitää  kirkkaana
mielessä,  että  kaiken  perusta  on  käsikirjoittajissa  ja  käsikirjoittajissa  ja
käsikirjoittajissa",  Gabold  tehostaa  ensimmäistä  kehittämäänsä  dogmiaan.

"Ilman  heitä  ja  heidän  visioitaan  meillä  ei  olisi  oikein  mitään.  Hyvä  tarina  on  tärkeä.
Aina."

ZDF

Silta-sarjaa  (2011–)  tehdään  ruotsalaistanskalaisena  yhteistyönä.  Saga  Norén  (Sofia  Helin)  on

persoonallinen  ruotsalaisetsivä.

Minkään  sarjan  käsikirjoittajat  eivät  olleet  Gaboldin  aikana  koskemattomia
yksinvaltiaita,  jotka  olisivat  saaneet  toimia  täysin  vapaasti  oman  mielihalujensa
mukaan.  Heidän  täytyi  ymmärtää  myös  vapauden  vastuu  sekä  muistaa  toinen  tärkeä
dogmi,  "double  story".

Gaboldin  mieli  ei  ole  muuttunut.  Hän  muistuttaa  edelleen,  että  esimerkiksi
yksityisen  rikostarinan  tai  parisuhdedraaman  rinnalla  pitää  kuljettaa  toista  jollakin
tavalla  laajempaa  tai  yleisempää,  yhteiskunnallisesti  tärkeämpää  tarinaa.

"Sehän  oli  ja  on  yksi  julkisen  palvelun  edellytyksistä",  Ingolf  Gabold  tiivistää.

Nyt  72-vuotiaana  hän  saa  tänään  perjantaina  Berliinin  vuotuisessa  Prix  Europa  -
tapahtumassa  elämäntyöpalkinnon  –  itse  asiassa  melko  lyhyestä  työstä.

Gaboldin  kausi  DR:n  draamaosaston  johtajana
kesti  viisitoista  vuotta  ja  jatkuu  nyt  toisaalla.

Hän  siirtyi  vuoden  2012  maaliskuussa,  70-
vuotispäivänään,  vanhemmaksi  tuottajaksi
Hollannissa  perustettuun  Eyeworks-yhtiöön,
jossa  hänen  vastuullaan  on
yhteiseurooppalaisten  draamasarjojen
kehittäminen.

"En  osannut  kuvitella  eläköitymistä.  Sain
onnekseni  tarjouksen,  josta  en  voinut
kieltäytyä.  Sitä  paitsi,  kannattaa  lopettaa  ennen
kuin  alkaa  toistaa  itseään."

 

 

 



Vuodesta 1980 erilaisissa opetus- ja
ohjelmatyötehtävissä.

Valittiin 1999 television draamaosaston
johtajaksi.

Jätti television 2012, siirtyi Eyeworks-yhtiöön.

Gabold  ei  aio  lopettaa  käsikirjoittajavetoisten
ja  kunnianhimoisten  tuplatarinoiden
tuottamista.  Se  oli  uuden  työnantajan
ykköstoive.

Eikä  tilanne  muuttunut,  vaikka
yhdysvaltalainen  Warner  Bros.  TV  Group  osti
Eyeworksin  viime  helmikuussa.

"Meiltä  odotetaan  monikielisiä  ja  monikulttuurisia  sarja,  joista  olen  itsekin  erityisen
kiinnostunut."

Gaboldin  ensimmäinen  toteutuva  työ  Eyeworksille  on  kolmikielinen  Alfred
Nobeliin  keskittyvä  elämäkertasarja,  jonka  pääosiin  hän  toivoo  saavansa  Stellan
Skarsgårdin  ja  tämän  pojan  Bill  Skarsgårdin.  Gabold  on  kehitellyt  pitkälle  myös
eurooppalaisesta  terrorismista  kertovaa  pitkää  jännityssarjaa  The  Witnesses,  jonka
saattaa  tuottaa  HBO.

Gaboldin  työ  näkyy  yhä  myös  Tanskan  televisiossa:  Suomessa  juuri  ohjelmistoon
tullut  draamasarja  Perilliset  (2013)  on  hänen  tilaamansa,  kuten  on  Tanskassa  kaksi
viikkoa  sitten  alkanut  1864,  maan  televisiohistorian  kallein  draamasarja.  Ennen
työnantajan  vaihtoa  Gabold  pani  alulle  myös  yhteiseurooppalaisen  poliisisarjan,  The
Teamin.

Sen  nimi  huvittaa  häntä.

"Tiimityötähän  tämä  silti  on,  vaikka  minua  kutsutaan  kummisedäksi."  

  Ingolf  Gaboldin  tilaamista  draamasarjoista  ovat  Yle  Femin  ohjelmistossa  nyt  Nikolaj  ja
Julie  (lauantaisin)  sekä  Perilliset  (keskiviikkoisin).  Rikos-sarjan  kolmannesta  kaudesta  on
jäljellä  kaksi  jaksoa,  jotka  Yle  Fem  esittää  ti  28.  10  ja  ti  4.  11.

Yhteiseurooppalainen  rikossarja  The  Team  saa  ensi-iltansa  ensi  vuonna.

Kotkan  (2004–2006)  päähenkilö  oli  islantilaiskomisario  Hallgrim  Ørn  Hallgrimsson  (Jens  Albinus).
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Rasmus  (Søren  Vejby)  oli  yksi  Henkivartijat-sarjan  (2009–2010)  päähenkilöistä.

Rikoksen  (2007–2012)  vetonaula  oli  sen  eksentrinen  poliisihahmo  Sarah  Lund  (Sofie  Gråbøl).



Nikolaj  ja  Julie  (2002–2003)  oli  draamasarja  kolmikymppisten  elämästä.  Julieta  esitti  Sofie  Gråbøl.

Poliisin  erikoisyksiköstä  kertova  Murhakomissio  (2000–2004)  oli  tanskalaisten  läpimurto  ulkomaisille
markkinoille.
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