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Drama Kristoffer Zøllner Hent PDF Ingolf Gabold - succesfuld og kontroversiel. Som dramachef i Danmarks
Radio fra 1999 til 2012, var han ansvarlig for populære tv-serier som 'Nikolaj og Julie', ‘Rejseholdet',

'Krøniken', ‘Livvagterne', ‘Ørnen', ‘Borgen' og ‘Forbrydelsen'.

Serierne lagde gaderne øde og vandt internationale priser. Men Ingolf Gabold formåede også at sætte sig selv
i centrum. I 2016 proklamerede han, at den udskældte tv-serie ‘1864' havde været hans personlige slag mod
nationalisme og Dansk Folkeparti, hvilket fik mange politikere og tidligere kolleger i tv-branchen til at tage

afstand fra den pensionerede dramachef.

Journalisten Kristoffer Zøllner har – udover hovedpersonen – talt med de vigtigste aktører i Gabolds liv.
'Drama – en biografi om Ingolf Gabold’ er også historien om “tyskerungen”, komponisten, katolikken,

hjertepatienten, tv-direktøren, romanforfatteren, faren og ægtemanden Ingolf Gabold, der bramfrit og ærligt
beretter om sit livs op- og nedture.

I en alder af 75 år er Gabold bestemt ikke er blevet mindre stridslysten. Tværtimod.
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