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I{OLGER
G,4BRIELSEAT

age til vitalitet skal man lede efter. Altid oplagt, altid

i form. Øjtene er sprælske og »henrikske«, men ydret

som helhed i bestandig balance.'Ikke et støvgran,

bevægelser og stemmeføring roligt skridende, det

beherskede temperament slippes kun løs, naar det er

et formaal værdigt. Man strejfes af den tanke, at en

yderst talentfuld iscenesætter har sat sine egne evner,

sit eget væsen talentfuldt iscene. Tanken er næppe

helt forkert. Et menneske har efter nøje overvejelser

skolet og administreret sig selv for at tjene arbejdet,

teatret, kunsten.

Holger Gabrielsen, Gabriel kaldet fra fålder til kvist,

er teatret, det kongelige, i een person. Rosenkilde og

Phister, Harlekin og Grønnegade stod ådder, da mu-

serne holdt ham over daaben. I lige linie stammer han

ned fra en fortid, som han idag gør levende, fordi han

selv er levende. Men tro'nu ikke, at Gabriel kun er

bæreren afen tradition, han er saa sandelig adskilligt

mere end det, han har kræfter i rigeligt overskud. Han

er i familie med nutiden og har gjort sig familieskabet

bevidst. Han ryddede scenen og Iod den ny generation

komme til. Han var med til at forvandle det kongelige

Teater til dette besynderlige, men henrivende amfi-



biunr, der i den ene ende er knæsat og statsautoriseret,

i den anden lysegrønt eksperimenterende.

Og nu har han strakt haanden ud efter fihnstrimlen.

At han da ikke kan nære sigl Men det kan han ikke.

Han vil. Og vi er mange, der har v:rret glade for, at

han har villet, saa vi burde vel være saa overlegne, at

vi har raad til at laane ham udl Jo.Vi under filmen

de'n glæde - og i parentes, den kunstneriske tugt. Vi
vcd, at Teatret - nej, ikke lfeatret - Kunsten svigter

han aldrig.
KJELD ABELL

IB SCHØNBERG

Folfrct alsfrer t.l'lieMærud. Follet Åraverrat der altid iTeatrets l/erden

/indes en t1I Mand. Dtsaarre er der to Slags tfih Mænd - den rned

Talent og dcm uden.

tr/or Generations tllehe Marld Ib Schønberg hører til førstneante
Kategori. Hans Talent er gcdigcnt, srtabt baode for lct LomisLe og dct

tragisleraolser med Opgozterneri stbdig Udaikling - lort sagt : sttulminost.

Ja, Ib saulmer. Søulner af Korpus, svulmer aJ barnlig Hjertelighed,

af Begejstring, nJ' Planer, Foretagsomhed og tr/irlelyst; og nslgv vlsn

ham paa en øde tr/illaacj i Narheden af et Filmatclir, sztulmer han

ogsaa af Ispinde.

Svulm, Ib ! Bliø aed ot sztulne ! Dog nrcre af gol Kunst enl af Gøgl.

I)et ønsler alle vi mangc, ier la' li' dig. 
S () yA
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M a

0rut
Iscenesettehe

Manuskript og Drejebog

i §amarbejde med

0g

Musihken lomponerct og dirigeret af
KlazterlomPositioner

Solopartiernc indspi lht af
FUgel

Kostumer

Bilerne fra
Fotograf

Tone

Klipning

Teånisl Instruktion

Kopi

,t teliercr

Distribution

HtlTCER OABRIETSEII

Per Buckhøj

Asger rlerrild

Jens Honriksen

0verlæge Dr. med. Georg l(. Stiirup

Soya

llans Schreiber

Mozart

Beethoven

Ghopin

l(jell 0hson

Bliithner

llolger Blom

A/S $kandinavisk Motor Go.

Rudolf Frederikoen

Bent lløyer

}larie Eilersen

Jens Henriksen

A/S ilordisk tilme Kompagni

A/S tilmsatelieret ABA

A/S ASA Filmudlejning

Åsger Jerrild og Jens HenrikgenProdultion
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Personerne
Hcnrirt tr/erle

M ar 1, hans Husbestyrerinde

Ooerlaqe Rohert Franl

Fru Franl

Barbara Franl, deres Datter

M argaret, hmdes tr/cninde

Erik Menlel, L"cge og l'idenslahsmand

trlilliam, lerles Priaatchaufor

Dora, Pige hos tr/erle

Proftssor', Dr. ned. /iltor Snidt

Prafcsssor ued MusiAkonstrvatoriet,

.Iohn Brinher

Ingeniør, Dr. techi. Paul Dcrling

lrlts Hund

?n, -fl.

tb Schønierg

Maria Garland

Johannes Meyer

Astrid Holm

0ull-Maj llorin

Erni Arneson

Angelo Bruun

Preben lleergaard

Grethe lhordahl

Åsbjørn Andarsen

Edouard Mielche

Per Buckhøj

Pagha

Handlingeru
Landevejene gorte Baand gtrækker aig mellem

uøgne Marker, Mø:ket er vod at lalde paa, og ea

silende Rega tegaer Landet graat i graat.

En enlig veifarende, Erik Meakel, traver ad

Landevejens vaade Asfalt, hau ayder Veiret, ba-

der Aasigtet i Regnea og lader sig genuemlulte

a{ deu lrigke Blæst, men haae Aueigt er blegt og

alvorligt,
En kostbar Limoueine har i nogen Åfstaud lulgt



ham, rrea ban æneer dea ikke, optaget aom hao

er at egme Taaler og Naturea, der synes ay lor haa.
Nu glider Vognen lydløst op paa Siden aI ham, og

Privatchaullørea, en Iriek, uog Fyr, inviterer ham til
at køre med ind til Byea. Meakel alalaar imidlertid
det vealige Tilbud og helter eig ikke ved Bileaa Ejer,

Hearik Verle, en elegant, let graauet Herre oakring db

halvtreds, der gidder mageligt tilbagelænet mod Vognela

bløde Hyuder. - Bilen lorteætter og er saårt ude aI Syue;

mea da Meakel naar Byen, IølgerVoguen ham atter i aogei
ÅIetaad. . .

Henrih Verle, hvie afdøde Far har gjort Navnct keadt og

agtet, er blevet lødt til Rigdom; hau er velbegavet, udetyret

med ea Bække Taleater, er eaaledeo meget musikalsk og en

dygtig Pianirt, mea haus mange Penge har overllødiggjort ea

Udnyttelse af de uaturlige Evner. Hau har Charme, er Uagkarl og

,,er ligeeaa god aoa haa er tyk". Hertil kommer, at han et elr pas-

sioaeret Kuuatsamler, og koetbare Malerier og Kuastgenetaade

fylder haos Btore og smaglulde Hjem; men de, der kender ham,

gmiler olte ad deu mærkelige Mani, han desuden har Ior at

sanle paa de eæreete Ting: Kaktus, Tæudetikæsker, de mrer-

keligste Snurrepiberier, og har haa lørst anlagt eu §amliag,

akyr haa iagea Hiudring, naar det gælder ea Nyerhvervelse.

. . . Det lykkes omsider Verle at laa Forbludelse med Erik
Menkel, der viaer sig at være Læge og Videagkabsmaud,

mea lige løsladt lra et langvarigt Fængeeleophold -Verle
meaer ham uakyldig dømt for Mordet paa Menkels da-

vårende CheI, Prolessor Viktor Soidt, hvie Liveværk,

et stort mediciuak Arbeide, brat blev.afbrudt ved Pro-

feesoreus pludselige og voldsomme Død.

Hearik Verle og Viktor Smidt var Studenterkaa-

m€rater høreade til et dygtigt og aaset Hold, For-

udea Proleesor Smidt har Holdet miEtet den
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aaset€ Konpoaiat, Profesaor Iohu Brinker og dea keadte lugeaiør,
Dr, techo. Paul Derliag, begge døde paa Højden aI derea Karri-
erer. Viktor Sraidt naaede imidlertid i.kke at IuldIøre ait Live-
værk, og derfor løler Heurik Verla, at haa aed sin økonomiske
Foraaaqa bør'gøte eit til, at dette gker. Meukel, der var Pro-
Ieesor Smidts aære Medarbeider, er den euelte, der er i Staod
til at luldføre dette epokegørende Arbejde, og det er hane

Pligt at gøre det...
Meakel lader eig overtale, og paå Verleg smukke Laad-

rted indrstteg Laboratorier til Arbejdet. Menlel gaar helt
og luldt op i sin Geruiug, kua piat af ea enegte Tanle,
at den Kvinde, baa elsker, Barbara Fraak, der engaug
foregav at tro paa hans UaLyld og lovede at v€[te paa

ham, tileyueladeude ikle bekymrer sig om. ham,

ekønt hua har aet han og altaaa ved, hau er fri.
Verles Hurbertyrerlnde, Mary, tager venligt mod

Meakel, og de Loamer paa eD lortrolig Fod. Mary
har varet i Huget sldeaVerles Fødael, der Lostede

haae Moder Livet, og MenLcl faar et leveude lad-
tryL af, hvordan denae Kvinde har olret hele rit Liv
Ior Henrik Verle, der er blevet hende i en Søus Sted,

- aon hua er aldrtg rigtig glad; Verle har genaem.
g.aet lrage og mærkelige Sygdomaperioder, og huo gaar

i evig Aagst for Tilbagefald. Han er en uhyre,,følaoa Na.
tur, og det er, ligesom hau bliver eyg, hvergaug der er no-
get, Laa kor, haa lhke kat Llare". Meakel beroliger heade;
hun har lorkælet ham, og ,,forkæle{e Børa er vaurhelige,,.

Elterhaaadea som Menkel arartuor aig BuldeudelEea åf År-
bejdet, bliver Verle Bere og raere rastløg. Haa bar skiasygt
vaaget over Meakel og Bøgl at Learaeligholde haae Tilstede-
værelro i Huaet, mea haus Irritatioa og iygolig€ Hideighed bli.
vcr Dag lor Dag trese og aere lremtradeade, og den trolartc
Marya Bekymriag vokaer.



I

-*.#

I

II

/

A'^-lr
\

\
I

?\

tl



Langromt aLriderVårles Tilgtand hen iaod det Puakt,

aom kua Mary rigtig bygler, Iordl hun genkender

Symptomerae. Meukel er Ior travlt beakæftiget til
at bemærke de maage, amaa Tiag, der peger hen

mod, at uoget alvorllgt er i Aamarch; først da han

pludaelig ataar Aasigt til Åaaigt med aia elskede

Barbara, taarner Bevieerae aig med eet op omkriag

ham med overvældende Kralt, sløat han ikke latter

Meaingen. . . Meu en Nat rtaar det bele ham Llart

i al sin Gru, da Verle i et Åalald aI Vaavid og

altovershyggende Forlæageltgbed lortæller ham,

hvad haas Samlermanl har drevet haa ud i...
,,Mani" er Fortællingen om Klasgens tykke Dreug,

der ved Kammeraternee Spot lorelet med en lol'
kælet Opdragelae i et rigt Milieu paalører ea BæLke
' 

Miadreværdskomplekaet, det §ør ham tll Forbryder'

MAilt - tti*orien 0m l(lassens §kke Dreng

EcitotlT H, PETERSEiI
xø8Et{HAYI{
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