
           
          
 
 

• En stark uppsättning danska skådespelare medverkar i det psykologiska kriminaldramat  

• ‘Förhöret’ har premiär exklusivt på Viaplay under senare delen av 2019 

• NENT Groups fokus på originalproduktioner fortsätter med 20 premiärer varje år 
 

Det danska kriminaldramat ‘Förhöret’ är nästa originalproduktion från Nordic 
Entertainment Group (NENT Group). Serien i åtta delar för samman några av Danmarks 
ledande kreatörer och skådespelare och har premiär i hela Norden under senare delen av 
2019 exklusivt på NENT Groups streamingtjänst Viaplay. 
 
Under ett dygn förhör den danska polisutredaren Bjørn Rasmussen (Ulrich Thomsen: 
‘Counterpart’; ‘The Blacklist’) de misstänka i det mystiska mordet på hans egen dotter. 
Insatserna i utredningen och spänningen runtomkring ökar när Bjørn kommer närmare 
sanningen – men är det en sanning han vill känna till? 
 
I ‘Förhöret’ (dansk titel: ‘Forhøret’; engelsk titel: ‘Face to Face’) medverkar även Lars 
Mikkelsen (‘House of Cards’), Nikolaj Lie Kaas (‘Flaskpost från P’), Trine Dyrholm (‘Bröllop i 
Italien’), Søren Malling (NENT Groups ‘Rig 45’), Lars Ranthe (NENT Groups ‘Friheten’) och 
David Dencik (‘Tinker Tailor Soldier Spy’). Inspelningen påbörjas den här veckan i 
Köpenhamn. 
 
För regi står Christoffer Boe (‘Kriger’; ‘The Purity of Vengeance’) som även skrivit manus 
tillsammans med Jakob Weis (‘Den tiden på året’). Jonas Allen och Peter Bose producerar 
serien för Miso Film, det Köpenhamnsbaserade produktionsbolaget som ligger bakom NENT 
Groups originalserie ‘Den som dräper – Fångad av mörkret’ med premiär på Viaplay den 1 
mars. Fremantle ansvarar för internationell distribution av ‘Förhöret’. 
 
Jakob Mejlhede Andersen, EVP och Innehållschef, NENT Group: “Våra originalserier har varit 
väldigt framgångsrika i Danmark och i hela Norden. Nu samlar vi ett fantastiskt danskt team 
som med ‘Förhöret’ kommer ge oss svar på frågan hur intensiv en kriminalserie kan bli. Det 
här är ett minimalistiskt drama med maximal spänning där varje blick och varje ord har en 
betydelse, vilket reflekterar vårt fokus på att etablera Viaplay som hemvisten för helt unika 
tittarupplevelser.” 
 
NENT Group planerar att släppa 20 originalproduktioner varje år. Bland de som redan haft 
premiär återfinns ‘Det som göms i snö’; ‘Four Hands Menu’; ‘Friheten’; ‘Ingen utan skuld’; 
‘Hand i hand’; ‘Rig 45’; ‘Advokaten’; ‘Stella Blómkvist’; säsong ett av ‘ALEX’; ‘Couple 
Thinkers’; ‘Ockupationen’; ‘Hassel’; ‘Peppy Pals’; ‘Superswede’; ‘Veni Vidi Vici’; säsong ett 
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och två av ‘Swedish Dicks’; säsong ett och två av ‘Det stora experimentet’; och säsong ett 
och två av ‘Svartsjön’. 
 
Nyligen meddelade originalproduktioner från NENT Group är ‘Casper erövrar Norge’; 
‘Heder’; ‘Älska mig’; säsong två av ‘ALEX’; ‘Sagasagor’; ‘Den inre cirkeln’; ‘Cold Courage’; 
‘Den som dräper – Fångad av mörkret’; ‘Hidden – Förstfödd’; ‘Wisting’; och ‘Straight 
Forward’. 
 
Samtidigt som NENT Groups originalproduktioner slår tittarrekord på hemmaplan når de i 
allt större utsträckning även en internationell publik. ‘ALEX’ har sålts till mediepartners i 
Europa, Asien och USA; ‘Veni Vidi Vici’ har haft premiär på Hulu; ‘Swedish Dicks’ visas på 
Pop TV i USA; ‘Svartsjön’ visas på BBC Four och på AMC Networks videostreamingtjänst 
Shudder; och den kommande serien ‘Heder’ har sålts till VRT i Belgien. 
 
I januari 2019 meddelade NENT Group etableringen av ett samägt produktionsbolag, 
baserat i Storbritannien, med den prisbelönade oberoende studion FilmNation 
Entertainment. Det samägda bolaget kommer att utveckla, producera och finansiera 
manusbaserat innehåll för en internationell publik. 
 

**** 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av underhållning. 
Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, TV-kanaler och 
radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för mediebolag över 
hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att möjliggöra de bästa och bredaste 
underhållningsupplevelserna – från direktsänd sport, filmer och serier till musik och 
originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är en del av Modern 
Times Group MTG AB (publ.), en ledande internationell digital underhållningskoncern som är 
noterad på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Enligt ett liggande förslag föreslås 
NENT Group att noteras som ett separat bolag på Nasdaq Stockholm under mars 2019. 

Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) 
investors@nentgroup.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) 
 
Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Integritetspolicy: 
NENT Group är en del av MTG; för att läsa vår integritetspolicy, klicka här 
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