
           
          
 
 

• Per-Olav Sørensen (‘Quicksand’; ‘Nobel’) har skapat serien och står för regi 

• ‘Kommando’ har premiär i Norden exklusivt på Viaplay 

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

 

Nordic Entertainment Group (NENT Group) samarbetar med den prisbelönta regissören 
Per-Olav Sørensen för produktion av den internationella dramaserien ‘Kommando’ som 
baseras på verkliga händelser och utspelar sig i Norge, Libyen och Storbritannien. Serien 
har premiär i Norden exklusivt på NENT Groups streamingtjänst Viaplay. 
 
Mellan den 15 februari och 22 juli 2011 släppte norska F-16 stridsplan nästan 600 bomber 
över Libyen. Fyra kvinnors olika berättelser – en F-16 pilot, en journalist, en möjlig terrorist 
och en statsminister – utforskar de bakomliggande orsakerna till händelsen och vad som 
sker därefter. 
 
Serien i åtta delar är skapad av den erkända norska filmmakaren Per-Olav Sørensen som 
även står för regi. Sørensens senaste projekt ‘Quicksand’ var ett av bidragen i Berlinale 
Series på årets Berlin International Film Festival. Hans dramaserie ‘Nobel’ från 2016, som 
producerades av NENT Groups produktionsbolag Monster Scripted, tilldelades Prix Europa 
för Årets bästa europeiska TV-film eller miniserie och nominerades för Bästa TV-dramaserie 
på Golden Nymph Awards. 
 
‘Kommando’ (engelsk titel: ‘Commando’) produceras av Trond Håndlykken Kvernstrøm för 
The Oslo Company och av Anders Tangen för Viafilm. Jenny Lund Madsen (‘Follow the 
Money’) och Christian Spurrier (‘Spooks’) skriver manuset. 
 
Jakob Mejlhede Andersen, EVP och Innehållschef, NENT Group: “Per-Olav Sørensen är en 
fantastisk berättare och står bakom några av Europas just nu mest kritikerhyllade serier. 
Den direkta känslan, allvaret och det kraftfulla visuella språket i ‘Kommando’, inklusive ett 
otroligt foto utifrån hur en av karaktärerna upplever det inifrån ett F-16 stridsplan, visar på 
hans stora talang. Det här blir ett tankeprovocerande drama som bekräftar NENT Groups 
position som hemvisten för de bästa nordiska filmskaparna och skådespelarna.” 
 
Per-Olav Sørensen: “Att berätta den här historien från fyra helt olika perspektiv är ett 
tillvägagångssätt som förhoppningsvis blir både intressant och lite obekvämt. Med 
‘Kommando’ vill vi såklart underhålla, men även provocera och bidra med nya perspektiv. 



           
          
 
 
För mig som kreatör är det fantastiskt att se att NENT Group ger sig in i de starka, storslagna 
och ambitiösa dramaserier som kommer från Norge och hela Norden.” 
 
Om NENT Groups originalproduktioner 
 
NENT Group planerar att släppa åtminstone 20 originalproduktioner varje år. Bland de som 
redan haft premiär återfinns ‘Hidden – Förstfödd’; ‘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 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 ‘Förhöret’; ‘Casper erövrar 
Norge’; ‘Heder’; ‘Älska mig’; säsong två av ‘ALEX’; ‘Sagasagor’; ‘Den inre cirkeln’; ‘Cold 
Courage’; ‘Den som dräper – Fångad av mörkret’; ‘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) 
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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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