
           
          
 
 

• Dokumentärserien i fem delar har nordisk premiär den 17 maj på Viaplay 

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

 
Dokumentärserien ‘Svenska synden’ är nästa originalproduktion från Nordic 
Entertainment Group (NENT Group). Serien i fem delar berättar historien om den svenske 
porrkungen Berth Milton den yngres uppgång och fall och har nordisk premiär den 17 maj 
exklusivt på NENT Groups streamingtjänst Viaplay. 
 
Berth Milton Jr. var tidigare en av Sveriges rikaste män och lika välkänd som avskydd. Men 
när Miltons kändisskap stod som högst mottog han ett skattekrav på en halv miljard kronor, 
mordhot från sin far, samt anklagelser om att ha tvingat kvinnor in i sexslaveri. 
 
I dokumentären ‘Svenska synden’ (engelsk titel: ‘Swedish Sin’), som produceras av 
stockholmsbaserade produktionsbolaget Jarowskij (NENT Groups ‘Svartsjön’), följer 
filmskaparen Jasper Lake Miltons självuttalade sökande efter upprättelse. Den 64-årige före 
detta porrkungen hävdar att han fallit offer för en stor konspiration – och tror att han 
äntligen kan bevisa det. 
 
Jakob Mejlhede Andersen, Viaplay Chief Content Officer: “Det här är en dystert fascinerande 
berättelse om upp- och nedgången för en av Sveriges mest kontroversiella personligheter. 
Streaming har återupplivat dokumentärgenren världen över och allt fler tittare väljer att 
utforska obekväma ämnen. ‘Svenska synden’ är en mörk, komplex och tragisk historia som 
utspelar sig i såväl samhällets övre som nedre skikt och är ett tänkvärt tillskott till Viaplays 
växande utbud av dokumentärer.” 
 
Om NENT Groups originalproduktioner 
 
NENT Group har nu annonserat 41 originalproduktioner och planerar att ha premiär av 
åtminstone 20 serier varje år. Bland de som redan haft premiär återfinns ‘Sagasagor’; 
‘Wisting’; ‘Den inre cirkeln’; ‘Den som dräper – Fångad av mörkret’; ‘Hidden – Förstfödd’; 
‘Det som göms i snö’; ‘Four Hands Menu’; ‘Friheten’; ‘Ingen utan skuld’; ‘Hand i hand’; 
säsong ett av ‘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 ‘Shadowplay’; ‘Box 21’; säsong 
två av ‘Rig 45’; ‘Ambassadören’; ‘Margeaux’; ‘Cryptid’; ‘Kommando’; ‘Förhöret’; ‘Casper 
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erövrar Norge’; ‘Heder’; ‘Älska mig’; säsong två av ‘ALEX’; ‘Cold Courage’; och ‘Straight 
Forward’. 
 
Samtidigt som NENT Groups originalproduktioner slår tittarrekord på hemmaplan når de i 
allt större utsträckning även en internationell publik. Bland annat har ‘ALEX’ sålts till Europa, 
Asien och USA; ‘Veni Vidi Vici’ har haft premiär på Hulu och har köpts av Hollywoodstudion 
Lionsgate Television för en nyinspelning i USA; ‘Swedish Dicks’ visas på Pop TV i USA; 
‘Svartsjön’ visas på BBC Four och på AMC Networks streamingtjänst Shudder; och den 
kommande serien ‘Heder’ har sålts till RTL i Tyskland och 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 AB (publ) (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 förmedla berättelser, 
beröra människor och vidga perspektiv – från direktsänd sport, filmer och serier till musik 
och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq 
Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’). 

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: 
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här 
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