
           
          
 
 

• Peter Stormare producerar, regisserar och medverkar i NENT Groups egenproducerade 
dokumentärserie 

• Två säsonger av ‘American Runestone’ har beställts 

• NENT Group planerar att släppa åtminstone 20 originalproduktioner varje år 
 
Dokumentärserien ‘American Runestone’ är nästa originalproduktion från Nordic 
Entertainment Group (NENT Group). Svenska Hollywood-stjärnan Peter Stormare (‘The 
Blacklist’; ‘Prison Break’) producerar, regisserar och medverkar i två säsonger av den 
banbrytande dokumentärserien, vars första säsong har exklusiv premiär i hela Norden 
våren 2020 på NENT Groups streamingtjänst Viaplay. 
 
En långlivad myt eller en nedtystad sanning? År 1898 hävdade svenska immigranten Olof 
Ohman att han hittat en väl bevarad vikingalämning i Minnesota, en runsten som ska ha 
lämnats kvar över två hundra år innan Columbus anlände till Amerika. 
 
I ‘American Runestone’ reser Peter Stormare (‘The Blacklist’; ‘Prison Break’; NENT Groups 
‘Swedish Dicks’) genom Minnesota för att undersöka om det är dags att skriva om historien. 
Stormare, som är född i samma svenska region som Olof Ohman, ger sig ut på en personlig 
och ofta humoristisk resa där han träffar forskare, skeptiker och sensationslystna 
personligheter och vänder på varje sten. 
 
‘American Runestone’ (arbetstitel) är producerad av Peter Stormare tillsammans med Nina 
Lund och Glenn Lund för Stormares produktionsbolag Viking Brothers. Den första säsongen 
kommer att innehålla sex avsnitt. 
 
NENT Groups egenproducerade dokumentärer inkluderar ‘Svenska synden’, ‘Four Hands 
Menu’, ‘Couple Thinkers’ och ‘Superswede’. 
 
Jakob Mejlhede Andersen, Viaplay Chief Content Officer: “Att skapa nordisk historia är vad 
NENT Group handlar om – vi erbjuder regionens ledande streamingtjänst och släpper 
åtminstone 20 originalproduktioner varje år. Det är passande att Peter Stormare, en av 
svensk underhållnings mest karismatiska ansikten utåt, kommer att berätta denna 
fascinerande berättelse om skandinaver i Amerika. ‘American Runestone’ blir ett fantastiskt 
tillägg till Viaplays snabbt växande dokumentärutbud.” 

https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalserie-ar-dokumentaren-%2560svenska-synden%2527-1678627
https://www.mtg.com/sv/features/mtg-originalserie-four-hands-menu/
https://www.mtg.com/sv/features/mtg-originalserie-four-hands-menu/


           
          
 
 
 
Om NENT Groups originalproduktioner 
 
NENT Group planerar att släppa åtminstone 20 originalproduktioner varje år. Bland de som 
redan haft premiär återfinns ‘Svenska synden’; ‘Straight Forward’; ‘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 och två 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 ‘Home Invasion’; ‘The 
Professionals’; ‘Fixi i Playland’; ‘Shadowplay’; ‘Box 21’;  säsong två av ‘Rig 45’; 
‘Ambassadören’; ‘Margeaux’; ‘Cryptid’; ‘Kommando’; ‘Förhöret’; ‘Casper erövrar Norge’; 
‘Heder’; ‘Älska mig’; och ‘Cold Courage’. 
 
Samtidigt som NENT Groups originalproduktioner slår tittarrekord på hemmaplan når de i 
allt större utsträckning även en internationell publik. Bland andra har ‘ALEX’ sålts till 
mediepartners i 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 
videostreamingtjänst Shudder; och den kommande serien ‘Heder’ har sålts till RTL i Tyskland 
och 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. 
 
I maj 2019 meddelade NENT Group att man investerar i en minoritetsandel i det 
amerikanska produktionsbolaget Picturestart tillsammans med ledande industripartners. 
Picturestart, med säte i Los Angeles, grundades av den välrenommerade producenten Erik 
Feig. Picturestart kommer att skapa, medfinansiera och producera filmer och serier för den 
internationella marknaden som vänder sig mot unga vuxna. 
 

**** 

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 

https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalserie-ar-dokumentaren-%2560svenska-synden%2527-1678627
https://www.mtg.com/sv/press-releases/straight-forward-mtg-originalserie/
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/%2560sagasagor%2527-ar-nent-groups-nasta-originalserie-for-barn-1616772%23
https://www.mtg.com/sv/press-releases/nasta-originalserie-fran-mtg-studios-ar-norska-kriminaldramat-wisting/
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/%2527den-inre-cirkeln%2527-borjar-ta-form-som-nent-groups-nasta-originalserie-1637760%23
https://www.mtg.com/sv/press-releases/den-som-draper-ar-nasta-originalserie-fran-mtg-studios/
https://www.mtg.com/sv/press-releases/eldmarkt-ny-originalserie-fran-mtg-studios/
https://www.mtg.com/sv/features/mtg-originalserie-four-hands-menu/
https://www.mtg.com/sv/press-releases/friheten-ar-mtg-studios-forsta-danska-originalserie/
https://www.mtg.com/sv/press-releases/ingen-utan-skuld-blir-nasta-originalserie-fran-mtg-studios/
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https://www.mtg.com/sv/press-releases/peppy-pals-ar-mtgs-nasta-originalproduktion/
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https://www.mtg.com/press-releases/mtg-creates-its-first-original-kids-series/
https://www.mtg.com/sv/press-releases/prisbelonta-det-stora-experimentet-klar-for-en-andra-sasong-pa-viaplay/
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/har-ar-alla-skadespelarna-for-andra-sasongen-av-%2527svartsjon%2527-1632995%23
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalserie-ar-sci-fi-komedin-%2560home-invasion%2527-1699027
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/en/pressreleases/nent-group-fixes-original-kids%2527-series-%2560fixi-in-playland%2527-1687960
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/stjarnspackad-ensemble-i-nent-groups-nasta-originalserie-%2560shadowplay%2527-1676899
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalserie-ar-kriminaldramat-%2560box-21%2527-1674587
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https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalserie-ar-%2560forhoret%2527-1653700%23
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-lanserar-%2560casper-erovrar-norge%2527-som-nasta-originalserie-1642809%23
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalserie-ar-thrillern-%2560heder%2527-1637272%23
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-presenterar-%2560alska-mig%2527-som-ny-originalserie-1636961%23
https://www.mtg.com/sv/press-releases/cold-courage-ar-nasta-originalserie-fran-mtg-studios/
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https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-investerar-i-det-amerikanska-produktionsbolaget-picturestart-1683388


           
          
 
 
och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq 
Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’). 

Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Nicholas Smith, Acting Head of Public Relations; +46 73 699 26 
95) 
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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