
 

• Med medlemskap i Hockey Hall of Fame är Börje Salming en av Sveriges största 
ishockeyspelare genom tiderna med fler än 1 100 spelade NHL-matcher 

• Den engelskspråkiga serien är skapad och regisserad av Amir Chamdin (Canneseries 
2020-vinnaren ‘Partisan’) och har Valter Skarsgård (‘Arn’) i huvudrollen 

• NENT Group planerar att släppa minst 40 originalproduktioner under 2021 
 
Den dramatiska karriären av en av Sveriges största ishockeyspelare någonsin, Börje 
Salming, blir fokuset för nästa Viaplay Original från Nordic Entertainment Group (NENT 
Group), Nordens ledande streamingföretag. Valter Skarsgård (‘Arn’) tar huvudrollen i den 
här ambitiösa engelskspråkiga produktionen som visar Salmings banbrytande resa från 
anspråkslösa rötter norr om polcirkeln till att bli en NHL-legend. Serien är skapad och 
regisserad av Amir Chamdin, vars sista serie för NENT Group, ‘Partisan’, vann Best Series-
priset på Canneseries 2020. 
 
Som den första svenska spelaren att bli medlem i prestigefyllda Hockey Hall of Fame, satte 
Börje Salming flera rekord, fångade hjärtan på miljontals fans och banade vägen för otaliga 
europeiska spelare att skapa karriär i NHL, världens bästa ishockeyliga. Salming spelade fler 
än 1 100 matcher för Toronto Maple Leafs på 16 säsonger (1973-1989), där han gjorde 148 
mål och 620 assists, och utnämndes 2017 till en av NHL:s 100 bästa spelare genom tiderna. 
 
Börje Salming: “Det är ju verkligen hedrande och spännande att de ska göra en filmatisering 
av mitt liv. När vi började prata om det tänkte jag ändå att det har hänt så mycket i mitt liv, 
med hur pappa dog när jag var ung och jag fick klara mig själv, resan från Kiruna till NHL, att 
det ändå finns material till en filmatisering. Det ska verkligen bli spännande att se hur serien 
blir när den är klar.” 
 
Filippa Wallestam, NENT Group Chief Content Officer: “Börje Salmings sportsliga bedrift kan 
jämföras med svenska superstjärnorna Björn Borg och Ronnie Peterson. Idag när 10% av 
NHL-spelare kommer från Sverige är det lätt att glömma hur européer en gång betraktades 
som för svaga för den här stentuffa ligan. Det här är en historia om otrolig talang och 
uthållighet som förtjänar en internationell streamingpublik. När Börje Salming nu fyller 70 
hoppas vi att den här lanseringen är en passande hyllning till mannen känd som ‘The King’.” 
 
Valter Skarsgård: “Detta är det läskigaste och fetaste jag någonsin har gjort. Det är så 
fantastiskt att få lära mig utav Börje personligen, han berättar helt magiska historier från sitt 
liv med en sån ödmjukhet. Hans inställning var alltid att göra det han ville och ha roligt på 
vägen vilket inspirerar mig till att göra detsamma i jobbet att porträttera honom.” 
 



 
Inspelningen börjar 2022 och serien kommer ha premiär exklusivt på NENT Groups 
streamingtjänst Viaplay. Manuset skrivs av Martin Bengtsson (‘Agent Hamilton’) och serien 
produceras av Warner Bros. International Television Production. 
 
Om NENT Groups originalproduktioner 
 
NENT Group planerar att släppa minst 40 originalproduktioner under 2021. Under de 
senaste tre månaderna har säsong två av ‘Den som dräper’; ‘Huss’; ‘Delete Me’; ‘Vi barn 
från Bahnhof Zoo’; och säsong två av ‘Lyckoviken’ haft premiär på Viaplay. 
 
Nyligen meddelade originalproduktioner är ‘Fadime’; ‘Taylors Island’; ‘Kin’; ‘What about 
Monica’; ‘Trom’; ‘Glaciär’; ‘RIKET EXODUS’; ‘Made in Oslo’; ‘Estonia - den sista vågen’; 
‘Zebrarummet’; ‘Threesome’; ‘Suedi’; säsong två av ‘Stella Blómkvist’; säsong två av 
‘Wisting’; ‘The Box’; ‘Två systrar’; ‘Thunder in My Heart’; ‘Furia’; ‘Close to Me’; ‘Try Hard’; 
‘Max Anger’; ‘Dystopia’; ‘Pernille’; ‘The Swarm’; säsong två av ‘Det som göms i snö’; 
‘Harmonica’; ‘Perfect People’; säsong två av ‘Förhöret’; säsong tre av ‘Fixi i Playland’; säsong 
två av ‘Heder’; ‘Home Invasion’; och ‘Margeaux’.  
 
NENT Group har etablerat ett samägt produktionsbolag i Storbritannien med FilmNation 
Entertainment och investerat i amerikanska studion Picturestart. 
  

**** 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande streamingföretag 
och vår vision är att bli Europas främsta streamingbolag. Vår streamingtjänst Viaplay finns i 
varje nordiskt land och i Estland, Lettland och Litauen. Viaplay lanseras i Polen och USA 
under 2021, med lansering i ytterligare fem marknader fram till 2023. Vi driver 
streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag där vårt syfte är att 
förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Med huvudkontor i Stockholm 
och ett globalt perspektiv, är NENT Group noterat på Nasdaq Stockholm (‘NENT A’ och 
‘NENT B’). 

Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Nicholas Smith, Senior Communications Manager: +46 73 699 
2695) 
investors@nentgroup.com (eller Matthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 
440 414) 

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
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