
Pressemeddelelse, 

23. august, 2022 

 

9. oktober bliver premieredato på Lars von Triers RIGET 

EXODUS. I dag frigives åbningssekvens og nye plakater. 

 

    
Efter stor international bevågenhed i forbindelse med udtagelsen til de prominente 

filmfestivaler i Venedig og Toronto, kan Zentropa, Viaplay og DR i dag præsentere 

åbningssekvensen, 2 spektakulære hovedplakater og intet mindre end 19 

karakterplakater til Lars von Triers RIGET EXODUS. Samtidig løftes sløret for den 

længe ventede premieredato. 

 

Åbningenssekvensen, som uden tvivl vil vække gensynsglæde hos fans af de originale sæsoner 

af kultserien, præsenterer det spektakulære cast, der både består af gamle kendinge fra 

tidligere sæsoner såvel som nye ansigter – alt imens lyden til den så velkendte titelmelodi 

sætter stemningen og suger publikum ind i den overnaturlige og uforklarlige Riget-univers. 
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Se teasertrailer her  

Download teasertrailer og plakater her 

 

Sammen med åbningssekvensen frigiver Zentropa også seriens 2 spektakulære 

hovedplakater, og intet mindre end 19 karakterplakater med det imponerende cast. 

 

Og endeligt løftes sløret for den længe ventede premieredato: RIGET EXODUS får 

Danmarkspremiere på Viaplay den 9. oktober 2022 og lanceres som en Viaplay Original, inden 

den får premiere hos DR på et senere tidspunkt.  

 

Handlingen – helt kort 

Stærkt påvirket af spøgelses tv-serien RIGET søger søvngængeren Karen svar på seriens 

uafklarede spørgsmål for at redde hospitalet fra undergang. En aften, da Karen går i søvne, 

ender hun på mystisk vis foran Rigshospitalet. Porten til RIGET er begyndt at åbne sig på ny. 

  

Med RIGET EXODUS fortsætter og afslutter Lars von Trier sin internationalt berømmede 

kultserie-klassiker fra 90’erne: Spøgelseshistorien om hospitalet ved blegedammene hvor det 

onde har vundet fodfæste, og lægevidenskaben har sin daglige kamp med sig selv, med 

svenskerne og det overnaturlige og uforklarlige i en blanding af gys, gru og grin. 

 

Cast i særklasse 

RIGET EXODUS får et cast i særklasse, når en perlerække af både danske og svenske 

stjernenavne får deres gang på Riget. Bodil Jørgensen ses i en af seriens hovedroller som 

søvngængeren Karen, og Lars Mikkelsen spiller den konfliktsky administrerende overlæge 

Pontopidan, hvis sekretær Fru Svendsen spilles af Birthe Neumann. Nikolaj Lie Kaas spiller 

den indebrændte reservelæge Filip Naver og Nicolas Bro er portøren Bulder. Rigets helt nye 

opvaskere spilles af Jesper Sørensen og en specialfremstillet robot. 

 

Ghita Nørby er tilbage i rollen som den tidligere narkoselæge Rigmor Mortensen, og den 

tidligere reservelæge Judith spilles af Birgitte Raaberg. Henning Jensen er tilbage som 

Hospitalsdirektør Bob, og sygeplejersken Camilla spilles igen af Solbjørg Højfeldt. Også et 

https://youtu.be/RDLaYDhNp_o
https://zenlink.filmbyen.dk/d/7b221f03b9a543b69da7/
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gensyn bliver det med Peter Mygind som Mogge og Søren Pilmark i rollen som reservelægen 

Krogshøj også kaldet Krogen. Laura Christensen vender tilbage i rollen som Mona, og Udo Kier 

ses i rollen som Storebror. 

 

Svenske stjerner når nye højder 

Den svenske superstjerne Mikael Persbrandt spiller overlægen Helmer Jr., også kaldet 

Halmer, søn af den legendariske Stig Helmer – den notorisk dansk-hadende svenske overlæge, 

som Ernst Hugo Järegård fik udødeliggjort i seriens første sæsoner. Tuva Novotny spiller 

neuropsykologen Anna, der hjælper Helmer Jr. med at falde til på Rigshospitalet, og sikrer at 

alt går rigtigt til. Den svenske verdensstjerne Alexander Skarsgård ses i rollen som 

svenskernes advokat på Rigshospitalet, en rolle han arver efter sin far, Stellan Skarsgård, som 

også spillede advokat i anden sæson af Riget. Ida Engvoll spiller rollen som hackeren Kalle. 

 

I de øvrige roller ses bl.a. David Dencik, Anders Mossling, Asta August, Jens Albinus, Vic 

Carmen Sonne, Danica Curcic, Charlotte Sieling, Cyron Melville, Paul Hüttel og Stig Hoffmeyer.  

 

Zentropa, Viaplay og DR bag RIGET EXODUS   

Som i de tidligere sæsoner har Lars von Trier skrevet manuskriptet sammen med Niels 

Vørsel. Louise Vesth producerer for Zentropa Entertainments, mens Viaplay og DR er co-

producenter.  

RIGET EXODUS får Danmarkspremiere på Viaplay den 9. oktober 2022 og lanceres som en 

Viaplay Original, hvorefter den får premiere på DR.  

 

I forbindelse med produktionen af RIGET EXODUS har RIGET I og II undergået en 

gennemgribende restaurering, således at alle sæsoner kan udsendes samlet i højeste kvalitet 

til både gamle og nye fans. De restaurerede udgaver af RIGET I og II har siden 9. august 

kunnet ses på Viaplay, og kan senere på året opleves på DR. 

 

LARS VON TRIERs ”RIGET EXODUS” præsenteres af VIAPLAY og DR. Produceres af 

ZENTROPAENTERTAINMENTS og i co-produktion med FILM I VÄST, ZENTROPA SWEDEN og 

GINGERPICTURES. Med støtte fra NORDISK FILM & TV FOND og co-produceret med støtte fra 
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BNPPARIBAS FORTIS FILM FINANCE og udviklet med støtte fra THE CREATIVE EUROPE 

MEDIAPROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION. Internationalt salg TRUSTNORDISK. 

 

Med venlig hilsen 

HAVE Kommunikation & PR 

 

For yderligere information, kontakt: 

Emilie Selin / 26114104 / emilie@have.dk 

Rikke Hesselholt / 2843 3893 / rikke@have.dk  
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