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Lars von Triers RIGET sæson I & II er efter mange år 

tilbage og kan nu opleves i en restaureret version - i dag 

offentliggøres premieredatoen

 
Den 9. august er Lars von Triers ikoniske RIGET I og II endelig tilbage i en restaureret 

version, som får premiere på Viaplay i samarbejde med Zentropa og DR. Den originale 

og uhyggelige serie, som er skabt af DR og Zentropa tilbage i 90erne, har gennemgået 

en omfattende restaurering, men har samtidig bevaret det ikoniske look, der 

kendetegner begge sæsoner. Den tredje og sidste sæson, RIGET EXODUS, får desuden 

premiere senere i år. 
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Publikum kan nu se eller gense de prisvindende første sæsoner af Lars von Triers 

legendariske tv-serie RIGET om de mystiske, morsomme og uhyggelige hændelser på 

Rigshospitalet i København. I dag kan Zentropa og DR, i samarbejde med Viaplay, 

offentliggøre premieredatoen på RIGET I og II, i en restaureret version, der vises første gang 

på Viaplay den 9. august og senere på DR. Serien udkommer i en udgave, der har undergået en 

gennemgribende restaurering, således at gamle og nye fans kan opleve det originale univers i 

helt ny høj kvalitet, men stadig i det samme ikoniske gule og kornede look, som de originale 

afsnit huskes for. RIGET I og II er blevet restaureret i forbindelse med produktionen af og som 

optakt til tredje og sidste sæson af Riget, RIGET EXODUS, som produceres af Zentropa 

Entertainments, mens Viaplay og DR er co-producenter. RIGET EXODUS får verdenspremiere 

på den prominente Venedig International Film Festival, der løber af stablen den 31. august – 

10. september. Den danske premieredato offentliggøres på et senere tidspunkt.  

 

I anledning af offentliggørelsen af premieredatoen, frigives nu fire ikoniske klip fra RIGET I og 

II, i nye restaurerede versioner: 

 

Første klip er fra 1. Del – Den hvide flok: Rigets opvaskere (Vita Jensen, Morten Rotne 

Leffers) varsler om fremtiden på Riget… 

Se klippet her 

 

Andet klip er fra 3. Del – Et fremmed legeme: Fru Drusse (Kirsten Rolffes) taler med Rigets 

ånder. 

Se klippet her 

 

Tredje klip er fra 3. Del – Et fremmed legeme: Gensyn med en noget alternativ 

lægekonference og de faste medarbejdere (medvirkende: Holger Juul Hansen, Søren Pilmark, 

Ghita Nørby, Birgitte Raaberg, Ernst-Hugo Järegård m.fl.). 

Se klippet her 

 

Fjerde klip er fra 5. Del – Mors in Tabula:  Helmer (Ernst-Hugo Järegård) sender svenske 

eder til toiletkummen…  

https://youtu.be/0DPm1yCG7sY
https://youtu.be/qTuxL2tmPVU
https://youtu.be/g_aGhO1c5-M
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Se klippet her 

 

Download alle klippene her   
PW: RigetEPK 
 

RIGET I og II i en restaureret version vises efterfølgende på DR (datoen meldes ud senere på 

efteråret), hvor sæsonerne første gang blev vist i 1994 og 1997. Dengang tog serien Danmark 

med storm og vandt hele seks Bodilpriser, seks Robertpriser og blev en kæmpe international 

succes på udenlandske filmfestivaler. 

 

RIGET I & II er instrueret af Lars von Trier, og manuskriptet er skrevet sammen med Niels 

Vørsel. 

 

RIGET I er produceret af Danmarks Radio, TV-Drama i samarbejde med Zentropa 

Entertainments ApS samt Sveriges TV-2, Malmø. Filmen er støtte af Nordisk TV-samarbejds 

Fond, Nordisk Film- og TV Fond, WDR, ARTE, NOS & The Coproduction Office og GRECO 

gennem EU's MEDIA Program. 

 

RIGET II er produceret af Danmarks Radio, TV-Drama og Zentropa Entertainments ApS i 

samarbejde med Liberator Productions S.a.r.l. Filmen er støttet af Norsk Rikskringkasting, 

Sveriges TV, Malmø, LaSept ARTE Unité de Programmes Fictions v. Pierre Chevalier, RAI 

Cinema Fiction og the Media Programme of the European Union. 

    

Med venlig hilsen 

HAVE Kommunikation & PR 

 

For yderligere information, kontakt: 

Emilie Selin / 26114104 / emilie@have.dk 

Rikke Hesselholt / 2843 3893 / rikke@have.dk  

  

OM RIGET I & II 

Handlingen – RIGET I 

https://youtu.be/mbZYzLrNS7w
https://zentransfer.filmbyen.dk/d/86d93f1dcd3a481cb22f/
mailto:emilie@have.dk
mailto:rikke@have.dk
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På den ellers prestigefyldte neurokirurgiske afdeling på Rigshospitalet halter 

kommunikationen gevaldigt, og fatale fejl får store konsekvenser. Overlæge Moesgaard 

forsøger at højne afdelingens arbejdsglæde med tiltaget, ’Operation Morgenluft’, men det 

synes usmageligt for hans nyeste medarbejder, den svenske overlæge Helmer. Helmer trues 

med anklager om arbejdsforsømmelse i forbindelse med at have opereret på den lille pige 

Mona, der nu er efterladt permanent hjerneskadet, alt imens de stupide danskere driver ham 

til vanvid. Patologen Bondo drages til ekstremer i kampen for at blive klogere på det sjældne 

hepatosarcom. Det samme gør den medicinstuderende, Mogge, i hans forsøg på at få fingrene i 

søvnlaboranten, Camilla. Den blomstrende forelskelse mellem de to neurokirurger, Krogshøj 

og Judith, er noget mere kompliceret, da Judith viser sig at være gravid fra et tidligere forhold. 

Rigets eneste håb synes at ligge i hænderne på den ældre spiritist, fru Drusse, som lyver sig til 

indlæggelse på neurokirurgisk afdeling. Med hjælp fra andre spiritister og sin søn, portøren 

Bulder, kommer Drusse på sporet af hospitalets mørke fortid fyldt med hvileløse sjæle… 

 
Handlingen – RIGET II 

Det står slemt til på Rigshospitalets neurokirurgiske afdeling. Hospitalsdirektøren Bob 

forlanger drastiske ændringer og opstramninger over hele linjen, mens overlæge Moesgaard 

desperat begynder i terapi. Den svenske overlæge Helmer er så tæt, men alligevel så langt fra, 

at få ryddet op i sin ophobede stak af sager. Et invaliderende møde med den uudgrundelige 

Rigmor gør det svært at flygte fra retsvæsenet og hans utallige danske fjender.  

At spiritisten, Drusse, fik gjort en ende på sit arbejde gennem sin seance i kælderen ville være 

synd at sige. Riget har aldrig haft mere brug for spiritistisk hjælp, og de mange hvileløse ånder 

er desperate. Mødet med personificeringen af satan selv leder Drusse videre på sporet, men 

hans tilstedeværelse på hospitalet kommer til at få enorme konsekvenser. I mellemtiden er de 

medicinstuderende mere optaget af deres kærlighedsliv og ambulance-gambling end af deres 

studier. Professor Bondo lever med sin indsatte kræftsvulst og har ikke givet op på sin 

forskning. Krogshøj synes noget kynisk efter sin genopstandelse fra de døde og Judiths barn, 

Lillebror, vokser hastigt, mens han kæmper for sit liv. Men ikke for enhver pris. 

 

 

 

 


