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Et oliefund i Grønland, der på ingen måde harmonerer med 
Birgitte Nyborgs klimapolitik, skaber i Borgen – Riget, Magten og 
Æren hurtigt problemer for Nyborg i rollen som udenrigsminister. 

Hun skal træffe valg, der både indenrigspolitisk og på den store 
internationale scene får afgørende konsekvenser, og som hurtigt 
skaber revner i forholdet mellem Grønland og Danmark. I tillæg 
kæmper hun på det personlige plan med både alderen og konse-
kvenserne af et langt liv i politik. 

Borgen er en stor fortælling om demokrati og fællesskaber, men 
det er også en historie om, hvad der binder os sammen som men-
nesker. Serien skaber et univers, der spejler det danske folkestyre 
og aktualiserer et evigt tilbagevendende spørgsmål i både politik 
og livet; hvor langt vil vi gå for at opnå vores mål. Spørgsmålet i 
sidste ende bliver dog, om det er det hele værd. 

Kan du bevare magten og stadig bevare dig selv?
 

Henriette Marienlund
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PREMIERE PÅ DR1 OG DRTV SØNDAG D. 13. FEBRUAR

Borgen er tilbage. 
 
Der er gået næsten 10 år siden danskerne sidst kunne følge Birgitte Nyborgs kamp 
om magten, men nu får man igen muligheden for at følge den prisvindende serie, 
der er solgt til over 190 lande. De første sæsoner, der løb fra 2010-2013, var en stor 
succes ikke bare i Danmark, men også i udlandet, hvor blandt andet præsident-
kandidat Hillary Clinton har rost serien for dens realisme i sit forsøg på at gøre Bir-
gitte Nyborg kunsten efter og komme helt til tops.
 
Det er altså en tung arv, der skal løftes, og samtidigt er der sket meget inden for både 
politik og medier siden 2013. Ambitionen med den nye sæson er derfor todelt.

Borgen – Riget, Magten og Æren vil tage det bedste fra det kendte univers og løfte 
det ind i en ny virkelighed, hvor verden er blevet mere kompleks, international og 
de politiske metoder har ændret sig i takt med medieudviklingen. Fokus udvides 
samtidig fra det indenrigspolitiske til en større global scene, der bidrager med nye 
udfordringer, når der findes olie i Grønland. 
 
Men selvom meget har forandret sig både i fiktionen og virkelighedens verden er 
andet, som det altid har været. Menneskets hunger efter magt lever i bedste vel-
gående. Mere vil have mere.





Birgitte Nyborg
SIDSE BABETT KNUDSEN

Birgitte Nyborgs liv ser på overfladen godt ud. 
Hun er fortsat formand for Nye Demokrater og 
har en toppost i regeringen; denne gang dog ikke 
som statsminister, men udenrigsminister. Hun har 
ikke længere en familie at tage hensyn til og kan 
derfor arbejde alt det, hun vil. 

Alligevel er der noget, der nager. Onde tunger 
mener nemlig, at statsministeren har ”parkeret” 
hende i Udenrigsministeriet, så hun ikke kan 
blande sig i indenrigspolitiske anliggender. Så da 
man finder olie i Grønland, ser Nyborg hurtigt 
sit snit til at lande sagen på sit eget bord fremfor 
statsministerens. Den manøvre skaber dog hurtigt 
problemer både i forhold til den klimapolitik, hun 
gik til valg på, og til den ti år yngre statsminister, 
Signe Kragh, fra Arbejderpartiet. Nyborg er vant 
til at bestemme, men nu er der en anden kvinde 
for bordenden. En kvinde, der vil magten lige så 
meget som Birgitte, og som ikke er bange for at 
sætte sig igennem. 
 
Og hvad gør man så? 
 
Birgitte Nyborg, der både er blevet ældre og mere 
kynisk end sidst, vi så hende, er ikke typen, der 
viger tilbage for en magtkamp. Tværtimod. Hun 
er villig til at gå længere end nogensinde før for at 
holde fast i magten.



Hans Eliassen
SVEND HARDENBERG

Hans Eliassen, Grønlands udenrigs- og råstofminister, er en handlingens mand, der er vant til at bestemme og til, at tingene 
bliver, som han vil have dem. Det er da også ham, der i sin tid har givet tilladelse til, at et canadisk selskab kunne bore efter olie i 
området omkring Ilulissat. Da det endelig lykkes, og olien pludselig springer, ser Eliassen det som den direkte vej til grønlandsk 
selvstændighed. 

Men pludselig er det ikke længere kun ham, der bestemmer. Den tidligere kolonimagt, Danmark, som han så inderligt ønsker, 
at Grønland skal gøre sig uafhængig af, har også en mening. Og da de internationale stormagter så også begynder at blande 
sig, bliver spørgsmålet om udnyttelse af olien til udenrigs- og sikkerhedspolitik, som Danmark på Grønlands vegne varetager. 
Pludselig er det ene og alene Danmark, der bestemmer.



Narciza Aydin
ÖZLEM SAGLANMARK

Narciza Aydin har gennem de seneste år været det nye, friske pust på TV1. Hun har allerede fået ”Årets Vært”-prisen flere gange 
og har en betragtelig fanskare på de sociale medier. Alt sammen har det givet hende en position og en popularitet, hun er ret 
bevidst om. 

Aydin har en stærk fornemmelse for det politisk korrekte argument i de fleste sammenhænge, og selvom hun er en uhyre 
dygtig journalist, kan man undertiden være i tvivl om, i hvor høj grad hun også samtidig plejer sit image.



Asger Holm
Kirkegaard
MIKKEL BOE FØLSGAARD 

Asger Holm Kirkegaard er akademisk embedsmand med stort ’e’. Han er vant til den teoretiske del af politik, og ikke den 
praktiske. Så da Birgitte Nyborg konstituerer ham som arktisk ambassadør, og han pludselig bliver ‘Nyborgs mand i Grønland’, 
bliver han for alvor udfordret. 

Teori er én ting, virkeligheden en anden. Og nu er det ham, der skal forhandle de beslutninger, der vedtages i København, på 
plads. Den grønlandske regering, finder det dog lettere ironisk, at Vesten efter i 200 år at have misbrugt verdens ressourcer, 
nu med et klimaargument vil forhindre Grønland i at tjene de penge, der kunne gøre landet selvstændigt. Man vil i den 
sammenhæng på ingen måde lade sig trække rundt ved næsen af en dansk embedsmand uden praktisk erfaring.

Mødet med Grønland og det grønlandske folk sætter alle Kirkegaards diplomatiske evner på prøve i en grad, han aldrig havde 
forestillet sig, men det fører samtidig på det personlige plan også store positive ting med sig. 



Magnus Nyborg Christensen studerer stats-
kundskab, men er inde i en studiekrise. Det 
bunder dog for ham i noget større - både i 
relationen til sin mor, som han ikke længere 
blindt ønsker at følge i fodsporene af, men også 
i relation til det omgivende samfund, som han 
i stadigt stigende grad føler sig i opposition til. 

Magnus Nyborg
Christensen
LUCAS LYNGGARD TØNNESEN



Signe Kragh
JOHANNE LOUISE SCHMIDT

Signe Kragh er statsminister i den helt nye Arbejderparti-ledede koalitionsregering med Nye Demokrater, hvor Birgitte Nyborg 
er partileder. Signe Kragh har gjort en kometkarriere i det gamle Arbejderparti og har taget befolkningen med storm. Hun er 
ung og visionær, men hylder tilsyneladende til en vis grad også det gamle leninistiske princip om, at tillid er godt, men kontrol 
er bedre.





Rasmus Gren Lundbæk
MAGNUS MILLANG

Gennem fem år har Rasmus Gren Lundbæk siddet som departementschef, den højeste embedsmandsstilling i Udenrigs-
ministeriet. Han er som udgangspunkt diplomat til fingerspidserne, men bag sin til tider  nørdede korrekthed, ser man af og til 
glimt af en embedsmands arrogance over politikernes skødesløse og lette tilgang til komplicerede sammenhænge, som han 
og ‘apparatet’ siden må prøve at korrigere.



Katrine Fønsmark
BIRGITTE HJORT
SØRENSEN

Katrine Fønsmark er blevet nyhedschef på TV1 – et stort skridt op ad karrierestigen, men også det naturlige næste skridt for 
en ambitiøs karrierekvinde som Fønsmark. Opgaven er at gøre TV1 til landets bedste nyhedsafdeling. En position, stationen 
har haft svært ved at holde fast på efter forskellige sager om vennetjenester og fake news. 

Det er dog sværere end forventet for Fønsmark at være tro mod sig selv. Særligt når jobbet – og den magt, der følger med – 
sætter nogle helt nye spilleregler op. Pludselig handler det ikke kun om at være den bedste og dygtigste journalist, men om at 
lede en hel afdeling. 

Og hvordan jonglerer man MUS, medarbejderpleje og store værtsegoer, når selve journalistikken og nyhedsformidlingen i 
virkeligheden er det, der optager en allermest? Kan man i en statsejet institution lave kritisk journalistik om politikerne, når 
ens chef lige om lidt skal i gang med at forhandle næste års budget med selv samme politikere? Og hvad gør man, når man 
pludselig hvirvles ind i en shitstorm på de sociale medier? 



Oliver Hjorth
SIMON BENNEBJERG

Oliver Hjorth er Nyborgs helt nyansatte ministersekretær og hendes højre hånd i alt, hvad hun foretager sig. Han er fuldt opsat 
på at være den ministersekretær i historien, der har flest arbejdstimer og den laveste fejlprocent. Det er ikke fri for at gøre 
Oliver en anelse irriterende i Nyborgs øjne, men gradvist kommer de tættere ind på hinanden, og han begynder for alvor at 
forstå, hvordan virkeligheden i ministeriet egentlig ser ud. En virkelighed, der er noget anderledes, end 12-talsdrengen havde 
forventet.



Emmy Rasmussen
NIVI PEDERSEN

I kølvandet på oliefundet i Grønland er det Emmy Rasmussen, der er udsendt embedsmand fra Landsstyret. Hun skal sammen 
med den grønlandske udenrigs- og råstofminister, Hans Eliassen, lede forhandlingerne med Danmark. De to er dog langt fra 
på linje i det helt store kernepunkt i forhold til fundet af olie: Skal Grønland bruge olien aktivt til at løsrive sig fra Danmark 
eller ej?

Emmy repræsenterer i den sammenhæng en mere moderne tilgang til forholdet i Rigsfællesskabet, hvor Hans Eliassen er 
af den gamle skole. Oven i den interne konflikt kommer danske Asger Holm Kirkegaard, der har sin helt egen dagsorden i 
forhold til oliefundet. Da amerikanerne og kineserne samtidig begynder at blande sig, er der lagt op til en mere end almindelig 
svær forhandlingssituation i det arktiske område. 





Adam Price
HOVEDFORFATTER

Adam Price (f. 1967) er manuskriptforfatter, tv-vært og restauratør, og har skrevet talrige tv-
serier. De første tre sæsoner af ‘Borgen’ (2010-13) er solgt til over 190 lande og har modtaget 
adskillige priser, bl.a. en BAFTA-pris. ‘Herrens Veje’ (2017-18) opnåede ligeledes stor international 
anerkendelse, og Lars Mikkelsen modtog en Emmy for sin præstation. 

Price skrev også den prisvindende TV 2-serie ‘Anna Pihl’ (2006-08) og stod bag idéen til Søren 
Sveistrups ‘Nikolaj og Julie’ (2002-03). Senest har Price skrevet den norske ungdomsserie til 
Netflix, ‘Ragnarok’, som blev blandt de ti mest sete Netflix-serier i 2020.



Per Fly
KONCEPTUERENDE INSTRUKTØR

Per Fly (f. 1960) er instruktør fra Den Danske Filmskole og fik sit gennembrud med ‘Bænken’ 
(2000), den første film i hans klassetrilogi, der også indeholdt ‘Arven’ (2003) og ‘Drabet’ (2005). 
Alle film i trologien modtog Fly adskillige priser for både i ind- og udland. 

Gennemgående for Flys film og serier er hans evne til at formidle komplekse karakterer og 
disses følelser, som det blandt andet ses i DR-serien ‘Forestillinger’ (2007), Guldbagge-vinderen 
‘Monica Z’ (2013), DR-serien ‘Bedrag’ (2016) og senest den amerikanske spillefilm ‘Backstabbing 
for Beginners’ (2018).



Borgen – Riget, Magten og Æren er produceret af 
SAM Productions til DR i samarbejde med Netflix.
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