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 PRESSEMEDDELELSE:  
 

Prisvindende forfatter kommer til Danmark 
for at give interviews om ny højaktuel bog 

Tore Rems bestseller Knut Hamsun – Rejsen til Hitler vandt i år Kritikerprisen i 
Norge, og 19. oktober udkommer den på dansk på det lille, nye forlag Vild Maskine. 
Forfatteren Tore Rem kommer til København 10.-13. oktober for at stille sig til 
rådighed for interviews. 

Da Tore Rem for lige knap et år siden udgav Knut Hamsun - Rejsen til Hitler i Norge var det til en bred, 
enig anmelderskare, som storroste værket – den fik flere seksstjernede anmeldelser og vandt den 
seneste udgave af Kritikerprisen, og er indtil nu solgt til udgivelse i Sverige, Tyskland, Brasilien og 
Danmark. Tore Rem er en meget anerkendt norsk litteraturprofessor og forfatter til flere roste 
biografiske værker om bl.a. Jens Bjørneboe og Henrik Ibsen, samt kritiker i flere af de store dagblade.  

Knut Hamsun – Rejsen til Hitler er blevet rost for sin hidtil uset grundige, spændende og nyskabende 
gennemgang af Hamsuns nazistiske virke, og gør da også endeligt op med mange af de myter, som har 
floreret omkring Hamsuns nazistiske tilbøjeligheder, og som i høj grad blev skabt i Thorkild Hansens 
bog Processen mod Hamsun. Men værket rækker ud over Knut Hamsun og forholdet til nazismen, 
Adolf Hitler og Joseph Goebbels, og rejser bl.a. en debat om kunstnerens politiske rolle i samfundet. 

KNUT HAMSUN:  
”Af alle har Hitler talt til mit hjerte.” 

ADOLF HITLER OM KNUT HAMSUN:  
”Den største digter, [men] et lige så 
stort menneske.” 
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Knut Hamsun – Rejsen til Hitler udgives af det nystartede forlag Vild Maskine, som er en 
enmandsvirksomhed drevet af Mads Heinesen, med Arko Højholt som fast sparringspartner, oversætter 
og grafiker, samt en række udvalgte freelancefolk tilknyttet. Knut Hamsun - Rejsen til Hitler er en stor, 
vigtig og dyr produktion, og bogen bliver markedsført i alle landets boghandlerkæders julekataloger, 
med høj boghandlerrabat og lav pris. 

Det skal med det samme beklages, at bogen er blevet forsinket, så pressen desværre kun har forholdsvist 
kort tid til at læse bogen inden interviews og udgivelse. Det har på grund af stor travlhed desværre ikke 
været muligt at udgive bogen hurtigere. 

Læs mere om forfatteren på forlagets hjemmeside: www.vildmaskine.dk, hvor man også vil kunne 
hente forside, forfatterfoto og udvalgte fotos fra bogen i højopløste udgaver, til pressebrug. Spørgsmål 
kan også rettes til forlaget, som vil være behjælpelig hvor det er muligt. 

Forfatteren giver interviews fra lørdag morgen d. 10. oktober, til tirsdag eftermiddag d. 13. oktober. 
For aftaler kontakt forlaget på: tlf.: 61726976 eller e-mail: mads@vildmaskine.dk 

Knut Hamsun – Rejsen til Hitler, oversat af Arko Højholt. 400 sider, 299,95 kr. ISBN: 978-87-992026-7-6. 
Udkommer 19. oktober 2015 på Vild Maskine. Bogen kan købes hos alle boghandlere og distribueres af 
Dafolo A/S. Oversættelsen og produktionen af bogen har modtaget støtte fra Norla, Statens Kunstfond 
og billedhugger og kunstner Thomas Andersson. 
 
 

”Gennem et usædvanlig grundigt kildearbejde … 
viser Rem, at Hamsun vidste hvad han sagde, og 
lod sig bruge i nazistenes propaganda … resultatet 
er forrygende godt, velskrevet og nyskabende.”  
 
Uddrag af juryens begrundelse, da Tore Rem vandt Kritikerprisen. 
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