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bestseller foran de store 
Det nystartede forlag Vild Maskine rykkede hurtigt og bød massivt, da den smukke og meget 
interessante bestseller fra Norge, 'Knut Hamsun - Reisen til Hitler', skulle sælges til dansk udgivelse - 
derfor udkommer bogen til efteråret på det lille tomandsforlag, som end ikke har udgivet en bog 
siden de besluttede at gå sammen om forlaget i efteråret 2014.

'Knut Hamsun - Reisen til Hitler' har høstet fantastiske anmeldelser i Norge, da den udkom i 
slutningen af oktober, og den er allerede solgt til Brasilien. Allerede inden udgivelsen på dansk har 
den fået omtale i Danmark, ikke mindst med et fantastisk dobbeltopslag i Information for lidt over en 
uge siden, som bl.a. skrev: “Det er på alle måder en bemærkelsesværdig historie, den norske 
litteraturforsker Tore Rem ruller ud i sin nye dokumentariske bog Knut Hamsun – Reisen til Hitler.”

Forlæggerne Arko Højholt og Mads Heinesen siger: ”At vi på et nystartet forlag som Vild Maskine har 
været i stand til at få fat i Tore Rems bog, ’Knut Hamsun - Reisen til Hitler’ fylder os med enorm 
stolthed og ærefrygt. Det viser noget om vores ambitionsniveau, for vi ønsker kun at udgive den 
allerbedste og vigtigste litteratur. Først og fremmest er vi dog gået efter bogen fordi vi selv er betaget 
af historien, men også fordi vi, så snart vi så bogen, tænkte at den måtte vi bare forsøge at få til 
Danmark. Og da vi kort efter talte med kunstneren Thomas Andersson, som vi kender personligt, gik 
det op for os, at hans interesse for både 2. Verdenskrig og Knut Hamsun stak dybere, end vi lige 
umiddelbart havde tænkt. og da vi talte med Thomas om, at vi overvejede muligheden for at erhverve 
os rettighederne til denne bog, så sagde han: ’Hvis I har brug for at låne, så siger I bare til. I byder 
bare det, der skal til for at få den.’ Og dét skulle han ikke sige to gange.”

’Knut Hamsun - Reisen til Hitler’ – 396 sider i farver, med mere end 70 fotos - udgives på dansk sen-
est til efteråret 2015 på Vild Maskine. For yderligere oplysninger kontakt forlaget.
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