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KRITIKERPRISEN FOR BESTE SAKPROSABOK 2014.
Lørdag 26. juni 1943 tok Adolf Hitler imot den verdensberømte norske forfatteren Knut Hamsun i sitt
hovedkvarter Berghof. Ganske raskt utviklet dette møtet seg til en katastrofe. Samtidig som han insisterte på
sin troskap mot Føreren, talte Hamsun ham midt imot. Det endte med at en svært irritert Hitler brått avsluttet
seansen. Han skal ha vært rasende i dagevis etterpå, og frabedt seg ytterligere besøk av slike
kunstnerskikkelser.
Basert på et rikt nytt kildemateriale forteller Tore Rem for første gang historien om dette spektakulære
øyeblikket i sin fulle bredde. Hva var det egentlig som skjedde da disse to ulike autoritetene støtte sammen?
Hvordan kunne dikteren Hamsun tro at han skulle overbevise diktatoren Hitler? Hva er forholdet mellom
kunst og politikk, mellom kultur og nazisme?
Knut Hamsun. Reisen til Hitler handler først og fremst om de sju dagene Hamsun er på reise til og fra Hitler,
men den begynner med forfatterens livsreise. Fra opprøret mot Ibsen, via Nobelpris og berømmelse, til
Ossietzky-saken, krigsskriveriene og forfatterens forhold til «jødespørsmålet». Slik belyser denne boka ikke

bare den begivenhetsrike, kortere reisen til Hitler, men også episoder fra den lengre reisen som formet
Hamsuns holdninger og selvforståelse.
Knut Hamsun. Knut Hamsun (1859-1952) vokste opp på Hamarøy i Nordland. Mange av historiene hans
henter inspirasjon herfra. Knut Hamsun var en nyskapende og. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater
finner du sitater av Knut Hamsun og mer enn 3225 andre forfattere. Knut Hamsun (1859–1952) har hatt en
enorm innflytelse på europeisk og amerikansk litteratur. I 1920 fikk han Nobelprisen i litteratur. Knud
Pedersen ble født i. Analyse av Knut Hamsuns avisinnlegg "Bonde". Oppgaven tar for seg følgende spørsmål:
- Hva er hovedargumentet til Hamsun i dette avisinnlegget? Denne oppgaven inneholder en analyse og
tolkning av novellen "Ringen" av Knut Hamsun. Analysen inneholder blandt annet tema, komposisjon og
budskap. Knut Hamsun - "Sult" En grundig analyse av boken "Sult" og et kort sammendrag av Knut Hamsuns
liv. Særemne om Knut Hamsun Særemne som tar for seg bøkene Sult, Victoria og Markens grøde. Ser også på
Knut Hamsuns betydning for dagens moderne litteratur. Sentrale karakterer: Victoria ; Victoria er datter av en
rik godseier, og forelsker seg i møllersønnen Johannes.
På grunn av de sosiale skillene er forholdet. Kultur har alltid vær en viktig del av vårt hotell. Det var kanskje
derfor Knut Hamsun valge å bo hos oss under arbeidet med boken "Den siste glæde" i 1911-12.
Hamusundagene er en litteratur - og kulturfestival på Hamarøy i Nordland som skal fremme Nobelprisvinner
og forfatter Knut Hamsuns liv og virke.

