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Flatøybok Hent PDF Forlaget skriver: I 1387 ble det vakreste og største sagaverket på Island siden Snorre
skapt, Flatøybok. Verket skulle overrekkes til den norske kongen, Olav 4. Han var da bare 17 år og ideen var
at bokas innhold skulle bidra til å utdanne ham som konge med forankring i norsk kongehistorie tilbake til de
eldste tider - i hundreårene etter Kristi fødsel. Denne typen opplæringslitteratur var utbredt for middelalderens

kongsemner og utgjorde den tids politiske styringsmanualer. Tidens to store forbilder var kong Olav
Tryggvason og kong Olav den hellige. De var Olav den 4.s navnebrødre og skulle lyse opp den unge kongens
vei til å gjenskape de gode forhold de to hadde skapt under Norges glanstid før Svartedauden i 1349. Verket
var gennomsyret av ideen om kongen som Guds prisme og rex justus - den rettferdige kongen som skapte

balanse mellom samfunnskreftene. Den islandske stormannen Jon Håkonsson som levde på 1300-tallet hadde
tette bånd til det norske kongehuset. Han finansierte dette svært kostbare verket, og bak seg hadde han de

fremste av datidens intellektuelle på Island. Men så døde den norske kongen brått i 1387, kun 17 år gammel.
Likevel ble verket ferdigstilt med enda mer materiale som kaster lys over Norges historie. Her finnes som
kjent sagaer som også står i Snorre, men også en rekke andre spennende tekster som kong Sverres saga og

sagaen om Håkon Håkonsson.

Flatøybok er den siste store sagaskatten som nå utgis i sin fullstendige form på moderne norsk. Et
internasjonalt team har arbeidet i 2 år for å ferdigstille dette første bindet. Boken er skinninnbundet med
stemningsfulle malerier og ornamentikk basert på den islandske orginalutgaven, utført av den prisbelønte
kunstneren Anders Kvåle Rue og oversatt av Edvard Eikill. I redaksjonen er: Torgrim Titlestad, Elizabeth

Ashman Rowe og Bergsveinn Birgisson.

Forord av H.M Dronning Margrethe II av Danmark, H.M. Kong Harald V av Norge og Islands president
Ólafur Ragnar Grimsson.
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