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av våre mest fascinerende konger trer frem. Bind 4 i det storslåtte Flatøybok-verket forteller om Kong Sverre
Sigurdsson, kjent som leder for Birkebeinerne og for at han i konflikt med mektige Roma talte "paven midt

imot" og ble lyst i bann. Sverre var en ukjent mann da han tok ledelsen over en lurvete gjeng med
Birkebeinere og klarte å gjøre dem til en styrke som kunne ta makten over Norge i kamp mot langt mektigere
krefter. Med nye malerier og ornamenter av Anders Kvåle Rue, tar Flatøybok oss med mot sitt klimaks, med
en dramatisk sagaberetning om oppløsning og maktbegjær som historikeren Phillip Zorn beskrev som en av
de mest bemerkelsesverdige konflikter i verdenshistorien. Flatøybok er en del av et flerbindsverk med forord
av HM Kong Harald, HM Dronning Margrethe av Danmark og tidl. Islandsk president HE Olafur Ragnar
Grimsson. Når Flatøyboks siste bind 5 utkommer i 2019 vil verket utgjøre ca. 2500 sider. Verket har solgt i

over 12000 eksemplarer, og har vært markert i Nidarosdomen, på Island og Færøyene.
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