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I Den danske bog om Norge leverer dansk-norske Kristoffer Flakstad et portræt af et folk, en 
nation, en natur og en kultur, som Danmark deler en unik fælles historie med. Bogen igennem 
spejler han de to lande i hinanden, og bogen tegner dermed et billede ikke kun af Norge, men 
også af de slægtsbånd, som danskerne og nordmændene deler. 
 
Norge er for alvor vågnet af 400-årsnatten. Kulturlivet blomstrer, og landet er næsten ikke til at 
kende igen. I Danmark har der de senere år været en kraftig stigning i interessen for Norge, men 
der er dog fortsat mange fordomme – og også relativ lidt viden – om vores nordiske brodernation. 
 
I Den danske bog om Norge tegner Kristoffer Flakstad et kærligt portræt af vores nabo mod nord 
og stiller skarpt på de tætte bånd mellem Norge og Danmark. Vi kommer på en dramatisk rejse op 
gennem tiden fra vikingerne til TV-serien SKAM. Det bliver samtidig en rejse rundt til lokaliteter 
som Bergen, Lofoten, Røros, Finnmark og Utøya. 
 
Bogen giver et samlet billede af Norge og kommer omkring både historie, kultur, politik, religion 
og mad og krydres undervejs med fortællinger om søfarere, hekse, kongelige, forfattere, 
politikere, popstjerner og mange andre, der indgår i historien om Danmarks og Norges fælles 
fortid – og nutid.  
 
Kristoffer Flakstad (f. 1977) er journalist og forfatter. Han har studeret nordisk sprog og litteratur 
på universiteterne i København og Bergen og har skrevet artikler, kronikker og analyser om norske 
forhold til danske medier siden 2003. De sidste mange år har han desuden kommenteret norsk 
politik på bl.a. TV2 News. Kristoffer Flakstad er norsk statsborger, men født og opvokset i 
Danmark. 
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