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Riger opstår og riger går til grunde. Nye lande etableres for så at forgå kort tid efter. Historien om disse
fortabte lande og riger vækkes til live i denne fascinerende og smukt illustrerede beretning.

Bjørn Berge tager læseren med på en eventyrlig opdagelsesrejse til alle verdens hjørne, gennem jungle og
ørken, fra byens pulserende liv til øde stepper, og han fortæller de glemte historier om 50 lande, som

eksisterede i perioden 1840-1975, i nogle tilfælde kun i én måned, inden de forsvandt. Forfatteren kom på
sporet af landene igennem sin frimærkesamling. Landene bærer gådefulde navne som for eksempel

Heligoland og Tripolitania. Hvad er historien bag dem?

Landene som forsvandt gør geografien konkret og historien levende ved at bruge kort og frimærker som afsæt
for fortællingerne og øjenvidneskildringerne. Vi hører for eksempel om den gang Knut Hamsun vandrede
rundt i Batum, og da Antoine de Saint Exupéry var stationeret som postflyver i Kap Juby. Og vi hører om

Schleswig og Dansk Vestindien, tidligere danske landbesiddelser.

 

Bjørn Berge (f. 1954), norsk forfatter og arkitekt.
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