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Bjørn Berge (f. 1954) er utdannet sivilarkitekt og er 
praktiserende arkitekt og forsker ved arkitektkontoret 
Gaia Lista. Han har tidligere utgitt en rekke fagbøker om 
arkitektur og økologi.

Rettighetene til Landene som forsvant er solgt 
til hele 10 land.

Riker oppstår og går til grunne. Nye land etableres for så å 
oppløses etter noen år. Historien til disse fortapte land og riker 
vekkes her til live, gjennom den fascinerende beretningen til 
Bjørn Berge. 

Forfatteren tar leseren med på en eventyrlig oppdagelsesferd 
til alle verdens hjørner, gjennom jungel og ørken, fra byens 
pulserende liv til de øde steppene. Han forteller den glemte 
historien om land fra 1840 til 1970 som eksisterte i kun én 
måned, et år eller noen tiår – før de forsvant. De bærer gåtefulle 
navn som Heligoland og Tripolitania – og hva er historien bak 
Mandsjukuo som eksisterte fra 1932–45 og Allenstein i 1920?

Landene som forsvant gjør geografien konkret og historien 
levende ved bruk av kart og frimerker. I tillegg flettes det inn 
anekdoter og øyenvitneskildringer fra den gang Knut Hamsun 
vandret rundt i den senere kolonien Batum og Antoine de 
Saint-Exupéry var stasjonert som postflyver i Kapp Juby.
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Påfunnet er så godt at man kan bli gul av misunnelse: Å skrive en bok om 
land som ikke lenger finnes. … Hvert land er viet kun fire sider, og på disse 
rulles det opp rystende verdenshistorie, lyriske skildringer og underfundige 
detaljer … en usedvanlig vakker bok.
Erika Fatland, Aftenposten
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BJØRN BERGE

Framstillingen bærer snarere på en slags 
salomonisk livsvisdom om menneskets fåfengte 
strev for å berike seg selv, koste hva det koste 
vil. … Det er en vakker, lystig og lærerik bok.  
Jon Rognlien, Dagbladet

Eg har blitt både underhalden, fascinert og 
opplyst av Berges bok… Eg synest at Berge 
gjennom dei små historiene klarar å gje eit større 
bilete av kolonialismens rovdrift på menneske og 
natur, og av korleis krigar og skiftande regime 
ein stad i verda kan få avgjerande konsekvensar 
for menneske i land langt borte.
Astrid Sverresdotter Dypvik, Prosa

En bok å drømme seg bort i... For å være 
pompøs: Vi er alle hvert vårt land, desperat 
forsøker vi å kommunisere med hverandre og 
prøver å ikle oss symboler på autentisitet og 
egenart. Og snart er vi borte, vi også. Akkurat 
som landene Inini, Batum og Mafeking.» 
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

«Berge fråtser i anekdoter om stormannsgalskap 
og uortodoks forhandlingsteknikk, underlige 
og viktige historiske hendelser, statistikk og 
litterære sitater, forslag til videre lesning og 
matoppskrifter, ja selv det.»
Tarald Aano, Stavanger Aftenblad

Sprudlende lystig og klokt, spekket 
med overraskende fakta. 
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