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Det er få bøker som i moderne tid har fengslet verden så sterkt som Dag Hammarskjölds bok "Veimerker" fra
1963. Når den nå kommer i en ny utgave på Commentum Forlag er det for å nå ut til ny generasjon lesere, som
gjennom bokens vers og dikt kan få nye assosiasjoner i eget liv som kan være veimerker på livsveien.
"Veimerker" er Dag Hammarskjölds dagboknotater underveis.
"Den lengste reisen er reisen innad", skriver Dag Hammarskjöld, og tar leserne med inn i sitt eget liv og reise
som menneske i både Sverige og verden. Dag Hammarskjöld, som var FNs 2. generalsekretær etter
nordmannen Trygve Lie, lodder dypt i det han skriver. Hammarskjöld krever noe av leseren, og den som
begynner å lese "Veimerker" har en bok for resten av livet.
I denne nye utgaven av "Veimerker" har professor Janne Haaland Matlary skrevet et inspirerende forord, mens
Jørn-Kr. Jørgensen har skrevet et konkluderende essay, hvor han forteller mer om Hammarskjöld og hans
virke. Helt til slutt er det noen bilder fra Dag Hammarskjölds liv.
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Innbundet
Våre teoriprøver er laget på samme måte som den offisielle teoriprøven, og vi har den desidert største
samlingen av teorioppgaver for bil. Trenger du hjelp med din Garmin enhet hjelper vi deg! Du kan finne svar
via våre supportsider på nettsiden vår, ringe oss eller sende oss en epost. Trenger du et godt sitat? På Siterte
sitater finner du sitater av Dag Hammarskjld og mer enn 3225 andre forfattere. Lunde Forlag AS er et
mellomstort norsk forlag som særlig produserer kristen litteratur, men har også en del allmenne produkter.
Lunde utgir bøker i mange.

