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Et år - 2014, dagbog Bertill Nordahl Hent PDF ET ÅR er en opfølger til Bertills Nordahls 10 år gamle bog -
50+2 Tirsdage, ugebog 2003-04, som udkom i 2004. I forordet til ET ÅR, skriver Bertill Nordahl: ”Jeg

skriver ikke dagbog, men for et år siden, fik jeg øje på 50+2 Tirsdage, ugebog 2003-04 - på bogreolen. Det er
den bog, som i e-bogsudgaven hedder På denne planet, hvor vi levet i mørket, i længsel efter lyset. Bogens
titel hentyder til, at jeg var 52 år, da jeg begyndte at skrive den og 53 år, da jeg afsluttede den et år senere.

Bogen bestod af ugentlige notater, som jeg skrev hver tirsdag. Da jeg stod med bogen i hånden, tænkte jeg, at
det kunne være interessant og spændende her 10 år senere, hvor jeg er 62 år, at gentage projektet: At skrive
dagbog gennem et år. Nærværende bog består af dagbogsnotater fra 2014. Jeg har valgt at sløjfe datoerne,
fordi det almindelige liv leves i en dagligdag, hvor dagene glider over i hinanden og opløser datoerne. Med
mindre der er tale om særlige begivenheder, der skal markeres. Jeg har også valgt at lade dagene fremstå som
tekstblokke, hvor der ikke skelnes mellem tanker og refleksioner og aktiviteter og begivenheder. Alt kommer

i én sammenhængende strøm. For sådan er det daglige liv – hverdagen.”
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