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Hiatus Hanna Nordenhök boken PDF Hanna Nordenhök debuterar som poet med en formmässigt mycket
driven diktsamling, som lyckas förena dagboksdiktens intimitet och direkthet med konstinstallationens

uttrycksfullhet.

Hiatus är latin och betyder enligt ordboken "gap, öppning, svalg". Det kan betyda många saker: att det
uppstått en "lucka" i ett sedimentlager genom att en viss epok i jordens historia inte avsatt några sediment,
och det kan betyda "hål" i en kropps- eller skelettdel - som öppningen för aorta i mellangärdet. Hiatus är
också en fonetisk term för mötet mellan två vokaler inom ett ord eller mellan två ord: se upp, beakta.

Alla dessa betydelser av ordet hiatus kan sägas komma till uttryck i Hanna Nordenhöks debutdiktsamling.
Det är en dikt som försöker hitta och beskriva hålrummen och gapen i tillvaron: mellan människor och mellan
orden. Det är en dikt som kan verka söndersprängd och som rastlöst försöker uppsnappa det vita bruset i livet,

men som samtidigt är intensivt sysselsatt med att foga ihop och begripa dess olika delar.
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