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”Et presset blad fra kærlighedens blomsterkrans”
af Mette Uldal
En grafisk fortælling om hullet i hegnet, om det vi fik med og det vi giver videre.
Det er kort fortalt hvad denne udgivelse handler om. Set fra en kvindes perspektiv tager vi
afsæt i en barndom i 1970’erne, der anslås på den mest teksttunge side i bogen. I
manifestlignende stikord bliver tiden indkapslet og derfra kan vi træde med pigen ind i
hendes ungdom og tidlige voksenlivs længsel efter at stifte familie. På de næste sider møder vi
det barn, og sidenhen det kuld børn, der udspringer af længslen, og videre ser vi dem vokse
sig store og rejse ud i livet selv.
”Et presset blad fra kærlighedens blomsterkrans” er en original grafisk fortælling i den
forstand at tegningerne fortæller historien, mens teksten ledsager handlingen med
emotionelle refleksioner. Det er således meningen at læseren skal læse tegningerne og lade
sig føre med af de stemninger og følelser de vækker. De små rubrikker i hjørnerne markerer
tid og sted i det poetiske rums kontekst, men lader meget op til læseren. Den specifikke
fortælling om moderen og hendes tanker om hvordan hun bedst ruster sine børn til
fremtiden, vha. de værdier hun selv har med sig, er opridset i billeduniverset men ikke
afgørende for læseoplevelsen. Afgørende er det at læseren ser det rige billedunivers og lader
sig føre ind i denne fortælleform, hvor meget bliver berettet, men ikke lineært, sådan som vi
er vandt til at møde historier. Snarere fortælles der her i ring, cirkulært, der kredses og føles
og afsøges. Det er en feminin fortælleform der vil etablere sig og håber at læserne vil følge
med. For vi – forlaget og forfatteren – tror på at verden har brug for flere cirkulære og
emotionelt handlingsbårne fortællinger. Mere kredsen og søgen, mere råben og hvisken…
Tag godt imod bogen.
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