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NADIA JOSEFINE EL SAID: jeh suiz un alma 

non. white. fe. male. ekonomi. klass? eller vid, vild, vævet sprogmaskine! 

 

Hvilket navn er jeg? Hvilket ord er du? Hvilken stol er hen? Sådan spørges der 

igennem jeh suiz un alma 

I bogen foregår der et skift fra ét navn til et andet. Fra Nadia til Alma. Fra ét ord til et andet. 
Skiftet udfolder sig i begge retninger, fra omslagets begge sider, på bogens flapper og 
igennem tekster og vedhæftede dokumenter.  
 
Det handler om at være. Navn, køn, nationalitet, sprog. Eller et (manglende) ord. Om at blive 
til. En sjæl, et æble eller bogstavet a på et falmet fotografi. Om trær der tilpasser sig skoven 
eller falder langs jorden.  
 
Man kan kalde det et langdigt, en roman eller en organisme af tekst i billedform.  
Først og fremmest er det en bog. 
 
* 
	
Det er en fornøjelse at kunne præsentere Nadia Josefine El Saids tekst- og billedbog jeh 

suiz un alma. Et værk der går på rov i andres sproglige ejendom, for at undersøge identitet 

med udgangspunkt i navnet som en politisk, kønnet og klassemæssig markør med det 

sprog der er til rådighed. Et sprog, der klassificerer, definerer og navngiver. 

Og et værk som spænder ben for vores mest elementære forventninger til en bog ift. genre 

og forfatterens rolle. Om han/hun/hen hellere skulle kaldes ordgrafiker eller 

tekstbehandlings-maskine? Og spørger hvad litteratur er i en digitaliseret tidsalder, hvor vi 

copy-paster, deler og bladrer gennem internettets ”tag-selv-bord”.    

Der er tale om et konceptuelt og konkret værk, der selvom det væver sig gennem dansk, 
svensk, arabisk, finsk, fransk og spansk, i første omgang trækker tråde til den danske 

eksperimentaltradition i 60’erne hos Inger Christensen og Per Højholt. 

Den konceptuelle tilgang er båret af en mærkbar personlig stemme, og det er i denne 

artikulering at magtens strukturer omkring subjektet blotlægges mht. sprog, kultur, 

tilhørsforhold. Det er veloplagt, sensationelt afslørende og pinligt morsomt. 

Og så er det et håndværksmæssigt bogværk som det er op til læseren at tage fat i, vende 

og dreje, sprætte op, læse, navngive og vildfare sig i! 

                                                       
                                                                                                                 glæd jer. vildt! 
mvh Sidsel Andersen & Hans Otto Jørgensen, Gladiator 
 
 
 
jeh suiz un alma er en del af Schadeserien, en serie af håndlavede kunstbøger udarbejdet i 
samarbejde mellem forlaget Gladiator og Krabbesholm Højskole, som kun trykkes i et 
begrænset special edition oplag.    
 
Tidligere udkom i samme serie: Jens August Schades Den himmelske Elskov paa Jorden og 
Eva Iversens To begravelser og en skilsmisse. 

	


