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Amorin in memoriam Jokum Rohde Hent PDF Jokum Rohde skriver om fotoforretningen og sære hændelser
på Vesterbrogade. Alle går vi og har vores ritualer. 12 danske forfattere, herunder Jokum Rohde, har skrevet
en novelle med udgangspunkt i ordet ritualer. Novellen 'Amorin in memoriam' er en del af serien 'Ritualer',
der blev trykt første gang i DSB's magasin Ud & Se i 2009. E-novellen er udgivet i samarbejde mellem
forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud & Se. Alle går vi og har vores ritualer. 12 danske forfattere har

skrevet en novelle med udgangspunkt i ordet ritualer. Novelleserien 'Ritualer' blev trykt første gang i DSB's
magasin Ud & Se i 2009. E-bogen er udgivet i samarbejde mellem forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud &

Se. Noveller: Josefine Klougart: Alle de blomster, lister René Jean Jensen: Men så kom jeg Camilla
Christensen: Andre kvinder Niels Frank: Solsortens øje Nina Søs Vinther: Jatujak Peter Højrup:

Madammeposer Katinka My Jones: Valhal Jokum Rohde: Amorin in memoriam Sidsel Falsig Pedersen:
Katten Ina Merete Schmidt: Det er hendes store dag Maja Elverkilde: En dårlig dag Kaspar Kaum Bonnén:
Vanernes spor Novellerne er også udgivet separat. Jokum Rohde (f. 1970) debuterede som dramatiker i 1993
med stykket ‘To dage ud fra lørdag nat‘ og som forfatter i 1994 med romanen ‘Jonas‘ bog‘. Jokum Rohde er i

et vist omfang inspireret af franske Louis-Ferdinand Céline og amerikanske William S. Burroughs –
sidstnævnte særlig på grund af hans cut-up-teknik (en tekst klippes i stykker og sættes sammen i en tilfældig
rækkefølge). Rohde betragter ikke det udgrænsede som dødt, men som et felt, hvor litteraturen kan finde nyt

stof og nye former.
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