7 Det er Kødbyens første sommer. De to første
somre er glamourøse. Jeg er fyldt tredive og gider
egentlig ikke mere. Men hun er fireogtyve, og jeg
kan godt lide ideen om at lave et sted, hvor folk
mødes, hvor de tilbringer lange perioder af deres
liv, har deres bedste aften, møder en kæreste.
MARIA GERHARDT
Der bor Hollywoodstjerner på vejen,
2014

What the mother FREAKING fuck SKETE der
for dét, skriger Nancy og hun griner hysterisk og
Nielsine griner også og siger, jeg ved det ikk mand,
jeg ved det ikk. Du har lige, griner Nancy videre og
hun kan næsten ikke snakke, brokket dig over at folk
ikke bare snaver dig, og så kommer der kraftedme én
og VOLDsnaver dig ud af den FUCKING BLÅ luft.

KORT
RÆRE

LITTE

Drukture i
København
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INA MUNCH CHRISTENSEN
Nielsine, 2015

Manden med bæltetasken danser ind foran
ham, han er lutter runde former, der wobler, og så
en vanvittigt smilende mund, han tager fat om Antons håndled, men Anton rykker sig fri og kommer
ud og står svajende foran pisserenden, mens han
gennem døren hører manden råbe, komnu, dans
med mig, daaaans med mig.
9

KRISTIAN BANG FOSS
Stormen i 99, 2008

10 Tra la la! Ja, solen synker. Jastrau slog ud med
det ene ben. Lyse ternede benklæder. Jazzneger
eller skibskok på orlov. Istedgade! Uendelighed!
Husene lå som en lang, blå slugt. Lige ind i solnedgangens sidste, røde pyt. Fjerdesalsvinduerne
spejlede den violblå himmel.
TOM KRISTENSEN
Hærværk, 1930

11 Du har drukket, sagde han. Han bare slog fast,
at Mikkel havde sviret. Og han kunde blive ved at
se med sine runde moralske Øjne uden at blinke,
eller uden at de løb i Vand en Gang.			
JOHANNES V. JENSEN
Kongens Fald, 1933

12 Jeg er så glad for at se ham i live, at jeg slet ikke

har lyst til at skælde ham ud. Han står og svajer midt
på gulvet og gør nogle klodsede trin af Baviandansen,
en enedans han altid danser på et bestemt tidspunkt af
sin rus, mens alle omkring ham klapper. Han står på et
ben og svinger rundt, men mister balancen og griber
efter en stol. Jeg har været dig utro, siger han grødet.
TOVE DITLEVSEN
Gift, 1971

Så Forfatteren ønsker brændende at beskrive en våd aften,
en druktur, en rigtig slem tur
ned i skidtet? Han er ulidelig
træt af at skrive den slags scener, men fortællingen kræver
det. Fortællingens … anatomi
… kræver det. Her er brug for
lidt uforpligtende sludder. Og
det skal være mørkt og perlende. Han sletter som en Limfjordsporter. Og personerne
… skal være … genkendelige. Som ege skal de stå! Men
hvor skal han begynde? Hvem
drikker? Og hvorfor? Hvor og
hvordan? Forfatteren synes
om at skrive om kvinder. Det
er … pirrende.
Nuvel, en kvinde – ikke en
teenager, ikke en ung og vild
teenager, der får lidt for me-

get Lambrusco bag et provinsdiskotek engang i 80’erne?
En voksen kvinde. Over 30.
42. Som skal møde en mand?
Hun – en enlig kvinde, der har
fundet modet til at prøve noget net-dating og det udvikler sig naturligvis til en lang
og pinagtig scene – for både
kvinden og læserne. Nej, hun
er alene. Hun går ned til noget
offentlig transport i en af de
større byer i Danmark, og hun
står af i centrum og spadserer
beslutsomt ind på en café! Eller et brunt værtshus?
Nuvel. Et brunt værtshus.
Her kan man ikke forvente noget af nogen. Her er uforpligtende, mørkt. Her kan man
filosofere og græde. Og hun
filosoferer og græder, og der
er altid et fjols som giver en
omgang.
LARS FROST

Litterære kort er et projekt der vil
fremhæve stedspecifik litteratur
ud fra en overordnet tematik.
Eksempelvis København i børnehøjde, Kierkegaards København
eller litterære drukture. Tag et kort
i hånden og gå på opdagelse i
litteraturen og i dit lokalområde.

1 Vi drak Absinth - så lysegrøn/ som skoven og
som tudser, / Campari rød som åndeløse / kys og
røde trusser. // Velsignet blev den gyldne øl / af
bordets vennetale / det var som blev den båret ind
/ på vingen af en svale.
JENS AUGUST SCHADE
“I Hviids Vinstue” fra Digter i
Danmark, 1982

2 TO BAJERE – NU, råber han. ELSEFANTER, råber han. SIL VU PLÆSE, råber han og ser
på mig med tomme øjne. Det er ikke til at tage fejl
af, og øllerne er allerede en route. Når man rammer
muren – og det gør man – så er der kun en ting at
gøre – man tilkalder Hanniballegarlsbergs Elefanter – BOUM, råber Thor.
LARS FROST
Smukke biler efter krigen, 2004

3 Jeg tager et skridt ud i rummet, men kan ikke
finde fæste. Min fod synker gennem gulvet som en
ske igennem grød. Jeg sætter den anden frem og
træder ned, og den går i til knæet. Jeg synker skråt
forover. Varm bræk bobler op gennem spiserøret.
Det er behageligt.
JACOB SKYGGEBJERG
Vor Tids Helt, 2013

4 Efter tre portere og to
forulempelser af en aldrende
digter går du på en usynlig kineser
tråd imod Bobi-Bar.
Der er hvirvler omkring dine
hæles sølvvinger. I barens clair
obscur ligner du virkelig en fortabt
kongesøn mellem alle drukkenboltene
KLAUS HØECK
Hjem, 1983

5 Man kunne høre dem på lang afstand. Deres
gang var slingrende, og de gik ind i alle der kom
i vejen, og der var en øresønderrivende larm fra
ghettoblasteren. For det var fire timer senere nu,
hvilket ingen af dem havde haft godt af.
JAN SONNERGAARD
”Polterabend”, 1997

6 Pludselig forsvandt hans ligegyldighed som
dug for solen, han var sikker på, at bardamen var
derinde, at hun var i færd med at drikke sig fra sans
og samling. Han var sikker på, at hun havde brug
for ham.
KATRINE MARIE GULDAGER
”Glaskuglen” fra København, 2004
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