
Bodil	  Bredsdorff	  (f.	  1951)	  bor	  et	  sted	  hvor	  hun	  kan	  gå	  ture	  ved	  stranden,	  og	  hvor	  naboerne	  kigger	  forbi	  med	  
nylagte	  æg	  og	  friskfangede	  fisk.	  Til	  gengæld	  inviterer	  hun	  Bl	  middag	  med	  edderfugle,	  som	  hun	  selv	  har	  
nedlagt.	  
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De	  sidste	  mange	  år	  har	  provinsen	  skulle	  finde	  sig	  i	  lidt	  af	  hvert.	  Ikke	  alene	  er	  den	  blevet	  beskrevet	  som	  en	  
ukulBveret	  ødemark	  i	  fikBonen,	  den	  er	  også	  blevet	  udråbt	  som	  fortabt	  af	  poliBkere	  og	  journalister.	  Det	  er	  
dystre	  billeder	  der	  tegnes:	  Knud	  Romers	  smerteligt	  fremmedKendske	  Falster,	  Helle	  Helles	  fremsBlling	  af	  
skæbner	  i	  stand-‐by-‐mode	  i	  Ned	  %l	  hundene,	  Erling	  Jepsens	  mareridtsagBge	  incest-‐historie	  Kunsten	  at	  græde	  
i	  kor.	  Selv	  når	  provinsen	  ikke	  udmales	  som	  helvedes	  forgård	  bliver	  den	  laSerliggjort,	  som	  i	  den	  famøse	  
reklame-‐serie	  om	  Polle	  fra	  Snave.	  SamBdig	  omtales	  store	  dele	  af	  landet	  som	  Udkantsdanmark	  eller	  endnu	  
mere	  malerisk:	  Den	  Rådne	  Banan.	  Problemet	  med	  Udkantdanmark	  er	  åbenbart	  så	  stort	  at	  området	  har	  fået	  
sit	  eget	  ministerie	  -‐	  for	  by,	  bolig	  og	  landdistrikter,	  hedder	  det,	  men	  gransker	  man	  dets	  opgaver	  finder	  man	  
hurBgt	  ud	  af	  at	  det	  går	  ud	  på	  at	  give	  provinsen	  kunsBgt	  åndedræt.

Bodil	  Bredsdorffs	  nyudkomne	  roman,	  Der	  er	  stjerneskud	  om	  dagen,	  udspiller	  sig	  i	  helt	  andet	  
Udkantsdanmark.	  Et	  sted	  hvor	  der	  ganske	  vist	  bliver	  tyllet	  en	  del	  afgiVfri	  dåseøl	  og	  hvor	  sort	  arbejde,	  
spirtkørsel	  og	  sladder	  hører	  Bl	  dagens	  orden.	  Men	  samBdig	  et	  sted	  hvor	  naboer	  passer	  på	  hinanden,	  hvor	  
der	  er	  plads	  Bl	  originalerne,	  og	  hvor	  der	  stadig	  er	  en	  velfungerende	  naturalieøkonomi	  i	  form	  af	  friske	  æg,	  
nyfangne	  fisk,	  jagtvildt	  og	  en	  uendelighed	  af	  tjenester.	  Det	  er	  et	  sted	  der	  for	  længst	  har	  kasseret	  begrebet	  
Udkantsdanmark,	  og	  bruger	  ord	  som	  Vandkantsdanmark	  eller	  ligefrem	  Forkantdanmark	  i	  stedet	  for.

SamBdig	  er	  Der	  er	  stjerneskud	  om	  dagen	  historien	  om	  en	  moderne	  kvindes	  kamp	  for	  at	  genstarte	  sit	  liv.	  Hun	  
starter	  helt	  nede	  i	  dyndet,	  i	  en	  rus	  af	  pinlige	  optrin	  og	  giVige	  mængder	  af	  besk	  rødvin.	  Hjemsøgt	  af	  både	  
forBdens	  og	  nuBdens	  spøgelser	  er	  hun	  fanget	  i	  limbo,	  indBl	  hun,	  i	  bogstaveligste	  forstand,	  affyrer	  
startskudet	  Bl	  sit	  nye	  liv.	  Der	  er	  stjerneskud	  om	  dagen	  er	  en	  gribende	  og	  smuk	  historie	  om	  et	  menneske	  i	  
krise,	  men	  også	  en	  hyggelig	  og	  morsom	  skildring	  af	  livet	  ved	  vandkanten.
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Bodil 	   Bredsdorffs	   roman,	   Der	   er	   stjerneskud	   om	   dagen,	   udspiller	   sig	   i	  
Udkantsdanmark,	  men	  ikke	  som	  vi	  kender	  det.	  Der	  bliver	  ganske	  vist	  tyllet	  en	  del	  
afgi;sfri 	  dåseøl 	  og	  sort	  arbejde,	  spritkørsel 	  og	  sladder	  hører	  @l 	  dagens 	  orden.	  Men	  
sam@dig	  er	  der	  tale	  om	  et	  sted	  hvor	  naboer	  passer	  på 	  hinanden,	  hvor	  der	  er	  plads	  
@l 	  originalerne,	  og	  hvor	  der	  stadig	  er	  en	  velfungerende	  naturalieøkonomi	  i 	  form	  af	  
friske	  æg,	  nyfangne 	  fisk,	  jagtvildt	  og	  tjenester.	  Et	   sted	  der	  for	   længst	  har	  kasseret	  
Udkantsdanmark,	   og	   indført	  Vandkantsdanmark	   eller	   ligefrem	   Forkantdanmark	   i	  
stedet	  for.

Der	   er	   stjerneskud	   om	   dagen	   er	   historien	  om	   en	  moderne	  kvindes 	  kamp	  for	   at	  
genstarte	  sit	  liv.	  Hun	  starter	  helt	  nede	  i 	  dyndet,	  i 	  en	  rus 	  af	  pinlige	  optrin	  og	  gi;ige	  
mængder	   af	   rødvin.	   Hjemsøgt	   af	   både	   for@dens	  og	   nu@dens	   spøgelser	   er	   hun	  
fanget	  i 	  limbo,	  ind@l 	  hun,	  i 	  bogstaveligste	  forstand,	  affyrer	  startskudet	  @l 	  sit	  nye	  liv.	  
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For	  mere	  informa@on	  se	  Bodils	  hjemmeside:	  www.bodilbredsdroff.dk
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Uddrag fra bogen:

“Michelle begyndte at gå på skydebanen to gange om 
ugen. Onsdag med de tre andre skydegale kvinder. Lørdag 

med Bjørn og Benny og Steen. En aften ramte hun 
omsider fyrre ud af fyrre. Den sidste lerdue eksploderede i 
et festfyrværkeri mod den orange himmel og dalede ned i 

en stjerneregn."
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