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EgEnsE: Ukraine står der på 
hans T-shirt. Skrevet med lan-
dets blå og gule farver. 

Og det er ikke uden grund. 
Forfatteren Bjarne Kim Peder-
sen fra Egense er nemlig meget 
optaget af Ukraine. Så meget at 
han har skrevet en digtsamling 
om landet, der ifølge ham selv, 
stadig undertrykkes af Rusland. 
Digtsamlingen ”Min Maidan 
Affære” udkom i Danmark i 
maj. 

- Det er små, skæve twit-digte 
med holdning om det, der fore-
går i Ukraine, fortæller Bjarne 
Kim Pedersen, der er tidligere le-
der af Aktivitetshuset i Otterup.

- Hold øje med Ukraine
Bjarne Kim Pedersen fik for al-
vor øjnene op for Ukraine efter 
mødet med den ingusjetiske for-
fatter Magomed Toriev, som i to 
år var fribysforfatter i Odense, 
en ordning for forfattere, der er 
forfulgt eller truet, hvor de kom-
mer fra. 

Magomed Toriev og Bjarne 
Kim Pedersen udviklede et tæt 
venskab, og i 2013, da Ukraines 
daværende præsident, Viktor 
Janukovitjs nægtede at skrive 
under på en samarbejdsaftale 
med EU, og studenterne samle-
des på Uafhængighedspladsen, 
Maidan i Kijev, sagde fribysfor-
fatteren:

- Bjarne, hold øje med Ukrai-
ne. Putin og hans mafiastyre vil 
ikke miste Ukraine.

I de efterfølgende måneder 
sad Bjarne Kim Pedersen i ti-
mevis og livestreamede fra Kijev.

- Jeg fik det russiske oversat af 
Magomed Toriev, og det var her, 
jeg begyndte at skrive mine små 
digte, fortæller den nordfynske 
forfatter.

250.000 på Twitter
Fra hjemmet i Egense har han 
spredt sine meninger om Ukra-
ine og Putin. Meninger, som bli-
ver udtrykt i små digte, såkaldte 
twit-digte. 

Digtene har fået navnet, fordi 
de har en længde, som gør det 
muligt at dele dem på det sociale 
medie Twitter, der cirka har 320 
millioner brugere.

Nogle af hans digte er blevet 
delt helt op til 250.000 gange.

- Det startede egentligt under 
fængslingen af den russiske ak-
tivistgruppe Pussy Riot i 2012. 
Her begyndte jeg at skrive over 

Facebook med aktivistgrup-
pens forsvar, Mark Feygin, som 
opfordrede mig til at dele mine 
digte på Twitter, fortæller Bjarne 
Kim Pedersen.

Selvom Twitter ikke for alvor 
har vundet frem i Danmark, er 
forfatteren ikke i tvivl om, at det 
er det helt rigtige sted, når man 
gerne vil brede et budskab.

- Hvis der sker noget i verden, 
er Twitter det første sted, man 
ser det, siger han.

Anarkistisme og ironi
Interessen for den del af Europa 
er dog ikke helt ny for Bjarne 
Kim Pedersen.

Han har sammen med sin 
kone Birgitte Bjerregaard og 
deres fire børn rejst meget i både 
Sydeuropa, Balkan og Tyrkiet. 

Flere gange har familien hevet 
tre til fire måneder ud af kalen-
deren og rejst rundt i en gammel 
bil for at komme helt tæt på de 
kulturer og mennesker, de er 
landet hos. 

Bjarne Kim Pedersen er heller 
ikke i tvivl om, hvorfor netop 
Østeruopa har fået en stor be-
tydning for ham.

- I Danmark er vi afsindigt 
regelbundne. Alt skal gå efter 
en snor. Men de østeuropæiske 
lande, hvor tingene fungerer, er 
de lidt mere anarkistiske, og de-
res humor er meget selvironisk, 
og det giver alt i alt nogle meget 
livsglade mennesker. Desværre 
forbinder mange danskere øst-
europæere med underbetalt ar-
bejdskraft og småkriminalitet, 
siger han.

Han har derfor heller ikke no-
gen forventning om, at digtsam-
lingen ”Min Maidan Affære” 
ryger til tops på bestsellerlisten.

- Ukraine sælger ikke lige-
frem i Danmark. Det er ikke 
”breaking news”, når der sker 
noget i Ukraine. Digtsamlingen 
er lige så meget en markering, 
fortæller han.

Udtrykker sig
Bjarne Kim Pedersen har skrevet 
digtsamlingen, fordi han mener, 
at der foregår ting i Østeuropa, 
som vi i Danmark ikke er klar 
over. Men ”Min Maidan Af-
fære” er også kommet til, fordi 
Bjarne Kim Pedersen ikke kan 
lade være.

- Jeg har en trang til at ud-
trykke mig. Det tror jeg ikke, at 
man lade være med, hvis man er 
kunstner. Det er ligesom musi-
kere. Selvom professionelle mu-
sikere ikke er på job, sidder de 
jo alligevel og spiller. Giver du 
dem et instrument, begynder de 
at spille, siger Bjarne Kim Peder-
sen, der udover forfatterskabet 
også underviser i dansk tre dage 
om ugen på Otterup Produkti-
onshøjskole.

Den 61-årige forfatter skriver 

Et møde 
med Øst-
europa
ForFaTTEr 
BjarnE Kim pE-
dErsEn  er aktuel 
med ny digtsamling 
om ukraine

 ■ I starten af maj var Bjarne Kim Pedersen på besøg i Kijev, Ukraines hovedstad. Her holdt han blandt andet oplæsning på Bulgakov.  FoTo: BirgiTTe Bjer-
regaard

især om det enkelte menneskes 
rettigheder og frigørelse. Det er 
teamer, som altid har fyldt me-
get hos ham, og som han især 

dyrkede i sin tid hos Amnesty 
International.

Bjarne Kim Pedersen har både 
digte og letlæselige ungdomsbø-

ger på udgivelseslisten, og han er 
overbevidst om, at trangen og 
lysten til at skrive, altid vil være 
der, uanset om det så er digte el-

ler ungdomsbøger.
- Som forfatter går man ikke 

på pension, siger han.

 ■ Under turen til Ukraine besøgte Bjarne Kim Pedersen også Uafhængighedspladsen, Maidans aktivistcenter. 
 FoTo: BirgiTTe Bjerregaard

 ➜ Bjarne Kim Pedersen er 
født i 1955 og opvokset på 
Vestfyn

 ➜ Han er uddannet social-
pædagog fra Odense

 ➜ Fra 1993 til 2005 var han 
leder af Aktivitetshuset i Ot-
terup

 ➜ Sammen med sin kone, 
Birgitte Bjerregaard, har han 
to døtre og to sønner

 ➜ Han debuterede i 1982 
med digtsamlingen ”Bag næ-
ste hjørne”

 ➜ Hans nyeste udgivelse, 
”Min Maidan Affære” udkom-
mer på både dansk, engelsk 
og ukrainsk

 ➜ 10 kroner fra hver solgt 
bog går til organisationen 
”Hjælp Ukraine”

Bjarne Kim pedersen


