
 

Eksempler på forløb med Gerd Laugesen 

SKRIV DIG ET STED HEN 

Kridtgrafitti - Vi skriver os ud i verden og et sted hen. Vi lader skriften vandre, så andre mennesker kan gå i 
vores fodspor og læse. Vi starter ude ved Hald Hovedgaard. Hver deltager får et stykke kridt. Vi skal finde 
ud af, hvad vores omgivelser fortæller os. Vi skriver på sten, vi skriver på vejen. Vi skriver, hvad vi mærker 
fra stedet, føler. Vi skriver stedernes historier, og vi skriver os et sted hen.  

NÅR STEDET STÅR DER 

Tag stedet på dig og med dig. Man kan sidde hjemme ved sit skrivebord og finde på. Men ofte hjælper det 
meget, hvis man går derud, hvor det sker. Man går ud i marken, som man siger på journalistsprog, i felten, 
som man siger, hvis man er etnograf, man går ud på gerningsstedet, hvis man er en politimand/detektiv, 
man går derud, hvor noget helt sikkert sker, og altid har mulighed for at ske. 

Vi mødes på stedet, og så går vi på eventyr. Vi kan vælge at mødes flere forskellige steder. Det finder vi ud 
af i fællesskab, det kommer også an på, hvor eleverne opholder sig henne normalt. Man behøver ikke tage 
særligt langt væk for at blive overrasket. Man kan tage ud i de røde barakker ved Hald Ege, man kan tage ud 
til Flyvestationen i Karup, man kan besøge det sted, hvor forfatteren Peter Seeberg boede, man kan mødes 
i de gamle plantager, der er ingen grænser. Alting har en historie, det er bare med at finde den, eller 
simpelthen finde på den. Vi skal gå på opdagelse, og vi skal være tilstede, der hvor vi er og skrive om det. 
Jeg lærer jer om de forskellige greb - inden for journalistik, etnografi, poesi, litteratur. Vi taler om, hvad de 
forskellige ting gør ved os, og hvad stedet gør ved os.  

LAV DIN EGEN BOG 

Lav din egen bog. Vi laver bøger i hånden. Vi har det, vi har. Vi har noget pap, vi har noget papir, vi har nål 
og tråd, farver, skrivemaskiner. Og vi har vores hænder. I løbet af få timer har vi skabt de fineste 
håndlavede bøger med egne tekster og tegninger. Lige til at putte i lommen. Det handler om at gøre noget 
og lave det håndgribeligt. Det handler om at forstå, hvad bogen er, hvad den kan. Og hvor enkelt det er, 
hvis man bare gør det. En bog er en have, man kan putte i lommen. En bog rummer en hel verden, som du 
selv bestemmer. En bog er din historie, og den skal du selv skrive, for det er nu engang sjovest, så 
bestemmer du nemlig selv, hvad der skal ske.  

SÆT DIN TEKST I BLY 

Workshop på Vingaards Officin, Bogtrykmuseet i Viborg. Vi lærer at sætte i hånden og ser, hvordan man 
trykker på de store maskiner. Vi får vores eget trykte stykke tekst med hjem. Vi skriver om stedet, vi er 
omgivet af. Skriver håndsætternes, trykkernes, typografernes historie. De har stort og smukt fag. De har 
sørget for, at ordenes tyngde kan mærkes i papiret. 


