
 
CV – Gerd Laugesen 
Født 1979, bor i Viborg. Jeg finder altid på og arbejder konkret med sproget – det går på tværs 
af litteratur, billedkunst, journalistik, etnografi. Det handler om at få mennesker til at mødes, få 
noget til at gro, som da jeg lavede en sproghave, og Peter Seebergs slog rødder – og Inge Eriksen 
sejlede ud i sin ark, og jeg fik poesien ud at gå i en kjole og lavede en Lommetørklædesamling og 
udgav et fotoalbum som en digtsamling, Sort på Hvidt. Jeg har skrevet bøger, der handler om at 
møde mennesker, som Møder og Hjemsted. For jeg er god til at få mennesker til at åbne op. Jeg 
nyder i øjeblikket at undervise på Kulturskolen Viborg, hvor jeg får de unge til at forstå, at det 
mest af alt handler om at gøre sig umage. Det er det, man kan mærke. Og så skal man ikke 
tænke så meget over, om det er rigtigt eller forkert. Man skal huske at lege.   
 
2019:  
September: ’Når møder åbner verden’ – samarbejde mellem Ørding Friskole og Limfjordsteatret 
September: Underviser Skrivehold fra Johan Borups Højskole – på Rømø 
August-september: Udstiller ’På lyserødt papir’, Pap og Papir Festival, Spinnerihallerne, Vejle 
August: En del af Nørrekær Biennalen 
Marts-april: Planter Inge Eriksens litteratur som en del af litteraturfestivalen Ordkraft – Inges ark 
2018: Oktober-november: Går på opdagelse med unge rundt i Tønder – får de til at skrive om det.     
(Huskunstnerprojekt). 
Januar – juni: ’En bog er en have’, huskunstnerprojekt i samarbejde med Kulturskolen Viborg.  
Februar: Nye alfabeter, udstilling med Jacob Juhl, Drift, Silkeborg 
2017: August-: Begynder at undervise som skrivelærer på Viborg Kulturskoles Skrivekunst-linjer. 
Juni-september: Underviser på Manga-tegneserie-projekt – børn og unge, Viborg Kulturskole 
Juni: ’Sort på hvidt’ – udstilling, Åby bibliotek 
Maj: ’Sort på hvidt’, digtsamling, Forlaget Korridor 
Marts: ’St. tv. – en lejlighedsudstilling’ – udstilling sammen med Jacob Juhl 
Februar - august: ’Plant et sprog’ - Sproghave på Åby Bibliotek sammen med børn fra 
fritidsklubben. (Huskunstnerprojekt). 
December: Biddrag til ’Her er DK’ med Kjellerup 
2016: Udstiller på Sophienholm – et reportageprojekt i billeder og tekst om en rejse ind i 
filmens Rom. 
2015: Rejseguide for Viktors Farmor – viser rundt i ’Mit Istanbul’ og fortæller historier. 
Skriver reportageroman. 
Februar: Pop-up Contemporary – ’Nærværk’. Dikkatli. 
2014: Skriver bagsider for Politiken, siden 2011 
Maj: ’Plet’, bog om virkeligheder, Tiderne Skifter 
2013: Oktober: Udstilling ’På lyserødt papir’ – Forlaget Korridor. 
2013: Reportagerejse til Tyrkiet – i fodsporene på en gammel veninde 
2012-2013: Underviser i skrivning på Krogerup Højskole 
2012: Oktober: Udstiller tekstuelt grafisk lommetørklædearbejde i Danske Grafikeres Hus – 
og Lommetørklædesamling. Pris for Årets Bedste Bogarbejde af Forening for Boghaandværk. 
Juni: Bidrag om Irak – reportagefortælling – Hjemsted i verden – Litteraturmagasinet Standart. 
2011: November: ’Hjemsted’, forlaget Tiderne Skifter. 
August: ’Har du set min kjole?’, forlaget After Hand – håndindbundet og udgives i 
kjole. Pris for Årets Bedste Bogarbejde. 
2010: Februar-september: Arbejder på indsamling af nye- og gamle menneskehistorier 
langs Vadehavet i forbindelse med Sagnsymfoni, Vadehavsfestivalen 2010. 
2009: ’Fodnote’, forlaget Hurricane 
Maj: ’Møder’ – udkommer på forlaget Tiderne Skifter. 
2008: September: Holbæk Amts Venstreblad (Odsherred-redaktionen). Siden 
featureportrætjournalist for hele avisen. 
Juni: Interview med Paul Auster til fagbladet Journalisten 
Januar –marts: Redaktør-vikar på KBH Magasin. 
2007: Marts-maj: Dialogrejse til Egypten – Dagbog fra Kairo skrevet til Kristeligt 
Dagblad 
2005: Praktikant på Morgenavisen Jyllands-Posten 
2003-2004: Oprettelse af Nørrebro ungdomsavis. Journalist på lokalavisen PåGaden 
2000: Journalist på Månedsbladet Press 
1999: Skribent tilknytter dagbladet Information 


