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Kender du nogen med en historie der  
ikke må glemmes? !
Til Pressen: !
I forbindelse med Trekantsområdets Festuge, sætter 
den Dansk- 
Amerikanske radiojournalist, Sidsel Overgaard, 
hjulene i gang  
På ”Historievognen.”  !
Gennem festugen kører det mobile lydstudie rundt i 
Billund Kommune for at optage samtaler og historier 
fortalt mellem kommunens borgere. Borgere fra det 
øvrige Trekantområde er naturligvis velkomne også.  !
Der er flere lag i dette projekt, dels et lokalhistorisk 
og personligt mens også som samfundsportræt. Gemte 
stemmer er godt afstemt til festivalens tema: 
Forbindelser.  “At se nogen i øjnene og sige, ‘fortæl 
mig om den gang...’ er det samme som at sige, ‘jeg synes 
din oplevelse er noget værd. Jeg synes du er noget 
værd.’” siger Sidsel Overgaard. “At fortælle sin egen 
historie er en meget personlig handling. Det kræver 
tillid, og det er derfor at historier er bedst fortalt til 
dem vi kender.” !
Derfor beder hun folk om at besøge historievognen to 
og to, gerne med en i rollen som ”intervieweren” og den 
anden i rollen som ”interviewperson.” Det kunne betyde 
en ung mand som interviewer sin bedstefar om hans 
barndom, en mor som interviewer sin datter om noget 
særlig i hendes liv, eller to venner der snakker om 
hvordan deres landsby er forandret. Alle  
historier fortæller noget vigtig om den tid vi lever i, 
og det sted vi bor.  !
Samtalerne varer op til 30 minutter. Efterfølgende får 
hver par en digital kopi med hjem, mens Billlund 
Museum beholder en kopi til eftertiden. Efter aftale 
kan samtalen også uploades på gemtestemmer.dk til 
inspiration for andre.  !
På hjemmesiden findes der allerede nogle eksempler på 
samtaler. Tag et kig, hør hvad nogle af dine naboer 
fortæller, og bestil en tid i historievognen. !
Yderligere info: Sidselovergaard@gmail.com, 
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