På indkøb i Skovlunde

I 2018 begyndte nedrivningen af den gamle del af Skovlunde Centret. Forud
for nedrivningen dokumenterede og indsamIede Ballerup Museum Centrets
udseende og nogle af dets genstande. Men centret er mere end blot de fysiske
rammer. Det er erindringen om hvor, man gjorde sine daglige indkøb, hvor
man købte sin første bamse, hvor man var til fastelavn på torvet og hvor man
mødtes med vennerne.

Fortæl os din historie om indkøb i Skovlunde.
Indsamling af minder
Indsamling af erindringer om Skovlunde Centret er en del af Ballerup
Museums fokus på ‘Byen i forandring’. Et tema, der over de næste 4 år sætter fokus på de områder i kommunen, der er under forandring. Det sker for at
kunne dokumentere byernes udvikling for senere generationer samt til brug i
nutidig formidlingen af kommunens historie.
OBS!
Afleverer du dine erindringer, giver du samtidig tilladelse til, at erindringerne
må blive opbevaret i Ballerup Museums arkiv og, at museet må bruge uddrag til
formidling af lokalhistorien.
Se vejledning på bagsiden

Navn __________________________________________________________
Fødselsår__________
Køn: Mand/Kvinde
Mail/tlf.nr._______________________________________________________
_______________________________________________________________
(Bruges kun i det tilfælde, at fortællingen ønskes uddybet)
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Hvilke butikker kan du huske?
Fortæl om butikker i Centret og eller købmændene i Skovlunde
- hvor lå de, hvad solgte de og i hvilken periode kom du der?

Butikker
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Hvad forbinder du med det at gå på indkøb i det
gamle Skovlunde Center?
Hygge, sjov, dagligdag, venner, fest, forstad, tradition, lokalt, udvalg,
famlilie... og fortæl hvorfor.

Indkøb
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Hvilke traditioner forbinder du med Skovlunde
Centret?
Tradition

Højtider, som fastelavn, jul og påske eller måske fredagsøl, venindeshopping, frisørtid eller indkøb af sommersko?
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Kan du huske noget fra de gamle købmænd i
Skovlunde?
Købmand

Hvor lå de? Hvem stod bag disken? Hvem kom hos købmanden? Hvad
købte du?
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Vejledning til besvarelse
Hvorfor mailadresse og telefonnummer?
Din mailadresse eller telefonnummer vil kun blive brugt, i det tilfælde, at museumsinspektørerne finder din historie så interessant, at de har yderligere spørgsmål.
Hvornår skal historierne være fra?
Projektet fokuserer på perioden fra Skovlunde Centrets start i slut 1950erne til dets
nedrivelse i 2018.
Skal man udfylde alle felter?
Nej, du udfylder de felter, du synes. Navn og alder skal dog udfyldes.
Hvad hvis man har mere at fortælle?
Fylder dine erindringer mere end de par sider, der er afsat her, så send meget
gerne en længere beskrivelse til formidlingsinspektør: sgk@balk.dk
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