
 

NIPS OG PYNT I DET 20. ÅRHUNDREDE 
  

Inden besøget på Tidens Samling 

Opgave 

Du skal spørge dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller andre voksne om, 
hvilken slags nips og pynt de havde i deres hjem, da de var børn.  

Du kan evt. få billeder eller ting med. 

 

Spørgsmål du kan stille: 

 
• Havde I billeder på væggen? Hvilke? 

 
• Var der nips? Eksempler:   

 
• Var der puder? Hvordan så de ud? 

 
• Hvordan så jeres lamper ud? 

 
• Havde I vaser og blomster? 

 
• Var der anden pynt? 
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Besøget på Tidens Samling 

Opgave 

Tidens Samling er delt op i 9 stuer. Den første stue er fra 1900-1919, næste stue fra 
1920’erne osv. 

 

Gå på opdagelse i stuerne og løs følgende opgaver: 

• I 40’er-stuen er der flere tegn på, at der var krig i verden, og Danmark var besat. 
Kan du finde eksempler på det? Skriv dem ned. 

 

• I stuen fra 1900-1919 er der flere tegn på, at man troede på Gud. Beskriv eller tag 
et foto af billederne/genstandene. 

 

• I 20’er-stuen og 70’er-stuen er der mange puder. Beskriv forskellene, tag evt. 
billeder. 

 

• I 30’er-stuen og 60’er-stuen skal du se efter nips/pyntegenstande. Find og beskriv 
forskelle og tag evt. billeder. 

 

• I 50’er-stuen er der kommet fjernsyn, og derfor hænger der billeder af kendte 
skuespillere og sangere på væggen. 

o Find ud af, hvem billederne forestiller. 
o I hvilke andre stuer finder du plakater/billeder? Hvem forestiller de? Tag 

evt. et billede og find ud af det hjemme. 
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Efter besøget på Tidens Samling 

I grupper skal I lave en præsentation som f.eks.: 

• Powerpoint 

• Plancher 

• En museumsudstilling med ting, billeder, tekster m.v. 

 

 

I kan også: 

• Lave et rollespil hvor I forestiller jer, at I er ved at købe nips eller pynt til jeres stue 
fra et af det 20.århundredes årtier.  

 

• Forestille jer og skrive om, hvordan jeres børnebørn mon vil se på pynten i jeres 
stue eller værelse. 


