
Vi minns vårt 1900-tal

Minnesväskor
till äldreboenden



Låna gärna våra minnesväskor!
Norrbottens museum har fem minnesväskor med olika teman. De kan 
användas på många olika sätt och utgår från reminiscensmetoden.

Minnesväskorna lånas kostnadsfritt av i första hand äldreboenden i 
Norrbottens län. Låneperiod ca en månad. 

Väskorna innehåller en handledning som beskriver hur materialet i 
väskan kan användas.

I minnesväskorna finns olika slags 
”minnesväckare”:
- föremål
- ljud
- dofter
- tidningar
- upplevelsealbum
- texter om livet förr

Det finns även information om 
reminiscensmetoden i form av 
faktablad och litteratur.

Väskorna är lätta att transportera.

Om reminiscensmetoden
Reminiscens är en kommunikationsmodell som syftar till 
att tänka tillbaka på tidigare händelser och skeenden i livet.

Genom att stimulera minnena via sådant som påminner om tidigare 
händelser kan olika minnen aktiveras och bevaras. 
Minnena som väcks kan stärka självkänslan, identiteten och skapa 
trygghet.

Läs mer på www.norrbottensmuseum.se



Hur kunde livet se ut då, med:
- sysslor i hemmet? 
- fanns det husdjur? 
- skolgången? 
- konfirmationen?
- favoritämne i skolan?
- högtider och traditioner? 

Vilken typ av hantverk i utfördes 
i hemmet i form av sömnad och 
snickeri?
 
Hur såg modet och aktiviteterna 
ut under denna tidsperiod?

Hur tillbringades tiden med 
olika aktiviteter i naturen och 
på fritiden?

- vilka färdmedel användes? 
- jagade och fiskade någon 
  i familjen? 
- vart åkte familjen på utflykter?
- åkte familjen på semester? 
- åkte familjen på camping? 
- hade ni någon sommarstuga?

Barndom och skola 
1930-1970

Kläder och hantverk 
1930-1970

Natur och fritid 
1930-1970



Materialen är framtagna som ett led i Norrbottens Läns Landstings ”Kultur och hälsa” - satsning

 Information och bokning:
Norrbottens museum, reception 0920-24 35 02

Foto Anders Nyström & Jimmy Renlund, Norrbottens museum 
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Necessär och arbetsliv
1900-1970 

Kök och nostalgi
1900-1970 
För att stimulera doftsinnet inne-
håller minnesväskan kaffebönor
och tillhörande kaffekvarn. 

 

- hur kunde livet se ut då? 
- hur gick det till att raka sig? 
- hur gick det till att klippa håret? 
- användes smink? 
- vilka frisyrer var moderna? 
- hur gick det till när familjen 
  skulle bada?

 
- vad kunde första arbetet vara, 
  arbetskläder, hur stor var lönen? 

Koka kaffe och låt doften bli 
utgångspunkt för samtal om 
mat och bakning.


