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22. MARTS 2019 

PRAKTIKOPSLAG 

Vil du være med i udviklingen af nyt koncept for Lutzhøfts 

Købmandsgård og få konkret museumserfaring?  

 

Lützhøfts Købmandsgård i Roskilde søger til efterårssemestret 2019 en idérig og alsidig praktikant. Der er tale 

om både udvikling, direkte rugbrødsarbejde og kreativ sparring. Undervejs vil du få mulighed for at deltage i 

den daglige arbejdsgang på Roskilde Museum. 

Om os: 

Lützhøfts Købmandsgård er en del af museumskoncernen ROMU og har siden 1982 fungeret som levende 

museum for købmandshandel og købmandsliv. Lützhøfts Købmandsgård blev frem til 1979 drevet som 

købmandsbutik. I dag fremstår butikken som den så ud i 1920´erne, og her er stadigvæk mulighed for at købe 

spændende og “skæve” varer. Når du besøger købmandsbutikken, er du velkommen til at gå bag disken, kigge 

ind på købmandens kontor og i baglokalet.  

Læs mere på www.romu.dk  

Om dine opgaver: 

Som praktikant i formidlingsafdelingen kommer du til særligt at varetage opgaver relateret til det 

formidlingsmæssige arbejde. Lützhøfts Købmandsgård skal udvikles, hvilket betyder, at de formidlingsmæssige 

greb, det visuelle udtryk, varesortimentet og den generelle praksis på stedet skal gentænkes. Dette skal ske i 

dialog og samarbejde med museumsinspektør Isabella Fuglø, der er projektansvarlig. Der vil være plads til, at 

du fordyber dig og sætter dig ind i historien omkring købmandsgården. Lützhøfts Købmandsgård har desuden 

både gårdrum og tilstødende undervisningslokale, som skal indtænkes i samme projekt. 

Vi tilbyder 

● Et konkret projekt med arbejdsopgaver, som forbliver synlige efter endt ophold. 

● Praksiserfaring med arbejdet i en formidlingsafdeling på et museum  

● Erfaring med at omsætte didaktiske overvejelser og formidlingsgreb til et konkret produkt. 

● Mulighed for at dykke ned i et kapitel af dansk historie i mellemkrigstiden. 

● En fast kontorplads på Roskilde Museum, ROMU. 

● Løbende vejledning samt mulighed for at opleve og erfare en museumshverdag  

ROMU 

Sankt Ols Stræde 3 

4000 Roskilde 

Tlf. 46 31 65 00 
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Side 2 

● Fleksibilitet ift. skemalægning af dine arbejdsdage med hensyn til dit studieliv. Det er således muligt 

for dig at deltage i evt. praktikundervisning eller valgfag på dit uddannelsessted undervejs. 

Vi forventer: 

● At du kan være her min. 3 dage om ugen i min. 3 måneder. 

● At du er i gang med en videregående uddannelse inden for fag som kulturformidling, etnologi, historie 

eller lignende. 

● At du kan lide både kreativt udviklingsarbejde og lavpraktiske opgaver. 

● At du kan arbejde selvstændigt, er mødestabil, kreativt tænkende og ansvarsbevidst. 

 

Praktikken en ulønnet. 

Ansøgning og kontakt: 

Lyder det som noget for dig? Så send ansøgning og CV til mailadressen isabellaf@romu.dk senest mandag 

den 26. april  2019. Angiv mailen ”KØBMAND-PRAKTIKANT” i emnefeltet. Har du spørgsmål eller brug for 

uddybende informationer, så er du velkommen til at kontakte museumsinspektør Isabella Fuglø på mail. Vi 

forventer at afholde samtaler onsdag den 2. maj. 

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

mailto:isabellaf@romu.dk

