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Vejle museer 3.0. Et andet perspektiv! 

Hold da op! Aldrig har jeg mødt så megen begejstring og entusiasme i forbindelse med et 

kommunalt udviklings- og forandringsprojekt, som det jeg via VAF’s debatspalter har været vidne til 

de sidste par måneder. Hvilket potentiale. Lige nu må der sidde et byråd og en forvaltning, der 

bare ikke kan vente til juleferien er overstået, og et nyt arbejdsår begynder. Afsættet for det nye 

arbejdsår kunne være følgende citat fra Peter Lang: ”Bag ethvert problem gemmer der sig en 

frustreret drøm.”  

Tænk hvis alle, der er en del af drømmen både vil og får mulighed for at involvere sig i projekt 

”Vejle museer 3.0.” – med afsæt i Peter Langs citat. Tænk hvilken positiv energi sådan en proces 

vil kunne slippe fri! Jeg tror, det svarer til den energi, der skal bruges til at varme samtlige Vejle 

museer op de kommende mange år! 

8 grundantagelser for en anerkendende tilgang 

Udgangspunktet for at køre processen kunne være en anerkendende og nysgerrig tilgang, hvor 

der vil være plads og rum til følgende 8 grundantagelser*) udi at facilitere en proces fra et 

anerkendende perspektiv: 

1. Det vi fokuserer på bliver vores virkelighed. 

2. I ethvert system, organisation eller gruppe er der noget der fungerer. 

3. Virkelighed bliver skabt i nuet af mennesker, og der er mange virkeligheder. 

4. I en proces, hvor der stilles spørgsmål til et system, organisation eller gruppe vil der ske en 

påvirkning. 

5. Mennesker har mere selvtillid når de udforsker fremtiden og hvis de tager udgangspunkt i 

en virkelighed de kender og som fungerer. 

6. Det som tages med fra fortiden bør være det bedste. 

7. Det er vigtigt at anerkende forskellighed. 

8. Sproget vi bruger skaber vores virkelighed. 

 

Jeg er naturligvis helt på det rene med, at sagen indtil nu har givet nogle slag, og at der er meget 

at samle op på. Omvendt ville det være fantastisk, om nogen havde modet til at række ud efter et 

nyt perspektiv. Til glæde for museumsgæsterne og til glæde for alle dem, der skal være garanter 

for et velfungerende museum, uanset hvor i kommunen det er placeret. Glædelig jul og godt 

museumsår! 

_______ 

*) Oversat fra Sue Hammonds bog” The thin book of AI 


