tillfälligt bidrag beviljas, intill dess ofvanstående bortackor
dering kan ske.
Efter framställd proposition förenade sig byamännen en
hälligt i A. Anderssons förslag, hvadan 0. Olsson lade ned
sitt påstående.
Diskussionen på bystämman börjar med en delad oro.
Byamännen är eniga om att något behöver göras för att de här
barnen ska få "en mänsklig vård och behandling". Två olika
förslag kommer fram:
Bröms Olof, som här på fotot står i sitt traditionella skinn
förkläde, är den som i protokollet inte vill slösa med bykassan
i onödan. Hur var han livssituation just då? Han hade nyligen
sett tre av sina fyra söner lämna hemmet och Sverige, två av
dem för Amerika, och hade säkert ett drygt arbete på sin gård,
det är ju långt före traktorer och mjölkmaskiner.
Målar Anders, som försöker beskriva ett mer långsiktigt
perspektiv, har en större gård och har även startat ett eget litet
mejeri. Kring tiden för det här protokollet finns hans namn på
många skrivelser som ivrar för att få en folkskola till byn.
Två "vanliga" bönder diskuterar engagerat med barska ord och
framställer olika alternativ med en rad snirkliga formuleringar.
Den ömsesidiga dialog jag uppfattar genom det här protokollet
gäller ju tyvärr inte systrarna själva, mödrarna till de barn man
bekymrar sig om. Deras röster blir inte hörda. Att jag ändå känner
varmt för de där gubbarna har att göra med att jag får syn på ett
skeende där våndan var stark och gemensam, men åsikterna skil
de sig åt. Och att man var angelägen om att beskriva respektive
ståndpunkt. Alla inblandade bodde mindre än en kilometer från
varandra, barnen kom hungriga till sina grannar. Vilket beslut
man än tog skulle konsekvenserna bli synliga för var och en i byn.
(Jag vet inte hur det gick sedan, t ex. under vilka tider några av
systrarnas barn blev omhändertagna och placerade i andra hem,
men via ett barnbarnsbarns släktforskning har vi belägg för att
flera av dem klarade sig bra i vuxen ålder.)
För mig säger texten något om det gamla lokalsamhällets
kompetens att hantera komplexa situationer och ger en påmin
nelse om att dialog inte är någon ny företeelse. Vår tids neutra
la och abstrakta språk kan ge en illusion om en objektiv utan
förposition som fjärmar språket från det ständigt föränderliga
livet. Dialogiskt arbete har, som jag ser det, makt att bryta den
modernistiska illusionen, inte minst illusionen om kontroll.
Jag återvänder till konferensens rubrik och antecknar Tom
Arnkils kommentar till den på bildskärmen:
Better understanding might arrive ifyou don't apply your
be t mean ofcontrol
• There are normative goals in professional life - of health,
wellbeing, learning, child rearing, domestic relationships . ..
• Important as they are, they can also distance the professional
from the here-and-now of listening and responding
• The hum of the professional pursuit may get louder in one's
ears than the voice of the client/child/family. One may be "the
re" instead of here-and-now, in the present moment (thinking
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of goals and how to guide the client there rather than listening
and responding carefully to what they present right now).
Anticipation Dialogue har växt fram utifrån situationer där
flera personer eller institutioner fått svårigheter i samarbetet, ofta
trots att man haft gemensamma mål. Själva arbetsgången för ett
sådant möte ligger utanför ramen för den här artikeln, men några
av punkterna som nämndes tar jag med mig till mitt eget liv:
- What if we had only this meeting? We don't have control
over more. (Alltså utgår arbetssättet från att man drar ihop alla
som behöver samarbeta i den aktuella situationen, och låter
mötet ta den tid det tar, möjligtvis med en uppföljning vid en
senare tidpunkt.)
- We wanted to make this a culture. It was successful, but
after a while the municipalities turned to the next project. The
only place of integration is the everyday life. (Det räcker inte
med enstaka projekt, det är ett tänkesätt som behöver integre
ras i vardagsarbetet, en kultur.)
- The anticipation dialogue is about guiding people into
having plausible hopes.
- To lead anticipation dialogue you have to be asking for
help. Please help me to help.

Artikelförfattaren Kerstin Hopstadius.
Open Dialogue har utvecklats inom psykiatrin, Anticipation
Dialogue har utvecklats inom samhällsarbete. Gemensamt är en

ovillkorlig respekt för andra människor. I det öppna samtalets
vindlingar kan kompassnålen snurra runt till synes på måfå, men
förnimmelser fångas upp och far gensvar. Det som verkligen
bekymrar någon, det kan ta gestalt. I mångfalden av gensvar
uppstår nya möjligheter för dem som burit fram oron till
samtalet. och även nya möjligheter för dem som har till uppgift
att bistå i situationen.
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com/watch?v =41x08L5ea20.
9

