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Nar han -. skulle ta sig 1ge- som mr u~a-'"«"'1>u-.... _... ~·-·-- ---
., 

Alla spelar vi roller 
Ar du haxa, hora eller hjaltinna? 
De fiesta av oss spelar 
ollka roller b_eroende pi 
vilka grupper vi tlllhor. VI 
kan vara kung, drottning, 
hixa~hora,ond,god, 
hjalte och si vidare. An
tingen tar vi sjilvmant pi 
oss rollen eller si tlllde
las vi den. 

Det ir I varje fall den tes 
som Paul Moxnes, vii
kind psykolog och pro
fessor frin Norge, fram-
for. · 

- Hon kommer inte nOd- gruppeni sticket i ett roycket 
vandigtvis att ha samma roll kansligt. lage. Under resten 
i nasta grupp. Det ar nagot av termmen kunde han an
gruppen behaver som gtir att vandas som "den ortde". 
hon utvecklar den egenska- - Det kan vara bra _att ha 
pen. Djavulen pa andra sidan sta-

. ketet. 
Manga roller . ti" .. 

Haxan, ·den obehagliga, Den man egen .· 1gen ar 
finns med och det gor ocksa I samspelet med andra 
prinsessan och. kronprinsen; manniskor kan vi valja tre . 
Kungen ar:den maktige, idet roller, oavset~ om det k@dlar, 
har fallet £ran det militara. om arbetspl1:1;tsen, familje:Q el
Varje kung' har en anta~, ler nligori linnan gi'upp:;: Den. 
nist. Han blir djavulen, den ena: kan till exempel vara yr
onde. kesrollen, den aµdra det man 

Horan, frestarinnan, bru- blir tillsammans ·med andra 
Att intresset ror samspelet · kar sina kvinnliga egenslta: . och deq tredje ar .~person-
niellim mannislfur och ko.p p- wr ro_r ·.' a1;t fA. , makt. M_ en __ 1 ·• liga djuproUen._ ~.:.,. ._ . 
lingen till sagorn~ varld ar Paul Momes. grupp hat;' hon - Mi\nga ar J>A jvslbgjakt 
mycket stort visade den stora ocksa inslag av god mor. Syn- efter denna roll, den dfir man 
folkstrtimmen till hans fore- dabocken kan inte sla tillba- ar samma manniska, oavsett 
lasning i Malcussalen pa ka och verkar till och med tri- var man fir eller vem. man fir 
mlindagen. Trots att ~- yas med sin roll. tillsammans med. _ . . 
kor · satt pl varenda · ledig · · Mot slutet av k~sen fick Den tyske jiirnkanslern B1-
plats, till och med pa golvet, deltagarna uppge vilka roller smarck lir ha varit sa~. 
fick dtirrarna stangas utan de uppfi1tµlde a~ de andra Skadespelaren Laurence Oli
att alla kommit in. hade. Det stamde val med vier var ocksa alltid skAde-

Paul Momes _ .. sjalv v;ar kursle~arens ,indel.ning tr~ts spelare sa till den mi!da grad 
makta rorvanad over pubhk- att de mte Unde till den for- att hans fruar (sju till anta- _ 
mangden. Att forsta 1;1ppla- ut. let) aldrig visste vem de, 
gen av hans bok "HJal?n°, · I f llt egentligen .. ~k till sangs 
haxor, horor och andra dJup- Betyde se. U. . med Othello,KungLeareller 
roller i manskligt samspelt" - Det ar viktigt vilke;11 ~11 nag~n annan. · 1 · · 

redan salts shit trodde han man far och vem man blir van Paul Moxnes f6relasriing 
mojligen berodde pa den an- ellez: ovan med for det far all- var mycket , underMllande 
slaende titeln, . varliga ko~~kvenser ... De och innehtill mycket mer fill·· • 

Moxnes ar professor 1 orga- som fatt de basta karak~er- det hittills skrivna. Han hade · 
nisatiOnspsykologi men h~r na hade bast resultat 1 exa- fill exempel la.rt sig acceptera 
tagit sagorna och myte!'Ila tI~l menspl'!'ven. ,, att aven han behOvf;)r en fien
hjalp for att f6rjµara miin~kli- . Den falska. profeten,, roll de ibland for att gtir~ sig av 
ga beteendenoch uppdelnmg- igenom tva ar., l !ad och syn- med. si:rla aggre8sioner. Och 
~n i roller. dabocken" dok · mte ens upp det finns risk att man tar den 
: For att askadliggora v~d till proven. . . .:- . roll andra vill tilldela en om 

han menade anvande han sig , Paul_ Momes ~rat~de man inte ser upp_. Det. ~ler 
av ett gruppfoto fran en ars- ocksa om vad som hande 1 en inte minst for. kiinda perso
kurs med sina egna studen- annan arskurs. :Man hade be- . . 
ter. Han var lite osaker ·pa s1;4mt. att. f6rsoka. utveckla n~Han pol,ingterade ocksA att 
namnen men kom mycket bra ~et goda mom gruJpen.li En det mesta av. hans teorier· 
ihag vilka roller de spelat. illa ·omtyckt kons t. an ta- bygger pa en m~kulin myto

. - Hon var. den goda ~.o- des. Delll!e var dessu~m v~ I · ·. Mo:xnes avs1utade med 
de!'?, drottn~ngen, hon holl att vara . slas.ktunna at an u°:maningen att inteforvax-
alltid med mig, sa Paul M?x- dra. .. '· la manniskor med roller. 
nes och pekade pa en av kVln- . Ha:i ~oll en mhyckl~t dAfdg INGER SODERSTROM 
norna:i gruppen. forelasmng oc amna e. 

-----c_J~-o~-~-~~ .. L(iid-kir~L-~~--

~ 

.. 


