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«Krangelen»: Et rollespill 
Samling 12, Økt 2, Punkt 3 

 

Intro 
Når to mennesker gifter seg, skal de ikke bare dele «gode dager» med hverandre. De har også lovet å være 

der for hverandre i «onde dager». Dette kan vi forstå på et teoretisk plan, men det å være oppleve det – å stå 

midt i vonde og vanskelige ting i et ekteskap – det er utrolig utfordrende. Ta gjerne en titt på det katolske 

ekteskapsritualet her: Microsoft Word - ektevigsel-uten-messe (katolsk.no). Øverst på side 2 står akkurat dette 

om at man skal dele «gode og onde dager» sammen. 

 

Mellom to mennesker – spesielt to som deler nærmest alt med hverandre – kan det lett oppstå misforståelser 

og konflikter. Noe kan lett skje på grunn av dårlig valg den ene har gjort. Det er likevel ikke sikkert denne har 

gjort et dårlig valg med vilje. Så må man også se på alvorlighetsgraden av det som har skjedd. Hvis f.eks. en 

av dem har brukt felles penger på noe den andre er uenig i eller ikke visste om, eller kanskje en av dem har 

løyet mye, eller en av dem med hensikt har brutt avtaler de to ektefellene har hatt seg imellom. Ja, da er vi 

inne på ganske alvorlige problemer i et ekteskap. Enda mer alvorlig er det hvis den ene plutselig blir 

interessert i eller inngår i et forhold med en annen, eller det skjer en form for misbruk eller vold mellom de to. 

I en del tilfeller der folk ønsker å skilles kan det være grove ting som har skjedd. Det er i slike tilfeller man kan 

få hjelp av Tribunalet, det katolske rettssystemet, om å oppheve ekteskapet. Det er det som kalles 

annullering. Det står litt mer om Tribunalet i Økt 2 (ressurs på blilys.no). 

 

Nå er det helt normalt at det oppstår små eller større uenigheter mellom to mennesker som står så nær 

hverandre. Ofte kan man reagere på små og kanskje ikke så viktige ting som den andre gjør eller sier. Av og 

til kan ting ha skjedd på grunn av en misforståelse. Andre ganger kan det være at vi har svake sider som 

kommer til syne, sider ved oss selv vi enten ikke er klar over eller sider ved oss selv som trenger forbedring. 

 

Nedenfor her ser dere noen eksempler på slike svake sider vi mennesker kan ha, sider som vi kanskje ikke er 

klar over, eller som man ofte prøver å skjule for andre. I et ekteskap er det ikke uvanlig at partene prøver å 

skjule sine svakheter og litt dårlige sider, fordi man vil gi det beste inntrykket av seg selv overfor den man er 

forelsket og har giftet seg med. 

 

• Man er kanskje ikke så gira på å rydde opp etter seg. 

• Man hater oppvask og/eller annet husarbeid og gjør lite av dette. 

• Man er ikke så god på økonomi og bruker lett litt for mye penger. 

• Man kjøper lett ting som en selv liker uten å tenke på om det er bra for begge to. 

• Man planlegger ting som begge skal gjøre/være med på uten å høre hva den andre synes om dette. 

• Man rydder på en måte så den andre sliter med finne ting. 

• Man tar opp problemer som oppstår med en bestevenn før man tar det opp med sin ektefelle. 

• Man er uenig i noe ektefellen gjør, og gjør dermed det motsatte uten å snakke om det. 

• Man blir fort irritert og hever stemmen selv for små og ubetydelige ting. 

• Man er uenige om hvordan huset skal innredes og se ut. 

• Man er mye borte på ettermiddager og kvelder (med f.eks.) venner uten å si fra til ektefelle eller å 

høre om denne synes det er greit eller selv vil være med. 

…og mye, mye mer. 

 

https://www.katolsk.no/praksis/kirkearet/ektevigsel-uten-messe.pdf
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Selve rollespillet 
Rollene 

Anna – den nygifte damen 

Stephen – den nygifte mannen 

 

Settingen/omgivelsene 

Anna og Stephen har akkurat flyttet inn i en leilighet sammen etter at de giftet seg for et par uker siden. De 

fikk mange nyttige og fine gaver til bryllupet.  Så ble de enige om at Anna – som liker å organisere og rydde – 

skal prøve å finne plass både til de tingene de har fått sammen i gave og til de tingene hver av dem har tatt 

med seg inn i ekteskapet og inn i leiligheten. Stephen er glad i å fikse ting, så han sa han kan ta på seg å male 

en del av veggene som de var enige om trengte det. De har funnet veggfarger sammen ved å se på fargekart 

på forskjellige nettsider. 
 

Akkurat nå er de ganske slitne begge to. Det har skjedd mye på kort tid med både bryllupsfeiring og flytting. 

Det er snart jul, og i tillegg til å få tingene sine på plass ønsker de også å få pyntet litt til. Anna skal i tillegg 

ha en eksamen neste uke og er ganske stressa på grunn av dette. 
 

Stephen står og maler veggene i stua i det Anna kommer inn med en eske bøker under den ene armen og 

laptoppen sin i den andre. Hun bærer preg av at hun har vært oppe det meste av natta for å lese til eksamen. 

Rundt dem står flere andre esker, og det er ligger litt julepynt utover gulvet i et hjørne. 
 

Anna: (Gisper og setter esken med bøkene ned med brak.) Stephen! Herlighet! Stopp! Det der er jo 

feil farge! (Hun ser seg om fortvilet, for Stephen har malt over halve stua alt med denne fargen…).  

 

Stephen: (Merket ikke i førsteomgang at Anna kom inn, og søler maling på seg selv i det bokesken 

til Anna deiser i gulvet. Roper høyt…) Dritt!!! Hva er galt? Hæ! Feil farge? Nei! Vi bestilte jo denne 

sammen i går, og jeg hentet den i dag. 

 

Anna: (Hever stemmen enda mer …) D’ække mulig at dette er den samme fargen! Vi skulle ha lys 

olivengrønn. Dette er en slags gursegrønn 80-tallsfarge! Og…og…vi som skal ha julefest om to 

uker … 

 

Stephen: (Hopper irritert ned fra stolen han står på. Slenger malerpenselen fra seg i bøtta så 

malingen spruter og roper …) Se hva du gjorde. Jeg spruta maling på klærne! 

 

Anna: (Svært oppgitt!) Hvorfor har du ikke på’dæ noen gamle klær når du maler da, og ikke ting du 

er redd for-?!! 

 

Stephen: (Skikkelig sint!) Jeg søler aldri. Dette er din feil! Kan du ikke ta litt hensyn, da?!?! 

 

Anna: (Nesten skriker.) Hva er det som går av deg? Først kjøper du feil maling, og så skylder du på 

meg. (Setter seg ned på bokkassen med et stort sukk og legger hodet i armene. Mumler nå … ) Det 

verste er at vi ikke har råd til mer maling nå. 

 

Stephen: (Fremdeles veldig sint og oppgitt.) Hadde vi hatt råd, kunne det ikke falle meg inn å male 

dette på nytt uansett. Det er ganske mye jobb. Jeg skjønner ikke hva som er galt med dette?? 
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Anna: (Ser opp. Nesten hyler.) Vi kan ikke invitere folk hjem til en stue med slik farge. Det er helt 

forferdelig! Jeg skjønner ikke at du kunne gjøre dette!?! 

 

Stephen: (Napper til seg Annas laptop med malerhendene sine) 

 

Anna: (Skriker.) Nå får du maling på laptoppen min! (Hun prøver å ta laptoppen ut av hendene på 

Stephen.) 

 

Stephen: (Roper høyt) Nei! Nå skal vi se på den malingsbestillingen. Jeg driter i PC-en. Den tåler 

det!  

 

(Stephen henter frem den siden de bestilte fra… Anna står irritert med henda i kors og skuler bort på 

ham. Sint) 

 

Stephen: Her. Her har vi bestillingen vår … 

 

 

Hvordan slutter dette lille skuespillet? 

• Er det en av dem som tar feil her? 

• Er det kanskje ingen av dem har gjort noen feil? Kanskje har de begge rett. Det er riktig farge, men 

det var vanskelig å sammenligne fargen de så på skjermen (på nettsiden) med hvordan fargen er/blir 

i virkeligheten-? 

• Kunne de løst dette på en annen måte (uansett hva årsaken til farge-misforståelsen var)? 

• Hvordan kunne de unngått å gjøre dette til et så stort problem?  

• Er det en idé for dem å kutte ut juleselskapet siden det både skal skje og har skjedd så mye i livene 

deres akkurat nå? Er de kanskje litt for stressa og slitne? 

 

Hvis dere har tid, lag gjerne en avslutning til skuespillet der Anna og Stephen løser problemet sitt og 

greier å tilgi hverandre. Det er viktig at dette foregår så realistisk som mulig. Hvordan kan man for eksempel 

tilgi noen når man har gått så grundig til angrep på hverandre, hylt og skreket og sagt en god del fæle ting? 

 

Worst case senario: La oss si at Anna og Stephen ikke greier å tilgi hverandre. De løser problemet med 

malingen på ett eller annet vis, men de har ikke bedt om unnskyldning til hverandre for sin dårlige oppførsel. 

Det som så ut til å bli et lykkelig ekteskap har nå fått en skikkelig mørk side. De har blitt vant til å rope og 

skrike til hverandre og å anklage hverandre for ting før de faktisk tenker igjennom hva slags konsekvenser 

dette vil få for deres forhold og ekteskap på langsikt. 

 

Noe å tenke på 
Vi mennesker er ofte svært opptatt av å finne feil hos andre, og så glemmer vi hva vi har å tape hvis vi stadig vekk klager, syter og 

kjefter istedenfor å lytte, spørre pent, og ta hensyn til at andre oppfører seg og tenker annerledes enn oss selv, osv.  

 

Ekteskapet er noe fantastisk. Det er en gave vi kan få for resten av livet. Likevel krever det like mye av oss som det vi får. Vi kan 

ikke være forberedt på alt og alle situasjoner som kan oppstå, men vi kan gjøre vårt beste for å ikke forverre situasjoner. Det var 

kanskje ille nok at Anna synes fargen Stephen hadde malt var totalt feil, og at Stephen på sin side allerede hadde malt to vegger i 

denne fargen. Her er det snakk om både en investering i penger og i tid. Dette er likevel konkrete ting (penger og tidsbruk), som vi 

mennesker kan forholde oss til. Det er ikke alltid like lett å vite hvordan best å investere i et forhold til et annet menneske. 


