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BESTÄLLNINGSNUMMER: 176282 

 
Serien Skapelsemyter består av 10 radiopjäser och 5 animerade filmer. Till serien 

finns en handledning, manus till pjäsen och ett arbetsblad. I arbetsbladet får du: 

1. Läsa lite om innehållet i pjäsen 

2. Frågor som kan vara ett stöd medan du lyssnar 

3. Frågor att arbeta med efter att du har lyssnat 

 

 

 

5. HAREN OCH DÖDEN 
Radiopjäs 

I rollerna:  

Berättaren, en medicinman - Isa Aouifia 

Haren - Fredrik Meyer 

Skaparen - Andreas Rothlin Svensson 

Mormor Jord - Anita Wall 

Musik - Gustav Löfstrand.  

Manus och regi: Tove Jonstoij 

 

INNEHÅLL 
Varför måste människor dö? Det kan inte Haren förstå. Han lyckas med sin uppgift 

att ta bort alla onda andar från jorden, men döden går inte att ta bort. Haren sätter 

sig och gråter. Han kan inte tänka på något annat. Då förklarar Mormor Jord att 

döden bara är som att snubbla lite. Man kan alltid komma tillbaka.  

De nordamerikanska indianerna hochunk har många berättelser i sin mytologi. 

Några av dem handlar om den magiske anden Haren, som kan byta kropp när han 

vill.  
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STÖD NÄR DU LYSSNAR 
Vad gör Skaparen först? 

Varför kommer det ondska till världen? 

Vad händer när de onda andarna sprider sig över världen? 

Vem är Haren? Hur är Haren? 

Varför skickas Haren till jorden? 

Hur föds Haren på jorden? 

Vad är livsljus? 

Vem är Mormor Jord? 

Varför gråter Haren? 

Hur tröstar Skaparen Haren? 

Vad säger Mormor Jord att döden är? 

 

ATT PRATA OM EFTERÅT 
Hur skulle man kunna beskriva en ande, som hochunk-folket tänkte sig dem? 

Vad tror du händer när man dör? 

Haren hoppar in i en gravid kvinnas mage och låter sig födas som människa. Vilken 

annan känd religiös berättelse påminner det om? 

I hochunk-folkets mytologi har ondskan kommit till världen genom att Skaparen 

gjorde ett misstag. Hur tänker du om det? Vad är ondska enligt dig och hur uppstod 

den? Kan man ta bort ondska? 

 

ATT GÖRA EFTERÅT 
Rita en bild som du sett framför dig när du lyssnat. T ex: Hur ser det ut i hyddan i 

slutet där alla människor och andar sitter och lyssnar på Haren och Mormor Jord? 

Ta reda på var hochunk-folket bodde i USA och Kanada. 

Ta reda på mer om hochunk-folket. 

Ladda ner hochunk-folkets app och slå upp vad några olika ord heter på deras språk. 

 

 

 

 

 


