
Hamlet  på Luleåvers 

Välkomna till att lyssna på 

hur det i Hamlets tragedi kan gå! 

När vi fria händer haft 

då måste ni ha huvudet på skaft 

för vi har tolkat Hamlet på vårt sätt 

du får döma vad som är fel och vad som är rätt. 

Hamlet i original 4 timmar tar 

nu du den upplevelsen har kvar. 

Istället får du vår korta version höra 

när vi för dig Hamlet vill framföra. 

 

Prins Hamlet huvudpersonen är 

han i Ofelia är kär. 

Hans pappa har nyss dött en naturlig död som det låter 

men vandrar oroligt som en vålnad fram och åter. 

Hamlets farbror Claudius är en ulv i fårakläder 

han ler så glatt när han får Hamlets mor i bröllopskläder. 

Laertes är Ofelias bror 

deras pappa hovmannen Polonius på slottet bor. 

Horatio är Hamlets bäste vän 

till slutet har vi inte hunnit än. 

 
  

Om din pappa hade varit död i två månader. 

 Om din mamma hade gift om sig med din farbror. 

 Om din sorg inte fick någon plats. 

 Om någon viskade om ett avskyvärt mord 

Skulle inte du bli galen då? 

Skulle inte du bli Hamlet då? 

Om du hade en pojkvän och ni älskade varandra. 

Om din pappa och bror inte tyckte om det. 

Om din pojkvän dödade din pappa 

och sedan blev sänd utomlands. 

Om din bror inte fanns när han behövdes 

Skulle inte du bli utom dig då? 

Skulle inte du bli Ofelia då? 

Om mor och son. 

Om kärlek och svek. 

 Om far och son och vänner. 

Om plikt och hämnd. 

 Om kung. 

Skulle inte du bli nyfiken? 

Skulle inte du sitta i publiken? 
 
 



Dagarna går  

Kung Claudius förstår 

att sanningen för Hamlet står klar 

han vet att Claudius har dödat hans far. 

Claudius får en desperat glöd 

nu önskar han bara Hamlets död. 

Ofelias liv blev alltför kort 

nu vill hennes bror Laertes Hamlet få bort. 

Då ordnar Claudius fäktningstävling med förgiftat svärd. 

Men då dör drottningen av dödligt vin i denna galna värld. 

Kung Claudius faller snart själv i den dödens grop han grävt för andra 

även Hamlet får till dödens rike vandra. 

 

Du har nu  fått höra om en världsberömd tragedi 

slutet blev inte gott utan en sorglig sorti. 

Där både mördare och offer döden mött 

 och ingen sover längre i sin säng så sött. 

Vad kan vi då av pjäsen lära? 

Kanske att det är bättre att vårda de vi har kära 

och hellre försonas med människors hemska dåd 

än att hämnas vår mor och far vars död blev bråd. 

 

 
 


