
Myten om Persefone 
och Demeter

Det här är historien om hur det gick 
till när hon blev Persefone och årsti-

derna skapades.
En dag när Kore plockade blommor, 

öppnade sig marken och Hades, härskare 
över underjorden, steg upp från de dödas 
rike. Han var sedan länge kär i Kore och 
ville gifta sig med henne. 

Han rövade bort Kore och tog med 
henne ned till underjorden. Demeter 
vandrade runt jorden för att söka efter sin 
dotter. Till slut berättade solen, som sett 
allt, att Kore nu var Persefone, drottning i 
de dödas rike. 

I sin sorg och vrede förbjöd Demeter 
blommorna att blomma och säden att 
växa. Snart blev jorden en ödemark och 
både djur och människor svalt.

Till slut befallde Zeus, åskans gud och 
den som bestämde över de andra gudar-

na, att Hades måste lämna tillbaka Perse-
fone till hennes mor. När Demeter såg sin 
dotter igen, rann all hennes ilska bort och 
jorden blev grön igen.

Men Hades hade lurat Persefone att äta 
ett granatäpple medan hon var i under-
jorden, och om man en gång äter av de 
dödas mat, kan man aldrig lämna deras 
land. 

Men Zeus sa, att Persefone fick spen-
dera en månad i underjorden för varje 
granatäppelkärna hon ätit. Hon hade ätit 
sex kärnor, så sex månader varje år måste 
hon leva med Hades.

När Persefone efter sex månader går 
upp till jorden, kommer våren. Men, när 
hon måste återvända till dödsriket under 
vintern, vissnar allt, eftersom Demeter 
sörjer att hennes dotter inte är hos henne.

Demeter är fruktbarhetens och skördens gudinna, som får allt att växa. 
Hennes dotter Persefone hette från början Kore, flickan. Men nu är hon 
Persefone, underjordens drottning och varje gång hon klipper av ett hår-
strå är det någon som dör på jorden. 

Det finns myter från hela världen, fulla av bråkiga gudar, 
modiga hjältar och grymma monster. Känner du till några 
fler?


