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1e bedrijf
Thor komt briesend en stampvoetend op.
Sif en enkele asen zijn daar aan het werk.
Thor schreeuwt tegen zijn vrouw Sif:
Thor:

O, wie heeft dit mij, de god van donder en bliksem aangedaan?
Wie durft mij, de beschermer van Asgard, zoon van Odin te bestelen?

Sif:

Wat is er, Thor, wat is er gebeurd?

Thor:

Mjölnir, mijn hamer, de schrik van de reuzen, ...... hij is weg!

Sif:

Je hamer, Thor, hoe kan dat nou?
O, als de reuzen dat te horen krijgen, dan zijn we in gevaar!

Thor:

Toen ik ging slapen, lag hij nog naast me.
Een slimme dief moet hem in het duister gestolen hebben!

Sif:

Ik heb niets gemerkt Thor, ik heb heel vast geslapen.

Aas 1:

Ik ook niet, heer Thor.

Aas 2:

Het was aardedonker vannacht.
Zo donker dat ik mijn teen flink stootte.

Thor:

Was jij aan het rondsluipen vannacht?
Was jij de dief, zeg op man!!!

Aas 2:

Ik ging naar de paarden vannacht, heer Thor!
Hebben jullie niet gehoord hoe onrustig die waren?
Het leek wel of ze voor de duivel bang waren!

Sif:

Misschien wel voor Loki, die ondeugd.
Er stroomt reuzenbloed door zijn aderen.
Hij was zeker weer met een van zijn nare grappen bezig.

Aas 3:

Maar de hamer stelen, dat doet hij niet.
Hij bewees toch dat hij met ons tegen de kwade reuzen strijdt.

Aas 4:

Loki, de god van het vuur, is verzot op kattenkwaad.
Maar mjölnir wegnemen dát doet hij niet!
Hij gaf hem immers, als geschenk.

Thor:

Mijn hamer, mijn mjölnir, ik kan er alles mee vermorzelen.
Ik slinger hem weg, hij treft eerst zijn doel en keert weer terug!
Hoe groot de afstand ook is.

Aas 5:

Het is een machtig wapen, heer Thor.
En toch zo klein dat u hem in uw gordel mee kunt dragen.

Thor:

Met mjölnir kan ik vliegen, kan ik iedere poort openen.
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Aas 1:

Dat zijn steel een weinig kort is, is slechts een klein foutje.

Thor:

Met een ijzeren handschoen aan is het geen probleem.
De rijpreuzen, onze doodsvijanden, zijn er echt bang voor.

Sif:

Waar blijft Loki toch.
Gaat er ergens iets mis, dan is Loki er altijd als de kippen bij.

Aas 3:

Denk je echt dat Loki er iets mee te maken heeft?

Aas 4:

Zei hij niet dat u goed op de hamer moest passen?

Aas 1:

Ja, maar hij zei ook dat mjölnir u nooit teleur zou stellen.

Aas 5:

Misschien wil hij u testen?

Sif:

Of het is weer een van zijn vervelende grappen.

Thor:

Hij zit vol streken, die Loki, die onheilstichter.

Aas 1:

Net als toen hij de haren van Sifs hoofd knipte, toen ze sliep.

Aas 2:

Bij Sif nog wel, de stormsirene, de eega van Thor!

Thor:

Ik had zijn beenderen moeten breken.
Hem onder een berg moeten pletten.
Ga hem halen, dat stuk addergebroed, onmiddellijk!.

De asen gaan af en komen weer op met Loki
Loki:

U hebt mij geroepen, heer Thor, hihihihi, is er iets gebeurd?

Thor:

Of jij dat niet weet, mijn hamer is weg, gestolen.
Is dat weer zo’n misselijke streek van jou?

Sif:

Laat het niet waar zijn, Loki!

Loki:

Nee heer Thor, nee vrouwe Sif, hihihihi.
Een van de reuzen zal de hamer wel gestolen hebben.
Ze azen erop de asen te grazen te nemen, hihihihi.

Thor:

De reuzen willen ons asen maar wat graag te grazen nemen.

Freya komt binnen, samen met twee kamermeisjes.
Freya:

Wat is hier aan de hand, Thor?
Waarom schreeuw je hemel en aarde bij elkaar?

Thor:

Mijn hamer is weg, Freya.
De reuzen, dat boos gebroed, die dieven, hebben hem gestolen.
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Freya:

Dan lukt het de reuzen Asgard, de godenwereld, te veroveren.
Wat verschrikkelijk!

Loki:

Ik schonk heer Thor dit machtige wapen, door de dwergen gesmeed.
En nu verdenkt hij mij dat ik hem heb meegenomen, hihihihi.
Thor vertrouwt me niet.

Sif:

Je bent ook niet te vertrouwen, Loki.

Thor:

Laat maar eens zien dat je dat wel bent, breng me mijn hamer terug.

Loki:

Thor, u mag dan de krachtigste van de goden zijn, ik ben slimmer.
Ik help u, maar dan vraag ik u wel een gunst.
Ik vraag u de valkenverenmantel van godin Freya.
Daarmee verander ik me in een vogel en zal ik de hamer vinden.

Freya:

Natuurlijk krijg jij hem, Loki, al was hij van goud, al was hij van zilver.

Loki:

Als een vogel vlieg ik over de rivier Ifing, over de kale uitgestrektheid
van Jotenheim.
Ik neus eerst in Thrymheim, de verblijfplaats van de lawaaireuzen.

Allen:

Ziet hoe Loki vliegt als een vogel
met Freya’s valkenverenmantel om zich heen.
Op zoek gaat hij naar de hamer mjölnir,
die zo plotseling verdween.
Hebben de reuzen de hamer gestolen?
Zal Loki ontdekken waar mjölnir is?
Vlieg Loki, vlieg vlug!
Breng de hamer van Thor terug!

2e bedrijf
Loki komt aan in Thrymheim.
Thrym, de koning van de lawaaireuzen zit daar, met de reuzen om zich heen.
Loki:

Gegroet, koning Thrym, koning der lawaaireuzen, gegroet, hihihihi.

Thrym:

Gegroet, Loki, zoon van Laufey, welkom op Thrymheim.

Reus 1:

Gegroet, Loki, zoon van Laufey!

Thrym:

Hoe gaat het met de asen en de elfen?

Reus 3:

Ben je alleen naar Jotenheim gekomen?

Reus 2:

En waarom dan wel?

Loki:

Het gaat slecht met de asen en de elfen, want Thors hamer is weg.

Reus 1:

Thors hamer is weg, hahahaha!
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Thrym:

Waarom kom je dan hierheen?

Reus 1

Denk je dat de hamer in Jotenheim is?

Reus 5:

Denk je dat Thrym de hamer heeft?

Loki:

De asen hebben mij gestuurd en ik denk dat jij de hamer hebt, ja.
Geef hem me maar gauw terug, hihihihi.

Thrym:

Waarom denk je dan wel dat ik dat waardeloze ding heb?

Loki:

Aha, hihihihi, nou weet ik het zeker.
Lukte het niet om hem te slingeren?
Heb je ontdekt dat dit machtige wapen alleen gehanteerd kan worden
Door iemand die dat waardig is.
Jij kan er niets mee, hihihihi, je kan er helemaal niets mee!

Thrym:

En of ik die hamer van de dondergod heb, haha!

Reus 5:

En of hij de hamer van de dondergod heeft, haha!

Thrym:

Ík kan er niets mee, niémand kan er meer iets mee!
Tien kilometers diep onder de aarde ligt hij, veilig verstopt!

Reus 2:

Vergeet het maar, ik geef hem nooit terug.

Reus 1:

Hij geeft hem nooit terug!

Loki:

Nooit, Thrym, koning der lawaaireuzen?
En als ik een wens kan vervullen, je liefste wens?
Iets wat je altijd al hebt willen hebben, hihihihi.

Thrym:

Geen kans, Loki, geen schijn van kans.

Reus 2:

Geen kans, Loki, geen schijn van kans!

Loki:

Is er dan niets wat je al jaren naar verlangt?

Thrym:

Iets waar ik al jaren naar verlang?!!!

Reus 3:

Iets waar hij al jaren naar verlangt?

Thrym:

Iets wat ik dolgraag de mijne wil noemen?
Mijn hele kasteel staat vol schatten en juwelen.

Reus 4:

Zijn hele kasteel staat vol schatten en juwelen.

Thrym:

Mijn stallen zijn gevuld met goudhoornig vee en smetteloze zwarte
ossen, zoals reuzen dat graag zien.

Reus 3 en 5:

Zoals wij dat graag zien, ja!
5

Thrym:

Toch heb ik nog wel een wens.

Reus 1:

Hij heeft nog wel een wens.

Thrym:

Ja, ik heb een stil verlangen, iets waar ik al heel lang naar smacht.
Oké, jij je zin, Loki, jij krijgt je zin!
De asen krijgen de hamer terug ……….. als

Reus 2:

Geef je de asen de hamer terug?!?

Thrym:

……de schone Freya, godin van de vruchtbaarheid, mijn vrouw wordt.

Reus 3:

Als de schone Freya zijn vrouw wordt, haha!

Loki:

Wou, wat een wens, ik zal de boodschap overbrengen, heren.

Reus 4:

Dag Loki, zoon van Laufey!

Reus 5:

Groet de asen van ons, haha!

3e Bedrijf
Op Asgard. Thor staat op de uitkijk. De asen staan bij hem. Heimdal en Sif zijn er ook.
Heimdal:

Thor, ik hoor dat je hamer weg is.

Sif:

Is dat alom bekend dan?

Heimdal:

Mijn gehoor is zo scherp dat ik het gras in de aarde kan horen groeien
en de wol op de ruggen van de schapen.
Dat gebrul van jou zojuist doet me nog pijn aan de oren.

Aas 3:

Buitengewoon zicht heeft u ook, Heimdal, de scherpogige, witte god.

Aas 4:

U ziet bij nacht evenveel als bij dag, toch.

Heimdal:

Daarom ben ik ook de bewaker van de Asgard.
Komen de reuzen de regenboogbrug over, dan waarschuw ik jullie

met
gjallarhoren, de hoorn der klanken, hoorbaar in alle negen werelden.
Aas 5:

Heeft u niet gehoord of er vannacht een reus is geweest die de mjölnir
heeft gestolen?

Heimdal:

Nee, ik heb niets gehoord.
Wel hoor ik dat Loki eraan komt.

Sif:

Daar zul je hem hebben.

Thor:

Loki, welk nieuws breng je me vanuit het heelal?

Aas 1:

Vlug spreek op, Loki, heb je de hamer bij je?
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Loki:

Ik heb goed nieuws heer Thor, Thrym, de lawaaireus, heeft uw hamer.

Aas 2:

Dan gaan we hem halen, met zijn allen!

Aas 3:

Op ten oorlog!

Aas 4:

Dan maken meteen al die reuzen een kopje kleiner.

Loki:

Al verslaan we al de reuzen, de hamer vinden we daarmee niet.
Thrym heeft hem tien kilometer onder de aarde verstopt, hihihihi.

Sif:

Niemand zal hem vinden.

Thor:

Noem jij dat goéd nieuws, hoe krijg ik ooit mijn hamer terug?

Aas 4:

Tien kilometer onder de aarde, dat vindt niemand.

Aas 5:

Welke list kan hier nog helpen?

Loki:

U krijgt hem terug, heer Thor, dat heb ik geregeld, hihihihi.

Aas 1:

Geregeld? Dat is zeker weer zo’n schelmenstreek van je, Loki !

Loki:

Heer Thor krijgt mjölnir terug, als hij Thrym Freya als vrouw geeft.

Aas 3:

Als hij Thrym Freya als vrouw geeft?

Heimdal:

Wil hij Freya als vrouw en dan geeft hij mjölnir terug?

Aas 1:

Dat meent hij toch niet, hè?

Loki:

Als bruidsgift geeft hij mjölnir terug. Thrym gaf me zijn woord.

Thor:

Dat zou dé oplossing kunnen zijn: Freya die trouwt met Thrym.
Asen, haal Freya, vraag of ze wil komen?

Heimdal:

Thor, reageer toch eens niet zo overhaast.

Thor:

Zwijg Heimdal, ik wil mijn hamer terug en snel!

De asen gaan af en komen snel terug met Freya. Haar dienstmaagden zijn bij haar.
Freya:

Thor, je hebt me geroepen.
Dag Heimdal, ook gegroet.
Hallo Loki, is je reis geslaagd, heb je de hamer teruggebracht?

Thor:

Freya, ik krijg mjölnir terug, Loki heeft dat geregeld.

Freya:

Loki heeft dat geregeld?

Thor:

En jij moet me daarbij helpen.
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Alleen jij, Freya, kunt ervoor zorgen dat Asgard weer veilig is.
Dienstmaagd 1:

Alleen Freya kan ervoor zorgen dat Asgard veilig is?

Freya:

Alleen ik, Thor?
Natuurlijk wil ik helpen.
Wat kan ik voor je doen?

Thor:

Ik wist wel dat ik op je kon rekenen, Freya.
Neem je bruidssluier en ga met me mee naar Jotenheim.
Thrym wil je als vrouw, als bruidsgift krijg ik dan de hamer terug.

Heimdal:

Rustig aan, Thor, denk even na, alstublieft.

Dienstmaagd 2:

Nee, meesteres, nee!

Freya:

Mijn bruidssluier pakken?
Met Thrym trouwen?
Vraag je me dat?

Dienstmaagd 1:

Dat kan niet, o nee!

Thor:

Thrym heeft de hamer onvindbaar tien kilometer onder de aarde
verstopt.
Alleen als jij met hem trouwt, krijg ik mjölnir terug.

Freya:

Ben je krankzinnig geworden, Thor der asen!
Ik zal Odur, mijn geliefde heer en meester nooit verlaten!
Ik zal nooit en te nimmer de bruid worden van een reus!
Ik zou sterven van heimwee.
Hoe kun je me dat vragen!

Heimdal:

Zonder Freya treden zomer en winter niet in op Asgard en Midgard.

Thor:

Zonder mjölnir zullen Asgard en Midgard er niet meer zijn!

Dienstmaagd 2:

Heer Thor, weggaan van hier, dat kunt u toch niet aan Freya vragen?

Freya:

Thor, ik help je de hamer terug te vinden, maar Odur verlaat ik nooit!

Dienstmaagd 1:

Odur verlaat ze nooit!

Heimdal:

Thor, er moet een andere oplossing zijn.
Laten we eerst eens goed nadenken met elkaar.

Thor:

Ach jullie hebben gelijk.
Wat kan ik doen, ik weet het ook niet meer.
Zonder mjölnir is Asgard verloren.

Loki:

Heer Thor, vrees niet.
Thrym acht zich oppermachtig en wil dolgraag Freya als vrouw krijgen.
Dat maakt hem roekeloos.
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Ik misleidt hem wel met een list.
Sif:

Jij altijd met je listen en streken, Loki.

Loki:

Nu komen ze anders goed van pas, hihihihi.

Aas 4:

Als er iemand Thrym kan bedotten dan is het Loki wel.

Thor:

Zeg op, Loki, wat heb je bedacht?

Loki:

Nog niets heer Thor, laat me er een nachtje over slapen.
Dan drijft er meestal wel iets boven in dat brein van mij, hihihihi.

Heimdal:

Ik heb daar geen nacht voor nodig, ik kan immers wijselijk vooruitzien!
Laat mij eens nadenken.
Wat dacht je hiervan: als Freya niet als bruid naar Thrymheim gaat,
dan sturen we een valse Freya naar Thrym.

Loki:

Slim, heel slim, ik had dat bedacht kunnen hebben, hihihihi.

Dienstmaagd 2:

Een valse Freya, wat bedoelt Heimdal met een valse Freya?

Aas 5:

Luister nu even, ik denk dat het een goed plan is.

Sif:

Een valse bruid, wie gaat er dan als valse bruid?

Heimdal:

Freya, wil jij je bruidssluier en kleding uitlenen?

Freya:

Natuurlijk wil ik mijn bruidssluier en kleding uitlenen, met het
Brisinghalssnoer en al mijn sieraden erbij.
Wat gaat er dan gebeuren?

Heimdal:

Thor, jij gaat naar Thrymheim, als lieftallig bruidje.
In een prachtige jurk en een sluier over je haar zal de reus denken dat
je Freya, de godin van de schoonheid bent.
Tot het te laat is.
Je zorgt dat je de hamer in handen krijgt en vermorzelt alle reuzen.
Freya, welke kleding zou Thor goed passen?

Freya:

Dienstmaagden, haal snel passende kleding en de bruidssluier.

Dienstmaagden:

Ja, meesteres.

Thor:

Ja maar Heimdal, de asen zullen me uitlachen?

Heimdal:

Wees wijs, Thor, bedenk hoe snel de reuzen in Asgard zijn, als je de
hamer niet terugkrijgt.

De dienstmaagden gaan af en komen terug met meerdere kledingsetjes.
Dienstmaagd 1:

We dachten dat dit het meest passend is.
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Dienstmaagd 2:

Maar deze jurk zou ook goed staan.

Heimdal:

Thor, doe dit kleed eens aan en gedraag je als een lieflijk bruidje.

Dienstmaagd 1:

En praat als een lieftallig bruidje.

Heimdal:

Als je met je eigen donderstem praat, Thor, val je door de mand.

Freya:

Praat me eens na, Thor, met een allerliefst stemmetje.
O liefste, ik verlang zo naar je!

Thor: (eerst nog met zijn luide donderstem)
O liefste, ik verlang zo naar je!
Heimdal:

Zachter Thor en hoger!

Thor: (Nu zacht en hoog)
O allerliefste van me, trouw met me, vandaag nog!
Dienstmaagd 2:

Dat is precies de juiste toon.

Freya:

En denk eraan, Thor, lieftallige bruidjes eten ook lieftallig.

Dienstmaagd 1:

Als je eet zoals je altijd eet, dan zullen de reuzen meteen zien dat
ze voor de gek gehouden worden.

Thor: (Nog met het hoge stemmetje)
Ik heb ook altijd grote honger.
Thor wordt aangekleed door de dienstmaagden.
Freya:

Thor, je ziet er prachtig uit.
Je kunt zo voor mij doorgaan.
Loop eens even rond.

(Thor doet ze best, maar het is alles behalve gracieus)
Heimdal:

Kom Thor, doe je best, denk aan Asgard.
Freya loopt veel gracieuzer.

Freya:

Zo moet je je bewegen, Thor, doe mij na, ja prachtig.

Thor: (met donderstem)
Lieflijk praten, gracieus bewegen, lieftallig eten, als ik dat maar
allemaal onthoud.
Loki:

Heer Thor, zal ik met u meegaan ………….. als bruidsmeisje, hihihihi?

Heimdal:

Goed plan, Loki.
Jouw listen en streken zullen best wel eens nodig kunnen zijn om
Thrym te bedriegen.
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Freya:

Dan is dit kleed heel passend voor jou, Loki.
Kamermeisjes, kleed Loki ook aan.

Thor:

Loop eens bevallig, laat jij eens zien hoe dat eruit ziet.

Loki: (met hoog stemmetje)
Zo lieve Freya, mag ik zo met je mee?
Dienstmaagd 2:

Loki, wat ben jij een schattig bruidsmeisje, hihihihi!

Loki: (steekt een arm door Thors arm, samen lopen ze bevallig af) (met hoog stemmetje)
Kom bruidje, we zullen onderweg nog flink moeten oefenen.
Allen: (lachen hartelijk.)

4e Bedrijf:
Thrym:

Sta op, mijn reuzen en maak je gereed voor het feest!
Freya, dochter van Njörd, heer der wanen, komt, mijn vrouw!

Reus 1:

Freya, dochter van Njörd, heer der wanen, wordt je vrouw?!?

Thryms zus:

Ga jij met Freya trouwen?

Thrym:

Mijn stallen zijn gevuld met goudhoornig vee en smetteloze zwarte
ossen, zoals de reuzen dat graag zien.

Reus 2:

Zoals wij dat graag zien, ja!

Thrym:

In mijn kasteel heb ik schatten en juwelen opgestapeld.
Ik heb nog maar een wens en die wordt nu vervuld.

Reus 3:

Nog maar een wens?

Thryms zus:

Nog maar een wens en die wordt nu vervuld?

Thrym:

Het enige wat ik nog verlang, is de schone Freya als mijn vrouw!

Thor en Loki komen binnen.
Wees welkom, schone vrouwe.
Thor: (met hoog stemmetje)
Daar ben ik heer, ik verlang er zo na uw vrouw te zijn.
Loki: (met hoog stemmetje)
Freya verlangt er zo na uw vrouw te zijn, heer van Thrymheim.
Thor:(met hoog stemmetje)
Ik kan niet wachten om met je te trouwen, Thrym.
Ik heb mijn bruidsmeisje meegenomen om mij bij te staan.
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Thrym:

Ik ben zo verheugd dat je er bent.

Thryms zus:

Ben je moe van de reis?
Willen jullie je wat opfrissen misschien?

Thor: (met hoog stemmetje)
Ja, graag. O wat bent u vriendelijk!
Thrym:

Zusterlief, breng mijn schone bruid naar haar vertrek.
Makkers, maak de grote zaal klaar voor een groots feest.
Zorg dat er ossen, zalm, zoetigheden en mede is in overvloed.

Reus 2:

We nodigen alle reuzen uit voor dit bruiloftsfeest.

Thryms zus:

Volg mij maar, geachte vrouwe!

De reuzen brengen de zaal op orde.
Thrym, Thryms zus, Thor en Loki gaan aan de grote tafels.
Het eten wordt opgediend.
Thrym:

Mijn liefste, de rijkste spijzen bied ik u, de drank zal rijkelijk vloeien.
Er zal onze gasten aan niets ontbreken op ons bruiloftsmaal.

Reus 4:

De rijkste spijzen krijgen wij en er is mede in overvloed!

Thor: (met hoog stemmetje)
Het smaakt me uitstekend, liefste Thrym.
Eet toch gezellig met me mee!
Loki: (met hoog stemmetje)
Freya, Freya, rustig aan, nu. Eet nu niet teveel ineens.
Thrym:

Ja, voorwaar, nooit heb ik een bruid zo hongerig gezien!

Reus 3:

Nooit heb ik een jonkvrouw zulke grote happen zien nemen!

Reus 5:

En me dunkt, wij nemen toch ook heel grote happen.

Thrym:

Een os heb je op, liefste, acht zalmen en een schaal honingkoeken.

Reus 1:

Er blijft zo niets over voor de vrouwen.

Reus 2:

Eten alle godinnen in Asgard zoveel?

Thor: (met donderstem)
Uhuhuhuh!
(Houdt verschrikt zijn hand voor de mond)
Loki: (met hoog stemmetje)
Freya heeft in acht dagen niet gegeten!
Reus 3:

Acht nachten niet gegeten?
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Loki: (met hoog stemmetje)
Ze verlangde zo om naar Jotenheim te gaan.
Van verliefdheid kreeg ze geen hap door haar keeltje.
Freya, rustig aan, nu, drinkt toch niet zoveel.
Thrym:

Ik heb nog nooit zulke hoeveelheden mede zien drinken!

Thor: (met hoog stemmetje)
Het smaakt me heerlijk, Thrym, drink toch met me mee!
Reus 4: (lallend)

Wij drinken ook gezellig mee!

Reus 5: (lallend)

Drinken alle godinnen in Asgard zoveel?

Thor: (met donderstem)
Uhuhuhuh! (Houdt verschrikt zijn hand voor de mond)
Loki: (met hoog stemmetje)
Freya heeft acht dagen lang geen drinken aangeraakt.
Reus 1:

Geen drinken aangeraakt?

Loki: (met hoog stemmetje)
Verliefd, hè, tot over der oren!
Thrym:

Och lieve schat, laat me je mooie ogen zien.

Thor: (met hoog stemmetje)
Mijn mooie ogen, Thrym, die laat ik je graag zien!
Thor doet zijn sluier een beetje omlaag.
Thrym: (verschrikt)
Freya, wat heb je een vlammende ogen. De vonken spatten eraf.
Reus 2: (lallend)

De vonken spatten eraf?

Thor: (met donderstem)
Uhuhuhuh!
(Houdt verschrikt zijn hand voor de mond)
Loki: (met hoog stemmetje)
Acht nachten al heeft Freya niet geslapen.
Reus 3:

Heeft Freya acht nachten niet geslapen?

Loki: (met hoog stemmetje)
Ze was zo verlangend naar Jotenheim te gaan.
Thrym: (lallend)

Freya lief, laat me je kussen.
De mede benevelt me en de gasten drinken ook volop.
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Laten we snel trouwen voor iedereen onder tafel ligt.
Thryms zus:

Thrym, Thrym, Freya heeft een bruidsmeisje meegenomen.
Ik wil ook bruidsmeisje zijn!

Thrym: (lallend)

Als Freya dat wil, dan vind ik het prima, zusje lief.

Thrym zus:

Wat heb je daar een fraaie halssnoer en wat een mooie armbanden.
Zou je mij een van die armbanden willen schenken.
Mij, je aanstaande schoonzusje?

Thrym: (lallend)

Zusje toch, nu niet, daar is nog tijd genoeg voor.
Eerst gaan Freya en ik trouwen, ik kan niet wachten.

Thor: (met hoog stemmetje)
Lieve Thrym, laten we trouwen, gauw.
Loki: (met hoog stemmetje)
Ik zou de bruidsgift mee terugnemen naar Asgard.
Zullen we dat eerst even regelen.
Thrym: (lallend)

Moet dat nu echt, dat kan straks toch ook wel, bij jouw vertrek?

Thor: (met hoog stemmetje)
Mijn bruidsmeisje moet al heel vroeg weer terug.
Ik denk dat wij dan nog slapen, schat.
Thrym: (lallend)

Lieverdje toch, je hebt gelijk, breng de bruidsgift, de hamer mjölnir.

Reus 4: (lallend)

Hier heeft u de bruidsgift, de hamer mjölnir.

Thrym: (lallend)

Leg hem in de schoot van mijn bruid, dan kan de bruiloft beginnen.

Reus 5: (lallend)

Alstublieft, vrouwe.

Thor: (met hoog stemmetje)
Dank u wel.
Je weet niet hoeveel plezier je me doet met deze bruidsgift.
Thrym: (lallend)

Lieverd, geef me je hand, dan leggen we de huwelijkseed af.
Wat zie ik nu, waarom draag je die ijzeren handschoen, schat?

Thor: (met donderstem)
Thrym, oude reus, het wordt helemaal niets met die huwelijkseed!
Het wordt helemaal niets met dat huwelijk van ons!
Thrym:

Freya, wat doe je nu! Thor, jij bent het. Wat gebeurt er allemaal!

Allen:

De bruiloft ging niet door.
De misleiding heeft haar werk gedaan.
Thor, met zijn mjölnir in de hand,
kon de dronken reuzen zo verslaan.
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De asen wonen weer veilig
achter de regenboogbrug.
Wij brachten u het spel:
zo kreeg Thor zijn hamer terug!
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