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---------------------------------------------------------------------------------------------

ROLLISTA:
Tor, asagud
Freja, dito gudinna
Trym, jätte

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Scen 1

FREJA (sjunger)
Måne full, frön i mull
Kraft att spränga, leva, växa
För barnens skull, barmen full
Mod att växa, leva, älska
Mjuka hull, band av gull
Tid att fröjdas, älska, leva
Måne full, frön i...
TOR
Vid alla rödglödgade eldtursar! Nu har det sannerligen gått för långt.
Jag ska knäcka vartenda ben i hans usla kropp.
FREJA
Vad är det för gormande. Man skulle kunna tro att blixten slagit ner.
TOR
Loke, den odågan. Han har snott Mjölner, min hammare. Vänta bara
tills jag får tag på honom. Jag ska hänga upp honom i hans egna
tarmar. Man skämtar inte med Tor hur som helst. Jag ska...
FREJA
Loke är inte här. Han har rest till Midgård och försvann redan i
förrgår. Så han måste vara oskyldig.
TOR
Han är aldrig oskyldig när det är nåt rackartyg i görningen.
FREJA
Hade du Mjölner när du gick till sängs i går kväll?
TOR
Javisst för tusan. Jag la den under huvudkudden som jag brukar och i
morse var den borta.
Mjölner! Jag vill ha min Mjölner!
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FREJA
Sluta yla! Du låter som en barnunge.
TOR
Utan hammaren är det slut med Asgård. Hur ska jag kunna försvara
oss mot jättarna? Det är väl inte dags för Ragnarök än... Säg inget om
det här, framför allt inte till Oden.
FREJA
Har du verkligen sökt överallt? Ibland kan du vara lite...
TOR
Hallå där!
FREJA
Hammaren måste fram, sätt igång och leta.
TOR
Du hör väl vad jag säger, det har jag redan gjort. Kan du inte hjälpa
till åtminstone?
FREJA
Hammaren är ditt problem.
TOR
Ljuvliga Freja, vackrast bland asar och vaner, jag ber dig.
FREJA
Nåja. Men då föreslår jag att vi beger oss till Mimers brunn och ber
om ett svar. Annars kan vi hålla på att leta till döddagar.
TOR
Döddagar lär det sannerligen bli om jag inte får hammaren tillbaka.
Låt oss komma åstad.
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Scen 2

FREJA
Vi borde snart vara där. Kan du gå lite ordentligt och sluta klampa
fram som en vedhuggare.
TOR
Vi är väl inte ute på nån söndagspromenad heller.
En underlig plats. Det känns som det kryper kålmaskar längs
ryggraden min. Där... där har vi brunnen.
FREJA
Den där pölen, tror du verkligen...
TOR
Absolut, det känner jag på mig.
FREJA
Kanske har du rätt.
TOR
Klart jag har rätt. Hur gör man? Ska du eller jag fråga? Vad säger
man?
FREJA
Till att börja med visar man lite lugn, respekt och värdighet.
TOR
Jaja. Den ser djup ut. Tänk, där nere ligger Odens öga och skvalpar.
Usch. Tänk om han vill ha min näsa eller nåt...
TRYM ( med förställd röst, dold för Tor & Freja, synlig för
publiken)
Vad gäller det?
TOR
Oj, det fanns nån där. Jag skulle vilja veta...
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FREJA
O vördnadsvärde vise, du givmilde, du som gav oss runornas makt,
som skänkte Oden, den högste, hans kunskap. Hör oss, vi kommer i
ett ärende som gäller liv eller död, förlåt oss om vi...
TRYM
Kom till saken, nån gång.
TOR
Vi vill bara veta vart min hammare tagit vägen.
TRYM
Är det till att hålla på och timra hus?
TOR
Mjölner, min stridshammare.
TRYM
Jaså den. Lätt som en plätt. Lyssna!
Lång blir färden. Mäktigt är riket. Väldig bland de väldiga är han
som Mjölner har. Djupt ligger hammaren i jord. God pant må ges för
att få den åter.
TOR
Vi har inte kommit hit för att gissa gåtor. Prata så man begriper.
TRYM
Jag har sagt allt som ska sägas. Passa dig du!
TOR
Ta det en gång till, åtminstone.
FREJA
Tack o vördnadsvärde för ditt svar. Med din hjälp ska hammaren
säkert snart vara tillbaka. Mottag vår ödmjukaste...
TRYM
Gomiddag!
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TOR
Nu har du ställt till det med ditt fruntimmersbabbel, nu vill han inte
prata med oss nåt mer. Vad menade han egentligen?
FREJA
Det förstår du väl. “Väldig, mäktig“, han måste mena Jotunheim,
jättarnas rike.
TOR
Ja det var väl det jag visste.
FREJA
Det visste du inte alls.
TOR
Att Loke måste vara inblandad på nåt sätt, menar jag. Han är ju släkt
med dom, jättarna. Men nu gäller det att ta sig dit med det snaraste,
på något sätt.
FREJA
Du har ju din vagn.
TOR
Den är på reparation. Och en av bockarna har visst fått kvarka. Nej,
låna mig din falkhamn så att jag kan ta mig till Jotunheim snabbt och
obemärkt.
FREJA
Jag vet inte. Sist du hade lånat den såg den ut som nånting katten
släpat in. Men eftersom mycket står på spel. Var bara rädd om den.
Och lycka till.
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Vådligt på vinande vingar han for
den vansinnigt vredgade guden
Asgård snart fjärran försvann
bortom blånande kullar och berg
Midgård, se där, människornas boning
Föga de anar den fara
som hota vår ordnade värld
Akta, se upp för flammande fyren
i driftiga dvärgarnas viste:
Där blev din hammare smidd
i tidernas gryning
Nu är den norpad helt nesligt
mitt framför Asa-Tors näsa
Hämnden blir ljuv
när den åter finns i din hand
Brrr, vilken kyla, fjädrarna fyllas
av frostiga flingor
Skynda förbi de rysliga rimtursas land
Äntligen skymtar du målet:
Jotunheims dimhöljda bergskam
Nu gäller det. Var? Finn din hammare snabbt
innan vrångsinta vakter slår larm
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Scen 3

TRYM
Jag känner en underlig lukt... Hallå där, puttefnask. Hur har du
lyckats ta dig in hit? Stig fram så jag får ta en närmare titt på dig.
Men se, Asa-Tor. Det var minsann inte igår. Vad förskaffar mig den
äran?
TOR
Var hälsad Trym, jättarnas konung.
TRYM
Artig och belevad också. Är du sjuk?
TOR
Jag såg en syn. Jag såg Mjölner sväva ovanför din boning.
TRYM
Det var värst. Har du blivit av med hammaren din? En sån slarver,
hihi. Det tycker säkert inte Oden om.
TOR
Nog med struntprat. Jag vet att du har min hammare. Ta hit!
TRYM
Stäm ner pipan, utan Mjölner är du inte värd mer än en flugskit. Och
vad det beträffar, så är det inte bara att “ta hit“ hur som helst. Den
ligger åtta mil under jorden, och endast jag, listige Trym, kommer åt
den. Så nu har du kluvit din sista skalle. Men kanske skulle jag kunna
tänka mig att lämna tillbaka den, på vissa villkor.
TOR
Och dom är?
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TRYM
Jag vill ha Freja till brud. Inom åtta dagar ska hon kliva över min
tröskel i brudutstyrsel. I annat fall kommer vi och gör pyttipanna av
er allihop, och matar Midgårdsormen med. Se inte så trumpen ut, lille
vän. Den här gången är du besegrad.
TOR
Freja till brud! Skulle du vara karl nog åt henne?
TRYM
Jag har sagt mitt. Försvinn nu ditt kryp, innan du råkar ut för värre
tråkigheter. Åtta dagar, kom ihåg det.
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Scen 4

FREJA
Nå, hur gick det?
TOR
Kan man få sig en bägare mjöd. Vinddraget gav törst, vill jag lova.
FREJA
Jag är varken din fru eller din piga. Passa upp på dig själv! Hur gick
det, undrade jag.
TOR
Fruntimmer.
Det gick utmärkt. Jag visste nästan genast vem som var den skyldige
och efter hårda förhandlingar fick jag tillbaka hammaren av Trym. Så
gott som, i alla fall.
FREJA
Jaha?
TOR
Det är ingen stor sak, men, tja...
FREJA
Sjung ut!
TOR
Trym har friat till dig och du måste tacka ja, annars är Asgård
förlorat.
FREJA
Ingen stor sak! Må Fenrisulven bita dig i tasken. Skulle jag gifta mig
med en lufs till jätte?

11

TOR
Det är väl inte det sämsta, om man tänker efter. Han är mäktig, har
det gott ställt. Och inte ser han väl så illa ut.
FREJA
Aldrig att jag går med på detta. Förresten har jag redan en man. Vad
tror du Frej skulle säga? Och hur skulle ni klara er utan mig, om jag
får fråga? Vem skulle se till att sådden gror och att barn blir gjorda?
TOR
Men allra sötaste Freja.
FREJA
Söta mig hit och söta mig dit. Att vara len i munnen hjälper inte den
här gången.
TOR
I ett sådant här fall måste ändå Asarikets väl och ve gå först. Du kan
inte tänka bara på dig själv.
FREJA
Lätt för dig att säga. Nu går jag till Oden och berättar alltihop, så får
vi ha ett rådslag om vad som är bäst.
TOR
Nej, inte Oden, han flår mig levande. Hysch, vad var det, hörde jag
hans korpar kraxa? Gå inte till Oden riktigt än, låt oss tänka efter.
FREJA
Det måste vara ovant, akta så du inte får huvudvärk.
TRYM
Måndag, tisdag.
TOR
(försjunken i tystnad)
TRYM
Onsdag.
12

FREJA
Jag har en plan.
TOR
Låt höra.
FREJA
Du får gifta dig med Trym i stället.
TOR
Hahaha. Det där var roligt. Men nu måste vi bruka allvar.
FREJA
Jag menar allvar. Hör här: (visk, visk)
TOR
Skulle Tor, den manligaste av gudar, klä sig i fruntimmerskläder. Är
du från vettet, kvinna!
FREJA
Har du någon bättre idé?
TOR
Säkert, låt mig bara tänka efter lite till.
TRYM
Torsdag, fredag.
FREJA
Nu får det bli som jag har sagt, annars går jag till Oden.
TOR
Hmpf.
FREJA
Då ska vi se. Den här blir bra...
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TOR
Aj!
FREJA
Sjåpa dig inte. Titta, du blev ju riktigt söt.
TOR
Tig!
FREJA
Och så Brisingamen, mitt dyrbaraste smycke, annars kanske Trym
misstänker att allt inte står rätt till. Är vagnen din hel och bockarna
friska?
TOR
Jajamen.
FREJA
Spänn för då, så far vi.
TOR
Ska du följa med?
FREJA
Det är nog bäst. Jag förklär mig till din brudnäbb.
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Scen 5

TRYM
Lördag, söndag, måndag! Nämen... Hej!
Välkomna till Jotunheim. Det var inte en dag för tidigt. Nu ska det
bli bröllopsfest. Här saknas ingenting, ska ni veta. Jag har låtit slakta
fyra av mina kolsvarta oxar, mjödet är nybryggt och laxen fet. Får jag
ta en titt på min brud.
FREJA
Du får inte lyfta på slöjan förrän ceremonin är fullbordad.
TRYM
Jaså, nåja. Ett kraftigt fruntimmer, det tycker jag om. Nånting att
hålla i när åskan går, haha. Du är faktiskt vackrare än jag hade
föreställt mig. Men varför så tyst?
FREJA
Han... Hon är lite blyg, men det går över.
TRYM
Visst har jag det trevligt i min boning? Här kommer du att trivas,
Freja. Men nu ska vi äta. Låt er väl smaka.
Det är otroligt vad hon vräker i sig, bruden. En hel oxe och nio laxar.
Hon kommer att bli dyr att ha i hushållet.
FREJA
Det är bara för att hon inte kunnat äta på åtta dagar av spänning
inför bröllopet.
TRYM
Vad hon dricker! Två tunnor mjöd alldeles själv. Hon blir full, ju.
FREJA
Hon har gråtit i en vecka av längtan, så hon är alldeles uttorkad.
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TRYM
Hoptorkad? Det ska vi nog råda bot på – i natt. Nu kan jag inte
bärga mig längre, jag måste få en liten puss. Men hu, vilka röda ögon,
de lyser som glödande kol i skallen.
FREJA
Hon har inte sovit på åtta nätter av förväntan. Om jag får föreslå, så
tycker jag att vi avslutar måltiden och sätter igång med själva
bröllopsritualen.
TRYM
Ja, här återstår ju snart bara benknotor ändå. Musik!

Samlens nu alla i gästabudssalen
Stunden är kommen, hör upp!
Hylla det vackraste brudpar man skådat
Fröjdefullt flärdfulla Freja
Tusenfalt ståtlige Trym
Freden är säkrad våra riken emellan
när gudinna och jätte blir ett
Nu är det slut på ofärd och trätor
Mäktiga är våra riken
Mäktig är kärlekens kraft

TRYM
Freja, min dyra brud, jag äktar dig idag, att vi för alltid leva samman
och...
FREJA
Ursäkta, men nu vore det väl lämpligt att plocka fram hammaren?
TRYM
Hammaren? Vilken hammare?

16

TOR
Mjölner, din idiot, jag ska... Aj... Host, host... (blir hårdhänt påmind
av Freja om situationen)
TRYM
Vad nu då? Har hon fått tillbaka målföret i en hast? Men det
försvann visst lika snabbt igen. Ta lite mer mjöd så känns det nog
bättre. Det är nåt här som inte stämmer...
FREJA
Avtalet löd: Freja mot Mjölner. Så vart det sagt och så får det bli.
TRYM
Avtal hit och avtal dit. Freja tycks ju mer än gärna vilja ha mig till
make, visst mitt guldhjärta? Och den där slashasen Tor är ju inte ens
här. “Slas-Asa-Tor“, hahaha. Nåja, vi kan ju i alla fall plocka fram
hammaren, för att göra det hela lite högtidligare.
FREJA (viskar till Tor)
Ta det lugnt nu!
TRYM
Snygg sak. Den har inte mått illa av att ha legat nergrävd ett tag.
Freja, min brud. Fatta i hammarens skaft och svär att bli mig trogen,
allt intill...
TOR
Nu du jätte, är det dags att låta slöjan falla. Vid Odens skägg, du har
dragit mig vid näsan för sista gången.
TRYM
Tor! Vid alla...
Stopp, stopp. Tänk på vad du gör.
TOR
Jag har inte tänkt på annat i en vecka.
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TRYM
Några sista ord, bara.
FREJA
Lyssna på vad han har att säga.
TRYM
Segern är din och asarnas. Men gör du slut på mig har du förlorat din
bäste fiende. Vem ska då få dig på riktigt stridshumör? Du skulle bli
sjuk av sysslolöshet.
TOR
Det var det dummaste jag har hört. Jag borde slå ihjäl dig två gånger
om bara för det.
FREJA
Kanske har han rätt...
TOR
Lägg dig inte i det här. Han ska få vad han förtjänar.
TRYM
Förtjänar? Efter att du nästan ätit mig ur huset och snuvat mig på
bröllopsnatten.
TOR
Det måste erkännas att den mat du bjöd på var den bästa jag ätit på
länge. Och hammaren har jag fått tillbaka. Låt gå för den här gången,
då. Fort tillbaka till Asgård innan jag ångrar mig.
TRYM
Vi möts igen, asagud.
TOR
Vi möts igen, jätte.
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