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Fruen fra havet Henrik Ibsen Hent PDF Doktor Wangel er lege i en liten by på vestkysten av Norge. Han har
to døtre fra sitt første ekteskap, Bolette og Hilde. Etter at hans første kone døde, giftet han seg med Ellida,
som er mye yngre enn ham. Hun er datter av en fyrvokter, og har vokst opp ute i havgapet. Ellida og Wangel
fikk en gutt sammen, som døde som spedbarn. Etter den tid har de ikke hatt noe ekteskapelig samliv, og

doktoren er bekymret for Ellidas mentale helbred. Han har skrevet til Bolettes tidligere huslærer Arnholm og
invitert ham til å komme og besøke dem, fordi han tror det vil ha gunstig virkning på Ellida. Men Arnholm
misforstår og tror det er Bolette som går og venter på ham, og han frir til henne. Motstrebende går Bolette
med på å gifte seg med sin gamle lærer, siden hun ser det som sin eneste mulighet til å komme seg ut i

verden.

Ellida var for ti år siden forlovet med en sjømann. Etter å ha begått et mord på en skipskaptein ble han nødt
til å rømme, men han ba henne om å vente på ham til han kom tilbake for å hente henne. Hun forsøkte

forgjeves å heve forlovelsen. Denne fremmede mannen har en dragende makt over henne, og når han nå etter
alle disse årene kommer tilbake for å ta henne med seg, forstår Wangel at han er nødt til å gi Ellida valget i

frihet mellom å bli hos ham eller reise med den fremmede. Hun velger da å bli hos sin mann, og stykket ender
med at den fremmede drar sin vei mens Ellida og Wangel tar fatt på sitt nye samliv.
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