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Fruen fra havet Henrik Ibsen Hent PDF "Fruen fra havet" fra 1888 hører til blandt Ibsens mange
ægteskabsdramaer. En kvinde har giftet sig med en mand, hun egentlig ikke elsker, for at kunne slippe sin

vanskelige fortid. Men selvom de to på overfladen lever et lykkeligt liv, er hun alligevel langt fra lykkelig, og
hun drømmer stadig om en gammel elsker. Da han en nat dukker op igen, melder spørgsmålet sig; skal hun

gå, eller skal hun blive i sit ægteskab?

Den norske dramatiker og digter Henrik Ibsen (1828-1906) er én af de vigtigste forfattere i Det Moderne
Gennembrud og regnes som grundlæggeren af det moderne drama med skuespil, der sætter den menneskelige

psykologi i centrum og kredser om den fortid, det er så umuligt at flygte fra. Ibsen er verdensberømt for
skuespil som "Et dukkehjem", "Peer Gynt" og "Hedda Gabler", men producerede i alt over tyve dramaer, der

stadig opføres på teatre over hele verden.
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