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RESUMÉ
HEMÅT ÖVER ISEN 		
AKT 1
Ellinor Ingman bor på ön Hustrun mitt ute i havet. Hon tar hand om sin ålderstigne far och hon är ganska tillfreds med sitt liv som hemmadottern. Herrman Engström har länge bott utomlands och kommer nu på besök till hemön för att sälja Engströms släktgård efter att pappan dött. Han väntar på skjuts från grannön Tasslan.
Ellinor tänker mycket på Kyra och Hertha, de ingår i hennes skrivprojekt. Kyra var 14 år 1914 och Ellinors mamma Hertha dog för flera årtionden sen. Vårvintern 1914 var ungdomarna på Hustrun på väg på dans. Werner Engström och Kyra Ingman var förälskade.
Pappa Algot har fått ett samtal om en Herr Mann som väntar på att Algots sjötaxi ska skjutsa honom. Algot förlorar sig i minnen om hur han och Hertha träffades och hurudant deras äktenskap var.
År 1914 förevisar Werner teknikens under - kompassen som tryggt ska hjälpa ungdomarna hem över isen efter dansen.
Ellinor hämtar Herrman med sjötaxin. De pratar bland annat om hur livet stått stilla på Hustrun. Väl framme på ön blir Herrman förbryllad över att Ellinor inte vill kännas vid deras ungdomskärlek. Herrman har tänkt övernatta i sitt förfallna barndomshem.
1914 ger Werner en ring åt Kyra. Kyra vågar inte säga emot när Werner börjar leda hemfärden över isen trots stormen.
Det finns råttor hos Engströms, Herrman kan inte övernatta där så Ellinor erbjuder Herrman kost och logi om han hugger ved som betalning. Algot är oroad över nattgästen, sen hundra år finns ett hat mot Engströmmarna på ön. Algot hemsöks av spöken, inte bara av Hertha utan också av Elvin som drunknade när han var liten. Algot är nu mycket orolig över Herrmans uppdykande. Ellinor och Herrman möts i köket på natten. Ellinor minns inte kärleken, men på natten drömmer hon om den.

AKT 2
1914 är ungdomarnas föräldrar övertygade om att ungdomarna snart ska komma hem, trots ovädret. Eller att de i annat fall har förstånd att sova över på Tasslan. Kyras föräldrar är oroliga och köpslår med Gud för att få hem sin dotter välbehållen.
Herrman berättar för Ellinor att Werners kompass finns bevarad och att den fungerar. Han är utled på släktfejden och den gamla skulden som vältrats över på Engströms. Algot förbjuder Ellinor att umgås med Engströmmare. Han hotar henne med ensamhet och hon böjer sig efter hans vilja. Herrman berättar att han i tiderna fått brev från Hustrun som gäller Ellinor. Hon vill inte alls lyssna utan vill nu skaffa en råtthund åt honom så att han kan sova hos sig i fortsättningen.
På väg efter hunden går Ellinor genom isen och ger nästan upp. Mamma Hertha är för en gångs skull till någon nytta och Ellinor kommer upp ur vaken. Stärkt av sin upplevelse och med ny livsvilja sätter hon sig upp mot Algots påbud. 1914 börjar det se ganska hopplöst ut. Ellinor börjar minnas vad som hänt när hon och Herrman var unga. Brevväxlingen kommer åter på tal och Ellinor inser sin pappas svek. 
Hertha har fullgjort sin uppgift, Kyra väntar ännu på att sanningen om 1914 ska komma fram. Herrman bestämmer sig för att inte sälja Engströms. Han vill stanna kvar på Hustrun, hos Ellinor.


