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HANDLINGEN

På grund av en våldsam storm har Daland, kaptenen på ett fartyg, tvingats överge 
tankarna på att nå sin hemmahamn. Istället ankrar han för tillfället i en 
näraliggande bukt. Dalands rorsman blir kvar på fartyget för att hålla vakt. Han 
sjunger en ballad, i vilken han beskriver sin längtan efter den älskade och somnar 
strax därefter. Ett egendomligt skepp förtöjer plötsligt intill Dalands fartyg och dess 
kapten, den Flygande Holländaren, en legend bland sjöfarare, går i land. 

Han berättar om den förbannelse, som vilar över honom. En gång under en storm 
svor han att runda en udde, även om det skulle ta honom en evighet. Djävulen tog 
honom på orden, vilket ledde till att kaptenen nu tvingas segla på haven intill tidens 
ände, såvida han inte kan hitta en kvinna, som kommer vara honom trogen ända in i 
döden. Han längtar efter frälsning och angör vart sjunde år en hamn för att leta efter 
en kvinna, som uppfyller detta krav. Nu är tiden åter kommen, även om han tvivlar 
på att kunna hitta henne.

Daland återvänder ombord och väcker rorsmannen, som anropar det egendomliga 
fartyget, som lagt sig intill dem, men får inget svar. Daland upptäcker Holländaren 
på stranden och ställer några frågor till honom. Holländaren berättar om sina 
ändlösa irrfärder och ber om att få bli gäst hos kaptenen mot en generös summa i 
gengäld. När Holländaren får reda på att Daland har en dotter, frågar han om han 
kan få gifta sig med henne i utbyte mot alla sina rikedomar. Även om Daland är 
tveksam till detta förslag, är han på samma gång förtjust i tanken på att bli en rik 
man. En sydlig vind blåser upp och Dalands besättning gör sig redo inför återfärden 
tillsammans med Holländarens fartyg. 

I en textilfabrik sitter ett antal kvinnor och sjunger medan de syr. Sentas gamla 
amma Mary kritiserar henne för att ägna sig åt dagdrömmar i stället för att arbeta. 
De andra kvinnorna retar Senta för att hon är som besatt av den Flygande 
Holländaren, i synnerhet som jägaren Erik är förälskad i henne. Senta ber Mary att 
sjunga balladen om den Flygande Holländaren, men när denna vägrar, sjunger hon 
den själv. Då hon kommer till slutet av sången, förklarar Senta att hon ämnar bli 
den, som skall rädda Holländaren från dennes förbannelse. Alla blir förskräckta, 
särskilt Erik, som råkat höra vad hon sagt. Han meddelar att Dalands fartyg är  
på väg in i hamnen. Mary beordrar kvinnorna att förbereda festen inför männens 
återkomst.

Erik upprörs över att Senta håller på att glida ifrån honom. Han delger henne en 
märklig dröm, som han haft i vilken han såg Senta segla ombord på ett mystiskt 
fartyg i sällskap med en främling. Senta är nu övertygad om att Holländaren 
försöker leta reda på henne och att det är hennes öde att rädda honom. Erik ger sig 
av i förtvivlan. Daland anländer tillsammans med Holländaren och föreställer 
honom för Senta. Hon är som förhäxad av besökaren och Daland vädjar till dottern 
att godta hans önskan om giftermål.

ENSEMBLEN

Senta och Holländaren lämnas ensamma. Båda hoppas på att deras drömmar  
skall gå i uppfyllelse. Senta säger ja till Holländarens löfte om giftermål och berättar 
för honom att hon kommer bli hans räddning. Holländaren varnar henne för de 
offer hon måste acceptera genom att gifta sig med honom, men hon svär på att vara 
honom trogen intill döden. Daland återvänder överlycklig när han inser att en 
förlovning snart skall äga rum.

Sjömännen ställer till med en fest. Kvinnorna anländer med mat och dryck. De 
anropar Holländarens fartyg, men får inget svar. Kvinnorna känner ett obehag inför 
den spöklika tystnaden och ger sig av. Männen, som blir alltmer berusade, anropar 
högljutt Holländarens fartyg. Till sin fasa får de plötsligt svar från dennes besättning.

Erik återvänder utom sig av sorg över att Senta verkar lämna honom för 
Holländaren. Denne råkar höra slutet av deras samtal och övertygas om att Senta är 
otrogen. Senta vädjar till honom att lita på henne, men han beslutar sig för att 
återvända till havs. Han berättar för henne om de kvinnor, vilka brutit sina löften 
gentemot honom i det förgångna: de har alla blivit evigt fördömda. Han vill rädda 
Senta genom att överge henne nu innan hon kommer bryta sitt löfte. Han avslöjar 
sin identitet som den Flygande Holländaren, går ombord på sitt fartyg och seglar 
iväg. Senta blir ensam kvar.
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