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Nora Helmer lever i eit -lsynelatande lykkeleg ekteskap med 
Torvald. Han er advokat og er i ferd med å ta over s-llinga som 
direktør i Aksjebanken. Nora og Torvald har tre små barn. Fru 
Linde, ei barndomsvenninne av Nora, kjem på uventa besøk. Ho 
har vorte enkje og vil gjerne ha ein jobb i Aksjebanken, og ho 
håper at Nora kan hjelpe henne med det.
Nora fortel samstundes fru Linde om løyndommen sin; for fleire 
år sidan redda Nora livet -l Torvald ved å ta han med på ei 
utanlandsreise fordi han var sjuk. Legane meinte at det var 
nødvendig at han fekk eit opphald i varmen. For å ha råd -l reisa 
måDe Nora ta opp eit lån av sakførar Nils Krogstad. Gjelda har ho 
betalt ved å ta på seg nokre skriveoppdrag. Torvald veit 
ingen-ng om deDe.

Nora skaffar fru Linde jobb i banken, noko som fører -l at 
Krogstad får sparken der. Krogstad oppsøkjer Nora og ber henne 
hjelpe seg, slik at han kan behalde jobben. Dersom han mister 
arbeidet siD, vil han avsløre den delen av løyndommen Nora ikkje 
fortalde fru Linde, nemleg at Nora forfalska underskriIa -l faren 
som garan- for lånet. Ho var nøydd -l å gjere det. Som kvinne 
den gongen var ho ikkje myndig, slik at ho kunne ta opp lån i siD 
eige namn. Nora er livredd for å bli avslørt, men ho er heilt sikker 
på at Torvald vil ofre seg for henne og ta på seg alt ansvar 
dersom sanninga kjem for dagen og alle får vite om det.
Torvald får eDer kvart greie på kva som har hendt, han eksplo- 
derer da Krogstad trugar med å gjere deDe kjent for alle, og han 
viser ei ny og ukjend side av seg. Torvald vil sleD ikkje ta på seg 
noko ansvar for ein person som har drive med falskneri. DeDe 
hadde ikkje Nora venta seg, og ho blir svært skuffa over 
ektemannen.

Fru Linde, som -dlegare har haD eit forhold -l Nils Krogstad, får 
han -l å skiIe meining, og han trekkjer -lbake trugsmåla om 
avsløring.

Torvald blir frå seg av glede ved at saka ikkje blir offentleg. Han 
trekkjer -lbake det han har sagt om Nora. Men det er for seint. 
Nora ser no Torvald med andre auge, og ho trur ikkje lenger på 
mannen sin. Det kjem -l eit kraIig oppgjer mellom dei. Stykket 
sluDar med at Nora tek av seg giIeringen og forlet heimen. 

Skodespelet vekte kraIige reaksjonar, særleg sluDscena, der 
Nora går frå mann og barn. Ibsen vart tvinga -l å skrive om 
sluDen for tyske teater og lage ei avslutning som passa 
ekteskapsmoralen på den -da. I den tyske versjonen, som vart 
vist berre éin gong, trekkjer Torvald Nora inn på barnerommet, 
der ho sig saman og seier: «Å, jeg forsynder meg mot meg selv, 
men jeg kan ikke forlate dem.» Nora blir.


