
BRUG TEATRET I UNDERVISNINGEN 

NÅR NØRREBRO TEATER PRÆSENTERER 

 

Dette undervisningsmateriale tilbyder opgaver og øvelser, som kan bruges både før, under og efter, at I 

har set forestillingen. Materialet henvender sig til udskolingen og ungdomsuddannelser. 

God fornøjelse! 

HANDLING 

Josef Stalin afholder et møde for hans toppolitikere i Centralkomitéen og befaler, at Radio Moskva optager 

pianist Maria Yudinas klaverspil, som netop er afsluttet i radioen. Maria er modvillig i starten, men af frygt for 

Stalin ender radiodirektøren med at få genoptaget koncerten og sendt optagelsen afsted. Dog har Maria gemt 

en seddel i pladeomslaget. Da centralkomitéen er taget hjem, modtager Stalin optagelsen af Marias klaverspil. 

Inden han når at lytte til musikken, falder sedlen ud. Stalin læser Marias onde ord om ham og begynder at grine 

hysterisk. Det ender med, at han falder om. Dagen efter bliver Stalin fundet i livløs tilstand på gulvet. Hele 

Centralkomitéen samles, og skal nu finde ud af, hvem der skal blive Sovjetunionens næste landsfader. 

Men hvem skal have magten? Svaret findes i kommunistpartiets øverste top, hvor alle dog har mere travlt med 

sig selv end med landets ve og vel. Et hæsblæsende magtspil med de mest udspekulerede bagholdsangreb 

begynder. Reglerne er enkle: Der er ingen! 

Læs mere om forestilling på: https://www.nbt.dk/detsker/stalins-dod-2023/  

 

MEDVIRKENDE Vicki Berlin, Mathias Flint, Thomas W. Gabrielsson, Solvej Sonne Horn, Andreas Jebro, Amalie 

Lindegård, Anders Mossling, Thomas Mørk og Anne Sofie Wanstrup. 

 

INSTRUKTION OG BEARBEJDELSE Nicolei Faber. MANUSKRIPT baseret på Armando Iannucci og David 

Schneriders film The Death of Stalin fra 2017. KONCEPTUERENDE SCENOGRAFI Franciska Zahle. 

REALISERENDE SCENOGRAFI Peter Schultz. KOMPONIST Daniel Fogh. OVERSÆTTELSE Mads Andersen 

https://www.nbt.dk/detsker/stalins-dod-2023/
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FORESTILLINGSANALYSE OG FORTOLKNING 
 

En forestillingsanalyse er en metode til at undersøge, hvordan en teaterforestilling er bygget op, hvad den 

indeholder, og hvad den betyder. Forestillingsanalysen er opbygget i tre plan: et beskrivende plan, et fortolkende 

plan og et perspektiverende plan, der skal hjælpe tilskueren til at iagttage og forstå en forestill ings DNA. Derfor 

er det vigtigt, at du er meget opmærksom, når du ser forestillingen. Du skal bl.a. lægge mærke til selve teatret 

og teaterrummet, scenografi, rekvisitter, lys, lyd, karakterer og spillestil(e). Som professor i teatervidenskab 

Michael Eigtved skriver, så betyder alt i en forestilling noget, og der er derfor ikke noget, som bare er der eller 

kan betragtes som ligegyldigt. Alt kan analyseres.1  

Inspirationsspørgsmål (før forestillingen) 

Inden man skal i teatret, er det godt at gøre sig nogle tanker om, hvad man skal se, og hvad ens forventninger 

er til forestillingen. Herunder er der nogle spørgsmål, som kan være interessante at overveje, inden man går i 

teatret. 

• Hvad kommer du til at tænke på, når du hører forestillingens titel? 

• Hvad tror du, at forestillingen handler om? 

• Hvilke temaer forventer du vil blive belyst i forestillingen?  

• Hvad forventer du dig af forestillingens visuelle udtryk? (Scenografi og lys) 

• Hvordan forestiller du dig, at musik og lyd vil indgå i forestillingen?  

• Hvilke karakterer forventer du optræder i forestillingen? 

 

 

 
1 Eigtved, Michael: Forestillingsanalyse – en introduktion. Samfundslitteratur. 1. udgave, 2. oplag 2010. 
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Det beskrivende plan (under og efter forestillingen)  

Sæt jer sammen to og to og besvar i fællesskab nedenstående arbejdsspørgsmål. Husk at tage noter, I skal 

bruge dem senere. Bagerst i materialet er der en fysisk øvelse kaldet SPØRGSMÅLSBANKO, som I, i klassen 

kan bruge som hjælp til at åbne samtalen op omkring forestillingen. 

 
Sted og rum   

Noget af det første, I som publikum bliver bevidst om og oplever, inden I ser en forestilling, er selve stedet og 

rummet, hvor forestillingen finder sted. Dette sted, f.eks. et teater, kan altså have en betydning og en 

medskabende kraft i forhold til den forestilling, I skal se.      

• Hvordan definerer Nørrebro Teater sig selv som teater? http://www.nbt.dk/om-os/  

• Hvilken betydning har teatrets kunstneriske profil i forhold til jeres forventninger til STALINS DØD? 

Levede forestillingen op til disse forventninger? 

• Beskriv scenerummet: Er rummet stort, lille, mørkt, lyst eller andet? Hvordan er publikum placeret i 

rummet? 

• Kan scenerummet defineres som klassisk, eller brydes der med traditionerne? Beskriv hvordan.  

 
Scenografi, lyd og lys 

Scenografien er det rum, som scenografen skaber til forestillingen. Scenografien spiller en stor rolle, og sammen 

med lys og kostumer er scenografien en væsentlig del af det visuelle udtryk samtidig med, at den også kan være 

medfortællende i forhold til forestillingens handling. Lyd og lys spiller også en stor rolle i forestillingens samlede 

udtryk, da det er lysets og lydens opgave at forstærke scenografien og de rumlige handlinger, så de påvirker 

tilskuerens sindsstemninger og sanser og skaber associationer.  

• Hvordan ser scenografien ud? (Farver, materialer, rekvisitter, kostumer) 

• Hvad tilfører det forestillingen, at scenografien er, som den er? 

• I forestillingen bliver der brugt forskellige rekvisitter – hvilke har særligt stor betydning? 

• Beskriv samspillet mellem rummet, scenografien og skuespillernes handlinger. Hvilket udtryk giver det, 

og hvordan fungerer det?  

• I hvilke scener gjorde lyset indtryk på dig?  

• Hvilke forskellige stemninger er lyset og lyden med til at skabe i forestillingen? (Stemmer, effektlyde, 

reallyde, musik osv.) 

 

Karakterer og spillestil 

Noget af det helt centrale ved en teaterforestilling er skuespillerens krop og handlinger på scenen, når han/hun 

spiller en karakter. Det er skuespillerens bevægelser i samspil med scenografien, lys og lyd, der bærer 

betydningen frem. Skuespilleren agerer og bevæger sig i forhold til rummet og sine medspillere samt håndterer 

rekvisitter. Når karakteren handler, fortæller han/hun om sine relationer til rum og medspillere. 

• Hvilke forskellige karakterer møder vi? Hvordan ser de ud? Hvordan er deres kropssprog, stemmebrug, 

gestik (arm- og håndbevægelser) og mimik (ansigtsbevægelser)? 

• Beskriv Vicki Berlins spillestil som hovedkarakteren Nikita Khrusjtjov. Hvad kendetegner Khrusjtjov? Er 

han elskværdig, naiv, sød, pessimist eller optimist? Hvorfor?   

http://www.nbt.dk/om-os/
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• Hvilken rolle spiller publikum? Hvordan påvirker publikum forestillingen og omvendt? 

• Hvad tilføjer det til forestillingen, når skuespillerne taler direkte til publikum? 

Det fortolkende plan 

At fortolke er en del af en helhedsundersøgelse, hvor man veksler mellem at søge efter en forståelse af den 

overordnede mening og undersøge mindre dele af en forestilling for derved igen at kunne sige mere om 

forestillingen som helhed. En fortolkning er altså et forsøg på at finde ud af, hvad der sker på scenen, og derved 

er et udtryk for – hvilke temaer forestillingen behandler. 

Tematik 

• Hvad handler forestillingen om?  

• Hvad er historiens plot/konflikt?   

• Hvilke tematikker findes i forestillingen? 

• Fortolk en scene:  

I stykkets 5. scene begynder Centralkomitéen at samles i Stalins datja (sommerhus), da de har hørt, at 

han er død, og nu skal beslutte sig for, hvad de skal gøre i fremtiden som Centralkomité. Vedlagt er et 

uddrag fra scenen i Stalins datja. Undersøg hvilke tematikker der kommer til udtryk i scenen og hvordan. 

OBS: Scenen er vedlagt fra s. 14. 

 

Det perspektiverende plan 
På et perspektiverende plan sætter man sin analyse og fortolkning af forestillingen ind i en større kulturel og 

social sammenhæng. Man skal altså undersøge forestillingen som et udtryk for noget, der er på spil i samfundet 

og en måde at nærme sig sin egen tid på.2  

 
Perspektivering  

• Hvad fik forestillingen jer til at tænke over?  

• Hvorfor tror I, at Nørrebro Teater har valgt at opsætte STALINS DØD?  

• Hvilken mening/hvilket budskab får I ud af forestillingen?  

• Hvordan kan STALINS DØD spejles i forhold til det samfund og den verden, vi lever i nu? Er den relevant 

for vores samtid? Tag evt. udgangspunkt i scenerne fra forrige opgave samt følgende artikler: 

 

o Putin er en tyran formet i Stalins billede | Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk) 

o Barnebarn af tidligere Sovjet-leder: Putin er blevet en tyran på linje med Josef Stalin (berlingske.dk) 

o Den Korte Avis | Putin har ladet Stalins gamle ordre træde i kraft: Nu bliver russiske soldater på flugt 

fra fjenden beskudt af egne styrker 

o Hvad er Putins følelser over for Stalin? | Referenz (juttadolle.com) 

o https://www.sn.dk/sjaelland/putin-agerer-som-en-hitler/ 

o https://www.altinget.dk/artikel/putin-er-vor-tids-hitler-hvem-er-vi-chamberlain-eller-churchill 

o https://www.dr.dk/nyheder/udland/brutal-lejehaer-rekrutterer-mordere-og-roevere-i-russiske-

faengsler 

 
2 Kilder til ovenstående analysemetode og -tilgange: 
Eigtved, Michael: Forestillingsanalyse – en introduktion. Samfundslitteratur. 1. udgave, 2. oplag 2010. 
Sørensen, Karen: Dramatik – en grundbog. Systime A/S. 1. udgave, 1. oplag 2008. 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/en-tyran-formet-i-stalins-billede.-putin-staar-opportunisme-og-brutalitet
https://www.berlingske.dk/kronikker/barnebarn-af-tidligere-sovjet-leder-putin-er-blevet-en-tyran-paa-linje
https://denkorteavis.dk/2022/putin-har-ladet-stalins-gamle-ordre-traede-i-kraft-nu-bliver-russiske-soldater-paa-flugt-fra-fjenden-beskudt-af-egne-styrker/
https://denkorteavis.dk/2022/putin-har-ladet-stalins-gamle-ordre-traede-i-kraft-nu-bliver-russiske-soldater-paa-flugt-fra-fjenden-beskudt-af-egne-styrker/
https://juttadolle.com/da/hvad-er-putins-foelelser-over-for-stalin/
https://www.sn.dk/sjaelland/putin-agerer-som-en-hitler/
https://www.altinget.dk/artikel/putin-er-vor-tids-hitler-hvem-er-vi-chamberlain-eller-churchill
https://www.dr.dk/nyheder/udland/brutal-lejehaer-rekrutterer-mordere-og-roevere-i-russiske-faengsler
https://www.dr.dk/nyheder/udland/brutal-lejehaer-rekrutterer-mordere-og-roevere-i-russiske-faengsler
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TEATERANMELDELSE 
Teater – hvad synes du? 

Når du har set en teaterforestilling, vil den altid efterlade en eller anden form for indtryk. Dette indtryk kan være 

enten positivt eller negativt – eller begge dele. Jeres mening om forestillingen kan komme til udtryk, når du taler 

med vennerne efter forestillingen, i diskussionsfora, på teaterwebsider osv. For bedre at kunne sætte ord på det 

indtryk og de meninger, du har om forestillingen, er det en god idé at formulere det på skrift, f.eks. ved at skrive 

en teateranmeldelse. Det kræver overblik, evne til at gennemskue sammenhænge og til at strukturere en 

argumentation. At skrive en teateranmeldelse er langt mere og andet end bare at give udtryk for jeres 

umiddelbare mening. Anmeldelsen er en selvstændig genre med en række karakteristika og uskrevne regler, 

som man kan vælge at overholde eller bevidst bryde. 

 
Anmeldelse 

I denne opgave skal du skrive en anmeldelse af STALINS DØD. En anmeldelse er din personlige mening og 

vurdering. Du skal se din anmeldelse som en form for ’brugervejledning’, der skal hjælpe andre med at finde 

ud af, om de skal gå i teatret og se STALINS DØD. Det er derfor vigtigt, at du begrunder dine meninger med 

gode argumenter, uanset om du kunne lide forestillingen eller ej. Start med at læse følgende råd: 

• Lav en god overskrift der opsummerer det, du skriver i anmeldelsen, på en præcis og fængende måde.  

• De første linjer er vigtige. Bliver læseren ikke fanget med det samme, er det ikke sikkert, at 

vedkommende har lyst til at læse videre. Hav gerne en let og sjov tone, som kan medvirke til at fastholde 

læserens interesse. 

• Din anmeldelse skal bl.a. indeholde resumé og eksempler fra handlingen. Det er vigtigt, at du har de 

mest relevante informationer med, men samtidig ikke afslører for meget (for hvem gider kende 

slutningen på en teaterforestilling på forhånd?)   

• Hvad synes du? Din holdning skal fremstå klart i anmeldelsen. Det er selve vurderingen, der adskiller 

en anmeldelse fra et resumé, så derfor skal du være personlig i din anmeldelse, men pas på med ikke 

at blive det i sproget ved at komme til at bruge slang og talesprog. 

• Lav en faktaboks med de oplysninger der ikke er plads til i selve anmeldelsen. Det kan være 

forestillingens spilleperiode, instruktørens navn, skuespillernes navne etc. Informationerne kan findes 

her: https://www.nbt.dk/detsker/stalins-dod-2023/  

• Sæt meget gerne et billede ind i din anmeldelse – husk billedtekst og kreditering af fotografen. Fotos til 

forestillingen kan downloades her: http://nbt.dk/presse/  

 

Nu er du næsten klar til at skrive din anmeldelse. Læs dine noter fra forestillingsanalysen igennem igen og 

besvar arbejdsspørgsmålene på næste side, hvorefter du er klar til at skrive. Som inspiration til hvordan du kan 

opstille og skrive en anmeldelse, kan du gå ind på Den 4. Væg eller Ungt Teaterblod og læse et par af deres 

anmeldelser.    

 

 

 

https://www.nbt.dk/detsker/stalins-dod-2023/
http://nbt.dk/presse/
https://den4vaeg.dk/
http://ungtteaterblod.dk/
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Arbejdsspørgsmål til anmeldelse af STALINS DØD: 

• Hvad handler STALINS DØD om? 

• Hvad var godt ved forestillingen? Hvad var ikke så godt?  

• Hvilke øjeblikke i forestillingen gjorde særligt indtryk på dig? Positivt eller negativt? 

• Hvad var forestillingens budskab? Var budskabet klart? 

• Vil du anbefale andre at se forestillingen? Hvorfor eller hvorfor ikke? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

TEATERPÆDAGOGISKE ØVELSER 
 

Følgende øvelser appellerer til, at I skal bruge jeres kroppe. Kroppen kan nemlig bruges som redskab til at 

hjælpe hjernen med at huske. Det er ikke kun skuespillerne på scenen, der kan spille skuespil. Man kan også 

selv få meget ud af at leve sig ind i karaktererne. Følgende øvelser er tiltænkt til efter, man har set forestillingen, 

og de kan både stå alene eller understøtte ovenstående analyse- og fortolkningsopgaver.  

DEN VARME STOL 
Den varme stol er en øvelse, hvor I på kreativ vis arbejder med personkarakteristikker gennem indlevelse og 

meddigtning. I skal skiftevis i klassen eller i grupper spille en af hovedkaraktererne i STALINS DØD og indtage 

den varme stol. Det kunne f.eks. være som hovedpersonen Nikita Khrusjtjov, Sovjetunionens leder Josef Stalin, 

hans datter Svetlana Alliluyeva, pianisten Maria Yudina eller Vjatjeslav Molotov. Personen i den varme stol skal 

sætte sig foran klassen eller midt i gruppen, og så skal I føre en samtale med karakteren. Dette kan f.eks. gøres 

ved at stille undre-spørgsmål, og spørgsmålene og svarene skal være loyale mod hovedkarakteren og 

forestillingen.  

Eksempler på spørgsmål til karakteren Khrusjtjov: 

• Hvad var det bedste ved Stalin? 

• Hvad var det værste ved Stalin? 

• Hvorfor er du så sød overfor Stalins datter Svetlana? 

• Hvorfor løber du hen til Molotov efter Stalins død? Hvad vil du sige? Nævner du listen? 

• Kan du godt lide kammerat Berija? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

• Hvem synes du skal blive den næste leder efter Stalins død? 
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SKRIV ET BREV 
 

I denne opgave skal du prøve at sætte dig ind i hovedkarakteren Nikita Khrusjtjovs følelser og tanker. Forestil 

dig, at du er Khrusjtjov og har fundet ud af, at Stalin er død, og nu skal finde den næste leder. Som inspiration 

kan du tænke over, hvordan du selv ville føle og tænke, hvis du havde kendskab til noget, der kan ændre en 

eller flere af dine nærmestes liv. 

Du skal nu skrive et brev som karakteren Khrusjtjov, der gerne vil have opbakning til at blive den næste leder af 

Sovjetunionen. Han har fundet ud af, at Berija er en løgner, og kan ikke stole på ham længere. Hvordan vil 

Khrusjtjov blive den næste leder? Kæmper han om titlen alene, eller er der nogen der hjælper ham? Hvilke 

konsekvenser har det for Khrusjtjov at han er imod Berija? Du skal vælge, hvem modtageren af brevet skal 

være. 
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LAV EN KARAKTER 
 

Alle i klassen stiller sig i en rundkreds, og på skift skal I påtage jer en karakter fra stykket. Med kroppen og 

gennem gestik skal I vise en karakter, som de andre så skal gætte. Dén der først gætter rigtigt, skal så påtage 

sig en ny karakter fra forestillingen.  

Det er op til den enkelte at lave en gestik, som man mener svarer til karakteren. Der er ikke nogen rigtig eller 

forkert måde at gøre det på. Den samme karakter må gerne gentages, men med en ny gestik.  
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RUNDKREDSØVELSE / FRUGTSALAT 

 

I skal sætte jer i en rundkreds på hver jeres stol. Lad der være en stol for lidt og vælg så én, der starter med at 

stå i midten. Eleven i midten skal sige et udsagn, vedkommende synes passer til forestillingen. F.eks.: ”Alle 

dem der synes forestillingen var god…”, ”Alle dem der holder med Khrusjtjov…”, ”Alle dem der kunne lide 

scenografien…” osv.  

De af jer der er enig i udsagnet, skal rejse sig og skynde sig at finde en ny stol – bytte med en af de andre. 

Dén der står i midten, prøver også at få en plads i rundkredsen. Vedkommende der ender med ikke at få en 

plads, skal stille sig i midten af rundkredsen og sige et nyt udsagn. Sådan forsætter man. 
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SPØRGSMÅLSBANKO 
 

Denne øvelse er tænkt som en praksis øvelse, der hjælper med at sætte gang i de tanker, I har gjort jer i 

forbindelse med, at I oplevede forestillingen. Samtidig får I talt med andre om jeres oplevelse, så I åbner op for 

en snak om forestillingen.  

I Spørgsmålsbanko skal I hver især have nedstående bankoplade. Målet er at få svar på alle spørgsmålene på 

pladen. Først skal I alle rejse jer og gå imellem hinanden. Når I får øjenkontakt med en af jeres kammerater, 

skal I stoppe op og stille hinanden et spørgsmål fra pladen. Når man får svar på et spørgsmål, krydser man det 

af og finder en ny person til at svare på et af de andre spørgsmål, du endnu ikke har fået besvaret. Man må 

ikke stille flere spørgsmål til den samme person. Når man har stillet alle spørgsmålene på pladen, har man fuld 

plade og så har man banko. Man kan nu sætte dig og vente på, at de andre bliver færdige.  

 

De følgende spørgsmål er repræsenteret på bankopladen. På næste side er bankoplade lavet - lige til at 

printe ud! 

• Hvilken rekvisit husker du tydeligst? 

• Hvilken karakter gjorde mest indtryk og hvorfor? 

• Det øjeblik jeg husker bedst fra forestillingen er… 

• En replik jeg husker er… 

• Noget der mindede mig om mit eget liv var… 

• Det jeg bedst kunne lide ved scenografien var… 

• Hvis jeg selv skulle spille en karakter, skulle det være… 

• Hvis jeg var Khrusjtjov, havde jeg… 
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Hvilken rekvisit 
husker du 
tydeligst? 

 

 En replik jeg husker 
er… 

 

 Hvis jeg selv skulle 
spille en karakter, 
skulle det være… 

 

 Det øjeblik jeg 
husker bedst fra 

forestillingen er… 
 

 Det jeg bedst 
kunne lide ved 

scenografien var… 
 

 

Hvilken karakter 
gjorder mest 

indtryk og hvorfor? 
 

 Noget der mindede 
mig om mit eget liv 

var… 
 

 Hvis jeg var 
Stockmann, havde 

jeg… 

 

Hvilken rekvisit 
husker du 
tydeligst? 

 

 En replik jeg husker 
er… 

 

 Hvis jeg selv skulle 
spille en karakter, 
skulle det være… 

 

 Det øjeblik jeg 
husker bedst fra 

forestillingen er… 
 

 Det jeg bedst 
kunne lide ved 

scenografien var… 
 

 

Hvilken karakter 
gjorder mest 

indtryk og hvorfor? 
 

 Noget der mindede 
mig om mit eget liv 

var… 
 

 Hvis jeg var 
Stockmann, havde 

jeg… 

 

Hvilken rekvisit 
husker du 
tydeligst? 

 

 En replik jeg husker 
er… 

 

 Hvis jeg selv skulle 
spille en karakter, 
skulle det være… 

 

 Det øjeblik jeg 
husker bedst fra 

forestillingen er… 
 

 Det jeg bedst 
kunne lide ved 

scenografien var… 
 

 

Hvilken karakter 
gjorder mest 

indtryk og hvorfor? 
 

 Noget der mindede 
mig om mit eget liv 

var… 
 

 Hvis jeg var 
Stockmann, havde 

jeg… 
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MANUSKRIPTUDDRAG, Stalins Død. 

SCENE 6 

 

BERIJA ankommer til STALINS Datja. STALIN ligger på gulvet.  

 

BERIJA 

Her stinker af offentligt pissoir. (Til STALIN:) Og goddag, forresten.  

 

BERIJA knæler og forsøger at stikke hånden ned i STALINS bukselomme, men den 

er gennemvædet af urin.  

 

BERIJA 

Føj for satan, du har pisset ud over det hele, gamle dreng.  

 

Han tøver først, gør det så alligevel. Han finder en nøgle og tørrer herefter 

hånden i et lommetørklæde. BERIJA får øje på MARIAS seddel. 

 

BERIJA 

En lille hilsen, fra pianisten Maria Veniaminovna... 

 

Han læser sedlen og kommer den i lommen. Går så hen og åbner en 

skrivebordsskuffe med nøglen. I skuffen tager han en anden nøgle. Han kigger 

op på et maleri, tjekker at ingen ser ham, så skubber han maleriet til side. 

Bag det er der gemt et pengeskab. Han åbner pengeskabet med nøglen fra skuffen 

og tager en bunke papirer ud. Han lukker pengeskabet, sætter maleriet på plads 

og putter nøglen tilbage i skrivebordsskuffen. Han ser papirbunken igennem, 

mens han går hen til en ventilationsskakt. Han kan ikke åbne skakten. Han 
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trækker op i det ene bukseben og afslører, at han har en kniv bundet til sin 

ankel. Han bruger kniven til at løsne skaktens gitter med, hvorefter han 

gemmer papirerne i skakten, inden han lukker den igen. BERIJA ånder lettet op 

og ser Stalins tomme stol. BERIJA sætter sig i stolen. Nyder at sidde der på 

den mest magtfulde plads i hele Sovjetunionen. Pludselig farer MALENKOV ind. 

BERIJA rejser sig. 

 

MALENKOV 

Åh Gud. Åh Gud... (Han skynder sig hen og knæler i urinen.) Er det..? Er det 

hvad jeg tror det er..?  

 

BERIJA 

Ja. 

 

MALENKOV 

Pis! 

 

BERIJA 

Han har det ikke så godt. Tydeligvis.  

 

MALENKOV 

Han er uerstattelig. Hvordan skal vi nogensinde... (Hvisker) Er han stadig i 

live? 

 

BERIJA nikker. 
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MALENKOV 

Okay, vi må tænke på folket. Som vicegeneralsekretær må jeg træde i hans sted, 

mens han... ligger på gulvet.  

 

BERIJA 

”Træde i hans sted”. Du sagde lige, at han var uerstattelig.  

 

MALENKOV 

”Træde i hans sted” som i ”samle Centralkomitéen”. Selvfølgelig.  

 

BERIJA 

Godt. Det var bare en test. Du må vænne dig til den slags udfordringer. 

(Indikerer STALIN) Så hvad nu, chef?  

 

MALENKOV 

Altså... Det er en medicinsk beslutning. Vi burde nok tilkalde en læge.  

 

BERIJA 

Men vi har jo skaffet os af med landets mest kompetente læger. For forræderi. 

Det husker du vel... 

 

MALENKOV 

De planlagde at forgifte ham... 
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BERIJA 

Det er rigtigt. Og du skaffede beviserne... 

 

MALENKOV 

Netop. (Pause) Tester du mig stadig?  

 

KHRUSJTJOV farer ind.  

 

KHRUSJTJOV 

Katastrofe! Det er en katastrofe!  

 

KHRUSJTJOV knæler ved liget, reagerer på pisset, knæler et andet sted uden 

pis.  

 

KHRUSJTJOV 

NEEEEEEEJ!!! Han ligger på gulvet. Han ligger på gulvet, for helvede. 

 

MALENKOV 

Hold da op, Nikita. 

 

 

KHRUSJTJOV 

Hvad skal vi dog gøre? Mit hjerte. Det hamrer. Som var det på vej i krig. 
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MALENKOV giver KHRUSJTJOV et kram. KHRUSJTJOV græder. MALENKOV vinker BERIJA 

hen. Fælleskram, det er overhovedet ikke naturligt for BERIJA. 

 

KHRUSJTJOV 

Har I tilkaldt en læge?  

 

BERIJA 

Emnet er netop til diskussion.  

 

MALENKOV 

Som fungerende generalsekretær mener jeg, at Centralkomitéen bør afgøre det.  

 

KHRUSJTJOV 

Mens vores egentlige generalsekretær ligger og tæppebomber rummet med pis. 

Jeg tror, han tænker: ”Hent en fucking læge, nu!”  

 

MALENKOV 

Nej, nej jeg er ikke enig. Jeg synes, vi skal vente til Centralkomitéen er 

samlet, så vi er beslutningsdygtige. 

 

KHRUSJTJOV 

Beslutningsdygtige mig i røven! Rummet er kun ved 3/4 bevidsthed.  

 

BERIJA 

Har du pyjamas på? 
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KHRUSJTJOV 

Ja, og?  

 

BERIJA 

Hvorfor?  

 

KHRUSJTJOV 

Fordi, fordi jeg handler, Berija. Beslutsomt og hurtigt. Ikke som Malenkov, 

der dalrer rundt som et fucking tågehorn og vræler om Centralkomiteen. 

 

MALENKOV 

Centralkomiteen er vigtig. Det er derfor vi er med i den! 

 

BERIJA 

Malenkov, jeg sagde jo, du ville blive testet. Og lige nu bliver du testet af 

en råbende mand i pyjamas. Har du også ble på inde under?  

 

Pludselig åbnes døren af KAGANOVITJ.  

 

MALENKOV 

Kammerat arbejdsminister Kaganovitj, godt du kom. 

 

KAGANOVITJ 

Væk med jer, slapsvanse. (Han ser STALIN) Pis.  
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Efter ham følger BULGANIN.  

 

BULGANIN 

Kammerater! Undskyld, jeg kommer for sent. 

 

MALENKOV 

Forsvarsminister Bulganin! 

 

KAGANOVITJ 

Nej! Jeg elsker ham for højt!?  

 

BULGANIN 

Han må ikke dø. Ikke på den måde.  

 

BULGANIN skal lige til at gå på knæ, men de andre når at advare ham om pisset. 

Han finder et sted uden pis og falder grædende på knæ over liget. Han tager 

fat i KAGANOVITJS jakkesæt.  

 

KAGANOVITJ 

Jakkesættet!  

 

BERIJA 

Overbevisende drama, men vi bliver nødt til at få ham op i sengen.  

 

KHURUSJTJOV går ud efter en seng, KAGANOVITJ følger efter. 



 

21 
 

 

KAGANOVITJ 

(Hvisker til KHRUSJTJOV) Var Berija her først?  

 

KHRUSJTJOV 

Hvad tror du selv? 

 

KAGANOVITJ  

(Til KHRUSJTJOV) Du nåede også hurtigt frem, Kammerat.  

 

KHRUSJTJOV 

Jeg brugte ikke tid på at stryge skjorten.  

 

De kommer ind med sengen. 

 

BERIJA 

Malenkov, du tager hovedet.  

 

MALENKOV 

Hvorfor? 

 

BERIJA 

Fordi du er fungerende Generalsekretær.  
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MALENKOV 

Det skal være mig en ære.  

KAGANOVITJ  

Han kan umuligt være tungere end stenen om mit fucking hjerte.  

 

KHRUSJTJOV tager fat i STALINS fødder. Der er nu for mange på den side, hvor 

der ikke er pis. Kun BULGANIN står på pis-siden.  

 

BULGANIN 

Er det kun mig, der knæler i pis? Kaganovitj!  

 

KAGANOVITJ 

Der er pis derovre.  

 

Alle kigger på KAGANOVITJ. Modstræbende går KAGANOVITJ over på pis-siden.  

 

KHRUSJTJOV  

Det er meget bedre. Mere balanceret.  

 

KAGANOVIJ 

Fint, bare I betaler regningen fra renseriet.  

 

MALENKOV begynder at strække ud.  
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KHRUSJTJOV 

Hvad fanden laver du? Du skal for helvede ikke til audition hos Bolsjoj-

balletten. Kom nu!  

 

MALENKOV 

Jeg har problemer med ryggen. 

 

KAGANOVITJ 

For meget kravlen op ad den sociale rangstige.  

 

MALENKOV 

Hovedet er det tungeste.  

 

BULGANIN 

Jeg tror faktisk, at det er maven, og... I ved...  

 

KAGANOVITJ 

Røven.  

 

KHRUSJTJOV 

Er I klar? Tre, to... 

 

MALENKOV tæller med. Højt. De stopper op. Hvem tæller?  
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MALENKOV/KHRUSJTJOV 

To... e...?  

 

KHRUSJTJOV 

Jøsses. Du tæller! 

 

 

MALENKOV 

Tre, to, en... Løft!  

 

De løfter STALIN.  

 

KAGANOVITJ 

Har du pyjamas på?  

 

KHRUSJTJOV 

Kan vi ikke holde om med at fnidre som en flok kællinger og få det her 

overstået!  

 

BULGANIN 

Han er tungere, end jeg troede... 

 

BERIJA 

Du synes altså Stalin er for tung?  
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BULGANIN 

Nej, for helvede. Det er en kompliment. Guld er tungt.  

 

KAGANOVITJ  

Det ved du jo alt om. Du sad i hvert fald tungt på det, da du var leder af 

Statsbanken (Blinker til BULGANIN). 

 

De når til sengen, men STALINS fødder er ved hovedpuden.  

 

KAGANOVITJ 

Nationens Fader kan ikke ligge med fødderne på puden. Vi vender ham om. 

  

De vender ham. STALINS hoved er lige ved at ramme en sengestolpe.  

 

KHRUSJTJOV 

Pas på hovedet!  

 

BULGANIN 

Forsigtig! Han er for helvede ikke en sæk kul!  

 

I det de lægger ham på sengen, lander han oven på KAGANOVITJ, der får 

STALINS tilpissede bukser i ansigtet. 

 

 

 



 

26 
 

KAGANOVITJ 

Vent! Jeg sidder fast. Føj for satan. Fuck jer. Det er faktisk et skræddersyet 

jakkesæt!  

 

De lægger STALINS hænder pænt på brystet. 

 

KHRUSJTJOV 

Nu ser han fin ud.  

 

MALENKOV 

Jeg har brug for en vodka.  

 

KAGANOVITJ 

Jeg har brug for et bad. 

 

BULGANIN 

I det mindste tabte vi ham ikke. Yay os.  

 

KAGANOVITJ 

Det er et pissedyrt sæt.  

 

KHRUSJTJOV 

Jeg har stadig den fucking tomat i lommen!  
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BERIJA 

Og det er stadig sjovt.  

 

KHRUSJTJOV 

Godt, nu hvor centralkomitéen er samlet, og vi er beslutningsdygtige, så 

foreslår jeg, at vi tilkalder en læge.  

 

KAGANOVITJ 

Alle de kompetente læger er buret inde i Gulag. Eller døde. 

 

MALENKOV 

Fordi de prøvede at slå Stalin ihjel.  

 

KAGANOVITJ 

Så alle de læger, der er tilbage i Moskva, er DÅRLIGE læger.  

 

BULGANIN 

Hvordan har folk det med, at vi får fat på nogen af de kompetente ”slemme” 

læger fra lejrene?  

 

MALENKOV 

Er du syg i hovedet?! Hvad nu hvis Stalin kommer sig og finder ud af det? 
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KHRUSJTJOV 

Hvis han kommer sig, brugte vi nogen gode læger. Hvis han ikke kommer sig, er 

det lige meget, for så opdager han jo ikke noget. Men hvis vi slet ikke får 

fat i en læge... og han dør. 

 

MALENKOV 

Så vil folk sige, at VI forgiftede ham?  

 

 

KAGANOVITJ 

Fuck, ja, det har du ret i.  

 

Alle er enige.  

 

KHRUSJTJOV 

Hvad hed den kvinde, du fik til at vidne mod lægerne? 

 

MALENKOV 

Timasjuk.  

 

BERIJA 

Har I stadig kontakt? 

 

MALENKOV 

Vi mødes ikke ligefrem og står på skøjter.  
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KHRUSJTJOV 

Kan vi få hende til at finde nogle gode læger i lejrene?  

 

BERIJA 

Hun er lige, hvad vi har brug for i den her situation: Hun ved, hvem de gode 

læger er. Hun vil gøre alt for at overleve, OG hun har gode suttelæber. 

KAGANOVITJ 

Hende stemmer jeg på. 

 

BULGANIN 

Ja, lad hende finde en læge.  

 

KAGANOVITJ 

Og hvis noget går galt, giver vi suttetøsen skylden.  

 

BERIJA 

Og skyder hende.  

 

MALENKOV 

Glimrende. Der kan I bare se. (Til KHRUSJTJOV) Vi fungerer bedst som en samlet 

komité.  

 

MALENKOV ud. Gruppen går hen til et barskab. BERIJA bliver tilbage. KHRUSJTJOV 

ser BERIJA. BERIJA sænker hovedet helt ned til STALINS ansigt og prikker ham 

på maven. 
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BERIJA 

Sov nu godt og længe, du gamle. Jeg overtager herfra. 

 

KHRUSJTJOV kommer hen til gruppen, hvor BULGANIN kæmper med proppen på en 

champagneflaske, som han holder mellem benene. 

 

BULGANIN 

Jeg føler mig som en jordemoder, ha ha! 

 

Proppen skyder af. 

 

KAGANOVITJ 

Det blev en dreng! 

KHRUSJTJOV 

Husker I dengang, Stalin ville have os til at gætte temperaturen udenfor? 

Taberen skulle sidde i sneen, i bar røv. Molotov... 

  

Alle griner. 

KAGANOVITJ 

(Lillepigestemme) ”Jeg er Udenrigsminister. Ikke pingvinminister” 

 

BULGANIN 

(Lillepigestemme) ”Min pik bliver til en pind-is”. 
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KHRUSJTJOV 

Pas på, I lyder som små piger... Tænk på Berija, han bliver liderlig! 

 

BULGANIN 

Hvor er Molotov forresten?  

 

BERIJA 

På listen. Den seneste liste... 

 

Latteren stopper med ét.  

 

KAGANOVITJ 

Hvad med Svetlana og Vasilij? De vil vel se deres far?  

 

BERIJA 

Jeg vil ikke have, at de bliver kontaktet, før vi har en plan. Vi/ 

 

KHRUSJTJOV 

/ Vi står stærkt. Vi lyser klart. For hvis... hvis vores Store Fyrtårn er 

slukket, hvis den store fyrbøder dør / 

 

BERIJA 

/ Stalin dør ikke! Stalin dør aldrig! Det, der er tilbage derinde, er bare en 

patetisk gammel klump kød i støvler fulde af pis – det er ikke Stalin! Nej, 

Stalin er Unionen! Partiet! DU er Stalin. JEG er Stalin. Forstår du? Jeg er 

Stalin. Folket er Stalin. Og det vil de forstå, når vi fortæller dem det. NÅR 
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vi fortæller dem det. Så INGEN af jer skal sige, at Stalin er ved at dø! Han 

lever! 

   

Stilhed. Den trykkede stemning bliver brudt, da MALENKOV kommer ind.  

 

MALENKOV 

Timasjuk går med til at finde en gruppe af de bedste læger fra lejrene... 

Hvad er jeg gået glip af? 

 


