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Leni Riefenstahl – filminstruktøren 
Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften 

”Hitlers kvinder” 

Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren 

------------------------------------------------------------------ 

Indhold 
a. Filmens seks kapitler 

b. Kommenteret resume af filmens handling 

c. Filmens tema i forhold til Fælles Mål 2 og Historiekanon 

d. Supplerende materialer - lærerens forberedelse 

e. Elevopgaver 

-----------------------------------------------------------------------------  

Kapitelinddeling 
1. Leni Riefenstahl 

2. Mødet med Hitler 

3. ”Viljens Triumf” 

4. Olympiske Lege i Berlin 1936 

5. Anklaget for medvirken til krigsforbrydelser 

6. ”Jeg fortryder intet” 

 

 

 

 

 

 Leni Riefenstahl under en filmoptagelse 

Alle billeder er fra tv-udsendelsen 

Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film 

om nazismen. 
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Kommenteret resume af filmens handling 
Filmen fortæller kronologisk om Leni Riefenstahls liv som danser, skuespiller og filminstruktør. Filmen viser 

hendes møde med Hitler og samarbejdet med Goebbles. Der er klip fra filmene ”Viljens Triumf” fra 1935 og 

”Olympia” fra 1936. Flere vidner fra tiden fortæller om hendes betydning for det nazistiske samfund og for 

udviklingen af den politiske propaganda under nazismen. Efter krigen blev hun anklaget for medvirken til 

krigsforbrydelser, men blev frikendt. 

Filminstruktøren 

Leni Riefenstahl regnes for en af det 20. århundredes største filminstruktører. Men hun er også nok den 

mest omstridte. Hun var en af pionererne inden for udviklingen af film-æstetik, og hendes to film ”Viljens 

Triumf” og Olympia” regnes for stor filmkunst, men samtidig for noget af det mest uhyggelige og 

frastødende filmpropaganda verden har set.  

 

 

Hun blev verdensberømt og inviteret til gallapremiere på sine film rundt om i Europa og i USA. Hun blev 

inviteret til Hollywood, og der blev forhandlet filmkontrakter. Men hendes besøg i USA faldt sammen med 

Krystalnatten i Tyskland i 1938, hvor nazisterne angreb og ødelagde jødiske forretninger og jødisk ejendom. 

  Det nazistiske partis kongres i Nürnberg 1934 
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Den begivenhed ændrede alt for Leni Riefenstahl. Pludselig fik man i filmbyen øjnene op for, hvilke værdier 

det nazistiske  styre stod for, og hvilken central rolle hun spillede for udbredelsen af den nazistiske ideologi. 

Aftalerne blev aflyst og hun måtte rejse tilbage til Tyskland uden de filmkontrakter, hun havde været tæt på 

at underskrive. Men regimes overgreb på den jødiske befolkning og på politiske modstandere fik ikke 

filminstruktøren til at skifte spor. Hun fortsatte samarbejdet med Hitler og Goebbles og deltog i 1939 i 

felttoget mod Polen, som krigskorrespondent – og senere i krigen med flere filmprojekter. Efter krigen 

levede hun længe som uønsket i Vesttyskland. Flere af hendes film blev forbudt og kun langsomt vandt hun 

noget af sin anerkendelse tilbage. Hun døde 101 år gammel i 2003 uden nogensinde at have fortrudt eller 

angret sit samarbejde med nazisterne. 

Filmene ”Viljens triumf” og ”Olympia” ligger nu på You Tube og kan bruges i undervisningen. 

 

 
  Hitler ved de olympiske lege i Berlin 1936 
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Filmens tema i forhold til Fælles Mål 2 og Historiekanonen  

Målgruppe: 8. – 10. klasse og ungdomsuddannelserne 

Analysere og fortolke historiske tekster 

Anvende og forholde sig kritisk til forskelligartede materialer og kilder 

Diskutere forskellige værdiopfattelser og argumentere for egne holdninger til historiske problemstillinger 

Historiekanon 
Ingen kanonpunkter 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Supplerende materialer 

Til arbejdet i klassen 

Ingen bogmaterialer. 

Netsider 

www.denstoredanske.dk 

 

Lærerens forberedelse 

Steven Bach: Leni Riefenstahl – filmmager for Hitler 2008 

Peter Frederiksen: Det 3. rige – fællesskab og forbrydelse 2001 

Blankholm og Kjærland: Fat om dokumentarfilm – undervisningsmateriale 2001 

Netsider 

Historie-online.dk   

  

http://www.denstoredanske.dk/
http://www.historie-online.dk/
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Opgave 1 

”Viljens triumf” 
 

 

 

Se filmens 3 første kapitler. 

Leni Riefenstahl var ikke uddannet filminstruktør, men skuespiller og danser. 

Da hun mødte Hitler første gang blev hun vildt betaget af ham. Sammen fik de den ide, at nazismens ideer – 

den nazistiske ideologi – skulle vises på film. Det blev til den politiske propaganda-film ”Viljens triumf”, som 

blev optaget på Det nazistiske Parti’s kongres i 1934.  

1. Hvad forstår man ved en propaganda-film? 

2. Hitlers propaganda-minister Goebbles siger i filmen:  

”En god regering må have en god propaganda!” Hvad tror du han mener med det? 

3. Hvad var ideen med filmen? Hvad skulle den bruges til? Hvordan skulle Hitler fremstilles i filmen? 

4. Gå ind på You Tube og find filmen ”Viljens triumf”. Der ligger en version med engelske undertekster. 

Filmen starter med Hitlers rejse i fly til kongressen i Nürnberg – hvorfor ser vi det lange afsnit i skyerne? 

Hvad er det næste klip – beskriv det i detaljer. Hvordan virker Hitler på filmen, hvordan fremstår de 

mennesker der omgiver ham? 

Partikongressen i Nürnberg i 1934 



 
Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. – ungdomsuddannelse  
Titel: " Leni Riefenstahl - filminstruktøren" Elevopgaver Elev   

Udarbejdet for CFU UCC af lærer Ole Reimer, 08-06-2010 Side 6 
 

www.cfufilmogtv.dk 

Opgave 2 

De olympiske lege i Berlin 1936 

 

Se kapitlet ”OL i Berlin” 

 

1. Hvordan blev Hitler modtaget på stadion ved åbnings-ceremonien? 

 

2. På filmen hører vi, at nogle optagelser med Hitler blev klippet fra. Hvad var det for  en type optagelser, 

og hvorfor blev de kasseret? 

 

3. Hvordan virker de fraklippede optagelser på dig? Hvordan fremstår Hitler på optagelserne? 

 

4. Leni lavede en film om den olympiske ide ”Olympia”, den vandt priser over hele verden. Hvilke slags 

billeder og hvilke typer af mennesker valgte hun ud? Hvilken historie skulle filmen være med til at fortælle? 

Gå ind på You Tube her ligger filmen. 

 

                 Hitler ved de olympiske lege i Berlin 1936 
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Opgave 3 

Leni Riefenstahl på anklagebænken 
Leni blev arresteret af amerikanerne efter krigen. 

Hun kom for en krigsforbryderdomstol, og der blev ført vidner og fremlagt materiale: film, billeder og 

manuskripter. Men hun blev frikendt. 

 

Se kapitlerne ”Arrestationen i 1945” – ”Jeg fortryder intet” – prøv at finde nogle af de udtalelser hun 

kommer med for at forsvare sig mod anklagerne. Brug udtalelserne i rollespillet. 

Rollespil 

Medvirkende 

Leni Riefenstahl – og hendes forsvarer 

Forsvarerens vidner: det kunne være venner, mennesker hun arbejdede sammen med, hende selv – andre? 

Anklageren: anklagerens vidner: Det kunne være filmeksperter – overlevende tyske jøder – amerikanske 

forhørsledere – andre? 

Dommer – domsmænd - domsbetjente 

Skriv et anklageskrift 

Hvordan fremlægger forsvareren sin sag til frikendelse? 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Spil sagen igennem i klassen – diskuter derefter hendes skyld/uskyld i klassen. 


