
»DAS WUNDER VON BERN«

»DAS WUNDER VON BERN« skildrer Tysk-
lands mirakuløse fodboldsejr over Ungarn 
ved VM-finalen i Bern den 4. juli 1954. Men 
den er også langt mere end det, for sejren var 
ikke blot en sportslig triumf. Den kom på et 
tidspunkt, hvor ›das Wirtschaftswunder‹ var 
begyndt at tage fart og hvor den tyske nation 
efter 1945 stadig befandt sig i en slags trance 
efter ›Stunde Null‹. Indtil da formåede ingen 
begivenheder kollektivt at samle befolknin-
gen, og først med VM-finalesejren kunne 
man igen tale om en slags kollektiv lykke-
stemning, der også satte fokus på identitets-
problemer og national identitetsdannelse.
Sönke Wortmanns film(manuskript) fortæller egentlig om 2 mirakler: fod-
boldmikraklet i Bern og miraklet for Richard Lubanski og hans familie. Ri-
chard Lubanski er en af de sidste fanger, der vender tilbage fra russisk krigs-
fangenskab, og han har store vanskeligheder ved at finde sig til rette igen 
– både i forhold til sig selv og til familien. Han tror, at han kan vende tilbage 
til nøjagtig den samme hverdag og familie, som han forlod 14 år tidligere. 
Efter hjemkomsten optræder han dybt traumatiseret. Man følger hans for-
søg på at komme i kontakt med sit følelsesliv og med sin familie, særlig 
sønnerne Matthias og Bruno. Matthias er bindeleddet til fodboldmiraklet i 
Bern. Han har fundet en slags erstatningsfar i fodboldspilleren Helmut Rahn, 
som han forguder og følger overalt som en vaskeægte fan. Det hele bliver 
for meget for Richard Lubanski, og han Bruno væk jager med sin konstante 
insisteren på disciplin og idealer, der ikke længere dur i den nye virkelighed 
med familien. På en følsom måde kombinerer familien historien om fodbold-
miraklet i Bern og den mirakuløse forandring, som Richard og hans familie 
gennemlever for til sidst at finde hinanden.

Priser: 
Bog: 224,- kr. (efter skolerabat); 210,- kr. (efter abonnentrabat)
DVD med skolelicens: 1060,- kr. (efter skolerabat); 1000,- kr. (abonnentrabat) 

(Priserne er ekskl. moms ved direkte salg fra forlaget)
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