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Den berygtede bil hvori Franz Ferdinand blev skudt. 

 

Solen står højt på himmelen, da flokken af trætte gymnasieelever træder ud af sporvognen. 

Slentrende bevæger vi os mod dagens første aktivitet ”Heeresgeschichtliches Museum”. Flotte er de 

gamle bygninger der strækker sig langs siderne af stien på vej mod museet. En spænding bruser op 



gennem alle eleverne, da synet af rækkevis af gamle kanoner rammer deres øjne. ”Måske viser det 

sig at blive spændende alligevel?” er en tanke, som sniger sig på blandt de brugte hjerner.  

Da vi når hen til hovedindgangen, bliver glæden kun større, da et skilt bliver spottet. Skiltet har 

store sorte bogstaver, hvorpå der står ”Free WIFI”. Med lynets hastighed har alle elever deres 

skinnende livskilde i hånden og får adgang til de hjemmevante Facebook-opdateringer og snapchat 

filtrene. 

Rusen af glæde og spænding bliver større og større, da det også går op for lærerne, at det intet 

koster at opleve det interessante museum. Ind går vi alle, og snart begynder et storslået og 

fascinerende eventyr gennem historien. Museet har en blanding af et moderne og et antikt look. 

Efter en omgang jakkeophængning træder vi ind i det første rum.  

På museet bliver vi mødt af historiske genstande, og på malerierne bliver vores øjne mødt af  mere 

erfarne og autoritære øjne. Steffen formår at få alle guidet igennem de forskellige rum samtidig med 

at fakta bliver spyttet ud i luften som undertekster til filmen. Det mest interessante stop er dog, da 

en stor, flot og gammel bil møder elevernes øjne. Den er ikke til at tage fejl af. Bilen er nemlig 

fartøjet som Franz Ferdinand blev skudt i. Dette lille skud førte hermed til de mange mistede liv og 

de forfærdelige kriser som første verdenskrig bragte med sig. Pistolen som efter sigende skulle have 

dræbt Franz Ferdinand, ligger her gemt sammen med to andre meningsløse og lignende pistoler. 

Formålet er, at det ikke skal virke for makabert at kunne genkende det ægte berygtede våben.  

Vi fik efter dette lov at opleve historien i vores eget tempo. Museet var praktisk og ledende 

indrettet, da hvert rum var et nyt år gennem historien. Vi gik hele den spændende historie igennem 

og fik hver en detalje med. Gennem museet blev hver og en mødt af historiske smykker, våben og 

uniformer. De fint pyntede uniformer i alle mulige forskellige former og farver indikerede hver for 

sig en bestemt status blandt soldaterne. I rummene var der også mange makabre våben, som alle 

havde en historie at fortælle. Interessen for museet voksede sig kun større og større, da hver og en 

kunne genkende den storslåede historie fra skoletimerne. Dette var altså en ændring fra da vi først 

kom ind, hvor vi stod vi med en træt (dog også en spændt) mine.  

Vi fandt udover dette frem til, at en interessant udvikling også fandt sted under krigen. Foran os 

hang nemlig et kæmpe maleri. Her fortalte Steffen om maleriets indhold og historie. Maleriet 

indeholdt en tydelig struktur og ære. Der var ro, men samtidig en dominans som gjorde maleriet 

frygtindgydende og spændende. På maleriet, foran eleverne, var en række soldater på hest, iført det 



smukkeste tøj. I krigen foregik det, men det skulle vise sig at få en kæmpe ændring, for kun 50 år 

senere blev et nyt og indtagende maleri malet. Dette maleri så vi selvfølgelig også. Blandt eleverne 

ændrede stemningen sig, en fascineret og overrasket stemning spredte sig, og eleverne rettede deres 

opmærksomhed mod det nye maleri. Dette nye storslåede maleri indeholdt robotlignende soldater, 

som igennem krigen gik sænket i knæ på lige rækker. Deres udtryk i ansigtet udtrykte ingen 

følelser. I dette øjeblik indså de fleste af os den effekt en krig om ære kunne have på mennesket.  

 


