Farvel til Våbnene

Et kunstværk med et budskab
– hvilke sprog bliver brugt?
Lige over for Superkilen på Nørrebrogade står skulpturen
Farvel til Våbnene. Den består af en firesidet søjle, kronet
af et rødmalet hjerte, der er formet af sammensvejsede
skydevåben. Våbnene stammer fra en frit-lejdeaktion i
2009, efter en ung mand var blevet dræbt under en
bandekonflikt. På siden af søjlerne står „Vi vil leve sammen” på 11 forskellige sprog.
En gruppe beboere tog initiativ til at skulpturen blev
rejst. Skulpturen kan bruges som udgangspunkt for en
snak om sprog i konkret og overført forstand. Det er en
konkret åbning til et abstrakt emne.

Fremgangsmåde

1) Eleverne skal prøve at regne ud, hvilke sprog indskriften er på. Hvilke sprog er beslægtede. Hvilke sprog
bruger samme alfabet.
2) Sprog (i overført forstand). Hvad udtrykker kunstværket? Hvordan får det sit budskab igennem? Hvad er
monumentet et modsvar mod? („voldens sprog”,
tænker jeg.)
3) Hvad fortæller „Farvel til Våbnene” om Nørrebro?
(Kodeord: Mangfoldighed, vold, konflikter, sammenhold). Prøv at få elevernes holdning omkring Nørrebro
i spil.
Bonusspørgsmål

Er der andre skriftsystemer i området?
(Der er russisk kyrilliske bogstaver og kinesiske skrifttegn
på to af neonstanderne på den Røde Plads tæt på).
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Oplysninger

De 11 sprog er dansk, samt de 10 mest udbredte indvandrersprog i bydelen; Arabiske bogstaver: arabisk, farsi, kurdisk, persisk, og urdu. Latinske bogstaver: dansk, engelsk, serbokroatisk,
somali og tyrkisk. Thai har sit eget alfabet.

Ressurser

Københavns kommunes hjemmeside om byens monumenter:

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_monumenter/index.asp?id=465&mode=detalje

Tanker om monumentet på kunstnerens hjemmeside. Bjørn Nørgaard voksede op på på Svanevej, lige på den anden side af Nørrebro Station:
http://www.bjoernnoergaard.dk/da/noerrebroshjerte

