
Alla inkomna förslag 

till konstverket Händelser vid torget 

Här är alla olika förslag som kom in till konstnären Ingrid Falk i hennes arbete med 

konstverket ”Händelser vid torget”. Arvikabor bjöds in att delta i arbetet med konstverket 

som invigdes 28 november på torget. 

Skulpturen - "Händelser vid torget" - föreställer en skrivande hand i gjuten betong som håller 
i en penna, omgiven av markplattor med ord, strofer, tankar, meningar och citat från 
arvikabor som en del av verket. 

Konstnären Ingrid Falk har jobbat utifrån att konstverket ska relatera till Arvikas torg och till 
Fågelmannen. 

Skolklasser och verksamheten Hälsokul (kultur- och fritidsaktiviteter för gruppen vuxna med 

funktionsvariation) deltog i workshops (digitalt och utomhus) tillsammans med konstnären 

för att bidra med förslag. 

På grund av pandemin blev delaktighetsprocessen inte riktigt som vi hade tänkt med publika 

öppna kreativa aktiviteter. Trots det visade arvikabor stort engagemang. Många förslag 

lämnades in av arvikabor i alla åldrar. Vissa skrev för hand, postade direkt till konstnären, 

andra skickade brev eller e-post till Arvika kommun. 

Vi tog emot alla inlämnade bidrag som skickades till Ingrid Falk. Ingrid sammanställde det 

inlämnade materialet, valde ut ett antal förslag som slutligen blev 17st som nu är en del av 

konstverket. Konstverket Händelser vid torget som Arvikaborna själva varit med om att 

skapa med sitt engagemang. 

Flera personer hörde av sig och berättade om hur roligt det var att få delta och bidra. Vi är 

tacksamma över alla fina berättelser, ord, tankar, meningar och engagemang ni bidragit 

med! Vi hoppas att det nya konstverket vid torget fortsätter att engagera, väcka tankar, 

skapa samtal och möten. 

De 17 ordbilderna som valdes ut: 

 Brusa högre lilla å

 Det är jag och Fågelmannen

 Många duvungar häckar här



 Write your own story

 Hej på Mârten!

 Han ser musiken

 Kryp, pengar, vatten

 Go möran

 …Det luktar kålsoppa

 Först i kön fick en hatt

 Den som leter…den finner nô anne

 Skrin av två sorter, barnen och fiskmåsarna vet inga gränser

 Vinden bär kärlek

Även i motvind

 Allt är vidöppet

Allt är sammanknutet

 Vad för ett sken

Som faller så skärande

Att du måste skugga dig med vingen

 En kram ä tacksam å dele

För båe två får ända hele

 Vi ville ej störa med ord





































Inkomna förslag Händelser vid torget

Via fysisk brevlåda

Och träffar med gruppen Hälsokul

BREVLÅDA

Urban: Livat på torget

Namnlös: Gläntan - Längtan

G: Torghand Solbelyst torg glassen svalkar rinner i solen, droppar från hand

Namnlös:

Att vara bortglömd 

är en sorg

Att vara behövd 

är en glädje

Att vara frisk

Är en gåva

Namnlös: Låtetexter från lokala popgruppen Sebra:

“i Stockholm vet man inte vad jag heter... jag har varit på varje plats i detta landet men jag 
jag trivs bäst i Fågelmannens händer”

“Regniga gator ensamma män. Allt som kan hända det har redan hänt... Allt du kan känna har 
jag redan känt Allting är kvar, allt vi känner igen...”

“En helt vanlig dag. Man säger hej till nån man känner igen, även om det va länge sen”

Namnlös: Låtetexter från lokala folkrockgruppen MôraPer:

“Fyra hjul som rullar, ta mäj hem”

“Sommarmôra å luften ä klar”

HÄLSOKUL

“Hej på Mârten!”

“Jag vet inte”



“Nu skulle man haft en glass”

“Hemligheter”

“Många duvungar häckar här”

“Det finns många stjärnor i Arvika å” (efter tankar om walk of fame i Hollywood)

“det rister i rutera” (“det skakar i rutorna” efter samtal om bilburna som spelar hög musik i 
bilen i stan)

“Dunka plåt” (efter samtal om bilkulturen i stan)

“Kôrv mä mos”

“det är jag och Fågelmannen!”











Förslag på text till verket ”Händelser på torget” från elever på 
Centralskolan 
 

”True love is not real, unless it is returned.” (7a) 

”Världen skulle må bra med lite mer Värmland.” (Alva, 7a) 

”Dä årner säj! Å årner dä säg inte -ja då kvetter dä!” (Stina, 7a) 

”Meningen med livet är att i alla fall en gång i livet sitta i fågelmannens hand”. (Annie, 7a) 

”Never gonna give you up.” (Hugo, 7a) 

”Själsfrände. Ge aldrig upp. Du är stark.” (Leona och Linnea, 7a) 

”En meme från 2021.” (Jonatan, 7a) 

”Man får tycka och tro vad man vill.” (Alex, 7e)  

”Du är unik som du är, lev ett liv du inte kommer glömma, om du är ensam och tror att du är 
värdelös, tänk att solen är ensam också, men skiner ändå så du är inte värdelös eller ensam för att du 
är exakt som solen.” (Elsa och Audrey, 7e)  

”Waiting for the sun, be hopeful, don´t be so hard on yourself, I will always love you, stay with me”. 
(Alejandra, 7e) 

”Gör så gott du kan”. (Elias, 7e) 

”Frihet i samhället”. (Ludvig, 7e) 

”Behandla andra som du själv vill bli behandlad, du duger precis som du är”. (Freya, 7e) 

”Hamnfesten och Ingesunds musikhögskola.” (Moa, 7f) 

”Jul på torget, dansa runt granen och träffa tomten.” (7f) 

”Arvika cup.” (7f) 

”Come as you are.” (Filippa, 7f) 

”Focus on the good.” (Ellen, 7f) 

”Go möran.” (Oliwer, 7f) 

”Ta ett djupt andetag. Det är bara en dålig dag, inte ett dåligt liv.” (7f) 

”Alla får bestämma.” (Farhad, 7f) 

”I fall någon säger att du inte får vara med för att retas, va med ändå.” (Rasmus, 7f) 

”Alla är lika mycket värda även om du är tjock, smal, lång, eller kort, har svart hud eller vit 
hud.”(Emilia, 7d) 

”Oscar stad, 1800-1821” (Jonathan, 7d) 

”Det finns inga tillfälligheter. Allt sker av en mening”. Eller ”How many seconds in eternity”. 
(Wilhelm, 7d) 



”Våga leva, livet leker.” (8a) 

”Arvika kommun är staden där alla får vara. Vi har tillsammans byggt upp Arvika.” (Tang, 8a) 

”Ge aldrig upp, stadens centrum är som en kompass som visar vägen, på torget försvinner all sorg”. 
(Benjamin, 8a) 

”En person som inte har fantasi har inga vingar.” (Mira, 8a) 

”Ta vara på dagen och tänk framåt.” (Melissa, 8 a) 

”Mistakes do not define you.” (Matilda, 8a) 

”Det här är en plats för alla att känna sig trygga på”. No matter how you look, feel or where you 
come from. You shall always know your worth”. (Millie, 8a) 

”Lev livet som det vore din sista dag, välkommen till Arvika”. (Emma, 8a) 

”Va dig själv”. (Liam, 9e) 

”Lev varje dag som det vore din sista”. (Lukas, 9e) 

”Nu står hon där med vitsippor i håret, tänker på allt ont, allt kan bli förlåtet.” (Tova, 9e) 

”Ack Värmland du sköna, du härliga land.” (Jonna, 9e) 

”Under vinterhalvåret kläs träden med ljus och lyser upp vår stad när mörkret ligger som lägst.” 
(Tuva, 9e) 

”Jag har suttit i Fågelmannens hand.” (9e) 

”Ta vara på livet, kasta inte bort det, det här kommer stå för evigt.” 

”There are no mistakes.” (William, 9b)  

”Do or do not try, there is no try.” (9c) 

”We were born to be real, not to be perfect. Ibland gör man rätt, ibland gör man fel, lev med det.” 
(Lovisa, 9c) 

”A straight line may be the shortest distance between two points, but it is by no means the most 
interesting.” (Marcus, 9c) 

”Lär ut det du kan till dom som vill lyssna, det gör större skillnad än du tror. Du är inte född för att 
vara perfekt, du är född för att vara du.” (Oliver, 9c) 

”Livet är kort, gör det du vill, ångra inte sakerna du inte gjorde. ” (Emilia, 9c) 

 

 
 

 



Förslag på citat 
från en lokal författares bok



Förslag på citat 
från en lokal författares bok































Förslag på citat 
från en lokal författares bok

























 

 

3 
meddelanden
<sven@salungen.se>29 juli 2021 
16:29Till: Ingrid Falk 
<ingrid.falkfa@gmail.com> 

Kopia: Marcus Kolberg <jellycream71@gmail.com> 

Ingrid, jag sprang ihop med Eva Thorstensson och fick några fragment av 
henne: 

1 
Vi låtsas 
att tiden har mojnat 

2 
Blås på min själ när den gör ont 

3 
Hon här fri 

och hon ska flyga 
Ganska lågt 
men omsorgsfullt 

och länge 

4 
Och med Vinden 
som brudgum 
går hon världen 
till mötes 

5 
Genom ett töcken av år 
som bara har gått 
bygger skogen en gata 
som slutar på Guds huvudkudde 

6 
Jag vill göra spår i sanden 
så jag vet att jag finns 

7 
Av sten är du kommen 

Hör mig 
Jag skriker så tyst 

Är du på gång? 
Kommer till stan snart? 
Själv har jag just läst korr på en roman. 





Här kan du se de ordbilder som valdes ut: 

 Brusa högre lilla å  
 Det är jag och Fågelmannen  
 Många duvungar häckar här  
 Write your own story  
 Hej på Mârten!  
 Han ser musiken  
 Kryp, pengar, vatten  
 Go möran  
 …Det luktar kålsoppa  
 Först i kön fick en hatt  
 Den som leter…den finner nô anne  
 Skrin av två sorter, barnen och fiskmåsarna vet inga 

gränser  

 Vinden bär kärlek  
Även i motvind  

 Allt är vidöppet  
Allt är sammanknutet  

 Vad för ett sken  
Som faller så skärande  
Att du måste skugga dig med vingen  

 En kram ä tacksam å dele  
För båe två får ända hele  

 Vi ville ej störa med ord  
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