


Välkommen kära 
karnevalsdeltagare!

Du befinner dig just nu på Byfånarnas solståndskarneval. 
Under två dagar har du chansen att bli någon annan. Den du 

kanske alltid drömt om att vara, den du aldrig vågat vara eller den 
du vill testa på att vara. Nu finns möjligheten! Vi hoppas att du vill 

vara en byfåne med oss!
Under dessa dagar kommer du att få möta byfånarna som lever i 

den här världen. Byfånarna är de utkastade, de som inte passar in, 
de som tänker på ett annat sätt, de som inte ber om ursäkt för sin 
existens. Du kommer att få chansen att lära känna dem, se hur de 

lever och vad de kor på. De kommer att hjälpa dig och vägleda dig 
genom solståndsritualen, så du behöver inte vara rädd. Detta är en 
solståndsritual som är en resa genom det gamla som dör och vidare 
till livet och det nya. Vi kan tillsammans skapa en annan sorts fram-

tid, en framtid som vi vill ha.

Vi som är en del av karnevalen är: PRO Riddarhyttan, Kulturskolan, 
Riddarhyttans arbetarteater, ABF Skinnskatteberg, Finska förening-

en, Hyresgästföreningen, Knäppmora AIK, Teatermaskinen, Somalis-
ka kulturföreningen, Skinnskattebergs teaterförening. 

Vi har gjort denna karneval tillsammans för oss som lever och bor 
här. Vi har gjort denna karneval tillsammans för kunna söka en 

annan framtid, en framtid som vi vill ha. Vi har gjort denna karneval 
för att utforska, söka, hitta nya vägar än de som andra lagt ut för 

oss.

Det är här det börjar!
Ta tillbaka framtiden!
Reclaim the future!

Välkomna
hälsar alla byfånarna



intervju med veranda
  Jag möter Veranda på baksidan av Teatermaskinen. 
  Vi sitter vid ett bord där vi har utsikt över utescenen, 
  skogen och Skildammens vatten. Veranda ler mot mig och 
  jag bländas av hennes rödfläckade vita tänder i efter-
  middagsljuset. Veranda kommer från UU:s projektkontor 
  och har som uppgift att hjälpa postmoderna och utsatta 
  områden. Hon har därför kommit hit till Bergslagen och 
  Riddarhyttan för att se hur hon kan hjälpa den lokala 
  befolkningen. Hon har under en tid haft möten med den 
  lokala ambassadören och lokala musikern Billy Cash som 
  har växt upp och levt nästan hela sitt liv här i 
Riddarhyttan. Under 
  deras samtal kom de på idén att de ska göra en karneval 

i Riddarhyttan, skogen. Veranda berättar att idén om en karneval, kom ifrån den 
”Clowniga atmosfären” som finns hos byfånarna. 
- Dom ser ju redan utklädda ut, så varför inte? säger hon.
Veranda berättar att naturen här i Bergslagen också är en av anledningarna till varför 
karnevalen är just här. Hon tittar sig runt och jag tycker mig glimta ett stråk av känsla i 
UU:arbetarens annars så kalla ögon. 

När jag frågar henne om temat framtid, slocknar ljuset i hennes ögon och hon säger 
att det var Billys idé. 
- Framtid är säkert viktigt om en har släkt och vänner, fast det är inte något som jag 
vet något om, säger Veranda. Hon vrider på sig och vill byta samtalsämne. 
När jag frågar henne om Byfånarna berättar hon att hon ser dem som bra människor, 
lokala artister från Riddarhyttan.
– Jag är glad att få jobba med dem och att få lära känna dem, jag är glad att vi i UU 
kan hjälpa till att rikta ljuset på dem, det tycker jag är vackert, säger Veranda och ler. 

Intervjun avbryts av att Verandas telefon ringer. Hon börjar prata på franska med 
personen i andra änden. Personen är en utav hennes kollegor från UU, Hans Groub 
heter han. Veranda blir nervös när jag ber henne att berätta om deras relation. Hon 
försöker dölja sin nervositet och beskriver med en kärleksfull ton istället om hur han 
hjälpt henne med regler och lagar. 

Som avslutning säger Veranda att det viktigaste är att lyckas med rapporten till UU. 
Rapporten måste skrivas på hennes vis och om den gör det kommer detta att bli en 
framgångsrik historia. 



- Vad vill vi ta med 
till framtiden?



20 JUNI DAG 1 

15:00 - 17:00: 
ÄNTRA KARNEVALEN

Välkomnande vid Källfallsliften i Skila. 
Mellan kl. tre och fem kan man anlända.

En tid för att sätta på sig sina karnevalskläder 
och förbereda sig för karnevalen. 

Det kommer bjudas på fika.

17:00 - 18:00
Vi går i en gemensam 

skogsparad till Skräppbo.
TJOLITTA! 

18:00 - 19:00
Prolog i kuben.



BILLIE CASH, 45 år
Bakgrundsfakta om dig:
Va en jävel på att springa i ungdomen.
Gillar westernfilmer och att kolla på solnedgången.
Intressen:
Musik.Pengar.Dricka.
Vad söker du hos en partner:
Nån att krama. Nån som orkar med mig.
Nån att prata med.
Beskriv din drömdejt:
Sitta tillsammans och hålla varandra i handen.
Något annat du vill berätta:
Jag ser fram emot att göra min avskedskonsert.

19:00 - 22:00
Välkommen till en 
riktigt lokal kväll 
med mig, Billie Cash. 
Det blir lokala låtar, 
lokala gästartister och 
riktigt lokal mat.
Dessutom är det 
min avskedskonsert, 
så jag tänkte berätta för er 
varför det är dags att säga farväl.

 SHOW



BILLIE CASH, 45 år
Bakgrundsfakta om dig:
Va en jävel på att springa i ungdomen.
Gillar westernfilmer och att kolla på solnedgången.
Intressen:
Musik.Pengar.Dricka.
Vad söker du hos en partner:
Nån att krama. Nån som orkar med mig.
Nån att prata med.
Beskriv din drömdejt:
Sitta tillsammans och hålla varandra i handen.
Något annat du vill berätta:
Jag ser fram emot att göra min avskedskonsert.

  00:00-04:00 - Transdans med 
                       Theresa Hupp 
                       och musik av 
                           EMS
01:00 - 02:00 - Inledning av en
                       500 år lång 
                       festival.
Någon gång under natten läser 
Linnea Gustavsson texter från 
den skrivarcirkel hon har varit 
 ledare för.

Parallellt  
00.00-06.24 - Prata med dom 
                      döda om 
                          framtiden. 
                          Gör din egen 
                         trollformel.

SOLSTÅNDSNATTEN 
00:00 - 06:24 
Stilla natt 
i rörelse



21 JUNI
Förbränning med pirro persson

06:24 - 11:00 : Frukost - Individuell rening - förbränning 
vid bastun med Pirro Persson ”ni är välkomna till min bastu.  
Kom, förbränns och transformeras till något helt nytt. Vi ska 
svettas ut allt skit, vi ska bränna bort allt som är 
dåligt. Vi ska äta, basta, dansa och bli pånyttfödda.”
11:00 : 13:00 Byfånarnas reningsritual

LEIF PIRRO PERSSON, 52 år
Bakrundsfakta: 
Redan som barn blev jag relegerad från skolan pga 
bränder i papperskorgar. Senare blev jag kriminellt 
belastad, typ mopedstölder, droger och småbränder. 
Har varit gift och fått tre barn som jag inte har någon 
kontakt med. Har en son och två tvillingdöttrar. Föddes 
som kvinna men identifierar mig på senare år som man.

Intressen: Jag är besatt av att elda allt som går att 
elda. Grilla korv över öppen eld. Basta och dricka öl.
Dansar gärna och vill lära mig mer. Sjunger hellre än 
bra.

Partner: Eftersom att jag är blyg så söker jag en utåtrik-
tad äventyrlig, glad, dansande och sjungande kvinna 
som kan hjälpa mig att få kontakt med mina barn igen 
och som ser till att jag inte åker dit och hamnar i fäng-
else.

Drömdejt: Jag skulle vilja tända en bastu för dig. Sen 
skulle vi tända en eld, grilla korv, dricka öl. Jag skulle 
lyssna på dig när du sjunger och sen skulle vi dansa 
nakna på flotten och skrika ut vår smärta över Skildam-
men och sen skulle jag göra en eldshow just bara för 
dig.

Övrig info.
Om det är några som är intresserade av att elda så 
kan man gå med i eldningskursen som jag och min 
bästa kompis österbottningen håller i.



21 juni 
Firande MED MOLLY MIKKONEN

15:00 - 17:00: Väck sinnena med solstånds- 
avslappning, blomplock, dekoration och resning av 
midsommarringen ”kom och plocka blommor och 
fira in sommaren med mig Molly, vi lyssnar, smakar, 

luktar och känner på naturen tillsammans”

MOLLY MIKKONEN, 19 år
Bakgrundsfakta:
Jag är ser ut ungefär som en tussilago. Min mamma 
kommer från Finland så jag är HALVFINSK!!! Jag äls-
kar Finland. Min favoritfärg är grön. 

Intressen:
Allt som växer! Att göra fint runt omkring mig. Prata 
med djuren och vara bland blommor. 

Vad söker du hos en partner:
Ojdå det va en klurig fråga. Det är inte så många som 
bor här i skogen, så jag tar bara det som kommer men 
om man skulle drömma så är det någon som är tyst av 
sig, gillar naturen och som klär i grönt. SÅKLART måste 
han vara finsk också!!!!!!! 

                                       Beskriv din drömdejt:
                                       LÅNGT IFRÅN MIN PAPPA    
                                       BILLIE CASH! I naturen 
                                       någonstans bland massor  
                                       med liljekonvaljer. 
 

Något annat du vill berätta: 
Sluta tjura och börja tjoa! 
Man blir snyggare med 
ett leende på läpparna!!



 BIM, 27 år
 Bakgrundsfakta:
 Jag kan tala kossornas språk.
 Jag är utsänd utav moder ko för att sprida koismens väg mot     
.en annan framtid.
 Jag identifierar mig som en kossa, inte människa, människor 
 vill bara äga och ha makt medans som kossa kan du få vara
 lite dum i huvudet, bara titta och se världen genom öppna 
 ögon. De ger värme och trygghet och massor utav kärlek. 

Intressen:
Springa på öppna ängar i solen och idissla de goda gräsen och klövern som väx-
er där, har en tur kan en hitta goda små svampar. 
Kanske bada lite i en sjö.
Drick mjölk från mammas spenar.
Vara nära någon och känna värme och trygghet

Vad söker du hos en partner:
Jag söker en lugn, trygg, varm, 
passiv ko som vill inte göra så mycket tillsammans med mig. 
Som gillar lugna utekvällar på ängarna där vi bara kan 
skeda varandra i timmar och äta när vi hungriga. 
Och väldigt viktigt att du inte är blyg för att bajsa framför mig. 

Beskriv din drömdejt:
Du och jag titta, äta, bajsa, dansa, vila, titta, bada, vila, äta, 
bajsa, skeda, sova titta, äta, bajsa, springa, äta, bajsa, titta 
och sova nära varandra.

Något annat du vill berätta:
Viktigt för mig att du som jag tror eller som de heter kor på mammako, på kois-
men på en annan sorts framtid.

21 juni 

Inre/Yttre ko resa med Bim

17:00 - 19:00: 
En introduktion i koismens grunder
En Workshop för att finna din inre ko
En annan väg till en annan sorts framtid 
En ritual för att kalla in modern

 h



21 juni 

15.00 - 17.00 - MAT OCH SOLSTÅNDSDANS
Dansa, lyssna och sjung med PRO:s sånggrupp, 

Finska Föreningen, barnen från 
kulturskolan med flera.

19:00 - FREEFALLING
EMS, BLOODY SHOW, DJEF

OBS UNDER DESSA DAGAR KAN 
HEMLIGA GÄSTER DYKA UPP

ALLA TIDER I PROGRAMMET ÄR 
PRELIMINÄRA OCH KAN ÄNDRAS.

Man kan köpa matbiljetter på dag 1 vid välkomnandet i 
Skila.

 Det finns möjlighet att campa på området om man vill. Ta 
med din egen picknickkorg om du vill dricka eller äta 

någonting speciellt.



RIDDARHYTTANS ARBETARTEATER
PRO RIDDARHYTTAN
SKINNSKATTEBERGS TEATERFÖRENING
SOMALISKA KULTURFÖRENINGEN
TEATERMASKINEN
ABF SKINNSKATTEBERG
FINSKA FÖRENINGEN
HYRESGÄSTFÖRENINGEN
KNÄPPMORA AIK
KULTURSKOLAN


