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Claire Tancons: Du och jag träffades för första gången utanför 
Röda Sten, Johan. Det snöade minns jag, och jag minns din långa 
gestalt och hur jag antog att det var dig jag skulle träffa. Du bar på 
den där stora mappen med fotografier och pressklipp. Ett noggrant 
arkiv ordnat efter årtal, och jag visste på en gång att det här skulle 
ha historisk betydelse och att du på ett sätt redan börjat planera 
för det. Du hade redan påbörjat den arkiviska processen. Jag kunde 
inte förstå att jag hade pratat och pratat om karnevaler, och folk 
hade berättat för mig om Hammarkullekarnevalen och jag hade 
åkt för att se den, men ingen inom kultursektorn hade sagt ett ord 
om Göteborgskarnevalen. 

Johan Heintz: När jag arbetade med Göteborgskarnevalen var 
jag hela tiden medveten om att folk som jobbade med kultur inte 
betraktade karnevalen som kultur. Det uttrycktes tydligt både 
från statens och stadens håll. Karnevalen var underhållning, folk 
som skakade rumpan till simpla rytmer på gatan, glada färger, 
glitter … Det var en sorts kulturell rasism som kom till uttryck. 
Vi använde oss av Michail Bachtins Rabelais och skrattets historia, 
där han talar om karnevalen och dess funktioner, för att försöka 
ge folk en djupare förståelse för vad karnevalen handlade om, som 
ritual, som ett sätt att kanske förändra sitt medvetande.

CT: Den pågick mellan mitten av 80-talet och mitten av 90-talet, 
det är inte så länge sedan. Tusentals människor som dansade längs 
 Avenyn. Hur kan människor inte veta om, eller minnas, detta? 
Jag kunde inte få ihop de foton jag såg och bristen på kunskap och 
minnen av detta. Och det är förstås det som genererade hela mitt 
curatoriska projekt AnarKrew: An Anti-Archive – begäret efter att 
ta reda på hur det kommit sig att den här historien gått förlorad. 

Ett samtal mellan Sonia Boyce, 

Johan Heintz, Jean-Louis Huhta, 

Ina Lundström, Roberto Peyre, 

Claire Tancons och Hannes 

Westberg …
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Ina Lundström: Det var av samma skäl jag kon-
taktade dig, Johan. Jag är född 1983 och har bara 
vaga minnen av karnevalen. En vän till mig, som 
är äldre, nämnde att det brukade vara någon sorts 
karneval, och jag började fråga människor i min 
ålder. Jag frågade också mina föräldrar, som ju 
borde tagit med mig dit. Min mamma och pappa 
sa: visst, vi var där, du blev ansiktsmålad. Och då 
mindes jag det. Men ingen kunde berätta så mycket 
mer än så. Jag kollade förstås på nätet, men där 

fanns absolut ingenting. Det enda jag hittade var 
att karnevalen stod med på en fotografs CV, nu 
minns jag inte hans namn …

JH: Lennart Sjöberg.

IL: Just det. De mediearkiv jag vanligen använder 
mig av sträcker sig inte längre bakåt i tiden än 1993, 
så där fanns ingenting. Men på Lennart Sjöbergs 
hemsida stod det att han hade sin första utställning 

Jean-Louis Huhta, Johan Heintz, Sonia Boyce och Claire Tancons.
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på restaurang Solrosen, och den bestod av porträtt 
av karnevalsbesökare. Jag ringde honom, och han 
sa åt mig att kontakta dig, Johan. Jag hade ingen 
aning om vad det var jag skulle hitta, allt jag hade 
hört var att det pågått någon sorts karneval och att 
Stonefunkers varit inblandade. 

För mig hade Göteborgskalaset verkligen varit 
viktigt, inte nödvändigtvis på ett bra sätt, men jag 
mindes 1995, när det var Friidrotts-VM i Göteborg 
och samtidigt det första riktigt stora kalaset. Så 
jag kom från ett annat håll. För mig hade det alltid 
handlat om att man gått till det där långbordet 
längs Avenyn där folk satt och åt räkor och det 
stank. Jag hade ingen aning om den här karnevals-
historien. Små, små saker kopplades samman när 
jag började leta. Jag intresserade mig för hur Göte-
borgs kommun, och event-folket där, hade kapat 
karnevalen för sina egna syften. En märklig sak, en 
detalj egentligen, var att fotografen från Göteborgs-
Posten, som hade tagit fotot [HA MED FOTONA?] 
dagen efter Göteborgskarnevalen, också fotat 
morgonen efter Andra Långdagen. Och artiklarnas 
rubriker var nästan identiska: ”Dagen efter festen”, 
eller ”Förstörelsen efter festen”, eller något sådant. 
Hur kom det sig att ingen velat veta mer om detta? 
Mest upprörande tyckte jag det var att ett foto från 
Göteborgskarnevalen, en vy över folkmassorna på 
Götaplatsen, hade använts av kommunen för att 
marknadsföra Göteborg inför VM -95. Och alla 
verkade ha glömt detta. Värre saker glöms förstås 
bort, det finns länder där val mörkas eller folkmord 
aktivt glöms bort, men jag tror att det handlar om 
samma mekanismer. Det är verkligen inte svårt att 
radera historia. Särskilt  historien innan -93, innan 
internet, då dokumen tation måste placeras på bib-
liotek och den som letar måste veta exakt vad den 
letar efter … Så Johans arkiv är väldigt viktigt. 

CT: Jag hade inte tidigare tänkt på 1993, som är året 
då festivalen abdikerar och på sätt och vis också året 
då minnet abdikerar, i termer av en brytpunkt och 
dess arkivering. Men Ina, vad är det som intresserar 
dig med karnevalerna och festivalerna, de här 
utomhusevenemangen i staden?

IL: Jag har främst varit deltagare. Den här typen 
av tillställningar, små initiativ på olika håll, var en 
del av min ungdom. Jag hade några vänner som en 
kväll sa: ”Ok, vi kör Klubb Järntorget”, vilket bara 
bestod i en boombox och folk som delade ut flyers 
och sa ”Vi drar till Järntorget” … Det var ingen 
stor grej men det var kul: ”Vi ses på Järntorget och 
stannar där resten av natten och lyssnar på musik”. 
Det var efter händelserna 2001, och ja, 2001 
ändrade verkligen min uppfattning om staden och 
stadens möjligheter.

CT: På tal om 2001 – hur fann ni varandra, Johan 
och Hannes? 

JH: Vi sprang på varandra någonstans, jag visste inte 
då att Hannes var den som blivit skjuten på Vasa-
platsen 2001, och han visste inte att jag hade jobbat 
med karnevalen och klubbar och sådant. Men vi fick 
en bra kommunikation, och Hannes hade en klubb 
och jag hade en klubb och vi pratade vidare.

Sonia Boyce: Jag tror det finns ett sorts hypnotiskt 
tillstånd som folk går in i när de är på klubb tillsam-
mans – att tiden i viss utsträckning inte spelar 
någon roll, den både gör och gör inte det, och att 
den kollektiva energin driver på den egna energin. 
Jag började gå på klubb när jag var elva år, vilket 
gör att jag inte riktigt kan greppa varför folk tänker 
på att samlas på det här sättet som  problematiskt … 
Det finns någon sorts monstruös idé kring det. Jag 
klättrade ut genom fönstret när jag var liten för att 
gå till sådana ställen och det finns ingenting att vara 
rädd för här, de är, återigen, ganska magiska platser, 
med ögonblick av frihet. Det är så klubbarna hänger 
samman med karnevalen – det finns ett ögonblick 
av frihet i vilket du kan nå det här andra tillståndet. 
Varför ska det kriminaliseras? 

JH: För att det blir farligt om folk vet att man kan 
komma åt den där kvaliteten. Om man är i centra-
la stan, vad finns att göra där? Konsumera. Vår 
civilisation har funnits i fem tusen år och det är det 
högsta vi kan ägna oss åt – gå och shoppa? Det är 
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därför vi hade karnevalen i innerstan, för att under 
några timmar sno den från affärsmännen. 

Hannes Westberg: Om folk känner att det är det 
som är kvalitet ökar det deras förväntningar på 
livet, eller hur? Vilket blir ett problem.

Jean-Louis Huhta: Det måste vara något väldigt 
svenskt. Alkohollagar, allt det där, danstillstånd … 

SB: Men tänker man på karnevaler var som helst 
så har de alltid innehållit ett element av protest, 
samtidigt har det aldrig handlat om anarki – saker 
vänds upp och ner under några dagar, sedan åter-
ställs de. Karnevalen blir en stunds befrielse, men 
vad händer med den där energin om sådana stunder 
inte finns?

J-LH: Den sugs upp av fotboll, schlagerfestivalen, 
shopping och all den där andra dunkla, urvattnade 
underhållningen som vi tvångsmatas med. 

SB: Det får mig att tänka på det som pågår i 
Turkiet, upploppen tidigare i år. Människor ville 
inte shoppa, de ville inte att deras park skulle bli ett 
shoppingcenter. 

JH: Det är som efter 11 september. Budskapet från 
Bush var ”Keep shopping!” Oroa er inte, fortsätt 
med era liv som om inget har hänt! 

IL: Men finns det inte också ett problem med 
karnevalen som har med deltagande att göra? Att 
människor också under en karneval kan känna 
sig uteslutna. Är det möjligt att inkludera dessa 
grupper? 

Parad på väg nerför kungsportsavenyn, 6 september 2013. Jean-Louis Huhta, GIBCA 2013.
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JH: Vilka grupper? 

IL: Vilka grupper som helst. Finns det inte problem 
med uteslutning inom svartklubbscenen, den 
karne valiska klubbscenen? Är det något man 
be höver tänka på eller fungerar de sakerna automa-
tiskt bättre när det är en plattare organisation som 
inte är skattefinansierad? 

JH: Man måste vara medveten om vilka man 
bjuder in och på vilka sätt. Man kan ha soffor där 
äldre människor kan sitta till exempel. Vi hade 
också en tävling på skolorna om att rita varje års 
karnevals affisch. Det gjorde att barnen pratade om 
karnevalen och visste att de var inbjudna, eftersom 
det var de och inte några konstnärer som gjorde 
affischen. Och vi brukade ha en första kväll med 
hiphop och funk arrangerad av unga. Men man kan 
såklart inte bjuda in alla, det kommer alltid finnas 
de som exkluderas.

Roberto Peyre: Men är de då verkligen uteslutna, 
eller är de glömda, det finns väl en skillnad där? 

Det vill säga, det handlar inte om diskriminering, 
eller fanns det situationer då någon faktiskt blev 
utesluten? 

JH: Nej, vi hade till och med skinheads som 
hoppade upp och ner till ”Calypso rose” … Men 
vissa människor uteslöt vi, när vi såg att folk gick 
omkring och startade bråk. Vi hyrde in motorcykel-
klubbar som vakter. Polisen hade inte en enda extra 
polis att sätta in så vi skaffade vår egen säkerhets-
stab. Den var väldigt effektiv. De var så många att 
ingen vågade dra igång något och de behövde aldrig 
rycka in. 

HW: Men karnevalen är till sin natur inkluderande, 
eller hur? Du behöver inte göra av med några 
pengar, du kan komma och gå som du vill, och klä 
ut dig eller bära mask om du vill. De flesta klubbar 
har någon sorts klädkod och nästan överallt måste 
du köpa någonting i baren. En karneval bara finns 
där längs gatan och du kan ansluta när du vill. 
Vill du inte gå som dig själv kan du gå som någon 
 annan, bära mask och göra vad som helst … 

Claire Tancons, Sonia Boyce, Ina Lundström, Roberto Peyre.
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JH: Det är förmodligen också något som är farligt 
i myndigheternas ögon, att du kan ha det bra utan 
att göra av med några pengar. Att du får något utan 
att betala för det, det är ett hot i sig. Något som 
uttrycktes väldigt starkt från myndigheternas sida 
var att ”Vi kan inte stoppa spårvagnar och bussar 
från att åka på Avenyn för människor vill åka till 
Liseberg, vi måste ha det flödet”. 

J-LH: Här kommer vi in på hela idén om värde, 
eller hur. För är det inte också något på spel, 
politiskt, i relation till frågan om ”smak”, mitt i 
hjärtat av detta? Att det rent kulturellt inte är till-
räckligt … coolt, att det är för folkligt, otrendigt. 

Samtidigt är karnevalen subversiv i det att män-
niskor kan byta identitet, om än bara för en dag, och 
det har alltid varit en del av att håna makten – att 
man kan driva med kungen. Och även om det bara 
är för en dag så ger det en känsla som är inklude-
rande i sig själv och därmed förstås farlig i sig själv. 

CT: Men Hannes, visst finns det också kopplingar 
till den musikscen du är involverad i – en liknande 
förvandlingsprocess? Jag tänker på något som har 
att göra med det underjordiska – klubbscenen, 
och det som sker ovan jord – karnevalen. Det är 
kanske i behovet av att komma åt ett alternativt 
med vetandetillstånd, genom transformationer som 
skapas av musik och energier mellan människor, 
som kopplingen finns. Johan, du pratar om karne-
valen och karnevalens roll i samhället i relation till 
eller som motstånd mot samhälleliga institutioner. 
När vi under den senaste tiden talat om att vi inte 
vill rekonstruera eller reprisera karnevalen utan 
istället blåsa karnevalsanda genom staden, via ut-
ställningar och performance, är det ironiska förstås 
att vi nu gör det genom en organisation – bien-
nalen – som på många sätt är en representant för 
staden, en stad vars primära roll är att sanera och 
göra dessa frihetens platser behagliga, funktionella 
och användbara, för att vara säljbara. Det tycks mig 
som att detta är vad vi samtidigt både försöker slå 
oss fria ifrån och finner oss själva slukade av. Lika 
mycket som vi beklagar det faktum att kulturvärl-

den inte sett något konstnärligt värde i karnevalen 
är den fortfarande betraktad som en del av ett 
vidare kulturellt fält, och det är därför en curator 
med intresse för karnevaler kan föreslå detta som 
ett projekt inom en konstnärlig institution. Även 
om det kräver sina strider så kan man onekligen 
fortfarande på något sätt placera karnevalen inom 
den kontexten. Men det är bedrägligt, för det jag 
säger nu kan tyckas implicera att karnevalen behö-
ver dessa utifrån tillagda konstnärliga element för 
att legitimeras som en konstnärlig händelse i och av 
sig själv, vilket inte är fallet.  Men jag tror att det är 
viktigt att etablera en dialog mellan dessa två.

SB: Jag skulle vilja ta upp några saker i anslutning 
till det du just sa. Detta med att biennalen skulle 
vara en förlängning av staten, för att den är statligt 
finansierad. Eftersom vi lever med en stat pågår 
alltid förhandlingar med staten, i vilken position 
du än befinner dig i. Men vi betalar skatt precis 
som alla andra – så varför ska inte vi insistera på till 
exempel en karneval eller en klubb, eller på att vi 
har rätt till det offentliga rummet?

J-LH: Eftersom det vi ständigt förnekas är möj-
ligheten att uppleva njutning, att uppleva dessa 
extatiska ögonblick frammanade av musik …

SB: De är inte bara frammanade av musik. De är 
frammanade av musik och det sociala rummet. 
Oavsett om det är inomhus eller utomhus. Att det 
faktiskt finns folk som vill samlas tror jag är själva 
det avgörande elementet. Musik kan vi lyssna på 
hemma, i våra egna rum, utan att det utgör något 
hot. Om det finns någon hotbild handlar den om 
det sociala, att vi möts i musiken. 

CT: Sonia, du sa tidigare att det aldrig var anarki 
under karnevalen och jag tänker att du kanske 
menade att det aldrig var kaos? Ofta använder vi 
de orden synonymt. Men anarki handlar om ett 
horisontellt samhälle, det handlar inte om oord-
ning eller kaos utan om att jämna ut spelplanen. 
Anarkismen är en politisk teori som använts flitigt 
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inom några av de rörelser du varit involverad i, 
Hannes, och som har banat väg för Reclaim the 
streets till exempel. Så anarkin har verkligen sin 
plats i detta, som organiserande princip om man så 
vill. Och jag skulle vilja göra en koppling till det du 
sa om fem tusen år av civilisation, Johan. 

JH: Kanske är det tio tusen år eller femton, jag vet 
inte …  

CT: Det spelar ingen roll, det intressanta är att du 
använder specifika siffror. David Graeber är en av 
talespersonerna för den samtida anarkistiska rörel-
sen, Occupy Wall streets påstådda anti-ledare, och 
också, om jag minns rätt, den som ligger bakom 
uttrycket ”Recapturing the radical imagination” 
som är biennalens undertitel. Hur som helst, han 
har skrivit en bok som heter Skuld – de första 5 000 
åren. En historia om skuld, det vill säga en historia 
om pengar, om det vi nu kallar kapitalism. Mycket 
av det du sysslat med har varit av anti-kapitalistisk 
natur, till den grad att det riktats mot själva den 
här idén om att våra njutningar och nöjen håller 
på att kommersialiseras. Och det här tror jag är 
länken mellan karnevalen och anarkismen – en idé 
om världen som handlar om att göra sig av med 
hierarkier. Hannes, vad tänker du om det, i relation 
till händelserna 2001?

HW: Jag tappade nästan rösten på ett rave i helgen, 
vilket kanske kan vara ett slags svar i sig … Men, jag 
har alltid hållit på med punk och hiphop också, och 
hämtat energi ur elektronisk musik, vilken alltid 
varit en deltagarkultur, som till stor del utspelar sig 
på gatorna. För mig har det alltid inneburit att vara 
i opposition mot samhället, inte som något jag har 
valt utan helt enkelt något som har varit så: man 
går på rave och polisen kommer och man måste 
springa, det har alltid varit bråk, och frågan om att 
inte ges utrymme har ständigt varit närvarande. 
Så … ”Recapturing the radical imagination” – vissa 
gånger känner jag för att göra fester för att frambe-
svärja eller återerövra fester som jag i själva verket 
aldrig varit på, förstår ni hur jag menar? Jag var 

aldrig på karnevalen och jag gick aldrig på de flesta 
svartklubbarna, en gång var jag på LPC men det är 
som att ha ett minne av något som jag aldrig riktigt 
varit en del av. Jag försöker bara återskapa det. Haga 
revs och alla svartklubbar stängdes, vi bevittnade 
en massa repression, till och med folk som åkte i 
fängelse, så för mig har det alltid handlat om att på 
något sätt försöka slå tillbaka för att få rum för det 
vi vill. Men jag skulle aldrig ha kommit på tanken 
att göra en karneval för massor av människor, det 
vore absurt, vi är så vana vid att gömma oss och slåss 
mot polisen och allt det där hemlighetsmakeriet. 
Men svartfesterna är hur som helst något som 
är möjligt för mig att göra, något jag velat göra. 
Reclaim the streets är förstås en del av allt det här 
– vilka är det vi ska ta tillbaka gatan från? Det är ju 
våra gator från början. 2001 gick det som ni vet inte 
bra, det slutade med att jag blev skjuten. Men det är 
något med att vara tvungen … Jag tror verkligen på 
musikens förändrande potential, och jag har alltid 
varit anarkist. För mig är horisontell organisation 
verklig organisation. Och då måste du lämna plats 
åt ett visst mått av kaos också. På de bästa festerna 
kan jag försvinna en timme eller två och när jag 
kommer tillbaka har folk själva tagit hand om baren 
eller vad det nu handlar om. Det är sådana tillfällen, 
när festen liksom bara fortsätter av sig själv, som ger 
mig verklig energi. Man vet inte var det kommer att 
sluta, vad som kommer hända med folk. Musiken 
har förändrat mycket i mitt liv, och ibland kan jag se 
det hända i andra också, från en kväll till en annan. 
Om vi gör en utomhusfest och någon som joggar 
förbi eller någon som bor i närheten blir arg och 
gapar om att vi ska stänga ner, så går någon fram 
och kramar om personen och säger ”Det är lugnt”. 
Och så slutar det med att killen är på dansgolvet i 
fem timmar och när polisen kommer är han den för-
sta att säga ”Nej, ni kan inte stänga ner detta, aldrig 
i livet, jag har aldrig haft så här kul”. För honom har 
de där fem, sex timmarna förändrat hans liv.

Det är en sorts anti-underhållning. Istället för att 
betala någon för att bli underhållen så är man en 
del av festen. Men jag tror att folk är ovana vid det, 
de blir förvirrade. Under 60- och 70-talen var folk 
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mer vana vid att göra saker på egen hand. Det fram-
står som besynnerligt för folk att du kan göra det 
nu, eller hur? Mycket av det som pågår i Göteborg, 
till och med Håkan Hellström – alla kommer ur 
det där, svartklubbarna och de där ställena. Allt vi 
håller högt kommer ur det som de stänger ner nu, 
och alla drar till Majorna för att det ser ut litegrann 
som Haga gjorde förr i tiden … Det är skumt, och 
sorgligt, tycker jag.  

CT: Det du pratade om med inkludering och 
exkludering, Ina, det kanske också handlar om hur 
Göteborg är organiserat?

IL: Ja, jag tror att det till stor del handlar om hur 
Göteborg är organiserat, men jag tror inte heller att 
det är någon slump att det ofta är män som genom-

för den här typen av arrangemang. Jag skulle aldrig 
känna mig bekväm med att ta med mig ett gäng 
skivor till en klubb och säga ”Okej, jag spelar!”. 
Jag skulle boka ett möte med arrangören, och det 
tror jag att många av mina kvinnliga vänner också 
skulle göra. Jag skulle nog också behöva att någon 
sa åt mig tre, fyra gånger att jag var välkommen, att 
de verkligen skulle vilja att jag kom. Jag skulle inte 
bara dyka upp …

HW: Det skulle i och för sig inte jag heller.

IL: Nej, jag säger inte att detta bara handlar om 
manligt och kvinnligt, min fråga handlar om hur 
man får folk som känner sig osäkra när det inte 
finns några tydliga förhållningsregler att känna sig 
som en del av en fest? Hur man får dem att känna 

Från Lovaman, Roberto N Peyre, GIBCA 2013.
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sig som en del av den scenen? Jag älskar det du sa 
om fåtöljer för äldre personer att sitta i, Johan, att 
det kan handla om den typen av praktiska lösning-
ar. Men det jag egentligen skulle vilja prata om är 
till exempel Andra Långdagen, eller andra sådana 
händelser, som arrangeras av de som äger butikerna 
på gatan och där åldersspannet är extremt snävt. I 
Göteborgskarnevalen verkar det ha funnits en viss 
åldersblandning. 

JH: Det känns som att det gick runt en massa folk 
från kommunen på karnevalen och tänkte ”Det 
där och det där kan vi tjäna pengar på …”. Så fort 
det dyker upp någonting nytt, en ny kultur, som 
 punken eller reggaen, kommer kommersialise-
ringen, en degenererande drift som vaknar så fort 
något nytt etableras. Det visste vi om när vi gjorde 
karnevalen och karnevalsklubben och det gjorde att 
vi ständigt utvecklade programmet och musiken. 
När du är dj vet du att om du spelar den eller den 
låten så kommer du få alla att hoppa upp och ner. 
Men du kan också ta det till nästa nivå, det är 
riskabelt och det kan resultera i ett tomt dansgolv, 
men man måste våga något. De som styr samhället 

saknar mod, de gör det inte till någon utmaning att 
vara delaktig, allt ska vara enkelt och bekvämt. 

HW: Röda Sten brukade ha en massa underground-
fester, punkgrejer, skate, graffiti … Och först ville 
de riva allt det där, men sedan sa man att man 
skulle bevara det och man la en massa pengar på 
det. Och nu har de svårt att få besökare dit. De 
som brukade vara där är på något sätt inte riktigt 
välkomna. Du får inte måla graffiti där, men det var 
graffitikonstnärerna som hittade det där stället från 
början. Samma sak hände när vi ockuperade Tull-
packhuset 1995 för att få kommunen att göra det 
till ett ungdomens hus. Det blev ett casino till slut, 
vilket det ju finns någon sorts fantastisk symbolik 
i. Det var samma sak där, allt funkade väldigt bra 
under kaotiska principer, ingen styrde, sedan kom 
Socialdemokraterna och gav en massa pengar till 
någon som skulle styra upp det och så dog det inom 
ett par månader och de utrymde. 

RP: Det behövs en experimentell situation för att 
skapa kultur, och har du inte det kör allt fast.
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JH: Makten hos de som styr det här samhället är 
självdestruktiv på något sätt. När de inte öppnar 
sig för vad unga människor håller på med, ger dem 
utrymme i samhällets centrum, då dör samhället. 
Det blir ett anorektiskt samhälle, det svälter sig 
själv till döds. 

IL: Hur man släpper in folk, när man väl gör det, 
är också intressant. Det finns ett sorts kosmetiskt 
användande av symboler för ungdomar. En 
fantastisk anekdot, som dessutom råkar vara sann, 
handlar om Första Långgatan, Konstnärsgården 
där alla konstnärer brukade bo. Vi var där för 
kanske tio år sedan, 2002 eller 2003, och då fanns 
det graffiti av Ollio på båda väggarna där man går 
in, verkligen bra graffiti. Sedan gjorde de om huset 
till studentbostäder, 2004 tror jag, och …

HW: Dyra lägenheter …

IL: Jättedyra. Det var förresten en fantastisk fest, 
den sista festen där, det var en nyårsfest. Jag minns 
att polisen kom, kollade runt, och sedan backade 
de sakta ut därifrån igen, det var vackert. Men det 
de sedan gjorde, när de renoverade, var att de hyrde 
in någon för att måla graffiti över Ollios målning. 
Det vill säga de betalade någon kommunalt anställd 
som inte var särskilt bra på det där för att de ville 
behålla husets stämning och de ville sälja in det till 
studenter som att ”det brukade bo en massa konst-
närer här och det brukade finnas en massa graffiti”. 
Du säger anorektiskt och det som är intressant 
är hur de där symbolerna används i den kom-
mersiella kulturen. Efter att jag publicerat artikeln 
”Kalastjuvar” i Faktum, om Göteborgskarnevalen, 
där jag beskriver det där fotot från karnevalen som 
används för att marknadsföra Göteborgskalaset, 
så råkade jag hitta Göteborg och Co:s ekonomiska 
plan för 2002 [årtal? Andra låndagen fanns väl 
inte då?], vars omslag är ett foto från Andra Lång-
dagen som kommunen motarbetat. Det nämns inte 
någonstans att fotot är därifrån. 

RP: Det finns en sorts generell känsla av allt det 

där inom fri konst, det finns alltid en fråga kring 
kring hur fri den fria konsten egentligen är. Den 
sortens kommersiella kannibalism är något man 
ständigt måste förhålla dig till, oavsett om man 
stämplats som tillhörande en ”subkultur” eller bara 
”konsten” eller ”den fria konsten”. 

CT: Att Göteborg och Co är en av krafterna bakom 
biennalen är ett bra exempel på det där. Jag blev 
tvungen att omförhandla mitt kontrakt med 
biennalen för att vi skulle få tillåtelse att göra ett 
utomhusarrangemang. Jag gick från att strida för 
en omförhandling av mitt kontrakt till att en liten 
tid senare bli informerad att Wallenstam, som är 
det bolag som äger de flesta hus längs Avenyn, var 
intresserade av att investera femtio tusen kronor 
om en del av biennalen placerades på Avenyn. 
Visst är det vackert på något sätt? Biennalen ville 
verkligen hindra mig från att vara ute på gatorna, 
men när det plötsligt fanns medel för just detta så 
vände de. Men vilken typ av medel? Wallenstam 
var inte intresserade av performance, för det är 
inte beständigt och kan inte marknadsföras. De 
ville ha något i skyltfönstren, något permanent. 
Något man kan ta på, något smakfullt. Till slut gick 
de här medlen till att finansiera ett verk av Karol 
Radziszewski, en ung, queer konstnär från Polen 
som använt sig av delar av Johans arkiv. Hennes 
verk är verkligen överskridande, till exempel i 
meningen transgender, men samtidigt tror jag att 
det kommer att anses acceptabelt för skyltfönstren 
på Avenyn. Jag tycker det är ett perfekt exempel 
på hur det vi gör fångas in och återvinns innan 
dess verkliga potential kunnat släppas lös. Om du 
accepterar pengarna vet du att du måste följa vissa 
regler och det är väl det kampen ständigt handlar 
om för många av oss – att kunna ta våra arbeten 
vidare, veta vilka uppoffringar och kompromisser 
vi kan göra för att helt enkelt kunna verka, och 
visa våra verk, i världen. För mig som curator, 
som inte ser karnevalen enbart som ett tema utan 
också – förhoppningsvis – som en sorts metodologi, 
som något som har alla dessa komponenter i sig, de 
extatiska inslagen och de anarkistiska, är det något 
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jag velat hålla öppet för … Men är det att arbeta 
horisontellt eller är det att avsäga sig auktoritet och 
ansvar? Det är sådant jag kämpar med.

JH: När man arbetar med alternativ kultur finns 
det inga pengar, men det finns andra typer av 
resurser och man måste veta hur de kan användas, 
hur man får saker att hända. Det är också intressant 
att försöka förstå hur och varför karnevalen las ner. 
Folk tror att det är för att vi inte fick några pengar. 
Pengar? Vi behövde aldrig pengar. De satte inte 
stopp för karnevalen genom att säga ”Stopp”, utan 
genom att göra det besvärligt för oss. Det är det 
spelet vi är en del av. Vi ska inte göra det för enkelt 
för myndigheterna att förbjuda det vi gör, men på 
sätt och vis tror jag att spelade det där spelet för 
att jag hade svårt att prata med auktoriteter, jag 
sa bara åt dem att hålla käften och det var ingen 
fungerande attityd. Jag hade problem med allt 
det där, att le och kommunicera med dem, vilket 
säkerligen inte var bra för karnevalen. Vi hade 
behövt hitta ett sätt att kommunicera. Energin kom 
till stor del ur hämnd – det här är något jag måste 
göra för att samhället stryper mig. Jag måste bevisa 
för mig själv och för makten att det jag ägnade mig 
åt inte bara var något de skulle tillåta, utan något 
som verkligen behövs, det var uppenbart att centrala 
Göteborg behövde det här.

HW: Skulle det ha kunnat pågå, så som det var, 
fram till nu? En karneval varje år, en bra karneval, 
rolig, subversiv … 

JH: Ja, absolut. Man kan inte säga att vi inte hade 
stöd. Men vi förlorade en massa folk de sista två 
åren och det kom inte in tillräckligt många nya 
personer.

SB: Jag har bara varit här i Göteborg några få 
gånger, men jag har en känsla av att det pågår en 
process just nu som handlar om att lämna över 
till nästa generation. Oavsett om det handlar om 
vepor eller skivor eller vad som helst … Det verkar 
pågå olika processer av överlämnanden, av att ge 

saker vidare. Jag har varit aktivist sedan tonåren 
och har sett hur saker kan implodera och jag tror 
att det är det du pratar om, alltså ögonblicket när 
en specifik struktur faller ihop över sig själv. Jag 
funderar på om det är det som pågår här just nu, 
ett sorts öppnande som låter skillnader komma in 
och ta något – kanske inte vad det ursprungligen 
var – vidare. Att något arbetats fram som andra 
generationer kan komma in och göra något med: 
kunskapen, erfarenheterna, värdena …

IL: Upplevde du, Johan, när du drog igång karne-
valen att det var någonting helt och hållet nytt i 
Göteborg. Eller ärvde karnevalen någonting?

JH: Nej. Innan vi drog igång pratade jag med 
Sven Danvik, en gammal anarkist som hade en 
klubb. Jag försökte komma in överallt men jag var 
ingen här i Göteborg, det fanns alla möjliga små 
alternativa ställen men de släppte inte in någon, jag 
kom inte in någonstans. Men Sven sa: ”Skit i folket 
i Göteborg, gör din grej bara”. Så jag gjorde min 
grej och han var ett bra stöd, jag drog igång med 
ett gäng dårar. En massa gamla hippies, hälften 
av dem var fulla eller höga, men sedan när vi lät 
de yngre vara med så blev det verkligen bra, först 
hiphop-kulturen och sedan house och techno... Vi 
lät dem köra sin grej och det funkade. Jag fick inget 
stöd eller hjälp någonstans ifrån. Jag kände inte 
riktigt att jag behövde det heller, jag visste hur man 
gjorde. Jag hade min vision.

J-LH: Men det måste ha funnits något sorts 
historiskt tillbakablickande i din, ska vi kalla det 
utbildning, arbetet med gatuteatern.

JH: Vi gjorde massteater, gatuaktioner, vi tog 
över Sergels torg i Stockholm, sådana saker. Så jag 
visste hur man gjorde för att ta över gatorna, och 
jag visste att det inte handlar om pengar, men du 
behöver resurser och du behöver tillstånd eller ett 
sätt att göra det utan tillstånd. Många som ägnar 
sig åt kultur sitter och säger ”Vi kan inte göra 
någonting för vi har inga pengar”, men det är bara 
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dumheter. Vi hade en enorm sponsring av karne-
valen, till 85 % kanske, och resten var inkomster 
från svartklubbarna. 

RP: Visst, men någonting lämnades ju över från nå-
gonting, via dina karnevalsdagar. För mig som ung, 
vad säger man, rejvare, fick jag med mig någonting 
från karnevalen. Och jag känner att jag är del av 
någonting nu, jag är helt med dig i det du säger, 
Sonia, om att det pågår någon sorts övergång. 

CT: Det ni pratar om hänger ihop med vad som 
fortsätter vara en av mina huvudfrågor. Sonia 
pratar om en mer generell överlämning, medan ni 
andra verkar peka på en kulturell överlämning eller 
fortsättning. Och jag fortsätter tänka på den känsla 
Johan har beskrivit av att komma från en plats 
som ofta beskrivs som samstämmig, försonande, 
och den känsla han hade av möjligheten att skapa 
dessa massrörelser och sammankomster utifrån 
vad jag brukar kalla karnevalsprincipen, vilken är 

universell – en princip kring frigörandet av ener-
gier. Jag fortsätter att tänka på och försöka pussla 
ihop de element som behövde smälta samman 
för att Johans vision skulle bli verklighet under 
tio års tid. Det är exakt det som den universella 
karnevalsprincipen rör vid. Vi pratade ju tidigare 
om varför mycket behövde vara illegalt, men det 
är på många sätt så la fete, festen, ser ut. Tittar man 
på antropologisk forskning, också kring festivaler, 
handlar det om något utomtidsligt – det hela 
måste vara begränsat i tid och rum för det är inte 
det vanliga livet. Vi kan inte vara andra än dessa 
socialt formade, pengadrivna, polerade människor 
vi är, och det som fortsätter att framstå som väldigt 
speciellt för mig är att en karneval som inte är så 
kallat ”inhemsk” vid dessa kustlinjer och i den 
här kulturen har fötts på en plats som Göteborg. 
Återigen tänker jag att det är musiken som kopplar 
samman alltihop, för om något så är Göteborg 
omtalat för sin alternativa musikscen.  

Ur MOVE (2013). Sonia Boyce, GIBCA 2013.
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IL: Skulle man kunna göra detta idag? Är det 
svårare idag, eller finns det bättre möjligheter? 

CT: Ja, hur kan vi komma åt karnevalserfarenheten 
idag? 

JH: Jag vet inte vilken form det kommer att ta, 
om man skulle kunna återuppfinna någon sorts 
karneval till exempel. Jag och några andra personer 
diskuterade ett återuppväckande av karnevalen 
någon gång runt 2003. Då kom Göteborg och Co 
till oss och sa att de ville göra karnevalen till en del 
av Göteborgskalaset. Jag sa: ”Inte en chans – det 
skulle höja Göteborgskalasets anseende, men sänka 
karnevalens enormt, ert arrangemang är hopplöst”. 
När vi sa att vi inte var intresserade så bjöd de istäl-
let in Hammarkullekarnevalen, på en söndag, vilket 
var mycket medvetet: ”Vi lägger det på en söndag 
så att dagen efter är en arbetsdag, då blir det inte 
för stort och vilt, och vi är samtidigt schyssta mot 
invandrardansgrupperna, vi är de goda …” Och 
Hammarkullekarnevalen, som är mycket vänliga, 
sa: ”Inte på en söndag, det är inte respektfullt mot 
karnevalen, det ska vara på en lördag”. För paraden 
är en ritual för att öppna gatorna. 

HW: Grejen är att de verkligen är i behov av karne-
valerna, för Göteborg ska ju vara en eventstad – 
Friidrotts-VM och de här arenaspelningarna, Bruce 
Springsteen och allt det där. Men det räcker inte, 
det kommer aldrig räcka, de behöver något mer och 
de försöker verkligen profilera sig som händelsernas 
stad, som toleranta och allt möjligt, då behöver de 
det där.  

IL: Och så skapar man ett geografiskt avskilt om-
råde för ”events” …

HW: Dit ingen någonsin tar sig eller lever …

J-LH: Var är det?

IL: Sträckan mellan Scandinavium, Ullevi, Liseberg, 
en gata som bara har stora, mörka, tomma arenor 

och en polisstation. Det kommer aldrig att finnas 
nog med evenemang eller tillräckligt många Bruce 
Springsteen-spelningar för att fylla dem.

CT: Men vi försöker ju inte spela utifrån stadens 
policys och regler, eller tillhandahålla ännu ett eve-
nemang som staden kan marknadsföra. Jag undrar 
om Göteborgskarnevalen skulle ha tillåtits fortsätta 
eller om den hade imploderat – med S onias ord – 
eller blivit som Notting Hill-karnevalen i London, 
vilken numera är en skugga av sitt forna jag. Det 
brukade vara en aktivistdriven, anti-rasistisk 
händelse …

SB: Men med det sagt är den fortfarande det största 
gatuevenemanget i Europa. 

RP: Det karnevaliska, och drivet som finns i gatu-
protesterna och i de faktiska karnevaler som just 
nu dyker upp här och där är en del av en populär-
kulturell trend som pågått i kanske fem, tio år, och 
som lekt mycket med masker, hemliga identiteter, 
terroristliknande attribut … 

CT: Pratar du om Anonymous? 

RP: Nej inte bara dem, också vanliga popband.

SB: Lady Gaga.

CT: Eller The Knife.

J-LH: Eller Pussy Riot.

IL: Och Goat.

CT: Men, för att återgå till Göteborgskarnevalen, så 
är det återigen därför den är så speciell: för att den 
började och slutade och hade sitt liv och sin tids-
rymd, den var som en motsägelse som var begriplig 
under en avgränsad tid på en avgränsad plats, på 
samma sätt som karnevaler är begripliga för många 
andra tider och platser på jorden. Men i Göteborg 
bara under det där decenniet …
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IL: Och sedan talade ingen om den på nästan tjugo 
år. 

JH: Ja, det är mycket märkligt. 

CT: Det intresserar mig, villkoren för den här 
återuppståndelsen, medvetenheten om ett behov 
av mer. Den här hängivelsen för en förlorad plats, 
en förlorad era, vilken inte bara baseras på, som du 
sa, det förflutna, utan använder sig av det förflutna 
för att förstå nuet. För mig känns det givet att se 
det här återvunna intresset för karnevalen i ljuset 
av massrörelsernas globalisering, och den sortens 
händelser vi sett sedan den arabiska våren. Som 
Husby-händelserna. Jag tänker att du svarade på 
det, Johan, genom att säga att det handlar om 
uppkomsten av en energi som behöver utlopp, ett 
utlopp som inte tillhandahålls av samhället, men 
som du kunde tillhandahålla genom karnevalen. 
Det blir också tydligt när du pratar om hur du för-

höll dig till barnen och de gamla och migranterna 
i Hammarkullen, behovet av ett sådant utlopp 
för kreativ energi, eller kanske snarare behovet av 
att rikta den energin mot kreativitet snarare än 
destruktivitet, att vara schematisk men samtidigt 
reflexiv i relation till det vi sett framträda under de 
tio åren. Löpsedlarna säger ”Upplopp till och med 
i Sverige”. Som om det är något man inte kunnat 
vänta sig i det här vänliga, välskötta, artiga, samhäl-
let där alla är överens …

Det är förstås en lögn, men på något sätt lät 
medierna en bredare publik se igenom lögnerna 
genom att göra löpsedlarna stora nog att nå folk 
utanför Sverige. Man lyckades framställa det som, 
jag vet inte, att det stod i relation till de mass-
rörelser som rört sig som löpeldar genom så många 
olika städer och länder, så att det på något sätt blev 
trendigt att ha sitt eget lilla stadsupplopp …

J-LH: Jag tror det är exakt så – man måste visa att 
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man är del av en större global medvetenhet. För 
själva uppmärksamheten var väldigt märklig. 

CT: Så det var karnevaliskt alltså. Men också som 
att festivalernas tid korsade mediernas tid. 

RP: Sättet det presenterades på, vad som drog 
igång det, det var väldigt polerat för att bli just den 
munsbit världen skulle få. Sedan ska vi tillbaka till 
den gängse bilden igen. 


