
  

Mitt i stormens öga samlades över 3 500 karnevalister under 
lördagskvällen för Lundakarnevalens officiella kick-off – 
Karneveljen 2014! I en oförglömlig resa mot framtiden möttes 
morgondagens futuralkarneval gårdagens oförglömliga 
karnevalsnummer under en 113 minuter lång Show!  
 

”Målet med kvällen var att förvandla den vanliga studenten till en 
futuralkarnevalist –  och med hjälp av en pulserande publik och en fantastisk 
energi så lyckades vi nog”, säger den ena konferenciern Ebba Svenburg.  

 
Ordet Karnevelj är en skojfrisk ordlek där ordet revelj (väckningssignal) 
möter Karneval i en härlig symbios av lundavård och framtida förväntan. 
Och framtiden väntade inte på sig –  under Showens inslag ”Svar från 
framtiden” gästade celebriteter såsom Peter Wolodarski, Anders Borg, 
Ingvar Oldsberg mfl. showen och gav framtidens svar på morgondagens 
frågor. 
 

”Vi har försökt komponera en mix av det bästa från tidigare karnevaler 
med det främsta från framtidens för att tillsammans leverera en så härlig 
Show som möjligt”, säger den andra konferenciern Maximilian Moël. 

 
Under Showen inmundigades en gastronomisk upplevelse bestående av 
sammanlagt ½ ton bulgur, 120 kg fetaost, 200 kg bönsallad, 100 kg 
rödkål m.m. som sedan skakades av under den efterföljande dansen. För 
efter den sprudlande Showen fortsatte kvällen under norra Europas största 
discokula när ytterligare 500 karnevalister anslöt för att dansa långt in på 
söndagsnatten. Ett eftersläpp där ca 250 glada vierister bemannade en 
52,3 meter lång baryta för att sälja ca 3,4 kilometer nattamatskorv och 11 
362 karnevöl. 

FENOMENAL STARTSIGNAL FÖR 
FRAMTIDENS KARNEVAL! 



 

”Det är fantastiskt att det är just studenterna i Lund som åstadkommer det 
absolut häftigaste som händer i stan. Med ett leende på läpparna har vi 

bevisat att om man siktar högt så når man ännu högre”, säger vierichefen 
Gustav Brattström, själv med ett leende på läpparna. 

 
Med Färs & Frosta Arena invigd som framtida Karneveljsarena, 
rekordsumman 3 500 sittande karnevalister och en invigd karnevalsvår 
blickar vi mot framtiden och Lundakarnevalen den 16-18 maj! 
 
Bilder från kvällen Karnevelj finns publicerade på Lundakarnevalens Flickr: 
 

http://www.flickr.com/photos/100894455@N07/ 
 
Har du några om Karneveljen eller Lundakarnevalen är du mer än 
välkommen att kontakta oss. 
 
 

CLARA LUTHMAN   FANNY RAMEL  
                   KOMMUNIKATIONSCHEF                    KARNEVALSGENERAL   
                          073-683 25 73            073-683 25 14 

 
Lundakarnevalen går av stapeln vart fjärde år och arrangeras av ca 5000 av Lunds 
studenter. Under karnevalsdagarna förvandlas Lundagård till ett stort karnevalsområde 
med tältnöjen, tombolabodar, nöjesföreställningar, radiosändningar, artister och 
självklart mat och dryck. Dessutom går det ett karnevalståg genom Lunds gator som 
sprider karnevalistisk glädje till alla ca 400 000 tillresta besökare. Den första 
Lundakarnevalen arrangerades år 1849 och har sedan dess roat generationer av 
karnevalister och besökare. Bland före detta Karnevalister kan nämnas Hasse Alfredson 
och Johan Wester och ett av de mer kända spexen i Lund är Djingis Kahn som sattes upp 
första gången till Karnevalen 1954. Varje karneval har ett unikt tema. I år är det vart 
fjärde år igen, vilket kommer firas den 16-18 maj under 2014 års Futuralkarneval! 

 


