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Den 25. maj afholdes Aalborg karneval. Danmarks næststørste årlige kulturelle begivenhed. Skal du med til 

den store parade, men er også løbet tør for gode ideer? Har du set alle kostumerne 100 gange før? I denne 

artikel vil vi dele vores konge-ideer med dig, så du kan få det fedeste karneval, med det fedeste kostume! 

 

 Til dig der vil vise lidt mere hud 

Er du typen, der ikke har noget imod at vise lidt mere hud til tider, er dette kostume lige noget for dig. Vi 

kender alle Blachman, der med sin skaldede og skinnende isse altid viser lidt for meget af det gode. 

Kostumet er forholdsvis simpelt, og du har garanteret allerede en del af disse items derhjemme, ellers kan du 

prøve at kigge i fars tøjskab. Kostumet er det, man kan kalde 100% unikt, og du vil med garanti skille dig ud 

blandt mængden. Hvis du ønsker at tage skridtet videre og køre den fuldt ud, kan du ”låne” nogle af 

Blachmans guld kommentarer som f.eks. ”Længe leve de retarderede, vi kører!” ”Der er et afløb ude på 

badeværelset, hej hej” eller ”pyha det var en eller anden form for aktiv dødshjælp, I har da den vildeste 

energi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Karne på budget 
  

Hvis du også er ved at være træt af dyre og mainstream kostumer - don’t worry 

we got your back. Vores bedste råd til dig er at klæde dig ud som en bestemt 

farve, det kunne f.eks. være blå. Hvis folk skulle finde på at spørge dig, hvad du 

er klædt ud som, kan du altid synge “I’m blue da ba dee da ba bye, da ba dee da 

ba dye.” En anden mulighed til dig der har et budget er at tage i genbrug og købe 

alle de ting, du kan finde i farven blå. Dette er en genial idé for at finde et svedigt 

og unikt kostume til nærmest ingen penge. På den måde kan du spare dine penge, 

og kan bruge dem på noget lidt sjovere f.eks. ”sodavand.” 

 



Karne hvis du ikke har et budget/hvis far er rig 
Som modsætning til ”Karne på budget” har vi et forslag til dig, som vil ligge det højeste beløb ud for et 

karne-kostume som muligt. Vi siger ikke, at kostumet er specielt godt, men de fleste rige gør heller ikke altid 

de klogeste valg med deres $$. Vores forslag er at køre rent Gucci. Selvfølgelig kan alt Gucci (naturligvis 

ikke fake) anvendes til dette fine kostume. Vi har forneden håndplukket nogle items som inspiration. De kan 

alle fås hos Gucci eller på Gucci.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det originale kostume 
Du har højst sandsynligt hørt meget om ham, her på det seneste (med mindre du bor under en sten). Han er 

manden der tager ytringsfriheden ved nosserne. Han har spyttet, brændt og kaldt koranen for ”den store 

luderbog”. Du har nok gættet det, ham vi snakker om er selvfølgelig lederen af partiet Stram Kurs, Rasmus 

Klump, undskyld, Paludan. Misforstå ikke vores udklædnings-idé som en opfordring til at gøre det samme 

som ham. Til dig der vil gå all-in foreslår vi en lip-injektion til de 3.000kr. Glem ikke politibeskyttelse, da du 

højst sandsynligt krænker nogen med dit kostume.                             

 

 
Fakta 
Tidspunkt: lørdag den 25. maj 2019 
Pris: 200 kr. (armbånd til Kildeparken) 
Tema: De fire årstider 
 

Gode tips: 
 Tjek vejrudsigten et par dage før 
 Frys rigeligt med vand ned, så du altid 

har en iskold flaske vand ved din hånd 
 Køb en vogn til dine drikkevarer 



Par-kostumet 
Hvis I også leder efter det helt perfekte par-kostume, men er løbet tør for en 

original idé, er dette det perfekte kostume til jer. Den ene af jer kan være 

klædt ud som en veganer og den anden et stykke bacon. Dette kostume er er 

total trendy og vil garantere jer fuld opmærksomhed - please don’t hate, 

kærlighed til alle jer der værner om dyrevelfærdet og skåner vores miljø.  
 

 

 

Til dig der bare vil flexe dine “GUNS” 
Har du brugt et helt år i træningscenteret og nu endelig er klar til at komme ud og flexe dine ”guns,” er dette 

kostumet til dig. Gangsterkostumet giver dig rig mulighed for at komme ud og lufte dine ”guns”, men vi vil 

helt klart anbefale dig at gemme de rigtige derhjemme, og anskaffe dig legetøjspistoler i denne anledning. 

Hvis du sidste år inden karneval stod i en træls situation, hvor du overhovedet ikke følte, at du så sej ud, vil 

vi garantere at dette ikke vil ske i år, hvis du trækker i dette gennemførte kostume.  

 

Vi håber, at du er blevet lidt inspireret af vores alternative og yderst originale kostume-ideer, og måske 

endda er blevet klogere på hvad du skal, eller hvad du i hvert fald ikke skal være til karne. Husk på at det 

hele ikke handler om at finde det helt perfekte kostume til karne, men om at få den fedeste fest med alle dine 

venner. 


