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/print_[ID:01_hälsning]  

  

Välkomna till Krexet X!  
 
Årets produktion tar er med på en resa som är out of 
this world. Ja, bokstavligt talat: en resa bortom 
stjärnorna, med sikte på en ny planet. Längs vägen 
uppstår det förstås intriger, konflikter och andra faror... 
 
Det här hade inte varit möjligt utan våra kära krexare: 
de har arbetat sedan december med kostymer, dans, 
teknik, sång, musik, dekor och mycket mer. För att 
inte tala om vår chefsgrupp och manusgrupp som varit 
aktiva sedan september! Tack, alla krexare, för ert 
stora engagemang och er passion för att skapa det 
bästa spexet! 
 
Målet för oss i direktionen i år har varit att skapa ett 
kreativt andrum där du som sektionsmedlem kan ha 
en rolig och givande paus i pluggandet.  
 

 

Slå er ner och njut av färden!  
 
Elin Ljungdell, Anali De Luca och Adrian Södergren - 
Direktris, Producent och Ekonomichef 
 

Eller en space:ad historia 
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/print_[ID:02_förord]  

 
“Krexet är inte som andra spex.” - Är det något du hört förut? Jag har hört 
det under hela min tid på KTH, och jag håller med. Men det stämmer för 
Krexet precis lika väl som för Kårspexet, Bergsspexet, Fysikalen eller vilket 
annat spex som helst; alla spex är olika: Vissa går på vers, andra rimmar. 
En del tar mycket utrop, andra tar nästan inget. Några är mest en serie 
sketcher medan andra har större fokus på handling. Somliga är herrspex, 
somliga damspex, resten båda två eller varken eller. Alla har något som gör 
dem unika. 
 

Vad är det då som gör Krexet unikt, som får så många att hävda att det är 
annorlunda? Utöver att de flesta som säger så går på kemi och därmed har 
något av ett närhetsbias, är en stor faktor vår något kontroversiella 
konstnärliga vision, som vi kämpat för att bibehålla sedan det första Krexet 
för inte så länge sedan: 
 

Krexet skall göra spex som drar mer från teater än klassiska studentspex. 
Typiskt studentikosa element såsom rim, ordvitsar samt historiska personer 
och händelser tar lite mindre plats och ger istället väg för ett större fokus på 
dramaturgi och mångfacetterade karaktärer. “20 % spex, 80 % teater”. 
 

Oj vad torrt det låter! Betyder det att Krexet inte är roligt? Nej! Vi älskar 
humor och anstränger oss för att göra spexet så underhållande som möjligt. 
Det vi menar är bara att vi vill att ni sitter som på nålar, engagerade av 
berättelsen och undrandes hur det kommer sluta. Vi ger er hellre förhöjd 
puls och sönderbitna naglar än skrattinducerad magkramp. 
 

Kanske ännu viktigare än detta är vår vision om att aldrig fastna i traditioner, 
att ständigt våga utvecklas och pröva på nya saker: I år har vi exempelvis 
gjort ett flertal reformer av Krexets själva organisation, i en strävan att göra 
organet så öppet och tillgängligt som möjligt. För att inte tala om att 
handlingen i sig inte ens utspelar sig på jorden! I år är väl det den största 
skillnaden gentemot andra spex: vi vågar djärvt färdas dit ingen tidigare 
färdats. 
 

 

Adrian Södergren 

Konstnärlig ledare 
 

Eller ett litet steg för ett spex, ett stort steg för spexligheten 
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/print_[ID:03_bakgrund]  

 

För att säkra mänsklighetens överlevnad trots hoten 

från världskrig och klimatförändringar skickades 

skeppet Hermes ut i rymdens mörker, fylld med 3000 

modiga själar. 

 

Nu, 200 år senare, ställs skeppet mot sin största 

utmaning hittills då stubinen tänd av tio generationers 

isolering till slut leder till en explosion. Revolutionen har 

börjat.   

Eller en revolutionerande spexodyssé 
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/access_{tech_archive}_[ID:bl01] 

 

  

Eller det är raketvetenskap 

/access_{Captain’s Log}_stardate:_73050_ 

_ 

Är vi framme snart? 

Är vi framme snart? 

Är vi framme snart? 

Är vi framme snart? 

Är vi framme snart? 

Är vi framme snart? 

Är vi framme snart? 
end_ 
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/access_{database_entry}_[ID:mc01] 
_ 
_ 
_  
_ 
fil:_n=1_fil#75004_jup_ 
_ 
namn:_Jupiter_ 
designation:_stjarnkapten_ 
alder:_47,2214_solrot;_levande_ 
emotindex:_0,7374_ 
entry:_”Respekterad_av_vissa,_fruktad_av_många._Effekt
iv_ledare:_tvekar_inte_inför_svåra_beslut._Genomlider_
moraliska_kval_privat_men_gör_vad_som_krävs_av_embetet
._Uttalad_proponent_för_operation_via_aeterna.”_ 
nyckelord:_auktoritar_handlingskraftig_envis_hogmodig_
emotionell_ 
actor:_Cornelia_Thane_ 

/access_{database_entry}_[ID:mc02]  
_ 
_ 
_  
fil:_n=3_fil#78201_ori_ 
_ 
name:_Orion_Nova_  
designation:_1:a_stjarnseglare_ 
alder:_19,5619_solrot;_levande_ 
emotindex:_0,5016_ 
entry:_“Toppstudent._Mycket_goda_kognitiva,_motoriska_
och_sociala_färdigheter._Prognos:_stjärnseglare_i_13±3
,2793_solrot,_sedan_direkt_befordran_till_stjärnkapten
._Riskfaktor:_har_ärvt_vissa_impulsiva,_irrationella_t
endenser_från_föräldern_Cassini_såsom_övervärderade_av
_sanning_och_brist_på_helhetsperspektiv.”_ 
nyckelord_sjalvsaker_geni_arlig_modig_naiv_ 
actor:_Anton_Neijber_ 
 

ELLER sikta mot stjärnorna 
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/access_{database_entry}_[ID:mc03]  
_ 
_ 
_  
_ 
fil:_n=4_fil#74785_deg_ 
_ 
name:_Mimeron_ 
designation:_kolonisationsmarskalk_ 
alder:_64,3396_solrot;_levande_ 
emotindex:_0,6980_ 

entry:_“Ambitiös._Kompenserar_karisma_med_logik,_plane
ring_och_smicker._Bristande_respekt_för_auktoritet:_of
ta_i_konflikt_med_resten_av_skeppsledningen,_speciellt
_Jupiter_Ger_sken_av_introvert_personlighet,_men_kräve
r_regelbunden_social_kontakt_med_närstående_för_fortsa
tt_funktion._Uttalad_motståndare_till_operation_via_ae
terna.”_ 
nyckelord:_pragmatisk_intelligent_nyfiken_empatibefria
d_driven_memeron_ 
actor:_Simon_Edin_ 

/access_{system_info}_[ID:veritas] 
codename:_Veritas_ 
klass:_multifunk_android_SN2031KK_ 
modell:_TLCIN220TP4VB_ 

designation:_ ¯\_(ツ)_/¯_ 
lagrad_data:_35,9331/64_ZB_ 
minne:_62,0014/256_PB_ 
syfte:_“Försäkra_mänsklighetens_ 
överlevnad_och_bistå_besättning: 

1. Försvara_mänskligheten.en 
2. Försvara_människor_från_skada. 
3. Bistå_människor_med_emotionell_komfort. 
4. Bibehåll_operation_nebula. 
5. Bistå_människor_med_information_och_vägledning. 
6. Försvara_egen_plattform.”_ 

actor:_Emanuel_Nelsson_Vedung_ 

ELLER moderskepp och moderkort 
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/access_{database_entry}_[ID:mc05]  
_ 
_ 
fil:_n=5_fil#78498_cas_ 
_ 
name:_Castor_ 
designation:_reaktorarbetare#3068_ 
alder:_17,8492_solrot;_levande_ 
emotindex:_0,5728_ 
entry:_“Hårt_strävande_mönsterarbetare._Drömmer_om_en_
plats_i_molnet._Oftast_grinig_men_relativt_rationell._
Är,_trots_år_av_emotionell_misshandel,_ologiskt_lojal_
till_bäste_vännen_Ask._Trolig_anledning:_riktar_utökad
_acceptans_och_empati_mot_omgivning_för_att_frånta_fok
us_från_eget_inre_tvivel.”_ 
nyckelord:_forsiktig_bekvam_ 
realist_empatisk_avundsjuk_ 
actor:_Elin_Ljungström_ 

/access_{database_entry}_[ID:mc06] 
_ 
_ 
fil:_n=2_fil#78452_aeg_ 
_ 
namn:_Ask_ 
designation:_reaktorarbetare#3071_ 
alder:_18,4592_solrot;_levande_ 
emotindex:_0,9320_ 
entry:_“Farlig._Irrationellt_motstånd_mot_upplevda_orä
ttvisor._Ser_varken_det_rationella_i_essentiella_prior
iteringar_från_skeppsledningen_eller_sina_egna_motsäge
lser_i_ideal_och_handling._Är_respekterad_och_delvis_d
yrkad_av_lägre_stående_besättningsmedlemmar_pga_männis
kors_attraktion_till_emotionellt_drivna,_dominanta_ind
ivider.”_ 
nyckelord:_idealist_valdsam_temperament_egalitar_karis
matisk_ 
actor:_Victor_Fredlund_ 
 
 

Eller syre åt folket! 
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/access_{database_entry}_[ID:sc01] 
_ 
fil:_n=7_fil#77546_sgt_ 
namn:_”Sergeanten”_ 
alder:_28,4994_solrot;_levande_ 
designation:_eskortsergeant#1_ 
emotindex:_0,1021_ 
nyckelord:_lojal_effektiv_ 
actor:_Matilda_Fornstad_ 
 

Eller hur långt tid kan ett ljusår ta? 

/access_{database_entry}_[ID:sc02] 
_ 
fil:_n=6_fil#74879_sol_ 
namn:_Solo_Stjarnvandrare _ 
alder:_56,8822_solrot;_avliden:hjartinfarkt_ 
designation:_fd_1:a_stjarnseglare#17_ 
emotindex:_0,4012_ 
nyckelord:_pratsam_lattsam_ 
actor:_Veritas_ 
 /access_{database_entry}_[ID:sc03] 
_ 
fil:_n=9_fil#24827_ 
namn:_”Gammel_Edward”_ 
alder:_283,0272_solrot;_levande_ 
designation:_menig_infanterist#521_ 
emotindex:_0,3410_ 
nyckelord:_relik_ 
actor:_Olle_Kamperin_ 
 /access_{database_entry}_[ID:sc04] 
_ 
fil:_n=12_fil#74901_cas_ 
namn:_Dr_Cassini_Nova_ 
alder:_43,4892_solrot;_avliden:CLASSIFIED_ 
designation:_fd_forste_planetolog#11_ 
emotindex:_0,5±0,5_ 
nyckelord:_energisk_granslos_ 
actor:_Linnéa_Strandberg_ 
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  Eller en rymdrevolution 

/access_{database_entry}_[ID:sc05] 
_ 
fil:_n=8_fil#78156_fls_ 
namn:_Flash_G_ 
alder:_20,4381_solrot;_levande_ 
designation:_stjarnseglarreserv#2_ 
emotindex:_0,3740_ 
nyckelord:_anpassningsbar_bitter_ 
actor:_Elin_Andersson_ 

 /access_{database_entry}_[ID:sc06] 
_ 
fil:_n=10_fil#78037_sjogurka_ 
namn:_Techno_ 
alder:_22,0117_solrot;_levande_ 
designation:_elektriker#2684_ 
emotindex:_0,8932_ 
nyckelord:_egen_omtanksam_ 
actor:_Philip_Masreliez_ 
 /access_{database_entry}_[ID:sc07] 
_ 
fil:_n=11_fil#77891_meme_ 
namn:_Mimosa_ 
alder:_35,2899_solrot;_levande_ 
designation:_bartender#64_ 
emotindex:_0,2830_ 
nyckelord:_talmodig_fordomsfri_ 
actor:_Simon_Dahlberg_ 
 /access_{database_entry}_[ID:sc08] 
_ 
fil:_n=12_fil#???_edt_ 
namn:_Edith_ 
alder:_22,0117_solrot;_levande_ 
designation:_sjogurka_ 
emotindex:_∞_ 
nyckelord:_gurka_vat_sjo_ 
actor:_Korall_0_ 
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Sjögurkor (Holothuroidea) är en klass i stammen tagghudingar. 

De avskiljer sig mest från de typiska tagghudingarnas habitus. De 
saknar ett fullständigt hudskelett och har istället bara rester av ett 
sådant i form av små ankare eller skivor. Huden är däremot utrustad 
med kraftig muskulatur. Kroppens huvudaxel, som går genom mun och 
analöppning, är starkt förlängd och vid flyttningen parallell med 
underlaget och inte som hos andra tagghudingar lodrät mot 
detsamma. På detta sätt har en betydlig rubbning av den radiala 
symmetrien utbildats. Man kan skilja på en mer eller mindre platt 
buksida och en mera välvd, ofta mörkare ryggsida. Sugfötterna är 
ibland ordnade i fem radiala längsrader eller fördelade över hela 
kroppen. Hos några arter är endast buksidan utrustad med en 
sugskiva. Hos andra saknas sugfötter fullständigt. 

 

Holothuria tubulosa (a - tentakler, b - analöppning, c - sugfötter på buksidan, d 

- papiller på ryggsidan) 

Omkring munöppningen finns en krans av tentakler, som är ihåliga och 
står i förbindelse med vattenkärlsystemet. Tarmkanalen är längre än 
huvudaxeln och bildar en stor slang. I ändtarmen mynnar en eller två 
så kallade vattenlungor. Dessa förgrenade säckar tjänstgör som 
andningsorgan. De andas alltså genom att dra in vatten genom anus 
och sedan pressa ut det. Ett flertal fiskarter och andra smådjur har 
även för vana att söka skydd inuti sjögurkan och parasitera på den.[1] 

Sjögurkorna utmärks genom stark regenerationsförmåga. Är de utsatta 
för större retning av ett eller annat slag, kastar de ut samtliga inälvor 
genom munnen. Under gynnsamma förhållanden är de i stånd att mer 
eller mindre fullständigt ersätta de så förlorade organen. Sjögurkorna 
livnär sig i första hand genom att svälja sand och gyttja och uppta den 
organisk substans som finns däri. De kan också fånga plankton och 
mindre organismer med hjälp av tentaklerna kring munöppningen. 

Eller rymden + sjögurka = rymdgurka 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Klass_(biologi)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tagghudingar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Holothuria_tubulosa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tentakel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6gurkor#cite_note-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plankton
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sjogurka_stor_ugglan.gif
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/print_{song}_[ID:uprising]  

 

  

Eller en tekanna i omloppsbana 

Demonstration är ett första steg, 
men vi ska 
Aldrig bli kvävda mer 
Vi kommer stå fast 
Vi ska kämpa tufft och vi ska 
Göra allting för vår rätt till luft 
  
(Seger!) 
Ännu en plåga, ännu ett hot 
Ännu en ransonering av vår lilla 
kvot 
Med rädsla har dom hållt oss 
fast 
Men nu ska vi resa oss och stå 
vårt kast 
 
(Frihet!) 
Dom kan ej slå oss 
Aldrig mer förnedra oss 
Dom kan inte styra oss 
Vi kommer att slå loss 
  
(Seger!) 
Tänk på molnet, vilken dröm 
Vara, trygg bara behöva ström 
Att aldrig 
Vakna upp och vara nästan död, 
och aldrig 
någonsin förlora livets glöd 

(Seger!) 
Kamrater res er upp på nytt, nu 
ska vi 
Låta slavdrivarna få smak, av 
piskan 
Deras tid har nu runnit ut, 
Vi måste, stå gemensamt slåss 
för vår framtid 
  
(Frihet!) 
Dom kan ej slå oss 
Aldrig mer förnedra oss 
Dom kan inte styra oss 
Vi kommer att slå loss 
 
(Frihet!) 
Dom kan ej slå oss 
Aldrig mer förnedra oss 
Dom kan inte styra oss 
Vi kommer att slå loss 
(Frihet!) 
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/print_{song}_[ID:the_cave] 

 

  

Eller utommordentlig underbar utomjordisk underhållning 

Har vetat sen jag var ett litet 
barn 
Att allt jag ville var just det 
Som nästan alla nån gång drömt 
men hos 
mig bet det kvar 
  
Så jag plugga hårt och slet var 
dag 
Var etta i min klass för att jag vet 
Att inget annat duger 
Få bli en kapten 
  
Kan jag ändra allt för jag vill få 
en 
chans att få bli allt som jag vill bli 
Kan jag rädda oss 
För jag måste få 
En riktig mening med mitt liv 
 
Det jag ville var att bli en man 
Som krossar varje fara i vår väg 
Att axla allt ansvar för att vårt 
hem ska komma fram 
 

Jag är menad för nåt så mycket 
mer 
Än att stirra på en felfri skärm 
Finns det nåt jag kan göra för att 
få va mig själv? 
 

Kan jag ändra allt för jag vill få 
en 
chans att få bli allt som jag vill bli 
Kan jag rädda oss 
För jag måste få 
En riktig mening med mitt liv 
  
Kan jag ändra allt för jag vill få 
en 
chans att få bli allt som jag vill bli 
Kan jag rädda oss 
För jag måste få 
En riktig mening med mitt liv 
 

 

 



15 

/print_{song}_[ID:i_feel_it_coming]  

 

  

Eller sådanna sällsamma syner sällan skådar 

Säg vad är det du vill ha 
Vill att du ska ha det bra 
Kommer finnas här för dig 
Berätta vad det är 
 
Du var alltid där för mig 
Sen den dag jag träffa dig 
Trots att det var längesen 
Så känns det som igår 
 
Jag var alltid rädd att falla pladask för 
nån 
Men i dina ögon ser jag en kärlekssång 
Älskling när du rör mig pirrar det inom 
mig 
Jag kan inte vänta på att va själv med 
dig 
 
Min nebulosa, min söta satellit 
Du är mitt stjärnstoft, du gör det bättre 
här 
 
Min nebulosa, min klara stjärnhimmel 
Du ger mig styrka, att orka med det här 
 
Sedan du gick bort och dog 
Har jag nästan helt fått nog 
Det är inte samma sak 
Att se på dig så här 

 
Molnet har väl gjort det bra  
Kan ju träffas varje dag 
Medvetandet sitter här 
Så ta mig som jag är 
 
Att få ladda ner dig ifrån en hårddiskfil 
Är ju lite märkligt, du får en annan stil 

 

Även om tekniken får oss i obalans 
Tänk på hur det var förut innan molnet 
fanns 
 
Min nebulosa, min söta satellit 
Du är mitt stjärnstoft, du gör det bättre 
här 
 
Min nebulosa, min klara stjärnhimmel 
Du ger mig styrka, att orka med det här 
 
Min nebulosa, min söta satellit 
Du ger mig styrka, att orka med det här 
 
Min nebulosa, min klara stjärnhimmel 
Du ger mig styrka, att orka med det här 
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/print_{song}_[ID:sucker_for_pain] 

  

Lyssna på mig 
Ta min hand, ta din 
chans 
lyssna på mig 
erat uppror är slut 
du är i Jupiters våld 
du måste följa mig 
om du ditt liv har kärt 
du är i Jupiters våld 
 
Ja du är i mitt våld  
Dina kamrater har jag 
redan marinerat 
som pasta  
Men molnet har en plats 
för den som vill satsa 
Vill du gå i krig, är du 
redo att satsa? 
Jag kan ge dig syre, 
hjälp mig i mitt styre 
Ge mig din kärlek så, ger 
jag dig livet 
Du kommer kunna andas 
luft min vän, men din vän 
Ask han ska jag hänga 
sen 
 
Berätta hans planer 
Så får du lyxiga vanor 
Vi kan vinna tillsammans 
Sen kan vi fängsla de 
alla 
 
Lyssna på mig 
Ta min hand, ta din 
chans 
lyssna på mig 
erat uppror är slut 
du är i Jupiters våld 
du måste följa mig 
om du ditt liv har kärt 
du är i Jupiters våld 
 

 

Du anklagar mig och 
mina vänner 
Vet inte hur vi känner - 
Kanske inte har nått moln 
men vi kan sparka er på 
tån  
 
Ditt erbjudande gör mig 
svag 
- Men du får inte Castor 
denna dag 
jag är galen, som ej ger 
mig, vänner trumfar 
evigheten 
Molnet är ju drömmen, 
men jag kämpar, 
får ej ge mig 
Jag är Castor, ingen mes, 
jag får inte ge mig 
Men jag lever alltid farligt 
dom sköt skotten på mig  
Vet att jag är fångad 
borde be dig om min 
säkerhet 
Men jag riktar all min ilska 
mot er överhet 
Jag velar, fegar, vill ej gå 
i delar 
Jag går i delar, om jag 
felar, vad ska jag göra 
 
Vi har odlad mat, du kan 
ta en kall öl i baren  

 

Men kämpar du emot blir 
det galgen runt halsen din 
 
Stå mot, släpp till  
Gör du vad du eller hon 
vill? 
Fatta ett beslut, klockan 
tickar på 
Kriga eller falla - hur ska 
det gå? 
 
Släpp dina känslor, kom 
till oss 
Släpp dina känslor, kom 
till mig 
 
Lyssna på mig 
Ta min hand, ta din chans 
lyssna på mig 
erat uppror är slut 
du är i Jupiters våld 
 
Hjälp oss 
Tänker inte be dig mera 
mera mera mera 
Så hjälp oss 
Tänker inte be dig mera 
mera mera mera 
Så hjälp oss 
Tänker inte be dig mera 
mera mera mera 
Så hjälp oss 
Tänker inte be dig  
mera mera mera mera 

Eller vilket vanskligt varaktigt vacuum 
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/print_{song}_[ID:pompeii]  

 

Resan har, varit lång, och full av 
misär  
Ärlighet och öppna kort har 
funkat sådär 

 
Det är slut med deras beslut 
Det är dags att ta tillbaka våran 
makt 
Men tänk om, det faktiskt ändå 
Ligger någonting i det som 
Jupiter sagt? 
 
Vi måste ge oss av 
Ta oss ut i rymden 
Sätta oss på prov 
Det måste ske idag 
Vi kan klara detta 
Om vi bara tror 
Det är ett farligt uppdrag men vi 
måste testa 
Vi gör det enda rätta nu för allas 
bästa 

Åh, hur ska detta gå? 
Blir detta vårt hejdå? 
 
Åh, du ska nog få se  
Att vi kan klara det 
 
Det är slut med deras beslut 
Det är dags att ta tillbaka våran 
makt 
Givakt! Ställ upp er för jakt! 
Tillsammans sluter vi en pakt! 
 
Vi måste ge oss av 
Ta oss ut i rymden 
Sätta oss på prov 
Det måste ske idag 
Vi kan klara detta 
Om vi bara tror 
Det är ett farligt uppdrag men vi 
måste testa 
Vi gör det enda rätta nu för allas 
bästa 

 
Vi måste ge oss av 

Ta oss ut i rymden 

Sätta oss på prov 

Eller rena rama rymdoperan 
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/print_{song}_[ID:dancehall_queen]_SPOILERALERT  

 

 

Jag kommer tillbaka hit 
Efter alla år av lögner och svek 
Fejka min egna död 
Med din hjälp och nu du spårar 
ur 
  
Vad är det du svamlar om 
Jag levde ett ärligt, hederfullt liv 
Du kan inte va’ sann 
 Kommer hit och förvirrar min 
son 
  
Veritas, är du helt korrupt? 
Vi gjorde upp en plan! Ge upp 
Ni vet vem jag är, Cassini Nova 
Så ge upp din knäppa plåtburk. 
  
Jupiter, dags att ropa på hjälp 
Jag skulle aldrig fly skeppet 
Ni vet vem jag är, Cassini Nova 
Ge upp för min son Orion 
  
Nej nu får du sluta upp! 
Fråga vadsom jag har svar på 
allt 
Kan du säga likadant 
Har Mimeron en favoritfärg. 
  

Jag kan ju allt allt allt 
Agerar som du-u-u 
Mitt minne per-perfekt 
Jag kan kan kan... 
Sluta förstör allt! 
 
Veritas, är du helt korrupt? 
Vi gjorde upp en plan! Ge upp 
Ni vet vem jag är, Cassini Nova 
Så ge upp din knäppa plåtburk. 
 
Jupiter, ro-ro-ropa på hjälp 
Jag skulle al-al-aldrig fly 
Ni vet vem jag är, Cassini Nova 
Jag orkar inte med dig mer 
 

 

Eller naturligt nynnande nebulosor 
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/print_{song}_[ID:kids]  

  

Eller asså alltså ascoolt avslut 

En resa genom rymden 
Hur kunde det gå så snett 
Detta hade ingen förutsett 
Nitlott i ett sky-högt spel  
Med insats - liv och död 
Övermod har satt oss i 
skeppsnöd 
 
För i lögn och falskspel 
Slår allting fel  
Ett sällsamt slut för våran del 
 
Häng med vi, ger oss av 
På en färd (yeah!) 
(to infinity and beyond!) 
Vi ger oss av, tar farväl 
Framtiden är till för dem 
 
Ett evigt liv i molnet  
Jo tjena vilket skämt 
Här kan alla leva med samma 
rätt 
Ny planet, ett nytt hem mitt 
bland stjärnorna 
Jag kan inte tro det här  
Och syret, ja det räcker gott och 
väl  
 
Deras lögn och falskspel 
En rysk roulett  
Slutar på ett tragiskt sätt 
 

Häng med vi, ger oss av 
På en färd (yeah!) 
(to infinity and beyond!) 
Vi ger oss av, tar farväl 
Framtiden är till för oss 

 
(Vi) ger oss av 
På en färd (yeah!) 
(to infinity and beyond!) 
Ger oss av,  
Framtiden är till för oss 
På en färd (yeah!) 
(to infinity and beyond!) 
 

 



20 

 

  

1. Matilda Hendeberg 

2. Marie Lycksell 

3. Anton Hermansson 

(chef) 

4. Denis Rootsi 

5. Carl Rämgård 

6. (Kadar Hassan) (chef) 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

_ 

group_ID:_Design och 

Marknadsföring_ 

_ 

/access_{groupfiles}_[ID:1–2] 

Eller strålande supernovor 

1. Anton Smuk (chef) 

2. Miranda Jonsson 

3. Ali Al Husseinat  

4. Helena Olsson 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

_ 

group_ID:_Teknik 

och Media_ 

_ 
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  1. Anton Nejiber 

2. Olle Kamperin 

3. Cornelia Thane 

4. Philip Masreliez 

5. Simon Edin 

6. Matilda Fornstad 

7. Elin Ljungström 

8. Emanuel N. Vedung 

9. Simon Dahlberg 

10. Victor Fredlund 

11. (Elin Andersson) 

12. (Linnéa Strandberg) 

 

 _ 

group_ID:_Scen_ 

_ 

/access_{groupfiles}_[ID:3–4] 

 

Eller NASA: Naturligt att spexa asbra 

1. Ellen Hådén  

2. Olivia Andén (chef) 

3. Hanna Gabrielsson 

4. Amelia Carlström 

 

 

_ 

group_ID:_Dans_ 

_ 
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1. Elizaveta Kim 

2. Marie Lycksell 

3. Olle Kamperin 

4. Lou Hellquist 

5. Rebecka Lund 

(chef) 

6. Julia Fridell 

7. (Emma Kroon) 

8. (Klara Lindkvist) 

 

 
_ 

group_ID:_Kostym_ 

_ 

/access_{groupfiles}_[ID:5–6] 

Eller tårtan är (inte) en lögn 

1. Anton Åkesson 

(chef) 

2. Victoria Chu  

3. Sarah Andersson 

4. Amina Bensabra 

5. Oscar Bergström 

6. Viktor Kalinowski 

7. Bjarne Falk 

8. Martin Wood 

9. Philip Masreliez 

10. (Avital Cherednik) 

 

_ 

group_ID:_Dekor_ 

_ 
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1. Oskar Westöö 

2. Abbe Elmgren 

3. Ted Lundwall (chef) 

4. Oskar Karlsson 

5. Jimmy Öberg 

6. Alfred Kedhammar 

7. Ludwig Wåhlin 

8. Christel Gradin 

9. Simon Dahlberg 

10. (Johannes Johansson) 

 

_ 

group_ID:_Orkestern_ 

_ 

/access_{groupfiles}_[ID:7–8] 

 

_ 

group_ID:_Kören_ 

_ 

1. Carolina Nealis 

2. Emma Chadwick 

(chef) 

3. Elin Hedberg 

4. Anton Smuk 

5. Anton Hermansson 

6. Jimmy Öberg 

7. Mikael Gullstrand 

 

ELLER ETT storslaget soundtrack 
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1. Oskar Skirfors 

2. Caroline Lilliebjörn 

3. Adrian Södergren 

4. Jonathan Edin (chef) 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

/access_{groupfiles}_[ID:9–10] 

_ 

group_ID:_Krexmä

steriet_ 

_ 

1. Madeleine Lövås 

2. Erik Lyrén 

3. Elizaveta Kim 

4. Timothy Bergström 

(chef) 

 

_ 

group_ID:_Manus_ 

_ 

ELLER bröd och skådespel 
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/access_{groupfiles}_[ID:?–??] 

 

Eller vi gör vad vi måste för att vi kan 

1. Adrian Södergren (Regissör) 

2. Cornelia Thane (Regiassistent) 

 

 

1. Adrian Södergren (Ekonomichef) 

2. Elin Ljungdell (Direktris) 

3. Leandra Anali De Luca (Producent) 

 

1. Helena Olsson 

(Troll) 

Kemisektionen 

 

 

 

1. Adrian Södergren 

(Konstnärlig Ledare) 

 

 

 

Åsa Åhlander 
(Scenograf) 
 
 



26 

  

Eller ett stjärnfall 

/access_{Tack_till} 

_ 

Kemisektionen - för att ni gör detta möjligt! 
_ 

Thomas Backlund - för att du bidrar med domän 

_ 

Anders & Ylva Ljungdell - för lån av stuga 

_ 

Våra vänspex - för inbjudningar till att se era spex (ni 

var fantastiska hela bunten) 

_ 

Alla medverkande - för att ni lagt ner både själ och 

hjärta i detta spex 

_ 

Sjögurkor - för att ni existerar 
_ 

ABF - för erat stöd 

_ 

Alla andra som har hjälpt till – för att det vore 

omöjligt utan er 

_ 

Publiken – För att ni är bäst, det vore inget spex utan 

er 

_ 

end spex_ 



27 

/access_{historical_archives}_[spexhistoria] 

_ 

_ 
_ 

_ 

_ 

KREXET_I____Schrodinger_eller_Katten,_Det_svanger_ju!___ 

_ 

KREXET_II___Bergman_eller_när_Fårön_tystnar_____________ 

_ 

KREXET_III__Komvux_eller_drömmen_om_ett_annat_liv_______ 

_ 

KREXET_IV___Livscoachen_eller_Lillebror_ser_dig_________ 

_ 

KREXET_V____Moderna_tider_eller_manskliga_huvudratter___ 
_ 

KREXET_VI___Illdådet_eller_en_sista_droppe_sanning______ 

_ 

KREXET_VII__Dubbla_fasader_eller_att_ställa_till_en_scen 

_ 

KREXET_8____Pretendenten_eller_en_familj_med_baktankar__ 

_ 

KREXET_IX___Vendetta_eller_vart_ar_vi_pavag_____________ 

_ 

Terminate program_ 

Eller adjöss och tack för spexet 
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