
Boelspexarna ett utskott inom Akademiska Föreningen  
 

BOELS ORDLISTA 
 
AF 
AF (Akademiska Föreningen) är en stor organisation med 14 utskott, där 
Boelspexarna är ett. AF är en del av studentlund vilket innebär att är du medlem i AF 
är du även medlem i en nation samt nästan samtliga kårer. För att få engagera sig i ett 
AF-utskott ska man vara medlem i AF. Det blir man genom sin nation, om det inte är 
Smålands. Är man med i Smålands får man bli stödmedlem i en annan nation. Är man 
inte med i någon nation får man bli en särskild ledamot. 
 
Bar-/dekorförrådet 
Som namnet antyder är det där baren och dekoren förvarar sina saker. Ligger på 
fjärde våningen i närheten av Ordkonst och Steves lokaler. 
 
Boelrummet 
Boelspexarnas ”hem” eller iallafall kontor på fjärde våningen i AF-Borgen. Där kan 
man ha middag, bio, rökdans eller bara sitta och hänga. Här är det mer än rimligt att 
man städar undan efter sig! 
 

Henry VIII (1994, 2000, 2012) 
Det allra första spexet. Handlade om Henry VIII, en kort kung och hans 
döda fruar. Känd kuplett är bl a Lilla Grå. 

 
Boelist 
Du och jag! 
 
Boelvisan 
Sjungs mest hela tiden men mest på totalfinalen då alla Boelister samlas på scenen för 
att motta publikens jubel. 
 

Den sista kejsarinnan (1995, 2005) 
Det andra spexet. Känd kuplett är bl a Glädjehus 

 
Boll! 
Det man ropar när man sätter igång bollen i fotbollspelet som kommit att bliva nästan 
den enda ”idrottsutövning” man gör som spexare under sin månad i borgen. Akta er 
för att bli skinnade! 
Byxor 



Har du förhoppningsvis på dig, men finns också på scen. Det är de stora svarta 
tygstyckena som hänger på sidorna. 

 
Strindberg (1996, 2009) 
Vårt tredje spex. Handlade om en Strindberg, Arvid Falsk och spannen 
Krister som egentligen är en riktig man. 

 
Diket 
Diket är precis framför scenen och det är där orkestern sitter under föreställningarna. 
Diket ärsedan sommaren 2012 ombyggt. Vill du veta mer om det gamla diket? Fråga 
någon gammal räv om ”fälla diket”. 
 
Dônk 
Barens speciallitet! Kan innehålla vad som helst. Ibland är den riktigt god, ibland inte. 
Väl värt ett försök att pröva dunkens blanding! 
 
DFS 
DFS(döda fruars sällskap) är Boelspexarnas alumnigrupp. Här kan man vara med. 
Lördagen under föreställningshelgen har man DFS-fest där alla avdankade Boelister 
kommer och fester med den nuvarande ensemblen för en kväll. 
 
Edil 
Edilen är typ AF&#39;s vaktmästare och är en student som väjs på ett år. Hon/han 
har koll på allt i huset t ex bastun och trax-korten. Edilen ska man vara snäll emot. 
 
Ansgar (1997) 
Det fjärde boelspexet. Handlade om Ansgar och Sigrid Storråda. Känd kuplett är bl 
a Båtlåt. 
 
EnGångTill 
En spextävling för all lundensiska spex. Går av stapeln i maj månad varje år med 
undantag fö karnevalsvåren. 
 
Erika 
Boelspexarnas skrivmaskin som tills den gick sönder användes flitigt för att skriva 
meddelanden till andra Boelister. Nu finns Erika i ett digitalt format på hemsidan. 
 

Napoleon (1998) 
Vårt femte spex. Handlar om Napoleon och en finsk au-pair. Känd kuplett 
är bl a Finland. 

 



Gökrummet 
Det lilla rummet bredvid scenköket. Där byter dekoren om och dit flyttar festen när 
det inte är så många kvar. 
 
Hedersledamöter 
Under åren har vi fått ett par hedersledamöter, nämligen dessa: Boel Flodgren (som vi 
har fått vårt namn ifrån), Christina Odenberg, Anna Munch-Falk, Cilla Ingvar, Anna-
Lena Brundin, Marianne Söderberg, Hans Pålsson, Bodil Jönsson, Inger Larsson, 
Gertrud Elisabeth Bohlin, Birgit Nilsson, Birgitta Odén, Kerstin Andersén, Eva 
Rydberg, Rie Hägerdal, Sanna Persson och Arja Saijonmaa. Du får förhoppningsvis 
träffa dem på premiären. 
 

Hemingway (1999) 
Det sjätte spexet. Handlade om Hemingway och en matador med tre 
döttrar i Spanien. Känd kuplett är bl a Musvisan. 

 
Himmlatrappan 
Trappan som tar dig direkt från St.Annegatan upp till Borgens stora scen. Sminklogen 
ligger även i anknytning till himlatrappan. Många spex har även prytt trappan med 
signerade affischer. 
 
Hundnyckeln(nyckel) 
Hundnyckeln är en nyckelknippa med nycklar till alla förråd. Namnet har den fått för 
att den pryds med ett litet gosedjur i form av en hund. 
 
Hundnyckeln(Utmärkelse) 
Sedan 2011 finns utmärkelsen ”Hundnyckeln”(se ovan). Utmärkelsen ges till en 
person eller personer som slitet och ställt upp för Boelspexarna. Utmärkelsen delas 
antingen ut under tredje helgen i oktober eller under återuppsättningensveckan under 
vårterminen. 
 
Inaktivist/DFS 
En underbar människa som har varit engagerad i Boelspexarna, men som inte kan 
längre. Julfest Har vi traditionsenligt under andra advent. De senaste åren har vi åkt 
till Skanörsgården, där vi julpysslar och äter julbord och dricker julsnaps och bara har 
det riktigt bra! 
 
Klepopatra (2001) 
En vadslagning mellan Kleopatra och Caesar resulterar i ett himla stohej i dåtidens 
Egypten. Hängpattar, krokodiler och en massa sand ges i Boelspexarnas åttonde 
spex. 



 
Kollationering 
När hela spexensemblen träffas för första gången under spexmånaden och regissören 
avslöjar vad det blir för spex. 
 
”Kung över Boel” 
Under Boelspexarnas julfest i Skanör 2011 kröntes för första gången en Boelist till 
”kung över Boel”. Utmärkelsen fick en ny bärare under återuppsättningen 2012. 
”Kung över Boel” ges till en person eller personer som sprider den Boelistiska andan. 
Utmärkelsen delas antingen ut under tredje helgen i oktober eller under 
återuppsättningensveckan under vårterminen. 
 
Kuplett 
En sång som är med i ett spex. 
 
Kung Byxlös (2002) 
Drottning Margareta, alias kung Byxlös vill absolut ha en union mellan Sverige 
Danmak och Norge. Men det finns andra som inte delar den längtan. Ett spex fullt 
med intriger och blommiga underkläder. 
 
Medalj 
Till varje uppsättning görs det en medalj som man får. Kan vara bra att skryta med 
när det står MAO på inbjudan till finare fest 
 
Namnsdagsfest 
Den 26:e januari har Boel sin namnsdag och detta firas friskt bland Boelister med fest. 
 
Pundare 
Jättetung grej som finns på scenen. Akta tårna! 
 

Döden checkar in (2003) 
Det tionde boelspexet. Handlade om Agatha Christie som löste mord på 
Hotell Cluedo. Känd kuplett är bl a Gul Röd kärlek. 

 
Räkfrossa 
En boelistisk tradition att tredje spexonsdagen käka räkor, dricka lite vin och kolla på 
ett gammalt spex. Urmysigt! 
 
Röda rummet 
Ett rum som är rött. Där sitter syeriet men vem som helst får komma och slå sig ner i 
sofforna. 



 
Scenmästariet 
Scenmästeriets ansvariga heter Panda Ekvall och är scenmästare. En scenmäseriet ser 
till att allt är ordning och reda och hänger säkert på scenen. Inom scenmästeriet 
jobbar även scen- gubbar och gummor som även dem har full koll att allt är i 
ordningen på scenen. 
 

Florence Nightingale (2004) 
Det elfte boelspexet. Handlar om Florence som åker till Krim. Känd 
kuplett är bl a de siamesiska nunnornas sång. 

 
Sexförrådet 
Ligger bredvid Steves-lokaler på fjärde våningen. Det är Boels största förråd och där 
förvarar sexets och syeriet sina saker. 
 
Sfinxarna 
Boelspexarnas gåtfulla, vackra skyddshelgon. De bor på universitetshusets tak. 
Skryt Samma sak som det som Lundaspexarna och Toddyspexarna kallar Kavalkad. 
Man sjunger helt enkelt några av sina bästa kupletter under festliga förhållanden. 
 
Greta Garbo (2006) 
Det trettonde spexet. Handlar om Greta Garbo och hennes brister i engelska. Känd 
kuplett är bl a Eslöv 
 
Sfinxbekransning 
Inför varje föreställning visar vi vår vördnad för Sfinxerna och ber om deras beskydd. 
Detta gör vi genom att bekransa dem. Förmannen och regissören får varsin jättestor 
krans och sen är det bara att ge sig upp på taket. Tidigare inföll Sfinxbekransingen på 
en lördag men sedan 2010 hålls den under andra veckans respektivefest. 
 

Himalayas dotter (2007) 
Det fjortonde spexet. Handlade om Ganga och hennes magiska kanna. 
Känd kuplett är bl a Te, te, te. 

 
Skinnad 
Det blir man om man förlorar i fotbollsspelet med 10-0. Då får man gå till sminklogen 
och skriva sitt namn på ett av de många skinnen. Skinna gör man om man vinner med 
10-0 Smatt 1 och 2. Boelspexarnas förråd som ligger på 5 våningen. 
 
 
 



Sommarfest 
Hålls traditionsenligt antingen första eller andra lördagen i julimånad. På 
sommarfesten är alla som kom med under vår-intresseanmälan och alla som varit med 
under det gångna verksamhetsåret välkomna. 
 
Studentlund 
Kårobligatoriet föll 1 juli 2010 och då trädde ett samarbete mellan Lunds kårer, 
nationer och AF i kraft. Det innebär att vill du ta del av ett av dessa ”ben” måste du 
stödja alla. För att få vara med i Boel och AF måste du vara antingen medlem i 
studentlund eller särskilda ledamot i AF. Se även ”AF”. 
 
Städmåndag 
Måndagen efter premiärhelgen. Då träffas vi och städar i ordning där vi har stökat 
ner. Varje sektion ansvarar för sina egna utrymmen. En del städar vi gemensamt. 
Obligatoriskt! 
 
Katarina den Stora (2008) 
Det femtonde spexet. Handlade om Katarina den Stora i Ryssland och den svenske 
konungen Gustav III. Känd kuplett är bl a Kungens entré. 
 
Stötgrogg 
En liten grogg som vi dricker tillsammans innan varje föreställning och i pausen. I 
samband med stötgroggen laddar vi inför föreställningen. 
 
Turné 
På våren ses vi en vecka, som kulminerar i en vild turné till någon svensk småstad 
eller så stannar vi hemma i Lund och har återuppsättning. 
 
Coco Chanel (2010) 
Vi får i Boelspexarnas 17:e spex följa Coco Chanels upptäckt av den lilla svarta i 
äventyret med Karl, Igor och Petersson. Kuplett att minnas är EGT vinnande 
Sömmornas klagan eller Igors symfoni ”its getting hot in here”. 
 
Trax 
Borgens ”nycklar”. För att kunna röra dig fritt runt i Borgen krävs du att du för en 
liten peng löser ut ett eget traxkort, det gör man via Edilen. 
Tågvinden Upp för trappan till vänster på scenen. Där kan det hända knasiga grejer…. 
 
 
 
 



Vårstämma 
När Boelspexarna väljer in sektionschefer och förman för det kommande spexåret. 
Infaller traditionsenligt i majmånad. Efter att stämman förklarar avslutad är det fest 
med middag hela natten lång. 
 

Henry VIII (2011) 
Boelspexarnas urspex och 18:e spexuppsättning. 
Buffalo Bill (2012) Vårt 19:e spex! Vi får följa med entreprenören Buffalo 
Bill på hans jakt efter mark i Vilda västern. Kuplett att minnas är EGT 
vinnande God bless the USA. 


