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Vad har vappen och ogjorda hemuppgifter gemensamt? Jo, de är båda 
ständigt återkommande. Dock är det ena betydligt bättre än det andra, 
och för att inte trampa någon på tårna så säger jag inte vilket som är vil-
ket... I och med vappen börjar många studerande söka sig bort från Aka-
demin för detta läsår för att vila upp inför ytterligare ett år av studier. Som 
alla kanske vet så är det strukturförändringar på gång vid akademin och 
många är oroliga att detta skall gå ut över oss som studerar. För allt blir 
ju hela tiden sämre; studiestödet ökar i för långsam takt, lonkero är fort-
farande dyrare än öl, kondomerna blir sämre osv. Men en sak är säker, 
studerande kommer alltid att hitta på nya, kreativa sätt att göra det bästa 
av situationen. Detta syns ypperligt på alla dessa återkommande evene-
mang som ordnas varje år, stora som små. Alla dessa tillställningar har 
från början varit någons idé som sedan levt vidare. Så har även tidningen 
du nu håller i din hand, Errores S:tae valpurgis, som detta år ges ut i sin 
åttionde upplaga. 

Några varningens ord innan du på riktigt börjar läsa:
1. Du läser Errores helt på egen risk.
2. Jag beklagar att vi tar upp din dyrbara tid.
3. Redaktionen har ingen som helst avsikt att endast göra narr av nå-
gon individ eller grupp, vi har gjort vårt bästa för att driva med alla lika 
mycket.
4. Nästan alla bilder är brutalt lånade från en populär sökmotor.

Fira lugnt och använd vettiga kondomer!

Jimmy Nymark, chefredaktör

HIPPHIPPHURRA!

Errores S:tae Valpurgis 2014
Ansvarig utgivare Åbo Akadems Studentkår
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Det är dags att nyktra till och vakna upp ur koman efter en förhoppningsvis helt 
fantastisk helg. Och bästa sättet för det är naturligtvis en rejäl brunch. Till den 
hör lite av varje, här kommer ett alternativ. Naturligtvis går det att ändra och 
välja något annat om din kropp inte vill ha bacon eller kanske inte huvudet klarar 
av något kallt ännu idag.
Supersmoothie
1 st banan
2 dl blåbär
1 dl apelsinjuice
1 dl yoghurt
några nötter

- mixa ihop allt
- häll upp i ett högt glas och dekorera med 
några blåbär på toppen

Bacon & ägg
1 paket bacon
6 stycken ägg
1/2 dl grädde
salt&peppar

- stek baconen, lägg upp på hushållspap-
per att rinna av
- häll grädden i en stekpanna med hög 
kant
- knäck över äggen och vispa försiktigt runt 
tills äggen precis stelnat
- salta och peppra, servera med några 
stekta körsbärstomater

Morgonsmörgås
2 skivor mörkt rågbröd
4 skivor prästost
smör
1 st avocado

- lägg smör på brödet och placera osten 
ovanpå.
- skiva upp avocadon och lägg några skivor 
på varje brödskiva
- avsluta med lite östsalt för bästa smak

Tilltugg
- kaffe med kanelsmak (koka kaffe helt som 
vanligt men med lite kanel i filtret också). 
Avnjut med lite grädde i. 
- fruktbricka (vindruvor, blodapelsin, kiwi 
och en mango)

KRABBISMAT

Yo dawg. I heard you liked Bacon and 
bacon so I made Bacon out of bacon.
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Om du inte har sovit under Loste-
nen i Purmo de senaste åren har 
du garanterat upplevt den ofant-
liga fitnessvåg som svept över vårt 
land. Antingen rider du själv på 
denna våg eller så är du lika ute 
som axelvaddar. Om du nu i din för-
skräckelse kommer underfund med 
att du framstår som en kavaj ur din 
mammas garderob, förtrösta icke, 
emedan Erroresredaktionen är här 
för ledsaga dig på den hårda och 
slingriga väg som professionell fit-
nessträning innebär. 

Steg 1. Kläderna

Alla som tränar fitness har snygga 
kläder. Man kan lätt förledas att 
tro att detta beror på att fitness-
utövarnas välskulpterade muskler 
skall synas då de tar sina selfies, 
men utan snygga kläder går du 
miste om själva kärnan i fitnessträ-
ning. Så om du ämnar ta träning-
en på allvar bör du släpa din lata 
rumpa till valfri sportaffär i Hansa 
och inhandla ett ordentligt set med 
märkeskläder. Det viktigaste är att 

ERRORES GUIDE TILL FITNESS

#KÅRPERSONALSELFIE
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du ser snygg ut när du tränar, själva 
träningen är ju en bisak. 

Steg 2. Tillskotten

Okej! Nu har du snygga kläder, 
vackert så. En annan viktig ingredi-
ens förutom kläderna är tillskotten. 
Det är genom att äta tillskott som 
du går från fet till fit. Ifall du inte 
har vågat köpa dina tillskott efter-
som du varit osäker på vilka det lö-
nar sig för dig att ta skall vi nu förse 
dig med ett vist råd: Ta allt! Tar du 
alla tillskott som finns får du garan-
terat tillräckligt med material för 
att bli en riktig Adonis/Adonia. Gå 
till närmaste välutrustade livsmed-
elsaffär och köp genast en enhet av 
allt de har på hyllan. Kom ihåg att 
du helst ska ta dina tillskott under 
träningen så alla i salen ser vilken 

allvarlig utövare du är, själva trä-
ningen är ju en bisak.

Steg 3. Gymmet

Om du vill vara en fullfjädrad fit-
nessutövare kan du inte träna i vil-
ken vattenskadad källarhåla som 
helst. Du måste givetvis ha ett ast-
ronomiskt dyrt medlemskap på nå-
got av innegymmen i centrum. Se 
till att du ordnar ett medlemskap 
med ordentligt lång bindningstid, 
gärna många år. Fitnessutövning 
är ju en livsstil, inte bara en fluga. 
Då du fått ditt medlemskap är det 
av yttersta vikt att du meddelar om 
detta via sociala medier så alla vet 
hur inne du är, själva träningen är 
ju en bisak.

Steg 4. Träningen

En bisak. Lyft tunga saker i diverse 
riktningar. Om du svettas gör du ett 
kardinalfel, för då börjar mascaran 
rinna och hela idén går i stöpet. 
Kom därför ihåg att ta dina selfies 
innan du börjar lyfta saker. Då du 
känner minsta uns av trötthet och 
du tvekar över om du ser perfekt ut 
är det dags att åka hem. 

Gratulerar! Du är nu en fullfjädrad 
fitnessutövare!
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En regning aprilmorgon fi ck Erro-
resredaktionen ett samtal från vin-
terns mest omskrivna brottslinga-
par. De ville bedyra sin oskuld och 
ge sin syn på händelserna och alla 
snedsteg som skedde den ödesdig-
ra februarinatten. Vi talar förstås 
om De hala skorna. 

”Inledningsvis vill vi berätta att vi 
blivit utsatta för en komplott” be-
rättade skorna i den rökiga källar-
bar i utkanten av en större europe-
isk stad där vi träffas. ”Vi har varit i 
Herrns tjänst under många års tid 
och han har aldrig skott sig på oss, 
utan alltid behandlat oss väl. Visst 
har man blivit lite lack ibland då 
han spillt vin på oss, men det ingår 
i arbetsuppgifterna. Vi hyser inte 
det minsta agg gentemot honom!” 
sade högerskon med tårar rullan-
des längs plösen. 

”Det är klart att det var halt på trap-
pen. Det vet alla som besökt Kåren 
vintertid” fortsatte vänsterskon 
tröstandes sin partner. ”Någonting 
måste ha hänt Herrn under ban-
ketten. Något som fördunklat hans 
sinnen. Vi har ingen aning eftersom 
vi inte såg vad som pågick på an-
dra sidan bordsskivan. Otaliga är 

de gånger han stigit ut på Kårens 
trappa, han skulle aldrig ha begått 
ett dylikt misstag i vanliga fall. Me-
dierna kräver ju alltid en syndabock 
och tyvärr blev det vi som fi ck bära 
hundhuvudet.”

Skorna verkar i skribentens mening 
vara gravallvarliga med sin historia 
och har bevisligen starka band till 
sin före detta husbonde. Kan det 
verkligen vara frågan om en kom-
plott? Har medierna lagt skulden 
på två oskyldiga tjänare? ”Självklart 
gav Herrn oss foten genast samma 
kväll, hur skulle han kunnat veta? 
Det mediala uppbådet blev så stort 
att vi tvingades i landsfl ykt. Vi fruk-
tade för våra liv i Åbo. Man kan inte 
gå obestraffad i Ankdammen från 
att ha åsamkat kroppsskada åt en 
så framstående aktör som Herrn. 
Våra liv är förstörda, vi är sågade 
jämsmed anklarna.” 

Deras historia berör mig djupt. 
Vördnaden för deras forna chef är 
fortfarande ofantlig, fastän han be-
handlat dem så illa. Vad som verk-
ligen hände den kvällen kommer vi 
väl aldrig att få veta. Vi på redak-
tionen önskar skorna all lycka och 
välgång och hoppas att skorna kan 

DE HALA SKORNA - ETT FÖRSVARSTAL
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gå vidare med sina liv i sitt nya hemland. 

P.S. Skorna har sedermera ingått äktenskap i sitt 
nya, toleranta hemland och väntar tillökning i 
familjen. Deras före detta husbonde har för-
låtit dem och bistått familjen med en ny bo-
stad på 13 kvadratmeter. D.S.

Vill du bli det du alltid drömt om? 
 
 
 
 
 

är med när det händer! 
www.abo.fi/arbetsforum 

Wappen! Glada 
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Det kom helt obemärkt. Smög sig 
på ÅA via bortgömda korridorer i 
Arken. Ingen såg det komma, hip-
stermodet på Åbo Akademi. Det 
började helt oskyldigt, ingen ville 
medge det, men plötsligt satt man 
där med en mössa på huvudet och 
Kånken-väskan på ryggen. Idag 
frågar vi oss hur det blev så här. 

Det går inte att undgå, Arken har 
förändrats till ett Hipstermecka 
utan dess like. Erroresredaktionen 
har gjort observationer under en 
längre tid och är nu övertygade om 
att epidemin kommer att spridas i 
en rasande takt över hela akade-
min. Först ut är samhällsvetenska-
perna och Hanken där man redan 
idag kan se hipstertendenser. För 
att ungå att drabbas gäller det att 
skydda sig genom tre enkla tillvä-
gagångssätt. 

För det första gäller det att undvika 
uppenbara hipsterplatser i Åbo så 
som Arken, Dynamo och Bar Kuka. 
Genom att helt enkelt inte befinna 
sig på dessa platser blir det svårare 
att infiltreras i kulturen. Ett an-
nat enkelt tips är att endast höra 
på mainstreammusik. Här rekom-
menderar redaktionen topplistan 
på Spotify eller möjligtvis kan man 

också lyssna på Radio Nova för att 
verkligen inte ens följa med i de se-
naste trenderna. Det sista tipset 
gäller kläderna, kanske det främsta 
identifikationstecknet för en hip-
ster. För att undvika dessa mössor, 
Vans och tighta svarta jeans kom-
mer det hetaste tipset för en anti-
hipsterklädstil från Halpa-Halli. Vi 
på redaktionen rekommenderar 
denna pampaslokaliserade bu-
tik mycket varmt. Här kommer du 
aldrig finna något av ovanstående 
klädesplagg och dessutom är ju allt 
mycket billigt. 

Enklast är det ju egentligen att helt 
enkelt flytta till Österbotten. Långt 
bort från alternativa kaféer med 
chailatte på sojamjölk och long-
boardande killar med små, små 
mössor. Här kan man komma till-
baka till de genuina i livet så som 
dansbandsmusik och vanligt kaffe. 
Att redaktionen skulle vara jäviga i 

HIPSTERMODE
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frågan kring Österbotten på grund av ursprung är naturligtvis inte sant. 
Rykten kring möjliga sponsoreringar från Halpa-Halli tar vi inte heller 
ställning till. 

home
Kävele omaan kotiin. Meiltä saat sellaisen edullisesti, 

vieläpä laajakaistan, veden ja sähkön kera. 
Astu sisään: www.tys.fi

These
shOes Are 
MAde FOr
WAlkiN’

turun ylioppilaskyläsäätiö
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Känns kvällarna ensamma trots vårlju-
set? Finn nya bekantskaper med hjälp 
av Åbo Akademis Studentkårs egna 
kontaktannonssida.

Kvinna söker man
Ridtokig psykkatjej söker man 19-
25 för närminnesstudie och sedan 
får vi se vart det leder. Du ska vara 
svenskspråkig och gilla bio.
Mvh ”Horselover92”

Hi! I’m an exchange student from 
Spain. Any guys out there that 

would like to help me improve my 
Swedish, among other things? No 
Uusi-S guys plz
Mvh “Valentina”

Man söker kvinna
Ordförande på 23 jordsnurr söker 
du söta tjej som jag träffade på års-
festen. Vi hade ett moment men jag 
har glömt ditt namn.
Mvh ”D”

Ja je in bond fråon 06-område. Hei-
mani je i skick men sko vill ha najn 

FINLANDSSVENSKA ÅAS-KONTAKTEN
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ti deil stundren i nötse me. Intr: 
dansband, valmet mm.
Mvh ”Bondesökerfru”

Man söker man
Jag behöver dig du heterosexuella, 
normalklädda humanist (finns ni 
ens?) för att hitta till tyskatimmar-
na i Arken. Kan bjuda på ett bok-
stavs-kort i betalning.
Mvh ”von Sabelcrantz”

Kvinna söker kvinna
Ensam kemistuderande söker 
kvinnlig fägring. Här finns det bara 
karlar! Mvh ”Trött på svettlukt och 
dåliga skämt”

Grupp söker dig
Vi är en superspännande, exklusiv, 
båtintresserad grupp av studeran-

de vid Handelshögskolan. Skicka 
in CV och se om du platsar hos oss! 
Mvh ”MK-yacht”

En nybildad förening bestående av 
goa grabbar söker nu kvinnligt säll-
skap för skoj.
Mvh ”Våldsamt gruppsex r.f”

Tidning söker läsare
Ledsen tidning med krympande lä-
sekrets söker dig. Vårt huvudfokus 
är studier i Helsingfors och artiklar 
om smått och gott. Ibland skojar vi 
till det med spexiga bilder.
Mvh ”Svenskfinlands äldsta stu-
denttidning”

#DETGÅRSOMPÅSTRÖMSÖ
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Strukturförändringarna är ett faktum på akademin. Men vad är det egent-
ligen som händer? Arbetsgrupperna är 1000 till antalet och fl er verkar 
tillsättas hela tiden. Väldigt många rykten fl orerar i kvarteren kring vad 
det slutliga resultatet kommer att bli. Redaktionen valde att se närmare 
på ett par av de som verkade mest troliga.

Kårstyrelsen sågs bygga totempåle på Kårens innergård. Högst troligt ser 
man här en koppling till ett desperat försök att 
blidka högre gudar i förändringsprocessen. 
Många tror att det sista hoppet är ute i och 
med detta desperata bönerop. Redaktio-
nen har tyvärr inte kunnat nå Ordf. Lång för 
ett uttalande i ärendet eftersom han befunnit 
sig på annan ort. Eftersom de aktiva inom kår-
styrelsen inte anser sig tillräckligt inkluderade i 
strukturförändringarna fi nns det även rykten som 
tyder på att denna totempåle inte kommer använ-
das i religiösa syften utan att kårstyrelsen planerar 
ett kuppförsök under våren. Säkra källor hävdar att 
Lång under Pampas nationaldag har ingått pakter 
med aktiva studerande i Vasa för att ta över makten 
vid Åbo Akademi. Samarbetsförhandlingar mellan 
Akademin och Kåren kan vara nära. 

Ett av de senaste ryktena som nått redaktionen via infi ltrerade ”högsko-
lepolitisk intresserade” (som alla vet fi nns inga sådana på Akademin, 
egentligen) är teorin kring att rektorn genom strukturförändringarna pla-
nerar spara in pengar för att kunna bygga en stor takterass på Axelia i 
och med renoveringen och att kemistklubbens alumner här kunde ordna 
stora grillpartyn under sommarmånaderna. Det här skulle höja kemins 
status på Akademin och göra kemin till den nya toppenheten för att slopa 
Hankens nuvarande status. 

Ändå fi nns det vissa rykten som motsäger denna pakt med kemisterna. 

KONSPIRATIONSTEORIER
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Andra säkra källor påstår nämligen att Mattinen känner sig sviken av sina 
forna kemistvänner och nu vill slopa alla naturvetenskapliga ämnen för 
att istället ge alla pengar till humanisterna. Det sägs att Mattinen under 
en blöt kväll påstått detta i en djup diskussion bakom knuten med nära 
vänner. Många hävdar att de sett rektorn smyga runt i Arkens korridorer 
eftersom han söker efter ett nytt kontor att ta över efter de stora sats-
ningarna inom humanistiska ämnen. Hans nuvarande kontors feng shui 
är tydligen inte bra för kreativiteten, något han hoppas fi nna på Arken. 

Av detta kan man alltså konstatera att det är mycket som är på gång inom 
akademikvarteren. Väldigt lite är ännu slutgiltigt men under den lugna 
ytan med arbetsgrupper och kaffestunder osar det av aggressioner gen-
temot varandra. Redaktionen hoppas nu få igenom rättigheterna att göra 
en realityshow kring strukturförändringarna vilket antagligen skulle leda 
till nya tittarrekord på YLE5. 

Vad gör dom egentligen, kemisterna?
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Vi människor har uppfostrats till att se 
delfiner som roliga, intelligenta djur 
som bara vill vårt bästa. När de inte fri-
villigt simmar runt i delfinarium och gör 
tricks med bollar för vår underhållning 
letar de upp barn som drunknar och 
för dem på sina ryggar till snygga bad-
vakter. Allt det som din mamma sagt 
om delfiner är en lögn. Faktiskt skulle 
jag inte vara förvånad om det vore de 
sjuka jävlarna själva som spritt de här 
ryktena (delfinerna alltså, din mamma 
är säkert jättefin!). Här är fyra saker 
som bevisar att delfiner är rövhål.

1. Delfiner är sexuellt pro-
miskuösa

Okej, det är inget fel med lite vän-
skaplig libidinösitet vänner emel-
lan. Delfiner däremot är så besyn-
nerligt slampiga att Miley Cyrus 
framstår som Moder Teresa i jämfö-
relse. Faktum är att delfinen är det 
enda djuret i havet som njuter av 
sex. Flera studier har bl.a. observe-
rat förekomsten av gruppsex bland 
delfiner. Just det, upp till fem delfi-
ner i en härva av fenor och könsor-
gan idkandes ljuv älskog utan att 
ta någon märkbar notis om genus 
eller släktskap. Det är inte många 

som vet det, men det var i en sån 
här masskopuleringssession som 
den berömda delfinen ”Flipper” 
fick sitt smeknamn!

2. Delfiner är våldtäktsmän

Som om gängparning inte var till-
räckligt för att tillfredsställa den 
sexgalne delfinhannen. Det är ock-
så vanligt att en grupp delfinhan-
nar isolerar en delfinhona och se-
dan tvingar sig på henne. Inte nog 
med det, den här akten kan pågå 
i flera veckor. Fritzl style! Delfiner 
har också försökt ge sig på mänsk-
liga dykare!

3. Delfiner dödar sina egna 
ungar

Det går inte att förneka att det att 
döda sina egna ungar, även om de 
flesta mödrar överväger det i något 
skede, kan ha allvarliga konsekven-
ser för din popularitet. Dock bör det 
sägas att många djur dödar sina 
egna ungar för att överleva. Delfi-
nen gör det dock av en helt annan 
orsak. Kan du gissa varför? Sex na-
turligtvis! När honan föder mins-
kar hennes sexuella aptit. Hannen 

4 SAKER SOM BEVISAR
ATT DELFINER ÄR RÖVHÅL
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tycker det här är trist. Han tycker 
honan är självisk eftersom hon pri-
oriterar sin avkomma framom dju-
riskt gruppsex med hannen i fråga. 
Hannen har ihjäl ungen och ger sig 
på honan. Han ger sig även på tre 
manliga delfiner. En manet stryker 
också med i bara farten. Nobody 
puts baby in the corner!

4. Delfiner spelar volleyboll 
med hajbebisar

Delfiner spelar volleyboll med haj-
bebisar. ’Nuff said!

Ge dom vad dom förtjänar!
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feedback: lunch@abo.�
facebook.com/Karkafeerna

www.studentlunch.�

#
s
e
l
fi
e

#
m
i
t
t
å
b
o
a
k
a
d
e
m
i
 

#
j
o
r
m
a
f
o
r
p
r
e
s
i
d
e
n
t
 



19

feedback: lunch@abo.�
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Alla tidningar som anser sig vara seriösa informationskanaler måste 
innehålla fakta. Errores vill inte vara sämre och därför kommer här den, 
kanske enda, faktabaserade artikeln i Errores.

Det fi nns stora frågor här i världen, exempelvis:

Sen fi nns det de STORA frågorna, och en av de skall vi svara på idag. 

Frågan lyder: Varför rankas ess ofta högre än kung i kortspel?

Svar: Precis som med mycket annat fi nns det även här en politisk bak-
grund, vilken är helt logisk jämfört med många andra fall där politiken 
styrt och ställt i historien. Till en början fanns det endast kortspel var 
kungen var det högsta kortet, eftersom kungen var högst i hierarkin. Det 
fi nns dock rapporter från sent 1400-tal som visar att det då dök upp kort-
spel där lägre kort var mer värda än kungen. Detta fenomen uppstod i 
länder där folket inte var nöjda med sin ledare och det symboliserade att 
de lägre i hierarkin kunde slå ned regenten.

FAKTA!

Varför heter det rusningstrafi k när 
det går som saktast framåt i trafi -
ken?

Varför kommer pizzan fram snab-
bare till beställaren än vad ambu-
lansen gör?

Om det heter biljard, varför är det då 
bara 15 bollar?

Varför är ordet dyslektiker så långt 
och svårstavat? 

Vem testar hund- och kattmaten så 
att tillverkaren kan skriva “Ny, bätt-
re/godare smak!” på burken?

Om man kväver en smurf, vad får 
den då för färg i ansiktet?

De som jobbar på Lipton, har de kaf-
ferast?

Varför trycker man hårdare på fjärr-
kontrollen när batterierna börjar ta 
slut?

Varför fi nns bokstaven S i läspa?
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Ofta kanske det händer sig att du ser din framtida 
kärlek, alternativt ragg, men har ingen aning om hur du 
ska närma dig personen i fråga. Misströsta inte, för här 
kommer några inledningsfraser som garanterat funkar vid 
Åbo Akademi.

1. ”Hej! Jag är (random förenings) ordförande.”
2. ”Tja! Jag är studentkårens fullmäktigeordförande.”
3. ”Ska vi gå och göra som humanister; gyckla på och aldrig bli klara?”
4. ”Vill du gå en tvärvetenskaplig kurs med mig?”
5. ”Dina ögon är som Armfeldt; mörka och tomma.”
6. ”Jag är biolog, vill du komma och öva praktisk anatomi med mig?”
�. ”Du är som ASA; snygg på utsidan men grön inuti.”
8. ”Ska vi göra fler arbetslösa?”
9. ”Jag är professor, ska vi hångla?”
10. ”Att gå hem med mig är som att gå in i MinPlan, du hittar aldrig ut.”
11. ”Din kropp är som Hanken III; stor och icke ändamålsenlig.”
12. Skrik hysteriskt: ”Fuck me like a cheerleader”, hoppas på det bästa.

Och ett råd från redaktionen: Gå inte in i labbet med en kemist, det är 
mycket rök och ljud men ingenting roligt.

ÅA-RELATERADE RAGGNINGSREPLIKER
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Varje gång det är dags för vårens pick-
nickande på Vårdberget står man alltför 
länge framför Alkos hyllor och försöker 
desperat komma fram till vad som bäst 
stillar törsten. Errores har dränkt sina 
sorger och kommit fram till vad som är 
bäst i test och vilka flaskor som inte bör 
följa med i picknick-korgen. 

V som i Velkopopovický Ko-
zel 
Det tjeckiska ölet lovar mycket med 
ett namn som är svårt att uttala. 
Tyvärr smakar det som finländska 
spurgun brukar lukta. Tillsammans 
med brieost blir den ännu värre och 
dessa två bör verkligen inte kombi-
neras. Pluspoäng för etiketten som 
avbildar en stilig get som dricker öl 
ur stop.

 

V som i Vilma
Vilma är ett tyskt namn som bety-
der ”vilja” och så långt är allt okej. 
Drycken Vilma är tyvärr en ”blod-
grapefrukt likör” och här börjar allt 

gå utför. Vilma luktar som tvål äldre 
män har i badrummet. Dessutom 
renar inte drycken utan man kän-
ner sig hemskt smutsig och i behov 
av en dusch efteråt. 

 
V som i Voga 
Voga är ett italienskt vin i en snygg 
flaska, men insidan är det fulaste 
vi har smakat. Det smakar vattnigt 
och kan i nödfall användas som 
sangriaingrediens, men det passar 
varken till chips eller till  pastasal-
lad. Våga säga nej till Voga.

V SOM I VAPPENFÖRFRISKNINGAR



25

 V som i Vichyvodka
Drinkens genomskinliga färg avslö-
jar inget och för ett ögonblick är test-
patrullen förväntansfulla. Det går 
snabbt över. Vichyvodka är kanske 
det äckligaste och gubbigaste man 
kan dricka. 

V som i Vilma 2.0
Viljan är stor och Vilma får en andra 
chans. Tillsammans med apelsin-
juice och �up börjar hon smaka som 
apelsinbacardi och lyckan är stor. För 
extra bra feelis rekommenderas ”Var 
ligger landet där man böjer bananer-
na” ur skrålande telefonhögtalare. 

 

Errores expertpanel är också den 
gladaste panelen. Fakta.
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De flesta av oss har någon form av 
sexuell fetisch. Handen på hjärtat, vem 
har inte någon gång önskat att ens 
partner skulle klä ut sig till en slampig 
polisofficer, eller kanske bara sett på 
Apornas planet och tänkt ”dang girl!”. 
Alla har vi något. Okej, den andra är 
lite långsökt men min poäng står fast! 
Tur för dig finns det andra som har be-
tydligt mer specialiserade fantasier än 
så. Är du en sjuk och perverterad per-
son? Högst antagligen, men det finns 
åtminstone andra som har det värre!

1. Dendrofili
Dendrofili innebär att man är sexu-
ellt attraherad av träd. För kvinnor 
rör det sig oftast om en vördnad för 
träd som en helig fallos-symbol, en 
dyrkan vars rötter kan spåras långt 
tillbaka till de äldsta civilisationer-
na. För män handlar det mer om 
att trycka in sin penis i kvisthål, en 
aktivitet som har sina rötter bland 
sexuellt frustrerade hippien.

2. Plyschofili
Om du nu tänker att plyschofili 
handlar om att bli sexuellt attra-
herad av plyschtyg har du fel. Om 
du istället gissade att plsychofili 
betyder att ha sex med kramdjur 
har du å ena sidan ha rätt, å andra 

sidan behöver du hjälp som endast 
en professionell kan ge dig. Om din 
uppfattning av en romantisk afton 
innebär gosande med din mjukiska-
nin medan ”Teddybjörnen Fredriks-
son” spelas på repeat kan du lida 
av plyschofili. Fun fact: själva akten 
att ha sex med ett kramdjur kallas 
”Yiffing”. Så praktiskt att det finns 
ett ord för det! Det tar ENORMT 
mycket tid att gå omkring och säga 
”Hej, jag heter … och jag tycker om 
att ha sex med kramdjur”. Sparar 
massor med tid!

3. Symforofili
Symforofili är en diagnos för de 
som blir upphetsade av att se på, 
eller orsaka, olyckor. Det här är en 
besvärlig parafili för dem som lider 
av den, men också för dem som är 
med om en olycka och någon med 
symforofili är först på plats. ”Jag 
ska strax ringa ambulansen … jag 
ska bara … göra en grej först … kan 
du blunda ett tag tror du?”

4. Kateterofili
En fetisch som involverar införan-
det av en kateter i urinröret. Den of-
ficiella definitionen nämner ”kate-
ter eller annat främmande objekt” 
som offer för denna inverterade 

9 FETISCHER OCH PARAFILIER
DU INTE VISSTE FANNS
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penetrering. Tekniskt sett kan du 
lida av kateterofili om du gillar att 
köra upp vad som helst för objekt i 
urinröret: tändstickor, tandborstar, 
mikrovågsugnar, men då är nog din 
sexuella läggning ditt minsta pro-
blem!

5. Avisodomi
Att ha sex med fåglar. Jag tänker 
inte ens yttra mig om det här. Fyll i 
eget skämt efter kolon: 

6. Fornifili
En fetisch för att själv användas, el-
ler se andra användas, som möbler. 
Människor kan tydligen användas 
som allt från bord och sittdynor 
till hemmabiocenter och roteran-
de dörrar. Om du någon gång var 
tvungen att stå som stolpe när ni 
spelade fotboll i skolan har du blivit 
utsatt för sexuellt övergrepp av en 
fornofil. Det är INTE okej. Visa nu 

Avbildat: snusk.

på dockan var den stygga mannen 
rörde dig!
7. Gerontofili
Gerontofili betyder sexuellt begär 
gentemot äldre människor. Här 
vore det både lätt och billigt att dra 
alla skämt man kan om Hugh Hef-
ner. Är dock inte säker hur man ska 
diagnostisera hans vällustiga fruar. 
Gränsen mellan gerontofili och 
nekrofili kan vara hårfin!

8.  Formicofili
Att få sexuell njutning av att känna 
myror gå över ens kropp och geni-
talier. Typiskt folk, att ge sig på djur 
som inte kan försvara sig. Myror 
och fåglar alltså. Varför finns det 
ingen som vill ge sig på en grizzly-
björn? Ni är ju för allt i världen värre 
än delfinerna! Skärp er!

9. Frotteurism
Frotteurister får sexuell njutning av 
att gnida sig mot främmande män-
niskor på allmän plats. Njut av att 
ha den tanken i huvudet nästa gång 
du försöker tränga in dig i en buss 
eller tar en tur på Hullut päivät! 
Varsågod. Den bjuder jag på!
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Det akademiska samfundet är till stor del upp-
byggt på möten, med möten och av möten. 
Därför tänkte redaktionen att det vore på sin 
plats med en liten guide till möteskulturen om 
du skulle råka hamna på ett av dessa många och 
OTROLIGT viktiga möten.
 
1. Kom sent, en akademisk kvart är för lite.
2. Om mötet har en beräknad längd,  ta det gånger 3 (minst), för att få den 
riktiga tiden.
3. Verka insatt fastän du inte är det. Det betyder att nicka ofta och se lika 
viktig ut som Snape. Harklande visar också att du kan mycket.
4. Prata alltid om pengar. Att läsa in sig på budgeter före möten är onö-
digt du kan ju alltid ägna tiden med att peta naglarna och drömma om 
vad du skulle göra med fem miljoner. 
5. Upprepa samma fråga på olika sätt, detta medför att du får flera olika 
svar. Välj det du anser kan misstolkas mest fördelaktigt och twittra upp-
rört om det med #värdelöstmöte.
6. Det är alltid den administrativa personalens fel, eller studerandes. 
Helst bådas fel. 
�. Hierarki är underskattat. Professorerna vet alltid bäst så applådera ef-
ter de sagt nånting.
8. Nytänkande är ytterst förbjudet och ingår inte i den akademiska värl-
den. Om det har fungerat tidigare fungerar det nog fortfarande.
9. Bordläggning är underskattat. Ju fler möten desto mer kaffe och bulla 
får man.

Erroresredaktionen hoppas att du nu beväpnar dig med en kaffemugg 
(som du kan sörpla högt ur) och stövlar in försenat till alla möten i resten 
av ditt liv. Lycka till! 

GUIDE TILL MÖTESKULTUREN INOM ÅA
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Errorebusar  
2014! 

ÅA överväger publicera sin nya slogan i rebusform. Vilken tycker du 
bäst om? Lägg din röst i en nerspydd studentmössa och sänd till        

Åke-Sören Pöllhuvo, Knasabacken  43 i Mörskom så kan du vinna en 
underkänd Grundkurs i Juridik! 
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Kondomen sprack! 
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Errorebuslösningar 2014
1. Lätt att komma in, svårt att komma ut
2. Där alla får ligga
3. Med baksmälla som huvudämne
4. Latex, ”klubblokaler” & leverproblem

10 TIPS TILL ÅBO AKADEMI
FÖR ATT ÖKA GENOMSTRÖMNINGEN

I. Gör det obligatoriskt för alla som har studerat fem eller fler år att vid början av 
varje period personligen gå till rektorns kontor för att be om tillåtelse att fort-
sätta. Dress code: Mörk kostym och mössa i hand.

II. Automatisk registrering av alla n:te årets studerande som frivilliga för psyko-
logisk testning (Nej, ingen biobiljett ingår).

III. Låt alla som studerat fem eller fler år städa upp lokalerna efter nationernas 
sitzer. 

IV. Tillåt kemisterna använda gamyler som testkaniner för sina hemgjorda häx-
brygder.

V. Tvinga alla som påbörjar sitt sjätte år att gå om vetenskapsfilosofi.

VI. Inför obligatorisk närvaro vid examinationsceremonin för alla som slutfört 
sitt 5:e år, vare sig man har blivit färdig eller inte. Låt dem sedan stå där när 
alla andras namn ropas upp. De behöver inte säga någonting, bara stå där. Det 
kunde även göras obligatoriskt för deras föräldrar att närvara och ta bilder.

VII. Gör det till en del av alla n:te årets studerandes uppgifter att informera om 
Åbo Akademis sparåtgärder till studerande och personal.

VIII. Tvinga alla som inleder sitt 6:e studieår att genomgå gulisintagningen på 
nytt, spiknykter.

IX. Låt alla som inte blir färdiga på utsatt tid göra reklam för ÅA vid Tangomark-
kinat i Seinäjoki bärandes på ett plakat där det står ”Ruotsiksi opiskelemme 
parempi!”

X. Gör gammaltestamentlig exegetik till ett obligatoriskt biämne för alla 6:e 
årets studerande. Om man redan har studerat teologi ersätts detta med kvälls-
kurs i paryoga.
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Tagit en man på 
röven

Sett avslocknad 
person Svept en öl Ätit en bandbulle 

(struva)

Gett en pantburk 
till behövande 

person

Gosat med/som 
ett djur

Sett person som 
dricker skumppa ur 

studentmössa
Sett ett barn gråta Ryckt en filosof i 

skägget
Hört MK:it tala om 

segelbåt

Sett en skamsen 
gulis

Hittat någon som 
spelar Wonderwall 

på gitarr
Valfri full människa Läst Errores Hört allsång

Sett kvinna som 
fastnat med klack-
en på Vårdberget

Sett en Corgi (seri-
öst, de är överallt!)

Druckit hemgjord 
mjöd

Haft på sig Spee-
dos i en hiss med 

annan man

Inga underkläder 
under halaren

Ätit upp grannens 
picknickmat

Gett en kvinna en 
komplimang

Sett ett använt 
graviditetstest Druckit Vilma

Testat en av 
Errores raggnings-

repliker

WAPPBINGO!
Vet du inte vad du skall göra?
Försök klå din kompis i denna utmanande wappbingo!



32

Som studerande finns det många stora frågor. Vem är jag? Hur ser Hankens 
skrivregler ut? När gick jag från B igår? Och hur kom jag hem? Varför är alla 
snygga tjejer på HF så lesbiska? Errores är här för att torka din svettiga panna, 
smeka dig på ryggen och hjälpa dig med en av de svåraste frågorna: vilket parti 
ska jag rösta på i EU-valet?

VEM ÄR JAG OCH VEM SKA JAG RÖSTA PÅ?

1. Vad studerar du?
Redovisning
Filosofi
 Något annat ÅA-ämne än filosofi och redovisning
Häh?

2. Vad är din favoritmat?
Grillimakkara!
Linser och groddar
Skaldjur
Potatis och kött

3. Vilka är dina intressen?
Lyssna på musik och vara med vänner
Djupandas i skogen
Räkna pengar och hångla med gulisar
Häh?

4. Vad dricker du mest?
Dyra saker ur glasflaskor
Kall öl eller cider
Kranvatten
Häh?

5. Vilket är ditt favorituttryck?
Omnia Vincit Amor
Vitun hurrit
Veni Vidi Vici 
Mais il faut cultiver notre jardin

6. Vad tror du om kärlek vid första ögonkastet?
Jag tror inte på kärlek vid första ögonkastet, jag tror på attraktion
Kärlek är en illusion
Resonemangsäktenskap is the shit
Häh?
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VI ERBJUDER JOBB UNDER HELA DIN STUDIEKARRIÄR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LEGIOONA AB   -   BIOCITY, ARTILLERIGATAN 6 A, 20520 ÅBO - TEL. 010 320 4181    -   INFO@LEGIOONA.FI 

Flest 
Grattis! Du är så mycket vänster man kan bli i detta test. Rösta vänster (Gröna eller Vf) 
eller på SFP för svenskans skull.

Flest 
Grattis! Du är gammalmodig och gillar pengar. Rösta höger (Saml eller KD) eller på SFP 
för svenskans skull.

Flest 
Grattis! Du är antingen dum i huvudet eller helt finskspråkig. Skriv ”Kekkonen” på röst-
ningsblanketten, det är ju himla roligt.

Flest 
Grattis! Du har inga unika åsikter. Du kan ju alltid rösta på SFP för svenskans skull.
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Errores har skakat sin magiska spå-
kula och nått insikt i hur din andra maj 
kommer se ut. Ta fram skämskudden 
och en chokladplatta för nu blir det 
åka av.

Vaknar upp, ser mig sömnigt om-
kring. Tror jag klarat mig, att något 
större än mig har skonat mig. Så ser 
jag mig omkring en gång till. Vem är 
han som ligger bredvid mig? Är det, 
nej det kan inte vara, får inte vara? 
Stiger försiktigt upp ur sängen. För-
söker ljudlöst hoppa över mannen 
utan att väcka honom. Samlar illa 
kvickt ihop mina kläder. Men var är 
den sista strumpan? När jag tagit 
mig ut ur huset försöker jag lokali-
sera mig. Om Domkyrkan är där så 
borde jag väl bo åt det andra hål-
let. Solen skiner alldeles för starkt 
för mitt välbefinnande och halaren 
känns som den väger minst tio kilo-
gram den här morgonen. Eller vad 
är klockan egentligen? Och vilken 
dag är det?

Svänger in via Siwan för att köpa 
något att dricka. Står i hyllan och 
väljer mellan vanlig cokis och en 
zero när jag plötsligt får en flash-
back av att jag har slagit kullerbyt-
tor ner för Vårdbergsbacken med 
två kemister igår. Eller var det igår 

eller var det på vappen eller rent av 
dagen före det, kommer inte ihåg. 
När jag går ut genom butiksdörren 
möter jag naturligtvis mitt ex och 
hans nya flickvän. Hon ser fräsch 
ut, som en sommarvind och luktar 
definitivt inte gammal sprit som en 
annan. Ser mig själv i ett skyltföns-
ter och får nästan svårt att andas. 
Måste hem till duschen, NU. 

Väl hemma väntar tre dagars disk 
och diverse utspridda pizzakar-
tonger från vappens mellanfester. 
Slänger av mig kläderna redan i 
hallen, går in i duschen. Dränker 
min ångest i kokhett vatten. Lutar 
huvudet mot väggen och känner 
hur tre dagars morkkis rinner av 
mig. Hittar mina mjukisbyxor un-
der sängen och gnager på en piz-
zakant medan jag försöker komma 
ihåg vem jag hängt med och vad jag 
sagt åt vem. Gömmer mig under 
täcket när jag kommer på vad jag 
sa åt min kompis nya pojkvän. 

Det mörknar sakta men säkert 
utanför fönstret. Har lyckats se 
igenom en säsong av en serie jag 
egentligen inte tycker är speciellt 
bra. Plötsligt slår det mig att jag 
har presentation i Vetenskapste-
ori imorgon. Tjugo minuter kring 

ÅNGESTEN DAGEN EFTER FÖRSTA MAJ
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Kant och hans teorier. Nej, jag or-
kar verkligen inte. Googlar snabbt. 
Läser igenom Wikipedias kilome-
terlånga artikel kring Kant. Googlar 
igen, hittar en gammal artikel kring 
ämnet. Öppnar Powerpoint och 
klipper ihop några sidor. Är det här 

tjugo minuter? Ingen aning, orkar 
inte. Gömmer mig under täcket och 
råkar tydligen somna. Vaknar med 
ett ryck 15 minuter innan min lek-
tion börjar. Nej. Ångesten. 

Om ändå alla män 
var lika lätta att 
förstå sig på som 

du, min Immanuel.
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