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Den eftertraktade, legendariska 
och årliga vackra skönheten 
Wappen är här igen. Ifall du 
inte begått ett misstag firar du 
Wappen i Åbo där en traditionell 
Wapp firas med obligatorisk halv-
varm-skumpa, en missfärgad 
studentmössa och ett väder 
som kommer göra dig flunssig. 
Dessutom skyller de flesta även på 
höjdskillnaderna skapade av Åbos 
sju kullar som orsak för det årliga 
illamåendet dagen efter.

Konstigt nog inser du igen att 
du läser en Errores, den 81:sta 
upplagan bestående av ”humor” 
och huvudvärk för nästa dag. 
Problematiken ligger i att du inte 
återigen minns var du fått tag på 
tidningen. Medan du grubblar 
över detta önskar jag just dig 
och ditt sällskap en oförglömlig? 
Wapp i det bästa sällskapet.

Oscar Karlsson
Chefredaktör

LEDARE
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Följande personer har bidragit 
till att detta underverk har 
sammanställts. Det är förståeligt 
att du inbillade dig att enbart 
proffs kan åstadkomma resultat 
som denna redaktion har gjort. 
Verkligheten kan dock bli en 
överraskning för dig, därför 
rekommenderar vi att du tar en 
sup före du inser vilka begåvade 
personer som tagit på sig ansvaret 
för att ge ut den 81sta upplagan av 
världens mest lästa dagstidning 
(I vårdbergsparken på Valpurgis 
med studentmössan på).

Chefredaktören: 
Oscar Karlsson

Skribenter:
Sofia Wanström
Ken Snellman (+layout)
Mikael Nakolinna

REDAKTIONEN
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13:45: Vakna i krabbis 

(gör sig mänsklig)

Förberedningarna för 
vappfirande

Göra nödvändiga inköp:

•	 Skumpa

•	 Övriga drycker

•	 Vattenpistol

•	 Kondomer

•	 Plåster

•	 Mera öl

•	 Bacon

samt gör detta:

•	 Ställ in taxinumret 

på telefonen

•	 Oroa dej inte för 

kvällens program. 

Det	fixar	sig!

15:00:	Vappfirandets	

första skede inleds 

med första shotten 

samt fortsätts med 

andra och fjärde 

shotten

15:05: Drick det 

obligatoriska mjödet, 

det	hör	till!

15:06: Du tar din 

andra shott...

15:30: Du delar gärna 

med dej av dina dåligt 

formulerade politiska 

Tidslinje för Vappen 2015
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argument.

16:00: Beer pong 

-turningen inleds

16:20: Någon börjar 

tala om att fara till 

vårdis

17:00: Du står i 

korridoren och skriker 

på yrande vänner 

som låst in sig på 

toaletten

17:30: Du står i en 

tre personers hiss 

tillsammans med sju 

andra.

17:45: Orientering och 

bergsbestigning mot 

vårdberget

18:00: Anländ till 

vårdberget och sjung 

högt med, utan att 

komma ihåg orden.

18:15: Du har blivit 

skumpaexpert, och vet 

allt om druvorna och 

odlingsorten av din 

fina	10€	skumpa

18.30:	Du	återfinner	

dina vänner, som du 

tappat bort efter 

hissresan...

18.35: Du har igen 

tappat bort dina 

vänner. Söker efter 

dem med kännetäcken: 

studentmössa, full, 

finlandssvensk.

18:45: Du öppnar Matti, 
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som gömt sig i din 

ficka.

19:00: Du har hittat 

nya vänner. Ni 

diskuterar era ljusa 

framtidsplaner, men 

diskussionen leder 

tillslut till FPA:s 

arbetslöshetsbidrag.

19:00-22:00: 

händelserna är oklara. 

Du vaknar på Kalles 

soffa. Vem fan är 

Kalle?!?

22:15: Du äter din 

första shott och 

tar en tugga ur 

kaffekoppen.

22:30: Ölen i din 

väska är varm

23:30-01:00: Ni är 

alla mina bästa vänner 

och skall känna hela 

min	livshistoria!

01:05: Du försöker 

stjäla	■■s	berömda	

stång, blir utslängd 

och	landar	i	■■■■■s	kö

01:20: Varför måsta 

JAG köa?

02:00: Din musikönskan 

på	■■■■■	går	inte	i	

uppfyllelse. Du tror 

någon lyssnar när du 

diskuterar din svåra 

barndom i Grankulla i 

trappan.

02:30:	■■■■■■■■■s	

Gestapo-officer	hittar	

inte ditt namn på 
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listan

04:00: Du stiger av 

taxin och går till 

Torihese

05:00: Ditt ex svarar 

då du ringer för 27 

gången

05:20: Du söker efter 

en efterfest

06:30: Det var en bra 

midsommar	i	år!

07:20: Kalle ringer 

och bjuder in dig på 

whisky

08:00-10:00: Du 

terrängrekognoserar 

en ypperlig picknick-

plats. Här ska jag ha 

picknick!

11:15: Du vaknar i 

Kuppis	trafikpark	

där småbarn lär sig 

trafikreglerna

11:30: Trippen 

du	konfiskerade	i	

trafikparken	smakar	

inte	alkohol!!??!!!

12:15:	Du	återfinner	

dina vänner som har en 

suverän piknick plats

12:30: Lögner och 

rykten sprids om ditt 

gårdagliga beteende

14:00: Är inte det där 

Kalle?!?

14:30: Du försöker 

hitta mat

14:30: Du slickar de sista 

dropparna ur Matti. Ni 

höll	ihop	hela	kvällen!



88
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Vad kan man göra med 
studiestödet?
Enligt ett flertal riksdagsledamöter 
är studiestödet onödigt ifall man 
kommer på att det inte alltid 
är vettigt att studera inom den 
riktning man först trodde på. 
Errores redaktion har efter ett 
flertal undersökningar kommit 
fram till vad studerande oftast gör 
med studiestödet (Som kom till att 
bevaras enligt gammal tradition.) 

Det allra vanligaste man gör med 
studiestödet är att betala hyra. På 
andra plats kommer definitivt 
alkohol och mat inför Walpurgis. 
Enligt noggrannare studier utger 
en studerandes årsbudget upptill 
4 hela studiestöd utsatta för 
Walpurgis firandet.

Ifall man inte har finansiella 
medel över för att finansiera sina 
levnadsvanor, gör man som de 
flesta riksdagledamöter i åldern 

50+ själv har gjort, Man lyfter 
studielån.

Vad kan man då göra med 
studielånet? För det första lönar 
det sig att resa till ett varmt 
land, eller en ögrupp. Där kan 
man spendera hela låneraten 
utan att behöva bry sig om 
konsekvenserna. Finska staten ser 
nog till att pengarna rullar in på 
kontot under hela vistelsen.

Detta är till exempel vad den 
gudomliga chefredaktören själv 
har valt att göra:

Då du läser denna artikel som 
egentligen är onödig, vill jag 
påminna dig om att jag befinner 
mig i ett subtropiskt-klimat med 
studentmössa VARMT väder och 
en ypperst bra drink, inte fryser du 
väl i Vårdsbergsparken?
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RECTOR OF THE YEAR 
2015

Errores redaktion gratulerar 
rektorn för goda prestationer och 
belönar honom med titeln “Rector 
of the year 2015”

På Domkyrkotorget 3 är det nu 
en ny man som sitter bakom 
rektorsbordet. Mannen heter 
Mikko Hupa och han är ny rektor 
för vårt universitet.            

Efter en hård kamp mellan de 
fem sökanden av rektorsämbetet, 
stod Mikko tillslut ensam kvar 
som sägare och kröntes till ny 
rektor för akademin. Några långt 
uttänkta planer har Mikko inte 
haft för att söka rektorstjänsten, 
men när tjänsten denhär gången 
blev ledig, ansåg Mikko att det 
var hans tur att ta ett större ansvar 
inom Akademin. 

Men vem är egentligen Mikko 
Hupa? Mikko själv beskriver sig 
som energisk och redo för nya 
utmaningar. Dessa egenskaper 
kommer säkert att hjälpa honom 
på hans 4 åriga mandatperiod som 
det högsta hönset på akademin. 
Ifall du far och spela tennis och 
tycker dej se akademins rektor 
på planen emot dej, är det inte 
frågan om en illusion. Mikko 
älskar nämligen att spela tennis! 
När Mikko var yngre brukade han 
tillbringa somrarna i Tyskland, 
där han spelade tennis. Tennis var 
också en av orsakerna varför han 
kom till Åbo för att studera.

Som tidigare studerande och 
kemist på Åbo Akademi är 
Kemistklubben bekant för rektorn. 
Desto större detaljer vill han inte 
dela med sig om kemisternas dåtida 
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fester och aktiviteter, men vi kan 
ju gissa att verksamheten något 
liknar den som den är idag. När 
vi frågade rektorn om studielivet 
över lag på hans tid, tycker han att 
den gamla goda tiden var något 
bättre. Man bekymrade sig inte så 
mycket över framtiden då, tycker 
han. Som råd skulle rektorn ge åt 
studerandena på akademin att vid 
sidan om det hårda pluggandet, 
komma ihåg att leva i nuet och 
njuta av studietiden. 

Mikkos första jobb var en aning 
speciellt. Efter att han blev klar 
med sina studier på akademin 
arbetade han i ett år med ett 
byggprojekt i Saudiarabien. Livet 
där var något annorlunda än i 
Åbo. Det var problem med elen 
och vägarna och allting gick inte 
annars heller som på Strömsö... 
Året i Saudiarabien beskriver 
Mikko som en mycket intressant 
upplevelse. 

Vappen kommer Mikko att fira 
också i år på traditionellt sätt i 
vårdbergsparken. För rektorn är 

vappen en glad fest då man kan 
hälsa våren välkommen till Åbo. 
Vi frågade rektorn om vilken vapp 
han minns bäst och vilken sämst. 
Bäst minns han en vapp då han 
skulle resa iväg till Singapore. Efter 
att ha tillbringat några timmar på 
Vårdberget måste Mikko rusa iväg 
för att hinna till sitt flyg. Vappen 
som han mins sämst, säger Mikko 
att han har lyckats glömma bort.

Rektorn är en figur som alla vet 
att finns, men som man sällan 
som studerande ser. Första årets 
studerande brukar se rektorn på 
välkomst tillfället under sin första 
vecka, men för många är det här 
den sista glimten de någonsin 
kommer att se av mannen som 
styr och ställer på akademin. 
Trots att man inte kanske ser 
rektorn så ofta kan Errores, 
för dem som tvivlar på saken, 
garantera att rektorn verkligen 
finns i ÅA:s huvudbyggnad 
vid domkyrkotorget. Rektorns 
kalender är alltid fullbokad. 
Största delen av hans dagar går 
ut på att höra åsikter och förslag 
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och delta i olika möten. Om man 
bestämmer sig för att få tag på 
rektorn är det dock inte garanterat 
att han befinner sig i sitt kontor 
här i Åbo. Rektorn reser mycket 
och representerar Akademin runt 
om hela världen.

Errores gratulerar rektor Mikko 
Hupa för titeln som årets rektor, 
och önskar honom lycka till i hans 
kommande utmaningar!
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Putin med i vappfirandet

Enligt uppgifter som Errores har 
fått tag på kommer Rysslands 
president Vladimir Putis närvaro 
att kännas även vid vappfirandet 
vid vårdbergsparken i år. Enligt 
läkta diplomat-telegram har 
sanktionerna mot Ryssland lätt 
till brist på västerländskt sprit i 
Kreml, och därmed har orolig-
heter uppstått inom den ryska 
presidentadministrationen. Enligt 
källor har missnöjda tjänstemän 
blivit ett allt större problem för 
den ryska presidenten och hans 

maktambitoner. Oron i Kreml är 
nu att nyktra tjänstemän och ett 
nyktert folk börjar inse realiteter i 
landets läge.

Av diplomat-telegrammen fram-
går att det i ett topphemligt 
möte i Kreml diskuterades o lika 
alternativa tillväga gångs sätt 
för att lösa landets påbörjade 
nykterhetsproblem. Beslutet togs 
att sänka priset på inhemsk vodka. 
Detta tillfredsställde befolkningen, 
men när det gällde tjänstemännen 
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blev det mera problematiskt. Enligt 
undersökningar konsumerar 
ryska tjänstemän allt mera 
västerländska alkoholprodukter 
och därmed löses inte Kremls 
nykterhetsproblem endast med 
att sänka priset på vodka.

I mötet gjordes därmed 
beslutet att utländskt sprit 
måste anskaffas från Rysslands 
närområde trots västerländska 
sanktioner. Errores har fått reda 
på att det fastslogs att Kremls 
alkoholanskaffningar ska göras i 
Finland. För anskaffningarna har 
ryska myndigheter kommit till 
slutsatsen att den bästa tidpunkten 
är Vappen. Enligt planer kommer 
anskaffningsoperationen att 
skötas av Ryssland enligt normal 
metod i tre olika faser.

I den första fasen har ryska 
operatörer infiltrerat Åbos 
uteliggarsamfund, för att få 
reda på strategiskt viktiga 
verksamhetsområden för 
operationen. För det andra ska 

ryssland skicka “gröna gubbar” 
till verksamhetsområdet för att 
verkställa själva anskaffningen. 
I operationens sista fas ska 
alkoholhaltiga drycker sakta 
men säkert transporteras bort 
fån verksamhetsområdet till 
det ryska konsulatet. Hur exakt 
alkoholanskaffningen ska ske, vet 



15

vi inte.  De finska myndigheterna 
är inte oroliga över de nyläckta 
uppgifterna och enligt 
utrikesminister Tuomioja krävs 
inga vidare åtgärder i ärendet. 

Den förra gången en rysk tsar såhär 
direkt påverkade vappfirandet var 
då han förbjöd vappfirandet på 
1820-talet.

Errores uppmanar alla de som 
deltar i vappfestligheterna 
vid vårdberget att se upp för 

grönklädda personer som yrar 
runt på området. Håll ett öga på 
era drycker, och lita endast på 
nära och kära!

Dessutom varnar Errores ock-
så vappfirarna för en möjlig 
Putinfylla, som kan uppstå åt män, 
med problem av diverse slag. På 
Vappen försöker en finlandsvensk 
man med Putinfylla oftast lättklätt 
invadera Puolalaparken.
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Du som aldrig får krabbis! 
Det här är något för dig.
Ifall rubriken träffar dig oerhört 
bra är detta kanske något för 
just dig. Errores har genom 
en specifikt eftertänkt process 
skapat en metod som nästan 
garanterat kommer att ge dig 
århundradets illamående dagen 
efter Vappfirandet.

Inled dagen med att dricka 
Konjak 8cl tillsammans med 
morgonkaffet ger en bra effekt. 
Efter detta är det naturligtvis 
dags för en Long Island Ice Tea 
(minimi 10cl sprit) som bidrar till 
en suverän vårstämning. Nu när 
klockan väl är 10 på morgonen 
kan du lika väl ta din första öl. 

Starköl med procenthalt över 8 
gör alltid gott, drick 3 stycken. 
Efter detta är det dags att dricka 
mera kaffe eller te eftersom 
detta är passligt vätskedrivande. 
Din vän bjuder in dig till en 
bastukväll som börjar kl. 15 se 
till att uppehålla vätskebalansen 
med alkoholhaltiga drycker 
under väntetiden, vatten är dock 
förbjudet. Efter bastun bör du 
under kvällens gång få i dig 
närmare 20 alkohol portioner, 
helst i form av en blandning av 
whisky, rött vin, skumpa och 
mörk öl.
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Vad är jag utan OLL?

Ännu ifjol hade han kvar 
livsglädjen. Men då beskedet 
kom vände allting. Trots 
protester agerade inte student-
kåren.

Vi kallar honom Johan, men det är 
inte hans riktiga namn.

För Johan var studentkårens 
medlemskap i studerandenas id–
rottsförbund, OLL, allt.

- Det var den enda orsaken jag 
orkade upp om morgnarna. Jag 
är inte rasist, men turneringarna 
i snöfotboll en gång om året var 
faktiskt livsviktiga för mig.

För vår granskande reporter 
berättade Johan att han aldrig lärt 
sig finska och att turneringarna 
med lagen från olika finska 
universitet ofta har slutat i bråk 

på grund av språkmuren. Men 
då Johan har sökt hjälp från 
studentkåren för sitt handikapp 
har han fått kalla handen. Då vi 
försöker nå studentkåren för en 
kommentar möts vi bara av en 
avslående kommentar om att 
pengarna är slut. Efter årsskiftet 
har studentkåren inte längre 
varit medlem i OLL, något som 
haft förödande konsekvenser för 
Johans hälsa.

- Det började med att jag testade 
på ett sådant där mobilspel. 



DÅLIGA ARTIKLAR 
DÖR I FÖRTID.

ÄT LÖK.

Det var ett sätt att komma 
bort från abstinensen. Jag fick 
muskelkramper varje gång jag 
tänkte på att aldrig mer få delta i 
turneringarna.

Men Johan utvecklade snabbt ett 
spelberoende, som förvärrades ju 
fler veckor som gick. Han började 
snabbt med konsolspel, men gick 
över till PC-spel efter bara tre 
dagar.

- Minesweeper fungerade i 
några timmar, men efter att ha 
transcenderat dess simplistiska 

karaktär behövde jag någonting 
mer utmanande. Jag började 
spela Minecraft, men efter att 
ha spenderat timmar på att gå 
fram och tillbaka mellan de olika 
kanterna till the Far Lands, började 
även det kännas träigt. Det var 
först då jag prövade på Civilization 
V som jag hade någon framgång. 
Men efter otaliga maratonspel 
tröttnade jag på att VARENDA 
#%)&¤ GÅNG BESEGRAS AV 
&(”#!&¤& GANDHI OCH HANS 
/&%¤#/#!&¤ ALLIANS, MEN 
NÄSTA GÅNG DÅ BLIR DET 
FAN
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Åbo Akademis sex 
underverk
Genom diffusa omröstningar 
har ÅA:s sex stycken underverk 
äntligen kunnat fastslås. Errores 
har därmed valt att presentera 
dessa i den 81: sta upplagan. 
Underverken är till sina egenskaper 
mycket speciella och uppskattade 
av hela akademikvarterets be-
folkning.

1. Handelshögskolan: 
Ett mästerverk som utstrålar 
sovjetisk arkitektur från 70-talet i 
finaste format. 

2. Arken: 
Med ett system som är överlägset 
bäst gällande uppvärmning är 
detta definitivt ett underverk.

3. ÅA:s Huvudbibliotek: 
Även kallad skyskrapan med 
ett ofantligt högt torn, enligt 
legenden vet ingen vad eller vem 

som befinner sig i tornet.

4. Mk:s berömda strippstång: 
Detta underverk har ett flertal 
gånger försökt berövas av 
berusade studerande. Ett tydligt 
tecken på att detta föremål 
värderas lika högt som bl.a. 
pyramiderna.

5. Betongbunkern vid 
åstranden: 
Även kallat Sibelius museet. 
Vackert?

6. ÅA:s elektroniska 
mästerverk: 
Minplan, en ännu olöst krypterad 
skrift kodad av hemliga personer 
med en ond tanke: att göra 
vardagen krånglig för alla 
studerande.
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Handdriven 
promillemätare
Eftersom Errores redan länge har varit Finlands mest lästa dagstidning 
har redaktionen beslutit att förankra sig i en suverän uppfinning 
från 60-talet. Här kommer en modern version av den handdrivna 
promillemätaren från 1964? Mätaren är CE- certifierad och godkänd 
av de palestinska myndigheterna. Genom att sträcka under det rätta 
alternativet kommer din promillehalt att redas ut.

Vilket är Finlands nationaldjur?

Krokodil Kiwi-fågel Matti Nykänen Kebabdjuret

Kamelen Teletubbie Enhörningen Vitrysk koalatiger

Kim Jong Illamående  Sauron (sök hjälp) Legogubbe

Putin  Älgen  Vargen  Björnen

Svanen  Bamse



Kom till Aktia,  
det är bättre så.

Konto, kort och 
nätbank utan  
extra avgift för 
dig under 27 år.

Mera information 
om Aktia Banks 
förmåner för  
unga får du på 
www.aktia.fi.

VAD DÅ
0€?

Resultat:
Krokodil 1,6  Kiwi-Fågel 1,7  Matti Nykänen 0,9
Kebabdjuret 2,8 Kamelen 2,3  Teletubbie 2,43
Enhörningen 1,93 Vitrysk koalatiger 3,769 
Putin 4,0  Kim-jong Illamående 4,1 
Legogubbe 3,4  Svanen 0,4  Bamse 1,3 
Älgen 1,72  Björnen 0,00   Vargen 1,3
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Redaktionen testar:
Krapulabotemedel
Det finns många sätt att underlätta 
den eviga plågan känd som 
krapula. För att guida er på vägen 
presenterar redaktionen inte blint 
några sätt, utan vi har faktiskt 
testat dem också. Resultatet är 
varierande, och redaktionen 
frånsäger sig allt ansvar från 
eventuella resultat om ni väljer 
pröva botemedlen själva.

Dricka med måtta, ta varannan 
vatten, inte blanda olika sorters 
alkohol kanske fungerar fint men 
vem har nu lust att fundera alltför 
mycket på vad man häller i sig 
då det finns bättre sätt! Gatorade 
är en sportdryck som ska hjälpa 
vätskebristen du utsatt din kropp 
för, så ta en sådan istället för 
den sista whiskeyn innan du går 
och sova. Läkemedlet Acetium 
innehåller L-kystein som tar bort 
negativa effekten av asetaldehyd. 

Asetaldehyd tillsammans med 
vätskebrist är vad som orsakar 
krapula. Ett piller/3 portioner 
alkohol under kvällens gång ska 
borda balansera kroppen så att du 
är som ny på morgonen. En annan 
sak som förstås alltid är bra: mat. 
Torrt bröd suger upp alkoholen i 
magen. Sägs det.

Om du ändå lyckats få en krapula 
så för att stabilisera dig direkt på 
morgonen, har vi två olika shottar 
som ska hjälpa dig på vägen:
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Gin&tabasco
Shotten säger sig själv, du blandar 
gin med så mycket tabasco du 
vågar, ungefär. Tages direkt då du 
vaknat.

Vodka med saltgurka
Igen ganska självsägande, du tar 
en shot med vodka och äter en 
saltgurka till morgonmål.

Om det inte smakar med gin direkt 
på morgonen, eller om det varken 
hjälper eller mättar med saltgurka 
så kommer nu några recept på 
god mat. Rekommenderar att 
inköp görs dagen innan eftersom 
du förmodligen inte orkar släpa 
dig till butiken på morgonen.

Jamie Olivers Hangover noodles, 
4 portioner
•	 1 liten bit ingefära
•	 1 vitlöksklyfta
•	 2 msk sojasås
•	 3 msk vinäger
•	 3 msk sesamolja
•	 1 kinakål
•	 500g färsk eller frusen broccoli
•	 250 g nudlar
•	 200 g sockerärter
•	 4 ägg
•	 hot chili-sås, för servering

Skiva ingefäran och vitlöksbiten 
och sätt i en skål. Häll på sojasås, 
vinäger, sesamolja och lite peppar. 
Blanda till en dressing. Skär 
kinakålen och koka den, broccolin 
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och nudlarna i vatten med salt 
i några minuter, ärterna med 
sista minuten. Häll bort vattnet, 
blanda med dressingen och sätt i 
skålar. S äggen helt hur du vill och 
sätt ett ägg på varje portion. Häll 
chili sås på enligt hur uppiggande 
nudlarna behöver vara.

Grillad baconsmörgås
•	 Bacon
•	 Ägg
•	 Ost
•	 2 brödskivor
•	 Smör

Stek ägget och baconen. Bred smör 
på båda sidor av båda bröden, sätt 
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bacon, ägg och ost emellan. Lite 
majonnäs också om du känner för 
det, kanske lite vitlök, eller vad du 
nu har i kylskåpet.

Redaktionens resultat:

Mikael: Efter en kväll av shottar 
och öl, testade jag Gatorade och 
saltgurkor. Ca kl. 0300 - 0400 
drack jag en Gatorade och 
somnade. Drycken hade nog 
tyvärr ingen lindrande verkan för 
nästa morgon. Drack ännu en till 

Gatorade på morgonen, för att 
förbättra det krabulenta tillståndet. 
Inte heller detta hjälpte. Tillslut 
beslöt jag ännu testa saltgurkor. 
Rekommenderar inte...

Sofia: Kvällen var en fin 
blandning med shottar, öl och 
drinkar. Under kvällen åt jag 
några Acetium, som jag tror att 
fungerade helt bra med förutsätter 
att man kommer ihåg att ta dem. 
Kom hem i något skede, somnade 
direkt men vaknade några 
timmar senare och åt ett rostat 
bröd. Mådde ändå lite mindre 
bra på morgonen, så lagade 
baconsmörgåsen. Med denna 
smörgås är du så överlycklig att 
fastän den inte hjälper så glömmer 
du åtminstone ditt illamående 
eller bryr dig inte längre.

Oscar: Kvällen blev till natt 
och sedan till morgon, spritens 
inverkan på kroppen var enorm 
och min test metod gick ut på att 
dricka vatten och äta mat. Som 
föda intog jag massivt med vatten 

Tips!
Är du kanske inte så flink 

i köket, eller kylskåpet 
står tomt, så är det alltid 
en bra idé att köpa till-
räckligt nattmat att du 

har rester till morgonen.
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och en Subway meal som försvann 
ner i min mage på rekord tid. 
Detta skedde mellan kl. 04 och 05. 
Vaknade på morgonen hade inga 
känningar av krabbisen, Oj jag är 
ännu full. På eftermiddagen slog 
blixten ner i huvudet, kroppen 
darrade och ansiktet blev grönt 
av illamåendet, därför provade 

jag den legendariska gin&tabasco 
shotten... rekommenderar inte.
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Vi erbjuder alltid studerandebiljetter för 10€ till alla
föreställningar på Studion, samt vid köp samma 

dag till alla våra egna pjäser på Stora Scen. 

Alla studerande i Finlands äldsta stad,
vid landets äldsta universitet är välkomna

att vara stolta över sin egen teater, 
rikets äldsta - Åbo Svenska Teater!
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Lite fakta för dig

Här presenteras totalt onödig 
fakta, som knappast kommer att 
göra dej klokare eller påverka ditt 
liv på något sätt. Trots detta har vi 
samlat ihop 10st. påståenden som 
kanske kan underhålla dej i några 
minuter.

Man kan aldrig vika ett papper 
mer än 7 gånger. Var god och testa 
inte med denna tidning!

Är man attraherad av träd kallas 
det dendrofilli.

I genomsnitt sover man under 
sitt liv i 26 år, sitter på toa på 
morgonen i 6 månader, ser på TV 

i 6 månader, väntar på grönt ljus 
i 2 veckor och kysser någon i 2 
veckor.

Adolf Hitler blev tidningen the 
Times “Man of the Year” 1938

Oprah har sex tår på ena foten. 
Oprah föddes med sex tår på den 
ena foten, men opererade senare 
bort den. 

Det finns en stad i USA som heter 
”Intercourse”.

Intercourse har ca 1000 invånare 
och ligger i delstaten Pennsylvania. 
Ursprungligen hette staden 

1
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Cross keys, men år 1814 tyckte 
invånarna att Intercourse var ett 
mera passande namn.

Ungefär 25 miljoner dollar 
spenderas årligen på lap dances i 
Las Vegas.

I Hongkong är det lagligt för en 
kvinna att döda sin man om han 
är otrogen. Bara hon gör det med 
sina bara händer.

Den största dödsorsaken för en 
kackerlacka som tappat sitt huvud 
är svält. Kackerlackan klarar bra 
av sina vardagssysslor utan sitt 
huvud. Det enda problemet som 
uppstår är när kackerlackan skall 
äta...

För länge sedan firade man 
vappen i Europa genom att jaga 
bort häxor.

7
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Korsord:
EXTREME edition
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Vågrätt
4. På ett annat språk heter detta 
material samma sak
som ett land.
5. Kartprojektion som är helt åt 
helvete
9. Tar man oftast bort på 
småtimmarna
12. Gnagare
13. Fakulteten för skandal och 
enfald
15. Bör kommas ihåg på vappen
17. Behövs för att skriva tentamen
19. Slutledningsförmåga baserad 
på erfarenheter
21. Pleppodrink
23. Fakulteten för huvudvärk, 
panik och tankspriddhet
25. Hobbes huvudverk
26. Har även ett ödehus i svunnen 
tid?
28. Den tillfälliga huvudstaden
30. Pumpa På
31. Den riktiga huvudstaden
32. Svårt språk

Lodrätt
1. Västnyländsk tågstationsort
2. Ola Litenstad
3. Motsatsen till sydmörker
6. Monako-monark
7. Mars-everest
8. K-kris
10. Kaffe med mjölk
11. #420blazeit
14. Pinnö
16. Bör kommas ihåg under 
vappen
18. Fakulteten för narkolepsi och 
trösklar
20. Knapp.nu:s katt
22. Fakulteten för prepubertalt 
vansinne
24. Studentkårens 
företagssamarbete
27. Frida och...
29. Hobbes kompis



34

Efter en bred undersökning har 
Errores fått reda på följande saker 
om det nya campuset:
Storleken kommer likna sig vid ett 
Ikea varuhus. Dessutom kommer 
det på grund av nedskärningar 
inom Akademin inte att finnas 
en skybar som tidigare planerats. 
Handelshögskolan kommer att 
fortsätta sin verksamhet i sam-
ma våning som alla humanistiska 
ämnen eftersom dessa ämnen och 
studerande har mycket gemen-
samt och tros kunna samarbeta 
extremt väl. Kårhuset kommer 
att rivas och återuppbyggas inne 
i Campuset, eftersom detta hus är 
ett heligt tempel och bör bevaras. 
Mera än så har Errores ej befo-
genheter att avslöja. Vilket har att 
göra med att ÅA:s styrelse kom-
mer att använda ca 90 % av hela 
ytan i byggnaden för sina mystis-
ka ändamål.

Det nya campuset

Rakentajantie 30, 20780 Kaarina
matti@winbase.fi • 040 553 2004



Bonussysselsättning
Är du en utåtriktad, glad och samarbetsvillig ung person med stora 
ambitioner och för litet tid? Eftersom vi inte har idkat någon som helst 
korrekturläsning, innehåller tidningen omkring 79 stavfel, 52 grova 
grammatiska övergrepp och 27 syftningsfel. Vi har inte själva kollat, 
men vi bad en national ekonom att göra en sannolikhetsanalys för 
hand.

Vänligen kontrollräkna och skicka resultatet till @Errores1933 på 
Twitter. Du kan vinna en glasskub eller en rysk miniubåt!

Rakentajantie 30, 20780 Kaarina
matti@winbase.fi • 040 553 2004




