Hjärtligt välkomna till Errores Valpurgis 82a utgåva. Du har lagt
händerna på inte bara mig och min redaktions arbete, utan på en
tradition som hör wappfirandet till. Liten som jag är ryms jag lätt
med i din halare, i en pussi med kaljan eller under studentmössan.
På Vårdis, på någon random fest, på TYKS, i någon random kö, på
picknicken eller i krapulan - jag finns där för just dig. Skratta åt mig,
peka på mig, krama mig, gråt med mig - jag är ju fän till och med
poetisk. Jag har varit med i olika former, i olika storlekar. Fet och
fit. I skit väder och i härligt väder. Rumsren och snuskig. Shitin o
slitin. I kladdiga händer och läst av dimmiga ögon. Tro mig när jag
säger att jag sett en hel del och jag, om någon, vet att Wappen är så
jävla skönt! Och jag ser dig och dina ögon nu. Hur du läser denna
text och avläser mig mellan raderna. Jag ser att du är beredd. Beredd
att luta dig tillbaka eller fortsätta ösa på. Beredd att läsa om ifall
det verkligen var bättre förr. Beredd att läsa om Panama papprens
läcka och vilka av Åbo Akademis fakultetsföreningar som varit lite
smutsiga av sig och beredd på att hoppa in i ringen med bröderna
Lagerspetz och se ifall just du vinner Walpellen.
Med detta sagt kan jag inte annat än hålla käft, höja en skål och
önska dig en sjujädrans Wappen!
// Errores 82:a Valpurgis
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Vill i detta korta stycke passa på att tacka Matias Dahlbäck vid
Studentkåren för all rådgivning du givit. Vill även tacka
Anton Norrback och Oscar Karlsson för kaffet - det var helt ok.
Skämt å sido tackar jag även er för hjälpen jag fått. De flesta bilder i
denna tidning är by the way hårt lånade från internet.
Hoppas vädret är bra. Hoppas struvorna smakar. Hoppas
förfriskningarna är förfriskande. Glada Wappen!
Nils-Christian Kåll
chefredaktör
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Nils Kåll, chefredaktör
Nisse är uppvuxen i Ekenäs och
som man ser på bilden var det
inte lätt. I denna bortglömda
håla fick man redan som liten
lära sig att ta för sig på gatan.
Tur då att de har Finlands äldsta
gågata.
Från livets hårda skola är steget
kort till Åbo Akademi och
studier i privaträtt.
Värt att nämna är också att
Nisse är yngst i redaktionen och
att det därmed inte är särskilt
länge sen bilden togs.
Ronja Sandbacka
I Lappfjärd, Kristinestad var
hästar det häftigaste som fanns
på 1990-talet och därav pyjamasen. Men det dröjde inte
länge innan färg-tv kom och tog
över.
Den ekonomiska krisen nådde
bevisligen också Österbotten
eftersom Ronja fick nöja sig
med ett halvt bröd. Av henne
blev det en litteraturvetare.
4

Mikael Selin
Här ser vi ett avgörande ögonblick i Mikaels liv. Det fanns
bara en utväg från 90-talets
Närpes. Valet stod mellan en
ljusblå kopp och flaskan. Alla
ser ju vad Mikael valde.
Idag studerar Mikael offentlig
förvaltning och har som redaktionens med råge äldsta medlem
just fått sin kandidatexamen.
Grattis, säger vi!
Hannes Nyberg
Hannes var dryg och överlägsen redan som liten, men då
kameran åkte fram gjorde han
sitt bästa för att efterlikna Lasse
Berghagen.
Motvilligt flyttade han från
Vasa till Åbo för att studera
statskunskap och de som ser
honom idag undrar säkert vad
som hände med den söta lilla
pojken.
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Wappfirandet - minut för minut
Fredagen 29 april (hur det borde ha gått)
09.00 Töm dina sinnen. Lägg allt annat åt sidan. Från och med nu
är det endast vappen som gäller. Du har ett maraton framför dig.
Det är bäst att du är redo.
12.00 Senast nu ska du fylla lagret. Det lär varken finnas tid eller
ork senare så det som kommer att behövas ska inskaffas. På inköpslistan kan du skriva till exempel: öl, skumppa och liniment. Också
andra saker kan vara bra att ha.
12.50 Gå på toaletten. Hellre en gång för mycket än en gång för lite.
16.00 Ungefär här är det dags för det första eldprovet. ESF-challenge. Det är ungefär som en gulisintagning, fast för alla. Om man
vill delta gör man klokt i att anmäla sig.
21.00 Nu riskerar man vara full och då gäller det att vara slug. Man
balanserar på en lina. Undvika bakfyllan eller se till att den aldrig
kommer. Det är upp till var och en.
22.45 Gå på toaletten. Hellre en gång för mycket än en gång för lite.
00.00 Errores S:tae Valpurgis utgivning vid Domkyrkan
04.00 Sov (frivilligt).
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Lördagen 30 april
10.00 Dagen V. Som i Vappen, om ni förstår. Det gäller att komma
över det första krönet för sen är det bara nerförsbacke.
10.06 Om det är några förberedelser som är ogjorda så går det sista
tåget nu. Bäst att inte stanna kvar på perrongen. Ett toalettbesök
kan inte skada.
12.00 Wapprodd i Aura Å. Heja på din förening och njut av den
eventuella bakfyllan. I den härliga vårsolens glans lär du känna dig
oslagbar. Om man känner för det kan man lira en skön picknick i
Domkyrkoparken. Nu kan det vara halare som gäller.
18.00 Dags för de beiga kappornas catwalk. Halaren är ett minne
blott och skumppan ska korkas. Brahe Djäknar sjunger, kårordförande talar och alla är glada och har det bra. På marken är det
lerigt och mössorna är i femtio nyanser av vitt. En del som har
slarvat med toalettbesöken uppsöker träd. Rekommenderas endast
i nödfall.
19.30 Nu kan man med fördel ta sig till Kåren för Wappfest. Buffébord med förfriskningar utlovas, så vad kan gå fel? Livemusik
också för den delen.
23.34 Vid det här laget kan du ha tappat tidsuppfattningen. Men
nu kan man bege sig mot akademikvarteren för att ta lördagen i
mål.
05.00 Toalett och sov.
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Söndag 1 maj
11.16 Halarn på.
11.17 En djup suck.
11.25 Till kylskåpet efter mat och skumvin.
11.30 Toaletten. Hellre en gång för lite än en gång för mycket.
11.56 Ut genom dörren och till Vårdberget för att hälsa sköna maj
välkommen.
12.23 Improvisera.
OBS! Tiderna kan stämma, men behöver inte göra det. Det gäller
även evenemang.
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Pa - Pa - Panama
I början av april 2016 publicerades 2600 GB, vilket motsvarar
ungefär 150 miljoner abo-mail, av läckta dokument på personer
som deltagit i Paradise Hotel - skattefri edition. Bland dokumenten som hackats fram av Teknologföreningen hittas många intressanta namn. Förutom mindre namn som Islands premiärminister och Mr. Putin hittas även de flesta fakultetsföreningar med
på listan. Errores-teamet har själva gjort en omfattande undersökning och löst många av de stora ekonomiska mysterier som
försiggår inom Åbo Akademis föreningar.
Första namnet på listan är, föga förvånande, Kemistklubben. De
oskyldiga gröna halarna, ofta helt uppdragna eller upphissade i
någons flaggstånd, skall inte låta lura er. Länge har fastlaskianens deltagare förundrat sig över varifrån KK får sitt cash för att
år efter år i allt desperatare anda försöka ta hem den där fördärvade första platsen. De så kallade pulkkorna verkar bli större och
större för varje år - liksom branden efteråt.
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Vidare på listan hittar vi SF-klubben. Förvånande, eller hur? Den
röda färgen reflekterar en broderlig, “alla är vi lika lite värda”
Marxistisk-anda, men föreningen verkar vara lika kapitalistisk som
Adam Smith själv. “Med en ordförande söt som socker och riktig
arbetarvilja kan ju ingen misstänka oss” - tänkte de säkert, men
inte. Årsfestens sillis-mat var lätt för bra för att vara sann.

Merkantila Klubben... En Yacht club? Vad annat drar mer skattebjörnars uppmärksamhet till sig än ett finlandssvenskt segelsällskap
för studerande på en allt för sexig segelbåt utanför Kroatiens kust?
Inte så mycket. Trots tendensen att göra “lätta pengaa” grävde de
sin egna grop här. Då Errores efter flera försök till slut äntligen
nådde fram till någon ansvarsperson vid MK hördes ett skrikande
“Nordea och Nalle har inte gjort något fel!” och så lade de på luren.
Okej.
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Humanisterna då? Vid första blick hittade vi dem faktiskt inte
med på listan. Protesterande stod de på Åbo torg och skällde på
alla de skyldiga. Som äkta, skattebetalande medborgare. Errores
frågade sig dock om detta verkligen kan stämma och kom fram till
att något inte står rätt till. Alla kort är inte synliga, Humff har inte
betalat hela pengen och mjölet i påsen är inte rent. Åbo Akademis
lätt snyggaste byggnad genom att sälja muffins och kaffe vid Gado?
Trodde inte det. Ingen installerar 3 meters dörrar av metall i en
byggnad med fantastisk arkitektur då medellängden för en finländare ligger runt 175cm - utan att ha fuskat.

Expressen...
12

Vad händer!?
Ögonen spelar ofta spratt på oss. Dagen före inlämningsdeadlinen
händer det ofta att man är lite törstig och vill förfriska sig med
en Cola, men det visar sig att man av misstag tar tolv icke-colan
och infinner sig på Sufo med sina bästa vänner som vid närmare
syn inte alls är dina vänner. Typiskt öga-hjärna förbindelsefel. En
annan klassiker är när man bestämmer sig för att äta sådär semi
hälsosamt en hel vecka typ, för man vill ju kunna påstå att man i
alla fall försökte bli fit för den här sommaren, men sedan inser att
salladen inte alls var en sallad utan Kremas sliskiga lihapiirakka
kahdella nakilla. Nåja. På följande uppslag leker vi lite med era
ögon. Ni ser vad ni vill.
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Säker att du ser rätt?
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Ur arkivet
Denna magnifika blaska har funnits i 82 år och för att minnas allt det
vackra som Errores har fört med sig så ger vi här plats för en salig
blandning av urklipp från arkivet.

När Errores S:tae Valpurgis grundades 1933 ville skaparna att tidningen
skulle bidra till en förbättring av Kårens verksamhet. 1
Direkt citerat från Hilmer Tegengrins ledare: ”Tidningen har sålunda
en klar antirapar-tendens. Dess innehåll kan närmast förliknas vid en
våromelett”. 2 Errores är alltså en salig blandning av allt det som våren
för med sig - lite smågrus och hundskit, men mest av allt solsken och
(småningom) nakna ben. Vad Tegengrins filosofiska underbetydelsen
är tåls dock att diskuteras länge, men vi ger dig, kära läsare, äran att
fundera på det själv - föreslagsvis i någon WC-kö eller under en tråkig
föreläsning.
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Errores har med åren blivit allt tjockare och mer långhårig. Folk
som tror sig vara viktiga får sig en svängom på skämtsidorna.
Bilderna har också tagit över mer spaltutrymme, jämfört med
texten. Däremot under 1970-talet verkar det ha varit speciellt bra
fart på skrivmaskinen, när chefredaktör Lars Sund till och med
skrev ihop en novell för tidningen.3, 4 Annat vackert från 70-talets
Errores är citat som ”en bra sås reder sig själv” och ”jag vill ha ett
samtal med fröken mellan två av Kårens lakan”.5
Så visst verkar det ha varit kul förr, men som det sig bör så ska
man också värdesätta nutiden, alltså den Errores du just nu håller
i. Tänk på all den kunskap du just precis har lärt dig via Errores.
Kunskap som du för all framtid kommer behöva. Kunskap som
kommer rädda de pinsamma tystnaderna vid bardisken och i sängen. Och hur mycket har du egentligen betalat för den här förträffliga kunskapen då?. Just det, int’ en cent! Då ska du veta att så sent
som 2005 måste man ännu betala för att få Errores - hela 3 euro!
Så fortsätt nu att läsa, titta på bilder från förr och njuta av nutidens
gratis underhållning!

_________________________________________________
1 Här förstår den smarta läsaren att detta årtal inte kan stämma eftersom
skribenten ju nyss nämnde att tidningen har funnits i 82 år! Men sant är det
nog, och antagligen har någon dumbom räknat fel någon gång eller glömt bort
att trycka mästerverket.
2 Nej, inte jag heller vet vem det är, så det är ingeting att skämmas över.
3 Och vet du inte vem denna f.d. Jakobstadsbo är, så borde du skämmas!
4 Vill du veta vad den superspännande berättelsen handlar om kan du traska
iväg till ÅA:s huvudbibliotek och låna numret från 1977.
5 Errores 1975, s. 7-8.
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En kärlekshistoria
dömd att misslyckas
Man träffas för första gången
och den blivande pojk- eller
flickvännen lovar dig guld och
gröna skogar. Hen är trevlig,
charmig och man låter sig förföras. Du vet att du inte borde
ingå ett förhållande just nu, du
har just kommit ur ett nästan
ettårigt förhållande. Men på
något sätt verkar denna annorlunda. Hen verkar mera jordnära
och är en väldigt bra lyssnare.

historiskt känt som D-Day.
”Du slösar för mycket pengar” och ”Du jobbar inte tillräckligt hårt” är fraser vi alla
hört. Du tänker att ”visst jag
är inte perfekt” så du låter
det gå. Du älskar ju ändå hen.
Efter ett år märker du att hen
inte mera är den charmiga
personen du först träffade.
Hen är nästan en exakt kopia av ditt ex. Du märker nu
att är det dags att ta farväl. Du
börjar tydligt demonstrera.
Det kan inte fortsätta så här.

Ni fortsätter att hålla kontakten.
Varje dag kan du läsa vad hen
tycker och tänker på sociala
medier. Efter en tid börjar du
märka att hens åsikter avviker
från dina egna men du orkar
inte bry dig. Du tänker att du
kan säkert leva med hens åsikter. Du är ju ändå förälskad.

Men du kan ju ändå inte lämna.
Du har ju gått med på en fyra års
lång relation. Vad skulle alla andra säga? För att behålla lugnet
stannar du kvar, du rider ut stormen. Sen när tiden gått ut hoppar du över till grannen, även
kallad oppositionen, där gräset
alltid är grönare. Nu äntligen
ska det bli annorlunda. Men

Sen kommer den fasansfulla
dagen alla i ett långt förhållande har varit med om. Dagen
hen börjar försöka ändra på dig,
20

innerst inne vet du att det
troligtvis aldrig kommer att bli
så.

och mera rättvist att finskspråkiga skulle skickas till
Vasa där både de och svenskspråkiga skulle få betjäning
på sitt modersmål? Vad hände
med att ha två nationalspråk?

Den 29 maj 2015 är en dag
som de flesta av oss studerande
kommer att komma ihåg så
länge vi lever. Om Franklin D.
Roosevelt ännu hade levt skulle
han säkert ha beskrivit dagen
i stil med ”a date which live in
infamy”. Jag talar förstås om dagen regeringen Sipilä tog makten.Visst var det bra i början,
talet till nationen var lite romantiskt samtidigt som det var lite
skrämmande. Men nu efter ett
år kanske flera börjar tänka om.

Studiestödsreformen gör så
att studerande måste ta mera
studielån. På vilket sätt är
detta solidariskt och rättvist? Hur ska studerande som
inte är födda med silversked
i mun kunna utbilda sig? Vad
hände med de fina slagorden
”Av var och en efter förmåga,
åt var och en efter behov”?
STUDENTER! Våren är här.

SOTE-reformen gör så att
svenskspråkiga som bor på
landsbygden skickas till Seinäjoki för specialvård. Är det
någon som verkligen tror att
Seinäjoki kommer att kunna
garantera service på svenska?
Skulle det inte vara bättre

Den rådande situationen må
inte vara den bästa, men det
kan inte vara för evigt. Njut
av våren. Njut av vädret, närvaron och wappen. För det
kommer att bli bättre. Om inte
tidigare - så senast om tre år.
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Walpellen
Alla vill vi förnya oss och bli bättre. Årets redaktion är inget undantag. Därför har vi haft flera möten där vi funderat på hur vi
skulle kunna förnya tidningen. Hur göra den bättre? Efter dessa
möten kom vi fram att nytt inte nödvändigtvis betyder bättre. Därför har vi valt den gyllene medelvägen. Vi kopierar ett fungerande
koncept ur en annan dagstidning.
Låt oss därför presentera Errores version av HBLs duellen. I vår
version är det två av vår kära akademis största tänkare som möts.
Sociologen Mikko Lagerspetz tar sig an sin bror filosofen Olli Lagerspetz.
Före vi börjar den nagelbitande duellen bröderna emellan bad Olli
klart tydliggöra tre punkter ifall han skulle förlora:
“1) Det är orättvist eftersom frågorna borde ha handlat om de områden som just jag behärskar,
2) Egentligen visste jag alla svaren, men råkade bara svara fel,
3) Faktakunskaper mäter inte en verklig själens bildning.”
Låt oss börja!
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Ett årtal
5. Barbiedockan lanseras i Sverige
4. Summan av alla årtalets siffror blir grundämnet Kaliums atomnummer
3. Fängelset Alcatraz stängdes i mars detta år
2. Martin Luther King håller sitt berömda tal ”I have a dream”
1. Bröderna Lagerspetz föds (Mikko & Olli)
En finlandssvensk
5. Politiker född den 18 mars 1941
4. Har plogat åkern under övervakning av livvakter
3. Född i Övermark (Mikko & Olli)
2. Släkt med Åbo Akademis studentkårs styrelseordförande
1. Ordförande för Svenska Folkpartiet från 1990 till 1998
En kris
5. 11000 blev hemlösa (Mikko)
4. Förstörde en hel stad (Olli)
3. Ledde till att Carl Ludvig Engel sysselsattes
2. Inträffade 1827
1. Ledde till att Åbo Akademi flyttades
En fotbollsklubb
5. Klubbens supportrar går under namnet Klopit
4. Från Finlands sämsta stad
3. Inviger i år sitt nya stadion
2. Grundades för nio år sedan
1. Regerande finska mästare i fotboll
(0p för både Mikko & Olli)
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En fisk
5. Lever i vatten
4. Kan bli max sjutton år eller äldre
3. Vissa exemplar har påträffats runt ön Obbola
2. Söker sig till botten framåt hösten
1. Nylands landskapsfisk
0,5. Gött – tt + siklöja – iklöja (Mikko & Olli)

Mikko 9.5 p							
								

Olli 8.5p

Det blev en jämn och spännande kamp där flera klockrena citat yttrades. “Får jag använda min telefon” - drar fram en Nokia 3310.
“Vah? Tammerfors är ju Finlands sämsta stad” - båda i kör.
Förutom utseendet måste nog konstateras att bröderna Lagerspetz
även har likadan humor - och en sådan av guld.
Segrande ur duellen gick alltså Mikko med en hel poäng till godo
på sin bror. Redaktionen gratulerar! Som första och andra pris ges
ett gratis exemplar av denna tidning.

1. 1963 2. Ole Norrback 3. Åbo Brand 4. SJK (Seinäjoen Jalkapallokerho) 5. Gös

Rätt svar:
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Ex-kårstyrelseordförande svarar
Alexander Lång

kårstyrelseordförande 2014
Vad tänker du på då du hör ordet
vappen?
- Ja, vad tänker jag på? Det är
Vårdberget, lera och skumppa.
Någon särskild sort av skumppa?
- Inte egentligen, bara bubbligt
helt enkelt.
Någon särskild sort av lera?
- Jo, den på Vårdberget. Som
alltid dyker upp till den 30 april.
Min facebookresearch säger att du gillar att segla. Då måste du ju
trivas som fisken i vattnet på Vårdberget?
- Nog trivs man ju på vappen. Annars är det inte särskilt kul.
Men hur finlandssvensk är du egentligen?
- Jag kategoriseras väl som finlandssvensk.
Procentsats?
- 100 procent. Eller nej, 99 procent.
Hur tar det sig uttryck?
- Herregud, vilka frågor! Det här har ju inget med vappen att göra.
Men jag talar ju svenska.
Du verkar vara lite obekväm med frågorna om din finlandssvenskhet. Men då vi ändå är inne på den, hur galna är egentligen Stockmanns dagar?
- De är väldigt, väldigt galna. Det beror förstås lite på klockslaget.
Men jag måste nog säga att det känns galet och gult.
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Vad är det viktigaste föremålet under ett vappfirande?
- Studentmössan, halaren och andra studentikosa grejer. Än så
länge i alla fall.
Om vappen vore en fågel, vilken skulle det vara?
- Det måste nog vara en näktergal eftersom den kan låta på så
många olika sätt.

Raine Katajamäki

kårstyrelseordförande 2012
Vad tänker du på då du hör ordet
vappen?
- Jag tänker på Vårdberget och
årets bästa studieevenemang.
Vad är årets sämsta då?
- Jag vet inte om det finns
sådana. Kanske de man inte
kommer ihåg.
foto: Ken Snellman
Min facebookresearch säger att
du har gått i Olarin Lukio. Beksriv vappen under den tiden av ditt liv.
- Den var väldigt annorlunda jämfört med hur den är nu. Vi for
kanske en snabb runda in till Helsingfors. Jag var ju i Esbo och där
hände inte mycket.
Vad hände i Helsingfors?
- Där är folkmassor som firar vappen. Det är ganska likt Åbo, men
min bild är att Åbo är klart bättre.
Vad var dina intryck av din första vapp som ÅA-studerande?
- Det är några år sen nu, men det jag var mest överraskad över var
hur länge man firade. Då man är gulis vill man ju vara med så vi
började flera veckor i förväg och sen kulminerade allt med höjdpunkten på valborgsmässoafton.
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Beskriv skillnaderna mellan en finlandssvensk och en finsk vapp.
- Det jag direkt kommer att tänka på är att de finskspråkiga går
med halare hela vappen, medan finlandssvenskar brukar ha lite
finare kläder. I övrigt skulle jag säga att kärnverksamheten är densamma.
Är kärnverksamhet ett ord man använder mycket som anställd av
Stefan Wallin?
- Nej, faktiskt inte. Jag använder det så här i friare sammanhang.
Fast det är ganska fritt med Steffi också.
Vilket ord använder du mest med ”Steffi”?
- Ja, kanske ordet ja. Vi håller med varandra ganska mycket.
Om vappen vore en politiker, vem skulle det vara?
- Bra fråga, jag vill säga Paavo Väyrynen…
Kanske vi stannar där?
- Det kan vi göra.

Christian Vuojärvi

YLE:s USA-korrespondent
kårstyrelseordförande 1997
Vad tänker du på då du hör ordet
vappen?
- Jag tänker på min på tok för
långa studietid. Jag tänker på
trevligt umgänge i goda vänners
lag. Och så tänker jag på att jag
förvånansvärt ofta blivit serverad
mat som inte hållit måttet under
valborgsmässoafton. Jag har ingen
annan förklaring till att jag så ofta
mått pyton under första maj.
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Vappen i USA, det är inte så stort där?
- Det kan man väl säga, men samtidigt måste jag påpeka att New
York och Brooklyn kryllar av svenskar så det arrangeras nog en
och annan fest på valborgsmässoafton och första maj.
Skulle en Åbovapp gå hem där?
- Utan minsta lilla tvekan skulle det gå hem. Åbovappen var, och
är förhoppningsvis fortfarande, suverän och amerikaner är bra på
att festa. Men de tenderar att jobba så hårt och så långa dagar att de
inte har överhövan ofta tid att ta ut svängarna. Så nu när jag tänker
på det, så skulle en Åbovapp vara precis det som det amerikanska
samhället är i behov av.
Vad skulle de ha svårast att förstå sig på?
- De lustiga och fluffiga vita hattarna skulle garanterat vara föremål
för ett och annat fniss.
Kommer du att fira vappen i år?
- Det ser illa ut, men så länge det finns liv finns det hopp.
Om vappen skulle vara en amerikansk presidentkandidat, vilken
skulle den då vara och varför?
- Bernie Sanders. Åbovappen har hållit sin stil och sina traditioner
vid liv i årtionden. Bernie Sanders har också varit sina värderingar
trogen.
Har du någon vappanekdot på lager?
- Jag har, men jag måste svara som en amerikan som är ställd inför
rätta: I plead the fifth.
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Stefan Wallin

kårstyrelseordförande 1991
Vad tänker du på då du hör ordet vappen?
– Jag tänker på mitt vårdbergstal 1991. Det handlade om studiestödsreformen och det hade just kommit ut ett betänkande av
utredningsmannen Eero Kurri som inte riktigt motsvarade den
reformen vi hade drivit. Jag knöt då an till ishockey-VM som höll
på just då i bland annat Åbo, där Jari Kurri spelade trots att han
var i NHL. Då frågade jag mig vad de två Kurrina har gemensamt.
Bägge två var ute på hal is.
Vilken Kurri föredrar du?
– Jag får nog lov att säga Jari Kurri som jag senare har lärt känna.
Eero känner jag inte.
Kan vappen firas på andra ställen än Vårdberget?
– Förvisso, men då är det nog frågan om tvångsmatning av främmande kulturer. För mig är det nog det enda stället. Allt annat är
konstgjort och surrogat.
Men då man tänker efter, är Vårdberget värt att kalla ett berg?
– Det har blivit ett berg. Tidigare var det en klippa, men efter Åbo
brand gjordes det till ett berg och man planterade träd och saker.
Det är inte att jämföra med Alperna eller andra bergskedjor i till
exempel Sydamerika. Det är gott om syre där och valborgsdrycken
fryser inte till is, men jag tycker ändå att det uppfyller kriterierna
för ett berg.
Om du måste välja ett av Vårdberget och Öjberget?
– Jag har varit mycket på bägge två. Men det tog 15 minuter att ta
sig upp för Öjberget och 15 sekunder att komma ner. Vårdberget
tar ungefär lika länge att bestiga som att ta sig ner. I dagens läge
tycker jag att man får mer ut av tiden på Vårdberget.
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Vad är det viktigaste föremålet under vappen?
– Helt klart studentmössan. Man har på sig den en gång om året
och då man packar ner den i en korg med en champagneflaska, ett
par glas och kanske lite serpentiner pirrar det i magen.
Beskriv hur ditt vappfirande förändrats med åren.
– Stommen är den samma. Man klär upp sig och går till vårdberget
för att dricka bubbel och prata med folk. Det är det som händer
efter som kanske gick vildare till förr. Då kunde det bli två till tre
dagars firande. Nu har man lite tvingats korta ner formuläret, men
det blir kanske en brunch dagen efter. Den innehåller ändå betydligt färre stämningshöjande element än förr.
Jag vet att du är idrottsintresserad. Om vappen vore en idrottskklubb, vilken skulle det vara?
– Jag måste vara ödmjuk och säga Aston Villa FC, mitt långvariga
favoritlag. Trots att de nu tar steget ner till Championship ger man
inte upp.
Är det inte lite nedvärderande mot vappen att jämföra den med
Aston Villa 2016?
– Nej, de kanske inte har något med varandra på det sättet att göra.
Men då vappen kommer på lördag kan Aston Villas saga vara all
och då ska man höja en bägare för dem
Till sist, har du någon vappanekdot på lager?
– Du menar som man minns?
Helst.
– En vapp hoppade vi helt spontant på tåget till Ekenäs och firade
vappen på Knipan. Det var inte alls planerat och vi hade halarna
på.
Var det ett bra beslut?
– Det kändes som ett bra beslut då. Vi kom nog tillbaka samma
kväll, men tyvärr blev återresan tyngre än ditresan. Så mycket kan
Ekenäsresan ändå inte ha skadat eftersom av de fyra som var med
blev en minister och en HBL:s chefredaktör.
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Här till vänster ser ni Errores wappbingo. Du som först löser det,
och på något sätt kan styrka att du verkligen fått fem i rad, får ett
överraskningspris av någon från Errores-redaktionen. Här under
ser ni två rebus. Lycka till.
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