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Ledare

I dina tassar/labbar håller du det 63:e
numret av Errores! Är du under 18 år
eller känslig skall du omedelbart lägga
ifrån dig tidningen och glömma att du
någonsin sett den. I fortsättningen läser
du på egen risk alltså. Just det.

Årets redaktion består av ett gäng garvade veteranskribenter. Jag är
fullt övertygad om att ni kommer ha lika roligt att läsa den som vi
haft att skapa den. Vi är dessutom bäst på att skapa saker. Punkt.
I övrigt är det ju så att årets upplaga är ENORM. Minst 1,5 miljoner
exemplar delas ut i år. It’s true. Believe me.
Chefredaktör
Henrik Ståhl

PS. KLARA VAPPEN!!

Borgåbon som är årets chefredaktör. Trots
att han svurit att aldrig bli journalist är
han nu chefredaktör för tredje gången.
Om några år kommer han högst sannolikt sitta på Seiskas/HBLs kontor, sorgset
stirrandes ned i kaffekoppen medan han
undrar vad fan som gick fel i livet.
När inte undviker sina studier med föreningsverksamhet försöker han framtställa
De Finlandssvenskes Sten. Denna mytiska sten påstås kunna framställa Dom
Pérnignon ur intet samt transmutera optimistjollar till 45fots segelbåtar. Ganska
morjens eller hur?
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REDAKTIONEN
Vanessa Westerlund.
Denna helsingforsbördiga redaktör har tidigare medverkat i en rad andra studentblaskors redaktioner. I omkring 5-års tid
har hon chillat vid akademin för att enligt egen utsago insupa kunskap om stater
för att i framtiden kunna rädda världen.
I hemlighet ämnar hon dock att använda
kunskapen för att införskaffa drömjobbet
som diktator. Trots att hennes favoritdryck
är mjölk är det skumppa hon föredrar på
vappen.

Peter af Hällström
Grankullabon i exil, är en person
många skulle beskriva som felfri, perfekt, helvetes trevlig och snygg som
fan. Han är en mästare på nästan allting, mycket ödmjuk och har inte ett
ego som gör det svårt för andra att
vara i samma rum som han. ”Hyfens
jappe, bästa personen jag känner” –
Carl XVI Gustav

Mathias Mäenpää
Under 1990- talet kunde man hitta allt
möjligt skojigt i Aura Å, bland annat
cyklar, bilar och denna redaktör. Som
OG Åbobo har han spenderat allt för
många Valborgar på Vårdberget, men
eftersom minnet av de flesta är bortblåsta känns det alltid som en ny upplevelse.
Trots rigorösa essäskrivningar har denna
redaktions-gulis inte ännu skrivit något
vettigt under sina snart fyra år på akademin, vilket fick honom att gå med i årets
redaktion. Med på en öde ö skulle han ta
1 kg lösgodis och Kalle Ankas pocket.

-4-

Sebastian Wassholm
Ur Ingå kommuns mörka urskogar har
denna redaktör flytt till civilisationen i Åbo
för att utforska studielivets alla aspekter.
Med fyra långa år av att varva studiepoäng
med föreningsliv och andra studentikosa
aktiviteter i bakfickan finner vi honom nu
som skribent i Errores redaktion. Som sargad vappfirare är vappen på vårdberget ett
bekant koncept för vår readktör, som enligt utsago inte heller spottar i glaset då det
gäller.

Viktor Alfthán
Herr Alfthán verkar vid första inblicken
vara en bister, sträng och lite skrämmande
man. Med långa kliv stegar han omkring
på stan i sin väktaruniform och när busarna hör hans kännspaka stämma ropar
“NÅJAA” släpper de promt stöldgodset och
lägger sig ner för att tas i förvar. Åbos egen
Batman alltså! Låt dock inte skenet bedra!
På insidan finner man en intellektuell f.d.
chefredaktör med knivskarpa politiska
analyser. Mannen är även kulturell och
hans musikaliska ådra har gjort honom till
-5en välrenommerad musiker vid ÅA.

Roosa Juup
Ursprungligen från Tövsala, men
ingen vet var den är så det är lättare
att säga att hon kommer från Åbo.
Hon har spenderat fyra år i Axelia(s
botten) och bär sin tofsmössa med
stolthet. Fungerar som chefredaktör
för Kemistklubbens tidning och blev
därför en del av Errores redaktion.
Som fritidshobbyn har hon Hanken
(not the real one). Andra hobbyn är
tävlingssegling. Kunskaperna från sin
DI-utbildning kommer hon att kunna
använda på sin framtida fabrik före
eller senare.

Sebastian Stjernvall
Han är en relativt ny, dock välmarinerad, gamyl till Akademins studievärld och härstammar från Mellersta Nylands näst-största vakuum,
Mäntsälä.
Lär vara semi-proffs prokastinerare och har därmed skyddat sig från
större studieframgång med att gå
med i föreningsverksamhet på sina
”äldre” studiedagar. Då han inte letar
efter rätt föreläsningssal i fel byggnad,
reser han runt i världen och… Tja,
det vill vi inte veta. För övrigt tycker
han om att lyfta stop… Kanske spela
något? Vi har glömt… Dessutom går
det rykten om att han av någon orsak
är allergisk för karaffer.

Rakentajantie 30, 20780 Kaarina
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1. MAJ CHECKLIST
Gott humör, Goda vänner
& Studentmössa
Skumppa, mjöd, mat & filt
Solsken, starkt nog att ge
årets första solbränna
Regnrock & hjälp i fall av
skurar och hagel
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Åbo-Vappen feat.
Choko Lindgren
*Choko Lindgrens röst me kunnon skön taustamusa*
Hej å välkommen till Errores retrometro artikel om Åbo-Wappen.
Här bjudää vi på stämningsbildää å
andra grejää ja värdesettää.
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Den börjaa 29.4 me ESF-challenge
där SF:are, Stadgeitää å MK:itää
skuttaa runt på Biskopsgatan i snärtiga outfittaa å foola sig. Fö kemistää
e de eldprov som gellää.

Fotograf : Grünberg C., 1966

Fotograf : Okänd, 1918

De här e int nån vanli regatta utan de
e faktiskt den legendariska wapprodden o mitt tips till alla vappseglare i
dimman e att fokuserar man på en
punkt e de lättare att int kasta upp
mjöden.
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Fotograf : Okänd

Fotograf : Pasi Sakari, 1928

Dom här sköna kunderna står int där
å gapaa fö skojs skull, utan de e helt
me flit som de veljää att stå där som
pingviinää på rad, de faktiskt Brahe
Djeknaa som sjungää in våren å dom
lär ska va kova på å festa å de e hyvä.

Där e Nalle & co. i Vårdis å kneppää lite fiilisbildää old school. De va
innan den nya avokadopastan Snapchat fanns å de man gjorde, de gjorde
man tisammans.

Fotograf : Grünberg C., 1966

De dä va bokstavligen en blöt vapp, men me paraplye i ena handen å skumppan i
den andra kan man int klaga. En jäbä som klaga då va Niko Gebää, fö han va i huvustaden på vappen å de hade vari kunnon dåligt. Åbo-vappen e nog hands down
e den bästa vappen i Finland, å att fira vappen i stan e ba int samma sak. Allti e de
vappen nånstans, men bästa fiilisen e allti i Åbo.
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Till sist sejjää ja som min kaveri Petää
som diggaa rajtan tajtan, man kan
allti dricka mera (å kom ihåg att same
goes för vatten). Finns int så mycket
mer att lägga till ti de där än att pidä
vappu siistinä, håll vappen siisti!

Fotograf : Okänd, 1870-1890

De va allt fö mig å ha en riktigt fin vapp så ses vi vimle.
Mojn.
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Text:
Viktor Alfthan

Ovanliga Fobier

En fobi (ur grekiskans phobos, som betyder fruktan) innebär ett symptom av stark rädsla eller panikångest då en
person ställs inför ett specifikt objekt eller situation denne
hyser starkt agg eller negativitet emot. Ni, käre läsare, har
säkert hört talas om flera mer allmänna fobier, som exempelvis klaustrofobi (rädsla för trånga utrymmen), araknofobi (rädsla för spindlar) eller trypanofobi (rädsla för sprutor).
I dagens läge är antalet konstaterade fobier hundratals, och antalet objekt man kan vara rädd för har gått såpass långt att det
t.om finns en fobi för fobier (Phobofobi). Under den medicinska
historien har det diagnostiserats fler former av mera ovanliga fobier. Många av er skulle säkert se dessa som ”konstiga”, men eftersom vi inte vill trampa någon på tårna håller vi oss till begreppet
”ovanliga”. Här är några exempel:

Numerofobi
Numerofobi innebär att man är livrädd för siffror och matematiska formler. Olika sub-genren av denna fobi är rädsla för specifika
tal, som triskaidekafobi (rädsla för talet 13) eller hexakosioihexekontahexafobi (rädsla för talet 666) vilka ofta har koppling till
religiös praxis eller vidskepelse.
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Coulrofobi
Coulrofobi innebär rädsla för clowner, och termen
coulrofobi kan enligt wikipedia dateras tillbaka
till 1980-talet. Rädslan kan troligtvis förklaras till
att man inte vet hurudan person som gömmer sig
bakom ansiktsmålningen och att då någon kan se
ansiktsmålningen som komisk ser någon annan
det som motbjudande och skrämmande. Elaka
clowner har varit tema i otaliga populärkulturella
verk, som Stephen Kings It eller Batmans ärkefiende Jokern. Dessutom har flera brott i verkligheten begåtts av
clownklädda förbrytare. T.ex var det i fjol ett värdsligt fenomen
att flera beväpnade clowner skrämde folk på gatan.
Mageirocofobi
Mageirocofobi innebär att man är rädd för olika situationer som
har med matlagning att göra. Rädslan kan innebära att man är
rädd för att i misstag förgifta eller smutsa ner maten så att man
sprider sjukdomar, eller rädsla för sociala situationer som att presentera maten, eller att folk ogillar ens mat. Det kan också vara
frågan om ett post-traumatiskt symptom, om man tidigare bränt
sig eller gjort sig illa då man tidigare lagat mat.
Nomofobi
Nomofobi, ur engelska No Mobile Phobia, innebär att man upplever ångest i situationer då
man är utan sin mobiltelefon. I en undersökning
gjord av Brittiska forskningsorganisationen
YouGov känner hela 53% av personerna som
deltog i undersökning någon form av oro i situationer man ej har tillgång till sin mobil. Det
-12-

finns också undersökningar som visar extrema fall då denna fobi
allvarligt begränsar individens liv. En teori är att man är rädd för
att inte ha kontakt till nära och kära eller missta den helt.
Nosocomefobi
Nosocomefobi innebär rädsla för sjukhus. Vad
som orsakar denna form av rädsla är oklar, men
experter menar att folk som lider av nosocomefobi är rädda för att låta andra människor ta
kontroll över ditt liv. Enligt rykten har USAs
president Richard Nixon lidit av detta.
Kromofobi
Kromofobi innebär rädsla för färger. Vad som orsakar detta är
oklart, men ibland kan rädsla för en viss färg hänvisas till en viss
situation. Rött används ofta i situationer av fara exempelvis. Experter menar dock att rädsla för hela färgskalan inte kan ses som
rationellt. Kromofobi brukar också användas som argument av
förespråkare av grafitti.

Anthofobi
Anthofobi, även kallad blomsterfobi, innebär en stark rädsla för
blommor. Enligt rapporter har personer med blomsterfobi svårt
att röra sig utomhus och upplever smärtsamma känslor och oroligt tänkande vid åsynen av blommor. Kan botas med psykoterapi
och specifika läkemedel.
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Text:
Roosa Juup

Fylla samt dess orsaker

Indiana Jones -fyllan
Människor är nyfikna och så är också
Indiana Jones. Man far på äventyr (i
fyllan) på sådana ställen som man inte
får fara. Så länge man har nyckel till
något ställe så inte kan det väl inte vara
olagligt?

Sockerfylla
Det här behöver inte desto mera förklaringar. Man har bara varit dum och
ätit för mycket godis och allt annat som innehåller mycket socker. Oftast
börjar man också må super illa och man lovar sig själv att “jag ska aldrig
mera äta godis”.
Surprisefylla
I surprisefylla tittar man t.ex. på leffa med sin sambo. I något skede börjar
den andra dricka i smyg. Efter en stund så märker den som har druckit att
han/hon är i fyllan och ropar då ”SURPRISE”.
Zui Quan -fylla
Zui Quan är ett allmänt namn för alla olika kinesiska kampsporter
som imiterar att man skulle vara i fyllan. Eftersom vi befinner oss i Finland så betyder det här att man tror att man blir Karate Kid eller Bruce
Lee efter en rejäl mängd alkohol och att man kan slåss såsom i filmen
Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Kalsarikännit
Websidan finland.fi definierar kalsarikännit så här:” The feeling when
you are going to get drunk home alone in your underwear with no intention of going out.” De som inte vet så det finns t.o.m. en egen emoji för
kalsarikännit. #Suomimainittu
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”Jag ska inte dricka idag” -fylla
Är den inte fin den där fiilisen när man har
bestämt sig att inte fara och festa? Man tänker
vakna pigg på följande morgon. Men tyvärr har
du en kompis som säger ”kom hit på en sväng”.
”Okej nå kanske jag kan komma och hälsa på
alla för en stund.” Och sedan följande dag kollar du efter att du har vaknat på eftermiddagen
att ”Okej. Jag har tydligen varit i Subway kl.
06:20 på morgonen”. Bra fest.
Karatefylla
Säkert har de flesta av oss har någon
gång hört termen ”karatefylla”. Det
betyder att man har varit skitfull vilket
sedan har orsakat minnesluckor. Om
man dagen efter hamnar fundera att
“vad har på riktigt hänt?” eller t.o.m.
vaknar på TYKSen eller i butkan kan
man helt ärligt säga att man har haft
karatefylla.
Räkneövningsfylla
Åtminstone en del av oss teknologer vet vad det här betyder. Man har suttit redan flera timmar framför datorn
och försökt få Matlab-koden att fungera. I något skede
får man en bra idé att kanske en kall öl skulle hjälpa lite
och oftast i början hjälper det men efter flera drycker
så blir resultatet sämre igen. Det här slutar med det att
man bara har roligt och glömmer hela räkneövningen
och synkroniserar alla datasalens datorer att spela Epic
Saxophone Guy.
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Text:
Sebastian Wassholm

Åbo Und

FRÅN: 1933 NR: 63

SÖNDAGEN 30

Då den tidsålder vi lever i präglas av att
så gott som all världens information finns
tillgänglig på internet är risken stor för att
även falsk information får stor spridning.
Efter höstens presidentval i USA har även
president Donald Trump visat sig vara en
stor anhängare av så kallad ”alternativ fakta” och ”fake news”. Eftersom vi här i Kårstyrelsen anser att om konceptet duger för
en president så skall det nog duga för oss
också. Detta inslag kommer att presentera
det senaste inom studentkåren, på ett alternativt sätt.
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ORDNING P

Vappen på Vårdberget lockar rekordpublik – större än fotbolls EM!
Lika säkert som att det i Finland är
minusgrader i juni ordnas också det traditionella vappfirandet på Vårdberget. Detta
år växte dock evenemanget ur proportion,
då uppskattningsvis 400 miljoner tv-tittare
världen över följt med ordförande Pontus
Lindroos tal samt Brahe Djäknars performans. Dessa tittarsiffror är högre än de som
uppvisats efter finalen i fotbolls EM 2016,
som endast uppgår till drygt 300 miljoner.
Utöver tv-publiken lockade evenemanget

derligheter

I denna tidning publiceras sannigen
och ingenting annat.

APRIL 2017

PÅ TORPET!

även uppskattningsvis 200 000 människor
till Vårdberget för att följa med föreställningarna på plats. Om det är ordförande
Pontus Lindroos karisma eller utseende
som orsakat det enorma intresset är ännu
oklart.
Studentkårens storsuccé på Pampas nationaldag – lämnar de andra chanslösa!
Åbo Akademis Studentkårs styrelse har
traditionsenligt deltagit i olympiaden som
arrangeras under Pampas nationaldag i
Vasa. Trots att laget enligt tidigare utsago

misslyckats totalt redan på första rundan,
har det nu inkommit ny information som
tyder på att studentkåren tagit hem kalaset i spektakulär stil. Således är alla andra
påståenden bevisligen falska. Kårstyrelsens
vice ordförande Sebastian Wassholm kommenterade:”Vitsi vad kiva ändå”.
Åbo Akademis Studentkår bygger mur
runt Åbo – oron över omvärldens
påverkan ökar.
Åbo Akademis Studentkår har idag publicerat sina planer över att rama in Åbo stad
med en bred tegelmur. Eftersom oron i
omvärlden ökat drastiskt under den senaste tiden och utbildningens ställning i
landet aktivt försvagas har studentkåren
beslutat att värna Åbo från dessa negativa påtryckningar. Lånet på några miljoner
som ursprungligen upptagits för Tavasthems renovering kommer att fungera som
startkapital för projektet. Fullmäktigeordförande Oscar Nyman uppger att projektet
är i full gång, och att man i framtiden även
planerar utropa Åbo som en suverän stat.
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Text & Layout:Sebastian Stjernvall

Errores anti-wappen-angst guide
Den andra maj, oddsen är att det första du känner när du vaknar är huvudvärk,
törst, illamående och fruktan att öppna ögonen för att se vart man slutligen har
landat. Varefter man slänger tomma löften i luften som t.ex. ”aldrig mer”. Efter
det traditionsenliga ringandet till vänner, bekanta, potentiella ”nya bekanta” om
vad som hänt dagarna innan. Inte för att tala om en skrämmande titt på det
ekonomiska tillståndet på nät-banken kan du ta vara i följande tips!
För det första = ta dig hem om du inte
ännu är där.
För det andra = TA EN DUSCH!
Ni vet det redan och ni vet precis varför… men fråga gärna om du får använda duschen där du finner dig nu (se
föregående punkt).
Ibland är det viktigt efter en blöt Wapp att köra
Netflix And Ill. Ta och stäng av telefonen, koppla
av totalt (med undantaget av att beställa mat).
Slå på Netflix, HBO, ViaPlay, DVD eller övriga ”lånade” TV-serier och/eller filmer från nätet.
Köp av din favoritmat och favoritdricka och göm
dig i ditt lilla bo för att senare stiga som Fenixfågeln ur askan igen på en senare tid. #HarryPotterApproved. (Ett plus om du har någon som kan
förvandla dig till en ”humanwrap” med hjälp av
ett skönt täcke)
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Ingenting fixar bättre en Wappen-ångest än att kolla videon från YouTube. Videon på stand-up komiker, dokumentärer, sketcher, söta djurvideon och videon
på sköldpaddor som knullar crocs! Några bra komiker att kolla är Trevor Noah,
Jack Whitehall, Magnus Betnér, etc. Inte för att tala om politiska satirshower
som Last Week Tonight, musik videon med en animerad funk-dansande
Putin och kändisar som läser elaka tweets om sig själva på TV (Mean Tweets
<3). Men kattvideon är ett måsta, lika så är Honest trailers om alla tiders älskade filmer och Tv-serier. Glöm INTE att kolla på den väldokumenterade (förbjudna) romansen mellan sköldpaddan och crocsen!

Darra chill?
Ibland händer det så att man känner
sig lite mindre död och mera social
när man har baksmälla, det är inte
ofta det händer men ibland är det
så. På mina yngre dagar orkade man
lättare att skaffa till sig mat och kolla
på film. Ångesten från Wapp-kalabaliken dagen innan fanns kvar men
man behöver inte plåga över dem
ensam. Det var roligt att diskutera tidigare upplevelser och jämföra
Wapp-bragder tillsammans. Oftast
slutade det med ett berg och dalbana av skratt och skam. Uppfriskande
upplevelse måste man säga. Hur ska
man implementera det här?
1.

Gå ut och äta tillsammans, fast på en burgare. Vem vet? Det kunde bli
roligt. Oooooooch partajen började pånytt!

2.

Gå och se på en film till någon liksinnad kompis. Regeln är den att de
som kommer på besök hämtar maten och drickan.

3.

Spelkväll? Enkla och underhållande spel (t.ex. gamla videospel) kunde
vara ett bra sätt att återhämta sig från Wappens bragder.

4.

Alternativt att du redan planerat allt detta på förhand och 			
somnat hos liksinnade människor, vaknar upp till mat i 			
lägenheten och har spel och YouTube tillhands.
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Stiga-upp-från-döden-paket
•
•
•
•
•
•
•

0,5-1 liter Powerade/Gatorade
0,5-1,5 liter Valfri limonad
2-3 huvudverkstabletter... Tja,
fan också, ta ett helt paket
3-ish liter Vatten
1 påse valfri karamellpåse
1 valfri chipspåse
FOOOOOOOOD!!!!!

Hur ofta har du hittat dig på en morgonen-efter-promenad, plågad av
ångest, huvudvärk (övrig strategisk värk)? Här får du några låtar för att
pigga upp din morgon!
The Who – Who are you
The Kinks – Sunny Afternoon
Adele – Set fire to the rain
Gorillaz – feel good inc.
Gorillaz – rock the house
Ed Sheeran – shape of you
Deep purple – sometimes i feel like
screaming
Ed sheeran – I see fire
Billy Idol – John Wayne
The Gaslight Anthem - Handwritten
Tack Sonja!
-20-

Errorebus

Stortänkande skapare: Mathias Mäenpää
RÄTT SVAR: Champagnenämt
-21-
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Skata söker bomaka
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Sökes:
“Smisk” Partner

Regeringens senaste ström av hårda
nedskärning har fått mig att inse
att jag gillar att bli satt på plats av
en auktoritet. Tack Sipilä för i.a.f.
något bra!

Kraxkrax! Jag är en ung skata i
mina bästa år som söker en maka.
Tycker du också om att stjäla mat
och silverskedar? Har du lust att
laga lite ägg tillsammans? Känner
du dig träffad så bor jag på Kårens
innergård! Vi ses ;) KAAKAAAAAA

Du är: Medelålders man som har
svårt att bestämma sig.
Du gillar: Nedskärningar / IT
Tycker inte om: YLE/studiestöd/
finlandssvenskar eller folk med
utomeuropeiskt utsteende.

Till de påverkade!
Sluta bränna kol för helvete! Förstår
ni inte att saker skiter sig här uppe?!
För det första börjar maten ta slut
när sälfanskapen flyttar. För det
andra smälter våra isflak. Över
hälften av det isflak jag köpte efter
avslutade isbjörnsstudier är redan
borta. Det har ju för tusan snart
inget återförsäljningsvärde längre!!!
Med arg hälsning
Isbjörnen Sven
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Så skola törsten släckas (for dummies)!
Text & Layout:Sebastian Stjernvall

Funkeball (Utomhus, 4-10 pers.)
Det här är en klassiker bland studeranden i Tyskland och även mera populär
än Beer Pong. Ett väldigt enkelt spel att spela.

•
•
•

Allt det behövs
1,5 liters flaska fylld halvvägs
med vatten (korken stängd)
1 gammal sko/stövel
Bluetooth MP3-spelare
Get Ready - 2 Unlimited

Dela er i 2 olika lag och ställ lagen lite över 10m ifrån varandra. Placera vattenflaskan mittemellan lagen. Ta en runda sten-sax-påse för att bestämma vilkendera av lagen börjar. Idén är den att ena laget kastar gamla skon/stöveln
på vattenflaskan så att den välts över. Det laget som precis kastade dricker
under den tiden när motståndarlaget springer fram till flaskan, ställer flaskan upprätt på sin plats, tar skon med till sitt lag. Sedan upprepas processen
tills någondera av lagen har slut på dricka. Drickkärlet skall ställas uppochner
ovanför sitt eget huvud för att bevisa att drickan faktiskt är slut. Om det kastande laget missar vattenflaskan så går turen automatiskt till motståndarlaget.
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Så skola törsten släckas (for dummies)!

Toss it up (Inne och Ute, 2-6 pers.)
Vem av oss har inte nångång önskat att man kunde få sina medspelare att
dricka mera än en själv? Med lite jobb kan det hända snabbare än vad de tror.
•
•
•
•
•

•

Allt det behövs

1 st. familjepizza lådor
3 st. 0,5l flaskor med kork. Ifyllda med
vatten.
2-4 st. fryspåsar fyllda med en handfull
med torkade ärter eller dylikt.
1 st. tusch
1 rulle av starkt tejp.

MP3-spelare

CCR - BAD MOON RISING

Dela er i två lag. Skär 4-6 runda hål i pizzalådan som är ca. 6 cm. i diameter strategiskt
placerade på pizzalådans botten för att bilda en spelbräda. Skriv följande instruktioner
vid varje hål, t.ex. 1. Jag dricker, 2. Du dricker, 3. Välj en som dricker etc. se bilden
för mera tips.
Tejpa fast två vattenflaskor upprätt på bortre sidan av lådan för att bilda en vinkel. Tejpa den tredje vattenflaskan horisontalt på undre sidan av pizzalådan för att balansera
tyngden. Placera ”brädan” ca. 6-10m. ifrån och försök kasta påsarna in i hålen och följ
instruktionerna som står vid hålen. Segraren vinner allt som finns kvar!
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Så Skola törsten släckas (for dummies)!

Battleshots (Inne och Ute, 2 pers.)
Att sänka skepp kunde inte vara roligare utan sprit och ussla strategiska
beslutsfattningar. Därför är det här ett
perfekt spel att påbörja wappens bragder!

•
•
•
•
•
•

Allt det behövs
1-2 st. Tuschpennor
2 st. Familjepizzalådor
2-6 st. A4 papper
ca. 32 st. plast snapsglas eller plastmuggar
Lite stark tejp.
MP3-spelare

AC/DC - THUNDERSTRUCK

Detta spel är i praktiken ett spel av Sänka skepp med shots eller öl. Öppna
pizzalådorna och ställ dem mot varandra så att locken är fast i varandra och i
90 graders vinkel.
Rita ett rutnät med Bokstäver på övre sidan och numror vid sidan av rutnätet
(se bild för exempel). Rita samma på ett par papper. Dela upp kopparna jämt
mellan spelarna och ställ dem i olika storleks formationer för att bilda ”skepp”,
fyll dem med valfri dricka och placera dem strategiskt på varsin koordinatkarta (dvs. pizzalådan). Motståndaren ska inte se var en ”skepp” ligger. Markera i
papperslappen vilka koordinat träffade för att kunna träffa igen. Så att du kan
krossa din motsåndare och partajen kan börja!
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SUOMI 100
Text: Peter af Hällström

Vårt land är nog jädrans kiva. Det är nog riktigt jäkligt lätt att växa
upp här. Det är som om världen är ett spel och Finland är en av dom
länderna man väljer om man vill ha det riktigt jäkligt lätt. Vi har
skyddsnät åt höger och vänster, trampar du snett och snubblar finns
det x antal nät att ta emot dig och ge dig en puff tillbaka. Vi har stöd till
nästan vad som helst, pengar ges till oss för det mesta. Vi har utmärkt
utbildning, vi har utmärkta system för att upprätthålla hälsan, både
psykiska och fysiska. Vi har en extremt kompetent poliskår, brandkår,
egentligen alla kårer som hjälper i samhället (tihi kåren). Allt som allt
har vi ett ganska trevligt land att leva i.
Detta år, året 2017 fyller detta land hela 100 år. Under dessa år har
vi hunnit med en hel del. Vi har hunnit ha ett spektakulärt slagsmål
mellan varandra, vi har nekat objudna grannar från att komma på
kalas. Men det mest imponerande är nog det att från att vara ett ruralt
u-land har vi under vårt lands tid lyckats bygga upp ett av de mest
utvecklade länderna på denna planet. Finland leder en hel rad olika
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undersökningar om att vara bäst på olika saker, från bäst utbildning
till minst korrupt. I det mesta som gör ett vettigt land är vi på toppen
av listan.
Vi har nog i det stora hela ett riktigt trevligt och gemytligt land var
man kan leva ganska bekvämt utan att helt för mycket jobba för det.
Vi har nog våra brister, men allting kan man jobba på att förbättra.
Vi är kanske inte världens bästa att sälja oss själva och vi är nog sist
och slutligen ganska avundsjuka och vill inte egentligen att det skall
gå bättre för någon annan. Vi tittar inte till grannen att den har
tillräckligt, vi tittar att den inte har mera än oss själva. Men med att
veta våra problem kan vi jobba på dem, med att jobba på dem blir de
bättre, vi blir bättre.
I slutändan är detta ett fantastiskt land, vi har haft 100 års run och vi
leder nog racet, hoppeligen klarar vi av minst 100 år till att vara på
toppen av diverse listor.
Skribentens åsikter är helt andra, men Errores är kraftigt censurerad.
Dessutom tvingade chefredaktören mig skriva “all makt åt Henrik vår
befriare”.
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Finland Män, Vappu Män
Nau is taim for Vappu, it is Finland män feivörit taim of tö jiir. Kän
trink Jallu from mornink to iivnink. No pody komplain. Not iiven
vaif. Finland män häpi.
Finland män sit on tö terassi wit biör. Apaartmönt is ät Vartiovuori.
Is nais wethör. Is sero tekrees änd small rain. Kän sii stjuudents ranning araund wit skumppa. Stjuudents wit wait häts änd stjuudents
witout. Kän hiör piipöl komplain is tuu kold and päd wethör.
Finland män rimembör wen was jung. No stjuudent hät.
Was lost djuuring Vappu 1980. Went to Vartiovuori to trink wit frends
and other piipöl. Wös snou, wös shit wethör. Trink aniwai. Wös mainus
20 tikriis and storm. Such was huhtikuu foorti jiirs ako. Kou trink autsaid pikös wös trädishön. Nauadais tö stjuudents aar wiik. Tei ko trink
insaid wen is warm autsaid. Anlaik Finland män. Taim for moor biör.
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Finland män rimembör wen was jung, was Vappu 1980. Wen remempörink, mast trink shot. Prink Jallu tu terassi. Laif is kuut. Wen
wös jung Finland män trink koppa Karjala änd ä pottel of Jallu. Was
normal tjuusdei for Finland män. Kän sii from terassi stjuudents
pjuuking. Finland män lääf. Finland män häs never pjuuked. Not
iivön on polttarit. Ten trink ätliist siks pottles of Kossu. Still no pjuuk.
Onli fuud was uan lihis from Krema. Not iivön Krema fuud kän meik
Finland män pjuuk. Finland män kova. Taim for moor Jallu. Jallu is
kuut.

Finland män luuk oon Vartiovuori. Kän sii tiins trinkink. Runnink
äwäi from poliis. Finland män lääf ät poliis. Känt anderständ wer Finland män verorahat kou. Poliis not iivön kätch tiins. More biör änd
jallu. Poliis onlji keer abaut Finland män kar spiid. Nuo ker abatt riil
kriminiöls. Onli kr spiit. Stjuudenst kalimb ap on tö ruuf of obsrvatoroi. Finald män lääf. Finland män wuld kätch tiins if wös pouliis. Polis
stjupif. filnand mähn satmrt. Mor jallu... mor biör...
Vappmu tis feivörit taim ov tiö jiir. Is selebrceit strjuudents änd
wöörking piipöl. Kids selbreit wit sima änsd tippaliäp,e finland mrän
selebreit wit dran.k is best. känn fijil sprink komink. Taim tu kou miit
wröörkpiipöl ät paar toimisto. pifoor tät moor trinpk
vappu cis finland eämn vifetriö taim ouv öt jiir. finlanud ämn hiäpi.
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Text: Mathias Mäenpää

GE EN GÅVA TILL ÅBO AKADEMI!
Delta i Åbo Akademis medelinsamling! Tillsammans samlar vi in medel för att garantera högklassig undervisning och forskning på svenska i
Finland även i framtiden. Alla donationer är viktiga.
Donera nu via textmeddelande!
Donationsalternativen är 5, 10 och 20 euro.
Skicka ett av följande textmeddelanden till
nummer 16588: 5E ÅA | 10E ÅA | 20E ÅA
Åbo Akademi tackar för din gåva!

Mera information och kontaktuppgifter:
www.abo.fi/donera
Tillstånd för penninginsamling: POL-2014-12422
Tillstånd för penninginsamling på Åland: ÅLR 2016/7552

-30-

-31-

studentlunch.fi

Klara
Wappen
vänner!

VÄLKOMMEN PÅ
VAPPFEST
30.4.2017
SKUMPAERBJUDANDE!
3€ GLASET
FLASKA 15€ (MATGÄSTER)

-VAR INTE EN RUMPA! DRICK SKUMPA!Auragatan 14 / Aurakatu 14 Turku, Finland

