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We’re baaack! Du läste rätt, efter ett litet uppehåll är din favorit wappen-
blaska äntligen tillbaka. Vi vet att ni har saknat att läsa välgenomtänkta, 
planerade och faktabaserade artiklar av högsta klass som berör allt vik-
tigt som sker i studielivet och världen. Med vår budget kan vi tyvärr inte 
erbjuda er det. Det vi kan ge er är halvslappa, stundvis logiska artiklar 
av halvbra klass som möjligen kan frambringa ett leende då du sitter på 
Vårdberget och försöker undvika att visa alla vad du ätit.

I år har jag fått äran att ge er detta! Naturligtvis kan det ju inte finnas nå-
gon bättre att berätta om Wappen och allt som hör där till än någon som 
aldrig har upplevt den. Ett helt opartiskt perspektiv liksom. Jag har natur-
ligtvis inte åstadkommit detta ensam utan har gjort det tillsammans med 
ett gäng högst frivilliga och entusiastiska redaktionsmedlemmar, varav 
85% inte heller upplevt wappen. För att ändå ge tidningen lite ”trovär-
dighet” har vi alltså även lurat med, ursäkta ”rekryterat”, några som har 
varit med förut. På det här sättet hoppas vi öka vår diversitet så att vi då 
vi säger att vi vill driva med och göra narr av alla jämlikt, verkligen kan 
göra det.

I årets upplaga kommer ni att få njuta av det bästa som årets redaktion 
har att erbjuda så luta er tillbaka och njut! Om du råkar stöta på någon ur 
redaktionen så kom ihåg att vi mycket gärna tar emot beröm. Kritik och 
förbättringsförslag kan riktas till ÅA:s fastighetsplan. Observera slutligen 
att redaktionen gärna undviker frågor, vi vet inte heller vad vi tänkte.

Chefredaktör och professionell prokrastinatör, 
Amanda ”Det är klart att jag kan ta ett till uppdrag” Byskata

Ledare
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Underverk skapas inte av sig själva och en tidning blir inte till 
utan en redaktion. För att ni alla ska få veta vilka som gjort den 
här fantastiska tidningen (och alltså veta vart ni ska rikta alla era 
komplimanger) har vi gjort en kort presentation. Det viktigaste 
ni behöver veta om oss finns med, vad vi heter, vår ålder, vad vi 
studerar, hur många wappar vi har upplevt och naturligtvis varför 
vi har valt att ge all vår lediga tid till att ge er underhållning, det var 
så lite! Om ni träffar på oss så kom ihåg att berätta om alla orsaker 
till att ni älskade tidningen och således även oss. Här har ni Errores 
redaktionen 2022 som vad de än påstår inte alls blev medtvingade 
av chefred!

Redaktionspresentation

Chefredaktör - Amanda Byskata

En 21 gammal Österbottning som studerar 
folkrätt, ni vet det där som typ alla stater 
ignorerar. Har upplevt typ 2 wappar? Räknas 
distanswappar? Annars 0 (sad face). Kom 
med i Errores för att desperat försöka hålla 
sig relevant. Håller även på med kandin och 
behöver alltså prokrastinera. Kan inte säga 
nej och det lät dessutom kul.
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Axl ”Rose” Rantanen

Har en musikålder på 20-50, en mental 
ålder på 23 och är enligt beteende 5 
(Egentliga åldern är 20 + 2 coronaår, så 18). 
Studerar folkrätt, dvs. juridiska disciplinen 
om hur stater inte orkar följa etablerade 
internationella bestämmelser som de själva 
har godkänt. Har upplevt 0st studerande-
valborgar, 21st valborgar, ett femtal doku-
valborgar och kom med i Errores då han 
trodde han hade tid att göra ännu ett extra 
uppdrag under aprilmånad (hade inte det).

Emma Holmback

En tredje årets 21-årig miljö- och marinbiologi 
studerande som har upplevt 2 distanswappar 
(räknas det?) och 0 riktiga. Kom med i 
redaktionen för att chefredaktören tvingade 
henne (chefreds. kommentar: Det är bara 
nästan sant, se inledningen).

Michaela Sandström

Miljö- och marinbiologistuderande på 22 år 
som planerar att bli lärare. Har upplevt exakt 
0 wappar i Åbo. Kom med i Errores för att få 
vappenfiilis, delta i något nytt sammanhang 
och för att träffa lite nytt folk. Det var ett högst 
spontant beslut (som möjligen fattades på en 
utekväll efter nån drink då chefred passade 
på att rekrytera).
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Axel ”Aku” Eriksson

Person med oklar ålder som studerar typ någo 
med politik? Har ett oklart antal upplevda 
wappar. Söker svar på följande: ”Vad är 
meningen med livet?” men inser också:  
”Vissa frågor kommer kanske aldrig kunna 
besvaras”. Kom med i Errores för att klinga 
fast vid ungdomen. Kan likt chedredaktören 
inte heller säga nej.

Rebecca Adolfsson

21-årig statskuskapsstuderande som även 
hon har upplevt 0 riktiga wappar. Hon kom 
med i redaktionen eftersom hon quote ”ville 
va med på pärmbilden :P”. Chefredaktören 
svarade att hon tyvärr måste göra något för 
att få vara med där och efter förhandlingar 
gick hon därför med på att hjälpa till med 
layoutingen (chefred tackar!).

Rickard Lindholm

Statskunskapsstuderande med en ålder på 22 
år (oklart hurudan ålder). Har upplevt ungefär 
0,6 wappar™ (uträkning: 2020 va kanske 10% 
wapp™ o 2021 kanske 50% wapp™). Kom med 
i redaktionen för att bevisa att han är väldigt 
rolig och kan många olika skämt (återstår att 
se, ge gärna feedback!)
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Vad är Errores?

Denna åttiosjätte upplaga av Errores S:tae valpurgis är kanske en trevlig 
eller måhända en ytterst neutral överraskning för nya vappenfirande som 
yrar kring bord, stolar, parkbänkar och torg denna ungdomens natt i Åbo.

Errores S:tae valpurgis är ett årligen återkommande unikt journalistiskt 
mästerverk som utkommer på Domkyrkotorget vid midnatt natten till 
Valborgsmässoafton. Ifall du är ovetande om var du fick tag i denna 
tidning finns det alltså en risk att du befann dig där vid den tidpunkten.

Om du i läsande stund funderar på var denna tidning varit hela ditt liv 
(studieliv rättare sagt) och är bestört över att ha missat den tidigare kan du 
lugna dig. Errores har precis som de äkta vappenfirandet i Åbo lyst med sin 

frånvaro de senaste åren. 
Nu när studerande firar 
våren igen kan du lita på 
tidningens återkomst. 
Det är dessutom enkelt! 
Det enda du behöver 
veta är att Errores utgör 
den ultimata läsningen 
var och när i vappkaoset 
du än befinner dig. Det 
spelar ingen roll om du 
läser första eller andra 

gången, om du står i kö eller precis har vaknat och det plötsligt är maj. We 
are here for you!
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Errores har genom åren sett olika ut och innehållit allt från bingo och 
madlibs till välmotiverade teorier och konspirationer om ÅAs ställning 
och framtid. Allt för att underhålla och samtidigt förtvivla dig som läsare 
samt fira vårens bästa fest.

[DISCLAIMER] Texten och rubriken får i all sin ära uppfattas som 
dumförklarande och förnekande av läsarens förmåga att 1) bläddra i en 
tidning för att se vad den handlar om och 2) använda Google. Om du som 
läsare mot förmodan litar på skribentens insikter i Errores historia och 
syfte får du skylla dig själv.  

Text: Michaela Sandström
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Våra öppettider: 
sön-tor 14-02
fre & lör 14-05

Rabalder Bar
Yliopistonkatu 23, Åbo
www.rabalderbar.fi

BÄSTA 
COCKTAILS  
I ÅBO
Välkommen till 

Rabalder!

Hej!
Ska ni ordna årsfest i
höst? Boka oss för
spelning redan nu!
Kontakta oss via mejl
ab@abo.fi. Gå in på vår
hemsida axelbandet.fi 
för mera information. 

Till föreningarna 

vid Åbo Akademi
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Recap av åren 2019- 2022
Det är alltså tre år sedan Errores kom ut senast och ni har tvingats leva 
utan all denna viktiga information så länge. Det kan inte ha varit lätt. 
Utan att överdriva kan man säga att det har varit tre händelserika år och 
det är enkelt förstått att man glömmer bort en hel del. Fast vissa saker 
kanske är lika bra att glömma. För att ändå försöka sammanfatta det som 
har hänt sedan Errores senast kom ut har vi i redaktionen sammanställt 
denna händiga recap av allt det viktigaste. Här har ni alltså allt som hänt 
och som ni troligen helst hade velat glömma bort!

2019

Errores ges ut och wappen firas i Åbo.
Majoriteten av Errores redaktion börjar studera, ÅA 

har en ljus framtid!
Åbo Akademi får sin första kvinnliga rektor, tänk så 
frammåttänkande och nytt! Det här kommer bli bra.

Ett virus börjar spridas, säkert inte något större 
bekymmer, det går snart över.
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2020

Nytt år och nya möjligheter!
Det är faktiskt snö på fastlaskiainen.

Corona börjar spridas mer och mer, men det är väl inte 
ännu något problem, eller hur?

Världen går in i en lockdown på grund av coronan, två 
veckor så är det säkert över.

Åbo Akademi övergår till distansstudier.
Wappen firas hemma och Errores ges inte ut.

Andra vågen av corona kommer, nya restriktioner sätts in.
Kåren brinner.

2022

Nytt år och nya möjligheter, tredje gången gillt?
Världen börjar återgå till det normala.

Åbo Akademi får en ny rektor.
Fastlaskianen firas på distans igen, men med fysiska 

efterfester.
Pampas ordnas igen!

Wappen firas på Vårberget där den hör hemma.
Errores ges äntligen ut igen!

2021

Nytt år och nya möjligheter, igen!
En tredje coronavåg med nya varianter börjar spridas.
Fastlaskiainen firas på distans med videor som skickas 

in på förhand.
Distanswappen vol. 2.0 firas, Errores ges inte ut.
Åbo Akademi sparkar sin första kvinnliga rektor.

Klubblokalerna får öppna igen!
Årsfester kan ordnas normalt igen.

Text: Amanda Byskata11



Wappen – va e de?
Om ni som mig studerar för tredje året (eller mindre) har ni antagligen inte 
ännu under studietiden fått uppleva en fullskalig wappen. Sannolikt har ni 
kanske firat i mindre kompisgrupper eller på diverse digitala plattformar, 
eller varför inte med familjen. Om ni nu har fått tag på denna tidning och 
läser detta är det dock ett bra tecken på att ni för tillfället kanske håller på 
och skapar era egna första minnen av en ”normal” wappen. Jag tänkte nu
berätta lite om varifrån traditionen med wappen kommer och hur den 
firats genom tiderna. Jag kan tänka mig att detta är något som varenda en 
av er drömt om att få läsa i Errores.

Högtiden har senare på 1400-talet 
namngetts efter och firats till minne 
av en engelsk prinsessa/abbedissa 
(=nunneklosterföreståndarinna), vars 
namn var Valborg eller ursprungligen 
Walpurgis. Förr trodde man att luften 
på natten mellan valborgs mässoafton 
och första maj är smockfull av flygande 
häxor. Jag skulle rekommendera att ni 
för säkerhetsskull håller ett extra öga på 
kompisen också denna wappen så att kompisen inte kidnappas av häxor, 
med risk att då föras till någon tysk bergstopp för att offras.

På wappen har det också länge förekommit traditioner med brasor för 
att t.ex. elda upp skräp som släpats ur skogen under vintern eller för att 
skrämma bort onda andar och häxor. Brasor förekommer dock vanligen 
inte hos finlandssvenskarna. I stället föredrar vissa finlandssvenskar att 
samlas runt statyer, medan de flesta kanske nöjer sig med att samlas i 
parker. 12



Dagen för det huvudsakliga firandet verkar ha varierat en del mellan 30 
april och första maj. Under 1800-talet var 1 maj dagen då man firade, 
valborgsmässoafton firades inte alls. På 1900-talet verkar det som att 
finländarna blev mer festsugna och började fira redan på kvällen 30 april. 
Under förbudstiden (1919–1923), då moschan (=hembränt) flödade, 
flyttade finländarna sitt firande från offentliga platser till mer privata 
lokaler och det blev vanligt att gemensamma sillfrukostar ordnades 1 maj 
(varför detta ständiga behov av sill till krapulafrukosten?). På liknande 
spår som under förbudstiden kan man väl säga att vi är ännu idag, förutom 
att en hel del av firandet också flyttats ut i offentliga parker.  

Tro de eller ej, men under mina wappen-efterforskningar upptäckte jag att 
Åbo har en helt egen rubrik i Wikipedia: ”Traditionsenlig valborg i Åbo”. 
Där stod inget som ni inte redan vet; studerande samlas i Vårdbergsparken, 
Brahe Djäknar sjunger, mösspåtagning bla, bla, bla. Undertecknad vill 
tillägga att också Florakören varit med på ett hörn i wappsjungandet 
sedan 2018, detta visste inte ens den allsmäktige Wikipedia :) 

Nu är ni hoppeligen fulla, av info om wappen. Duktigt må jag säga om 
ni orkade läsa ända hit! Undertecknad tar inte ansvar för eventuella fel i 
texten. Det får ni skylla på Wikipedia.

Text: Emma Holmback

Källor: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Valborgsm%C3%A4ssoafton 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heliga_Valborg
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Metoder för Åbo Akademi att 
spara pengar

Som varje god ÅA-student vid det här laget vet har allas vår kära Alma 
Mater på sistone haft problem med pengar - närmare bestämt bristen 
därav. Är detta en uppvisning i solidaritet med oss studerande? Eller har 
redovisningen outsourceats till en indisk sjuttonåring på Fiverr? Hur som 
helst följer här några tips för ÅA:s ledning att få ekonomin på rätt köl och 
rädda universitetets främsta statussymbol - finlandssvenskheten.

1. Ansök om KELA-stöd

En juridisk person är väl ungefär samma sak som en fysisk person? Logga 
in på oma.kela.fi, fyll i blanketten “hae toimeentulotukea”, skriv en sorglig 
berättelse om hur lilltån gör ont och wow! ÅA:s inkomster steg just med 
några hundra euro per månad! Inte mycket, men allting är hemåt.

2. Sälj sponsoravtal

ÅA kunde sälja namnrättigheter till kurser, auditorier eller till och med 
hela byggnader till privata företag, lite som idrottsklubbar gör. Hur skulle 
det inte vara att gå på föreläsning på kursen Skärgårdsbaren grundkurs i 
marinbiologi i auditorium K-Citymarket Turku Kupittaa?
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3. Grunda ett ÅA-Onlyfans-konto

Här finns massor av outnyttjad potential. 
Istället för Instagram-ambassadörer 
kunde ÅA satsa på Onlyfans-
ambassadörer - garanterat mer lukrativt 
(och attraktivt ;)).

4. Sälj NFT:s

Istället för att på riktigt sälja exempelvis huvudbyggnaden kunde 
ÅA skapa en digital version och sälja den till någon lättlurad techbro 
(skribenten vet int hur NFT:s fungerar). Och varför sluta där? Sälj ÅA:s 
logo! Sälj examensintyg! Sälj hela universitet! Om folk köper ritade apor 
för tusentals euro finns det väl nån som är villig att köpa en suddig bild på 
Arken för en tia också.

5. Snabblån

Alltid ett säkert val. Om läget är riktigt dystert kan man ännu satsa hela 
lånet på Eurojackpot. Go big or go home!
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8. Förklara krig mot Norge och ge upp villkorslöst

Grattis! ÅA ägs nu av Norska staten. Förbered er på att få årsbudgeten 
fyrdubblad och råolja inpumpat rakt i era blodådror.

6. Grunda världens första Metaverse-universitet

Om eurojackpot-planen skiter sig och snabblånsfirman närmar sig med 
räntor högre än Weimarrepublikens inflation kan det hända att läget 
känns desperat, men frukta icke! Denna revolutionerande idé får vårens 
fastighetsplan att se ut som en barnlek: bli först i världen med att flytta 
ett helt universitet till The Metaverse®, utan några som helst fysiska 
utrymmen! Det avlades ju ändå fler studiepoäng under pandemin, varför 
gå tillbaka till hur det var? Innovativt, framåttänkande och framför allt 
billigt!

7. Ersätt föreläsare med AI-chatbottar

Om övergången till The Metaverse® inte var tillräckligt radikal, 
nytänkande och kostnadssparande för dig kommer här nästa steg för 
att heltdigitalisera universitetet: ersätt dyr personal och professorer med 
chatbottar! Kvaliteten kan variera, men som man säger: “keep throwing 
shit at the wall and hope something sticks”. 
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9. Grunda en stiftelse

En stiftelse med kapitalinnehav värda 800+ miljoner och en årlig 
avkastning på cirka 15-20 miljoner skulle göra mycket för att lösa 
ÅA:s finansiella problem. Stiftelsen kunde döpas till exempelvis ‘Åbo 
Akademis understödsstiftelse’, ha sitt kontor i Puolalaparken och med sin 
avkastning understöda akademins verksamhet. Tyvärr är detta scenario 
väldigt orealistiskt: att någon skulle understöda ett sjunkande skepp som 
ÅA är knappast sannolikt då samhällsnyttan antagligen skulle vara större 
om man helt enkelt brände pengarna för värmeenergi. 

Om samtliga av dessa tips av någon orsak misslyckas kan ÅA som sista 
utväg låtsas att samtliga skuldavtal i själva verket ingåtts av “Kungliga 
Akademien i Åbo” och hänvisa samtliga indrivare vidare till universitetet 
i Helsingfors.

Text: Rickard Lindholm
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ÅAS Specialföreningar vol. 2
Alltid nu som då hittar man på Jodel inlägg där det frågas vad vissa 
specialföreningars förkortningar egentligen står för. Ifall ni någonsin har 
funderat på dessa förkortningar så kan ni läsa detta utdrag av specialföreningars 
verksamhet (Redaktionen förbehåller sig rätten till misstolkningar).

ÖlNjutarföreningen (ÖN) 
Denna österbottniska specialförening 
specialiserar sig på att dricka öl och speciellt i 
vansinnigt stora mängder. Föreningen leds av 
en Ölkung eller -drottning vars primära roll 
är att förse medlemmarna med öltastingar 
och öltävlingar, tillika som hen fungerar som 
den snabbaste och mest kunniga öldrickaren 
i föreningen. Vid dessa evenemang lär sig 
medlemmarna att så väl som njuta av öl 
även dricka ölen i rasande fart. Föreningens 
medlemmar är kända för att lukta jäst och 
vara otroligt snofsiga när det kommer till att 
beställa öl på krogen. 

Alla Skalliga Kamrater (ASK)   
Inom ÅAS finns det en förening för alla 
sorters personer. Denna förening är speciellt 
riktade åt skalliga personer och endast 
sådana som är kamratliga. Detta gäng brukar 
gå omkring med läderrockar och samtidigt 
lyssna på rejält hård rock n’ roll. När man ser 
dessa på deras evenemang är de överlägset 
mest högljudda.
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SvindelFöreningen (SF) 
Denna förening lyckas aldrig riktigt 
stå länge på fötterna. För föreningens 
medlemmar svajar det oftast fram och 
tillbaka. Missta er aldrig ifall ni träffar 
medlemmarna på deras klubblokal 
Karusellen, vid första intryck verkar det 
som att medlemmarna har druckit en 
flaska kossu, men egentligen har det bara 
fått i sig en öl eller två. Tveka inte att dansa 
med föreningens medlemmar, det kan bli en riktig virvelvind

Medvetslösa Kartellen (MK) 
Detta gäng festar hejdlöst mest hela tiden. 
Därifrån har deras namn även härstammat från. 
Man ser aldrig medlemmarna på campus för 
de ligger i en alkoholinducerad koma hemma i 
ett badkar. I denna förening stöter man varje 
termin på evenemanget 100-klubben. Kartellen 
är bara deras påhitt, de sysslar verkligen inte 
med något olagligt. 

Katolska Kabinettet (KK) 
Religion är nyckelordet i denna 
förening. Föreningens medlemmar är 
starkt troende och nyktra katoliker. 
Detta kabinett är förespråkare av 
katolska kyrkans tro. Principer som 
tro, hopp och kärlek, barmhärtighet 
och goda gärningar är centrala för 
föreningen och dess medlemmar, ifall någon begår brott mot föreningens 
principer innebär det självspäkning. Killarna i föreningen kallas för munkar 
och tjejerna kallas för nunnor. Det är väldigt viktigt inom föreningen att 
munkarna och nunnorna inte blandas. Deras festlokal har ändrat ställe 
många gånger men den kallas än så länge för klostret. Dit kan man ta sig för 
att dricka nattvardsvin och äta oblat. 
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Bara i Dur (BD)  
På Åbo Akademi finns det 
en hel del körer, bland annat 
Brahe Djäknar, Florakören 
och sen då Bara i Dur-kören. 
Namnet hänvisar till att 
denna kör endast sjunger 
sånger i dur. Första låten i 
deras vårkonsert är alltid 
trevlig att lyssna på när den 
alltid är så glad, men redan in på den femte låten börjar det bli otroligt 
tråkigt att gång på gång lyssna på glada sånger. Ifall du råkar träffa en av 
dessa under wappen kommer du att infekteras av deras positivitet och du 
blir väldigt störd på att deras leende sträcker sig från öga till öga.

Löjliga Seglats Konsortiet (LSK) 
Finns det något mera att beskriva? 
Denna förening är definitionen 
av snofsighet och samtidigt är de 
även löjliga. Konstant under året 
diskuteras kommande seglatser och 
på föreningsmässor säljer de inga 
halarmärken utan i stället skryter de 
åt förbipasserande om deras senaste 
seglats och hur onyktert det gick till. 
Seglatsen brukar oftast inträffa på 
sommaren, datumet kommer oftast 
som en överraskning så oroa er inte 
ifall ni inte hinner delta på seglatsen. 
Namnet hänvisar till att seglatsen 
endast är löjlig och dyr.

Text: Axel Rantanen 20



Errorebus

Stortänkande skapare: Axel Rantanen

Svar: Valborgsmässoafton

Behöver du knugga geniknölarna eller vill du träna din hjärna och 
testa hur många hjärnceller som överlevt wappenveckan? Testa dina 
kunskaper här och utmana en kompis. Blir det för svårt finns svaret 
längst ner på sidan (kom ihåg att svänga tidningen uppochner först).
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Mjöddrinkar
Solsken, körsång, Vårdberget, studentmössa, extrem krapula och 
naturligtvis mjöd, allt det som hör till wappen! Mjöd är kanske inte det 
första man tänker på då man tänker wappenfest men det fick redaktionen 
att undra, går det att göra drinkar med mjöd? För att göra det enklare ifall 
ni vill testa dem har vi gett poäng på både smak och drinkability aka hur 
mycket av det här skulle du kunna dricka?

Mjöd Mula

”Toner av vanilj, äppelblommor, studentmössa, skosula efter 
motionsstunden, som att spy kl. 01.49, gäst som stått framme för länge 
och kanske lite lime som typ i Mikaels gräddtårta”

Recept: 

Hälften ginger ale
Hälften mjöd
4 cl vodka
En limeklyfta

Rebecca: 3 av 5 för smak, 5 för drickbarhet
Emma: 4 för smak, 5 för drickbarhet ”Man skulle kunna dricka mycket 
av det här”
Michaela: smak 3 av 5, 4 för drickbarhet ”Sku hellre dricka bara möjd”
Rickard: 3 av 5 smak, 4 av 5 drickbarhet, ”Mid, känns som att man aldrig 
sku bli full av det här”
Axel: smak saft av 5, drickbarhet allt för mycket av 5
Amanda: 3 av 5 för smak, 5 av 5 för drickbarhet ”Plain, men int dåligt”
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MjÖl

”Toner av bröd, wet t-shirt contest, morgonandedräkt och kl. 23.38 spyor”

Recept:

1/3 mjöd
2/3 öl 
En citronklyfta

Amanda: 3 av 5 för smak, 4 av 5 för drickbarhet
Rebecca: 1 av 5 för båda ”Förstörde mjöden”
Michaela: smak 3, drinkability 2,6 ”Helt okej, sku hellre dricka det här än 
bara öl”.
Rickard: ”Mjöl! (Tumme upp (Those who know, know)) smak 4 av 5 
gamla jästbitar, drickbarhet 5 av 5!
Emma 2 av 5 för smak och 2,5 av drickbarhet ”Kanske okej om man är 
lite påverkad”

Aperol mjöd

”Toner av Lykke-Li, kork, krabbis, oborstade tänder, våt hund och sku int 
spy av den utan sku betala 15 € och ångra mig”

Recept:
1/2 skumppa
1/2 mjöd
4 cl aperol

Axel: smak 5 av 5, drinkability 10 av 5
Emma: smak 0,6 och drinkability -0,3
Amanda: 4 av 5 för smak 3 av 5 för drinkability
Michaela: ”Lite samma känsla som då man tar oblaten till nattvarden, 
torrt och udda” drinkability 1,5 och smak 3,8
Rebecca: 1 av 5 för drinkability och 2,8 i smak
Rickard: smak 1 av 5 fuktiga skumppakorkar och drinkability ”ba nä av 5”
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Mjödmosa

”Toner av hawaii pizza, Arkens biryani och antingen spyr du direkt eller 
så spyr du int alls”

Recept: 1/3 skumppa
1/3 juice 
1/3 mjöd 
+ eventuellt 4cl kossu

Michaela: smak 5 av 5, drinkability 4,4 av 5
Rickard: smak 2 av 5, drinkability pi av 5 (3,14)
Amanda: 3 av 5 för smak och 5 av 5 för drinkability
Rebecca ”I fuck with this” smak 4 av 5, drinkability 3 av 5
Axel: ”Det här sku actually kunna vara en drink” smak 3,49 av 5 och 
drinkability ”sku orka med ett glas av 5”
Emma: smak 3,7 av 5 (om man inte luktar på den) och drinkability 3 av 5

Bonus round

Emma bestämde sig för att testa att blanda Aperol mjöd och mjödmosa.

”Alltså typ bättre än Aperol mjöd men...”
Smak 1 och drinkability 0,5

Slutkommentarer: 

Axel: Det här var saftigt!
Rebecca: Varför gjorde vi det här på en måndag?

Text: Amanda Byskata
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Bingo
Det är äntligen wappen igen och därmed dags att spela allas favoritspel 
wappenbingo. Ifall du aldrig spelat bingo förut går det till så att du efter 
avklarad handling kryssar för den rutan och då du kryssat för alla rutor 
får du bingo. Ifall du får bingo så kom ihåg att ropa ut det högt så alla hör 
dig, så uppenbaras ditt pris framför dig (redaktionen tar inte ansvar för 
uteblivna priser).

Hört MK:it 
prata om 
segelbåt

Hälsa på en 
Errores redaktör

Ät struvor/ 
munkar

Någon tappar 
studentmössan

Läs Errores Besök alla 
klubblokaler

Drick vatten
Snälla!

Ta en 
återställare

Lyssna på 
Ikuinen vappu

Testa någon av 
mjöddrinkarna

Tappa bort ditt 
sällskap

Drick skumppa Ångra veckans 
livsval

Besök subi

Spendera 
morgonen vid 

toaletten
Se på 

wapprodden
”Wabu ei lobu” Sjung en 

snapsvisa

Fri ruta!
(Så det inte blir för tufft)
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Errores madlibs
Det var en  dag i april. En  vind susade längs 

med   och Kim Kårmedlem, med en   

i handen,     för det var klart att våren äntligen var 

här. Dagen före hade Kim känt av   , men numera 

visade sig detta bara i form av    .Efter det 

som hänt förra gången, med Kims    vänner och 

  ,  Kim att det var nog dags att skaffa nya 

  kompisar. Kim  sin    

i takt till Cardi B’s WAP, dagen till ära. När Kim väl   

fram till Vårdberget var festligheterna i full fart. På grund av de 

  undantagsförhållanden som  regeringen          

beslutit om hade mösspåläggningen ersatts med påläggning av  

   i stället. Detta tyckte Kim var    

‘’Bättre att      , än att   

         ‘’ brukade Kim säga.

adjektiv

substantiv

adjektiv

substantiv

verb

ett symptom

adjektiv ett tillstånd

adjektiv

känd person verb

verbadjektiv adjektiv substantiv

verb

adjektiv politiker

klädesplagg adjektiv

verb

verb adjektiv

adjektiv
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Lika snabbt som man hinner säga   hade folk satt på 

sig sina   och en väldigt    

närmade sig Kim. Hen utbrast ‘’   , det var så länge 

sedan vi senast   tillsammans!’’ Kim   

   och konstaterade att    n o g 

hade fel person. ‘’Jag har väl aldrig   med   

’’ sade Kim, och     hemåt. Detta skul-

le förbli sista wappen för Kim. Efter  år i studielivet var 

det dags att    . Kim visste dock att det alltid 

skulle finnas   att fira    varje  

  på Vårdberget i flera år framåt. Med ett   

på läpparna somnade Kim i en   sömn och väntade 

på morgondagens      .

Skapare: Axel Eriksson

substantiv

klädesplagg adjektiv känd person

kraftuttryck

verb verb

adjektiv känd person

verb substantiv

verb adjektiv

siffra

verb

substantiv helgdag

årstid substantiv

adjektiv

tillstånd
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Nya kurser vid ÅA
Går du ibland runt och tänker ”varför går jag egentligen den här kursen, 
när kommer jag behöva det här på riktigt?”. Du är inte den enda. Många av 
oss har säkert suttit i salen och tentat en kurs utan att ha någon som helst 
plan på att någonsin använda den kunskapen igen, allra minst i arbetslivet. 
Vi har goda nyheter åt er. ÅA har äntligen lyssnat på sina studerande, vi 
vet vi är lika chockade, och vi kan nu ge er en smygtitt på kursutbudet för 
nästa år som är fullt av kurser som faktiskt är nödvändiga.

1. Grundkurs i ÅA:s intra, 5 sp

Har du undrat hur du hittar någonting på ÅA:s intra? Har du sökt runt 
i timmar utan att bli klokare på när den allmänna tenten är? Vill du bli 
marginellt bättre? I Grundkurs i ÅA:s intra går vi igenom grunderna i hur 
du hittar till ÅA:s intra och sedan hur du söker fram information. Du får 
göra egna sökningar och det ingår även ett grupparbete. Efter avslutad 
kurs förväntas du kunna söka fram information såsom ”Hur länge slipper 
jag in till ASA med HID-nyckel?” och ”När ska jag lämna in min kandi/ 
gradu”? Förkunskapskrav: inga. Rekommenderas till alla ÅA studerande 
oavsett studieår.
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2. Grundkurs i arkitektur, 5 sp

Vill du lära dig hur man designar och 
planerar byggnader? I grundkurs i 
arkitektur ser vi på verkliga exempel och 
ställer oss frågor såsom ”Vem har valt 
den här dörren?” och ”Har personen 
faktiskt sett ett kansli förut?” Som en 
del av kursen får du även observera 
det nya nybygget som är på gång till 
kvarteret stjärnan. Efter avslutad kurs 
förväntas du kunna grundläggande 
byggnadsplanering samt veta vad du 
inte ska göra. Förkunskapskrav: inga. 
Rekommenderas till ÅA:s ledning.

3. Avancerad kurs i napping, 5 sp
Vi vet, det här låter inte som 
någonting som det behövs en kurs 
i och allra minst en avancerad kurs 
men hear us out. Studielivet kan 
vara tufft och ibland behöver man 
en nap, ibland till och med under en 
föreläsning. Efter avslutad kurs kan 
du sova genom vilken föreläsning 
som helst, till och med fysiska. 

Observera att du förväntas ta med eget material och kuddar kommer 
inte delas ut. Förkunskapskrav: grundkurs i napping. Rekommenderas 
till studerande som redan kan lite om området och vill utveckla sina 
kunskaper

Kom ihåg att anmäla er till kurserna via peppi, tyvärr ingår inte någon 
sådan kurs ännu, det kostar för mycket. Vi hoppas att ni får ut nytta av 
dessa kurser och kom ihåg att fylla i kursutvärderingen efteråt så att ÅA 
vet vilka åsikter de ska ignorera.

Text: Amanda Byskata
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Memes
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Wappen checklist
Wappen är en tuff vecka och det kan vara svårt att tänka på allt. Speciellt 
nu då många inte har firat wappen tidigare är det säkert många som 
undrar vad man ska tänka på. Redaktionen har därför sammanställt 
denna händiga checklist som du kan gå igenom före du går ut genom 
dörren för att fira att våren är här genom att supa en vecka i streck.

 ☐ Vakna upp någonstans (sängen, soffan, golvet, vessan)

 ☐ Ångra gårdagen

 ☐ Överväg att spy

 ☐ Drick vatten

 ☐ Överväg att spy igen

 ☐ Ta en återställare

 ☐ Sätt på dig kläder

 ☐ Sök reda på din telefon

 ☐ Kolla snapchats från gårdagen och cringea åt det du ser

 ☐ Kolla var ni ska supa idag

 ☐ Ta dig ut från din lägenhet

 ☐ Bli chockad över solskenet, varför är det så ljust?

 ☐ Ta dig till dagens festplats

 ☐ Ta dig hem

 ☐ Överväg att spy

 ☐ Slockna någonstans, föredragningsvis nära vessan

 ☐ Börja om från början

Glada wappen!
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