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S:tae Valpurgis

Det 84:e försöket.

ÅBO AK ADEMIS STUDENTKÅR

THE STUDENT UNION OF ÅBO AKADEMI UNIVERSITY

Errores S:tae Valpurgis är Åbo Akademis Studentkårs Wapptidning.
Den utgivs varje år den 30 april, förutom de år då detta av någon
orsak inte sker.
De alster som här föreligger läsaren är skrivna av en redaktion. Texterna är i teorin godkända av kårstyrelsen. I år är dessa i stort samma
personer. Vi unga försöker med andra ord så gott vi kan lära oss god
förvaltning av de äldre ankorna i vår kära finlandssvenska damm.
Hej. Glada wappen!

Föreningen för oss som har
studerat vid Åbo Akademi.

Bli medlem!

www.aboakademisalumner.fi
www.abo.fi/aboakademiker

Studenter - våren är här, eller?
Välkommen till Errores S:tae Valpurgis underbara värld. Detta är
tidningen du inte ens visste om
att du kunde
utan.
En tidning
CHEFleva
RED
INLEDNINGSTEXT
du inte ens visste att du längtade
efter.
Allt du läser i denna tidning ska
tas med minst en skopa salt och
ett glas skumpa i handen.* Vi
hoppas att denna tidning enbart
hämtar med sig glädje och annat skoj för ditt wappfirande. Om
inte, tar vi gärna pengarna tillbaka.
Ha en angenäm vapp vänner, håll
i hatten och så ses vi i vimlet!
Ina Laakso, chefredaktör

*
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BINGO!
Deltagit i
Tänker ta en
utgivningen av
rappiokalja 2.5
Errores

Druckit minst
tre glas av
någon
annans
skumppa

Druckit
skumppa ur
studentmössa

Gjort en walk
of fame på
wappdagen

Förstört skor- Köpt majblomna i leran
ma

Glömt solglasögonen

Ätit struvor

Deltagit i
wappmiddagen på Kåren

Somnat
under
picknicken

Tappat bort
något/någon

Kraschat en
främlings mellanfest

Fått hicka

Haft en siisti
vappu

Sett något
naket

Hört någon
säga att hen
aldrig mera
ska dricka
alkohol

Åbovappen
är bättre än
vappen annanstans

Druckit
skumppa till
frukost

Haft en wappballong

Kollat på
wapprodden

Hittat nya
vänner i vimlet

Glömt orden
till Vintern
rasat

Sovit under
Ramlat/cyklat
5h natten före
omkull i vimlet
första maj

Det var alldeles för
länge sen vi sågs
Efter en lång vinter och en längre vår kanske krafterna börjar vara slut och minnet från förra vappen olidligt suddig. Följande fem personer har dock ställt upp
för att förfriska ditt minne om var du studerar och vad vappen går ut på!
Vi ställde följande fem frågor:
1. Vem är du?
2. Om ÅA skulle vara en smak, vad skulle det vara?
3. Vad kunde beteckningen ÅA stå för om inte Åbo Akademi?
4. Ge oss fem strategiska ord inför vappen
(jämför ÅAs ord: mångfald, öppenhet, djärvhet, delaktighet, hållbarhet)
5. Dela med dig av ditt bästa vappentips?

SÖKES!
ERRORES CHEFREDAKTÖR FÖR 2019

Vi söker nu en chefredaktör och redaktion
för nästa års nummer av wapptidningen
Errores! Det är helt kiva, vi lovar!

1. Jag försöker i alla fall vara HF:s
ordförande.
2. Typ memma. Smakar i allmänhet bättre än det ser ut!
3. Årets askeladd
4. Vartannat vatten för att det
sägs att det är en bra ide.
Varma kläder och solskydd för att
det finska vädret har en tendens
att bränna och frysa samtidigt.
Kärlek för att det aldrig kan finnas
för mycket av det.
Yee booi om spellistan tar slut i
mitten. (För att jag e humanist och
kan inte räkna)
5. Passa på att samla pantflaskor
så går du inte så mycket på minus.

JEREMY

SANDRA
1. Jag är den snyggaste hissastuderande som Arken någonsin
skådat, en utekväll med mig och
mitt ruffsiga hår har gott för hela
ÅAs tjejer bådat.
2. Avslagen Cava blandat med
havtorn
3. Ålderdomlig abstinens
4.Morgonskumppa
Parkhångel
Förvirrning
Uppsluppenhet
Smuts
5. Nykterhet

1. En vaccinerad Jeppisbo med
bättre pappaskämt än min egen
farsa
2. Passionsfrukt (eftersom många
helt tydligt brinner för studierna
och att vara crazy tillsammans
med specialföreningarna) med en
lätt bismak av krapula och studiestress
Bismakerna behöver inte motiveras
3. Åbo Aektenskapsförmedling
4. Skiftnyckel - Att sabrera en
skumppaflaska med skiftnyckel
är ett beprövat koncept av en
teknolog.
Färdigpackad picknickkorg - Ni
vet nog.
Finlandia - När ni hör det här är
det dags att gå hem, nej ni behöver inte försöka hjälpa å städa bara gå hem.
Ingeteroligthålltystjaharkrapula
- Shh.
Rödvin - Försök nu för allt i
världen undvika att spilla rödvin
på den vita tofsmössan. Om ni
absolut ska göra det så spill de
på någon gamyls redan smutsiga
mössa
5. Se till att ha mindre krabbis än
er kompis. Det är roligt att skratta.

MARTIN
En mjuk man kräwfva mjukiskläder.

TUMMEN UPP FÖR AXEL OCH STINA!
Tummen upp för Axel och Stina som vajar
på observatoriets topp. Det är alltid skönt att
fira wappen med er utom räckhåll.
Pussar och kramar, önskar Allwar

Fotograf: Anne Günther

ULRIKA

1. Kort och tjock gammal tant
2. Smaken kommer fram i Chancellor’s Centennial Pils, behöver jag
säga mera?
3. Ångra aldrig
4. Vår – Det SKA vara vår när det är
vappen
Gemenskap – Över det finlandssvenska, ÅA och inom Åbo
Lagom med alkohol – Om man inte
har lagom med alkohol kan man inte
helt uppleva det som sker på Vårdberget, ifall man är för full missar
man allt. Men om man inte är lite
glad känner man sig utanför!
Trängsel – Mycket folk ska vara med
Vårdberget – Inget säger vapp lika
mycket som Vårdberget, det står för
kontinuitet
5. Ät struvor!

1. En nästan n:te årets studerande som borde
gå till studiepsykologen för att få hjälp med
sin gradu
2. Koriander. Ser ut som persilja men it will
fool you.
3. Återanvända absurditeter
4. Mellanmål – För att no one is allowed to
be hangry på vappen,
Såpbubblor – Ballonger är jä*ligt skrämmande
Solglasögon – För att intala dig själv att din
krabbis inte syns igenom dem
Fickplunta – Man vet aldrig när man behöver en stänkare
Telefon – Så att du kan ringa dina borttappade kompisar
5. Glöm inte chipsen – du tror att du kan
vara hälsosam men vem lurar du egentligen
mest?

KARIN

Errores testar: ÅA 100
Ifall du missat ett jubileumsår kan Errores förfriska ditt minne om att en
instans nära dig fyller 100 i år. Ja, du gissade rätt, käraste Åbo Akademi.
Jubileumsår ska firas stort och så även gör ÅA.
Eftersom universitet lär oss att tänka kritiskt har vi kritiskt kvalitetsgranskat ÅA:s jubileumsprodukter så att vi vet vad Alma Mater går för.

DEN NYA WEBBEN

ÅA:s nya webb är kanske ett av de största projekten som gjorts till detta
jubileum. Fastän webben är splitter ny och glamorös, kan du vara säker
på att ifall du eller din väns ansikte syns på bilderna, kommer de troligtvis
ännu vara där då dina barnbarn börjar på ÅA. Men det är väl något att
vara stolt över.
Den största uppfinningen var en fungerande SÖKMOTOR. Wow – att inte
behöva googla för att hitta sig fram? Även den n:teste av n:te årets studerandena tappar hakan. Och vi har stress-testat webben för att se ifall ÅA
har svar på vad man behöver under valborg!

SÖKORD
Vappen
Vårdberget
Vapp
Valborg
Studentmössa
Alkohol
Ballong
Fira

ANTAL RESULTAT
0
1
1
1
0
4
0
35

Vad säger detta oss? Att ÅA är bra på att fira annat men inte vappen, tur
finns Studentkåren & specialföreningar här för dig!
ÅAs nya webb får klart godkänt, men förlita er på andra källor ifall ni vill
veta vad ni ska göra under vappen.

HISTORIKEN

Den kanske mest traditionsenliga produkten då jubileum firas. Eftersom 100 är
maffigt behövdes hela två
böcker för texterna.
FAQ:
Kan man använda historiken
som kudde?
Ja. Ypperlig på första maj,
resten av året lite för fyrkantig
Hur kan man fixa vingligt bord
med historiken?
För tjock. Vårt bord var inte
ens sönder.

Färg: Senapsgul & ketchupröd
Vikt: Tillsammans som en
skumpaflaska innan vappen
Längd: Studentmössa i storlek
57 x 1 1/3
Layout: Retro men på ett chict
sätt

Historiken som träningsvikt?
Bra för 2:a eller 3:e maj då du vill ta tag i ditt liv igen efter vappen.
Rekommenderad WC-läsning?
Enbart för långvarigare symptom.
Hållbar i kylskåp?
Do try this at home (eftersom vi inte gjorde det).

CHANCELLOR'S CENTENNIAL PILS
Ifall du inte ännu i denna dag hört
eller smakat på denna ljuva dryck
bör du nog illakvickt söka dig till en
sådan. En väldigt positiv överraskning och troligtvis den mest lyckade
jubileumsprodukten!
Eftersom någon på ÅA var så kreativ att komma på idén om en öl så
behövde redaktionen också använda sin kreativitet för att stresstesta
denna jubileumsprodukt.
Hur dricker du ölen bäst?
Med sugrör? Jontte svarar att sugröret sög. Och dessutom behöver
vi komma ihåg att sugrör verkligen
inte hör till #siistivappu-kampanjen
som ÅAS är med i.
Med sked? Fungerar, jatkoon, men
normalt glas är ändå bättre.
Filtrerat genom en Sverige-keps 
den blev mesig då den gick genom
Sverige.

ÅA 100 OVERALL EXPERIENCE?
För det mesta helt godkänt, vi
väntar med spänning på resten
av året. Dock väntas ännu den
största och vackraste produkten av dem alla, nämligen PEPPI! Vem och vad Peppi är lär väl
ingen veta, inte ens hur hen ser
ut. Men utlovat är det räddningen till alla våra problem.
Tack för utmaningen ÅA 100 –
ÅAS 100 utmanar!

ÅAS SPECIALFÖRENINGAR

(Redaktionen förbehåller sig rätten till misstolkningar)
Har du någonsin funderat på hur många specialföreningar ÅAS har och
vad de gör? I så fall kan du läsa detta utdrag av specialföreningars verksamhet som redaktionen sammanställt.
KK (Kaffeklubben)
Vår äldsta specialförening, vars verksamhet
mest går ut på dricka kaffe och snacka skit i
ett mörkt rum mellan kl. 12 och 15. Klubben
leds av en Kaffekung som viger sitt liv åt att
hitta den gyllene kombinationen av malda
kaffebönor och vatten. Klubbens medlemmar är kända för att inte bli klara med sina studier inom utsatt tid.
MK (Moderata koncernen)
Den föreningen inom ÅAS som förespråkar måttlighet i livet. MK förespråkar att människan ska leva sitt liv normalt
och utan extra förnödenheter. Att unna sig något som i stil
med t.ex. god mat eller dryck kommer inte på fråga utan
det föraktas starkt av klubbens medlemmar.
SF (Solförbundet)
Solkungen Tamminens egna specialförening. Mången sportintresserad studerande har i tiderna fått för
sig att grunda en förening vars syfte är att gå i färgglada kavajer och uppnå klimax genom en oändlig
monolog. Träffar du en av dessa under wappen ska
du snabbt avlägsna dig innan ögon- och/eller hörselskador uppstår.

SKADADE DU DIG IGÅR?
Oroa dig inte! Det som inte dödar härdar!

HF (Hemliga föreningen)
Ingen vet, ingen har vetat, ingen vill veta. En förening dold i
mystik och mörker. Vad föreningens verksamhet går ut på är
oklart, men det ryktas via mulliradio att medlemmarna brukar
hålla till i ett underjordiskt utrymme.
TSF (Tequila & Sombrero föreningen)
Denna förening finns till för främjandet av kryddig
mat och det mexikanska arvet inom Åbo Akademi.
Föreningen är känd för att ordna vilda middagar
med mariachi band. Muy caliente!
RÅA (Real Åbo Akademi)
Ett gensvar på dagens ”fake news”-samhälle, en organisation som kämpar för moral
och rättvisa, Real Åbo Akademi. Föreningens
medlemmar brukar tyst sitta ner och läsa respekterade tidskrifter samt kritiskt källgranska sina vänners linkade artiklar på facebook.
LSK (Lilla Söndagsklubben)
Föreningen för akademins radstuderande.
De som nöter på i all tysthet och blir klar
med sina studier i förtid. Föreningen brukar ordna studiekvällar i ändamålsenliga
och väl upplysta utrymmen med ergonomiska stolar.

Den riktiga orsaken till att du började studera på ÅA?
Har du någonsin gått omkring på campus och plötsligt känt dig som
om du var med i en saga? En känsla av att någonting spännande snart
kommer att hända och att du kommer hamna med i ett äventyr med
en massa lustiga figurer som du aldrig sett förut? Nej, jag talar inte om
ett wapp-äventyr som ESF-challenge eller en fredagkväll på B – utan
om ett magiskt äventyr med sagolika väsen.
Eller den där känslan som uppstår då man ser någon, är HELT SÄKER
på att man sett hen förut, men bara inte kan placera VAR? Inte? (Säg
bara ja, det gör det lättare för oss.)
JA! Du känner igen dig i känslan! Och vi på Errores vet varför! Det är för
att många av de figurer som figurerar på campus också likaväl kunde
platsat i en saga. Vi har identifierat åtminstone tre kända ÅA-personligheter som är kusligt lika karaktärer från populärkultur.
Kanske det är därför ÅA känns så hemtrevligt - de här personerna är
ju redan välbekanta från våra favoritfilmer då vi var små!

Mera bubbel åt folket!
Vad är en vapptidning utan en skumpa-tasting? Inte ens en tidning. Vappens karaktär är för många bubbligt, därmed skulle Errores redaktion testa de mest fantastiska skumvinen för att just du ska ha en bubblig och
dekadent vapp på Vårdberget! Juryn bestod således vis av redaktionen
(för vi kan ju inte skriva fake news) samt en inkallad expertmedlem, låt
oss kalla hen ÄktaFinlandssvensk_92.
Redaktionen ifrånsäger sig allt ansvar ifall du upplever besvikelse eller illamående pga ditt skumvinsval.
Chocolate in a bottle
pris 21,48€ - 6,5%
(Hört i Alko: CHOKO, PÅ FLASKA, MED BUBBEL I? Kan det
bli bättre?) Vi får väl se…
Inski: Den här är sjukt disturbing. Som jordgubbbssstrut
med våffel och choko. Super confusing. 
Jontte: : Jämfört med dom två andra (Beautiful fruit & Pares
Balta) så är den helt okej. 
Antti: Hyi v* vad den luktar (då han öppnar korken)
Inski: Vad menar du äckligt?
Antti: Beroende på om du tycker om choko… Jag vet inte vad
jag ska tycka om den. Om man skulle blanda detta med mjölk och kalla
det något. Som MUmosa. (han testar detta och konstaterade att han
lever ännu - men det blev nog inte bättre med mjölk). Från kladdkaka till
havets botten. 
Helmi: HYI V*. Jordgubbsglass med våffel och choko runt som har stått
lite för länge. JAG SKULLE ALDRIG KÖPA DET HÄR. Varför är den här så
äcklig? 
Expert: Alltså den här luktar illa. Nej herregud!!!! Man får lite boost av
doften.
Resultat: läs ovan

Freixenet Italian Rose Sparkling Extra Dry
pris 14,94€ - 11%
Vacker och ändamålsenlig grundskumpa, men rosé.
Inski: MMM, doftar lovande. Skulle köpa den igen. 
Jontte: lätt och intetsägande. 
Antti: nog kan man ju doka på det här. 
Helmi: Ganska lätt! Ganska intetsägande nog. Smakar som
man skulle ha blanda mehukatti dåligt och sodastream där
på. 
Expert: Proseccon är bättre än denna. Blandsaftig skumppa. Rose är ofta mer maskulin. 
Resultat: “smakar bättre än den luktar”
Beautiful fruit Fragola
pris 7,98€ - 5%
Såg mycket söt ut, studentvänligt pris!
Inski: Smakar som saft, man bara dricker det 
Jontte: Smakar fake! Som funlight. 
Antti: Trodde den hette “Beautiful fail”. Den luktar bättre än
den smakar. 
Helmi: 5%, INT UNDRA PÅ ATT DEN VAR SÅ BILLIG! Luktar
plastigt, luktar f* äckligt. Vad h* är det här! 
Expert: Doftar som barnlimsa! Som barnflaskan men med
annan etikett.
Jontte: Men med procent!
Expert: Nej, nej, det har nog lika mycket alkohol ändå, jag lovar. 
Resultat:Namnet säger allt.

ParEs BaltA 'b' Cava Brut
pris 11,98€ - 11,5%
För att vi ville ha ett ekologiskt och torrare alternativ.
Inski: Smakar som att jag skulle vilja sluta dricka skumppa,
sad. 
Jontte: Helt okej men skulle inte köpa den flera gånger. 
Antti: Ingen höjdare. Ei jatkoon. 
Helmi: Ganska sur eftersmak. 
Expert: Dåligt bubbel. Den här skulle vara god med apelsinsaft! 
Resultat: ”smakar ändå bättre än den där jordgubbsshaiban”
Vad lärde vi oss av detta?
Inski: Vilken fars, hoppas vappen är jäkligt mycket bättre!
Jontte: En champagne är mer än fyra skumvin!
Antti: Skippa bubblet, kör på starkt!
Helmi: Oberoende hur skit det än är, så botar det krapulan.
Expert: Dom alla smaka skit, men man fick röda kinder i alla fall!

TAPPADE DU
MINNET IGÅR?
Oroa dig inte!
Det man inte vet om skadar en inte.

ALLMÄNBILDNINGSSEKTIONEN
Har du dåligt samvete över att vappen blev lite för lång och studierna lite
för korta? Oroa dig inte, utan läs vidare och lär dig några fakta så att du
känner dig lite nyttig i alla fall.

Saker du visste om ananas…?

1. Det tar tre år för en ananas att växa.
2. Ananas-plantan ser ut som en stor begraven ananas
3. Då du skördar en ananas slutar den att mogna
4. På Maui gör man också vin av ananas
5. Man kan göra tropiskt skrämmande lykta av ananas istället för att
använda pumpa

Llamas vs. Alpacka

Har du alltid undrat vad skillnaden på dessa djur är? Nu vet du!
1. Alpackan har korta öron, medan llaman har långa banan-formade
öron
2. Llaman är ganska mycket större än alpackan
3. Alpackan är mer flockdjur än llaman.
4. Alpackan producerar finare ull än llaman.

LLAMA
eller
ALPACKA??

VI SOM GJORDE ERRORES
(en oblyg hyllning till oss själva)

Hej jag heter Helmi och i år lever jag i exil på
Kåren eftersom jag har svårt att säga nej. Dit
flyttade jag från SF-klubbens kansli och kan
med glädje konstatera att jag nu lyckats prioritera annat framom studierna i nationalekonomi i nästintill tre år, wow! Jag är känd för
min oförmåga att gå hem i tid, min opassande
humor och min förkärlek för vin. Wappen är
min favorithögtid, så om ni ser någonting lyckligt hoppa omkring i en röd halare med en studentmössa på huvudet och en flaska skumppa
i handen under wappen är det troligtvis jag.
Hej jag heter Andreas, mellan varven försöker jag få ut mina papper från kemiteknik men jag har ibland en benägenhet för
att göra andra saker än att studera. Under
wappen ser ni mig troligtvis med en flaska
skumppa i ena handen, en flaska valdemar
i den andra och en teknologmössa på huvudet. Detta för att upprätthålla visionen av
sofistikerat dåkande men med möjlighet
att sedan extrapolera fram en optimerad
fylla. Detta är något jag lyckats med väldigt
få gånger under mina fyra studieår men jag
har en bra feeling inför att det kommer lyckas på wappen.
P.S. Wabu ei lobu.

Kalla mig Inski! Jag är en sprallig person med studierätt på utbildningslinjen för teologi. I allt för länge
har jag dansat runt campus och har inte själv ett
slutdatum på det ännu, även om ÅA kanske sköter
det för mig. Jag har en platonisk och ohälsosam relation till såväl isbitar, skumppa som ananas. Troligtvis hittar ni mig hoppandes omkring med överdrivet
färgglada och stora solbrillor och en lila halare med
en gul plastspade. Kom ihåg att titta efter en vit studentmössa också, ifall föregående beskrivning inte
gav någon lycka.
Ifall ni hittar mig i vimlet utmanar jag er att high-fivea eller att ta en selfie
med mej!
Mitt namn är Jonathan, också känd som “Wabumies”. På sidan av allt
annat försöker jag studera organisation och ledning. Om man vill hitta
mig på Vårdberget kan man leta efter killen som är nära ett nervöst sammanbrott. Om man vill hitta mig efter vappen är det inte möjligt för då har
jag gått i ide. Sorry.

Vi fick också lite hjälp av Matias på kårkansliet. Tack Matias.

VÅREN ÄR HÄR!
GLADA WAPPEN!

