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Farbror von Tänen funderar
Jag är klar, mentalt alltså. Jag sitter verkligen varje år
i maj och känner att nu är klar, kan jag få vila snart?
Och ja, det får jag, om snart definieras som några
veckor.
Jag kommer inte sakna tentor, jag kommer inte sakna
presentationer och jag kommer inte sakna att behöva
gå upp innan min inre klocka ringt.
Å andra sidan, jag kommer sakna von Tänen, jag kommer sakna MH och jag kommer sakna alla er.
Men nu är jag klar. Klar med von Tänen, snart klar med
denna termin och snart klar med min tid på LTH. Det
gick både snabbare och segare än jag förväntat mig.
Det tar alltid emot lite att lämna ett sammanhang, för
att sedan ta steget mot nya äventyr, men i nästan alla
fall så har det blivit bra sen också, om inte till och med
bättre.
Apropå bättre, vi har en massa spännande saker som
vi i redaktionen vill dela med oss av i detta sommarspäckade supernummer av von Tänen! Det är denna
superhärliga redaktions sista nummer och vi kommer
inte göra er besvikna!
Gör er redo för en Summer Summary och härliga texter
som kommer göra er superglada och ger er den energi
ni behöver för att kämpa er igenom de sista veckorna
innan lovet <3
Tack för detta läsår allesammans! Vi lämnar över von
Tänen till nästa redaktionen med flaggan i topp och
hoppas vi ses då!

T
farbror von änen

Heads up! If you see a
before the page
* article can be
number, that means that
enjoyed without knowing Swedish!

* 4

Summer wishes from
von Tänen Staff

* 7

Summer puns!

6

8

Ordförande har ordet

Horoskop

10 Fråga Fontänen von Tänen

Programming Languages you

* 12 didn't know existed

14 En tidsresa genom ArkiFet

* 16

Pollen survival guide

17 Midsommar!
18

Sommarquiz

22

Rotten Småcitrus

* 23
26
* 27

A histrory of Pride
En kOnspiration utan dess like
Seal of approval
Satisfying moments in Hilbert

28 Café
29

* 30

Tyranni? På vår sektion!?!
Games to play with friends

Best summer wishes from the von Tänen Staff

Leo von Einarsson

Vilma Ylvén

Moa Bergman

Andre Rath
4|

Favourite Ice Cream: Coconut or Salt Licorice
Most relatable colour: Bright Green
Most enjoyable swimming style: The “Ocarina of Time swim style”
(It’s comfy, try it!)
Where you are most likely to be during summer: In a basement or near
water, hiding from grass pollen.
A game tip pls: Hue! Or Hollow Knight <3
Favourite course this school year: Concurrent Programming
Any last words: Looking good! Now go enjoy that summer break
(after exams, not before!)

Favourite Ice Cream: idk banana but no-one makes good banana ice cream so
that doesn't feel like a valid opinion
Most relatable colour: brown but in like a positive way
Most enjoyable swimming style: none. we're land-living animals. please let
me stay here. I hate swimming
Where you are most likely to be during summer: good question I'd like to
know too. if you happen to be my boss, please call me. seriously. please
A game tip pls: breath of the wild. i see Hyrule every time I close my eyes.
this is an actual cry for help.
Favourite course this school year: all the ones I didn't take <33
Any last words? nope. see y'all next year

Favourite Ice Cream: Do I have to choose???? In that case, apelsinchoklad.
Most relatable colour: I’m a bit of a rainbow.
Most enjoyable swimming style: Swirling around while pretending to be a
sea lion. I love it.
Where you are most likely to be during summer: In water, somewhere.
A game tip pls: Stardew Valley! Imagine fighting monsters in caves, while
also raising chickens at home.
Favourite course this school year: I learned 3D animation! (On an University outside of Lund lol)
Any last words: Take care and remember that you are important!

Favourite Ice Cream: Yes
Most relatable colour: No
Most enjoyable swimming style: Desperately trying not to drown
Where you are most likely to be during summer: In bed or on the floor,
depending on the mood
A game tip pls: Play monopoly with your significant other, it’s a very good
idea™
Favourite course this school year: Modelling and systems identification! <3
Bo Bernhardsson
Any last words? I’ll be back ;)

von Tänen | Introduction

Favourite Ice Cream: mango och passion från triumfglass helt klart!
Most relatable colour: gray :c
Most enjoyable swimming style: Sinking
Where you are most likely to be during summer: Working with nuclear waste!
A game tip pls: The Binding of Isaac, a banger!
Favourite course this school year: Atom och kärn, svår men mysig!
Any last words? Sök UM!
Henrik Palme

Favourite Ice Cream: Either a fresh SIA Kaktus Citrus or a Ben and Jerrys Half
Baked
Most relatable colour: Mustard yellow
Most enjoyable swimming style: The ol’ Australian crawl
Where you are most likely to be during summer: Probably wherever my laptop
is, but maybe also at the boba-tea place in the city center
A game tip pls: Guacamelee! (there is even a sequel!!) or Stardew valley
Favourite course this school year: Computer Vision
Any last words? Don’t forget to stay hydrated in the heat!

Favourite Ice Cream: Hmm ben & jerry’s something, peanut butter and cookies
maybe? Or magnum almond:))
Most relatable colour: Turquoise
Most enjoyable swimming style: Breaststroke obviously
Where you are most likely to be during summer: This particular summer probably Lund
A game tip pls: Don’t have any haha
Favourite course this school year: Solid state physics
Any last words? goodbye<3

Favourite Ice Cream: Magnum Strawberry White
Most relatable colour: Yellow
Most enjoyable swimming style: I would have to agree with Linnéa and say
breaststroke
Where you are most likely to be during summer: Probably on Hallands Väderö :D
A game tip pls: 100% Ticket to ride, LOVE IT
Favourite course this school year: Human Physiology, pain in the ass, but useful
Any last words: Will miss von Tänen, but it has been a great year

Linnea Andersson

Linnea Björk

Ida Björsing
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von Tänen | Tankar

Ordförande har ordet

Underkvalificerat Career Advice!
Förträffliga sektion!

Jag må fortfarande vara ung men jag tror aldrig
jag kommer få nog av den underbara känslan när
våren äntligen kommer.
Vi kommer snart lämna detta läsår bakom oss.
Ett läsår där man kanske snarare har försökt minimera olyckan snarare än att maximera lyckan. Jag
tror vi alla hoppas att vi kan komma tillbaka till
ett normalt studentliv nu efter sommaren. Men vi
bör alla vara glada och stolta över oss själva att vi
kämpat med utbildningen under dessa tider. Jag har
verkligen saknat att kunna gå till MH, sätta mig ner
i Hilbert och plugga med kompisar. Men förhoppningsvis kommer man inte ta det för givet i framtiden och njuta utav ögonblicken när allt är som vanligt. Nu när dessa tider kanske börjar närma sig ett
slut (I'm gonna jinx it, aren't I?) så skulle jag vilja
citera min favoritfilosof, Alfons Åberg, som lär oss
om just lycka: "Om man alltid har roligt så märker
man inte att man har roligt… därför måste man också har tråkigt ibland."

som är absolut mest attraktiv. Och hur kan man bevisa det mer än sina ord på arbetsintervjun? Jo, genom till exempel projekt som man gjort eller genom
engagemang i studentlivet.
Och därmed har jag smidigt tagit mig till min poäng: slösa inte din tid under din utbildning med
att endast plugga. Din karriär är inte byggd på hur
många 5or du får utan den byggs på det engagemang
du kan visa och de kontakter du knyter. Din examen
är ett bevis på att du kan lära dig. Resten av ditt CV
är ett bevis på att du är en person som alla arbetsgivare vill ha. Därmed om du vill ha väldigt bra odds
att bli anställd: engagera dig. Att engagera sig är ju
även såklart väldigt kul och man utvecklas otroligt
mycket som person. Så även om du inte börjat tänka
på karriären följ min visdomsord: engagera dig. Och
oavsett om du är intresserad av F, kåren, nationerna,
Lundapyrot, FREJA, LARA, LFS (och många fler):
ENGAGERA DIG. Du kommer inte ångra dig.

Hepp, det var allt för mig, om du vill ha mer underNämen nu sluter vi prata om corona. Du har sä- kvalificerad career advice så kom gärna och snacka
kerligen, precis som jag, funderat något på din tid med mig när jag är i MH. (i höst) Man kan även få
efter plugget. Kanske inte ägnat så mycket tid till samma advice om man skriver till
det men det är alltid bra att ha i bakhuvudet då du ordf@fsektionen.se (som man även bör skriva till
antagligen är här för att du vill jobba med något in- om man har bra idéer för vad sektionen kan göra).
genjörsmässigt. Innan jag började plugga jobbade
jag på ett par olika ställen innan jag fick heltidsan- Nu ska jag gå och lägga mig, min roomie kommer
ställning. Mest för att få lite utblick över arbetslivet. tvinga mig att gå upp vid kl 9 imorgon. Jag hoppas
Och det skulle jag ändå säga att jag fick. Därför ska att vi ses igen IRL till hösten, och jag hoppas att du
jag nu dela med mig av mina totalt underkvalifice- har en bra sommar till dess.
rade visdomsord. På vilken arbetsplats som helst
så finns det alltid en egenskap som är den mest att- Er nuggets-ätande-Ordförande,
raktiva. Fråga vilket företag som helst på FARAD
så kommer de nog säga att engagemang, vilja eller
passion (kalla det vad man vill) är den egenskapen
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Summer puns!

von Tänen | Puns

How
do astronauts
relax?
They initiate lake-off
in 5… 4… 3…

Is it
a good idea
to anger bees in the
summer?

What
did the performer get on the
beach?

May-bee not.

A sanding ovation

Why
do people
not like food while
flying?

How
did a small
village create an
artificial lake?

Why
did the sandcastle tilt sideways?

It’s always a little
plain

They pool-ed their
resources.

What
do you call a
crowded beach?
A shore-tage

What
do Swedes call
lakes that are ‘just
right’?
Lake-gom

Why
did the planets panic when the
Sun joined a fashion
competition?
They knew that the
sun had a lot of
solar-flair

It just couldn’t sand
straight

Why
eat Swedish
salmon from recyclable packaging?
I heard it’s very relax-ing

Why
did the coffee
taste off?
I don’t know, I just
put sum-cream
in it.

How
does the
Swedish king find
time for vacation?
He just finds a
Slot.

Why
visit Czechia
for this summer?

Text: Andre Rath
Design: Leo Einarsson

It’s the Prague-matic
choice

Why
can’t you go
to Norway right
now?
There’s just Norway
to get there.

What
are the best
camping trips?
In-tents ones.

Why
did the
Swedish girl not enjoy her summer camp?

Where
do lumberjacks
go to relax in the
summer?

She wanted mor

Woodn’t you like to
know!

How
did a student
win the 100 km
bike race?

Why
does summer
come so fast?

He train-ed
hard.

Why
do people
not visit Russia for
the summer?
It’s too expansive,
they just can’t
afford it.

It Springs into
action

Why
visit the
ski-store in the
summer?
Blue ski-es make every
summer vacation
better.

Why
does von Tänen
keep having puns?
I don’t know, but
summer even good!
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Horoskop

Text:
Linnea Andersson
Leo Einarsson

Design:
Moa Bergman
Leo Einarsson

Väduren
Du finner dig lite rotlös inför sommaren, vad ska du hitta på egentligen?
Du finner nog lycka i att prova på lite nya häftiga aktiviteter som att simma
med piggvar eller prova att äta piggvar. Ta en tur till Östersjön helt enkelt
vettja!
Din siaglassmak: Saltlakrits, med denna glass kommer du få lite edge på
din sommar!

Oxen
Ibland kan man ha det lite för roligt, ta ner dig själv på jorden människa!
Annars förstör du ditt livs resterande somrar som aldrig kommer kunna
leva upp till det här. Ha det lite tråkigt en dag för att ha roligt sen!
Din siaglassmak: Citronsorbet, för att få en surare kant på vardagen.

Tvillingarna
Dags för en sommar som när du var liten, mysiga utflykter, sand överallt
och glass i håret. Åh så lugnt och härligt det kommer bli, umgås så mycket
det går med nära och kära <3
Din siaglassmak: Choklad, precis som när du var barn.

Kräftan
Den här sommaren bör du ta det piano, mycket kan gå fel och mycket står
på spel! Ta inte ut svängarna för mycket, utan kör på likt du gjort tidigare.
Men ibland är lite strössel och chokladsås okej ändå, eller några goda
färska bär, så tråkigt ska du inte ha det!
Din siaglassmak: Vanilj, det är alltid en okej hit!

Lejonet
En ny vänskap förgyller din sommar! Ni är mer ikoniska än ler och långhalm inget kan skilja er. Passa på att vårda relationen så har ni båda fina
minnen för livet samt få fler somrar ihop!
Din siaglassmak: Apelsinchoklad, två vänner att delas av två vänner <3

Jungfrun
Den här sommaren blir svår för dig. Trots att inte så mycket har hänt på
sektionen det senaste året så har du en oändlig längtan tillbaka till en
svunnen tid med overaller och teknologmössor. Du kanske ska söka en
vakantsatt post och tjuvstarta sektionsarbetet lite innan hösten börjar!
Annars försök ordna ihop ett digitalt häng med några klasskompisar. Eller
så kan du ta en tur till Skånes Djurpark för att hälsa på Hilberts ättlingar!
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Din siaglassmak: Mangosorbet, den är orange!

Vågen

von Tänen | Horoskåp

Du har hängt kvar vid det förflutna lite väl länge nu, det är dags att släppa
2020 och blicka framåt mot en ljusare och trevligare tid! Stanna inte kvar i
det mysiga mörka hemmet utan kom ut och känn den friska sommarbrisen.
Din siaglassmak: Tomteglass, för att inte släppa vintern helt när det är för
varmt ute för glögg.

Skorpionen
Din sommar kommer bli riktigt festlig, passa på att fira ordentligt! Visste
du att man förr i tiden brukade fira sina namnsdagar i större utsträcking än
födelsedagar? Under juni, juli och augusti har över 150 namn sina namnsdagar! Och det är bara svenska namnsdagskaldendern! Du kan säkert härleda
ditt namn eller efternamn till någon av dagarna eller så kanske du kan fira
din halvårsnamnsdag eller en försenad halvårsfödelsedag? Du kan också fira
en vän!
Din siaglassmak: Kalasglass, som en tårta fast glass! (obs inte som glasstårta)

Skytten
Den här sommaren jo ja jävlar vad du ska plocka bär och frukt. Björnbär jajaamennsan! Hallon, smultron, blåbär, lingon och hjortron! Allt du kan tänka
dig blir extra gott när du plockar det själv och med din speciella bärtur så
blir du riktigt poppis till fikastunderna. Se upp för bärfisar bara, insektsrikets
egen skunk!
Din siaglassmak: Hallonsorbet, för att få lite extra smak på målet.

Stenbocken
Du får se upp! Du håller på att få en förkärlek för sunkiga quotes. Impulsköp inte tavlor med Carpe Diem och sånt. Du kommer ångra dig så fort det
blir september och din studentlägenhet är fylld med massa dumheter. Om du
håller dig från detta blir du evigt belönad, se nästa nummers horoskop!
Din siaglassmak: Pecannötkola, beskriver folkskaran med Stenbock som
stjärntecken perfekt; ganska söta men med en del nötter i mixen.

Vattumannen
Din sommar kommer bestå av många förvirringar. Här kommer svaren på
någon av dina mest vanliga frågor! Var är dina solglasögon? Ovanpå ditt
huvud! Var är hunden du skulle passa?? I änden av kopplet <3. Vem är personen du sitter bredvid på midsommar? De presenterade sig ju precis, försök
att minnas. Om det inte går kalla hen bara för blåklockan eller något annat
gulligt blomnamn så löser det sig nog.
Din siaglassmak: KokosYuzu, vad är det för frukt egentligen? Är det
gott???

Fiskarna
Nu när terminen precis tagit slut har du plötsligt insett vilket kaffeberoende du dragit på dig. Huuuuur ska du orka göra något somrigt ens när det
enda du kan tänka på är en varm kopp Zoegas (not spon). Håll dig från den
varma kaffen om det är mer än 22 grader ute annars riskerar du värmeslag!!! Att kallbrygga kaffe är en ny lära du kan bemästra om du inte vill bli
ruinerad på kafébesök och rånad av dyra kiosker.
Din siaglassmak: Caramel latte, en räddare i nöden när abstinensen slår
till.
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von Tänen | Frågor

Fråga Fontänen

Kan man sommarjobba
hos von Tänen? mvh Arbetssökande
Definitivt!! Vi erbjuder hela
0 kr i timlön och oändlig ära!
Det är bara att skriva så många
artiklar du vill och sen skicka
dem till vontanen@fsektionen.
se när sommaren är över!

Vad är den billigaste och
godaste middagen (förutom nudlar)?
Hej, hoppas det här meddelandet når dig i välbehåll och att
du har det bra. Men hur vågar
du?? Nudlar är uppenbarligen
enskilt den godaste middagen
och även enskilt den billigaste
middagen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Det finns inga andra alternativ!
Ursäkta dig!

? ??

Vilket är det bästa vaccin-märket?
Do you even have to ask, Sputnik V ofc

Hur får jag duolingougglan att lämna mig
ifred?
Håll om den hårt, välj sedan
“radera app”

Hur finns det fortfarande hår kvar på mitt
huvud när det uppenbarligen ligger en hel
bassäng av det på mitt
golv?
Ställer mig själv samma fråga
många gånger om dagen.

När blir första spårvagnssittningen???
När O-sek tagit över <3 O-verlords <3

Vilka är de bästa plantorna för en lägga med
norrfönster?

Finns det någon som
helst klassisk svensk
påskmat utöver sill och
ägg?

Fredskalla! Kalla i alla färger!

Självklart finns det, det finns ju
chokladkaniner!
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Jag tror att min tinder
är buggad, jag får inga
matchningar! :(
Man kan faktiskt bli shadowbannad om man tar bort sitt
konto och gör ett nytt med samma mail/nummer. Då får man
inga matchningar, även fast
man kan swipea. Alternativt
borde du kanske revidera din
profil, ta hjälp av en kompis!

? ?
? ?
?
?

Bästa tongue-twistern?

SJU SJÖSJUKA SJÖMÄN,
rekommenderas att göras skrikandes

Favvoglass inför sommaren

Hänvisar till introsidan där
man kan få supermånga tips!

Vad ska man tänka på
när man är fadder?

Bästa småkakan?

Ha kul! Och lita på att du har
koll:))

Och singoaaaallaaaa troooor
aaaatt

Varför suger MATLAB?

Vilken mantelfärg är
bäst?
Sandfärgad/beige, det är ju
trots allt sommar! MVH, Oberoende källa.

Det hade nog vart bra om det
inte försökte vara ett programmeringsspråk. MATLAB försöker framstå som något som det
inte är, och då får vi alla helt fel
förväntningar på det.

Har du en fråga till Farbror/Fröken/Fontänen
von Tänen? Hör av dig
till oss på:
vontanen@fsektionen.se
| 11

Text and Design:
Leo Einarsson

von Tänen | Article

Programming Languages you
didn't know existed

We've all heard those Computer nerds arguing which Programming Language
is the best. Some say Python, some say Java isn't horrible, some say C is
the purest form of programming, some people like Haskell, we all agree
that MATLAB is not a programming language, but a glorified calculator, yet
there are hectic discussins wheter CSS and HTML are actual programming
languages or not.
But no more of that! When they start again, I want you to one-up them and
show your amazing skills in any of the following programming languages
that you've likely never heard of before!
WHITE SPACE
You know how in most programming languages a white
space is not a chararcter
that is used other than
for seprating variables?
Not White Space, it ignores everything but whitespaces. You program stuff by
using either space, tab or
return and use letters as
seprators.
Edwin Brady and Chris Morris initially created it
as an April Fools joke,
but the fact that they managed that is still kinda
neat!

Some Honourable Mentions
you should look up on your
own:
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SHAKESPEAR
Have you ever read anything Shakespearean? If you have, would you believe me if
I said it could be a programming language
hidden inside?
This language was created by Jon Aslund
and Karl Hesselstörm, who thought it would
be fun to make a language that really
didn't look like a programming language at
all.
A small example (because "Hello World"
would be too long) is a GOTO statment that
can be written like this:
Act I: Hamlet's insults and flattery.
Anyways, you declare varaibles as fancy
shakespear characters and then you have
acts and when a character enters htey get
assigned a value etc.
It's just a really complicated, word heavy
way of writing a normal program. But it's
kinda cool tho, look it up!

Chef: Program like it's a recipe!
Piet: Proram with colours! Kinda nauseating to look at, but colours!
Brainfuck: Precisely what is on the tin. Figuratively, not literally.
Quine: Not a language, but a Program with no inputs that prints itself
(its source code) is called a Quine. Perhaps not particularly useful,
but it's cool!

l33t
For all @1337 out there and all other wacko programmers, here is a programming language for you: l33t
l33t was created by two programmers, Stephen McGreal and Alex Mole, to
look very much the used 1337 sp33ch. Below is how you would write a
typical "Hello World" program. If it breaks your brain, it's doing its
job!

// "Hello World" by Stephen McGreal.
// Note that the views expressed in this source code
// do not necessarily coincide with those of the author :o)
Gr34t l33tN3$$?
M3h...
iT 41n't s0 7rIckY.
l33t sP33k is U8er keWl 4nD eA5y wehn u 7hink 1t tHr0uGh.
1f u w4nn4be UB3R-l33t u d3f1n1t3lY w4nt in 0n a b4d4sS h4xX0r1ng
s1tE!!! ;p
w4r3Z c0ll3cT10n2 r 7eh l3Et3r!
Qu4k3 cL4nS r 7eh bE5t tH1ng 1n teh 3nTIr3 w0rlD!!!
g4m3s wh3r3 u g3t to 5h00t ppl r 70tAl1_y w1cK1d!!
I'M teh fr4GM4stEr aN I'lL t0t41_1Ly wIpE teh phr34k1ng fL00r
***j3d1 5tYlE***
wItH y0uR h1dE!!!! L0L0L0L!
t3lEphR4gG1nG l4m3rs wit mY m8tes r34lLy k1kK$ A$$
l33t hAxX0r$ CrE4t3 u8er- k3wL 5tUff lIkE n34t pR0gR4mm1nG lAnguidGe$...
s0m3tIm3$ teh l4nGu4gES l00k jUst l1k3 rE41_ 0neS 7o mAkE ppl Th1nk
th3y'r3 ju$t
n0rMal lEE7 5pEEk but th3y're 5ecRetLy c0dE!!!!
n080DY unDer5tAnD$ l33t SpEaK 4p4rT fr0m j3d1!!!!!
50mE kId 0n A me$$4gEb04rD m1ghT 8E a r0xX0r1nG hAxX0r wH0 w4nT2 t0
bR34k 5tuFf,
0r mAyb3 ju5t sh0w 7eh wAy5 l33t ppl cAn 8E m0re lIkE y0d4!!! hE i5
teh u8ER!!!!
1t m1ght 8E 5omE v1rus 0r a Pl4ySt4tI0n ch34t c0dE.
1t 3v3n MiTe jUs7 s4y "H3LL0 W0RLD!!!" u ju5t cAn'T gu3s5.
tH3r3's n3v3r anY p0iNt l00KiNg sC3pT1c4l c0s th4t, be1_1Ev3 iT 0r
n0t,
1s whAt th1s 1s!!!!!
5uxX0r5!!!L0L0L0L0L!!!!!!!

| 13

En tidsresa genom
Nollningsarki et
Minnen | von Tänen

Ärade sektionsmedlemmar!

Tiden flyger iväg och det vankas nollning inom kort och för att få tillbaka stämningen ville vi
på von Tänen passa på att ge er lite tillbakablickar från nollningar från tidigare år… Så spänn
fast säkerhetsbältet, för den här tidsresan är fartfylld

Vecka 1 1994
Den eminenta ubåtslabben!
Ja vänner, ni läste rätt! Hela 27 år
senare och den hänger kvar än
Vår resa fortsätter sedan till år 2000 då
sektionen åkte på en nollningsölresa! Är
detta en tradition vi borde ta tillbaka...?

14 |

Damer och herrar vår resa
slutar inte här. Vi fortsätter
nämligen till 2004, då den
årliga märkesmålningen
ägde rum

Slutligen avslutar vi på topp
år 2008 med en
FADDER-INFO-FEST...
Låter lite roligare än
en kväll på zoom om ni
frågar mig...

Med dessa härliga bilder hoppas vi att vi gett föset lite nya
(gamla) ideér och att ni andra bara blivit riktigt
TAGGADE PÅ NOLLNING!
på återseende - von Tänen-redaktionen
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Brace yourself - Pollen is comming
- A Pollen survival Guide

Are you tired of being tired? Do you hate that
your eyes and mouth itches as soon as you breathe
and the stupid reaction that causes your nose to run
like the Nile if you stick it outside?

Text and Design: Leo Einarsson

For your defense, a common method is taking antihistamines. These can come in various shapes like
pills, nose spray and eye drops. They all help lessen
the symptoms overall, but eye drops are better if
your eyes are itchy etc. Since it takes a while for
Then, you might be allergic to the most stupid your body to stop reacting badly, you could start
thing evolution ever came up with: stupid pollen. taking medicine in advance to the pollen season’s
But fret not! I’ve dealt with this horrendous condi- starting point.
tion for eight years now (yes I was a happy kid before disaster struck my immune system), and will The other way is to avoid contact with the eneshare this survival guide regarding pollen.
my as much as possible. Yes, that's very difficult
when the troops consist of small particles that are
First off, you need to figure out what kind of pollen everywhere outside and cling to you like a leech at
you have allergic reactions to. The more informa- contact. BUT WE HAVE OUR WAYS!
tion you have on your enemy, the better you can
come up with a countermeasure! While all types of Most importantly, make sure your home is as free
pollen give the same types of reactions, knowing from pollen as you possibly can.
which type YOU are especially vulnerable to, will
give you the advantage of easier finding informa- » Have a set of clothes that you ONLY wear intion on when it next will strike, and how hard it
doors - Since pollen sticks to the clothes you
will hit.
have outdoors, it’s great if you can switch to a
pollen free set.
One way to find out which pollen it is, is by the » Ventilate your room when it’s raining or it’s
same means that will be your strongest planning
night/early mornings. - Pollen levels skyrocktool: pollen forecasts! By checking a source staet during the day, especially when it’s sunny.
ting the levels of different types of pollen, you can
DON’T LET THEM IN!
find out the correlation between a specific type of » Wash your hair before you go to bed - Pollen
pollen and your symptoms. And once you do know
sticks to your hair as well as your clothes, and
which of these pesky plant sperms are bothering
you don’t want pollen on your pillow when
you, you can use the forecast to prepare for the next
you’re going to sleep.
onslaught, both daily and seasonally.
And if all else fails, hide! Just hide. Hide in a baSo, now you know when to expect the next battle sement, hide underwater, hide in Norrland, hide
and you have to minimise the damage. There are anywhere where those pesky pollen thingys can’t
two main ways of doing so: Fortifying your de- reach you!
fenses or Avoid confrontation as much as possible.
There’s no shame in running from an unwinnable
battle!
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Midsommar
Vill du få reda på vem du kommer gifta dig med???
– Klart du vill, och så här gör du:

Text: Linnéa Björk
Design: Ida Björsing

(OBS det finns olika nivåer av engagemang här, för att maximera chanserna borde man såklart gå all in)

• Vänta in dagen då slöjan mellan vår värld och the
beyond är som tunnast - midsommarafton.
• Plocka sju olika sorters blommor - under tystnad pls.
Om tystnaden bryts, bryts även magin…
• Hoppa över sju gräsgårdar*
(dvs börja reka gräsgårdar redan nu så du vet var du har
dina när det är dags).
• Lägg blommorna under kudden. När du sover kommer din
framtida käresta att uppenbara sig i dina drömmar.
Extra:
1. Sätt dig bak och fram på en stol och ät en strömming under dagen.
2. Gå och lägg dig utan att dricka något - your future lover kommer då till dig i drömmen och erbjuder dig något att dricka. OBS: var uppmärksam på vilken dryck du får, den kan förutspå hur väl
ställt ni kommer få det.
3. Hitta en källa i skogen, klä av dig och gå naken runt källan nio varv motsols. Din livspartner
kommer då speglas i vattenytan.
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QUIZZA MED VON TÄNEN
Vilken sommarlovare är du?
Sista tidningen är inget undantag, KLART VI SKA QUIZZA!
Denna gång ska vi ta reda på vilken typ av sommarlovare du är.
Text: Linnéa Björk
Design: Ida Björsing

Fråga 1: Första dagen efter tentorna. Vad gör du?
A. Tar en utflykt till stranden
B. Tar låååång sovmorgon. Förresten ligger jag nog
kvar i sängen hela dagen, jag har min dator och min
bok så nu ska jag chilla galet
C. Sätter mig och planerar lovet för att se till att jag
kan maximera dessa veckor utan skola
D. Går ut i solen och njuter. Drar ihop ett gäng och
grillar på kvällen
E. Stänger in mig i lägenheten. Hoppas att
solstrålarna inte når mig här

Fråga 2: Hur tillbringar du midsommar? ( Tips!! kolla in midsommarartikeln )
A. Utomlands - i slutet av juni är jag såklart
iväg på äventyr
B. Oooh jag pallar inte fixa något men om
något roligt händer i närheten (dvs inom en
100 meters radie) kan jag väl hänga på
C. En trevlig midsommarmiddag kan jag väl
klämma in
D. Traditionellt midsommarfirande med
familj, släkt och vänner: stången, små
grodorna och snaps!
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E. Hmmm svensk midsommar brukar inte
skryta med något vidare väder så tror jag
skippar

Fråga 3: Fråga 3: Your opinion on nöjesparker?
A. Skoj:)) Helst ska man göra en
grej av det, t.ex. ta Liseberg på
vägen ut till Europa
B. Tja, det går väl an. Kan väl
vara kul att komma ut någon
gång ibland också

D. Ett måste på sommaren!

E. Ja alltså det är väl kanske
lite barnsligt?

C. No opinion

Fråga 4: Beskriv ditt ideala sommarlov!
A. Start med tågluff genom Europa och sen bort till
Asien, kanske över till Sydamerika också för att sen
komma hem igen
B. Inga måsten, inga bekymmer. Hakuna matata
C. Ett “riktigt” sommarjobb dvs på något företag där jag
får jobba med något studierelaterat, sen ha tid att läsa
en sommarkurs inom något spännande ämne
D. Sol, bad, fest, uteserveringar, festivaler, sena nätter,
brunbrända ben...
E. Sommarlov utan sommar, dvs bara lov

Fråga 5: Vad ser du mest fram emot med sommaren nu när vi närmar oss
slutet på maj?
A. Att resa!

B. Att inte göra någonting :)

D. GAAh hur ska jag välja??
Sommaren är livet, nya höjdpunkter
all the time
E. Ska väl bli trevligt med lite ledigt
i guess

C. Att lära mig nya saker, på jobbet
och från sommarkurs-en/erna
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Svaren till Quizet...
Flest A: Globetrotter
Du fullkomligt älskar att resa. Du är alltid redo för äventyr och har en outtömlig önskan
att se och uppleva nya saker. Du vill se all the sights. Som person är du social och
utåtriktad och kan aldrig få nog av att träffa och lära känna nya människor och kulturer.
Både resor i hemlandet och utomlands är najs, så länge man får fortsätta utforska. Din
sommar är med andra ord planerad sen lång tid tillbaka, man måste ju se till att få ut så
mycket restid som möjligt av dessa lediga sommardagar.

Flest B: Slapparen
Finally some rest. Sommarlovet är den bästa tiden på året eftersom du nu kan slappa
med det godaste av samveten - här kommer 3 månader av riktig inner peace. Du hinner
läsa, spela, kolla på massa härliga filmer och få some quality time med familjen. Ingen
har några egentliga krav på dig nu när det är lov, vilket verkligen är helt fantastiskt. Tbh
värt att plugga bara för få ett ordentligt lov:) Skämt åsido så har du förtjänat det. Njut.

Flest c: Overachiever
Lov från skolan innebär möjlighet att äntligen göra lite annat produktivt am i right?
Sommarjobb står på schemat, det är 9-17 som gäller i princip hela lovet men you don’t
mind - ditt sommarjobb är ju faktiskt ashäftigt; bra betalt och kommer se riktigt snyggt
ut på CVt. Du har dessutom anmält dig till en sommarkurs - proggfördjupning? språk?
filosofi? eller varför inte bestämt dig för att läsa in en av höstens kurser redan nu. Det blir
med andra ord full rulle hela sommaren, kom bara ihåg att ta det lite lugnt mellan varven
också!

Flest d: Sommarälskaren
Ååh sommar<3 Äntligen kan man gå barfota i gräset, springa till stranden i badkläder
och gå runt på stan med sandaler och solglasögon. Som norlie&kkv sjunger: “vem bryr
sig om vintern, om våren, om hösten; det funkar på sommarn” - allt är så ljust och varmt
och fint this time of the year. Plus att det händer så många roliga saker! Inte nog med att
du har bokat in tid för att träffa alla möjliga kompisar på diverse olika mysiga barer och
caféer, det ska firas midsommar och gås på konserter och festivaler, och såklart blir det
någon typ av resa antingen med familj eller kompisar. För dig är sommaren magisk det är nu du lever livet på riktigt.

Flest e: Sommarhataren
Du vet att du är den som är den, men helt ärligt - sommaren är verkligen en plåga. Inte
nog med att du har grov pollenallergi (gräs) vilket gör det omöjligt att vara ute, det är ju
dessutom alltid antingen för varmt eller kallt. Vart försvann lagom? Antingen spöregn
och 10 grader kallt eller 30+ och inte en vindpust i sikte. Ugh. För att inte tala om mygg
och fästingar och diverse andra småkryp som fullkomligt stortrivs. Du föredrar att hänga
inomhus helt enkelt, gärna i någon behagligt tempererad källare.
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Rotten Småcitrus
Vi bad er sätta betyg på ettans alla kurser,
och här är de äntligen! Alla klagomål riktas till henrik.f.palme@gmail.com.

Endim: 70 /100

“Mysig kurs att börja året med
:D”
“Sara maad är ju ändå babe”

“Här snackar vi go’ rivstart!”
“Good yet difficult times”

Kvanten: 71 /100

Programmering: 86 /100

“Skum kurs. Ger bra möjligheter till
att namedroppa att man läst kvant
redan under första terminen”

Flerdim: 78 /100

“Endimens mycket roligare storasyskon - allt blir roligare när det
finns fler dimensioner!”

Våglära och optik: 32/100

“Känns lite tramsig på något sätt.
Även om den är svår.”

Nano Intro: 60 /100
Kommerntar ej inkommen
(eller nödvändig?)

MATMOD: 54 /100

“Denna kurs var ett typiskt 'jag kan
inte programmera, så inga variabelnamn är rimliga', men kul ändå!”
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LinALG: 77 /100

“Patrik är bae och vem älskar inte
en mullvad”
“Prog-Sandra <3”

Mekanik: 40 /100
“Hur svårt ska det vara att putta
en låda längs ett lutande plan??”

Nano-fysik: 80 /100

“Claes Göran är underbar,
Magnus spräcker trumhinnor,
stark kurs”

(o)Organisk Kemi : 90/100
Kommerntar ej inkommen
(eller nödvändig?)

MATKOm: 61 /100
“LaTeX go brrrrrr! Gotta admire Nisse Chrisse också”
Text: Ni som svarat på enkäten
Design: Leo Einarsson & Henrik Palme

von Tänen | Article

Text: Andre Rath
Design: Leo Einarsson

The History of PRIDE
The history of pride and of LGBTQ+ in general
stretches back as far as we have written records, with
every culture we know of having their own way of
understanding and looking at the issue. The topic is
naturally so vast that a short report has no way of
doing it justice, so in this essay I will look at historic case examples from various different cultures in
a general timeline stretching back far into history,
before giving an overview of the origin of pride in
what we generally consider the modern “west”.

Part 1: A few LGBTQ+ stories and facts from
history and global culture
In general, our earliest records from civilization
are spotty for most topics, but we do have an inkling that in both ancient Mesopotamia and ancient
Egypt, male homosexuality and bisexuality in particular is relatively well-documented and seemed to
be societally accepted. One of the and most influential pieces of literature we know of, the famous
Epic of Gilgamesh, has the gods create Gilgamesh
– handsome demigod king of Uruk – a male lover/
companion/friend by the name of Enkidu. [1] Unfortunately, Enkidu eventually dies, and Gilgamesh
in his grief looks to find a way to immortal life to
be reunited with Enkidu; thus, beginning his great
journey.
We also know that the code of Hammurabi, one of
the earliest legal codes we know of, allowed there to
be women who could inherit on the same grounds as
their brothers and could marry other women. [3][4]
Another case example from early written history
is the ancient Egyptian story of King Neferkare and
his General Sasenet. The king, frequently leaving at
night, always somehow ends up at his general

Sasenet’s place. They, according to the fragments of
texts we have “did to him what his majesty desires.”
[2]
Staying in the near-east, though moving forward
in time to the second century AD, we also have a
well-documented source from the Syrian Greek romance writer Lambilichos. The work details the story of Berenike, princess of Egypt, who eventually
becomes a queen and marries a girl called Mesopotamia, after Mesopotamia escapes execution in
another kingdom. The story itself is long and possibly fictional, but the fact that it is written indicates
that – in the second century AD Egypt at least – gay
marriage was known and accepted. [5]
From China, we have an incredible number of sources on LGBTQ, including many verses and poems.
As an author’s note, I highly suggest looking into
citation [6] if you want more (cute) examples, but
directly quoting one translated poem – dating back
from the Han period around 200 B.C. – describes
the courtship of one Zhuang Xin, for his lord, Xiang
Cheng, where Zhuang Xin says a poem (translated)
:
“What a fine evening is this,
that I've come to this islet midstream!
What a fine day is this,
that I share a boat with you, my prince!
Unworthy that I'd be so desired,
when have I ever felt such shame?
My heart's perplexed to no end,
that I’ve come to know you, my prince!
There are trees in the mountain, and branches on
trees.
I yearn to please you, and you do not know!” [6]
As a side note, Xiang Cheng appears to have succeeded at wooing Zhuang Xin with this poem.
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Moving to the Americas, we have a few cases of
native cultures having concepts of more than two
genders. One example of this can be found in the
Navajo culture, where beyond male and female,
they also consider a third gender to exist, known as
“Nádleehi”. [7] Overall, different Navajo have different traditional views on what the ‘third gender’
entails. For example, people belonging to this third
gender in Navajo culture could correspond to what
we now know as ‘gender-fluid’ in some cases, filling
both and/or either the Navajo ‘male’ and ‘female’
gender roles (both ceremonially and not) at different
times.

Part 2: The origin of pride in the west
Organized movements to bring LGTQ+ rights to
the forefront have risen many times over the past
few hundred years, decades before what we now
consider the pride movement became mainstream. Unfortunately, these movements often ended
through governmental interference. To try and bring
some awareness of the early pioneers in the west,
I will highlight two examples: Henry Gerber and
Christine Jorgensen.

The organization began publishing a newsletter
called Friendship and Freedom, which brought police attention to his movement. Shortly thereafter,
the police raided Gerber's home, arresting him and
destroying all of his work. Gerber and the other
members of the Society were jailed for a few days,
and though no charges stuck, they were all ostracized and fired from their jobs. Gerber’s journey
would not end here, and he continued pushing for
gay rights afterwards, though he would never again
lead a movement. [8]
Christine Jorgensen, a trans-woman herself, was
one of the first pioneers/public figures for trans
rights. A U.S. citizen born in 1926, she finally made
the choice at age 26 to travel to Copenhagen to undergo a then-novel gender reassignment surgery.
Her case became widely publicized, and when she
got back to the U.S. she came under constant media
and public scrutiny. Christine knew that she would
not be left alone any time soon, so she began monetizing her fame; she asked for money to give interviews, held nightclub acts where one had to pay
to enter, and so on. Unsurprisingly considering the
year, she was never officially recognized as a woman by the public or by the government, which even
denied her a marriage certificate when she wanted to
get married. [9]

The event that sparked the modern pride moveGerber was a soldier who finished his tour with the ment, and made June pride month, was the Stonewall
U.S Army in 1923, after three years in Germany af- Riots and subsequent protests. The Stonewall inn
ter WW1. With the then-flowering gay-rights move- was a LGBTQ+ frequented pub in the 1960s, very
ment in Germany, Gerber became determined bring well known in the local community. On June 24th,
that back to his home in Chicago. Despite federal 1969, police initiated a raid on the pub, as homosexrepression being swift and horrifying, it took Gerber uality and cross-dressing was considered illegal in
only a year to find six other men to join him in open- the U.S. back then. [11]
ly pushing for a movement. Thus, on the December
of 1924, America's first gay rights organization, the
Society for Human Rights, began. [8]
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The patrons of this particular inn, however, would
not go quietly. The story is not well documented,
but it is said that while the police were arresting a
crossdressing woman (or a trans man, the stories
differ), they were roughing him/her up. Two trans
women of color came to the arrestee’s defense and
started throwing bottles at the police. (you go, girls!) This sparked resistance in all the other patrons,
and soon the police were forced into the inn they
just tried raiding, with the protesters keeping them
pinned inside. [10]
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The protesters started improvising battering rams,
Molotov cocktails, and just using anything they
could use to try and get inside the inn. Despite this,
nobody died or was seriously injured, with only the
police (and their egos) getting wounded. Over the
next days, LGBTQ+ protesters would come to the
bar to protest with slogans such as “gay power”,
and the police reacted with violence and tear-gas.
[10]
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The protest sparked widespread awareness within
the LGBTQ+ community. For the first year anniversary after the stonewall riots, the first gay pride
week was held by the community in New York; the
success of this march sparked similar marches all
across the U.S., and this would soon spread to other
countries around the world. Though full equality
was still years away for these early fighters, they
laid the foundations for what we now have.
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DESS LIKE

Det cirkulerar snack om att LTH kommer flytta delar av campus bort till Brunnshög, för
det är något som professorerna och forskarna gärna vill. Eller, det är vad de vill att vi ska
tro. Men vi har lyckats hitta sanningen, konspirationen, the Masterminds bakom flytten till
Brunnshög! Det är O-sektionen som ligger bakom komplotten!
Det må låta befängt, men vi har bevis! Den här komplotten har faktiskt planerats redan sen
innan Max IV byggdes!

IV ut?
X
A
M
r
e
s
r
Hu
ycket ut
m
t
k
e
p
s
u
S
som ett O!
Svaret är uppenbart!

Namnet
Br
BRUNnsh unnshög?
ög
nens fär ??? O-sektiog!
Inte bar
a det, b
runn
= nåt en
kan utv
inna
olja ur??
?

Sek
Spårvagnarna går
från centralen till
Brunnshög, men gick
sönder tidigt?
Gräs längs med hela
spåret? Pollen?
Hindra att någon avslöjar deras planer
där uppe!
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Planerar att utvinna olja
uppe vid Brunnshög och
transportera den till Eslöv
via ESS! Inte nog med det,
men de planerar även ta
över sjön Sjön ty slammet
som finnes där kan potentiellt innebära en oljekälla!

Brunnshö
g ger lite
Eslöv-fee
ling... ESS
är en tun
nel koppla
d
till Eslöv!

gger vid
Sjön Sjön li
kommer
MH, som vi
ta från
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y
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h
be
delvis...
LJA vid
Det finns O
Sjön!
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L
o
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A
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Foto: Linnea Andersson
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Text: F.d. Nyckelpigor
Design: Leo Einarsson

Top Satisfying Moments in

Hilbert Café
Hilbert Café mitt älskade café, åh så jag saknar dig </3!
Jag håller i hoppet att vi snart kan öppna caféet igen och tycker att
ni alla ska ta chansen att jobba i cafeet när det i möjligt igen. För
att locka lite extra, tänker jag och mina fellow ex-nyckelpigor dela
med oss av våra Top Satisfying Moments i Hilbert Café, som du kan
få möjlighet att uppleva!

•

Smeka Chévren och laxen (tro
oss)

•

När bytet av kaffetermosar går
perfekt smooth

•

När ost eller skinkskivorna i ett
paket räcker exakt för att täcka
alla mackor

•

Skriva ut kvitton

•

När alla jobbarpass är fyllda
<3

•

När man har räknat rätt antal
falaflar/köttbullar och inte
tappat några på golvet

•

När ingen bränt något i mackgrillen när det är stängningsdags

•

När summan att betala blir 37
<3

•

En go och krämig hummus

•

Att få öppna en ny plastrulle
och den inte hoppar iväg<3

•

Stabba ett Mozzarella-paket och
se mozzarella-vätskan rinna ut

Hilbert Café
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TYRANNI? PÅ VÅR SEKTION!?!
Vad är det vi hör? Är det såhär vi vill att vår fina sektion ska vara? Ska en inte kunna välja sitt
ansikte utåt själv? Nej, det här går inte! Vi upplyses om att detta är någon som hänt inom en sluten
Slack-kanal och vi tackar Lukas Gustavsson för sitt mod att säga ifrån och nå ut till oss på redaktionen.
Stå upp för F-sektionens och Pepes frihet! Våga säga ifrån och kom ihåg att du alltid kan höra av
dig till LiBU på libo@fsektionen.se eller anonymt genom formuläret på hemsidan om du känner
dig felbehandlad eller behöver stöd <3
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Are you out of socially distant activities to
do? Look no further
this article is for you!
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Pokémon Go
Pokémon, gotta catch them all! In all the games! Pokémon GO included! It’s a
big Pokémon simulation where you walk around and catch local Pokémon in
your neighbourhood and place them in gyms!
Cons:
-A few features take a looooong while to unlock (especially getting
strong enough Pokémon to hold a candle against other players or Raids)
-Gotta hate when your Item or Pokémon storage is full
-Uses up a LOT of battery on your phone.
Pros
-It’s good motivation for going outside a little every day!
-It’s Pokémon! Need I say more?

Codenames
https://codenames.game/
Maybe you have played the regular tabletop version of this modern classic. Two teams compete to figure out
the secret spy-names of their comrades with the help of an all-knowing spymaster! The catch is that the spymaster only can communicate using one word and a number each round to its teammates…
Cons:
Pros:
-The rules are not given
-It’s possible to play with a large
on the web page (but is
friendgroup!
available on wikipedia!)
-Challenging and interesting for the
-No in-game chat (it
spymaster and quite casual for the
can be played without it
other players, so it is a good party
though!
game.
But it is going to be more
-Available in many languages
difficult.
-Rounds are about 5-15 minutes
Among Us
If you haven’t played it already we’re confident that you’ve at least seen some
memes about this game! We covered this quite thoroughly in von Tänen Nr 3
2020, long story short - it’s like Mafia, but in space <3
Cons:
-Requires at least 4 players, but is the most fun if you can gather 10 -people.
-It’s sometimes hard to get a lobby on the servers
-Doesn’t work on a Macbook :(
Pros:
-You can do things even if you die, which you can’t in Mafia
-Rounds are about 5-15 minutes
-Cute artwork <3
Skribbl.io
https://skribbl.io/
You know Pictionary? This is the same
thing, one person gets to choose one out
of three words to draw and everyone else
guesses! You really don’t need any stellar
drawing skills to enjoy this, just have fun
and laugh with or at your friends when
they try to depict various words on the
screen!
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Since a recent
update of the
game you can
build a burger!

Cons:
Pros:
-While there are a lot of words, you will -No drawing skills
start seeing repeats after just a few rounds, needed!
especially if you don’t play in English.
-Just good vibes
-Drawing on a mouse pad or with a mouse -You can make an
is difficult, but that can be seen as part of avatar with fun colors
the fun
and facial expressions
-Apparently, Kindergarten is spelled with
a T even in English...

Gartic Phone
https://garticphone.com/
It’s a new version of the telephone game (viskleken på svenska!), with a twist! The normal version consists of three
different tasks, coming up with an original sentence, drawing
someone else’s sentence and interpreting someone else’s
drawing! First all players come up with a sentence. All sentences are then passed on to another player who draws it and
these drawings are then interpreted by a third player. After
this drawing and interpreting drawing continues until all other
players have seen some version of each original sentence.
This means that if there is an even number of players the last
iteration will be a drawing and if there is an odd number of
players it will be interpreting a drawing. After this there is a
slideshow of each iteration which you can laugh or be impressed with! There are also a bunch of other alternative versions
to explore by playing!
Pros:
- Not a lot of waiting time since there is always
something to do!
-Up to 30 players can play!
-A bit of nostalgic feel <3
-It is super fun you guys!!!!

Cons:
-You have to be at least three people
-The game is getting quite popular so there
might be some server problems in the future
-There is no way to design your avatar,
you can only randomize it (they’re cute af
though)
-No built in chat so it needs to be complemented with discord or similar.

Jigsaw explorer
https://www.jigsawexplorer.com/
If you miss doing puzzles with your friends or grandma look no further! Jigsaw explorer is an online puzzle
mat with tons of different puzzles that you can do both as multiplayer and alone (since it is free it is also a
cheap way to experience some new puzzles without paying)w. You can also upload your own images and
play with these and include your friends!
Cons:
-No built in chat so has to be supplemented with discord or similar.
-A bit complicated to make your own puzzles
Pros:
-Very cute <3
-Progress is saved even when you close the puzzle!
Very many puzzles to choose from.
Cheers when you finish a puzzle.
Mario Kart Tour
Do you need that Mario Kart itch scratched but yourbutt all of
your friends don’t aren’t own
ing a switch or other Nintendo consoles with still functioning
servers? Then look no further than Mario Kart Tour, a sweet
little version of our childhood for mobile phones.
Pros:
-It’s Mario Kart! The game
anyone can win even if there
is a difference in skills, because blue shells and items
can and will mess up for the
generally more experienced
players.
-It doesn’t need any other
pros, yes I’m a Nintendo
fanboy.

Cons:
-You have to play like a grand prix or
two on your own before you can play
with your friends
-The controls can feel a bit iffy, especially if your screen is small
-There are gacha elements - but you
don’t need to use them much if you
don’t want to
-You can’t choose which characters
you get from the Gatcha system. So
even if you want to play as best boy
(Yoshi) you can’t, unless the gatcha
gods have blessed you.
-I have no clue if you can choose
which courses to play on
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Baksidan
Den här päronkakan har en liten kul historia. Jag hade ett par päron som började
bli dåliga och tänkte att baka en kaka var en bra idé, så jag kollade upp ett recept.
Det verkade bra och jag satte igång, men märkte att jag saknade typ hälften av ingredienserna, så jag bytte ut dem lite improviserat och blev fett nöjd!
Päronkaka:
* Sätt ugnen på 175°C
* Smöra/olja en form och fröa den
* Blanda alla torra ingredienser och tillsätt vätska + olja efter det
* Dela päronen och kärna ur. Skiva ett av päronen som topping, resten kan du hacka i
mindre bitar
* Blanda i päronen i smeten och rör om
* Häll i smeten och toppa först med päronskivorna och sen kokos/mandel
*Grädda mitt i ugnen i ca 50 min - låt svalna och ät!

Ingredienslista
Om det står
salt/peppar, så betyder det att orginalreceptet använde salt
och jag körde peppar.
Och nej, jag hade inte
peppar i, det var bara
ett exempel!

3.5dl vetemjöl eller dinkel
1.5dl socker
2tsk bakpulver
1tsk kardemumma/kanel
1tsk lakritspulver (optional)
1tsk ingefära
2krm salt
2.5dl havredryck/vatten
1dl rapsolja
ca 3 päron
0.5dl madelspån/kokosflingor

