
Rikards Ruta – Tema Drömmar och känslor 
 

Nya nötterna: 

1/ Doktor Dängroth fnular med några kartongbitar han hittat på vinden. Det är fem likadana 
bitar i form av trianglar, där den kortaste sidan är hälften så lång som den näst kortaste 
sidan. Han vill pussla ihop dem till en kvadrat men är tvungen att klippa i en av 
kartongbitarna. Hur gör han? 
 
2/ Ordvrängeriet är tillbaka. Denna gång gäller det även att lista ut vilken gemensam 

kategori svaren tillhör. Det gäller alltså att översätta uttrycken nedanför till ord som hänger 

intimt samman. Uttalsmässiga och stavningsmässiga friheter är tillåtna. Det är alltid möjligt att 

skicka in alternativ om du är osäker, men gränsen är två alternativ per nyckel. 
 

Te  

Gud  

Känd födelseplats  

Kan vara både vit eller grön  

Serierna  

Inget roligt konjunktiv i sängen  

Slängt utan början  

Vistas  

För att känna smaken behöver du ta en  

Smäller  

Kallas kanske jättesnabb Rosa  

Inre del utan in  

Är ibland släta  

Utflöde  

Bio som inte finns i Stockholm längre  

Sägs ge styrka  

Ingen ovanlig högskoleklass  

Sägs ha lågt värde  

Ett tvättmedel utan nåt i  

Liggs i  

Inget lugnt vatten här inte  

Engelskt nummer  

Grånat träd av kvinnligt kön?  

Insekt utan ända  

Sjunga utan la  

Gör kanske bokstavstrogen sömmerska  

Var Smithens kraftfulla motståndare  

Runt tavla av Richard  

Gillar inte president  

Bonde utan m  

Söl  

Kan uppfattas som en morotspojke om du läser 

slarvigt  

Omkastat förvaringskärl 

 

3/ Homogenkryss. I raderna och kolumnerna ska 
lösenorden till nycklarna nedanför skrivas in. I varje 
rad/kolumn bildar den sista eller de sista bokstäverna 
också den första eller de första bokstäverna på nästa 
ord på samma rad/kolumn. Det är enbart det första 
ordet i varje rad/kolumn, som du vet exakt var det 
börjar. Inga svarta rutor förekommer. Samtliga ord 
står med fetstil i 14:e upplagan av Svenska 
Akademiens ordlista. I en av diagonalerna blir det ett 
ord som har med temat att göra.  
Rad 1: Koncentrationsbegrepp, visar till 
Rad 2: La, har ibland då efter, detta också fast det är 

tvärtom, kattverb 

Rad 3: Driftform, musik men inte rai denna gång, 

krävs ibland, förstärker, tungformad, ibland i rock 

Rad 4: Har alltid nåt före, har mer än en fot, förgänglig 

Musika-form, s, vill du ibland uppmärksamhet, ger 

stöd  
Rad 5: Flygs, vägmaterial, lyckas vissa, ibland före och 
gjort, har sitt kök  
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Rad 6: Fågelverb, krävde offer, ligger i pipeline, här 
talar vi grymt  
Rad 7: Ström bakifrån, gör ofta att det blir fler, har 
kommit tillbaka i Sydamerika, kan gå via roten 
Rad 8: Gillar inte enbart feta, är ganska ensam, här 
ska det vara här, lär ska vara kort, ibland före förbi, 
liggs numera sällan på. 
Rad 9: Anhöll, har inte huvudroll, inte bästa skick, kan 
vara äldre, har Rutred  
Rad 10: Sades blixtra, mått, Tesla är väl mest känd, 
och här är det väl Venus 
Rad 11: Kanske helar, drev, puss 
Rad 12: Skapades av drottningen?, här var det ingen 
fart, skillnad, är visst listig 
Kolumn 1: Lugna, bar, du har en mer till höger, 
betyder samma sak med om i 
Kolumn 2: Minska, betyder samma sak utan an, vill 
man helst inte gå sig  
Kolumn 3: Kräver gränsöverskridande, känd för sina 
färger, stås på, ord med förfall 
Kolumn 4: Marktyp, har röd prick i väst, koms till, men 
detta är väl motsatsen, som väl denna slipper, tur för 
tjuren att detta ord finns  
Kolumn 5: Kan både gås och katt vara, ligger lågt, och 
här talar vi om motsatt riktning, tyg, här fikar kanske 
här 
Kolumn 6: Nåt att skryta med, har väl till stor del 
ersatts av telefon och dator, stam, sjukdom 
Kolumn 7: Betyder samma med er på slutet, är dov, 
ersätts alltmer med DM, kan du för motionen 

Kolumn 8: Sjöng om Jerusalem, har blivit brädad, 
lindskötsel?, känd signal, kräver någon form av 
relation, även detta är en sammanslutning, kan vara 
helt och naturligt 
Kolumn 9: Många kvartar, tankeform, 0-1, här gäller 
det att hålla sig på benen, uppmanas räkna till fyra 
Kolumn 10: Redigt fusk, kanske hos denna?, här ska 
det vara alltså alltså 
Kolumn 11: Ingen klant, bygga på höjden, handsort, 
har förhoppningsvis koll 
Kolumn 12: Brukar hänga ihop med lätt, basa, krans, 
strålar tyvärr 
 
 
 

 
3/ Rutred slänger in ett vanligt korsord med få svarta 
rutor. Samtliga ord står med fetstil i senaste upplagan av 
Svenska akademiens ordlista. 
 
Vågrätt: 
 1 Sägs vara ingenting, men det stämmer ju inte 
 8 Bör skrivas med små bokstäver 
 9 Här görs matcher upp 
 10 Bönor 
 13 Böja på visst sätt 
 14 För 
 15 Undviks att talas om 
 16 Gripen 
 18 Betyder samma med de i mitten 
 19 Vred 
 21 Kräver spädning 
 23 Meddela 
 24 Out 
 25 Har mer gula 
 

Lodrätt: 
 1 Man kan fundera vilka dessa är 
 2 Här brukar man inte vistas 
 3 Varar inte länge 
 4 Skämmigt att bära? 
 5 Här används inte kort 
 6 Knyts 
 7 Här behövs en vink om svaret 
 11 Tåg 
 12 Inte välordnad 
 17 Här blir det mer 

 20 Här sitter kungen 
 22 Inte går det undan här inte 
 

 

 

4/ Avslutningsvis en rebus där svaret består av tre ord. 

Svaret kan ses som en önskedröm för många.  

BRÅTLAATT



B B U A L L

A I R R A I

K L A M M A

U D R Å P S

G O M T A K

N A S A R E

Q U E E R W A M Ü S L I

U H Ö D E S T R O O A S

E E S B E B L S

N Y C K E L B E N S B R O T T

E A Æ L I U A

L Ö V L Ö S A R M A G N A C

L L T A K M G K

R U B B A I C I N G

C R D G I G G S

H A W A I I A N H Ö H Ä C K

E N A A V E E Å

V Å R D I N S T I T U T I O N

I H N Ä C T N G

O D E N O N C H I G P R

T Å N G E G Y Å H Å G A

Svar på förra numrets nötter: 

Innan svaren redovisas ska Bengt Johannesson ha en ursäkt och tre poäng för hans lösning på interjektionerna, som 
Rutred missade i filen Bengt skickade. Det berytder att Bengt blev ensam och inte delad fyra i förra årets 
stormästerskap. Bra jobbat! Även Rasmus Gråberg ska ha fem poäng för lösningen av rebusen Davidsstjänra, som 
Rutred missade.  
I och med detta nummer startar dock jakten på årets stormästarskap. 
 
1/ Doktor Dängroth tittar ut genom sitt fönster. Han har en stor gräsmatta och 
tänker att han ska starta ett musteri. Därför räknar han på hur många 
äppelträd han kan plantera. Han vill att varje träd ska ha minst nio meter till 
grannträdet. 
Frågan är nu hur många träd som får plats om gräsmattan är kvadratisk och är 
2722 kvadratmeter.   

 
Nöten var riktigt knepig och de som hittade en förträfflig lösning var Anders Adler,  
Jan-Olov Persson, Ulf pettersson Mattias Wik som lyckades placera in 46 träd. Jan-
Olovs lösning syns här bredvid. Mattias Backan och Göran Wicklund klämde in  44 
och får en två. David ström får flitpoäng för 42. 
 
2/ Corona-korsordet innehöll grekiska bokstäver. Rätt svar nedanför. 

 

 

Pieta är en bild av de 

sörjande vid Jesu 

kropp. Han hade trillat av pinn. Översta cervikalkotan 

kallas atlas. Scoville har blivit en rätt känd skala. Åar 

finns runt Åbo. Ulla Winbladh var Bellmans musa. IKT 

står för informations- och kommunikationsteknik. Pin är 

en nål du sätter på jackan eller tröjan.  

 
Jan-Olov P hade en liten miss och får en fyra.

 

    

3/ Homogenkryssets lösning 
syns här bredvid.  
Bachs Air är andra satsen i 
hans tredje orkestersvit. 
Men det var ingen rajraj.  
Mattias B, Håkan Bring, 
Freed Dahlqvist, Rasmus 
Gråberg, Lars Karlander, 
Henrik Nord, Jan-Olov P, Ulf 

P och Mattias W löste allt och får fem poäng var. 
 
4/ Bertil Nilssons korsord innehöll många ovanliga ord.  
Queerteorin är väl inte det mest använda ordet i SAOL. 
Cognac är lite lättare i smaken än Armagnac, som 
traditionellt bara destilleras en gång. En foderhållare 
brukar bestå av ett galler. Tånge är den del av 
knivbladet som skjuts in men även en udde. Sjätte tonen är la. Læstadianerna ingick i en väckelserörelse. Lurigt värre 
med æ i rutan. Cheviot är väl inte det mest kända fåret. 
Jan-Olov P var den enda som klarade korsordet. Lars K var väldigt nära och får en fyra.



 
5/ Rebusen 

H ÄÄ S VV 
Skulle bli hänsoven. H Ä:n S o´ V:n. Syftningen var till DEAD parrot i Monty Pythons sketch. Mattias B, 

Håkan B, Freed D, Lars K, Henrik N, Jan-Olov P, Ulf P och Mattias W prickade in rätt lösning. 

Omgången var uppenbarligen mycket svår. Jan-Olov P gör dock en rivstart och tar täten. 

STÄLLNINGEN 

Jan-Olov Persson 24 
Ulf Pettersson  15 
Mattias Wik  15 
Mattias Backan 12 
Håkan Bring  10 
Freed Dahlqvist  10 

Lars Karlander  10 
Henrik Nord   10 
Rasmus Gråberg  5 
Anders Adler  5 
Göran Wicklund 2 
David Ström  1 

 

Reglerna för att tävla är enkla: Korrekt och fullständigt svar ger fem poäng.  Är det något du tycker är oklart i uppgiften går det bra att 
mejla Rutred och fråga.  
Rutan publiceras på mensa.se. Kolla gärna nätversionen innan du skickar in. Rutan uppdateras med ändringar, om sådana behövs, ända 
fram till deadline. Om olika svarsdatum står i tidningen och på nätet är det nätet som gäller. En del svarsmejl fastnar på vägen till 
Rutred. Du får en bekräftelse på att ditt mejl har kommit fram. Får du ingen bekräftelse inom några dagar bör du mejla igen. 
Du som skickar in en egen nöt (med angivande av källa) får sju poäng om Rutred väljer att publicera den. Du får dock inga ytterligare 
poäng för att lösa din egen nöt. 
 

                      Skicka din lösning senast 30 juni till rutred@mensa.se 

mailto:rutred@mensa.se

