
Rikards Ruta – Tema X 
 

Nya nötter: 

1/ Doktor Dängroth har blivit fascinerad av japanska korsord och har hittat på ett eget. 

I rutmönstret nedför ska ett antal rutor vara svarta. Till vänster på varje rad, och ovanför varje kolumn, anges hur 

många rutor i rad som är svarta. Om det står 5 betyder det att det finns fem svarta rutor i rad och resten är ofyllda. 

Om det står 5 3 finns det först fem svarta rutor i rad och sedan tre svarta rutor i rad. Mellan de fem svarta rutorna 

och de tre svarta rutorna finns minst en tom ruta. Om talet är stort betyder det att rutorna i mitten är svarta, 

eftersom de kommer att fyllas oavsett var de svarta rutorna börjar. Om allt är rätt ifyllt framträder en bild. 
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2/ I gömmorna har Rutred hittat en uppgift från 70-talet.  
 

Midsommarnattens vemodiga ljus vilade som en slöja över den stora skogen. Den 

fagra Kunigunda satt i en liten roddbåt i mitten av den cirkelformade 

spegelblanka tjärnen och beundrade ett vackert exemplar av den sällsynta 

näckrosen Midsommarnattens dröm. Hon väcktes plötsligt ur sina svärmiska 

drömmar av en otäck känsla av att någon iakttog henne. Och mycket riktigt. Där 

borta i dunklet vid strandkanten glimmade ett par ögon.  

Hon föll i förtvivlan när hon upptäckte greve Dracula, traktens ökände ädling, 

lurpassa bakom en trädstam och betrakta henne med lysten blick. Men hon 

besinnade sig och chocken gick snabbt över. Här gällde det att rädda det som 

räddas kunde.  

Av erfarenhet visste hon att hon kunde springa ifrån greven om hon var utvilad. Men ju fortare hon rodde desto mer 

av sina krafter förbrukade hon. Vidare skulle hon efter en panikartad rodd till stranden bara ro rakt i armarna på 

honom. Därför gällde det att ro in till stranden så långsamt som möjligt men ändå tillräckligt fort för att hinna iland 

innan greven hann fram. Som tur var kom hon ihåg att greven ofredat hennes tvillingsyster under likartade 

förhållanden på midsommarafton året innan och då satt personligt rekord med 15 km/tim. 

Kunigunda höll huvudet kallt och klarade sig genom att hon använde bästa roddstrategin. Men vilken hastighet är 

bäst? Det vill säga vilken hastighet måste hennes rodd överskrida för att hon över huvud taget ska ha en chans att 

komma helskinnad hem? Och hur ska hon ro för att få så stort försprång som möjligt då hon hoppar i land? 

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: Här syns vågor, är sällan uppskattat, är hälften i 
unga år 
Rad 2: Utfärdar Putin, keff, har alla varit, jordart 

Rad 3: Här har vi nåt centralt, höjer värden, kräver 

boll 

Rad 4: Mås, finns i öst, vanligt slut i Sverige 

Rad 5: Öka, sidoverb, förr vanlig i låda nu mest på 
webbläsaren  
Rad 6: En typ av undersökning, se 
Rad 7: Behöver tydligen lind, tur, jobbar ihop 
Rad 8: Syra, går i 880, varningsplats 
 
 
Kolumn 1: Hade förr G på slutet, och är väl detta 
Kolumn 2: Ros, för vin, has detta på ibland 
Kolumn 3: Gjorde en del efter, ett sätt att öka i antal, 
ingen paradmarsch här inte 
Kolumn 4: Brukar avgöras en gång per år, mer än en 
färg, innehåller kommunikation också  
Kolumn 5: Koplats?, är platt, betyder detsamma med 
ga i 
Kolumn 6: Intern angelägenhet, är inte homogen, här 
gäller det överföring på rätt sätt 
Kolumn 7: Enhet, du har fler av dessa på höger sida, 
kunde man i antikens Rom 
Kolumn 8: Får ofta vård 
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4/ Rutred slänger in ett vanligt korsord igen. Det är få svarta rutor, vilket gör det klurigare. Samtliga ord står med 

fetstil i 14:e upplagan av Svenska Akademiens ordlista. 

 

 
  

Vågrätt 
 1 Nyans som kommer med tiden 
 7 Detta korsord är kryddat av detta 
 9 Kan viss verksamhet 

 10 Är avlång 
 11 Hittar nog bra 
 12 Gås tyvärr rätt ofta 
 14 Gjorde inte gaphalsen 
 15 Kräver hårt slag 
 17 Inte fast 
 18 Här talar vi många rutor 
 

Lodrätt 
 1 Är väl efterlängtad 
 2 Cirkulera runt 
 3 Kan dräng vara 
 4 Upplevs inte positivt 
 5 Vill ha bud 
 6 Kan figur vara 
 7 Var Carmen 
 8 Skämtar 
 13 Frön 
 16 Här körs det av 
 
  

 
5/  Rebusen denna gång har biblisk bakgrund. Svaret, eller frågan, består av tre ord. 
 

                   ÄRL ORIVIS
 
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. 

Både svar till detta nummer och förra numret ska vara inne till 23 februari. 

 

                      Skicka din lösning senast 23 februari till rutred@mensa.se 
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