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Visionen jag hade från början var 1000 klurigheter. 1998 gav
jag ut “330 klurigheter”. De 330 första är alltså från den utgåvan.

Jag håller även i Tetra Paks Tekniska Förening, där jag har ett
klur i varje nummer, med huvudtema teknik.

Jag hade även nöjet att få med en del klur i Forskning och Fram-
steg nummer 7/2000.

Slutligen ska jag nämna att jag levererat klur till Mensa (från
nummer 3 1997).

Del av innehållet får gärna kopieras, under förutsättning att käl-
lan anges.

Stefan Jeppsson
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Bokstäver, siffror och tecken

Svaren börjar på sidan 211.
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Blandat

Svaren börjar på sidan 213.

35. Är uppmaningen “Man bör inte bada förrän en timme efter 
man ätit” korrekt?

36. I ett seriöst försök att förenkla stavningen i det engelska 
språket, presenterades ett fonetiskt alfabet bestående av 40 bok-
stäver. Bokstaven “o” kan i engelskan uttalas på tre olika sätt: 
sålunda konstruerade man två bokstäver till för att lösa just detta. 
Sje-ljudet skulle stavas med en enda nyskapad bokstav, läspljudet 
med en, tonat s med en och så vidare. Detta fungerar inte i prak-
tiken. Varför?

37. Du och en vän ska koka ägg, men har glömt hur lång tid 
ägg bör koka. Vännen menar att ägg kan koka allt från 1 till 10 
minuter, beroende på om man lägger dem i kallt eller kokande 
vatten, om man vill ha dem löskokta eller hårdkokta. Tiden du 
har i huvudet lutar snarare åt 12 - 14 minuter. Hur ska ni prova er 
fram att koka äggen, på så kort tid som möjligt och med så liten 
kassation som möjligt?

38. Då får i uppgift att rita cirklar på ett schackbräde. Cirklarna 
får bara ritas på vita rutor. Hur många olika storlekar på cirklarna 
kan du göra? Eftersom man kan göra oändligt många med storle-
ken upp till en rutas storlek, undantar vi dessa. Det gäller alltså 
att klura ut hur många olika storlekar på cirklar man kan göra 
som är större än en ruta.

39. I Science-Fiction-filmer och -romaner förekommer det att 
en person åker tillbaka några år i tiden och träffar sig själv. Men 
något stämmer inte. Vad?

40. Enligt Einsteins teorier åldras något långsammare ju for-
tare det färdas. 
 Detta kallas tvillingparadoxen. Om en av tvillingarna färdas 
nära ljushastigheten ut i rymden och återvänder efter några år, är 
tvillingen på jorden en åldring, medan den som färdats fort knap-
past har åldrats alls.
 Detta har bekräftats med atomur. Ett ur i en satellit i en 
omloppsbana runt jorden går långsammare än en referensklocka 
på jorden.
 Men något fattas i denna teori. Vad?

41. I dag talas det två varianter av norska i Norge.

42. När skrevs den sista riktiga runraden i Sverige?

43. Vad ser den osynlige mannen i spegeln?

44. För vem tog det 35 år att skriva bokstaven “S”?

45. Vi söker ett yrke. Personen gillar att arbeta ensam. Han är 
aldrig rädd för att jobba. Före ett jobb diskuteras alltid lönen. 
Han är en verklig personkännare. Han reser alltid till arbetsplat-
sen. Han kan aldrig göra samma jobb två gånger. 
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46. Vad har Alderney, Australien, Bahamas, Bangladesh, Bar-
bados, Bermuda, Brunei, Cayman Islands, Cypern, Dominica, 
Falklandsöarna, Fiji, Guayana, Granada, Guernsey, Hongkong, 
Indien, Indonesien, Irland, Isle of Man, Jamaica, Japan, Jersey, 
Kenya, Lesotho, Macao, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, 
Namibia, Nepal, Nya Guinea, Nya Zeeland, Pakistan, Salo-
monöarna, Saint Lucia, Seychellerna, Singapore, Somalia, Sri 
Lanka, Storbritannien, Surinam, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, 
Thailand, Tobago, Tonga, Trinidad, Uganda, Zambia och Zimba-
bwe för gemensamt?

47. Adeln sägs vara blåblodig. Varför?

48. Hitler pratade om den ariska rasen. Men arier lever ju i 
Himalaya. Hur hänger detta ihop?

49. Varför skev nazisterna SS med speciella bokstäver?

50. I ett land hade man en gång ett semaforsystem för järnvä-
gen, som bestod av fem olikfärgade lampor, som kunde vara 
släckta, blinka eller visa fast sken. Hur många olika signaler 
kunde en lokförare uppfatta?

51. På ett kontor hade man en gång ett telefonsystem, som 
innebar att de anställda fick vara alerta på att se fem olikfärgade 
lampor på väggen, som kunde vara släckta, blinka eller visa fast 
sken: vid en viss kombination visste man vem som hade ett tele-
fonsamtal: denna person fick uppsöka närmaste telefon för att 
kontakta växeln. Hur många anknytningar kunde man ha? 

52. Man spar energi genom att byta ut alla lampor i huset till 
lågenergi-lampor.

53. Man spar miljö och energi genom att källsortera sopor: 
olika plastsorter delas upp.

54. En sak som har ett eller två fingrar, ingen hand, men något 
som man hälsar med, är samtidigt en dammsugare, vapen och 
snorkel.

55. Man kan inte se bakterier med blotta ögat.

56. Nämn ett par ställen på kroppen, där huden inte växer rakt 
ut, utan mera parallellt med hudytan.

57. EEG-test, EKG-test, kiromanti, psykologi, konditionstest, 
blodtrycksmätning, syntest, hörselprov, kartläggning av gener, 
levervärde.

58. En Perpetuum Mobile är en maskin, som går av sig själv 
utan att stanna och utan tillsats av yttre krafter. På skämt brukar 
man skriva 9:or längs ett hjuls periferi: niorna är tunga på ena 
sidan hjulet, men på andra sidan är de förvandlade till sexor och 
är lätta. Skillnaden skulle driva runt hjulet. Nu har man inte 
beskrivit vad sexorna och niorna har för enheter: det kan vara 
kilo järn eller något. Men sätter man in något visst, kommer hju-
let att gå åt motsatt håll. Vad?

59. En offeranod på en båt hindrar att viktiga metalldelar kor-
roderar. Men varför måste man försinka en bil för att nå samma 
resultat? Kan man inte ha en offeranod på en bil?
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60. En trollkonstnär har ett rör, där fyra kulor hänger ner i var 
sitt snöre. Det hänger två kulor på varje sida om rörmynningen. 
Nu är snörena ordnade så, att om trollkonstnären drar i en valfri 
kula (med kortast snöre), får detta de andra kulorna att dras upp. 
Det kan göras om hur många gånger som helst med valfri kula. 
Hur är snörena kopplade inuti röret?

61. Dito, med 8 kulor.

62. Det har experimenterats en hel del med 3D-bilder. I de 
flesta fall måste man ha speciella glasögon för att se en 3D-bild: 
olikfärgade glas, olika polarisering på glasen och så vidare. Men 
finns det då ingen inbyggd fysisk skillnad mellan ögonparen, 
som man utnyttja? Jo, det finns ju den blinda fläcken, som ligger 
på olika ställen i ögonparen. Kan man då inte utnyttja den, så att 
en bild bara uppfattas av ena ögat, medan den andra bilden bara 
uppfattas av andra ögat? Den del av bildinformationen som inte 
ska ses, bör alltså sammanfalla med de blinda fläckarna.

63. 1 = 1800, 2 = 1930, 3 = 1960, 4 = 1975, 5 = 1987, 6 = 
1999.

64. Det där med att jurister tjänar arvode, då de vinner mål i 
USA, har lett till överdrifter. Snart vågar ingen vara läkare eller 
tillverka några prylar. Vilka av följande har inträffat?
a) En man lyfte upp sin rotorgräsklippare för att klippa häcken. 
Han fick ersättning av tillverkaren, då denna inte hade en varn-
ingsskylt på maskinen om att man inte fick klippa häck med den.
b) En tillverkare av stegar har en varningsskylt på varje pinne: 
“Gå inte högre upp, då du kan falla ner”.
c) En kvinna köpte en mugg kaffe på MacDonalds i USA, 
klämde muggen mellan knäna, spillde ut innehållet och skållade 
sig. Hon vann rättegången och fick miljonersättning av MacDon-
alds. Då de inte vill åka på fler sådana ersättningar, serverar hela 
kedjan ljummet kaffe i USA.
d) Knivtillverkare har varningstext på produkten om att den är 
vass.

65. Knut-Otto tänkte skänka lite prylar till loppis. Gick det inte 
att sälja dem, tänkte han slänga dem. Han är med i scouterna och 
passar på när scouterna ska vara med på loppis. Han kan antingen 
sälja prylarna själv eller låta någon scout sälja dem. Han väljer att 
själv stå på loppis och får in 150 kronor för prylarna. Emellertid 
vill han ha körersättning av scouterna för året som gått: detta blir 
precis 150 kronor. Han måste också betala en årsavgift som 
medlem, vilket också är 150 kronor. Hur mycket ska Knut-Otto 
betala eller få tillbaka? Blir det någon skillnad om han eller 
någon annan scout sålt prylarna? Han har ju 150 kronor i fickan, 
som han menar kan gå till medlemsavgiften. Han ska då få 150 
kronor av scouterna, vilket är körersättningen. Enligt honom 
råkar det gå jämnt ut.
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66. Foucault visade i ett experiment i Paris hur en pendel lång-
samt vred sig runt. Detta bevisade att jorden roterade. Pendeln 
fortsatte att svänga i sin ursprungliga bana, opåverkad av att jor-
den vred sig. Då 36 timmar gått, hade pendeln vridit sig ett helt 
varv runt. Varför vred den sig inte ett varv runt på 24 timmar?

67. Vred sig pendeln med- eller moturs?

68. En sak passar inte in: Fagott, flöjt, oboe, flygel, orgel, spin-
ett, eolsharpa, cittra, gitarr, luta, saxofon.

69. Man tycks ju ha problem med fokus, då man spelar in 
filmer. Antingen är skärpan på ett föremål i förgrunden, varvid 
bakgrunden blir suddig eller omvänt. För ett tiotal år sedan hörde 
jag talas om en uppfinning: man har ett objektiv med dubbla lin-
ser, insatta i varandra i koncentriska ringar, som prismat på en 
fyr. Därmed skulle det bli fokus både på nära och fjärran objekt 
på en gång. Men ännu tycks filmindustrin inte ha löst problemet. 
Varför?

70. Vilken var den senaste inträffade månaden med endast två 
tisdagar?

71. Då vattnet rinner ur ett badkar, rinner det alltid medsols.

72. Då man häller sirap, vill den alltid ringla sig. Är det av 
samma anledning som ovan?

73. Då man hittade det två miljoner år gamla skelettet av en 
tidig människa, döpte man henne till “Lucy” efter en Beatelsme-
lodi.

74. Vilket är korrekt: Det första fyndet av en skalle som visade 
rasen som fanns innan oss kallades efter fyndplatsen, Neandertal; 
alternativt platsen är uppkallad efter en berömd person, Neander-
thal.
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75. Sensuren i USA var hård för en tid sedan. Vilka alternativ 
är korrekta: 
Skylten som finns i den första satellit som lämnat solsystemet 
visar ett tecknat naket par. Mannens könsorgan visas samt kvin-
nans bröst: däremot är kvinnans könsorgan bortcensurerade. Om 
det nu skulle vara någon som upptäcker satelliten och ser skylten, 
är det inte säkert att denne skulle bli alltför chockerad över att se 
en teckning av kvinnans könsorgan.
Då Disney ritade Klarabella var hon tvungen att ha kjol: juvren 
hoppade oanständigt då hon dansade på filmerna annars. 
Rolling Stones-låten “Let spend the night together” fick ändras 
till “Let spend some times together”. Det finns alltså två ver-
sioner inspelningar av låten: en för England och en för USA.
Däremot missade censuren eller begrep inte vad Jerry Lee Lewis-
låten “Great balls of fire” syftade på.

76. Kan man medvetet stänga av alla sina tankar?

77. Om du är miljardär och vill ha ut summan i hundralappar: 
hur hög blir stapeln?

78. Hur lång tid tar det för miljardären att kontrollräkna hun-
dralapparna?

79. Brittanic, Olympic, Titanic, Oceanic och Americanic.

80. Då jag var ute och körde bil hade inte defrostern hunnit ta 
bort imman på bakrutan. I backspegeln såg jag att flickorna i bak-
sätet hade skrivit “HEJ” i imman. Jag läst det alltså rättvänt. Frå-
gan var nu om en eventuell bakomvarande bil också kunde läsa 
ordet rättvänt.

81. Nya bilar går långsammare än gamla.

82. I vissa filmer driver man med indianerna. Det förekommer 
ibland en träskulptur i naturlig storlek, föreställande en indian. 
Ofta håller statyn en ask tändstickor eller cigarrer. Vad symbolis-
erar allt detta?

83. Knut-Otto gör manualer. För varje kapitel ska det stå 
utgåvedatum. Detta gäller första gången ett kapitel kommer ut 
och för varje ändring. Antingen upptäcker Knut-Otto själv felak-
tigheter eller så påpekar användarna brister: då blir det alltid 
fråga om ändringar och ny utgåvedatum. På så sätt kan 
användarna alltid förvissa sig om att de har samma variant av ett 
och samma kapitel. Men vid ett tillfälle kunde Knut-Otto inte 
göra en ändring och sätta nytt utgåvedatum. När kunde det 
inträffa?

84. Knut-Otto fortsätter med sina manualer. För att han inte 
ska glömma bort något, har han en checklista. Instruktionerna där 
är enligt vad folk bett honom göra:
Använd svart pärm.
Använd 10 flikars-register.
Sätt in kapitel 1 - 10 under rätt flik.
Sätt gula instruktionslappar sist under flik 2.
Sätt blanketter sist under flik 5.
Sätt röda klisterlappar sist under flik 5.
Sätt en extra plastficka under flik 10.
Ändå blir folk irriterade på att han inte gör som han blir tillsagd. 
Vad är det som man retar sig på?

85. Vad kan efterföljaren till “Den nakna pistolen 2 1/2” heta?

86. Vad blir nästa tal i serien 101, 112, 131…
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87. Kan det bli fem torsdagar i en månad eller två torsdagar i 
en vecka?

88. Hur många kvadrater innehåller figuren nedan?

89. En CD-skiva fungerar så, att en ljusstråle bränner in olika 
information i spår. Då en CD-skiva ska avläsas, avläses informa-
tionen av en ljusstråle. Är ljusstrålen större än en atom eller är en 
atom större än en ljusstråle?

90. 

91. När kan man se en hel regnbåge?

92. 

93. Ett hotell har nio rum. En dag har ett barn tagit bort märk-
ningen från nycklarna till dessa rum. Efterhand som gästerna 
anländer, får man prova vilken nyckel som går till vilket lås. Hur 
många försök behöver man maximalt?

?
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I

M

Q

L

O

R
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94. I filmen Starman kommer en besökare, i form av en liten 
intelligent lysande punkt, till jorden. Där finner han en änka, tar 
sig in i huset och bläddrar i album. Han finner ett foto av den 
döde mannen, samt en hårlock. Denna lysande punkt tar DNA 
från hårlocken, varvid en kopia av mannen skapas. Visserligen 
har Science Fiction-författaren tänkt på att mannen till en början 
går ostadigt och måste lära sig tala, men vad har man glömt för 
att skapa en perfekt kloning?

95. Beskriv hur en såpbubbla ser ut.

96. Knut-Otto har ett gammalt hus. Ett av fönstren är uppruttet, 
så han beslutar sig för att tillverka två fönsterbågar själv, till detta 
fönster. Då han är klar med fönsterbågarna, ska höjden delas på 
tre, för det ska vara tre glas i varje fönster, delat med spröjsar. 
Han resonerar att han måste gå efter en kalkylator, eftersom han 
tänker beställa sex lika stora glasrutor, för att göra det enkelt och 
spara pengar. Han finner innermåttet på fönsterbågarna 930 mm 
exakt, vilket han kan dela med 3 i huvudet. Resonerar han rätt?

97. Fortsätt med serien åt vänster eller höger!

98. Knut-Otto retar sig på att luften alltid pyser ur slangen, då 
han cyklar. Han kan för tillfället inte cykla en kilometer, utan att 
han måste pumpa upp slangen. Om man bara kan uppfinna en 
pump, som är kopplad till tramporna, resonerar han. Då skulle 
det hela tiden vara lämpligt tryck i slangen. Man behöver inte 
bekymra sig för att glömma cykelpumpen. Det gäller naturligtvis 
bara när det läcker något, som nu. Vad är fel i resonemanget?

99. Du har ett halsband med 27 pärlor. Kan man forma detta 
till en kub?

100. Knut-Otto har en modelljärnväg. En kamrat vill sälja ett 
lok av udda märke till honom. Loket går utmärkt på rak räls, var-
vid köpet sker. Emellertid upptäcker Knut-Otto senare att loket 
sjunker ner mellan rälsen vid kurvorna: hjulen går direkt på syl-
larna. Varför gör det det?

101. Tre strömbrytare sitter på väggen. I ett rum med stängd 
dörr sitter tre lampor, var och en kopplad till en strömbrytare. Du 
ska lista ut vilken väggströmbrytare som är kopplad till vilken 
lampa. Du får bara öppna dörren och gå in i det andra rummet en 
gång. Hur gör du?

102. Du ska köpa en sax. Då du kommer in i butiken, visar det 
sig att expediten är döv. Du förklarar vad du menar genom att 
“klippa” med två av dina fingrar. Därpå ska du köpa en hundvalp. 
I nästa butik du går in i, är expediten blind. Vad säger du till 
henne?
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Dolda bokstäver

Svaren börjar på sidan 224.

Här har flera grafiska tecken lagts ovanpå varandra så de mer
eller mindre täcker varandra. Ingen bokstav är förvrängd eller
spegelvänd för att passa in, däremot kan den vara vriden. Bostäv-
erna är förstorade eller krympta för att passa in, men inte mer än
ca ± 50% (i annat fall skulle vilken bokstav som helst passa i valfri
bokstav). 
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Hur många varianter kan nyckeln göras i?
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293
Knut-Otto anlitar vid ett tillfälle en spåkvinna. Hon ger honom
inte mycket han värdesätter, förutom en Lotto-rad: 
5 - 9 - 14 - 16 - 23 - 27 - 30.
Hon påstår att den bör slå in inom ett år.
Efter tre månader kommer en utlottad rad ganska nära: 
4 - 9 - 13 - 16 - 22 - 27 - 30.
Då det gått ytterligare ett halvår kommer en annan rad, också my-
cket nära:
5 - 9 - 15 - 16 - 24 - 25 - 27.
-Hurra, ropar Knut-Otto. Med ganska stor sannolikhet kommer
min rad ganska snart att slå in.
Hade han rätt?

294
Fortsätt med talserierna:
1 - 3 - 6 - 10

295
1 - 5 - 14 - 30

296
1 - 4 - 10 - 20

297
Knut-Otto har en fond, som ökar och minskar i värde. För varje
dag räknar han ut i procent hur den ändrat sig under ett dygn. Han
avrundar till hela procent. Under ett helt år minskar fonden i
värde. Varje dag räknar Knut-Otto ut hur mycket den sjunkit, men
drar en lättnadens suck, då den bara sjunkit med 0,4%, vilket han
givetvis rundar av till 0%. På ett år har emellertid fonden sjunkit
till en tredjedel. Hur kan detta komma sig?

298
Leken “Tänk på ett tal” går till exempel till så här:
Din kamrat tänker till exempel på 7, men det vet du inte.
Du ber honom fördubbla detta. Det blir 14.
Du ber honom lägga till 8. Det blir 22.
Du ber honom halvera talet. Det blir 11.
Du ber honom dra ifrån sitt tal. Det blir 4.
Du berättar att han har talet 4.
Hemligheten ligger i, att han fördubblar, halverar och drar ifrån
sitt tal. Det blir naturligtvis 0. Mitt i de matematiska uträkningarna
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lägger du till ditt tal, som går att halvera. Svaret vet du.
Men när kan din kamrat villa bort dig?
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Vid en fest finns det 12 närvarande. Alla ska hälsa på alla. Hur
många handskakningar sker?

309
Vid en annan fest finns det 6 äkta par. Hur många handskakningar
sker?

310
Knut-Otto handlar med fonder. Han knappar in köp och försäljn-
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ing via telefonens knappsats. Fonderna är olika mycket värda: för
en tusenlapp kan han få allt från ett tiotal till flera hundra fonder.
Efterhand som fonderna stiger och sjunker, kan han köpa, sälja el-
ler byta. Vid ett tillfälle hade han 13 andelar i en fond, som han
tänkte sälja exakt hälften av. Telefonens knappsats saknar deci-
malkomma. Hur bar han sig åt?

311
Jag är så inne på att skapa klurigheter, att jag drömde om detta
klur. Det är intressant nog för att ta med. Hur många LEGO-klot-
sar behöver man i dag för att bygga Cheops-pyramiden?

312
Knut-Otto målar tavlor på löpande band. I en affär finner han yt-
terramar med 2,4 meters längd.
-Jag tar fyra sådana, resonerar han. Så är det bäst chans att de pas-
sar. Det blir minst spill.
-Vet du inte måtten på tavlorna, undrar hustrun.
-Nej, men de är alla lika stora.
Han har emellertid svårt att få in de långa listerna i bilen.
-Kapa dem mitt av, rådde hustrun.
-Nej, då blir det kanske mer spill, resonerade mannen.
-Men som du resonerar, är det jämnt delbart med fyra. Varje tavla
består av fyra stycken bitar ytterram. Därför kan du dela listerna
på mitten.
Men Knut-Otto vägrar inse att det resonemanget är rätt. Resonerar
han rätt?

313
Jag såg en tidningsnotis för några år sedan, att en dam skröt med
att ha hög intelligens. Hon förekom i mängder med massmedia, då
hon påstod, att om man hade en mängd luckor att välja bland, och
en högvinst fanns dold bakom den ena, skulle man alltid tjäna på
att först välja lucka, ångra sig och välja en annan. På så sätt bät-
trade man oddsen. Om det i tävlingen fanns 24 luckor, fanns det
från början 1/24 chans till högvinsten. Genom att ångra sig och
välja annan lucka ökade man chansen till 1/23. Resonerade hon
rätt?

314
Knut-Otto köper en klocka i byggsats och fascineras av utväxlin-
gen. 
-Min dröm är att bygga en egen klocka, säger han och gör det.
Klockan går rätt, eftersom verket är ett kvartsur.
-Nu är min dröm att bygga en modell av solsystemet, säger han
därpå. Det är ju en massa olika utväxlingar till solen, planeterna
och månarna, men det bör jag ju klara av. Jag kan ju låta tim-
visaren på ett kvartsur driva jordens rotation.
Var resonerade han fel?
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340. Oavsett, utredning, komplett, hemtrevligt, intresserade,
tvångsomhändertagen, svettig, polisutredning, toalett, rentvå, fet-
tvalkar, frustrerat, sett, intressant, tvål, tvåårig, brett, otrev-
ligheter, cigarett, snett, begravningsentreprenören, koncentrera,
detta, bättre, trevande.

341. Svenska Akademins ordbok, almanacka, Bra Böckers
Lexikon, rimlexikon, När Var Hur, Synonymordboken, Vanliga
Svenska Förnamn, Telefonkatalogen, Guinness Rekordbok,
Musiklexikon, baklängesordlista.

342. Saturnusring, radioteleskop, istid, gravitation, rymdfärd,
Pluto, astrologi, Vulcanus, solvind, Jupiterfläcken, morgon, Tel-
lus, tidvatten, månkrater, Europa, teleskop, Karlavagnen, satellit,
månförmörkelse, astronomi, Mars, tyngdlöshet, Luna.

343. Och, kanske, färg, likgiltig, lax, skön, fräknar, genre, sta-
tion, skifta, jacka, cigarett, liktorn.

344. Skiftnyckel, osthyvel, sopborste, nattduksbord, tändstift,
kökssoffa, vitlökspress, sovrumsmatta, pall, dammsugare.

345. n, , !, x, %, :, #, =, &, ©, , ø, , , <, , , ÷, ±, , , °,
, .

346. Gul, röd, blå, grön, violett, orange, turkos, indigo.

347. Andrée, Cook, Amerigo, Shackleton, Columbus, Living-
stone, da Gama, Heyerdahl, Magellan, Polo, Hedin, Peary, Scott,
Nansen, Nordenskiöld, Stanley.

348. The Jet Set, The Quarrymen, Golliwogs, Kenny & the
Cadetts, The Beatles, Beach Boys, Byrds, Blue Velvets, Doors,
Johnny & the Moondogs, Carl & the Passions, The Beefeaters,
Creedence Clearwater Revival.

349. Dvärgspets, Beagle, Pudel, Mops, Foxterrier, Chihuahua,
Hardangerspets, Boxer, Grand Danois, Malteser, Dalmatiner,
Pinscher, Stövare, Drever.

350. Termometer, barometer, LP, pantograf, videoband, brand-
varnare, trådbandspelare, fonograf, CD, hygrometer, pacemaker,
mikrofon, hörapparat, diabild.

351. Tenor, baryton, sopran, kastratsångare, bas, alt.

352. $, å, ç, ï, ñ, ü, £, ß, é, æ, ø.

353. a e i o u y

b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z.

354. ank. anv. avg. avs. bet. div. ex. fr. fys. kl. korr. mag. med.
red. tekn. tr. und.

355. 8, oktaeder, oktant, oktav, oktett, oktober.

356. Eftersom, träffa, kaffe, ungefär, ordförråd, avskaffat, sof-
fan, information, skulle, därifrån, jämförelse.

357. Stig, bruk, massa, finurlig, fint, sex, bråk, glas, klocka,
koppar, finne, bok, gå, rabatt, utom, lysande, kö, brygga, film,
hinna, fil, visa, ro, repa, bo, sko.
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358. Våfflor, glass, pemmikan, hjortronsylt, bacon, gåslever,
vårrullar, slottsstek, kroppkakor, pyttipanna, Janssons Frestelse,
pizza, piroger.

359. Herrbetjänt, värd, vaktmästare, betjänt, lakej, tjänare,
hjon, jungfru, piga, servitör, butler.

360. Maj, juni, juli, augusti.

361. Psykologi, frenologi, terapi, intelligenstest, astrologi,
helning, kirurgi, gynekologi.

362. Tetraeder, pyramid, kub, oktaeder, dodekaeder, ikosaeder.

363. C, Q, X, Z, I, ß, &.

364. C, G, F, K, T.

365. Triangel, trapets, romboid, obelisk, kil, ellipsoid, penta-
gram, ellips, cylinder, prisma, pyramid, kon, parallellepiped, hex-
agon, pelargon, polygon.

366. Kolossen på Rhodos, Artemistemplet i Efesos, Keop-
spyramiden, Fyrtornet i Alexandria, Zeusstatyn i Olympia, Mau-
soleet i Halikarnassos, Babylons hängande trädgårdar.

367. Ra, Shiva, Diana, Hathor, Helena, Hor, Mars, Baal, Zevs, 
Isis, Jahve, Ptah, Anubis, Flora, Seth, Osiris, Atlas, Apollon, 
Thot, Janus.

368. Utö, Hemsö, Gotland, Fyn, Orrholmen, Ivön, Tjörn, Öck-
erö, Pepparholm, Ven, Ekerö, Orust, Öland, Söderarm, 
Vårholma, Gran.

369. 6/6 1684, 2/3 1786, 28/7 1950, 5/10 1582, 11/9 1984.

370. Kökslampa, paraplyställ, tamburstav, hatthylla, hallbyrå, 
badkar, garderob.

371. Det våras för Frankenstein, Det våras för galningarna, Det 
våras för Hitler, Det våras för mormor, Det våras för rymden, Det 
våras för sheriffen, Det våras för slummen, Det våras för stumfil-
men, Det våras för svärmor, Det våras för världshistorien.

372. Goldfinger, Moonraker, Leva och låta dö, Man lever bara 
två gånger, Casino Royale, Octopussy, I hennes majestäts hem-
liga tjänst, Mannen med den gyllene pistolen, Agent 007 med rätt 
att döda, Golden eye, Diamantfeber, Agent 007 ser rött, Älskade 
spion, Ur dödlig synvinkel, Never say never again, Åskbollen.

373. Livsmedelsfärger: gul, blå, grön, orange och röd.
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Siffror & symboler

Svaren börjar på sidan 250.

374

375

2
3

1

3 4

?

4

4
2

6

4

4
4

4

?
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376

377

378

7

6

2 5

5

5

2
5

4

1

7
3 ?

1 2

4

5

1

6

5

?

1 3
3 4

5
1

3

4
8

?
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379

380

381

382

3

4 6

2
6

5
2
11

?

4

6
62

35

6 ?

7

5

4

2

14

?

7

5

4
4

4
16

4
6

10

?
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383

384

385

3

5

6

6

3
17

4 16
?

6
4

7

2 14
4 4

8

4
4

8

?

3 5

6

3 11

5

9

5

9

A
A

A

A
?
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386

387

388

389

3
55

7

8 12
4 16

2
18

A

A

AB

B

B

B

?

5

7

4

4 12
7 9
2

14
1

1

1

1
1

2

22

2

2

23

3

3

3 ?

8 6

3
3

4

16
3

17

2
2

2
2

22

2

2

55

5

5

5

4

4

4

7

7

7

?

5
73

2 5

8

3 3
9

5

10

?
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Stegvis

Svaren börjar på sidan 251.

390

?

391

392

393

A B C D E ?

A B C D E F

A B C D E F

A B C D E F

A B C D E F
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394

395

A B C D E F

A B C D E F
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396

397

A B C D

A B C D
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Blandat

Svaren börjar på sidan 252.

398. Vilka däggdjur har inte 7 halskotor? (Tips: gissa varken 
på mycket stora eller mycket små djur, för dessa har 7.)

399. Det finns en hel del vädermätningsapparater man kan 
tillverka själv med enkla medel. Hur många olika typer kan man 
göra?

400. I en viss situation kan det i dag skapa förvirring då en 
kristen person anger årtal i

f. Kr. eller e. Kr.

När?

401. Vilka årtal fram till 2000 kan du skriva upp och vända på 
(spegelvända eller vrida) så att det fortfarande går att läsa samma 
årtal? Detta förutsätter att du skriver en etta utan vimpel och att 
en upp-och-nedvänd tvåa läses som en femma och omvänt.

402. Siffror brukar återges med en display bestående av 7 
enheter, typ:

Hur många bokstäver ur svenska alfabetet kan man visa
(gemena och VERSALER) utan det är risk att ett tecken kan
förväxlas med ett annat tecken eller en siffra?

403. På vissa fotostatmaskiner kan man zooma steglöst med tre 
decimalers noggrannhet: alltså skala 1:1,000 eller 1:1,001. Är 
inte detta överdrivet? Räcker det inte med två decimaler?

404. Jag hade haft min video ett tag. En dag skulle jag åka bort 
och programmera inspelning för ett par dagar. Manualen hittade 
jag inte i all hast. Dagens datum var den 6/6. Detta syntes både i 
fjärrkontrollens fönster och på videon. Tyvärr hade jag glömt om 
månaden kom före datum eller omvänt. Jag kunde utan problem 
programmera in inspelning för samma dag, men visste inte hur 
jag skulle programmera in för nästa dag. Så slog det mig! Vad? 
Det finns 2 lösningar.

405. Vid bostadsrätten där jag bor, finns en skylt med "Cykling 
förbjuden". För vem gäller skylten?
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406. Då man flätar spånkorgar, 
börjar man att fläta botten. Man 
kan ha alla spånor med samma 
bredd, eller så kan man ha varan-
nan bred, varannan smal.

Därefter viker man upp
sidorna. Man kan vika botten par-
allellt med spånorna, eller på
diagonalen. 

Vid det första alternativet får
man fläta in nya horisontella
spånor.

Vid det andra alternativet
använder man de spånor man har
flätat bottnen med.

Någonstans i denna beskrivn-
ing är ett fel. Vilket stämmer inte?

407. De här bägge symbolerna betyder "man" respektive 
"kvinna". Men de är stiliserade, i hög grad förenklade. Vad 
föreställer de egentligen?

408. Den här mekaniska konstruktionen visar hur jorden snur-
rar runt en lutande axel, samtidigt som jorden går runt solen. 
Månen går runt jorden samtidigt som den alltid vänder samma 
sida till jorden. Men det finns en hel del rörelser till i verk-
ligheten, även om en del är långsamma eller har väldigt liten 
skillnad, även om en del rörelser är svåra att åstadkomma i en 
mekanisk modell.

409. Ett kedjebrev sprids med rådet "skicka 20 kopior till dina 
vänner inom en vecka". Hur är den långsammaste spridningen, 
den snabbaste, den förväntade och när har alla fått brevet?
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410. Lille Putte tänker filma solnedgången. Solens nederkant 
har precis nått horisonten och han tänker filma scenen precis till 
solen försvunnit. Projektorn visar filmen med 16 bilder i 
sekunden. Scenen ska enligt Putte ta omkring 10 sekunder att se. 
Filmkameran går att ställa in på följande hastigheter: 72, 34, 16, 
8, 4, 2 eller 1 bild/sekund eller 30, 20, 10, 5 eller 1 bild/minut. 
(Putte använder stativ). Vilken hastighet bör Putte filma med? 
(Akta ögonen, om du ska titta på solen).

411. Knut-Otto kör buss på snöblöta asfaltvägar. Då en vecka 
gått, tvättar han den. Hur många kilo lättare blir bussen av 
rengöringen? 

412. Du betraktar två parallella staket, uppbyggda av samma 
material. Där staketen överlappar varandra, bildas interferens-
mönster (pilar). Vad sker med interferensmönstret, då du tar ett 
steg framåt?

413. Musikinstrument innehåller en blandning av en grundton 
och flera övertoner: det finns halva övertoner, tredjedels, fjärd-
edels, femtedels o s v, men även två tredjedels, två femtedels o s 
v. Styrkan mellan dessa övertoner ger instrumentet dess klang.

En trumpet innehåller en karaktärisk blandning av olika över-
toner: en trumpetare kan få andra övertonen att låta starkast o s v:
han klarar sig med tre ventiler på instrumentet.

Om första grundtonen för enkelhetens skull har frekvensen 1,
har första övertonen frekvensen 2, nästa 4 o s v: vi får frekvenser-
na 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 o s v. Detta kallas oktaver.

Nu kan man inte spela så många melodier med dessa toner (mer
än tapto på en ventillös trumpet). För att skapa en harmonisk skala
får man bygga vidare, t ex genom att förkorta en sträng med 2/3.
Detta kallas kvint. Den nya tonen förkortas i sin tur 2/3 o s v. Vi
får då en annan skala: 1, 1.5, 2.25, 3.375, 5.0625, 7.59375, 11.39,
17, 25.6, 38.4, 57.665, 86, 129.74 o s v.

Här är det intressant att notera att 129.74 är väldigt nära 128
(förmodligen rundade miniräknaren av lite). Rent teoretisk borde
vi vara på rätt spår.

Om vi minskar de tal i den sista skalan, som är större än 2 med
1, (tur vi startade från 1) får vi följande skala: 1, 1.5, 1.25, 1.375,
1.0625, 1.59375, 1.39, 1, 25., 1.4, 1.665, 1, 1.74 o s v.

Sorterade i storleksordning ser vår “oktav” ut så här (något
avrundat): 1, 1.06, 1.25, 1.37, 1.39, 1.4, 1.5, 1.59, 1.6, 1.66, 1.74,
2.

Vi vet vidare att det finns något som kallas 12 halvtoner på ett
piano, på en oktav. Vi kan anta att det är lika värde mellan alla
halvtoner. Utgår vi från frekvensen 1 får vi följande skala: 1, 1.06,
1.12, 1.19, 1.26, 1.34, 1.42, 1.5, 1.6, 1.69, 1.79, 1.9, 2.

Stämmer inte pianot och trumpeten överens? Var i resoneman-
get var det fel?
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414. Uppsnappat ur en film:

Dialogen är mellan en 9-årig pojke och en man. Samtalet dem
emellan glider in på att man önskar ta livet av någon.

-Nä, man skulle ta livet av morsan, förklarade grabben.

-Då kan man använda cyankalium, svarade mannen. Men var-
för skulle du ta livet av din mor?

-Jag hatar henne.

-Man kan inte ta livet av alla man hatar.

-Jo, jag skulle vilja det. Vad hette det? Något på c-?

-Cyankalium. Nä, så kan man inte göra. Jag vet ett bättre sätt,
som man inte kan spåra. Man klipper morrhåren av en katt och
stoppar in dem i ärtor...

Vilket i dialogen stämmer inte?

415. 

416. Det tar 6 timmar för tåget att gå sträckan Malmö - Stock-
holm. Det avgår ett tåg åt vardera hållet i timmen. Om du sätter 
dig på ett tåg, hur många möter du? Räkna även de du ser på änd-
stationerna.

417. Nästa gång du är ute och ser en välrestaurerad mölla, 
studera vingarna. Vingarna närmast navet tycks vara vridna, så 
att vinden driver runt vingarna åt ett håll, men ytterspetsarna på 
vingarna tycks vara vridna åt motsatt håll, så att vinden tycks 
driva runt vingarna åt motsatt håll. Varför?

418. Då vi var i Malmö vid midnatt pekade min kamrat ut 
några planeter på himlen.

-Titta! Där är Mars, Jupiter och Merkurius!

Något stämde inte. Vad?
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419. Vi lär oss vissa mått genom att ständigt använda dem och 
diskutera och man måttar rätt eller hur pass mycket man avviker. 
Saknar man till exempel något att mäta 90° med, kan man ganska 
noggrant mäta ut denna vinkel. Man kan be några om hjälp: med 
ett medelvärde av flera personers uppfattning om vad som är 90° 
kan man vara ganska säker på att den uppskattade vinkeln inte 
avviker alltför mycket från vad den bör vara.

Men det är vid ett tillfälle som man har svårt att peka ut exakta
vinklar. Det avviker så mycket, att om man ombedes peka ut 45°,
pekar man i själva verket bara ut 30°. Detta trots att vi har i oss,
vad som är en 45° och en 30°-vinkel. Omedvetet pekar vi alltså
ut för små vinklar. Denna avvikelse är konstant individer emel-
lan: ju fler som ombedes vid samma tillfälle att peka ut t ex 45°,
ju mer exakt får man ett medelvärde på 30°. Här råder alltså det
omvända förhållandet mot det förra stycket. Avvikelsen är så
konstant, att man får göra ett korrigeringsdiagram. Vetenska-
psmän och poliser har nytta av dessa korrigeringar, när ett vittne
är ombett att peka ut en viss vinkel. 

Vid vilket tillfälle pekar man omedvetet ut för liten vinkel?
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Ledningsdragning

Svaren börjar på sidan 256.

420. Rita upp tre hus med valfri placering. Rita också upp tre 
leverantörer (byggnader): el, gas och vatten. Uppgiften är att rita 
ledningar mellan husen och leverantörerna, så att varje hus får el, 
gas och vatten. Ledningarna får inte korsa varandra i samma 
plan. Däremot är det till exempel tillåtet att rita linjer över pap-
prets baksida. Tips: prova att rita på något annat än ett plant pap-
per, till exempel en boll.

421. Gör samma sak med fyra hus och tre leverantörer.

422. Gör samma sak med fyra hus och fyra leverantörer.

423. Gör samma sak med sex hus och sex leverantörer.

424. Gör samma sak med fyra hus och fyra leverantörer.

425. Fortsätt med serien!

E
G

V
1

2
3

?
?
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Klotsar

Svaren börjar på sidan 259.

426
+

¤

*

+*+¤

+&*+¤¤#

+--+*##*&¤¤&
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3D-pussel

Svaren börjar på sidan 259.

427. I följande uppgifter ingår det ett antal pusselbitar, som ska 
bilda en kub. Antalet pusselbitar som ingår i en kub är 2 eller fler. 
Kravet är också att samtliga pusselbitar, som ingår i en kub ska 
vara exakt lika. Kravet är också att samtliga pusselbitar ska gå ut 
till kubens yta (annars är det för lätt att göra en 27-bitars-kub). 
Likaså är kravet att kubens yta ska vara slät (det går alltså inte att 
göra en 3-bitars-kub med idé från figuren nedan). Däremot får 
det vara en hålighet i kubens mitt, om det underlättar. Nedan 
visas lösningen på en två-bitars-kub, men du får klura ut lösnin-
garna på kuberna med fler bitar. Hur ser en tre-bitars kub ut?.

428. Fyra-bitars kub.

429. Fem-bitars kub.

430. Sex-bitars kub.

431. Sju-bitars kub.

432. Åtta-bitars kub.

433. Nio-bitars kub.

434. Tio bitars-kub.

435. Elva-bitars kub.

436. Tolv-bitars kub.

437. Tretton-bitars kub.

438. Femton-bitars kub.

439. Sjutton-bitars kub.

440. Nitton-bitars-kub.

441. Tjugoen-bitars-kub.
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Mer 3D-pussel

Svaren börjar på sidan 272.
442. Nu ska vi gå från en kub till en tetraeder. Tetraedern är 

homogen och ska sågas upp med raka snitt. Gör 2 likadana pus-
selbitar av en tetraeder.

443. Tre likadana pusselbitar.

444. Fyra likadana pusselbitar.

445. Fem likadana pusselbitar.

446. Sex likadana pusselbitar.

447. I denna uppgift har du ett antal kuber till förfogande. Du 
kan välja mellan att limma samman 2, 3 eller 4 kuber. Det ska 
vara hela ytor mot hela ytor. Hur många olika sorters pusselbitar 
får du?

448. Hur många av dessa pusselbitar är symmetriska?

449. -¤

*&

+#

-&*&

450. &*¤#+*&#-

a

b
c
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451. +¤--*+&# = 11

452. ¤¤++**--#*&&# = 12

453. &*+*¤

a
b

c
d
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Natur

Svaren börjar på sidan 274.
454. Vilket djur slår knut på sig själv för att kunna äta?

455. Vem lägger sådana här ägg?

456. Varför har man hajfenor i hajfens-
soppa?

457. Däggdjur som kan dricka saltvat-
ten?

458. Ett kräftdjur med gälar som lever 
på land.

459. Hur många fötter har en tusenfoting som mest?

460. Hur många gånger mjukare är diamant än det näst hår-
daste ämnet?

461. Vad är hårdare än diamant?

462. Vilket djur har den kortaste dräktigheten?

463. Var kan lejon och tiger mötas?

464. Vilken flyttfågel vandrar?

465. Vilket däggdjur behöver en hel månad på sig för att 
smälta maten?

466. Varför växer naglarna fortare på fingrarna än på tårna?

467. Djur som har negativ lins i ögat.

468. Kan snöflingor vara annat än sexkantiga?

469. Ödla som i regel tvingas att dricka havsvatten.

470. Däggdjur som har lägst ämnesomsättning utan att gå ner i 
dvala.

471. Största benfisken.

472. Största djuret.

473. Längsta djuret.

474. Största rovdjuret.

475. Största broskfisken.

476. Vilka färger har vit respektive svart noshörning?

477. Det mest högröstade djuret på land.

478. Definitionen för liv.

479. Korsning mellan marsvin och chinchilla.

480. Har högsta blodtrycket.

481. Minsta däggdjuret.

482. Har högsta ljudet.

483. Största fisken.

484. Minsta fisken.

485. Långsammaste fisken.
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486. Djur som har ögon men ingen hjärna. Vissa arter kan vara 
ett par meter i diameter och flera meter långa.

487. Minsta däggdjursungen.

488. Ett viktigt organ i kroppen som saknar blodflöde på grund 
av att detta skulle störa funktionen.

489. Hårdaste ämnet i kroppen.

490. Ett djur som kan överleva i tomma rymden.

491. Varför somnar armen?

492. Världens minsta kräldjur.

493. Hur ser en fallande vattendroppe ut?

494. Djur med upp till 200 armar.

495. Dinosaurieäggen blev max 30 cm tvärs över på grund av?

496. Det enda däggdjuret som uteslutande lever av nektar och 
pollen.

497. Fågel, som tillbringar mest tid i luften.

498. Starkaste muskeln vi har i förhållande till dess storlek.

499. Djur som man de senaste åren börjat ta sticklingar av, för 
att de ska överleva.

500. 10% av biomassan på jorden är människor. Hur många 
procent av biomassan är myror?

501. Varför föder huggormen levande ungar i Sverige?

502. Vad äter göken?

503. Kan tvestjärtar flyga?

504. Världens högst belägna kontinent?

505. Vilket kom först? Hönan eller ägget.

506. Vilket ryggradsdjur blir kortare de år då det är dåligt med 
föda?

507. Vad skiljer en grönsak från en frukt?

508. Oxhackarna hjälper flodhästar och vattenbufflar att hålla 
sig fria från parasiter.

509. Ett däggdjur som sluter läpparna bakom tänderna.

510. Världens minsta däggdjur.

511. Den största stjärnbilden.

512. Den minsta stjärnbilden.

513. Djuret som har den högsta energiförbrukningen.

514. Nämn några äggläggande däggdjur.

515. Har tätast päls.

516. Har ovantänder som växer rakt upp genom skallen, bildar 
en båge och når in till huden igen.

517. Ibland, när du sovit och vaknar, har armen domnat. Men 
är det blodomloppet eller nerverna som kommit i kläm?

518. Var på jorden finns det inte förkylning?

519. Första syntetiska läkemedlet?
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520. Vilket däggdjur lever högst upp?

521. Vilken hanne her ungarna di?yyy
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Filmer och TV-serier

Svaren börjar på sidan 277.
522. Fick Lucy Lindskey i The Frighteners nr 41 eller 42 i pan-

nan?

523. Vad är poängen med att Liste säger “I want to be alone” i 
filmen “Döden klär henne” (Death becomes her)?

524. Agent Dianas efternamn i X-Files.

525. Vad var den första insekt Reinfield åt i filmen “Dracula - 
död men lycklig” (Dracula - dead and loving it)?

526. I samma film: hur länge har Nina varit förlovad med 
Jonathan?

527. I X-files: Dana Scullys mellannamn?

528. Är filmer olika långa på bio och TV?

529. Hur dog general Decker i “Mars Attacks”?

530. I samma film: hur mycket var Big Ben då den explod-
erade?

531. I “Femte elementet” talas det i slutet av filmen om tre 
minuter. Hur långa är dessa tre minuter i filmen?

532. I början av filmen “My favorite martian” - “Mannen från 
Mars”, får O´Hara syn på ett UFO, som landar. Han stannar 
bilen. Bakom honom kör Brace, som nästan kolliderar med hans 
bil. Vad händer då Brace kör från platsen?

533. Vad heter den tredje, hittills okända brodern i “Sherlock 
Holmes smarta brossa” - “The adventure of Sherlock Holme-
s´smarter brother”. 

534. Regans andra förnamn i “Exorcisten”?

535. Land som spelar in flest filmer i världen?

536. Vilken film såg Roger Rabbit på Bio?

537. I spelfilmen Karl-Alfred (Pop-Eye) får vissa skådespelare 
plötsligt helt andra färger på kläderna. Vilka var färgerna och av 
vilken anledning?

538. Det är naturligtvis nästintill omöjligt att göra en helt felfri 
inspelning av en osynlig man . I spelfilmen The Hollow man, 
kliver den osynlige omkring i blodpölar. Vad är fel i den scenen?

539. Gemensam benämning på en hjärnskanner i Species II 
och förstärkare i Min fru är utomjording.

540. Vad heter Wilma Flintas bror i spelfilmen?

541. I filmen Wrongfully accused stänger Leslie Nielsen av 
ljudet, då han ser TV. Vad gör TV-hallåan då ljudet försvinner, 
efter hon knackar på TV-rutan för att påkalla uppmärksamhet?

542. I senare delen av X-files spelar agenten John Dogett mot 
Dana Scully. Dana håller på att obducera en man, som håller på 
att omvandlas till metall. Hon ringer John och meddelar det. Han 
tror inte på det utan replikerar: “Nä, det är sån´t som man bara ser 
i filmer”. Vad är det för ironiskt med det?

543. Familjen Addams har en kusin, som kallas It. Vad heter 
kusinens barn?
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544. Färgen på filmen i “Schindlers list”.

545. Vad heter de tre spökena i Casper?

546. Fortsatte sir Arthur Conan-Doyle att skriva Sherlock Hol-
mes, sedan man börjat filmatisera böckerna.

547. Vilket djur låtsades Mowgli äta i spelfilmen?yyy
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Svaren börjar på sidan 279.
548. Vad betydde egentligen “Yes, we have no bananas”?

549. Vilket ord förenar kink med kung?

550. Är följande historia sann:
President Teodore Roosevelt skulle jaga björn. Jaktsällskapet 
lyckades bara hitta en björnunge, vilken de släpade fram för att 
låta presidenten skjuta den. Det kunde han emellertid inte. Mass-
media snappade upp nyheten. Tillverkare av nallebjörnar frågade 
presidenten om man fick kalla det som de tillverkade för Teddyb-
jörnar, efter presidentens smeknamn. Detta gick han med på.

551. Varför blev spegeln i Hubble-Teleskopet felslipad?

552. Det har stötts och blött om Pluto ska höra till planeterna 
eller ej. Hör den inte dit, har vi bara åtta planeter i solsystemet. 
Då och då upptäcker man en ny planet: det blir då den tionde. 
Men efter diskussioner är den nyupptäckta ingen planet. Vad är 
definitionen på en planet?

553. En variant av nummer 50. Denna 
gång ska man ha fem exakt likadana lam-
por. De skärmas inte av på något sätt och 
förses inte heller med färgat glas. Någon 
la ett förslag på att lamporna skulle sättas 
upp som ett stort “X”. Men vid prov 
kunde lokförarna i mörker inte avgöra 
vilken lampa som var tänd, om nu bara en 
lampa skulle vara tänd. Lokförarna kunde 
inte heller avgöra om lamporna a+b eller 
d+e var tända, om nu två lampor skulle 
vara tända. Finns det ett bättre sätt att 
arrangera lamporna, så att man kan få när-
mare 32 olika kombinationer? Skylten ska 
sitta på en stolpe och får vara max 1/2 
meter bred.

554. Brylling, pyssling...?

555. Det finns en lång rad bokstavskombinationer som inte får 
förekomma på svenska registreringsskyltar på bilar. Vilka av de 
nedanstående är tillåtna och vilka är förbjudna?

APA, ARG, BAJ, CUC, CUK, DUM, DYR, ETA, ETT, FAN,
FEG, FEL, FEM, FES, FET, FNL, FUC, FUL, GAM, GAS,
GAY, GET, GEY, GLO, GOM, GUB, GUC, GUD, GUK, HAL,
HAN, HAO, HAR, HAS, HAT, HER, HES, HET, HJO, HKH,
HMO, HOM, HON, HOR, HOT, HRA, HUD, HUK, HUS, HUT,
JUG, JUK, JUO, JUR, KDS, KUC, KUF, KUG, KUK, KYK,
LAM, LAT, LEM, LOJ, LSD, LUS, LUZ, MAD, MAO, MAS,
MEN, MES, MLB, MUF, MUS, MUT, NAZ, NEJ, NJA, NOS,
NRP, NUP, NYP, NYS, OND, OOO, ORA, ORM, OST, OXE,
PAJ, PAP, PES, PKK, PLO, PNS, PRO, PUB, POC, PUK, PYS,
RAS, REA, ROM, RPS, RUG, RUK, RUS, SAB, SAC, SAF,
SAP, SAT, SEG, SEK, SEX, SJU, SOP, SOS, SPY, SSU, SUG,
SUP, SUR, SWE, SYF, TAJ, TBC, TOA, TOK, TYP, TOT, TRE,
UCK, USH, UFF, UPA, USA, UFO.

a b

c

d e
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556. En klocka är två och slår två slag på två sekunder. Sedan 
blir klockan tre och slår tre slag. Hur lång tid tar det för klockan 
att slå tre slag? (Svara nu inte 3 eller 3599 sekunder: jag har lite 
högre nivå än så på klurigheterna.).

557. Överst på denna sida är sidnumret, 146, övertäckt. Kan du 
skrapa fram ditt turnummer, 148?

558. För några år sedan stod det “gödning” på de flaskor med 
blomsternäring man köpte i butikerna. Vad var fel?

559. Kan Harpo tala?

560. Om du deltar i ett lopp och springer förbi andre man, 
vilken placering har du då?

561. Dito, om du springer förbi siste man.

562. Är det den magnetiska nordpolen eller den magnetiska 
sydpolen som ligger vid den geografiska nordpolen?

563. I slutet på 1900-talet hade någon räknat ut, att om vi fort-
satte att bli fler i samma takt, skulle vi år 3500 väga lika mycket 
som...?

564. ...och år 4500 lika mycket som...?

565. Du har en halvfylld trådrulle. Du lägger den på bordet och 
drar i trådänden. Vad händer?

566. Vilken nation har flest grannar?

567. Vad är fel: Mån, Tis, Ons...

568. Vad är fel: Jan, Febr, Mars, Apr...

569. Vad betyder “skorsten”?

570. Hur lyckades man få späckhuggarna så tama i “Rädda 
Willie”?

571. Vad hände med söndagarna 1973?

572. Vissa SF-berättelser påstår man sett delar av kraschade 
UFOn. Då man försöker slå sönder bitarna, läks de av sig själva. 
Materialet tycks vara levande. Inom en snar framtid kan vi nog 
själva styra DNA-koden i cellerna, så cellerna innehåller instruk-
tioner till hur man bygger ett UFO: UFOt blir då levande och kan 
läka sig själv vid skador. Vad är det för nackdelar?

573. Vilket är bäst? Att måla ett värmeelement i svart eller vit 
färg? 

574. Vem har varit längst från jorden?

575. Är påståendet rätt: “Pyramiderna har långsidan riktad mot 
de fyra väderstrecken med en avvikelse på en bråkdel av en 
grad”?

576. Var finns pyramider?

577. I deckare kan man se, att någon tar livet av någon som 
badar i ett badkar, genom att kasta i en nätansluten hårtork. Hår-
torken når inte personen i vattnet. Ändå dör denne. Hur kan det 
vara möjligt? Vatten leder väl ström bättre än något annat?

578. Vilket skaldjur överlever kokning?

579. Nämn 5 organiska juveler.

580. Kan en sömngångare mörda någon?
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581. Det här är ett problem jag hade med ett datorprogram på 
jobbet. Det är ett databasprogram, där varje kolumn (lodrätt) i en 
tabell antingen är inskrivna värde eller en uppgift till datorn. 
Varje rad (vågrät) är en detalj som säljs. Försäljarna är vana vid 
att skriva in varianter på detaljen i kolumn (A), men även på 
andra ställen, t ex kolumn (B). Programmet kan lägga ihop text, 
vilket jag gör i kolumn (C). Därmed har jag alla varianter sam-
lade i kolumn (C). Det förutsätter att försäljarna skriver rätt bok-
stäver som beskiver produkten; men de kan skriva i den ordning 
de vill, som de är vana vid. Det händer ju att kunden hela tiden 
önskar mer och mer “lull-lull” på varan, så försäljarna lägger 
bara till beteckningarna för varje tillägg. Programmet kan söka 
om en viss text finns i en textsträng: svaret blir då vid vilket 
tecken (nummer) som texten påträffas (endast första träffen). 
Påträffas dock inte den sökta texten, står det “Värdefel”, vilket 
jag inte ville ha som svar. Hur löste jag det?

582. Leta upp ett registreringsnummer för en bil bland nedan.

583. Dito.

584. Knut-Otto studerar ett 
staket. Stolparna har jämn deln-
ing. Parallellt med staketet, men 
en bit bort, finns lyktstolpar. Han 
ser att de sammanlagda skug-
gorna från staketet bildar tri-
anglar. Han mäter trianglarna. 
Vad kommer han fram till?

Lull-lull Mera Lull-
lull

Text kolumn 
(A) + (B)

Sök text 
“SiL” i kol-
umn (C)

4vx, SiL, vit 4vx, SiL, vit 6

5vx SiL 5vxSiL 4

svart svart Värdefel

K M S D U P S S Y 1 7 5 5 6 2 7 5 3

N O R Y R U S A S 5 4 1 4 4 6 7 8 9

S N N O W Y S L P 0 8 4 1 0 0 5 7 4

R S U P E P S X A 1 3 5 5 5 5 2 3 7

L R L H U E W G M 1 4 5 1 4 9 7 4 6

L O T O N O J D A 5 4 1 5 3 7 3 3 0



Blandat  149
585. Vid ett tillfälle svarade jag på en kontaktannons. Jag fick 
ett foto av kvinnan, A, där ett stycke var bortklippt. Hon förkla-
rade att hennes son stått bredvid henne, att hon inte ville skylta 
med honom och att hon tyvärr inte hade fler kort. Då vi lärde 
känna varandra bättre, fick jag andra halvan av fotot. Halvorna 
passade samman nästan. Då jag studerade det närmare, visade det 
sig att halvorna passade perfekt samman längs en bra bit, men 
sedan slog det på någon millimeter. Hur kunde detta komma sig?

586. Detta såg jag på TV. Vad är fel?

587. Jag skulle utvärdera ett nytt ritprogram på jobbet. Man 
kunde förstora figurer, minska, spegelvända horisontellt, 
spegelvända vertikalt, klippa ut, kopiera, klistra in, rotera 45° 
medurs, moturs, samt i 90° och 180° steg. Vad är fel i resoneman-
get?

588. I ett annat program kan man söka bokstäver, tecken och 
siffror och ersätta dem med andra. Det kan göras genom hela 
dokumentet med ett enda kommando. Det går inte att ångra en så 
omfattande ändring. Men man får se upp! Ska man ändra Lena 
till Kerstin på alla ställen i dokumentet, kan man få resultat som 
att ord som klenare blir ändrat till kKerstinre. Detta kan man 
undvika genom att göra ändringen känslig för dels hela ord, dels 
känslig för gemena och VERSALER. Vid ett tillfälle höll Knut-
Otto på att ändra kodade lagerförda varor som Pg8H6t till snarl-
ikt. Vid ett tillfälle råkade han skriva fel. Hur rättade han till det 
misstaget?

589. Studera hur prickarna på en tärning är uppbyggda! Tydli-
gen ska man med ett snabbt ögonkast kunna se, hur många 
prickar det är. Dessutom ska prickarna vara symmetriskt plac-
erade. Fortsätt med serien! Hur långt kan du komma?
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590. I en tidning fanns en insändningsuppgift, som handlade 
om en pojke, som gick en viss sträcka. Han gick med raska steg 
ibland; stundtals tog han en paus. Dagen därpå gick han samma 
sträcka igen, startande vid samma tid. Frågan är vid vilken eller 
vilka punkter han fanns vid vid samma klockslag, vid bägge till-
fällena (förutom startpunkten). Lösningen var, enligt tidningen, 
att man tänkte sig en tvilling till pojken, som vid startögonblicket 
startade från målet: där pojken och tvillingen möttes fanns åtmin-
stone en punkt på vägen. Men något är fel i resonemanget, tycker 
jag. Vad?

591. .--. .-. .. -.-. -.-    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    ... - .-. . -.-. -.-    -
- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    ... - .-. . -.-. -.-    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    .-
-. .-. .. -.-. -.-    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    -- 
. .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    .--. .-. .. -.-. -.-    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    ... - 
.-. . -.-. -.-    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    .--. .-. .. -.-. -.-    -- . .-.. .-.. .- -
. .-. ..- --    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    .--. .-. 
.. -.-. -.-    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    .--. .-. .. -.-. -.-    -- . .-.. .-.. .- -. 
.-. ..- --    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    ... - .-. . 
-.-. -.-    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    .--. .-. .. -.-. -.-    -- . .-.. .-.. .- -. .-. 
..- --    ... - .-. . -.-. -.-    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    .--. .-. .. -.-. -.-    -- 
. .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- 
--    ... - .-. . -.-. -.-    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --    .--. .-. .. -.-. -.-    -- . .-
.. .-.. .- -. .-. ..- --    ... - .-. . -.-. -.-    -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- -- 

592. För ett tjugotal år sedan gjorde jag ett släktforskningspro-
gram. Man skrev in en person i registret och kopplade sedan sam-
man personen med far och mor. 
Sedan kunde man söka på en viss person och få fram ett stamträd. 
Programmet visade barnen. Eftersom en person kan få femton 
barn, blev det femton små rutor, som fylldes i av datorn. Barn-
barnen fick inte plats, eftersom det kunde bli 225 rutor. Det 
skulle inte få plats i datorn. Personens föräldrar kunde däremot 
fyllas i av datorn, eftersom det blev två rutor. Tog man en genera-
tion till bakåt, blev det åtta rutor. Tog man en till blev det sexton 
rutor. Därmed var skärmen full. Programmet fungerade ända tills 
i dag. Varför?

593. Knut-Otto har besvär med att ta 
av tramporna på sin cykel. Är skruvarna 
höger- eller vänstergängade? (De flesta 
skruvar är högergängade). Så här ser 
tramporna ut på cykeln: dels är axeln till 
pedalen gängad (b och c), dels hålls 
pedalen kvar av en skruv (a och d). 
Vilka är höger- respektive vänstergän-
gade (a - d)? Cykeln sedd ovanifrån.

tid

sträcka

a
b

c d
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594. En herde har ett antal får. För att enkelt kunna räkna dem, 
provar han att ställa upp dem två och två: det blir ett över. Han 
ställer då upp dem tre och tre: det blir likväl ett över. Han provar 
då fyra och fyra, fem och fem, sex och sex.
-Det blir alltid ett över, muttrar han. Någon gång ska det väl gå 
jämnt!
Då han provar att ställa upp dem sju och sju, går det jämnt ut.
-Hurra! Nu vet jag hur många får jag har.
-Det vet du inte alls, kommenterade hans vän.

595. En man i USA mördar sin fru, men blir ändå inte dömd. 
Varför? Det finns två svar.

596. Titta på sidan 132, uppgift 406. Vid ett annat försök pro-
vade Knut-Otto att ha lika breda spånor, men två färger, där var-
annan spåna var av ena färgen, varannan den andra färgen. Vilket 
mönster uppstod då han flätade den ena typen av korg?

597. Dito, vid diagonalflätning.

598. Vilken pingvin lever vid ekvatorn?

599. Kläder till herrar finns ibland i C- och D-storlekar. Vari-
från kommer detta?

600. Varför använder trollkonstnärer gärna kaniner mot andra 
djur.

A B C

A B C

D E F
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601. Vid en blodtransfusion kan man få en hel del annat blod, 
med andra gener. Om en sådan person begår ett brott och råkar 
lämna kvar en droppe blod, kan man fastställa att det är han och 
ingen annan genom DNA-test?

602. Beach Boys-låt där man råkar hosta.

603. Knut-Otto var ute på promenad med sin dotter. De van-
drade under en viadukt. Då de passerat den ett tjugotal meter, 
rusade ett lok över viadukten. Efter ytterligare ett tiotal meter 
vände sig dottern om.
-Jag ska vinka till dem på tåget, förklarade hon ivrigt.
-Det finns ingen på det tåget att vinka till, svarade Knut-Otto, 
utan att han hade sett tåget.
Hur visste han det?

604. Den här hade jag klurat ut en gång 
och skickat till Mensa. Emellertid bytte man 
redaktör då uppgiften blev publicerad och 
fick en ny uppgiftslämnare till klurigheter. 
Mitt svar publicerades aldrig, och ingen 
annars heller. I dag kan jag inte hitta mitt 
svar, men jag antar att uppgiften var intres-
sant, eftersom Mensa tog in den (med mitt 
svar).
Uppgiften är: tänk dig att dela en liksidig triangel i fyra liksidiga 
trianglar. Det är inte särskilt svårt. Nu ska du emellertid dela en 
liksidig triangel i fem liksidiga trianglar. Jag har kommit på en 
lösning, men jag är inte säker på att det är min ursprungliga.

605. Gud befallde Noa att ta ombord ett par djur av varje sort. 
En hanne och en hona.
-Det är helt omöjligt, replikerade Noa.
Varför?

606. Ben i vår kropp som inte växer efter vi är födda.

607. Varför heter en kopia i engelsktalande filmer “blueprint”?

608. Världens jämnaste landningsbana är för NASAs rymdfär-
jor. Den är 5 km lång. Höjdskillnaden är 2 cm. Varför var den 
omöjlig att göra jämnare?

609. En bläckfisk kan klämma sig igenom mycket smala sprin-
gor. Vad hindrar bläckfisken att klämma sig igenom altför små 
springor?

610. Det här råkade jag själv ut för. Vid ett tillfälle gick jag en 
kurs på mitt arbete. Mannen som lärde ut ett datorprogram var 
inte speciellt pedagogisk. “Passwordet är kå-ve-e-1-2-3”, förkla-
rade han. Då jag skulle starta datorprogrammet på egen hand 
kom jag ingenstans. Kan du klura ut det?

611. Har du en enkel bläckstråleskrivare, har bläcket färgerna 
svart, gult, cyan (turkos) och magenta (röd-violett). I väl avvägda 
mängder kan blandade droppar återge alla tänkbara nyanser.
Eller kan det det?
Vissa skrivare har 6 eller 8 färger. Titta bara i en tidning med 
färgskrivare för hög kvalitet, eller räkna antalet behållare i en 
skrivare med hög kvalité. 
Det finns skrivare som adderar ljust magenta och ljust cyan till de 
fyra förstnämnda. 
Det finns skrivare som även adderar ljust gult och ljust grått.
Men det finns även skrivare som har grönt och orange bläck.
Varför?
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612. Sträckan a-b är 
12 cm lång och delas på 
mitten. Mitten kallas 
punkt c. Sträckan a-d är 
5 cm. Sträckan b-d är 7 
cm. Hur lång är 
sträckan c-d?:

613. Tar du en tre-
hörning och delar den mitt 
av med ett rakt snitt, får 
du fortfarande en trehörn-
ing.
Tar du en fyrhörning och 
delar den mitt av med ett 
rakt snitt, får du fort-
farande en fyrhörning.
Tar du en femhörning och delar den mitt av med ett rakt snitt, får 
du fortfarande en femhörning.
Men vad får du då du delar en sexhörning, sjuhörning och 
åttahörning mitt av? Formel?

614. Hur många hörnor får du, om du delar en tetraeder på mit-
ten, d v s rakt genom tyngdpunkten? Snittet ska vara rakt. Man 
kan ju annars få oändligt många hörnor genom att skära i sick-
sack.

615. Dito, kub. 

616. Några månader har 31 dagar. Andra har 30. Vilka har 28 
dagar?

617. Kan du EU-länderna? Para ihop respektive bokstäver med 
länder. Det är urklipp från ord, utan att bokstävernas följd 
ändrats. Det är kanske inte så många länder som har ett ord som 
innehåller “öiä” eller “özö”. Vilket land har ett “i” med svans, ett 
“c” med en fiskmås över eller ett “l” med parerstång? Dra linjer 
mellan ordfragment och land. Ledtrådar: det ska inte vara så 
långa linjer, max sisådär 3 cm. Dessutom korsar ingen linje 
någon bokstav.
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618. Det var 1000 dödsdömda fångar på en ö. Fångvaktaren 
ger en del en chans att ta sig därifrån. Han sätter hattar på deras 
huvuden. Man kan få svart eller vit hatt. Man kan inte själv se 
färgen på hatten. Man får inte ta reda på färgen annat än med 
logiskt resonemang. Varje dag kommer en båt till ön. Den fånge 
som kan säga rätt färg på sin hatt får ge sig av med båten. Säger 
han fel färg, avrättas han. Hur många kan ge sig av från ön?

619. Knut-Otto och hans kollega Per-Håkan jobbar på en 
mekanisk verkstad. Eftersom de har en mycket förstående chef, 
kan de leka lite med material. Knut-Otto ritar upp 6x6 rutor på ett 
block.
-Dessa ska jag dela i fyra lika delar, så jag kan klippa ut fyra lika-
dana plåtbitar, förklarar han. Jag får bara följa hela rutor på det 
rutade blocket. Varje bit kommer då att bestå av 9 små rutor.
-Det måste finnas oändligt med möjligheter, förklarar Per-Håkan.
-Åh, det tror jag inte. Så väldigt många möjligheter kan det inte 
finnas. Kan du hjälpa Knut-Otto?

620. Ubåten U3 hade en bränsletank, där diesel ersattes med 
havsvatten under färden. Blev ubåten lättare eller tyngre under 
färden?

621. Knut-Otto har skaffat en inspelningsbar DVD. Då han 
spelat in en film, kan han skriva in titeln. Editeringsmöjligheten 
för titeln kommer upp i ett fönster. Med hjälp av fjärrkontrollen 
och pil-knapparna där kan han flytta markören upp, ned, höger 
eller vänster. Då han startar att skriva in, blinkar “A”. Ett tryck på 
pil höger ger “B”. Två tryck på pil vänster därifrån ger emellertid 
“I”. Har han kommit till rätt bokstav, trycker han på OK-knappen 
på fjärrkontrollen. Blinkar “A” och han ska skriva “B” är det 
således två knapp-tryckningar: pil höger samt OK. Då han skrivit 
in titeln, får han med pilknapparna på fjärrkontrollen gå ner till 
SPARA och trycka OK på fjärrkontrollen. Hur många är det min-
sta antal knapptryckningar som behövs för att skriva in “KNUT-
OTTOS VINTERSEMESTER”?

622. Knut-Otto hade skaffat ett hus. Han upptäckte att det var 
en stor fläck på garageväggen. Han var inte pigg på att måla om 
hela väggen. Färgen såg ut att vara akryl, men han hade inte fått 
någon färgburk till huset. Eftersom han målade tavlor, hade han 
tuber med akrylfärg. Han skaffade en burk med så snarlik nyans 
som möjligt i förhållande till garageväggen och bröt en liten 
skvätt med färgtuberna. På så sätt lyckade han blanda till exakt 
samma nyans. Vad hände med fläcken efter ett år?

623. Knut-Otto fick ett bord. Det var av furu, gammalt, med 
orgångar. Det var avlutat och lackat. Förre ägaren hade gjort mis-
staget att spackla orgångarna, som nu syntes som vita mönster i 
träet. Knut-Otto tog fram sina målartuber, blandade till färg och 
målade över de vita orgångarna. Han imiterade furuts färger och 
lät det mesta av bordsskivan vara i klarlack. Sent på kvällen var 
han nöjd: det syntes ingenting alls av orgångarna. Vad hände 
dagen efter?
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624. Man har nu kartlagt människans gener så pass mycket, att 
man har kommit fram till att i huvudsak styr fyra gener ögonfär-
gen, även om ytterligare 25 gener också spelar in. Motsvarande 
finns för hårfärg, ansiktsform och kroppslängd. Om en förbrytare 
lämnar efter sig en droppe blod, saliv eller sperma, kan man med 
90% sannolikhet säga hårfärgen, ögonfärgen med mera. Men 
förutom hur pass dominanta vissa gener är, är det andra nackde-
lar. Vad?

625. Vid en anställningsintervju i Nedre Munkträsk, fann man 
att två sökande, Agneta och Per, återstod efter gallringen bland 
alla sökande.

-Det är bara ni två som är kvar efter gallringen, förklarade per-
sonalchefen. Jag låter en utslagstävling skilja er åt. Ni är födda
samma år, samma vecka, men olika dagar. Kan Agneta tala om för
mig vem som är äldst eller yngst av er, utan att ni får mer up-
pgifter?

-Nej, hur ska jag kunna det, svarade hon.

-Kan Per tala om det?

-Nej, hur ska jag kunna det?

-Kan Agneta tala om det?

-Det var ett evinnerligt tragglande. Vänta, jag kom på det! Jag
är äldst!

626. I Övre Munkträsk gallrade en markägare bland sina 
sökanden.. Fyra personer återstod. Markägaren gav dem en 
uppgift:

-Ni ska plantera träd med en meters mellanrum på ett område
som är en kvadrat med sidorna 10 meter. Hur många träd får ni in?

-100, svarade Arne.

-Så kan man tänka. Får jag ett bättre bud?

-Är det på en kulle, undrade Bengt.

-Bra tänkt, men marken är plan. Vi ska strax gå ut och titta på
den.

-121, utropade Carl.

-Helt riktigt. Hur tänkte du?

-Jag förenklade det hela till en kvadrat med en meters sida,
briljerade Carl. Där går in fyra träd, om man nu kan plantera ett
träd på markens gränser. Det blir då 11 gånger 11 träd.

-Helt riktigt! Då är du anställd. Då kan du börja planetera, Carl!

-Blir den anställd som svarar “121” först eller blir den anställd
som kan få in flest träd, avbröt David.

-Kan du få in fler, undrade markägaren förbryllad.

-Ja.

-Hur tänkte du?

-Som mynt.

-Men mynt staplar man för att få in så många som möjligt. Du
kan väl inte plantera träden ovanpå varandra?

-Nej. Har du 126 plantor?

627. De sju dödssynderna.

628. Simmar man långsammare i sirap än i vatten?yyy
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629. Det krävs 1/2 kg 
trotyl för att spränga en 
bil. Hur mycket trotyl 
finns det per människa 
på jorden, räknat i atom-
bomber?

10 kg trotyl 1000 kg trotyl 5 ton trotyl

630. Mach, ett föremåls 
hastighet i förhållande 
till ljudets hastighet är 
uppkallat efter:

Mannen som 
sprängde ljud-
vallen

En fysiker/
filosof som tog 
första bilden av 
en ljudvall som 
sprängdes 
(1888).

En matematiker 
och teoretisk 
fysiker som 
gjorde beräknin-
gar.

631. I en kyrkorgel är 
pipornas storlek:

Mellan en synål 
och en 
flaggstång.

Mellan ett lillfin-
ger och en arm.

Mellan 4 cm och 
4 m.

632. Det tar en elektron 
en viss tid att gå från bil-
batteriet, till förbrukn-
ingsstället i bilen och 
tillbaka till batteriet 
igen.

En elektron kan 
aldrig vandra 
runt så där.

0,00000001 
sekunder.

2 dagar.

633. Varför är vattnet i 
en reaktorbassäng blått?

Det innehåller 
klor.

Syret i vattnet är 
blått, liksom 
himlen.

Det är radioak-
tivt.

634. Corioliskraften får 
vattnet på norra halvk-
lotet att rinna ur bad-
karet:

Ingen effekt. Medurs (med-
sols).

Moturs (mot-
sols)

635. Hur gjorde egypti-
erna hieroglyferna i 
pyramiderna?

Blästring. Man högg. Fräsning (pin-
nfräsar och skiv-
fräsar).

636. Då Foucault 
demonstrerade en pendel 
i Paris, visade han att 
den vred sig långsamt på 
grund av att jorden roter-
ade i universum. Hur 
lång tid tog det för pen-
deln att rotera ett varv?

1 år. 36 timmar. 24 timmar.

637. Hur stark är spin-
deltråd (spindelsilke)

Starkare än stål-
tråd

Lika stark som 
ståltråd

Svagare än stål-
tråd

638. Hur stor är solens 
energi under en sekund?

Motsvarande 
Sveriges totala 
elförbrukning 
under ett år

Motsvarande 
Europas totala 
elförbrukning 
under tjugo år

Motsvarande 
Europas totala 
elförbrukning de 
kommande 80 
miljonerna år

639. En supertanker 
stannar maskinerna på 
ett visst avstånd för att 
hinna stanna

25 kilometer 
från kaj

2 kilometer från 
kaj

500 meter från 
kaj

640. Den totala längden 
på alla blodkärl i vår 
kropp

48 meter 248 meter 75 000 km

641. På grund av att stoft 
och meteoriter faller ned 
på jorden, ökar jordens 
vikt:

1 ton om dagen 100 ton om 
dagen

1000 ton om 
dagen
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642. Hur mycket växer 
ett hårstrå på en männi-
ska under en livstid?

12 m. 30 m. 1 km.

643. Antalet fiskare i 
världen.

1 miljon. 15 miljoner. 450 miljoner.

644. När uppfanns kul-
spetspennan?

1918 1938 1963

645. 1955 kom man 
fram till att människan 
hade 46 kromosomer. 
Hur många trodde man 
att man hade innan?

48 13 47

646. Hur mycket kaffe 
måste man dricka för att 
dö av koffeinet?

4 liter om dagen 60 koppar om 
dagen

100 koppar på 4 
timmar

647. Hur starkt är ben? Det tål lika stort 
tryck som granit 
och klarar hälf-
ten så stor drag-
kraft som 
betong,

Det tål dubbelt 
så stort tryck 
som granit och 
klarar fyra 
gånger med 
draghållfasthet 
än betong.

Det tål hälften så 
stort tryck som 
sandsten och 
klarar hälften så 
stor dragkraft 
som betong,

648. Kameleonten fån-
gar byte med hjälp av

Sin klibbiga 
tunga

Genom att spet-
sen på tungan 
förvandlas till en 
sugkopp

Genom att tun-
gan träffar bytet 
som ett klubb-
slag

649. Vatten kokar på 
toppen av Mount Ever-
est på

100o 90o 70o

650. Ordet “bly” i bly-
ertspennor kommer av

Att stiften en 
gång innehöll en 
sorts bly

Att man trodde 
att grafit var en 
form av bly

Det är en 
förvrängning av 
hur ett ord utta-
lades

651. Månen avlägsnar 
sig från jorden

Inte alls 4 cm per år 1,2 m per 100 år

652. Minsta storlek på 
en låga

5 mm 2 mm Det finns ingen 
gräns

653. Fåglar kan flyga I vakuum I tyngdlöst till-
stånd

Endast på jor-
den, i luft

654. Hur mycket väger 
en människas hud?

0,5 kg 2 kg 10 kg

655. Hur mycket bakter-
ier har vi i vår kropp?

En hundradel av 
antalet kropps-
celler

En tiondel av 
antalet kropps-
celler

Tio gånger fler 
än antalet kropp-
sceller

656. Korallerna täcker 
0,33% av haven. De 
innehåller

2 % av alla 
havens djurarter

10 % av alla 
havens djurarter

25 % av alla 
havens djurarter

657. Det finns giftiga 
fåglar

Nej Ja, fjädrarna är 
giftiga

Ja, det finns 
fåglar som har 
gift-tänder

658. I vår galax föds en 
stjärna 

var 18e dag. Vart 18e år. Vart 18 000 år.

659. Första gången man 
demonstrerade en fun-
gerande modell av ett 
magnetiskt svävande tåg

1972 1964 1910

660. Hur gammal var 
John Glenn sist han var i 
rymden?

80 77 62

661. Pingvinen har 
samma vattenmotstånd 
som

En fotboll En tennisboll Ett 15 mm mynt

1 X 2
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Från och med nästa fråga kan det vara mer än ett svarsalternativ.

662. Ett hårstrå växer 
snabbast

På sommaren På natten Ingen skillnad

663. Temperaturen i boet 
där krokodiläggen är 
viktigt.

Ju varmare, ju 
fortare växer 
ungarna.

Är det under 
33oC, kläcks 
bara honor

Är det över 
34oC, kläcks 
bara hannar

664. Astronomi. Vilken 
teori har man övergett?

Big Bang. Att universum 
någon gång ska 
dra ihop sig.

Strängteorin.

665. Människans finger-
toppar kan registrera 
rörelser på

1/50 000 mm 1/100 mm 1/10 mm

666. Vad är rätt? Korsfararna hade 
hand om de för-
sta värdetrans-
porterna: de var 
bepansrade. 
Dessutom låg 
värdesakerna 
tryggt i bor-
garna.

Ordet “bank” 
kommer av 
italienskans 
“banco”, bänk. 
På en bänk 
utfördes affärer.

Sköttes inte 
affärerna kor-
rekt, fick man 
bänken sönders-
lagen, på italien-
ska “banco 
ropto”, i dag 
bankrutt.

667. Tuggummi består 
av:

Kautchuck (ett 
syntetiskt mate-
rial)

Rågummi Inget av de 
uppräknade

668. Så många mänsk-
liga celler ryms det på 
ett knappnålshuvud?

100 1000 10000

669. I varje cell finns en 
cellkärna med DNA-
strängar. Hur lång är en 
sådan sträng, om man 
sträcker ut den?

1/10 mm 12 mm 1 m

670. Hur mycket mat 
äter en människa under 
sin livstid?

100 ton 50 ton 20 ton

671. Hur mycket farlig-
are är det bredvid 
uppräknade jämfört med 
att äta fel kost (t ex 
chips).

Rökning är 
50 000 gånger 
farligare.

Bilkörning är 
50 000 gånger 
farligare.

Hissåkning är 
50 000 gånger 
farligare.

672. Hur stor belastning 
(rakt ovanifrån) tål män-
niskans lårben?

250 kg 1000 kg 2500 kg

673. Hur lång kan den 
längsta binnikemasken 
hos människan bli?

1,2 m 6 m 24 m

674. Första radiostyrda 
båten visades upp:

1898 1954 1963

675. 75 miljoner flim-
mernäbbmöss väger lika 
mycket som en blåval. 
Alla dessa möss äter lika 
mycket som

en blåval 90 blåvalar 400 blåvalar

676. De minsta fladder-
mössens hjärta slår

250 slag i 
minuten

500 slag i 
minuten

1200 slag i 
minuten

677. De första hemdator-
erna hade

Inget tangent-
bord, ingen mus

Ingen bildskärm Ingen skrivare

678. Himalaya höjs med Inte alls 1 mm per år 10 - 15 mm per 
år

679. Indien närmar sig 
Kina med 

Inte alls 2,5 cm per år 6 cm per år

680. Island delar sig med Inte alls 2,5 cm per år 6 cm per år
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681. Hawaii flyttar sig Inte alls 2,5 cm per år 6 cm per år

682. Ett spädbarn växer 0,1% per dag 1% per dag 2% per dag

683. Hur snabbt flyter 
blodet i din kropp?

1 varv på 5 
sekunder.

1 varv på 15 
sekunder.

1 varv på 45 
sekunder.

684. Sprayburken upp-
fanns

Av en norrman 
1926.

Av en ameri-
kanare 1912.

Av en fransman 
1898.

685. El-basen är nor-
malt stämd

Lika el-gitarren En oktav lägre 
än el-gitarren

Två oktaver 
lägre än el-
gitarren

686. Synthesizern upp-
fanns:

1964 1968 1919

687. Hur mycket pluto-
nium fanns i den första 
atombomben?

1 ton 240 kg 5 kg

688. Vilket djur dödar 
flest människor i USA?

Ormar Hästar Malariamyggan

689. Vilket djur dödar 
flest människor i 
världen?

Ormar Hästar Malariamyggan

690. Av alla människor 
som levt och lever på 
jorden, hur många % 
lever i dag?

30% 66% 6%

691. Hur många % får 
inga bestående men alls 
efter att ha träffats av 
blixten?

2% 20% 70%

692. Den högsta vind-
hastighet som uppmätts 
på joden nära marken?

3,4 m/s 34 m/s 134 m/s

693. Generna i våra cel-
ler består av DNA-strän-
gar. Varje sträng består 
av G, T, C eller A-syror. 
Hur många sådana finns 
i varje cell?

3,2 miljarder 26*4=104 120 miljoner

694. Vem har djurrikets 
tätaste päls?

Havsuttern. Bisamråttan. Isbjörnen.

695. Hjärnan använder 
mest energi

När vi sover När vi är kon-
centrerade

När vi är vakna

696. Hur många fettcel-
ler har vi?

Normalt 10 000 - 
250 000

Normalt 10 000 - 
en miljard

250 miljarder

697. Hur många har nått 
toppen av Mount Ever-
est?

12 23 200

698. Adresserna till alla 
världens hårddiskar 
räcker inte till. I det 
befintliga systemet kan 
det vara upp till 2564 
olika adresser, dvs 4 mil-
jarder adresser. Det nya 
systemet med fler 
adresser innebär att:

Varje människa 
får fyra adresser.

Varje människa 
får över hundra 
adresser.

Det blir över 
1500 adresser 
per kvadratme-
ter land i hela 
världen.

699. Människan 
använder

10% av sin 
hjärnkapacitet

90% av sin 
hjärnkapacitet

Hela hjärnkapac-
iteten

700. Ljuset har tyngd, 
kom Einstein fram till.

Varje år träffas 
jorden av 10 mg 
solsken

Varje år träffas 
jorden av 10 kg 
solsken

Varje sekund 
träffas jorden av 
2 kg solsken

701. Vilket däggdjur kan 
hoppa längst?

Kängurun Impala-antilopen Snöleoparden

1 X 2
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702. Väte och helium är 
vanligast i universum. 
Vad kommer på tredje 
plats?

Litium Syre Kol

703. När kom första 
hemsidan?

1993 1984 1974

704. Den största temper-
aturskillnaden som mätts 
på jorden i modern tid på 
olika platser är:

67,2o 78,6o 147o

705. Om man utvann allt 
salt ur haven och spred 
det på kontinenterna, 
skulle det bli

5 dm tjockt 5 m tjockt 50 m tjockt

706. Näsan växer hela 
livet. Efter 30 års-åldern 
fortsätter den att växa

Inte alls 5 mm 15 mm

707. Richterskalan mäter 
jordskalv. Den går upp 
till 10, men det krafti-
gaste skalvet har hittills 
varit 8,9. Varför?

Det har hittills 
inte varit mer.

Om det blir mer, 
får skalan förlän-
gas till 11 eller 
12.

Det är en 
begränsning i 
jorden.

708. Just nu pågår 18 åskväder på 
jorden.

180 åskväder på 
jorden.

1800 åskväder 
på jorden.

709. Varje sekund slår 
det ner på jorden

1 blixtnedslag 10 blixtnedslag 100 blixtnedslag

710. Varje år dödas 10 människor av 
blixtnedslag

100 människor 
av blixtnedslag

1000 människor 
av blixtnedslag

711. Den kinesiska 
muren byggdes för 2200 
år sedan av:

Huggen sten. 
Delar av den 
finns kvar än i 
dag.

Växtdelar, vatten 
och stampad 
grus. Delar av 
den finns kvar än 
i dag.

Stampad jord. 
Delar av den 
finns kvar än i 
dag.

712. Under sin livstid 
dricker en människa

4 200 liter vätska 42 000 liter vät-
ska

420 000 liter vät-
ska

713. Under sin livstid 
äter en människa

5 ton föda 50 ton föda 500 ton föda

714. All materia kan 
övergå från vätska till 
gas, bara den kyls ner 
tillräckligt.

Nej. Gränsen går 
vid flytande 
kväve.

Endast väte fort-
sätter att vara 
flytande.

Endast helium 
fortsätter att vara 
flytande.

715. Så många meteorer 
slår ner på jorden

En vart fem-
tionde år

En varje år 80 per år

716. Då vattnet försvin-
ner gräver lungfisken 
ner sig i dyn. Där kan 
den överleva

6 månader Ett år Fyra år

717. Vilken apa kan 
hantera hammare och 
såg?

Schimpans Orangutang Gorilla

718. Vilket däggdjur har 
en drottning i boet och 
sterila arbetshannar, pre-
cis som bin

Nakenråtta Murmeldjur Jordekorre

719. Viagra kan hjälpa 
mot

Skallighet Potens-
svårigheter

Infertila kvinnor

720. Den mest filmatise-
rade författaren

Sir Arthur 
Conan Doyle

Jules Werne Agatha Christie

721. Det mest elkäns-
liga djuret

Den elektriska 
ålen

Rockan Hajen

722. Myggan lever av Nektar Vattenloppor Blod
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723. Sjöelefanten kan 
dyka i

2 timmar 30 minuter 15 minuter

724. Enäggstvillingar 
har

Samma DNA-
koder

Lika finger-
avtryck

Hjärtat placerat 
till vänster

725. Djur som dödar 
flest människor i Afrika

Flodhäst Elefant Orm

726. Vilka celler i din 
kropp kan inte bytas ut

Hjärtceller Hjärnceller Hudceller

727. Företag, som 
tillverkar flest däck per 
år i världen.

Goodyear. Dunlop. Lego.

728. Så mycket gemen-
samt DNA har vi med 
schimpanserna

86% 96% >99%

729. Vilket ger inte eko? Rop Hundskall Andsnatter

730. Vilket stämmer Bitsocker löser 
sig

Bitsocker smäl-
ter

Smält bitsocker 
löser sig

731. Havsleguaner kan 
stoppa hjärtat under en 
viss tid, då de känner sig 
hotade, t ex av hajar

12 minuter 18 minuter 45 minuter

732. 1 droppe blod inne-
håller

10 000 röda 
blodceller

25 000 röda 
blodceller

25 miljoner röda 
blodceller

733. Så många röda 
blodkroppar produceras 
per dag

25 000 25 miljoner 200 miljarder

734. Så lång sträcka fär-
das blodet i din kropp 
per dag

10 000 m 20 0000 m 50 000 m

735. Hur mycket är det i 
de små smörpaketen 
som ska var till ett par 
skivor bröd eller en 
bulle?

10 g 15 g 25 g

736. Om allt vatten på 
och i jorden formades 
till ett klot, hur stort 
skulle klotet vara?

En diameter på 
1 400 km.

En diameter på 
14 000 km.

En diameter på 
140 000 km.

737. Dito, sötvatten. En diameter på 
62 km.

En diameter på 
620 km.

En diameter på 
6 200 km.

738. Fuktig luft är Tyngre än torr 
luft

Lika tung som 
torr luft

Lättare än torr 
luft

739. Vad dricker eller 
äter inte astronauterna i 
rymden?

Sodavatten Frystorkad mat Frukt

740. Vilken himlakropp 
har ingen måne?

En planet En asteroid En måne

741. Om man vistas på 
månen: hur ofta ser man 
jorden gå upp?

Ingen alls. Var 28:e dag 13 gånger om 
året

742. Vilket blir ett foster 
i ett ägg?

Äggvitan Äggulan “Foster” finns 
inte i ägg

743. Följande djur klät-
trar i träd

Fåglar Insekter Fiskar

744. Ljusceller i vårt öga 
reagerar så långsamt 
som

1/30 s 1 s 1 min

745. Däggdjur som kan 
registrera elektriska fält

Stjärnmullvad Näbbdjur Delfin

1 X 2
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yyy

746. Den australiska lyr-
fågeln är den fågel som 
kan imitera mest ljud. 
Vad kan den imitera?

Hundar Bilar och 
motorsågar

Ringsignaler och 
atmosfäriska 
störningar på 
radion

1 X 2
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Trolleri

Svaren börjar på sidan 295

747. Starta på “GÅ”. Räkna stegen du tar. Då du kommer in i 
den stora cirkeln, går du moturs. Du får stanna var du vill.

Nu tar jag bort de första tre fälten. Backa lika många steg som du
tog innan (d v s gå medurs i den stora cirkeln.)

Nu tar jag bort lite fält till. Ta tre steg i valfri riktning. 

Nu tar jag bort lite fält till. Ta två steg i valfri riktning. 

Du är på fält “i”. Varför?
748. Du har en hel kortlek med 52 kort. Du blandar och ber en 

kamrat lägga korten i högar, medan du går ut. Kamraten lägger 
högarna, så att en kung nederst gör en full hög, medan ett ess 
nederst kräver 12 kort ovanpå: hela tiden ska summan 13 bildas i 
högarna, medan man räknar värdet på det nedersta kortet. På det 
viset lägger kamraten ut samtliga kort i högar. Kanske det blir 
några kort över.

Du kommer tillbaka in i rummet och ber att få veta antalet högar
och antalet överblivna kort. Med en formel du har i huvudet kan
du berätta summan av alla kort som är underst. Hur ser formeln
ut?

GÅa
b

c
jd

ie

hf
g

c
jd

ie

hf
g

c
d

ie

hf

c
d

i

f
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Tändstickor

Svaren börjar på sidan 296

749. Flytta en tändsticka, så talet blir rätt.

750. Dito

751. Flytta två tändstickor

752. Dito

753. Dito

754. Dito

755. Dito

756. Dito
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Mobiler

Svaren börjar på sidan 297

757. 

758. 

759. 

760. 

1 1
?

11

?

1
1?

?

?

22
11
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761. 

762. 

763. 

764. 

1
1

?

11

55

1+4?+353+2

6 3 ? ?

?
2 1

3 3 4 2
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765. 

766. 

767. 

768. 

769. 

1
= ?

= ?

1

= ?

1

 ?

1

 ?
1

 ? ?

 ?

 ?
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770. 

771. 

772. 

773. 

 ?
1

 ?  ?  ?  ?  ?

2

?
1

?
?

? ?

1

?

? ? ? ? ?

?
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Kryptering

Svaren börjar på sidan 302

774. Tillverkare av datorprogram har länge försökt kopier-
ingsskydda sina produkter. Den lilla hemdatorn Spectrum hade 
en gång ett spel, där tre tecken visades en kort stund på skärmen: 
man fick skriva dem med tangenterna, för att kunna starta pro-
grammet. Man hade tre försök på sig. Varje tecken bestod av 8*8 
rutor. Tecknen var i detta fallet krypterade, så att varje lodrät 
stapel om 8 rutor var förskjuten i sidled och blandat med en 
annan stapel, dock inte så mycket att ett tecken blandades med ett 
annat. För att kunna läsa av de tre tecknen placerade man ett 
prisma på skärmen rakt över tecknen, som optiskt placerade varje 
lodrät stapel på rätt plats. Prisman var nästan omöjligt att gjuta 
av, så där hade man sitt kopieringsskydd. Bokstaven X kunde se 
ut så här:

Kan du starta programmet utan prismat? Även du har tre försök
på dig.

775. I scoutverksamheten förekommer chiffer. Det är lätt att 
chiffrera text, men svårt att dechiffrera. Ett slags chiffer är att för-
skjuta alfabetet ett eller flera steg framåt eller bakåt. Vad betyder 
CBOBO?

776. ÖKJNGNKSDRS

777. YCVVMQRRQT

778. Ett annat sätt är att ta varannan eller var tredje bokstav. 
VIXANXDRXALXRYXFLXÅKXGRXENXL

779. VSCITKTUARGNÄAÅFNTFKTALASO.I

780. GRÄLA FÖREMÅL ERT JUSTERA HOMOGEN 
UDDA KULOR URTAVLA!

781. Ibland kombinerar man något av de ovanstående med ett 
omkastat alfabet. THTRTTRFOGTRDRDHJIRFTTDIJDLR-
DEFT
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782. Ett annat scoutchiffer är att rita upp tre bräden om vardera 
tre gånger tre rutor. På dessa rutor skriver man alfabetets 27 van-
ligaste bokstäver. Man slopar Q och W. 

A betecknas med , J med , T med , B med  osv. 

LISA blir då: .

Vad blir: ?

783. Emellertid förekommer brädena i två varianter, kanske 
beroende på ett misstag en gång. 

Då man får ett chiffer, får man först klura ut vilken variant det
handlar om. Vad blir ?

784. Vad står det på den upphittade lappen?

785. 

786. 

o oo

A B C J K L T U V

D E F M N O X Y Z

G H I P R S Å Ä Ö

o oo ooo

A B C J K L T U V

D E F M N O X Y Z

G H I P R S Å Ä Ö

o oo

o o

oo oo

ooo ooo oo o o oo o
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Rebusar

Svaren börjar på sidan 303

787. 

788. 

789. 

790. 

791. 

B3, N, S

Deg
2001
2002
2003

i : ner

2020 2021 2022

De

KsG
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792. 

793. 

794. 

795. 

796. 

18:10:30

9:45:10
23:10:55
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Intergallistiska

Ett meddelande från ett avlägset hörn i vår galax når jorden.
Man har uppfunnit ett språk, som alla intelligenta varelser ska
kunna knäcka och förstå. Vi vet inte hur avsändarna ser ut, inte
ens om de talar med varandra eller uppfattar färger. Språket måste
kunna förstås av alla intelligenta varelser. Vi vet inte ens åt vilket
håll man läser det främmande språket. En ren gissning är att deras
fysikaliska värld är snarlik vår. På jorden börjar vetenskapsmän
att knäcka språket. Kan du hjälpa dem?

Svaren börjar på sidan 303
797. ‘ Å

798. 

799. 

800. P ÅÅÅÅ

801. ‘” ÅÅÅÅÅ

802. ‘‘ ÅÅÅÅÅÅ

803. 

804. 

805. 

806. 

807. 

808. 

809. 

810. 

811. ‘ 

812. 

813. 

814.    

815. ‘”‘ ½M

816. 

817. 

818.  

819. 
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820. 

821. Kemi atomer väte + väte + syre = vatten 


822. 


823. 

824. 

825. 

826. 

827. 

828. 

829. 

830. 

831. 

832. 

833.  

834. 

835. 

836. 
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837. 

838. 

839. 

840. 

841. 

842. 

843. 

844. 

845. c

846. 

847. S v

848.  

849.  

850.   

851. 

852.  

853.  

854. 


855. 

856. 

857. 

858. 
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859.   

860. 

861. 

862. 

863. 

864. 

865.  

866.    

867. 

868.  

869.  

870.  

871. 

872.  

873.  

874. 

875. 

876. 

877. 
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878. 

879. 

880. 

881. 

882. 

883. 

884. 

885. 

886.  

887.   

888. 

889. 

890. 

891.  

892.  
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Kryptering 2

Svaren börjar på sidan 307

Jag skickade en gång ett förslag på kryptering till försvaret. De
har aldrig hört av sig. Nu ska du inte få det så svårt som dem: du
ska få nyckeln. Krypteringen går ut på att man delar upp ett tecken
i flera delar. Säg att man delar upp bokstaven “E” i 4 raka streck.
Du får då 4 koder. Du ritar upp strecken på samma plats. Först då
tecknet för “ta ett steg åt höger”, kommer, börjar du rita upp nästa
bokstav. Tanken är att krypteraren först ska skriver ner meddelan-
det, gemena eller versaler. Tecknet “E” kan skrivas med 8 streck,
om man har lust. Krypteraren kan också skriva “e”. Man kan skri-
va kryptot med penna under primitiva fältmässiga förhållanden,
varpå man skickar signalerna elektroniskt eller via post. För varje
gång byts nyckeln ut. All kryptering har fallit, då dechiffrerarna
letar efter en viss upprepning av tecken. I detta fall förekommer
ingen upprepning. 

I dessa övningar förekommer dock bara en nyckel.

Här är nyckeln till alfabetet. Observera att ett sorts streck kan
ha flera koder.

a4
b3
d4
e8

r1
d5
e9
h1

a9
e7
g2
h5

a7
d1
h2
h6

b8
d6
f3
k9

b5
f1
h3
m1

a1
g1
h7

b6
h4

c2
f9

d3
m2

a5
g4

f2
f8

a2
g3

d2
g5

c3
f5
m3

a6
f4
p2

b1
b4
p3

r2
h8
p9

a8
f6
p4

b2
f7
p8

b9
h9
m4
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893. k8d7r1b5a4 r288b3 a3c7a4a3

894. e7d1d7e1g1e8 m8h1k8g1b8d4 r1d3a5h7b3 e4k8r3a4 
c7d9a7b8a4 a3

895. r1b6r2a4a9 r2e8c3a4r2 b2e8a9a7r2 f7e8c3c7a 
4h6c7a2a4a 6ac18e8c3

896. d8c7b7b9 a8c4b3c7a7 a4 b9 c1b2 r2b8a4d3r3 a5

897. c4a8f2f8p4e4 r1d5a9a7e7d5 c4a8b9p4c4b9 
b7c1b7m5r3b7 c4b9a8c7d8m6 a9a7b2r1f7e7 r2a8b9b2c7h8 
b2b9a2a9a7a2

898. c4c7a4 c7a7d9 d7e1b3 b7a4b2 r2b9e8 d2a8r2 b3r2d7 
r1e8r2 a9a4a3 c7d4b2 r1a4b2 b9r1a2 b2b9a7 a2b8a4 b7a3m5

899. r1d3e2a1 r2a8d2 c2r2 a5c4e2 r2b2b9e1d7 a9r2 b7 b1c4 
c1 c3d2 b2d5 c6c3 a9d3f2 b2b9a7b8a2 c1 c3r1 r1b2 
r1a9a7b8k8b5 c9a5r1 r1b5 b1b2b9a7a2b8 c3a1 b9c3 a9c2f2 
a4k1

900. r2b2 a9b8a1 b2b9b8r2 b2b9c9b5 c3b9 a9k8c7a8 
c7d1a2d6 c4a9d6 a4 f7d5 h8e7 f5d5 f7h9e5m1 f6h9m6k5d5 
b9f6m6k5 k5d1 a6e5h3 a7a2d6c7 b1a6 b9a8e4 b9c9f1 f5f2 
b8e7e4 h9f6a9a7 a8b8a9k8 e7d1b8f2a2p1 b2c3 b2r2d7 f4f5 
c7a7 b1a5d7 c7k7e1k4g3a2d1 f4f6 f5f2 m7a5c9 h9a2f5 
b8a9f2a2 c7r2 b9a8e1

901. d3m9d5 g1a4b1 a6c3b3 b9d8m9 r1b3b6 c2d3a5 a4a5k3 
p1e8f5 f4b3b8 b5m7r4 e8r3k1

c7
k7

d9
k6

d8
m6

c7
k5
p5

e1
r4

d7
k4
p7

e2
m9

c9
e5
k3

c6
e6
k2
m8

c4
e4

a3
c5
e3
k1

k8
m7
p1
p6

b7
c1
m5
r3



180  Black box  
Black box

Det fanns på 80-talet ett datorprogram som hette Black Box. I
en låda fanns ett antal atomer. Antalet kunde man själv bestämma.
Man sköt elektroner mot atomerna. Elektronerna kunde gå rakt ig-
enom den svarta lådan, vika av eller studsa tillbaka. Det gällde att
lista ut korrdinaterna för atomerna genom att skjuta ett lämpligt
antal elektroner.

Svaren börjar på sidan 307

902
F3

?
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8

9

0
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903
B3
B5
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904

905

A B C D E F G H I J
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906

907

A B C D E F G H I J
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908

909
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910
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911
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913
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914
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Förkortningar 

Svaren börjar på sidan 311

De är använda vid fel sammanhang. Hur ska de läsas och vad är
deras egentliga innebörd?

916. -Nu kan jag gå ut o s v, eftersom det slutat regna, sa 
bonden.

917. -Om vi i st f, får vi nog loss bilen.

918. Kaptenen körde p g a den anledningen att han råkat ge full 
gas. 

919. -Hoppas det är bättre f d Vasalopp.

920. -Jag vill följa m a o jag sagt ska ni inte bry er om!

921. En vacker gg ledde fram till huset.

922. -Vi fortsätter att gå, t v vidder dyker upp!

923. -I stället för att hålla tal f n, tänker jag håll tal för frånvar-
ande.

924. -Jag fann min cykel i st f besökare.

925. -Kälken har bara en m fl ligger där borta, om du vill laga 
den.

926. Han åt O.

927. -Hon är g för andra gången.

928. Kl i backen stå blå.

929. -Hon är en sådan r fr!

930. -Hennes smdr har redan börjat!

931. Han ville ha en portion t o m denna blev han äntligen 
mätt!

932. -Stormen går ö h lugnar snart ner sig!

933. -Min man är disponent men det är snart dags f v b, tycker 
jag!

934. -Jag vill följa m fl ggr!

935. Vi gick, ff honom.

936. -Ska du verkligen gå f Kr, Paulus, undrade Johannes.

937. -Ett u h och landet finns.

938. -Nej, nu måste jag hem och se ö g, som jag ärvde.

939. -Har den anhållne inget mer att säga om frågor eller o s a 
även medbrottslingen.

940. Båten så långsamt bryggan glider ut fr o m detta försvin-
ner ur vår åsyn.

941. -Grannarna spelade med mycket hög vol i går.

942. -Försök att tr upp arbetstempot lite!

943. -Här är väldigt S:t där borta.
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Händig

Svaren börjar på sidan 312

944. 

a

ab

b

c c

d d

e e

f
f

g g

h h
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Mästarproven

Svaren börjar på sidan 312.
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948

949
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950

951

A B C D

A B C D
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952

yyy

A B C D

?
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Mera kuber

Svaren börjar på sidan 312.

953. Du har en kubisk låda, fylld med klotsar. Tar du upp klot-
sarna, kan du bygga två kvadrater. Hur ser klotsarna ut, om det 
bara finns två klotsar i lådan?

954. Dito, tre klotsar.

955. Dito, fyra klotsar.

956. Dito, fem klotsar.

957. Dito, fem klotsar, men kvadraterna måste vara olika stora.

958. Dito, sex klotsar.

Mera tecken

Svaren börjar på sidan 313.

959. Lägg pussel och bilda en bokstav eller ett ord.

960. 

961. 

962. 
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963. yyy

Korsord

Svaren börjar på sidan 314.

De ser inte ut som andra korsord. Men det ska ändå gå att klura
ut vad du ska skriva i rutorna.

964. 

965. 
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966. 

967. 
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968. 

969. 
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970. 

971. 
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972. 

973. 
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974. 

975. 

Synpunkter

Svaren börjar på sidan 319.

Dags att träna ögonmusklerna! Förutom att din hjärna hittills
har fajtats med att knäcka problem, får du lära din hjärna att skela
med ögonen. Att skela är det motsatta som att titta med ögonen i
kors. Normalt tränar man sina hjärnor, att då ögonen har en viss
vinkel sinsemellan, är det ett visst avstånd till det man tittar på:
därmed ställer linsen in sig på rätt avstånd. Nu ska du lära din hjär-
na att ögonens vinkel inbördes inte nödvändigtvis har med linsens
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inställning (tjocklek) att göra.

Titta lite på bilden nedan och försök fästa blicken ett par deci-
meter under pappersplanet. Den föreställer inget särskilt, bara
brus som återkommer med jämna intervaller i sidled: det är därför
lätt för dig att få in den interaktiva bilden i fokus. Bara slappna av
med ögonen och se genom pappret, så kommer ögonen och hjär-
nan snart att uppfatta det som om bilden ligger på ett annat plan
än pappret.

Tycker du att du har kontroll på läger, studera bilden nedan. Det
är nästan samma bild som ovan, fast ovankanten är krympt ca
10% i sidled. Hur upplevs bilden?

Bilden upplevs, som om ovankanten reser sig ungefär 60° från
pappersplanet.

Här nedan är ännu en variant av bilden. Vad ser du?

Bilden består av en mängd olika plan. Ser du det, kan du gå över
till uppgifterna.

976. Vad står det nedan?
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977. 

Nästa logiska alternativ

A B C D

@ B ä ?

; w ( %

: 2 z “
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978. 

1
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Digitalur 

Svaren börjar på sidan 321
979. Knut-Otto åker buss. Han tar 

bilder av kompisarna på bussen. Med 
på en del bilder kommer en digital 
klocka. Man har påpekat för 
chauffören att klockan går tokigt och 
inte går att läsa av. Chauffören svarar 
att han ställt den rätt, men att lysdiod-
erna inte funkar som de ska, eftersom 
det kommit in vatten i klockan. Så 
tokigt visar inte klockan, förklarar 
chauffören, eftersom han lärt sig hur 
den fungerar och kan avläsa tiden. Då 
Knut-Otto kommer hem och fått sina 
bilder framkallade, försöker han lista 
ut hur lysdioderna på klockan 
funkade. Han vet att resan tog ungefär 
fyra timmar, att han tog bilder då och 
då, och han vet att han har sorterat bil-
derna i den ordning han tog dem. Kan 
du lista ut hur mycket klockan är på 
sista bilden (den nedersta av de fem 
figurerna)?

980. Dito, en annan klocka. Ungefär samma princip.
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981. 



208  Matematik som bas  
Matematik som bas

Det är inte nödvändigt att ha 10 som bas. 

Datorer kan ha 2 som bas och räknar med binära tal. Sådana tal
består av nollor och ettor, t ex 101001 + 1101011. 

Datorer kan också ha sexton som bas. Siffrorna ser då ut som 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E samt F, eftersom det bara ska
stå ett tecken på varje plats. 

Vi kan också ha 12 som bas, t ex timmarna. Man kan börja job-
ba klockan 9 och sluta klockan 2. Hur många timmar har man job-
bat? Det är 5, räknar vi i huvudet. Men varken 2-9 eller 9-2 är 5.

Vi kan också ha 60 som bas. Hur många minuter är det mellan
klockan 9:45 och 10:05? Det är 20, räknar vi lika lätt i huvudet.
Men varken 5-45, 105-45 eller 45-5 är 20. Vi får räkna på annat
sätt.

Följande tal har basen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
eller 16, vilket återges i rektangeln. Lös följande uppgifter!

Svaren börjar på sidan 322

982.  7+9

983.  101+1101

984.  9+F

985.  11-3

986.  11011-1100.

987.  F-7

988.  2+3

989.  5+1

990.  6+4.

991.  10-7.

992.  16/4.

993.  101*110.

994.  23*40.

995.  1410/16

996.  37+45

997.  1B+B1

998.  1011+?=1022

999.  303*202=112211

1000.  2324/32=52.

1001.  1101+1011=????

1002.  1460/52=?0.

1003.  3D4/14=?1

1004.  101010/110=?
Nedan är tecknen utbytta till kod.

10
2
16
10
2
16
3
5
7
8
10
2
5
7
9
16
3
?
?
?
?
?
?
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1005. 

1006. 

1007. 

1008. 

1009. 

1010. 

1011. 

1012. 

1013. 

1014. 

1015. 

1016. 

1017. 
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1018. 

1019. 



Svar - bokstäver  211
Svar - bokstäver

1. Bokstäverna under bråkstrecket är första bokstaven på talet i 
kolumnen till vänster om den. Rätt svar är B.

2. Talet anger med hur många bokstäver bokstaven "uttalas". B 
är rätt svar.

3. Runda siffror ovanför bråkstrecket. Bokstäver med raka 
streck under. B är rätt svar.

4. Ovanför bråkstrecket: varannan kolumn en siffra i följd, var-
annan kolumn en bokstav i följd. Under bråkstrecket: varannan 
kolumn en bokstav i följd, varannan kolumn ett tal i följd med 
romerska siffror. Rätt svar är D.

5. En bokstav under bråkstrecket ingår i ordet hur siffran utta-
las. Rätt svar är C.

6. Man kan byta ut en del bokstäver i ett ord mot en siffra, vars 
"uttal" är densamma som de utbytta bokstäverna. Rätt svar är D.

7. Bokstäverna är a, b, c, d. Siffrorna är 6, 7, 8, 9. Om det däre-
mot går att vända upp-och-ned på ett tecken så att det går att läsa 
“fel”, sker det. Rätt svar är därför B.

8. Mellersta raden gäller. Översta raden anger antalet konso-
nanter i siffran, understa raden antalet vokaler. D är rätt alterna-
tiv.

9. Mellersta raden anger hur många ringar det är i tecknen 
ovanför och/eller under. A är rätt alternativ.

10. Siffrorna i ringen gäller. Bokstäverna ovanför är förslag på 
de som kan ingå i siffrans uttal. Talet under anger hur många 
förslag som är rätt. Alternativ C är rätt.

11. Tecknen har något gemensamt i uttalet. A är rätt alternativ.

12. D. Morsealfabetet. 

13. Talet under bråkstrecket anger hur många steg som ska tas i 
alfabetet. Ett steg efter "N" är "O". D är enda alternativet.

14. En vokal = två steg; en konsonant = ett steg. C är rätt svar.

15. Siffra anger antal steg. Versal bokstav = antal steg + 1, 
gemen bokstav = antal steg + 2. Rätt svar C.

16. B. Summan av raka streck.

17. A. Summan av hela ringar.

18. B. Summan av bågar.

• • • • • • • • • • • • • • •

- - - - - - - - - - - - - - - 
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19. C. Summan av hela ringar, inklusive den nedersta raden. 
Summan är på nedersta raden.

20. C. De två översta symbolernas ringar i varje kolumn sum-
meras och visas på den tredje raden. Därpå summeras ringarna i 
de fyra översta raderna i varje kolumn och skrivs på den nedersta 
raden.

21. B. Placeringen i alfabetet.

22. C. Antalet ringar och prickar.

23. A. Antalet raka linjer som varken är vågräta eller lodräta.

24. D. Antalet steg i alfabetet. Läses lodrät i kolumnen.

25. C. Antalet bågar, antalet utländska tecken.

26. A. Summan av tal + placeringen i alfabetet.

27. Talen är + 1 i varje kolumn. Bokstäverna tar två steg i alfa-
betet. Rätt svar är C.

28. Siffran anger antalet steg i alfabetet. Rätt svar är B.

29. D. Primtalen i följd. Vokalerna i följd i alfabetet, start från 
slutet.

30. A. O, P, Q och R i alfabetet. 1, 2, 4 och 8. Varje tal fördub-
blas.

31. B. Talen 0, 3, 6 och 9. Bokstäverna d, E, f och G samt l, M, 
n och O.

32. Tecken med endast ringar, endast bågar och endast raka 
streck. Rätt svar är A: gemensamt är bågar och ringar. 

33. D. Orden Rentvå, Plåttak, Hundras och Niob.

34. Gemensamt för första ringen är bokstaven c, andra ringen s 
och tredje ringen t. Rätt svar är B: gemensamt för alla tecken är 
bokstaven o.



Svar - blandat  213
Svar - blandat

35. Så länge inte nyheterna meddelar att någon drunknat för att 
man badat inom en timme efter en måltid, är uppmaningen fel. 
Uppmaningen gavs ut av Röda Korset på 40-talet och saknar 
någon som helst grund. Visserligen kan man vara lite däst efter 
en måltid, men man piggnar säkert till i vattnet. Det är säkert inte 
många som somnar i vattnet. Uppmaningen har resulterat i att 
folk paniskt tittar på klockan: har endast 59 minuter förflutit efter 
en måltid, bör man undvika kasta sig i vågorna; har det däremot 
gått 61 minuter, kan man lugnt bada. Frågan är vad som händer 
med kroppen under dessa två minuter, speciellt i vattnet? Upp-
maningen har tyvärr resulterat i att folk avhållit sig från att njuta 
av mat och bad i onödan. Däremot mår vissa inte bra av att mat 
skvalpar runt i magen: det händer att folk mår så illa att de spyr. 
Men nog krävs det mer än en halvtimme att smälta födan?

36. Folk i olika länder eller t o m landsändar uttalar ett stavat 
ord olika. Om man nu skapar en ny stavning av ett språk, får det 
grunda sig på en enda dialekt. Uttalet av det fonetisk skrivna 
ordet kommer därför på olika platser att tolkas som ett annat, 
felaktigt ord. 
 Omvänt kan två eller tre olikstavade ord uttalas på samma sätt: 
läsaren förstår innebörden då han läser; talaren kan med sam-
manhang och gester förvissa sig om att det uttalade ordet inte 
missuppfattas. Skulle dessa ord som uttalas lika i stället stavas 
fonetiskt, är det inte säkert läsaren tolkar det rätt.

37. Först får ni resonera er fram till lämpliga tider. Säg att man 
väljer 5, 7 och 10 minuter. 
 Man tar upp äggen efterhand som de kokt och provar. Rim-
ligtvis bör man pricka in ett och får kassera två. Återstår att koka 
ett ägg till med den tid man kommit fram till. Resultat: två kasse-
rade ägg och två koktider. Ingen vill ju varken ha ett för löst eller 
för hårt ägg. Skalade sådana får kasseras. Skulle ni ha otur, får de 
tre proväggen kasseras, men då har ni i stället prickat in rätt tid.
 En bättre lösning är att märka tre ägg med 5, 7 och 10. Man 
lägger i det som ska koka längst först och lägger i de andra efter 
tre respektive fem minuter. Ett fjärde omärkt ägg kan man lägga i 
efter drygt fem minuter, för äggen bör ju enligt ert resonemang 
koka åtminstone 5 minuter. Nu tar du upp de fyra äggen på en 
gång, men väntar med att kyla av det omärkta. De märkta kyles 
av. Nu får ni chansa på ett, men ta ett som rimligtvis är lagom 
eller hårdkokt. Detta skalar ni och utvärderar. Ägget är antingen 
lagom eller för hårt - det kan ju inte vara för löst. Ni bör klara er 
med en chansning: av detta provägg kan ni resonera er fram till 
korrekt tid. Ni bör ha ett bland de fyra som kokt lagom länge. 
Den tid som fattas för det fjärde ägget kan adderas i kokande 
vatten, om man är kvick i vändningarna. Nu kommer poängen: 
resterande ägg som kokta för lite behöver inte kasseras, utan 
kyles av i kylskåpet och kan kokas om med korrekt tid vid ett 
annat tillfälle. Detta kan man upprepa en gång med ett kokt ägg, 
utan någon försämring sker. Resultatet är rimligtvis färre kasse-
rade ägg än det första alternativet och en enda koktid.
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38. Man kan göra tre cirklar med r=Ð2/2, r=Ð10/2, och r=×, 
där r=sidan på en ruta.

39. Antag att en person, kallad P1, åker tillbaka till gårdagen 
för att hälsa på sig själv, som vi kan kalla P2. Både P1 och P2 kan 
åka tillbaka ytterligare en dag och hälsa på sig själv, som vi kan 
kalla P3. Dessa tre varianter av samma person kan åka och hälsa 
på sig själv ännu tidigare. Rätt styrt kan väldigt många kopior av 
en och samma person åka tillbaka i tiden för att hälsa på sig själv. 
Risken är att alla dessa inte får plats på jorden samtidigt: därmed 
faller teorin om att kunna åka tillbaka i tiden och hälsa på sig 
själv.

40. Ännu har ingen nämnt vilken information klockan eller 
tvillingen får, som färdas fort. Någon form av utbyte av signaler 
måste ju ske, som ger informationen: "Du färdas fort. Därför ska 
du åldras långsammare".
 Vi ser att något sådant fattas, om placerar klockorna i var sin 
satellit. Den ena startar aldrig från jorden, den andra startar och 
går med hög hastighet. Satelliterna har inget fönster. Klockorna 
kan inte mäta hur fort de färdas. Ändå "vet" ena klockan att den 
färdas väldigt fort och saktar sig sålunda. Denna klocka har vis-
serligen känt av en ökad gravitation då satelliten startade från jor-
den och därpå ett tyngdlöst tillstånd, men det är inte gravitationen 
som styr tiden. Annan gravitation kan skapas på jorden (t ex i 
centrifuger) och påverkar inte tiden. 

 Byter vi ut klockorna mot tvillingar och sätter fönster i farkos-
terna, kan tvillingarna mäta och observera. Först mäter de att de 
färdas med hög hastighet i förhållande till varandra (de märker 
fenomenet på att en radiosignal mellan farkosterna har olika lång 
fördröjning varje gång de pratar). Därpå mäter de sin hastighet 
till olika objekt, som t ex stjärnor (det enda de kan se genom fön-
stren): den ena tvillingen kommer då fram till att han står stilla i 
förhållande till stjärnorna, medan den andra kommer fram till att 
han färdas mycket fort.

 Men klockorna kan ju inte göra denna mätning. Något saknas 
alltså i teorin.
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41. Det är riktigt. På 1800-talet tog Ivar Aasen steget att 
kartlägga de norska dialekter som talades på landbygden. Språket 
kallades nynorska eller bokmål och skilde sig mer från danskan 
än den tidigare norskan. Det används av stora författare men 
används konstant endast av 20% av befolkningen.

42. 1900. Den är ritsad i en bod med orden "AAD gät 1900". 
Rätt tolkad betyder den "Anna Andersdotter vallade (här år) 
1900.

43. Ljusreflexerna på sig själv bör han se, till exempel reflex-
erna på ögongloberna och i ögonbottnarna. Han bör också se 
maten han konsumerat, vilket är ett svårlöst problem i filmer och 
romaner i detta ämne.

44. Svenska Akademins Ordboksredaktion. Man började med 
"A" 1898 och lär hålla på ett tjugotal år till, innan man kommit 
igenom alfabetet. Alla ord som börjar med "S" presenteras i åtta 
band.

45. Lönnmördare.

46. Vänstertrafik.

47. Ådrorna strax under huden tycks vara blåa eller blåvioletta 
snarare än röda. Detta beror på att det röda ljuset strax under 
huden absorberas. Vid blek hud på personer som inte vistas 
utomhus syns ådrorna under huden extra tydligt. Det ansågs förr 
vara fint att ha blek hud. Genom att ådrorna på "fint folk" uppfat-
tades som blåa snarare än röda, härstammar benämningen "blå-
blodig".

48. Hitler trodde på Atlantis undergång: de som en gång bott i 
Centraleuropa räddade sig undan en katastrof och flydde till de 
höga bergen i Himalaya: den rätta, ursprungliga rena rasen borde 
alltså sökas där.

49. Hitler trodde på bokstävernas magi. De speciella tecknen 
är inget annat än runor.

50. 35=243 olika signaler kunde visas på en semafor.

51. 35-1=242 olika anknytningar kunde man ha. Till skillnad 
från en lokförare, som kan uppfatta 5 släckta lampor på en sema-
for som en viss information, kan man inte ha en anställd på ett 
kontor som ska kontakta växeln varje gång samtliga 5 lampor är 
släckta: det är ju inte säkert det är så tätt mellan telefonsamtalen.

52. Det beror på vem som betalar värmen i ditt hus. En vanlig 
glödlampa ger 10% i belysning, 90% går till värme. Ersätter du 
10 60 W glödlampor med lågenergi-lampor förlorar du 500 W i 
din bostad för uppvärmningen. Har du oljeeldat hus, får du 
ersätta de förlorade 500 W med olja. Har du fjärrvärmeuppvärmt 
hus får du däremot ner elräkningen: men fjärrvärmeverket får 
elda på mer. Det är endast för utomhus-glödlampor som det är 
vits att byta till lågenergi: dessa behöver ju inte avge onödig 
värme utomhus. 
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53. Man sparar ingenting i plasttillverkningen genom att 
använda begagnad plast. Vilken plast man än använder, så måste 
den smältas ner för att formas: det går faktiskt åt minst energi för 
att tillverka ny plast. Dessutom tillkommer ju extra transporter 
för begagnad plast. 
 För det andra är det snudd på omöjlighet att veta vilken sorts 
plast det rör sig om: inte all sorts plast är märkt; analyser av ett 
plastföremål kan kosta tusentals kronor. Det går inte att blanda 
olika sorters plaster: ett misstag vid nermalningen är ödesdigert. 
Förutom olika sorts plast har vissa plastsorter tillsatser, som 
mjukgörare etc: även detta kommer med i nedmalningen. Dessu-
tom är begagnad plast färgad: man får en grågrön tråkig plast.
För det tredje är plastmolekylerna skräddarsydda: de måste ha en 
viss längd för att fungera bra i gjutningen. Vid nyuppvärmning 
går en del långa plastmolekyler sönder: man har ingen kontroll 
över plastkvalitén längre.

54. Föremålet är en snabel. Vad som inte tagit upp här är att 
snabeln också är ett arbetsredskap, luktorgan och en vattenpump. 
Den indiska elefanten anses ha ett finger längst ute på snabeln, 
den amerikanska två.

55. Det är fel. De flesta bakterier kan man visserligen inte se 
med blotta ögat, men vissa är så stora, att det går. Ögat uppfattar 
inte något föremål som är mindre än 1/10 mm, men den största 
påträffade bakterien är thiomargarita namibiensis, stor som punk-
ten efter denna mening.

56. Huden under naglarna och i hörselgången. Huden under 
naglarna växer parallellt med naglarna. Huden i hörselgången 
växer från trumhinnan och ut mot ytterörat, för att dra med sig 
vax och diverse skräp ut.

57. Kiromanti är att spå i händer. Det är väl knappast någon 
exakt vetenskap, utom då det gäller Downs syndrom: där huvud-
linjen och hjärtlinjen går ihop i handflatan; men i övrigt torde det 
inte vara så mycket mer att utläsa av handens linjer. Det andra 
uppräknade återspeglar mera säkra vetenskaper om männi-
skokroppen, där man till viss del också kan förutspå en individs 
framtid.

58. Siffrorna på hjulet kan vara liter väte (i ballonger). Då väte 
är lättare än luft, går hjulet baklänges: det går uppåt vid niorna 
och nedåt vid sexorna.

59. En offeranod fungerar bara i saltvatten: det är på så sätt 
man kan förgylla föremål, i ett elektrolytbad. Nu kan man tänka 
sig att ett regn borde fungera på offeranoden på en bil, men i reg-
net fattas det salt. Med miljöförstöringen är vi trots det på väg att 
lyckas: regnet blir allt skitigare som faller ner. Så kanske kommer 
vi att ha offeranoder på bilar längre fram.
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60. Anm. Snörena får inte vara så långa att någon ögla sticker 
fram ur en rörände: då avslöjas tricket. Kulorna ska vara större än 
rörets diameter.

Anm 2: I stället för rör brukar trollkonstnärerna gömma snörena 
innanför kläderna: en kula i ett snöre sticker ut ur varje ärm och 
varje byxben. Kläderna måste sitta löst: någon livrem kan man 
inte ha.

61. Samma som föregående punkt. På grund av den väldiga 
utväxlingen av öglan i mitten blir sträckan man kan dra i något 
snöre mycket kort (mindre än en fjärdedel av rörets längd). Den 
hopknutna längden på öglan i mitten måste vara kortare än rörets 
längd; däremot går det bra med en knut där. Persiennsnören hakar 
upp sig minst.

62. Nej, det går inte. Ögonen uppfattar bara en 3D-bild om det 
är en skillnad mellan vad vänster och höger öga ser. Men en blind 
fläck uppfattar ju ingen bild alls.
(Eftersom vi inte märker av dessa blinda fläckar, betyder det att 
hjärnan fyller ut med information som den saknar - den gissar - 
men kan naturligtvis missa viktig information.)

63. Antal miljarder människor på jorden vid olika årtal.
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64. Allt utom d) lär vara sant. Meningen med lagen är att du 
ska varna för oförutsedda situationer, som kan orsaka skador. En 
kniv är alltid en kniv: du vet om att den är vass och sålunda 
behöver man inte varna för något. Skillnad är om en apparat har 
en dold kniv: en städerska kan således komma till skada om hon 
inte vet om att en apparat har en skärkniv: här är det tänkt att det 
ska finnas en varningsskylt.
Så långt lagen och vad som är vettigt. Stegtillverkaren tog det 
säkra före det osäkra och nedlusade stegen med varningsskyltar. 
Nu finns det ett tillägg: ingen läser en varning om den drunknar i 
andra. Det är som att köra bil: man hinner helt enkelt inte läsa 
eller uppfatta alla varningar. 
Mannen som klippte av sina fingrar med gräsklipparen fick ersät-
tning. Man kom då fram till att det är omöjligt att varna för allt 
apparaten inte får användas till: "Denna apparat får inte användas 
till annat än att klippa gräs med och måste stå med hjulen på 
marken". Konstigt nog har man inte en massa varningsskyltar i 
en bil - men för att köra dessa krävs ju viss utbildning. 
Kvinnan som fick miljonersättning av MacDonalds lär ha hänt - 
hon har säkert miljoner ovänner i USA. Alla lär klaga på att kaf-
fet inte är tillräckligt varmt. 

65. Först kan man kvitta körersättningen med medlemsavgif-
ten - det blir noll. Sedan är Knut-Otto av med prylarna, antingen 
han slänger dem, skänker bort dem eller säljer dem. Han ska inte 
ha in några pengar alls på detta sätt. Oavsett vem som har loppis-
pengarna i fickan, ska dessa gå till scouterna. Knut-Otto ska all-
tså betala 150 kronor till kåren - det är alltså fräckt av honom att 
påstå sig skänka bort prylar men försöka betala medlemsavgiften 
med dem.

66. Om Foucault hade demonstrerat pendeln på en av jordens 
poler hade den mycket riktigt svängt ett varv runt på 24 timmar. 
Hade han demonstrerat den på ekvatorn, hade den inte svängt 
runt alls. På Paris´ breddgrader behövde den ett mellanting mel-
lan dessa ytterligheter för att svänga ett varv runt: 36 timmar.

67. Medurs.

68. Eolsharpan spelas av vinden; de andra är musikinstrument 
som spelas av människor. Namnet på det förstnämnda musikin-
strumentet är namngivet efter Aoelus, vindarnas gud.

69. Tyvärr stämmer inte detta. Bilden i uppgiften visade inte 
var ljusstrålarna utgick ifrån. Men var de än utgår ifrån, kan de 
inte veta i vilken av de dubbla koncentriska linserna de ska gå in 
i: därför blir det därför både en skarp bild och en suddig bild av 
varje föremål.
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70. Då man införde den gregorianska kalendern 1582, strök 
man elva dagar från den 5/10. Man fick då vårdagjämningen att 
infalla den 21/3, vilket man ansåg lämpligt. Den 17/10 var en 
söndag. Jag antar att man inte strök veckodagar, utan bara datum. 
Den 1/10 var då en onsdag. Den 19/10 och den 26/10 var de enda 
tisdagar som fanns den månaden.

71. En gammal teori menar att det stämmer både på norra och 
södra halvklotet: det tycks vara solen som drar iväg vattenmas-
sorna. Blanda inte samman "medurs" och "medsols". 
Nyare mätningar pekar dock på att virvlarna uppstår slumpmäs-
sigt och har ingenting med jordens rotation att göra.

72. Nej, inte vad jag märkt. Minsta skakning gör att sirapen 
börjar ringla sig åt ena eller andra hållet (ibland i en 8-a). Den 
bygger upp vallar, som gör att den alltid kommer att ringla sig åt 
samma håll som den börjat, oberoende av om flödet varierar 
(men det måste vara kontinuerligt, inte börja droppa). Minsta 
skakning kan emellertid få den att på nytt byta riktning. Sirapen 
är alltså för trög för fenomenet i ovanstående punkt.

73. Ja, det är korrekt. "Lucy in the sky" var populär just då. 
Fossilletarna hörde den på radio.

74. Bägge alternativen är korrekta. Det fanns en trubadur, som 
kallade sig "Neanderthal". Han älskade en dal så mycket, att man 
lät uppkalla platsen efter honom. Senare hittade man den 
berömda skallen där. Man uppkallade fyndet efter dalen.

75. Allt är korrekt.

76. Nej. Minst en sak måste man koncentrera dig på, nämligen 
uppgiften: därmed har man inte stängt av alla tankar. Det är 
således fel uppfattning att en mediterande person stänger av alla 
tankar: däremot stänger han av så många som möjligt.

77. 1 km.

78. 6 - 9 månader.

79. Det tre första var syskonfartyg.

80. Ja. Flickorna hade skrivit spegelvänt i avsikt att en bakom-
varande bil skulle kunna läsa meddelandet rättvänt. Bokstaven 
"H" måste vara mot bilens vänstra sida, både i backspegeln, 
insidan och utsidan av rutan hur vi än resonerar.
Man kan också resonera så, att de skrivit spegelvänt och att back-
spegeln spegelvänder en gång till - så att det blir rättvänt.

81. Ja, det är korrekt. Toleransen för en hastighetsmätare är all-
tid ± 10%, oberoende av hastighet och om bilen är nytillverkad 
eller går igenom en besiktning. Men då bilägarna har börjat 
stämma biltillverkarna för att de åkt fast för fortkörning, justeras 
numera hastighetsmätarna upp en aning, men så de fortfarande 
ligger inom toleransen. Nya bilar går därför i snitt 10% långsam-
mare än gamla.
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82. Träskulpturen kan återspegla hur vissa indianstammar 
snidade totempålar. Då det är förbjudet att driva med vissa raser, 
kan man göra det i form av en staty: vem kan anklaga ett film-
bolag för att ha en träskulptur av en indian? Då skulle man ju 
avskaffa alla träskulpturer som föreställer folk. Dessutom kan det 
anspela på "träskalle". Vem kan dessutom anmärka på att statyn 
står utanför en tobaksaffär, hållande i en tändsticksask eller några 
cigarrer? Detta anspelar på "tjänstefolk". I en Familjen Addams-
film råkade till och med statyn fatta eld och fick ett vidbränt svart 
hölje: det var fullt naturligt, menade man i filmen.

83. Då allting går i baklås måste sökas i då ändringen bara 
består i att ändra på en felaktig utgåvedatum. Säg att Knut-Otto 
uppdaterar ett kapitel med en äldre utgåva, utgåva 9911. Ändrin-
gen är gjord 0003. Utgåvorna släpps och används. Tyvärr har 
Knut-Otto slunlit på tangenterna och skrivit utgåva 9003. Detta 
upptäcker han först ett par månader senare och bör naturligtvis 
genast rätta misstaget. Först skriver han innevarande månad, 
0005, men inser att detta verkar löjligt, med motiveringen att 
endast rätta datumen, som ju ska vara 0003. Å andra sidan, om 
kapitel släpps med datum 0003 och någon användare först då 
upptäcker nyheten, undrar denne vad som hänt: jo, det enda nya 
är ju en korrekt datum. Därmed kommer användarna att undra 
vad Knut-Otto sysslar med. Knut-Otto kan inte lösa problemet.

84. Problemet är att Knut-Otto mycket samarbetsvilligt och 
noggrant noterat allt och ämnar tillgodose allas önskemål, utan 
att kontrollera att något kolliderar. Det kan bara vara en sak sist 
under flik 5: antingen blanketter eller röda klisterlappar: det 
kommer alltid vara någon som menar att han gör tvärs emot var 
han blivit instruerad.

85. Problemet är att den första filmen inte hade ett nummer, 
men ett rimligt antagande är att den hade nummer 1. Det finns 
flera lösningar. Om numreringen sker i steg om 1 1/2 kommer 
efterföljaren att heta 4, men det är inget roligt. Man kan också 
tänka sig en numrering enligt 1 0/1, 2 1/2 respektive 3 2/3, där 
heltalet ökar med 1, täljaren med 1 och nämnaren med 1, vilket är 
ganska kryptiskt. Ett tredje alternativ är 0 1/1, 2 1/2 respektive 4 
1/3, där heltalet ökar med 2 och nämnaren med 1, vilket också är 
ganska kryptiskt. Bland de tre svarsalternativen är alltså 4, 3 2/3 
eller 4 1/3.

86. 415, 161, 718… Att söka efter steg i primtalsserien eller 
liknande saknar all logik. Svaret är att söka på annat sätt. Man ser 
i stället en talserie om man sätter komma efter varannan siffra i 
stället för var tredje: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18…

87. Om man räknar in namnsdagen den 5 mars, så kan Tor få 
två dagar på en vecka. Enligt samma antagande kan det bli fem 
torsdagar på en månad.
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88. Figuren innehåller 55 kvadrater. Den innehåller 25 små 
kvadrater (vita), 16 lite större (ljusgrå), 9 lite större (grå), 4 stora 
(mörkgrå) och en jättestor. Formeln är 52 + 42 +32 + 22 + 12. 

En del menar att det även är svarta kvadrater där linjerna kor-
sas…

Men så kan inte vara fallet. I så fall skulle det vara oändligt
många små kvadrater längs de svarta linjerna...

...och även en massa små i de vita rutorna. 55 måste vara rätt svar.
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89. Eftersom atomen är den minsta beståndsdelen i vanlig 
materia, kan man inte bränna av eller flytta en del av en atom. En 
CD-spelare skulle därför inte fungera, om ljusstrålarna var min-
dre än en atom. Man får tänka sig att man bränner av sjok med 
atomer då man gör en CD: på så vis kan ljusstrålen reflekteras 
olika, då den sveper över CD-skivans yta.

90. Alfabetets bokstäver A-
I. De är kopierade, vridna och 
lagda ovanpå varandra. Där de 
inte matchat varandra bra, är 
de inte lagda direkt ovanpå 
varandra, utan kant-i-kant. Om 
vridning 180° inte gett någon 
ny grafisk figur, är de bara 
vridna 90°. Rätt svar är "A".

91. Från ett berg. Det är 42° 
från betraktaren till regnbågen. 
Solen måste stå lågt och det 
måste vara en regndroppe per 
liter luft med mera.

92. F-K-P-U (5 steg), I-M-Q-U (4 steg) samt L-O-R-U (3 
steg).

93. Först kan man vända på det och klura ut hur många försök 
man behöver för att öppna en dörr med en nyckel som man vet 
passar till låset. I uppgiften hade man ju lika många nycklar som 
lås. Det betyder att den siste gästen bara hade en nyckel att välja 
på: den borde i rimlighetens namn passa, eftersom man inte hade 
blandat in fler nycklar. Jag tycker knappast det kan kallas 
"försök". Inte kallar du det "försök" när du ska låsa upp ytterdör-
ren: du vet ju att du har en nyckel som passar. 
Studerar man lagarna, skiljer man mellan försök att göra ett brott 
och att ha utfört ett brott: tänk på inbrottsförsök och mordförsök. 
Ett försök är alltså nära att göra något, men att misslyckas. 
Tillbaka till hotellet. Den förste gästen får nio nycklar men 
behöver bara maximalt åtta försök: en av de nio nycklarna måste 
ju passa. Nästa gäst får åtta nycklar men behöver bara maximalt 
sju försök.
Uppställningen blir då för de nio anländande gästerna 
8+7+6+5+4+3+2+1 försök, det vill säga maximalt 36 försök.
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94. Att gå till frisören. Allting kan teoretiskt klonas, men det är 
ingenting som säger att hårlängden måste bli exakt densamma 
som hos originalet.

95. För det första har såpbubbla ytspänning, så den intar min-
sta möjliga yta. Är den fritt svävande, är den klotformig. Är den 
fäst vid något, antar den minsta möjliga yta efter föremålet. 
För det andra är såpbubblan blank. Hela omgivningen speglar sig 
i den. Är det en bubbla, får man tänka sig spegelbilden som ett 
blankpolerat klot. Spegelbilden är av underordnad betydelse, 
men den finns där.
För det tredje är såpbubblan så tunn, att ljuset bryts i den: regnbå-
gens färger syns. Om bubblan är fästad vid ett föremål och avrin-
ning kan ske, blir bubblans tjocklek minsta möjliga (en eller ett 
par molekyler tjock). Dessa färger skiftar ständigt (kanske 
beroende på att vattnet i bubblan dunstar och att därmed tjockle-
ken på skiktet ändras).
För det fjärde är bubblan transparent. Ser vi vinkelrätt genom 
skiktet, är det mycket transparent, medan om vi ser snett genom 
skiktet, skymmer det mer.
För det femte fungerar en bubbla mycket svagt som ett förstor-
ingsglas: bakomvarande detaljer böjs en aning. Är bubblan fäst 
vid ett föremål, till exempel en ståltrådsram, får bubblan varier-
ande tjocklek: bakomvarande detaljer böjs då olika mycket.

96. Nej, han måste ta med spröjsens tjocklek i beräkningarna, 
om han vill ha glasen exakt lika stora. Spröjsen är i detta fallet 5 
mm. Mått mellan karmens insida till den första spröjsen blir då 
(930-5-5)/3=306,7 mm. 
Man kan tänka så, att översta och nedersta rutan kommer i 
beröring med en spröjs, medan rutan i mitten kommer i beröring 
med två spröjsar.
Om han hade placerat mitten på spröjsen 310 mm från karmen, 
som han först tänkte, hade måtten mellan olika spröjsar slagit på 
2,5 mm. Då varje glasruta skärs ett par millimeter mindre, efter-
som man kittar runt om, och han hade tänkt beställa dem lika 
stora, hade det varit risk att vissa rutor inte nått spröjsen.

97. Vid 5 börjar man få en siffra som 
är svår att tyda. 4 är definitivt svår att 
tyda. Vid 0 ska det vara noll antal tecken. 
Åt andra hållet kan man visserligen 
skriva talet 10 med tio punkter, men då 
har man gått ifrån resonemanget ovan. 
Då det inte är uppställt några regler, föru-
tom att antalet prickar ska motsvara 
talets värde, kan man dock fortsätta åt 
höger. Att skriva stora tal kräver väldigt 
många prickar. Vid omkring talet 100 
börjar antalet prickar att flyta samman och se ut som en homogen 
figur.

98. Problemet är då cykeln stått stilla ett tag, så all luft läckt ut. 
Då går det inte att cykla alls, om man vill skona slang och däck. 
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99. Visst. Det går alldeles utmärkt.

100. Rälsen ligger med ett avstånd för att passa hjulavstånden.

Vissa lok har emellertid tre eller fyra fasta hjulaxlar på rad. Dessa 
skulle klämma i kurvorna, varvid avståndet mellan rälsen får 
göras större där (streckat i figuren). Omvänt måste hjulavstånden 
på både lok och vagnar anpassas så tåget klarar både raksträckor 
och kurvor: en slags kompromiss, alltså. Ett lok av udda märke 
klarar inte både raksträckor och kurvor.

101. Du slår till en strömbrytare och låter den vara till en 
minut. Därefter släcker du denna och slår till strömbrytare num-
mer två. Därpå går du genast in i det andra rummet. Strömbrytare 
två går till den lampa som lyser. Strömbrytare ett går till den 
lampa som är släckt men varm.

102. Ja, säger du "Vaff, vaff" till henne undrar hon nog hur det 
står till. Jag gick själv på denna historia. De flesta svarar så. Men 
naturligtvis kan du prata som vanligt med en blind expedit.

Svar - Dolda bokstäver

103. A.

104. C.

105. B.
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106. Tecknen J, ), C, !, V och ? kan gömma sig i bokstaven ß. 
Rätt svar är alternativ C. 

107. Tecknen C, (, 1, X, D, J och f kan gömma sig i bokstaven 
&. Rätt svar är alternativ A.

Svar - grafik

108. Rätt svar B. 
Tredje kolumnen visar skillnaden för prickarna mellan kolumn

1 och 2. Korset visas hela tiden. 
För första raden är det ingen skillnad. 
För andra raden skiljer samtliga fyra prickar.
Det sökta svaret är att samtliga prickar skiljer.

109. Här består hela figuren av olika geometriska små figurer. 
Hela den sammansatta figuren vrider sig, med korsets mitt som 
centrum. De enskilda småfigurerna vrider sig inte inbördes. Sam-
tidigt växlar de små figurerna färg stegvis.

I den sökta figuren vrider sig hela plattan med figurer 180°.
Samtidigt flyttar färgerna ett steg. D är rätt svar.

110. C. I den tredje kolumnen tycks visa en färgblandning av 
prickarna i första och andra kolumnen: Svart + svart blir svart, 
svart + vit blir grå, vit + vit blir vit. Korset och en ring runt 
pricken är alltid svarta.

111. Hjulet roterar ett steg. A är rätt svar.

112. A. Figuren vrides ett kvarts varv mellan varje kolumn.

113. Den här figurer rör sig om vandrande: de svarta kvadra-
terna tar ett steg i någon riktning. Vi vet inte vad som händer, då 
de går utanför "brädet". I andra raden får vi upplysningen om att 
de som går utanför kanten börjar om igen på andra sidan brädet 
(det är inte alltid säkert i de andra uppgifterna).

I uppgiften tar den första kvadraten ett steg upp och tar rim-
ligtvis ett steg till. Den kommer utanför brädet och hamnar längst
ned till vänster. Den andra kvadraten går ett steg till höger och
hamnar utanför brädet och kommer in från vänster. Rätt svar är
därför C.
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114. D. Här visar den mittre kolumnen färgblandningen mellan 
vänstra och högra kolumnen. 

115. Här kommer vandrarna igen. I översta figuren är det tre 
svarta kvadrater på en vågrät rad, som tar ett steg till vänster. Då 
någon kvadrat kommer utanför brädet, kommer den in på andra 
sidan. Figuren består också av tre kvadrater i en lodrät rad, som 
tar ett steg nedåt. Skulle två svarta kvadrater hamna ovanpå var-
andra, syns bara en.

I uppgiften är det tre svarta kvadrater. En av dem tar ett steg
uppåt, de andra ett steg åt höger. Då de kommer utanför brädet,
kommer de in från andra kanten. Rätt svar är A.

116. C. Andra kolumnen är en spegling av figurerna i första 
kolumnen. Tredje kolumnen är en 180°-vridning av figuren.

117. Figuren består av två skikt. Det översta skymmer delvis 
det understa.

I första raden består figuren av:

Den andra delen av figuren, som delvis täcker den undre,
består av två vita rutor. Dessa vrids mellan varje kolumn.

I andra raden ser den understa figuren ut så här:

Den andra figuren, som ligger ovanpå vrids ett kvarts varv
mellan varje kolumn och ser ut så här:

Den undre figuren i uppgiften ser ut så här:

Det är två grå cirklar som delvis täcker figuren. De flyttar sig
mellan varje kolumn. Naturligtvis vet vi inte hur den nedre högra
kvadraten ser ut. Men det är bara A som kan vara lösningen.

118. Den här klockan går lite tokigt. De två visarna tar vissa 
bestämda steg i vissa riktningar. A är rätt svar.

119. De små kvadraterna tar ett steg. De som kommer utanför 
brädet fortsätter in från andra sidan. I uppgiften tar de fyra små 
fyrkanterna ett steg på diagonalen och hamnar på samma ställe. 
Efter ett likadant steg till har de hamnat som figur D.
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120. I den vänstra och högra kolumnen är fälten slumpmässigt 
vita eller svarta. Den mittre kolumnen kombinerar figuren i de 
andra kolumnerna, så att vit + vit = vit, vit + svart = grå och svart 
+ svart = svart. D är rätt lösning.

121. Här består figurerna av fyllda cirklar och lösa ringar. De 
fyllda cirklarna vandrar på ett håll i figuren, medan ringarna van-
drar på ett annat håll. I den sökta figuren finns en vit fylld cirkel 
som rör sig medurs. Figuren består också av en vit ring som rör 
sig moturs. Rätt svar är B.

122. Det där med att de svarta kvadraterna tar ett steg kan inte 
stämma längre. Det finns ingen möjlighet att få ihop något 
rörelseschema. Däremot stämmer det om hela brädet vrids 90°. 
Rätt svar är B.

123. Det finns tre visare. Dessa överlappar varandra ibland. 
Om de färgas olika, syns gången:

Lösningen ser ut så här:

Rätt lösning är D.

124. A. Översta figuren till höger i varje "hjul" byter symbol 
medurs med ett annat hjul. Därpå roterar hjulen 90° moturs. 

125. D.

126. Här tar de fyllda cirklarna ett steg i figuren, ringarna ett 
steg. I nedersta raden tar de fyllda grå cirklarna ett steg medurs, 
medan ringarna inte tar något steg alls. Rätt svar är B.

127. Varje liten symbol tar ett steg medurs till nästa "hjul" 
under förutsättning att det är en likadan symbol med samma ori-
entering att byta med. Därpå visas hela plattan med de fyra hjulen 
90° moturs. I uppgiften finns några figurer att byta med, men 
dessa skiftar inte färg. Rätt lösning är C.
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128. Den här klockan går rätt. Andra kolumnen går en viss tid i 
förhållande till första: tredje kolumnen går en viss tid i förhål-
lande till andra. Fjärde kolumnen adderar de bägge gångna 
tiderna i förhållande till tredje kolumnen. 

I exemplet går klockan 5 minuter, sedan en timme. Fjärde
kolumnen adderar 1 timme och 5 minuter till tredje kolumnen.

I uppgiften går klockan först 3 timmar och 5 minuter, därpå 1
timme och 25 minuter. Svaret blir då 4 timmar och 30 minuter
mer än klockan i tredje kolumnen: B är rätt svar.

129. Hela figuren i andra kolumnen vänds uppochned i förhål-
lande till första kolumnen. Trianglarna vänds därefter 180°. Sam-
tidigt flyttar färgen ett steg oberoende av figur.

I tredje kolumnen sker detsamma en gång till. Däremot sker
inte någon extra vridning av trianglarna. D är därför rätt svar.

130. Bägge kvadraterna tar ett steg. Därpå byter de färg. A är 
rätt svar.

131. Bry dig inte om kolumn 2 och 3! Titta i stället hur figur-
erna byter plats i första kolumnen: Hjulet med de svarta symbol-
erna tar ett steg medurs. Alla symbolerna blir ett steg ljusare. 
Hjulet vrids därpå 90° moturs. Det hela upprepas två gånger till. I 
andra kolumnen är helt andra figurer som inte har med första 
eller sista kolumnen att göra. Lösningen är alltså att söka på de 
fyra hjulen som bildar en figur i en och samma kolumn: hur de 
vrids och ändrar färg inbördes. Rätt lösning är B.

132. I andra kolumnen speglas hela brädet horisontellt. Det 
diagonala strecket hoppar över till en annan vit figur. I tredje 
kolumnen vänds hela brädet 180°. Strecket hoppar nästa vita 
figur. Rätt svar är B.

133. Hela plattan med figurer vrides 90°. Därpå vrides varje 
hjul med figurer 45°. Rätt svar är B.

134. I andra kolumnen vänds alla figurerna 90°. Även det ran-
diga mönstret vänds. I tredje kolumnen speglas hela figuren. 
Även randiga mönster speglas. E är rätt svar.

135. I den sökta uppgiften är klockan 12.55, 13.15 respektive 
15.10. Klockan har gått 20 minuter respektive 1 timme och 55 
minuter. Detta gör tillsammans 2 timmar och 15 minuter. 
Adderar man 15.10 + 2.15 får man 17.25. Rätt svar är D.

136. Hela figuren är tänkt att vara på en platta. Plattan vrids 
180° mellan kolumn 1 och 2. På den tredje kolumnen speglas fig-
uren horisontellt. Finns de två likadana små geometriska figurer 
på platta (oavsett riktning), byter de färg med varandra. Rätt svar 
är därför A.

137. Svart och/eller vit fyrkant tar ett steg. Hamnar de i samma 
ruta, blir resultatet en grå ruta. Vid ny förflyttning återfår de sin 
ursprungliga färg.

I uppgiften är det endast tre vita fyrkanter som tar ett steg till
höger. Alla andra fyrkanter står stilla. Rätt svar är B
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138. I andra kolumnen vrids hela brädet 90°. Diagonala linjer 
hoppar till en figur i samma färg. I tredje kolumnen vrids hela 
brädet 180°. Diagonala linjer hoppar till en figur i samma färg 
och vrids 90°. Rätt svar är B.

139. A. Figurerna tar ett steg moturs, roterar därefter och 
skiftar färg medurs.

140. Den här klockan har tre visare: sekundvisaren har tillkom-
mit. Första urtavlan visar 18.00.00, andra 18.05.05, tredje 
18.15.00, fjärde 18.34.34. Det går alltså 5 minuter och 5 
sekunder mellan första och andra kolumnen, 14 minuter och 55 
sekunder till tredje kolumnen och 19 minuter och 34 sekunder till 
fjärde kolumnen. Att det hela tiden rör sig om samma tidsinter-
vall bekräftas av andra raden. Rätt svar är D.

141. Varje figur består av 2 skivor. Den översta täcker delvis 
den undre. I översta raden är det ett grått segment som flyttar sig 
ett steg. I andra raden är det ett vitt segment som flyttar sig ett 
steg. I undre raden är det halva skivan som är vit, vilken flyttar 
sig ett steg. Vi vet inte färgen på den övre högra fjärdedelen. Men 
bara C kan vara rätt svar.

142. En cirkel blir en rektangel i nästa kolumn. En rektangel 
blir en triangel med spetsen nedåt. En triangel blir en kvadrat. En 
kvadrat blir en cirkel och samtidigt en ljusare färg. Rätt svar är 
därför B.

143. F. Figurerna vrids 90° medurs. Mönstret vrids 45° moturs.

144. Hela plattan vrids 90° moturs. Figurerna vrids. Lika fig-
urer växlar därpå färg. Cirkeln i mitten påverkas inte. Rätt svar är 
D.

145. Höger kolumn visar en färg som förekommer för samma 
symbol i både första och andra kolumnen. Vitt undantaget. Skulle 
inte en gemensam figur finnas, visas svart figur i höger kolumn. 
Rätt svar är A.

146. Det här är en väckarklocka med inställd väckning. 
Visaren för väckning rör sig alltså inte. 

Klockan i första raden har väckning 08.00, andra raden 06.00,
tredje raden = uppgiften 05.00. Den första klockan är 08.00. Den
tredje klockan i andra kolumnen är 06.00. Den tredje klockan i
uppgiften är 05.00. 

Med start från vänster kolumn: Till anda kolumnen tickar
klockorna 5 sekunder. Till tredje kolumnen tickar klockorna 5
minuter och 35 sekunder. Till fjärde kolumnen tickar klockorna 1
timme, 9 minuter och 40 sekunder. 

Rätt svar är B.
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147. Bortse först från färgerna. Från första till andra kolumnen 
roterar hela brädet 180°. Från andra till tredje kolumnen 
spegelvänds brädet. Eventuella trianglar vänds 180°. Därpå sker 
färgvandring, som är helt oberoende av figurernas form. Ramens 
färg på figurerna vandrar ett steg moturs, den andra färgen i fig-
urerna vandrar ett steg medurs. Det som vållar problem är den 
vita färgen: den syns inte. Rätt svar är A.

148. I högra kolumnen återfinns bara färgfält som förekommer 
en gång i första eller andra kolumnen. Vitt räknas inte som färg. 
Rätt svar är A.

149. Fyra småfigurer fixeras inbördes och skiftar plats med 
varandra genom att rotera 180°. Men man vet inte vilka. D är 
enda lösningen.

150. Om en fyrkant förekommer på samma ställe och med 
samma färg mellan kolumn 1 och 2, återges den i kolumn 3. Vit 
färg räknas. Rätt svar är A.

151. Figuren i den första kolumnen kopieras till den andra 
kolumnen och vrides 180°. Den tredje kolumnen beskriver skill-
naden mellan kolumn 1 och 2: svart cirkel ingen skillnad, vit cir-
kel skillnad. Rätt svar är A: ingen skillnad.

152. I högra kolumnen finns de färgfält som förekommer i de 
båda andra kolumnerna. Vitt är undantaget. Rätt svar är C.

153. Vissa fyrkanter tar ett steg. Därpå vrides hela brädet 90°. 
Rätt svar är D.

154. A. Figurerna vandrar i spiral. Den innersta hoppar ut till 
den lediga platsen.

155. C. Addering av rutor.

156. Om det är samma figur på motsvarande plats mellan kol-
umn 1 och 2, svaras det med en kvadrat i kolumn 3; om inte, 
svaras det med en cirkel. De enskilda grafiska figurernas riktning 
ignoreras. Rätt svar är A.

157. I den översta figuren tar alla fyrkanter ett steg till höger. 
Därpå vrides brädet 90°. Om en fyrkant kommit utanför brädet 
och börjar om på andra sidan, blir den ljusare.

I uppgiften står vit fyrkant stilla, den ljusa tar ett steg, grå tar
två steg och svart tre steg. Därpå vrides hela brädet 90°. Därpå tar
alla fyrkanter lika stora steg igen, varpå brädet vrids igen. För de
fyrkanter som kommit utanför brädet och kommer in igen har de
blivit ljusare. D är rätt svar.

158. Om samma figur förekommer på samma plats i första och 
andra kolumnen återges den i kolumn 3; annars återges en fyr-
kant i kolumn 3. Om figuren vrids mellan kolumn ett och två, 
vrids den lika mycket i kolumn 3. Om samma färg förekommer 
på samma plats mellan kolumn ett och två, oavsett figurens 
utseende, återges den på motsvarande plats i kolumn 3; annars 
återges figurens ram svart och mitt vit. Rätt svar är B.
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159. Eftersom det fattas fyrkanter har de som vandrat utanför 
brädet försvunnit. Den mittersta av de fem fyrkanterna ligger 
stilla, medan den nere till vänster vandrar ett steg uppåt och till 
höger. De övriga vandrar utanför brädet.

I uppgiften kan antingen någon fyrkant gömma sig under
någon annan eller ha vandrat utanför brädet. Svaret är en kombi-
nation av båda + att den mittre ligger stilla. C är lösningen.

160. Här tar de svarta kvadraterna ett steg. Då de kolliderar, 
blir de grå. De byter inte färg, då de hamnat utanför brädet och 
börjar om. Rätt svar är B.

161. Mittersta kolumnen visar ett färgfält som förekommer i 
både vänster och höger kolumn. Vitt undantaget. Rätt svar är C.

162. Genom att färga in fyrkanterna kan vi följa rörelserna. 
Rätt svar är C.

163. I figuren tar den översta högra gruppen med 5 svarta fyr-
kanter ett diagonalt steg nedåt-vänster. Vid överlappning blir fyr-
kanterna grå. De behåller den nya färgen. Fyrkanter som kommit 
utanför brädet fortsätter från andra kanten. 

Vid tredje steget, uppgiften, överlappar en grå och en svart fyr-
kant och två par gråa fyrkanter. Vi vet inte vilka färgkombina-
tioner som kan uppstå. Alternativ A visar den enda möjligheten
med rätt placering i kombination med antagandet att en ny kolli-
sion innebär en annan färgkombination och är därför rätt.

164. Högra kolumnen anger färgen på en symbol som bara 
förekommer en gång i de båda andra kolumnerna. Vitt undan-
taget. Rätt svar är D.

165. Den "yttre ringen" med figurer spegelvändes. Färgerna är 
helt oberoende av figurer och vandrar ett steg medurs. Förhållan-
det är omvänt med figurerna i "den inre ringen". Rätt svar är C.

166. Vänster kolumn visar ett färgfält som bara förekommer en 
gång i de andra kolumnerna. Vitt undantaget. Rätt svar är B.
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167. Figurerna på brädet tar ett steg. Därpå växlar en cirkel till 
en triangel, en triangel till en fyrkant och en fyrkant till en cirkel. 
Om en figur kommer utanför rutnätet, fortsätter den på andra 
sidan. 

Vi bortser från figurernas utseende och markerar varje figurs
steg med en färg i stället, så är det lättare att följa. Vitt tar ett steg
diagonalt nedåt-höger, grått ett steg höger, svart ett steg diagonalt
vänster-nedåt.

Rätt svar är B.

168. Samma som 167. Här måste också villkoret uppfyllas, att 
om flera symboler råkar hamna på samma ruta, måste de ha 
samma utseende (vilket ju går att styra medvetet). Här rör det sig 
om totalt tre figurer. De två svarta råkar hamna på samma ruta två 
gånger.

Rätt svar är D.

169. Samma som 168. Här rör det sig om totalt sex figurer.

Rätt svar är A.

170. Figurerna rör sig i en spiral in med start i övre vänstra 
hörnet. Figurer som vandrat hela vägen in börjar om igen i övre 
vänstra hörnet. För varje nytt steg figurerna tar, växlar de 
utseende enligt 167. Rätt svar är C.
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171. Figurerna rör sig i spiral inåt enligt uppgift 170. Inga fig-
urer byter utseende. Brädet vrids mellan varje steg. Trianglar 
vrids alltid rätt. Här är figurerna markerade med färger för att 
visa förflyttningarna.

Rätt svar är C.
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172. Nästa steg i primtalen är 13, alternativ C.

173. Kolumn adderar talen i de två kolumner som står till vän-
ster. Rätt svar är 13, alternativ A.

174. C. Allt till vänster om en viss kolumn adderas.

175. Talet under bråkstrecket minskas med den första siffran. 
Talet ovanför bråkstrecket är en summering av de båda talen i 
kolumnen till vänster. Rätt svar är B.

176. B. En kolumn delas med 2, varpå kvoten placeras i 
kolumnen till höger om denna. Därpå adderas alla tal som finns i 
de tidigare kolumnerna.

177. D. Talen multipliceras med 3 och subtraheras med 3.

178. A. Två kolumner intill varandra adderas. Summan flyttas 
till nästa kolumn.

179. Talen under bråkstrecken är primtal i fallande ordning. 
Talen ovanför bråkstrecket är de tal som inte är primtal. Rätt svar 
är D.

180. A. Talen divideras med 2 och adderas med 2.

181. Detta är räknesättet i kilskrift. Rätt svar är A.

182. Talen ovanför bråkstrecket är timmar. Det är 16 timmar 
mellan varje kolumn. Talen under bråkstrecket är minuter. Det är 
22 minuter mellan varje kolumn. Minuterna har inget med tim-
marna att göra i adderingen. Rätt svar är A.

183. Denna typ av uträkning användes vid personnummer, 
postgironummer och liknande. I översta raden är ursprungstalet. I 
mellersta raden är talet som den översta siffran ska multipliceras 
med. I detta fallet är det 10 minus översta siffran gånger siffran 
på mellersta raden. Detta förhindrar att två siffror kastas om 
avsiktligt eller oavsiktligt. Därpå summeras de blivna talen ihop. 
För att man ska få en slutsiffra, en kontrollsiffra, dras denna 
summa ifrån ett tal som slutar på 0. I det givna exemplet blir 
summan av de nedersta talen 49. 50 - 49 = 1. I uppgiften blir 
summan 50. 50 - 50 = 0. Rätt svar är därför alternativ D.

184. D. 3 subtraheras från talet som sedan divideras med 2.

185. D.

186. Summan av de nedersta talen är 59. 60 - 59 = 1. Rätt svar 
är alternativ E.

187. Pund/shilling/pence. Det går 12 pence på 1 shilling, 20 
shilling på 1 pund. För varje kolumn adderas 4 shilling och 4 
pence. Rätt svar är B.

188. B. Subtraktion mellan kolumnerna.
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189. C. Samma variant som 186.

190. I översta raden adderas de två talen som står till vänster 
om denna. Mittersta raden adderar det översta och mellersta talet 
som står i kolumnen till vänster om detta. Understa talet är skill-
naden mellan talen ovanför. Rätt svar är A.

191. 9, 10 och 11 i kilskrift. 12 är rätt svar, alltså alternativ A.

192. I översta raden adderas de två talen som står till vänster. 
Mittersta raden adderar det översta och mellersta talet som står i 
kolumnen till vänster om detta. Understa talet är skillnaden mel-
lan talen ovanför. Rätt svar är A.

193. Talen utanför ringen summeras. Därpå delas första rutan 
med 2, andra rutan med 3 och tredje rutan med 4. Talen utanför 
ringen i den fjärde rutan delas därför följaktligen med 5. Rätt 
alternativ är A.

194. År, månad, dag. Det går 106 dagar mellan varje kolumn. 
Alternativ C är rätt.

195. Vinkelmått: grader, minuter, sekunder. Det adderas 98 
grader, 22 minuter och 15 sekunder i varje kolumn. Rätt svar är 
C.

196. C. Samma variant som 186.

197. C. Yard/fot. Det går 3 fot på en yard. Till varje kolumn 
adderas en fot.

198. Kilskrift. Visst vore alternativ A, B eller C att föredra! 
Tyvärr var babylonierna inga mästare i matematiska tecken. Helt 
logisk växlade de tecken till 10 och också till 60. Vid talet 60 
uppfann de däremot inget nytt tecken, utan använde "1" igen. Det 
betyder att ett valfritt tal går att skriva, men inte nödvändigt att 
läsa korrekt. Rätt svar är alternativ D. Men alternativ D kan läsas 
3, 62, 121 eller 180, allt efter stundens tolkning. Man kan gissa 
att diskussioner uppstod vid handel och astronomiska beräknin-
gar, trots att "korrekt summa" prydligt var bevarad för framtiden.

199. A. Yard/fot/tum. Det går 12 tum på varje fot. 1 Yard, 1 fot 
och 3 tum adderas till varje kolumn.

200. De två talen ovanför ringen summeras och delas med talet 
under ringen. Svaret är i ringen. Rätt svarsalternativ är D.

201. Longituder. Det går 103° mellan varje kolumn. A rätt 
svar.

202. C.

203. B.

204. Mayafolkets sätt att räkna. Talen är 0, 1 och 2. Det sökta 
talet är 3. D är rätt svar.

205. 4, 5 och 6. Det sökta talet är 7. Rätt svar är A.
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206. Understa rutan är ental. En ruta ovanför denna är tjugo 
gånger värdet för symbolerna den innehåller. Rätt svar är C.

207. D.

208. Talen ovanför ringen summeras. Talen under ringen sum-
meras. Därpå delas den första summan med den andra. Svaret 
skrivs i ringen. Alternativ C är rätt.

209. B. 2 * 400 + 7 * 20 + 6 = 946.

210. B.

211. Två av de största talen utanför ringen summeras. Därpå 
summeras de två minsta talen utanför ringen. Den första summan 
divideras med den andra och skrivs i ringen. A är rätt alternativ.

212. För varje kolumn stiger talen med 1 och tar därpå ett steg 
runt cirkeln. Rätt alternativ är A.

213. Om varje urtag i nycken kan vara 2 mm djupt, tillverkas 
med 0,2 mm intervaller och det finns 6 urtag, får vi 116 = 
1.771.561 kombinationer. Emellertid gick inte nyckeln att 
tillverka i fullt så många ex, uppskattningsvis 75 - 90% så 
många. Det fick ju vara högst 1,4 mm skillnad mellan två uttag. 
Låt oss förenkla antalet möjliga kombinationer till två uttag.

Första läget i urtag 2 kan bara kombineras med 8 lägen (utri-
tat), annars överskrids skillnaden 1,4 mm. Nästa läge i urtag 2
kan kombineras med 9 lägen till urtag 1 (fler är inte utritade för
att undvika en rörig tabell). Därpå följer 10, 11, 11, 11, 11, 11, 10,
9 respektive 8 möjliga kombinationer. Summan av möjliga kom-
binationer för 2 stift är 109, jämfört med 121 (11*11), vilket är
90%.

Antal uttag i nyckeln

1 komb 2

Läge

1 1 8

2 1 9

3 1 10

4 1 11

5 1 11

6 1 11

7 1 11

8 1 11

9 1 10

10 1 9

11 1 8

Totalt 11 109

(Max) 11 121
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För vi in 3 stift i tabellen ser de möjliga kombinationerna ut
enligt följande:

Även här är bara ett exempel utritat. Antal möjliga kombina-
tioner är 82% av max.

Stift 4 - 6 kan på liknande sätt beräknas.

Rätt svar är alltså 1.105.345 kombinationer, vilket är 62% av
alla tänkbara kombinationer (om vi inte hade haft begränsnin-
gar).

Den uppmärksamme har naturligtvis sett att summan i en kol-
umn upprepas 5 gånger i nästa kolumn. Tänker man efter är det
självklart. Det är ju vad där normalt skulle stå, om vi inte hade
haft begränsningar.

Antal uttag i nyckeln

1 2 komb 3

Läge

1 1 8 82

2 1 9 92

3 1 10 101

4 1 11 109

5 1 11 109

6 1 11 109

7 1 11 109

8 1 11 109

9 1 10 101

10 1 9 92

11 1 8 82

Totalt 11 109 1095

(Max) 11 121 1331

Antal uttag i nyckeln

1 2 3 4 5 6

Läge

1 1 8 82 820 8229 82.549

2 1 9 92 921 9242 92.712

3 1 10 101 1013 10.163 101.954

4 1 11 109 1095 10.983 110.183

5 1 11 109 1095 10.983 110.183

6 1 11 109 1095 10.983 110.183

7 1 11 109 1095 10.983 110.183

8 1 11 109 1095 10.983 110.183

9 1 10 101 1013 10.163 101.954

10 1 9 92 921 9242 92.712

11 1 8 82 820 8229 82.549

Totalt 11 109 1095 10.983 110.183 1.105.345
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214. Följande figurer fattas:

215. 

216. 

217. 

218. 

219. 

220. 

221. 

222. 

223. 

224. 
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225. 

226. 

227. 

228. 

229. 

230. 

231. 

232. 

233. 

234. 

e
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235. A

236. C

237. B

238. D

239. D

240. C

241. A

242. B

243. A

244. D

245. A

246. D

247. A

248. D

249. B

250. C

251. B

252. B

253. A

254. B

255. C

256. D

257. A

258. C

259. C
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260. C

261. C

262. D

263. F

264. A

265. A

266. D

267. A

268. E

269. B

270. G

271. B

272. B

273. D

274. E

275. B

276. F

277. B. Färgerna på kuben växlar färg i en viss ordning.

278. B

279. A. Den vita diagonallinjen är mot vit botten.

280. H

281. B

282. C

283. C. Färgerna på kuben växlar färg i en viss ordning.

284. C. Färgerna flyttar inte, det är bara utbredningen av kuben 
som är olika.

285. D
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286. A

287. C

288. D

289. B. I första kolumnen får vi reda på att det finns en diago-
nal linje. Det kan finnas en till, som sammansmälter med svart 
fält, men vi kan börja med att anta att det är endast en diagonal 
linje. 

Om vi numrerar färgerna, kan vi följa hur de skiftar.

Nu kan vi lägga samman serien till
i›b›d›h›g›e›a›f›j›l›c›k.

290. A. Bytet sker linje-kvadrat-triangel-ring-pil-rektangel. 
Observera figurernas riktningar. De orienteras alltid efter en av 
femhörningarnas baslinjer

291. Problemet är att orientera sig i kolumn 
2 och 3. Som hjälp är två områden, a och b. 
Vid a ligger tre likadana figurer intill varan-
dra, i en triangelformad position. Vid b ligger 
tre likadana figurer intill varandra, men mera 
på en rak linje. Med dessa två markerade 
områden kan vi orientera oss i kolumn 2 och 
3. Inget annat ställe har tre likadana figurer 
intill varandra.

Med dessa orienteringspunkter kan vi se att
kolumn 2 visar hörna a. Linjerna i område a
har således blivit förvandlade till kvadrater. Grå linjer i kvadra-
terna markerar mot viken baslinje i femhörningen linjen/
kvadraten är orienterad. Därmed vet vi åt vilket håll dodekaedern
är orienterad. 

Vi får då reda på att fyrkant › pil, pil ›
triangel och triangel › linje.

Bland alla svarsalternativ visas hörna b.
Här har trianglarna växlat i två steg till
kvadrater. Rätt svarsalternativ är D.

1a b
cd e
f

g
h i

j

k l

2

e›ac›k

f›j
j›l

l›c

b›d
3

e›a›f

c›k›i

b›d›h

f›j›l

d›?›g 4

e›a›f›j

c›k›i›b

a
b

2
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292. Här skiftar figurer, figurernas färg 
och femhörningarnas färg. Återigen får vi 
hjälp med orienteringen med område a, det 
enda där tre likadana figurer ligger i rad i 
form av tre linjer.
Dessa tre linjer har förvandlats till cirklar i 
steg två. Att linjerna också innehåller en 
färginformation framgår av färgen på cirk-
larna i steg två. I steg två ser vi hur färgerna 
växlar. För figurerna växlar mörkgrått till 
mellangrått och mellangrått till ljusgrått. Vi 
drar då slutsatsen att ljusgrått växlar till 
mörkgrått. För färgerna på femhörningarna växlar ljusgrått till 
vitt, vitt till mörkgrått och mörkgrått till ljusgrått. Vi ser också att 
kvadrat växlar till linje, linje till cirkel, cirkel till triangel och tri-
angel till kvadrat.

Förslag på lösning visar område b, det enda området där två
intilliggande kvadrater växlat över linje till cirkel. Rakt ovanför
detta ligger triangel›kvadrat›linje, under dessa cirkel›trian-
gel›kvadrat. Med hjälp av cirklarna, linjen och kvadraten kan vi
orientera figuren i steg tre. Rätt lösning är B.

Matte 2

293. Nej, det är inte sannolikt.

Med sju utlottade siffror av 35 är det 1/35*1/34*1/33*1/32*1/
31*1/30*1/29=1 chans på 33 miljarder. 

Men eftersom talen sorteras i stigande ordning, kan det första 
talet inte vara vilket som helst efter sorteringen: det kan bara vara 
mellan 1 och 29. Det andra talet måste vara mellan 2 och 28. Det 
blir då 1/297-dels chans = 1 på 17 miljarder att få 7 rätt.

Men spåkvinnan hade inte lovat sju rätt. Men sex rätt kan man 
väl kräva. Det blir 1/296-dels chans att få sex rätt.

Knut-Otto inför också en grov tolerans: han nöjde sig med att 
sex tal hamnade inom ± 1. För hans del blir det 3/356-dels chans, 
1 på 2,5 miljoner: inte konstigt att han tycker sig lyckats bra. 
Med hans grova tolerans var det 7000 gånger bättre möjligheter 
än utan toleransen.

Man kan också vända på beräkningarna. Det tog Knut-Otto 9 
månader att pricka in första talet på Lotto-raden. Andra talet 
lyckades han också pricka in. För det tredje talet har han 1/(16-
9)-dels chans. O s v. Vi ställer då upp: 1*1*1/7*1*1/8*1/35*1/
35*12/9=90.000 år.

90.000 år är alltså inte "ganska snart".

Historien förtäljer inte heller hur många rader per vecka han 
satsade. Hans reaktion representerar de flesta andra Lotto-spe-
lare: man tycker sig komma ganska nära och vill gärna fortsätta.

1

a
b
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294. 15. Det är antalet bollar man
staplar. Det kan också uttryckas
matematiskt: 1 + 2 + 3… 

295. 55. Man staplar bollar i pyr-
amid-form. Det kan också uttryckas
matematiskt: 1 + 22 + 32…

296. . 35. Man staplar bollar i
tetraeder-form. Det kan också uttry-
ckas matematiskt 1 + 3 + 6 + 10, d v
s det är en variant av nummer 295.

297. Knut-Otto skulle varken
rundat av eller jämfört med så korta
intervaller som en dag. På en dag
har fonden sjunkit med 0,4%, på två
dagar 0,42 = 0,8016%, på 10 dagar 0,410 = 4,073%, på 100 dagar
0,4100 = 49%, på 365 dagar 0,4365 = 329% = 0,3 av det ursprun-
gliga värdet. Detta är inte detsamma som 0,4 * 365, vilket bara
ger 146% = 68% av det ursprungliga värdet.

298. Han tänker på ett negativt tal. 
Han tänker till exempel på -3, som du inte vet.
Fördubblingen blir 6.
Ditt hemliga tal 8 plus hans ger 14.
Halvering ger 7.
Drar han ifrån sitt får han 7-(-3)=10, vilket inte stämmer med
dina 4, som du tänkt.

299. 6+7=13, 3+4=7, 9+8=17, 5+6=11. Svaret ska vara en etta.

300. 6. 1-2-4-8-16-32-64-128-256. Siffrorna går i en spiral,
start i mitten och medurs.

301. 48. Talen i varje kolumn multipliceras och gör svaret 24.

302. 0. Summan är 13 vågrätt, lodrätt eller diagonalt genom
mitten (sjuan).

303. I de ljusgrå fälten är siffrorna uppochner. Det är addition.
0+3=3. Här är nollan uppochner. 1+8=9. Här är åttan uppochner.
3+3=6. Här är sexan uppochner. 6+1=7. Här är sexan uppochner.
Rätt svar är A.

304. Multiplikation. 1*1=1, 2*2=4, 3*3=9, 4*2=8, 4*0=0. Rätt
svar är noll.

305. Just det! Hur är det med matematiken? 11=1, 22=4, 33=27,
42=16 medan 40=1. Rätt svar är 1.

306. (2+2+3+3)2=100, (1+2+3+2)2=64, (0+1+3+5)2=81,
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(1+3+1+2)2=49, (1+1/2+1+1/2)2=9. Rätt svar är 9.

307. Talen dubbleras eller halveras. Men vi är inte säkra på om
svaret ska vara 2,5 eller 10, eftersom det inte är riktigt ordning på
uppställningen. Eftersom vi inte vet om ett tal som inte är helt,
kan uttryckas i bråk eller decimalt, får svaret vara 10.

308. Den första gästen har ingen att skaka hand med. 
Gäst nummer två kan utföra en handskakning. Därmed har alla
för tillfället närvarande skakat hand med alla.
Gäst nummer tre kan utföra två handskakningar. Därmed har alla
för tillfället närvarande skakat hand med alla.
Gäst nummer fyra kan utföra tre handskakningar. Därmed har
alla för tillfället närvarande skakat hand med alla.
Det blir då 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 handskakningar, det
vill säga 64 handskakningar. 

309. Det första paret känner varandra och skakar inte hand.
Då nästa par anländer sker 4 handskakningar.
Då det tredje paret anländer sker 8 handskakningar.
Då det fjärde paret anländer sker 12 handskakningar.
Det blir då 4+8+12+16+20 handskakningar, d v s 60 handskakn-
ingar.

310. Han bytte till en fond, där han fick flera hundra andelar,
låt säga 767. Av dessa sålde han 383. Detta är mycket närmare
hälften än vad han annars skulle uppnå. Därpå bytte han resten
till den ursprungliga fonden.

311. Den ursprungliga Cheopspyramiden var 146 m hög och
230,35 meter bred. Formeln för volymen är h/3*basytan, d v s
146/3*230,35*230,35 = 2582307,962 m3. LEGO-klotsarna är av
varierande storlek, men ett bra medelvärde kan väl vara 2 cm3.
Svaret blir då 1 290 000 000 000 st. 
Den här frågan cirkulerade på jobb. En som svarade lade ner
möda på att ta reda på om LEGO någonsin tillverkat så många
bitar. De tillverkar förvånansvärt många, men fullt så många har
de inte tillverkat.

312. Knut-Otto resonerade rätt. Anta att han fick ut bitar till
fem tavlor. Om han hade delat listerna på mitten, hade de bara
räckt till fyra tavlor.

313. Nej, jag kan inte begripa hur denna dam blev så berömd.
Prova själv att lägga en tusenlapp i två likadana kuvert. Nu
blandar du kuverten och väljer det ena. Innan du öppnar det,
ångrar du dig och väljer det andra. Har du ökat dina vinstchanser
nu? Vågar du elda upp det oöppnade kuvertet, ta det som du
valde senare och gå ut och handla?

314. Medan timvisaren går två varv, går jorden ett. Ska Knut-
Otto ha en skalenlig modell, får han först växla ner timvisaren till
halva hastigheten.
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315. Addition. B.

316. Multiplikation. A.

317. Addition. A.

318. Addition och multiplikation. D.

319. Multiplikation. A.

320. Addition. C.

321. Multiplikation. B

322. Subtraktion av talparen som är mitt emot varandra på 
kuben. Ett stort tal är alltid minus det mindre. Det finns alltså tre 
talpar på kuben. Svaren står bredvid kuben: 5, 4 och 1. 11-6=5, 9-
8=1, 7-?=4. En kub med talet 3 på en viss sida sökes. Rätt svar är 
C.

323. Ljusgrå och mörkgrå adderar, vit sub-
traherar. Summan står nedanför figuren. 
Färgvandring sker ett steg i en viss ordning. 
Rätt svar är D.

8+3+1+0-7-5=0.

3D - rörelse - svar

324. B.

325. C.

326. B.

327. B.

328. D.

329. A.

330. A

331. D

332. D

333. A

334. C

335. B

336. A

5

3

1

8

0

7

0

?
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337. D

338. E

339. H

Svar - undantag

340. I alla ord ingår "ett", "två" eller "tre". Det är dock bara 
"två" i "tvååring" som betyder ett tal. I alla andra uppräknade ord 
har det ingenting med antal att göra.

341. Du har ingen nytta av ett rimlexikon då du löser korsord, 
men allt annat uppräknat har du stor nytta av.

342. Det rör sig antingen om verkliga saker som finns i rym-
den, som vi kan observera eller mäta, observations- eller mätin-
strument som har med rymden att göra, effekter av något som 
finns i rymden, solsystemets rörelser och så vidare, med ett 
undantag: Vulcanus. Innan man hade riktigt bra kikare tyckte 
man sig kunna se en planet mellan Merkurius och solen. Denna 
kallades Vulcanus och studerades ett tag flitigt. Den har aldrig 
hittats på senare tid. Troligtvis rörde det sig om en reflex i 
kikarna. 

343. Endast "fräknar" stavas som det låter. Egentligen borde 
orden stavas så här: åhh, kansche, färj, likjilti(g), laks, schön, 
schanger, staschon, schifta, jakka, siggarrett, liggtorn.

344. Ett ord är ändrat för att vi tror det ska stavas så: nattduks-
bord. Vitsen är inte att man måste tolka ordet för att ha en duk på 
nattbordet för att det ska se snyggt ut, utan det är "tyg" för natten, 
prylar som är bra att ha till hands, inom armlängds avstånd. 
"Tyg" betyder prylar, som i "verktyg" och i militärens "tygförråd" 
(prylförråd). Det riktiga ordet är alltså "nattygsbord". Ska vi se 
om vi med tiden får en slintnyckel, tumhyvel och allt vad det kan 
bli?

345. Alla tecken utom "©" används vid tal (numrering, matem-
atik eller mått).

346. Turkos ingår inte i regnbågens färger. Förutom denna och 
indigo är alla de andra primär- och sekundärfärger. Man får 
således 6 stycken ursprungsfärger. För att få det heliga talet 7, la 
man till indigo, men den passar egentligen inte in i systemet. 
Indigo är mellan violett och blått.

347. Alla utom Amerigo har rest i verkligheten. De andra är 
stora upptäcksresare. Amerigo påstod sig ha upptäckt en konti-
nent och fick denna uppkallad efter sig. 
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348. Många namn är tidiga namn på välkända popgrupper 
innan de slog igenom.

The Jet Set = The Beefeaters = Byrds.
The Quarrymen = Johnny & the Moondogs = The Beatles.
Kenny & the Cadetts = Carl & the Passions = Beach Boys.
Blue Velvets = Golliwogs = Creedence Clearwater Revival. 
Det återstår Doors.

349. Hardangerspets är ingen hundras, utan handarbete (söm-
nad).

350. Alla är föremål som registrerar och återger något, med ett 
undantag: pantografen. Det är en mekanisk förstoringsapparat 
som inte registrerar något av sig självt.

351. Kastratsångare är förbjudet, d v s det är numera förbjudet 
att kastrera sig för att behålla den ljusa pojkrösten.

352. é associerar varken till ett speciellt språk eller land.

353. Eftersom uppräkningen slutar med z, kan man anta det är 
engelska alfabetet. Men i det är "u" ingen vokal och står således 
fel.

354. Förkortningarna kan betyda olika saker enligt Svenska 
Akademiens Ordlista, med undantag av: mag.

355. Allt betyder "8". Så gör egentligen även oktober, men på 
grund av att man ställde om almanackan på 1700-talet, är det två 
månaders förskjutning.

356. "Skulle" innehåller inte "f".

357. Alla ord betyder flera saker eller kan stå för flera saker, 
utom "finurlig".

358. Allt smakar säkert gott, utom pemmikan, som används 
som proviant för att överleva i kalla trakter. Pemmikan är en 
blandning av fett och kött, kanske uppiffat med bär. Man är tvun-
gen att äta en viss mängd fett om dagen för att inte förlora vikt. 
Då man förbrukar mer kalorier än man tar in per dag, förbrukas 
först fettdepåerna, sedan muskelmassan.

359. En herrbetjänt är en klädhängare. De andra är personer.

360. Andra bokstaven är “u” utom i “maj”.

361. Det kan väl diskuteras vad som ska höras till läkarveten-
skapen eller ej. Frenologi hör definitivt inte dit längre. Det är 
läran om en persons läggning och framtid endast genom att 
avläsa knölarna på huvudet. Vetenskapen grundade sig på den 
tron, att varje läggning hade sitt centrum i en speciell del av hjär-
nan: en stor begåvning i ett ämne skulle då resultera i att en knöl 
uppstod på kraniet.
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362. Pyramiden inte till de regelbundna polyedrarna. En poly-
eder är sammansatt av en mängd likadana plana ytor. Kuben är 
till exempel sammansatt av sex stycken kvadrater, tetraedern är 
sammansatt av fyra stycken liksidiga triangelformade ytor. Pyra-
miden är däremot sammansatt av fyra triangelformade ytor och 
en kvadrat.

363. Bokstäverna eller tecknen med undantag av "i" uttalas 
med andra bokstäver än respektive avbildad. Uttalet är: se, ku, 
eks, säta, i, ss, et.

364. Varje bokstav med undantag av "f" kan uttalas på olika 
sätt insatt i ord. C kan uttalas s eller k, g kan uttalas g eller j, k 
kan uttalas k eller tj, t kan uttalas t eller sch. Exempel är Cres-
cent, gem, gemål, kedja, Kempe, tio, station.

365. Pelargon är en blomma. De andra är geometriska figurer.

366. Det är de klassiska "Världens sju underverk". Om vi ska 
hitta ett undantag, bör det bli Keopspyramiden: det enda som 
finns kvar i dag. Men ett alternativ till svar kan också vara Baby-
lons hängande trädgårdar, för man tror dessa aldrig existerat, 
medan däremot de andra underverken har bevisligen existerat.

367. Jahve (eller Jehova, beroende på vilka vokaler man stop-
par in) är de kristnas gud, vars namn inte får nämnas.

368. Pepparholm är den ö som planeras att göras i samband 
med Öresundsbron.

369. Den 5/10 1582 har aldrig existerat: det var då man strök 
elva dagar för att almanacken slog för mycket.

370. Tamburstav har ingenting med ett hus att göra: det är en 
taktpinne.

371. “Det våras för mormor” har ingenting med Mel Brooks 
filmer att göra: den handlar om Mae West.

372. "Casino Royale" passar inte in bland Bond-Filmerna, 
eftersom den är en parodi, där David Niven har huvudrollen. Det 
är också den första 007-boken som Ian Fleming gav ut: hjälten 
var inte döpt till James Bond där.

373. Blå livsmedelsfärg hittar du inte i butikerna. Orsaken är 
att den är giftig i större mängder, laxativ. Blåfärgad mat ser inte 
heller aptitlig ut. 
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374. 

375. 

376. 

377. 

378. 

379. 

380. 

381. 

382. 

383. 

384. 

385. 

386. 

387. 

388. 

389. 

A

B

2

5
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390. Figurerna vrids och blir mörkare, men mellan D och E är 
en borta.

391. En figur i varje ruta blir 50% större, varpå figurerna flyt-
tas om, men vid B är två figurer större.

392. En figur i taget förvrängs, men vid C förvrängs två.

393. Två figurer växlar färg, men vid B växlar tre figurer färg.

394. Det är tre av varje figur i varje ruta. Undantaget är att det 
ibland förekommer fyra figurer i varje ruta enligt följande serie: 
cirklar (A), trianglar (B), kvadrater (C), cirklar (D), trianglar (E) 
och trianglar (F). F är alltså fel. Färgerna är blandade och spelar 
ingen roll.

395. En grafisk symbol hoppar till ett annat hjul. Hjulen vrids 
därpå ett kvarts varv och byter läge slumpvis. I B har dock inte 
"+"-symbolen bytt hjul.

396. Innan steg D måste denna vridning göras:

397. Innan steg B måste denna vridning göras:
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398. Sjökon har 6 halskotor, sengångaren 6 - 10, taman-
dumyrsloken 8.

399. Man kan göra sju st med enkla redskap:

Med en vindflöjel och en enkel typ av gradskiva kan man
tillverka en vindriktningsmätare.

Genom att sätta rörliga vingar på vindflöjeln kan man mäta
vindstyrkan. Vingarna tippar normalt ner, men lyfts upp i olika
vinklar då det blåser. Man får fästa en gradskiva även där. Alter-
nativt är at sätta en propeller till ett räkneverk.

Med ett brännglas och något som svärtas av den fokuserade
solstrålen, men inte brinner upp, kan man göra en soltimmesmä-
tare.

Med en lång ståltråd kan man göra en termometer. Alla met-
aller utvidgar sig en aning vid värme. Med en utväxling med en
visare borde det kunna gå.

Byter man ut ståltråden till ett hårstrå borde man kunna göra en
hygrometer.

Med en mugg kan man göra en regnmätare.

Med en tumstock i marken kan man göra en snödjupsmätare.

400. När man diskuterar när Jesus verkligen föddes. Om en 
person håller fast vid att Jesus är född 4 år före Kristi födelse, vet 
man snart inte vilket årtal som avses då diskussionen förs vidare. 
Då får man först förklara att år 0 är det som vi i dag avser med år 
0; därpå kan man diskutera om Jesus verkligen föddes fyra år 
före år 0.

401. Tal som endast innehåller 0, 1, 3 och/eller 8 kan 
spegelvändas och läsas likadant. Tal som endast innehåller 0, 1, 
2, 5, 8 och 9 i vissa kombinationer kan man vända upp-och-ned 
på. Tal som innehåller en kombination av båda alternativen kan-
ske också fungerar. Det finns 173 årtal:

0 1 2 3 4 8 10 11 13 18 22 25 30 31 33 38 52 55 69 80 81 83 88
96 100 101 103 108 110 111 113 118 121 151 130 131 133 138
180 181 188 202 205 212 215 222 251 252 282 285 300 301 303
308 310 311 313 318 330 331 333 338 380 381 383 388 502 505
512 515 525 555 582 585 609 619 629 659 689 800 801 803 808
810 811 813 818 830 831 833 838 880 881 883 888 906 916 926
956 986 1000 1001 1003 1008 1010 1011 1013 1018 1030 1031
1033 1038 1080 1081 1083 1088 1100 1101 1103 1108 1110
1111 1113 1118 1130 1131 1133 1138 1180 1181 1183 1188 1221
1251 1300 1301 1303 1308 1310 1311 1313 1318 1330 1331
1333 1338 1380 1381 1383 1388 1521 1551 1691 1800 1801
1803 1808 1810 1811 1813 1818 1830 1831 1833 1838 1880
1881 1883 1888 1961.
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402. Det blir omkring 23 bokstäver. Det kan ju diskuteras om 
“o” och “i” ska vara med. 

Tillsammans med siffrorna blir det omkring 33 tecken. Alla
tänkbara kombinationer är dock 27 - 1 = 127 olika tecken.

403. Frågan var om tre decimaler var överdrivet. En A4 är 300 
mm hög. Vi kan först prova om 2 decimaler på zoomen är till-
räckligt. Skillnaden mellan 1:1,00 och 1:1,01 är 1%. 1% på 300 
mm är 3 mm. Det verkar för grovt att justera zoomen med 3 mm 
intervaller. Det är alltså inte överdrivet att ha tre decimaler på 
zoominställningen: detta ger 0,3 mm intervaller på en A4.

404. Man kan programmera in 7/6 och 6/7. Man är då säker på 
att få med det viktiga programmet, men nackdelarna är att man 
kommer att stöta på samma problem igen samt att man får avpro-
grammera den inspelning man inte vill ha. Alternativet är att testa 
13/6. Om månaden kommer först, vägrar videon att ta emot pro-
grammeringen. Skulle videon acceptera programmeringen, vet 
du att månaden kommer sist.

405. Skylten gäller ju inte småbarn. Ingen kan hindra ett barn 
cykla där. Men var drar man gränsen? Ska man dra gränsen vid 
en viss ålder får man ju införa bevakning med krav om legitima-
tion. Alltså är det ingen åldersgräns heller. Men för någon måste 
ju skylten gälla. För personer som vill följa denna uppmaning, får 
då svaret bli.

406. Man kan inte ha varannan spåna bred och varannan smal, 
då man flätar på diagonalen. Det stämmer inte, då man flätar 
sidorna.

407. Den första figuren föreställer (en man bakom) sköld och 
spjut.

Den andra figuren föreställer en kvinna med spinnslända
(föregångaren till spinnrocken).
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408. Det finns 13 - 14 rörelser till hos jorden, solen och månen, 
förutom de som är nämnda i uppgiften:

408 a. Solen snurrar runt sin egen axel.

408 b. Jorden går inte i en cirkelbana runt solen, utan i en 
ellips.

408 c. Ellipsens läge ändrar sig (x- -y - axlarna flyttar sig).

408 d. Jordens bana runt solen ändrar sig från ellips till cirkelr-
und och tillbaka igen (detta styr istiderna). Detta sker i cykler på 
96 000 år.

408 e. Jordaxeln lutar olika mycket. Den svänger mellan 21,8° 
och 24,5° i cykler på 42 000 år.

408 f. Jordaxeln pekar i olika riktningar (vi kommer inte alltid 
att ha Karlavagnen i norr). Detta sker i cykler på 21 000 år.

408 g. Jorden snurrar allt långsammare. Tidvatteneffekterna 
från månen bromsar. Varje århundrade blir 1/1000 sekund längre. 
Man kan beräkna var solförmörkelserna inträffade förr i tiden, 
och på det viset få historiska händelser bekräftade. Men för 2000 
år sedan skilde jordens riktning på 3 timmar mot i dag: man 
måste ta med denna inbromsning i beräkningarna för att kunna 
beräkna solförmörkelsernas exakta lägen.

408 h. Månen har en sida mot jorden, eftersom månen är svagt 
päronformad (deformerad av jordens dragningskraft). Emellertid 
är månen inte helt fixerad, utan svänger lite: vi kan således se 
mer än 50% av månens yta från jorden.

408 i. Månens bana runt jorden ligger inte i samma plan som 
jordens bana runt solen - det ska vara en viss vinkelskillnad. 
(I vintras såg jag månen vara uppe klockan 21 - den hade inte gått 
ner klockan 9 följande morgon - månen gick alltså i en hög bana).

408 j. Vinkelskillnaderna mellan banorna ändras (Det är inte 
säkert månen går i hög bana nästa vinter - det finns inget sam-
band).

408 k. Månens avstånd till jorden varierar (ellips - cirkelfor-
mad bana).

408 l. Månen avlägsnar sig från jorden. Tidvatteneffekterna på 
jorden bromsar även månen. Månen avlägsnar sig 12 cm från jor-
den varje år.

408 m. Månen går inte runt jorden med jordens centrum som 
utgångspunkt. Både månen och jorden snurrar kring en gemen-
sam tyngdpunkt som ligger 1600 km under jordens yta. Det är 
egentligen denna gemensamma tyngdpunkt som går i bana runt 
solen (punkt b - d).

408 n. Jordens läge runt solen störs av de andra planeterna 
(detta ingår egentligen inte i figuren).

408 o. Stormar får haven att slå mot vissa kuster, vilket får jor-
daxeln att röra sig inom en liten cirkel på 14 månader.
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409. Den långsammaste spridningen är att man skickar 10 
kopior till en vän och 10 till en annan. Det behöver alltså aldrig 
vara mer än 3 personer inblandade, hur lång tid som än går.

Den snabbaste spridningen är att alla skickar kopior till 20
vänner efter en dag: då har 4 miljarder människor fått en kopia
efter 8 dagar. 

Den förväntade spridningen är att kedjebrevet startar i något
land med bra postgång och det tar ungefär en vecka för varje
länk. Efter 5 veckor har det nått 3 miljoner människor. Därefter
sprids det säkert långsammare: efter 7 veckor 64 miljoner, efter 9
veckor en miljard. Därefter får nog brevet svårt att sprida sig
vidare: det är svårt att pricka in någon som inte har fått brevet
tidigare. Dessutom är det inte alla personer som bor där det finns
postgång.

Därmed är den sista frågan också besvarad: det är inte alla som
kan få brevet.

410. Det tar 7 minuter för solen att gå från kant till kant (detta 
får du alltså klura ut i denna uppgift). 10 sekunders visning blir 
160 bilder. 160/7=22,8. Putte bör filma med 20 bilder/minut. Den 
filmade scenen tar då omkring 8,75 sekunder att se.

411. Bussen blir ca 500 kg lättare. Detta är hört av en 
busschaufför. Det går att uppskatta om man kan beräkna hur 
många kvadratmeter plåt en buss har till ytterhöljet, man antar att 
det är 1 mm smuts i medeltjocklek och att smutsen väger 3 kg/
liter.

412. Eftersom du tar ett steg framåt, minskar du proportionellt 
mycket mer till det närmaste staketet än det bortre (t ex 1 av 5 
steg för det närmaste mot 1 av 20 steg mot det bortre). Det bety-
der att om du tar ett steg framåt, blir det närmaste staketet bety-
dligt mycket större än det bortre. Skillnaden mellan de båda 
staketet blir därför betydligt större: interferensmönstret blir min-
dre.

413. Nej, pianots skala och trumpetens stämmer inte överens. 
Miniräknaren räknar rätt: det är en viss skillnad mellan 128 och 
129.74. Hur man än håller på att räkna, finns det inget samband 
mellan 2/3n och 1/2m, till allas fasa med absolut musikaliskt 
gehör. Fenomenet kallas ett Pytagoreiskt komma. För att klara 
detta har man på försök gjort pianon med kvartstoner, men detta 
är mera svårspelat. 

414. Ett barn, som håller på att lära sig läsa, hör uppenbarligen 
ett ord för första gången. Barnet kan omöjligen gissa att ordet 
börjar med “c”.

415. Orden BY och OS i svenska handalfabetet.
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416. 13. 
Det kan räknas ut enligt följande: Om sträckan är endast 1 timme 
lång, möter tåget du åker ett annat efter en halv timme. Alltså 
möter du ett tåg i halvtimmen. Sträckan i timmar multipliceras 
alltså med 2. Detta bör ge åtminstone 12 tåg.
Dessutom hade vi ju ett stående bredvid dig på ändstationen 
innan du startade, för även detta skulle ju räknas. Om sträckan är 
1 timme möter vi således 2 eller 3 tåg, alltså sträckan gånger två 
plus 1 eller möjligen 2, beroende på om ena eller bägge ändsta-
tionerna ska räknas.
Frågan är nu om det är jämnt eller udda antal tåg. Om sträckan 
hade varit 0 timme, är antalet tåg du möter 1: det som står bred-
vid dig. Svaret är alltså udda. Eftersom den givna sträckan är ett 
helt antal timmar måste också det sökta svaret bli udda. Du får 
alltså lägga till 1 till 12, så blir det 13.

417. Det är väldigt stora ytor på möllevingarna och väldigt 
tryck på dem, då det blåser. Den långa möllevingen är av trä och 
är inte lika stark som ett propellerblad på ett vindkraftverk. Vin-
gen på en mölla vrids därför väldigt mycket ute i spetsen av 
vinden: vid normal vind är hela vingen vriden rak.

418. Merkurius går väldigt nära solen. Solen kan inte synas 
från Malmö vid midnatt. Därför kan omöjligt Merkurius synas 
heller. Merkurius är antingen morgonstjärna strax innan solen går 
upp, eller aftonstjärna, strax efter solen gått ned.

419. Då det gäller att peka ut höjden till ett föremål man tidig-
are observerat på himlen, pekar man omedvetet ut för liten vin-
kel. Antingen det är för jobbigt att höja någon kroppsdel eller 
man omedvetet tar hänsyn till himlavalvets välvning, pekar man 
ut för liten vinkel för höjderna. Om man ombedes peka ut ett 
föremål som ligger på 45° höjd, håller man självsäkert armen i 
30° vinkel. Detta trots att man vet vilken vinkel man ska hålla 
armen i, då man ombedes peka ut 45°. Om ett vittne beskriver att 
ett främmande föremål var över en viss terräng på en höjd av 45° 
på himlen, var objektet i själva verket endast på 30° höjd.

Svar - Ledningsdragning

420. Inte ens en boll räcker. Den klassiska lösningen är att rita 
upp figuren på en ring.
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421. Eftersom det är tillåtet att ha ett hål i föremålet man ritar 
upp figurerna på, kan man kopiera detta hål och borra ett tillräck-
ligt antal hål i en plåt. Hålen ska vara väl avgradade, så man med 
pennan kan rita en sammanhängande linje från plåtens ena sida, 
vidare genom hålets ena kant och ut på plåtens andra sida. Med 
denna metod är den inga problem att rita upp fyra hus och tre lev-
erantörer.

Vit linje visar var linjerna går på plåtens baksida. Man behöver
borra två hål i plåten.

422. För 4 hus och 4 leverantörer visas en lösning där man 
behöver borra 8 hål i en plåt.

Leverantörerna kallas El, Gas, Vatten och Telefon. Husen
kallas 1 - 4. 

I fortsättningen får vi så många leverantörer att det inte går att
hitta på benämningar till alla. 

Eftersom den här prydliga uppställningen är symmetrisk i två
led, kan vi koncentrera oss på fjärdedelen, den streckade delen.
Fungerar en större uppställning där, fungerar den för figuren i
övrigt.
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423. Lösningen för 6 hus och 6 leverantörer ser ut så här:

Figuren få alltså speglas längs de streckade linjerna. Man
behöver för denna lösning borra 16 hål i plåten.

424. Lösningen för 8 hus och 8 leverantörer ser ut så här:

Även denna figur tänks speglas längs de streckade linjerna.
Här kan man för enkelhetens skull tänka sig de ritade linjerna och
de borrade hålen som ett dubbelsidigt elektriskt kretskort. 
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425. Studerar vi denna modell, kan vi se att det går att lägga till 
ett godtyckligt antal hus och ett godtyckligt antal leverantörer, 
utan att linjerna kolliderar i samma plan: alltså kan man rita upp 
ett oändligt antal hus och ett oändligt antal leverantörer och 
förbinda respektive hus med respektive leverantör, utan att lin-
jerna korsas i samma plan. Dock bygger lösningen på antagandet 
att man får använda sig av ett nödvändigt antal hål av samma typ 
det var i ringen i den ursprungliga klassiska lösningen.

Klotsar

426. 

3D-pussel

427. 3 bitar (tre L-formade bitar - här har tungor och uttag 
kommit till, för att hålla samman bitarna):
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428. 4 bitar:

429. 5 bitar. Tänk dig att först att dela en kub i 4 bitar med två 
raka snitt. 

Därpå skär man ett V-format spår på toppen av bitarna. En 
femte likadan bit tillverkas. Därpå tar man 5 st 0,1 mm tjocka 
plåtar, utklippta som en kvadrat med kubens sidor som mått och 
limmar på de 5 klotsarna. Om kuben är 100 mm lång, blir måtten 
100*100*100,1 mm: en avvikelse på en promille från en perfekt 
kub (inte större fel än vad en sågklinga gör). 

Till detta kommer tungor och uttag för att pusslet ska hänga 
samman.
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Ovanstående som foto.
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430. 6 bitar. Tänk dig att först dela en kub i 6 st pyramider. 

Därpå skär man av topparna på pyramiderna.
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Därpå sätter man dit tungor och skär uttag, så pusslet hänger 
ihop. 

431. 7 bitar. Här delar man en kub i 8 bitar, varav en kastas. 

På varje bit limmar man en plåtbit med kubens längd gånger 
halva kubens längd. Dessutom borrar man ett hål och sätter in ett 
stift i varje pusselbit, för att de ska hålla samman. Fyra av pussel-
bitarnas ytor kommer vid någon placering att vara ytterst på 
kuben, så där kan man inte borra hål. På en av sidorna, som alltid 
vetter in i kuben, kan man däremot borra ett hål. På så sätt kom-
mer pusslet att hålla samman.

Om man placerar 3 pusselbitar på lämpligt sätt, kommer de att 
täcka 4/8 av kubens volym.

Därpå kan man placera de fyra övriga pusselbitarna.
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Ovanstående som foto.
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432. 8 bitar.

433. 9 bitar. Man tillverkar 9 stavar. I ett hörn på en långsida 
sätter man i stift. På samma sida + sidan närmast får man borra 
erforderligt antal hål. Det är alltså 4 sidor av stavarna som är helt 
släta.

Tre stavar placeras enligt bild.
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De sätts samman. 3 nya stavar placeras ut.

Dessa sätts samman och tryck ihop med de 3 första. 3 nya sta-
var sätts samman och trycks ihop med de föregående.
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434. 10 bitar. Om kubens sida är 
1, och antalet pusselbitar är n, är 
måtten på en pusselbit 1*0,5*(n/
2). I en sida sättes 2 stift. I samma 
sida borras n-2 hål. n/2 pusselbitar 
placeras bredvid varandra, alla 
med stiften åt samma håll. Det-
samma göres med de övriga pus-
selbitarna. En av grupperna vrides 
90°, modell enligt ovan, innan de 
sätts samman med den andra grup-
pen. 

Modellen gäller för alla kuber 
med ett jämnt antal pusselbitar. De 
kuber med ett udda antal pussel-
bitar kräver sina respektive lösnin-
gar.

435. 11 bitar. Man skär ut 12 bitar ur en kub och kastar en bit.

Därpå förser man varje bit med tunna metallplåtar, motsvar-
ande lösningen på 5-bitars-pusslet.

436. 12 bitar. Samma lösning som för 10 bitar.
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437. 13 bitar. Snarlik lösning som för 9-bitars-pusslet.
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Om kuben har längden 1, har varje pusselbit måtten 1*1/3*1/4. 
Måttet på kuben blir då 1*1*1,083: det är den lösningen jag har, 
som avviker mest från en idealisk kub. 

438. 15 bitar. Varje bit är 1*1/5*1/3 av kubens längd. Tun-
gorna är 0,2 mm tjocka och gjorda av plåt.
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439. 17 bitar. Snarlik lösning som för 13 bitars-pusslet. Kuben 
får måtten 1*1*1,18.

440. 19 bitar. Snarlik lösning som för 17-bitars-pusslet, men 
här har man 5+4+5+5 bitar i 4 lager. Kuben får måtten 1*1*1,05.

441. 21 bitar. Snarlik lösning som för 15, bitar, men här har 
man 3 lager med 7 stavar i varje.

För varje kub med fler bitar än så här, blir lösningen alltid 
någon av de sist visade. Har en kub ett jämnt antal bitar, blir lös-
ningen som för 10 bitars-pusslet. 

Är antalet udda, undersöks först om antalet är jämnt delbart 
med något: det blir då antalet lager. Lösningen är snarlik 15 
bitars-pusslet.

Om inte något av det uppräknade stämmer (antalet bitar är då 
ett primtal), tar man reda på den närmaste hela kvadratroten ur 
antalet bitar. För 23 bitar blir det alltså 5. Det fattas i detta fallet 2 
bitar. Antal lager är 5. Antalet bitar i varje lager är 
5+4+5+4+5=23. Lösningen är snarlik 13-bitars-pusslet. Tjockle-
ken på lagren blir 1/4+1/5+1/4+1/5+1/4: kuben får måtten 
1*1*1,15.

Nästa primtal är 29. Vi får fem lager med 6+6+5+6+6=29 
bitar. Varje lager blir då 1/5+1/5+1/6+1/5+1/5. Kuben får måtten 
1*1*1,03.

Nästa primtal blir 31. Vi får 6 lager med 5+5+6+5+5+5 bitar. 
Tjockleken på varje lager blir då 1/6+1/6+1/5+1/6+1/6+1/6. 
Kubens mått blir 1*1*1,03. Felet från en korrekt kub blir alltså 
inte större, ju fler bitar som ingår.
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Mer 3D-pussel - svar

442. En tetraeder kan delas i två lika 
bitar. Man kan dela den rakt genom tyngd-
punkten, med den skurna ytan parallell 
med en av tetraederns kanter.

443. En tetraeder kan delas i tre lika 
bitar. Det är bara att skära från "toppen". 
Man måste ha 120° mellan snitten, men 
annars kan man ha valfri riktning.

444. En tetraeder kan delas i fyra lika 
bitar. Den har ju fyra hörnor. Man mark-
erar mitten på varje kant och varje yta och 
har som utgångspunkter.

En tetraeder har fyra ytor också, så det 
finns två lösningar.

445. Ni som trodde man kunde göra en 
stor tetraeder av 5 små tetraedrar trodde fel. Titta först på figuren 
nedan till vänster. Enkel och snygg, eller hur? Men börjar vi att 
placera ut fyra tetraedrar på ett bord, får vi bottenytan helt täckt, 
alldeles som tänkt. Denna sida motsvarar en sida i den blivande 
tetraedern. Men det är en massa hålrum i figuren. Lösningen är 
inte att vika upp hörnorna: bottenytan blir då inte längre plan. Det 
finns ingen lösning.

446. En tetraeder kan delas i sex lika 
bitar. Den har ju sex kantbitar. Man mark-
erar mitten på dess fyra ytor och har som 
utgångspunkter. Därpå skär man från 
varje spets tre snitt mot dessa punkter.
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447. Det finns bara ett sätt att limma 
samman två kuber, vilket redan är visat.
Det finns två sätt att limma samman tre 
kuber.

Det finns 7 sätt att sätta samman 4 kuber. Det blir totalt 10 olika 
sätt.

448. Alla utom den sista figuren är symmetriska, d v s går att 
dela och göra hela igen med en spegel. 
Det krävs alltså fem hoplimmade klotsar för att göra något som 
inte är symmetriskt.

449. Alternativ B är rätt.
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450. 

451. 

452. 

453. D är rätt.

Natur - svar

454. Pir-ålen. Då den ska rycka loss kött från ett kadaver, slår 
den knut på stjärten. Knuten vandrar fram mot huvudet, varvid 
ålen på detta sätt tar spjärn mot kadavret och kan rycka loss en bit 
kött.

455. En haj, tjurhuvudhajen. Skruvformen gör att äggen borrar 
ner sig i korallrev.

456. För konsistensen. Det har ingenting med smaken att göra.
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457. Kamel.

458. Gråsuggan.

459. 750 st (Illacme Plenipes).

460. 4 gånger (safir).

461. Konstgjorda diamanter.

462. Opossum (12 - 13 dagar).

463. I Indien. Det finns både lejon och tigrar i Indien.

464. Den amerikanska bergsvakteln.

465. Sengångaren.

466. Den tidiga människan grävde efter rötter och behövde då 
kraftiga naglar. Det har ingenting att göra med att fingrarna får 
mer luft eller solljus än tårna.

467. Kameleonten.

468. Ja, trekantiga och tolvkantiga.

469. Havsleguanen. Det är sällan det regnar och finns vatten på 
Galapagosöarna.

470. Myrsloken. Myror och termiter ger inte så mycket energi.

471. Klumpfisken.

472. Blåval.

473. En slemmask på västkusten mätte 55 m. En blåval kan bli 
34 m.

474. Kaskelot.

475. Valhaj.

476. Bägge är lika grå. Den vita har bred mun, wide, vilket är 
förvrängt till “white”. Den “svarta” hade troligtvis tagit sig ett 
svart gyttjebad då den upptäcktes. Den svarta har spetsig nos.

477. Vrålapan.

478. RNA-molekylerna duger inte som definition. De kan kop-
iera sig, men är inte levande i sig själv. Ett datorprogram kan 
också kopiera sig. Ämnesomsättning duger inte heller som defi-
nition. Viruspartiklar är levande men saknar ämnesomsättning. 
Ändrar man definitionen till att uppta, omsätta och därefter 
avsöndra material, är även bilar levande. Den bästa definitionen 
är att något är levande, om ämnesomsättning sker och informa-
tionen kan föras vidare från generation till generation.

479. Degus.

480. Giraffen.
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481. Humlefladdermusen.

482. Sillvalen.

483. Valhajen.

484. Marin: smörbult. Sötvattensfisk: dvärggoby.

485. Sjöhäst.

486. Manet.

487. Snabelpungdjurets unge väger 0,005 g.

488. Snäckan i örat. Pulsens dunkande skulle dränka alla andra 
ljud. Snäckan får sin näring via en vätska.

489. Tandemalj.

490. Björndjuret överlever både vakuum och kraftig strålning.

491. Nerven har kommit i kläm. Det är inte blodflödet som 
hämmats.

492. Ödlan Sphaerodactylus ariasae är 3 cm lång.

493. Som en bulle, d v s plan undersida (p g a luftmotståndet) 
och konvex ovansida.

494. Hårstjärna (en släkting till sjöstjärnan).

495. Inte på grund av skalets tjocklek, för detta kan göras hur 
tjockt som helst. Ett tjockt skal klarar av ett tyngre ägg. Men för 
tjocka skal hindrar ungen att andas i ägget och att hacka sig ut.

496. Snabelpungdjuret.

497. Tornsvalan. Den äter, sover och parar sig i luften.

498. Tuggmuskeln.

499. Koraller.

500. Lika mycket.

501. Huggormen ruvar inte äggen och lägger inte heller äggen 
i en kompost, som värmen äggen. Enda sättet för huggormen att 
överleva i Sverige är att föda levande ungar.

502. Giftiga larver. Det är antagligen därför den inte föder upp 
egna ungar, för om den matade dem, skulle ungarna dö.

503. Ja. Det tar så lång tid att fälla ut och fälla ihop vingarna, 
att de ofta undviker att flyga. Det är energikrävande, samtidigt 
som de under tiden är ett lätt byte för rovdjur.

504. Antarktis. Genomsnittshöjden är 2165 m.

505. Ägget. Dinosaurier, groddjur och fiskar la ägg innan det 
fanns fåglar.
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506. Havsleguaner kan bli 7 cm kortare.

507. Det finns ingen klar gräns. De bananer vi äter är frukter, 
men andra sorters bananer kan bara ätas kokta och är därför en 
grönsak. Frukter brukar innehålla frön. Grönsaker kan vara rötter, 
stjälkar, blad, blommor och även frukter. Gurkor och tomater är 
enligt den botaniska benämningen frukter. Moroten är inte alltid 
en grönsak, utan en frukt - enligt EU - om man gör marmelad på 
den.

508. Det är fel uppfattning. Oxhackarna hackar hål i skinnet 
och äter av köttet.

509. Nakenråttan. Den gräver gångar med sina gnagartänder 
och vill inte ha jord i munnen.

510. Humlefladdermusen.

511. Hydra.

512. Södra korset.

513. Kolibrin. Den kan också ha en puls på 1000 och 500 
andetag i minuten.

514. Näbbdjuret och myrpiggsvinet.

515. Havsuttern.

516. Hjortsvinet.

517. Ja, eftersom armen inte är kall, fungerar blodomloppet 
som det ska. Det är alltså nerverna som kommit i kläm.

518. Arktis.

519. Acetylsalicylsyra (huvudvärkstabletter).

520. Långörad pika lever på 6 200 m höjd i Himalaya. Fåglar 
och insekter kan vistas ännu högre.

521. Hannen hos de flygande hundarna avsöndrar mjölk från 
sina bröstvårtor, enligt Illustrerad Vetenskap nr 3 96. Men då 
hade man inte sett hannarna dia sina barn, utan tog det för troligt. 
Artikeln tar också upp att hannar hos husdjur kan bli skendräk-
tiga och avsöndra mjölk, samt att sjuka individer eller de som fått 
hormonbehandling kan även utsöndra mjölk från hannarnas eller 
de manliga bröstvårtorna.

Filmer och TV-serier - svar

522. Bägge.

523. Uttrycket användes av Ingrid Bergman. Lisle spelas av 
Isabella Rossellini, Ingrids dotter.

524. Fowley. Ej att förväxlas med Dana Scully, Dana utan “i”.
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525. En skalbagge.

526. 5 år.

527. Katherine.

528. Ja. På bio visas filmen med 24 bilder/s. På TV visas de 
med 25 bilder/s. Det gör att filmer på TV är 1 minut kortare per 
30 minuter.

529. Han blev nedkrympt och trampad av en sko.

530. Tio i 2.

531. 4:15.

532. Nu finns det ingen bil framför henne.

533. Sigerson

534. Theresa

535. Indien. Bollywood spelar in 2,5 gånger fler filmer än Hol-
lywood.

536. Långben (styrketränar).

537. Brutus, som tänkte gifta sig med Olivia, såg rött då hon 
kom tillsammans med Karl-Alfred och Lill-Pär (som de hittat i 
en korg). Skådespelarnas kläder var helt i rött för att markera 
detta.
I slutet av filmen blir Brutus rädd och flyr. “Turned yellow” heter 
det på engelska: Brutus kläder blir gula.

538. Blodet borde synas under hans fotsulor, då han tar ett nytt 
steg. Man ser bara nästa fotavtryck uppstå.

539. Cyklotron.

540. Jerry. Wilma nämner honom vid ett tillfälle.

541. Hon knackar inte alls på TV-rutan. Hon försöker skrika 
och klappa i händerna, vilket inte hörs. Därpå kommer två TV-
tekniker fram till henne.

542. John Dogget är Robert Patrick, densamme som spelar 
metall-man i Terminator 2.

543. Barnet heter What. Då Onkel Fester ska gifta sig, kommer 
detta lilla barn i en kista (i stället för barnvagn).

544. I början och slutet färg, i övrigt är det mesta i svart/vit. En 
flicka, som förekommer att par gånger, har en röd klänning. Då 
stearinljus tänds, är lågan i färg.

545. Stretch, Fatso and Stinkie (Spännis, Tjockis och Stinkis).
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546. Det verkar inte så. Den sista Sherlock Holmes-historien 
handlar om första världskriget. I slutet av 20-talet hade Conan 
gått över till att ägna sig åt spiritualismen. 1922 spelades den för-
sta stumfilmen in. 1927 gavs sista samlingen ut i England.

547. En fluga (under balen).

Blandat - svar

548. Under stora depressionen i USA 1920. Bananas är slang 
för pengar.

549. Knut. En kink är en slags trasslig knut (som kan uppstå 
mitt på en metrev). En kung kan även vara hoptrasslade råttsvan-
sar, en slags knut.

550. Historien är sann.

551. Spegeltillverkaren gjorde så att man bearbetade spegeln 
en dag, varefter man tog in den i ett mätrum och lät den anpassa 
sig till rumstemperaturen under ett dygn. Därefter mätte man fel-
slipningar på spegeln med hjälp av en laser: strålen skulle refle-
kteras till en viss punkt. Då mätningen visade felaktigheter, 
transporterades spegeln åter in i rummet för slipning. Det hela 
gjordes om och om igen, tills man inte kunde mäta några felak-
tigheter hos spegeln. Man hade då tillverkat värdens finaste 
spegel. Trodde man. Mätutrustningen var svartlackerad för att 
inte påverka mätresultatet. Men en liten färgflaga var borta på 
detektorn, intill en fästskruv. Färgflagan som saknades var så 
liten, att ingen upptäckte den så länge som spegeltillverkningen 
höll på. Men den påverkade mätningen och gjorde att spegeln 
blev felslipad.

552. Det finns ingen klar gräns. Det finns ingen gräns för stor-
leken (för då hade Pluto inte varit en planet utan en asteroid). Det 
finns ingen gräns för hur långsträckt banan kan vara, för det finns 
loss-slitna planeter utan solar ute i rymden. Däremot finns det en 
gräns uppåt för storleken: då massan börjar bli stor, startar kärn-
reaktioner. Jupiter avger 2,5 gånger mer värme än den tar emot 
från solen. Ökar massan till 4 gånger Jupiters storlek, får vi en 
svagt rödglödande sol.

553. Jag har kommit fram till 26 - 28 olika 
signaler av 32, om man gör en skylt enligt vid-
stående figur. Skylten är en halv meter bred. 
Den översta lampan är placerad i höjd med 
översta kanten på fönstret på loket, den nedersta 
lampan är placerad i höjd med fönstrets neder-
kant. 

0 tända ger en signal. Summa 1.
En av de övre eller den lägre tänd ger 2 olika

signaler. Summa 3.
2 av lamporna a - d tända ger 6 olika signaler.

e + en av de övre ger en signal. Summa 10.
3 av de övre lamporna tända ger 4 olika signaler. Den nedersta

a

b dc

e
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+ två av de övre tända ger 6 olika signaler. Summa 20.
De fyra översta lamporna tända ger en signal. Den nedersta +

tre av de övre ger 4 olika signaler. Summa 25.
Slutligen alla fem tända. Summa 26 olika signaler.
Möjligen går även e+b och e+d, förutom e+c, men det är ett

gränsfall. Det blir i så fall 28 olika signaler.
554. Trassling.

555. Alla de uppräknade är förbjudna.

556. Det beror på när man tycker att det andra slaget har klin-
gat av. En person uppfattar det vid punkten (a), medan en annan 
uppfattar det redan vid punkten (c). Båda punkterna är ytter-
ligheter, så dessa är bra att utgå ifrån. 

Hur som helst ritar vi vår skala och markerar “2” vid just denna
punkt. Det blir alltså två olika skalor, beroende på när man tycker
att andra slaget har klingat av.

Därpå drar vi ut skalorna åt höger. Vi förlänger figurerna och
får med kurvan för det tredje slaget. Vi markerar där det tredje
slaget avklingat (b) på motsvarande grafiska ställe (samma ljud-
nivå) som (a). Samma sak gör vi med (c) och (d). Vid skalorna läs-
er vi av värdet 3,3 (b) respektive 3,5 (d). 

Det tar således klockan 3,3 - 3,5 sekunder att slå tre slag.

557. Ja, genom att på 6ans plats skrapa igenom 4 ark.

a

c d

a b

c d
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558. “Gödning” kommer av att föda upp djur. Man ger alltså 
djur gödning för att de ska växa ordentligt. “Gödsel” är näring till 
växterna. Man antog att man inte kunde sälja så många flaskor i 
vanliga butiker om man benämnde det “gödsel”: av den anled-
ningen benämnde man det “gödning”. Rätt tolkat är det det-
samma som att hälla välling i krukjorden. Numera tycks man ha 
gått ifrån den felaktiga benämningen och kallar det “växtnäring”.

559. Ja,

560. På andra plats.

561. Om du springer förbi siste 
man, springer ni rimligtvis på en sta-
dion. Du varvar siste man. Du kan 
ligga på vilken plats som helst, utom 
sista.

562. Bägge svaren är rätt. En gång 
i tiden bestämde man att en riktning skulle heta “norr”. Den ända 
på magneten som pekade dit skulle också heta “norr”. Sedan kom 
man på att en magnetisk nordpol attraherar en magnetisk sydpol: 
jordens magnetfält i norr ska egentligen vara “söder”, men detta 
uttryck används sällan. 
Anmärkning. Att kalla en magnet “norr” eller “söder” är lika 
godtyckligt och felaktigt som att kalla en elektrisk spänning för 
“positiv” eller “negativ”. Då det är positivt, är det något som 
ökar, är det negativt är det som minskar; men det är endast den en 
gång satta graderingen på mätinstrumenten som talar om ifall det 
är positivt eller negativt. 

563. Hela jordklotet.

564. Hela universum.

565. Trådrullen rullar mot det håll du drar. Om tråden kommer 
ut på ovansidan av rullen, lindas tråden av. Om tråden kommer ut 
på undersidan av rullen, lindas tråden på. (Det sistnämnda fun-
gerar inte med en fylld trådrulle.)

566. Kina gränsar till 16 länder och kolonier.

567. Veckodagar förkortas till två bokstäver.

568. Månader förkortas till tre bokstäver.

569. Skorren = vrå, kök. Förr byggdes ju köket upp runt den 
stora bakugnen. Förr hade man ibland bara ett rum i husen. Skor-
ren betyder även taknock, har jag hört. I så fall stenen på skorren.

570. De var av gummi. De var gjutna i ett stycke av 3 cm tjockt 
gummi, skalenliga eller i halv skala. Hollywood använder sällan 
riktiga djur, eftersom konstgjorda är bättre på att lyda kom-
mando. Den svarta katten i “Sabrina - tonårshäxan”, golillor, 
hajar med mera är mekaniska.

571. De kom sist i veckan. Tidigare startade veckan med 
söndag.

572. En levande organism behöver syre och näring. 
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573. Det spelar ingen roll. Det som är intressant är utstrålnin-
gen från värme-elemenetet i den infraröda delen av spektrumet. 
De färger vi ser har inget med den infraröda delen att göra. Vit 
färg reflekterar mycket ljus; svart färg reflekterar lite ljus. Vi vet 
inte hur mycket vit eller svart färg reflekterar i den infraröda 
delen (om vi inte mäter, t ex med en värmekamera).

574. Besättningen i Apollo 13. En explosion i en syretank 
gjorde att man inte kunde landa på månen, utan rundade den. De 
var 400 187 km från jorden vid det tillfället.

575. Nej, de byggdes med den precisionen, jämfört med vissa 
stjärnor på himlen. Jordaxeln vrider sig långsamt, så varje pyra-
mid som byggdes kom att ligga något mera vriden österut jämfört 
med föregående. Det var duktiga lantmätare som mätte med den 
precisionen och visste exakt var norr var, genom att ta sikte på 
några stjärnor, men de hade ingen aning om att man var tvungen 
att ta sikte på andra stjärnor då några hundra år gått.

576. Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika och Kina.

577. Nej, rent vatten leder ingen ström. Man kan sänka ner en 
lysande ficklampa i ett fyllt badkar. Vatten med föroreningar, 
helst salt, leder däremot ström bra. Våra kroppar består ju mycket 
av saltvatten: därför tar strömmen gärna vägen genom en kropp.
Fåglar kan däremot sitta på en el-ledning: strömmen går hellre 
genom metalltråden än genom kroppen.

578. Vattenloppan.

579. Elfenben, pärlor, bärnsten, korall och jet (eller gagat).

580. Ja. Kenneth Parks i Kanada mördade sin svärmor och 
vaknade då han skulle mörda sin svärfar. Han polisanmälde sig 
själv och blev senare frikänd.

581. I kolumn (E) skrev jag ett visst antal “x” + alla sorters 
lull-lull. Kolumn (C) ändrade jag till att lägga samman kolumn 
(A), (B) och (E). I kolumn (D) står då alltid ett tal. Vid värde över 
20 (eller vad man nu vill ha) är talet i kolumn (D) ointressant: det 
är ingen försäljare som skrivit in hur såld vara ser ut.

Lull-lull Mera Lull-
lull

Text kolumn 
(A) + (B) + 
(E)

Sök text 
“SiL” i kol-
umn (C)

Utfyllnad

4vx, SiL, vit 4vx, SiL, 
vitxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx4vxSiLvit
5vxsvart

6 xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
4vxSiLvit5v
xsvart

5vx SiL 5vxSiLxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx4vxS
iLvit5vxsva
rt

4 xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
4vxSiLvit5v
xsvart
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582. Om man ska ha någon chans att klura ut ett registrerings-
nummer, kan man titta på de förbjudna, punkt 555. Tar man utes-
lutningsmetoden och antar att bokstäverna ligger på samma 
platser på 3 x 3 - rutorna, får man NWL807.

583. Dito, LHW117.

584. Trianglarna har olika vin-
klar men lika stor yta.

585. En gissning att A skickat 
motsvarande foto till många. 
Hon rationaliserade det hela 
genom att lägga samman flera 
likadana kopior och klippa bort 
sin son. Då man lägger samman 
några likadana bilder och klip-
per, blir alla delar rakt genom 
packen lika - som ett pussel, 

men skänklarna på saxen gör att bladen glider: därför stämde det 
inte exakt längs hela klippet. Jag hade fått två halvor som aldrig 
suttit samman.

586. Universum är omkring 15 miljarder år gammalt, inte 50. 
Översättaren måsta ha hört fel.

587. Att vända en bild 180° med- eller moturs är samma sak. 
Resultatet blir detsamma. Det är alltså en funktion onödig.

588. Det är svårt att rätta till med automatisk sökning. Då det 
är viktigt att kodningen ska innehålla gemena och VERSALER 
på vissa ställen, samt att koden även innehåller en siffra här och 
var, har Knut-Otto ställt till en svår skada, om han skrivit en sif-
fra där det ska vara en bokstav. Det finns nämligen inte gemena 
och VERSALER för siffror. I och med det har han tappat en viss 
information, som inte går att söka och ersätta på omvänt sätt.

589. Jag kom till 99. 

svart svar-
txxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x4vxSiLvit5
vxsvart

30 xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
4vxSiLvit5v
xsvart

Lull-lull Mera Lull-
lull

Text kolumn 
(A) + (B) + 
(E)

Sök text 
“SiL” i kol-
umn (C)

Utfyllnad
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590. Vem har sagt att de måste vara på samma plats vid samma 
tidpunkt bägge dagarna? Låt i stället tvillingen starta samtidigt. 
Det är inte alls säkert att platser och tidpunkter stämmer.

591. prick streck streck prick mellanrum prick streck prick 
mellanrum prick prick mellanrum streck prick streck prick mel-
lanrum streck prick streck = 
.--.  .-.  ..  -.-.  -.- =
prick =
.

592. Kloningen har kommit så långt i dag, att en person kan ha 
två biologiska pappor eller två biologiska mammor. Det är även 
tänkbart att en person kan ha två biologiska mammor och en biol-
ogisk pappa eller omvänt.

tid

sträcka
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593. Axeln till tramporna lossas, som om man fattade den med 
en skiftnyckel och fortsatte trampa normalt. Det är tvärsom mot 
vad man föreställer sig. Det har att göra med att skruven försöker 
göra en rullande rörelse då man trampar. C är därför högergän-
gad, medan B är vänstergängad. Då det gäller skruven, som 
håller kvar trampan, gäller det omvända: D måste vara vän-
stergängad medan A är högergängad.

594. Det stämmer för 301 får, men även 301+420*n.

595. Det ena svaret är att han är bödel och avrättar sin fru. 
Det andra svaret är att han är oskyldigt dömd och har avtjänat sitt 
straff. Då han är frigiven, ser han sig fru tillsammans med hennes 
älskare (som satte dit honom). Då mördar han henne. Straffet har 
han redan avtjänat. I USA kan man inte avtjäna straff för ett och 
samma brott två gånger.

596. B.

597. A.

598. Galapagos-pingvinen. Ibland simmar den till norra halvk-
lotet på jakt efter föda.

599. Då man skulle standardisera klädstorlekarna, gjorde man 
A-serien till spensliga, B till smala, C till normala, D till fylliga 
och E till väldigt kraftiga. B och C var de enda som användes.

600. Kaniner får ligga gömda ett tag, till exempel i en hatt. Ett 
marsvin hade avslöjat sin existens.

601. Ja, denna persons DNA märks bland alla andra i blodet. 
Vid en blodtransfusion byts endast 20 - 30% av blodet ut. Sedan 
förnyas blodet ganska snabbt av kroppen. Så innan patienten är 
på benen igen efter en blodtransfusion och kan begå en brottslig 
handling, är det mesta av blodet hans/hennes eget.

602. Wendy.

603. Det var ett långt tåg. Eftersom de gått ytterligare tio meter 
sedan de hört tåget passerat bron, och alla vagnar ännu inte var 
över, drog mannen slutsatsen att det var ett långt godståg. Möjli-
gen kunde dottern vinka till lokföraren, men tåget hade ju hunnit 
gå ett bra stycke, så loket var en bra bit borta.

604. Tänk dig att rita en liksidig trian-
gel på ett papper. Nu ska du göra den 
större och större. Du behöver en hel del 
av jordklotet till hjälp. Du ska göra din 
triangel så stor, att en hörna är på nord-
polen och de två andra hörnorna på 
ekvatorn. Nu mäter du hörnorna på tri-
angeln. De är inte 60°, utan 90°. Därför 
kan vi göra en rektangel av triangelns 
nedre del. Var vi än mäter rektangeln är 
hörnorna 90°. Denna rektangel kan vi dela upp i fyra liksidiga tri-
anglar. Det som är kvar (norr om denna) är en liksidig triangel. 
Summa fem liksidiga trianglar.

605. För det första har vetenskapen bara upptäckt 3/4 av alla
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djurarter. Noa kunde därför omöjligt känna till alla.
För det andra finns det hermafroditer, t ex sniglar. Det finns
också en ödleart, där man ännu inte hittat hannar, den nordameri-
kanska springjetun. Vissa fiskar byter kön under sin livstid.
För det tredje, om “djur”, inkluderar encelliga djur, är de dels
okönade, dels väldigt många arter.

606. Benen i hörselgången.

607. Då man uppfunnit ett sätt att kopiera ritningar, ljuskopier-
ing, där man framkallade i ammoniakångor, hade man bara
kopior som var blå, dessutom negativa. Man kan se det på gamla
filmer: byggjobbare titta på en blå kopia med vita linjer. Så
småningom kom man på att göra kopiorna positiva och i färgerna
svart, brun, grön och röd. På svenska heter det ljuskopia, men i
engelsktalande länder heter det fortfarande “blueprint”. Det är
när en benämning är så etablerad, att det är svårt att ändra. Det är
samma sak på svenska, då man ska köpa gångjärn, fast i mässing.

608. Det är jordens krökning. 

609. Näbben.

610. Passwordet var Q-W-E-1-2-3, tangenterna längst upp till
vänster. Mannen uttalade inte dem korrekt. (Efter att han e-mailat
passwordet kom jag vidare.)

611. För att få så briljant utskrift som möjligt, är färgerna i
patronerna så intensiva som möjligt. Därvid uppstår problemet,
att om färgblandningen bara ska ha aningen cyan eller magenta,
slår detta igenom för mycket: därav ljust cyan eller ljust magenta
i färgbehållarna. 
Magenta och cyan är de färger som slår igenom markantast. Vi
man ha ännu högre kvalitéer på utskrifterna, lägger man även till
ljusgul och ljusgrå.
Grönt och orange är en blandning av två färger i dessa samman-
hang: vill man ha klara gröna eller orange färger får man ha dessa
utgångsfärger i speciella färgbehållare.

612. 1 cm. Höjden i triangeln är 0, men det var inte det som
frågan gällde.

613. Delar du en trehörning mitt av, får du en figur med tre
respektive fyra hörnor.

Delar du en fyrhörning mitt av, får du en figur med tre respektive
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fyra hörnor.

Delar du en femhörning mitt av, får du en figur med fyra

respektive fem hörnor.

Delar du en sexhörning mitt av, får du en figur med fyra

respektive fem hörnor.

Delar du en sjuhörning mitt av, får du en figur med fem

respektive sex hörnor.

Delar du en åttahörning mitt av, får du en figur med fem

respektive sex hörnor.

Det blir därför fyra formler.

Jämnt antal hörnor: h=n/2+1 eller h=n/2+2

Udda antal hörnor h=(n+1)/2+1 eller h=(n+1)/2+2
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614. En delad tetraeder får antingen 4 eller 6 hörnor.

615. En delad kub får antingen 6, 8 eller 10 hörnor.

616. Frågan är felformulerad. De som har 31 dagar har även
30, så ordet “andra” gäller inte. Det hjälper inte att byta plats med
30 och 31 heller. Inte ens då passar “andra” in.

617. 

618. Alla. Om Peter ser 999 svarta hattar, kan han ha svart eller
vit hatt. Eftersom “svart eller vit hatt” gäller, så kan han enligt
logiskt resonemang komma fram till att han har vit hatt. Han
säger att han har vit hatt, får rätt, och får då tar färjan. De andra
999 drar då slutsatsen att de alla andra har svarta hattar, eftersom
Peter var så självsäker. De säger att de har svarta hattar, får rätt,
och får lämna ön.
Om Peter ser en vit och 998 svarta hattar, kan han inte ana vilken
färg han själv har på hatten. Färjan får därför gå. Andra dagen, då
färjan lägger till, drar han slutsatsen att det måste finnas två vita
hattar. Eftersom hans kompis John, som har vit hatt, inte försvann
första dagen, måste John stå inför samma problem som Peter:
båda ser en vit hatt, kamratens. De drar därför slutsatsen, att de
bägge har vita hattar, får rätt och får ge sig av. De övriga drar all-
tså slutsatsen att de har svarta hattar och får ge sig av.
Anta att John, Peter och Martin har vita hattar. Ingen vågade dra
någon slutsats första dagen, inte heller andra dagen. På tredje
dagen drar de emellertid slutsatsen att de har vita hattar, får rätt
och får ge sig av. De övriga 997 drar sin slutsats, får rätt och ger
sig av.
Lösningen är alltså att först räkna till minst antal hattar man ser
av samma färg, samt vänta på färjan samma antal dagar som hat-
tar med denna färg, lägga till ett och säga sin färg på hatten.
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619. Det finns bara tre möjligheter.

620. Anta att färden varar 4 veckor. Anta att tanken rymmer 10
kubikmeter. Töms bränsletanken under färden blir Ubåten 3 ton
tyngre. Anta att besättningen är på 25 man och äter och dricker
upp 800 gram per dag. Avfallsprodukterna spolas ut. Ubåten blir
då ett halvt ton lättare. Dessutom avfyras väl någon torped. Det
ser ut att gå jämnt ut.

621. yyy VIDEO

622. Fläcken syntes igen. Färgen i burken innehåller inte de
bästa ljusäkta pigmenten, men det gör däremot konstnärsfärger i
tuberna. Allt utanför fläcken blektes nämligen.

623. Trä är levande. Ljus reflekteras olika längs eller tvärs fib-
erriktningarna. Målat träslag och levande trä reflekterar ljus olika
i kvällsljus (eventuellt lampljus) och i dagsljus. Orgångarna
syntes som stora fläckar.

624. Det finns inget i generna som talar om att en person ska
vara svarthårig, men har blivit vithårig med åldern. Likaså kan en
dålig uppväxt göra en person kortväxt, fast generna indikerar att
denne ska vara lång. Även ansiktet kan ända utseende på grund
av sjukdomar, skador samt vissa sporter (t ex boxning och brot-
tning).

625. Agneta kan inte svara på första frågan. Alltså är hon inte
född varken på måndagen eller söndagen, för då kunde hon
räknat ut det.

Per kan inte heller svara. Då drar Agneta slutsatsen att inte han
heller är född på måndagen eller söndagen, för då hade han svarat.

Då samma fråga ställs till Agneta andra gången, kan hon svara.
Hon är född på tisdagen och hon har dragit slutsatsen att Per inte
är född på måndagen.

626. 

627. Högmod, girighet, lust, avund, 
frosseri, vrede och likgiltighet.

628. Det går lika fort. Vid ett experi-
ment fylldes en bassäng med en siraps-
liknande substans, som var dubbelt så 
seg som vatten. Man kom fram till att 
simmarna mötte större motstånd i den 
sega substanse, men kan göra böttre 
avstamp, så effekterna tar ut varandra. Illustrerad Vetenskap 
nummer 4/2005)
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629. 2.

630. X.

631. 1.

632. 2.

633. X

634. 1

635. 2

636. X.

637. 1. Varje molekyl ligger på rätt plats. I ståltråd ligger mole-
kylerna slumpmässigt, varvid en del svaga partier uppstår i mate-
rialet.

638. 2.

639. 1.

640. 2. Ingen cell i kroppen har större avstånd än 0,15 mm till 
en kapillär.

641. X.

642. 2.

643. X.

644. X.

645. 1.

646. 2.

647. X

648. X

649. 2

650. X

651. X

652. X

653. X

654. 2

655. 2
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656. 2.

657. X. Pitohui dichrous har giftiga fjädrar och giftig hud.

658. 1.

659. 2

660. X

661. 2

662. 1 och X.

663. 1, X och 2 är rätt.

664. X och 2 är rätt. Allt antas ha startat med Big Bang. Uni-
versum kommer aldrig att dra ihop sig, utan utvidgar sig allt 
snabbare. Strängteorin, där vibrerande strängar kan skapa olika 
partiklar (elektroner, protoner mm), beroende på hur de vibrerar, 
är övergiven.

665. 1

666. Allt är korrekt.

667. 1 och X.

668. X

669. 2

670. X (200 g per dag).

671. A och B.

672. X

673. 2

674. 1. (Tesla, som nästan var klar med radion, men Marconi 
hann att patentera den först.)

675. X. Det är lite mer komplicerat än djurets längd i förhål-
lande till kroppsvikten. Det har med djurets ämnesomsättning att 
göra också. De minsta däggdjurens celler förbrukar syre 90 
gånger snabbare än de största däggdjuren.

676. 2. Samma som kolibrier.

677. 1, X, 2. De första hemdatorerna hade bara ett femtiotal 
strömställare och lika många lysdioder.

678. 2

679. 2

680. X

681. 2
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682. X

683. 2

684. 1

685. 1. De tjocka strängarna hos båda instrumenten är normalt 
stämda i E, lika högt. Strängen är dock tjockare på el-basen och 
klingar annorlunda; med elektroniska filter får man den att låta 
ännu lägre.

686. 2. Det var en variant av radion. Då man närmade sig 
antennen, ändrades ljudet. Man kunde spela, genom att dirigera 
med händerna i luften. 

687. 2.

688. X (husdjur ligger på andra plats i världen).

689. 1 (direkt) eller 2 (indirekt).

690. 2. Man uppskattar att det levt 106 miljarder människor på 
jorden.

691. 2. 30% dör av kvävning.

692. 2. Orkan i USA.

693. 1.

694. 1. Havsuttern har 110 000 - 125 000 hårstrån per kvadrat-
centimeter hud.

695. Alltid lika mycket.

696. 2. Vi har alltid ungefär lika många. Storleken på fettcel-
lerna varierar.

697. 2.

698. 2. Det nya systemet innebär 25616 adresser.

699. 2. Det är en myt att vi inte använder hela hjärnan. Varför 
ska vi släpa runt på ett tungt huvud om vi inte har nytta av det? 
Det mesta av hjärnan används till rumslig uppfattning.

700. 2.

701. 2. Snöleoparden kan hoppa 15 meter.

702. X. Syre.

703. 1.

704. 2. Libyen mätte 58o C 1922 och Vostok (en forskningssta-
tion vid sydpolen) -89,2o C 1983.

705. 1.

706. 2.
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707. 2.

708. 2.

709. 2.

710. 2.

711. 1, X och 2.

712. X.

713. X.

714. 2. Väte kan inta fast tillstånd. Helium gör det aldrig, då 
det dels är ett lätt grundämne, dels en ädelgas.

715. 2.

716. 2.

717. X. 

718. 1.

719. X och 2. Blodgenomströmningen till vissa kroppsdelar 
ökar, både hos män och kvinnor.

720. X.

721. X.

722. 1. Myggan (honan) behöver bara blod för att äggen ska 
utvecklas.

723. 1.

724. 1.

725. 1.

726. Samtliga kan bytas ut. Då en man fått ett kvinnligt hjärta, 
byts cellernas X-X kromosomer (kvinnliga) så småningom ut 
mot X-Y kromosomer (manliga) av kroppen själv. Det sker för-
modligen genom att stamceller vandrar in i hjärtat via blodom-
loppet. 
Det är ännu oklart om hjärnceller byts ut av kroppen automatiskt, 
men man har funnit stamceller i hjärnan. Genom att spruta in 
stamceller i hjärnan på Parkinsons- och Alzheimer-patienter, 
hoppas man kunna ersätta döda hjärnceller.

727. 2(enligt deras hemsida).

728. 2. (Discovery)

729. Allt ger eko. Det är bara en myt, att andsnatter inte ger 
eko (Discovery).

730. Allt stämmer. Testa gärna!
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731. 2.

732. 2 (Discovery)

733. 2 (Discovery)

734. X (Discovery)

735. 1.

736. 1. (Illustrerad Vetenskap)

737. 1. (Illustrerad Vetenskap)

738. 2. (Forskning & Framsteg). Enligt gaslagen finns det lika 
många atomer vid lika stort tryck. Eftersom det i fuktig luft finns 
mer väte än i torr luft, är fuktig luft lättare än torr luft.

739. 1. På grund av tyngdlösheten har man svårt att rapa ut 
kolsyran.

740. 2. Ännu har man inte hittat någon, men teoretiskt borde 
det finnas. Förmodligen stör en planets gravitation så mycket, att 
en måne inte kan ha en måne (Illustrerad Vetenskap nr 7 97).

741. 1. Månen vänder alltid samma yta mot jorden. Jorden kan 
därför aldrig gå upp över månens horisont.

742. 730 1. Gulan ger endast näring åt fostret. (Illustrerad Vet-
enskap 12/03).

743. Allt är sant. Den sydostasiatiska klätterfisken går upp på 
land och klättrar i träd.

744. De ljusceller i ögat som styr dygnsrytmen reagerar 
mycket långsamt. Man ska ju inte luras att tro att det är dag bara 
för man ser ett ljus blinkar till.

745. Näbbdjuret (Illustrerad Vetenskap nr 9/2000)

746. Allt det uppräknade. (Illustrerad vetenskap 11/2006).

Trolleri - svar

747. Du hamnar alltid på ruta "h", hur du än gör, då du backat. 
Tre steg därifrån i valfri riktning gör att du alltid hamnar på ruta 
"d". Två steg därifrån gör att du alltid hamnar på ruta "i". 
Du kan göra varianter av denna, genom att ha fler brickor, backa 
lika många steg som man tagit eller se till att man tar hälften så 
många steg som det finns antalet brickor (som då måste vara 
jämnt antal). Lämpligt är att man helt fräckt tar bort brickan man 
nyss stått på hela tiden! Glöm inte att hålla reda på vilken bricka 
man står på!

748. Antalet hela högar minus 4. Detta multipliceras med 14. 
Därefter lägger man till antalet överblivna kort och lägger till 4.
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Man kan resonera som så, att om det hade varit 4 högar jämt, 
hade de understa korten varit 4 äss: summa 4. Formeln stämmer.

Om det hade varit 4 högar men ett kort över, måste de understa 
korten vara tre äss och en tvåa. Formeln stämmer.

Om det hade varit fem högar jämt, kan man tänka sig att de 
nedersta korten är tre äss, en tvåa och en kung. Formeln stämmer.

För att briljera med detta måste du lära dig att multiplicera med 
14 i huvudet. Sedan följer addition, vilken är lätt.

Tändstickor - svar

749. 

750. 

751. 

752. 

753. 

754. 
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755. 

756. 

Mobiler - svar

757. 2*1=(1+1)*1

758. 2*1=1*(1+1)

1 1
2

11

1
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759. (3+3)1=(1+1)*3

760. (1+1)*2+4*1=(2+2)*2

1
13

3

4

22
11
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761. (5+5)*1=(1+1)*1+1*2=(1+1)*3

762. 3+2+5=2+3+1+4

763. 

1
1

1

11

5
5

1+42+353+2

6*3=189*2=18

6 3 3 3

? =
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764. 

765. 1.

766. 2.

767. 3.

768. 

769. 

3*1+3*3=12

3
2 1

3 3 4 2

(3+3+4+2)*1=12

 ?1

2

3

2

4

4

4*2=4*1+2*2

2

1
2

10*1=5*2
10 5

2 44

2*2=4*1
2

2*1=1*2
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770. 

771. 

772. 

773. 

1

2 4

2

6 15 3*1+6*2=15*13

5 5 5

1

2

1*1+6*2=2*3+3*1+2*1

3

1

3 2
1

2
1

3

2
4

6

3

6

3

9

1 3 3
4 3*2

2

2*3 51*3 3*1

4

8

5

10
4

12

4*2
8*1

10*2+4*4=3612*3=36

4
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Kryptering - svar

774. Eftersom ett och samma prisma används, är varje lodrät 
stapel förskjuten lika mycket i sidled. Här är svaren på de tre 
försök du får:

775. BANAN

776. ALKOHOLTEST

777. VATTKOPPOR

778. Vadarfågel

779. Vi träffas i stugan klockan åtta.

780. GLÖM EJ TA MED KORV!

781. TTORDITILE = ELITIDROTT

782. HÄST

783. Tänd eld

784. Knölros

785. Dagbok

786. Jourpräst. Det är svårt att veta vad som ska vara uppåt på 
en lös lapp.
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Rebusar - svar

787. Be tre före komma n före komma s = Bättre förekomma 
än förekommas.

788. Deg år i kolon ner = De går i kolonner.

789. De skålar för framtiden.

790. Oliver såg s i g om k ring = Oliver såg sig omkring.

791. En T i C ande bomb = En tickande bomb.

792. Klockan tänker på urminnes tider.

793. Iris & Björn kör & får punkte(t)ring

794. Börsklipp

795. För R var minus la ek o´n om i likamed runinens brant 
Förr var min usla ekonomi lika med ruinens brant

796. Påsk lämnar gemensamma snålare minnen

Integallistiska - svar

797.  = 1. Läses från höger till vänster.

798. = 2.

799.  = 3

800.  = 4

801. = 5 (Talen har 5 som bas, läses från höger till vän-
ster, alltså 01)

802.  = 6 (11 med talen 2 som bas).

803.  = 7 (21 met talen 2 som bas).

804. = 1. betyder “lika med”

805. = 2

806.  = 3

807. 1+1=2. betyder “plus”.

808. betyder “är inte”.

809. betyder "minus”

810. betyder “flytta”

811. Väte
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812. Helium

813. Litium

814. betyder “atom”

815. Atom nummer 26 (järn).

816. Flytta atom nummer 26 (magnetism). Talet läses från 
höger 1*25+0*5+1*1.

817. betyder “magnetism”

818. betyder “kemi”

819.  betyder “radioaktiv”. Atomnummer 92 är radio-
aktiv. Talet läses från höger 3*25+3*5+2*1=92.

820. Kemi atomer 11 (Na) + 17 (Cl) = salt , där bety-
der “salt”.

821. Kemi atomer väte + väte + syre = vatten , där 
betyder “vatten”.

822. Kemi vatten + salt + atom nr 30 (zink) + atom nr 82 (bly) 
= ström, där  betyder “vatten”.

823. Flytta magnet +  ger också ström.  bety-
der spole.

824. Bekräftar att  betyder spole.

825. Fyrkant.

826. Trekant.

827. Femkant.

828. Cirkel.  betyder “cirkel” och  “geometrisk 
figur”

829. Klot. betyder “cirkel” och  “tredimen-
sionell figur”.

830. Kub

831. Platta eller plåt

832. Ring

833. Rulla

834. Omforma eller platta till

835.  betyder alltså “omforma”.

836. Dela

837. Sätta samman eller laga
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838. Motsatsen till sätta samman.  betyder “motsatsen”.

839. Motsatsen till “omforma” är “göra hel” eller “återställa”. 
 betyder då “göra hel” eller “göra kubisk”.

840. 10 / 2 = 5

841. 3 * 4 = 12

842. Vatten

843. Förångning eller avdunstning

844. Ånga eller gas

845.  kan då syfta på substantiv.

846.  kan då vara verb.

847. Bekräftar att  är ett verb.

848. betyder stelna.

849. Hälla i

850. Fylla

851. Tömma

852. Förena

853. Skriva

854. Skriva, tydligen alfabetet. Detta består av 24 tecken. Vi 
ser också att texten läses med start på understa raden, från höger.
är ett verb, att göra något, men användes mer då det handlar 
om en rörelse.

855. Räkna

856. Äntligen presenterar de sig.  betyder de själva eller en 
levande varelse, vilken som.

857. Broder 1.

858. Broder 2.

859. Broder 1 skriver, broder 2 läser eller får meddelandet.

860. Broder 2 skriver tillbaka.

861.  kan möjligen betyda “skicka brev” eller 
“skriva tillbaka”.

862. Broder 3 skickar brev. betyder alltså “skicka 
ett meddelande”.

863. Ljust. Vi vet inte om våra vänner skriver med vit krita på 
svart tavla eller med svart penna på vit yta, men klotet är utan 
tvivel belyst från vänster framifrån.



306  Integallistiska - svar  
864. Mörkt.

865. Våra vänner går tydligen ner i varv då det är mörkt.

866. Betecknar förmodligen tid.

867. Definitivt “tid”. Den visar olika faser hos en måne eller 
planet.

868. Verbet minska.

869. Bekräftar verbet minska.

870. Nytt, okänt tecken. Adjektiv.

871. Liten.

872. Mellan

873. Bekräftar “mellan”.

874. Cylinder

875. Rör

876. Borra

877. Slang

878. Järntråd, verbet “linda” (till en spole)

879. Mått

880. Innermått, yttermått

881. 5*5*5 = 53 = 125

882.  är minsta måttenheten, 1. Det är avståndet mellan två 
atomer i en kemisk förening, tydligen universell. Våra vänner 
litar inte på att vi vet atomernas diametrar exakt; däremot kan 
man mäta avstånden mellan atomerna mer exakt i en kemisk 
förening. Detta avstånd är 1,2 atomdiametrar för vatten. En vät-
eatom är 10-8 cm i diameter.

883. Substantiv, förmodligen “borr”.

884. Substantiv, förmodligen “hammare”

885. Substantiv, förmodligen “verktyg”

886. Förändra, hamra platt eller platta till

887. Förmodligen “fästa”

888. Förmodligen “dricka”

889. Äta

890. Förmodligen “djur”
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891. Barn. Tydligen könlig förökning.

892. Dito. Förmodligen “växa upp”.

Har du lyckats knäcka detta, betyder det att en främmande civ-
ilisation kan skicka ett begripligt meddelande till oss.

Kryptering 2 lösning

893. Eva

894. HÄMTA.

895. Klockan 9.

896. Brev

897. Vid bron

898. Ta cyklarna

899. Nyckel i gröna brevlådan

900. Krypto (dubbelkrypterat)

901. Nr 78. (vartannat tecken gäller)

Black box lösning

902. H6. Numret överst till höger är antalet atomer.

903. D4, F2

904. E3, E5

905. G2, E5, F5

906. E3, G2, G4

907. C4, D3, F1, H3

908. B5, E5, I5

909. B8, C1, I9
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910. 

911. 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

3

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

4
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912. 

913. 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

4

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

2
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914. 

915. 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

3

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

4
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Förkortningar - lösning

916. -Nu kan jag gå ut och så vidare (fortsätta att så), eftersom 
det slutat regna, sa bonden.

917. -Om vi i stället för (i stället för att dra), får vi nog loss 
bilen.

918. Kaptenen körde på grund, av den anledningen att han 
råkat ge full gas. 

919. -Hoppas det är bättre före detta (skidföre) Vasalopp.

920. -Jag vill följa med; andra ord jag sagt ska ni inte bry er 
om!

921. En vacker gång ledde fram till huset.

922. -Vi fortsätter att gå, tills vidare vidder dyker upp!

923. -I stället för att hålla tal för närvarande (för alla som är 
närvarande), tänker jag håll tal för frånvarande.

924. -Jag fann min cykel i stället för (i cykelstället märkt) 
”besökare”.

925. -Kälken har bara en med; flera (medar) ligger där borta, 
om du vill laga den.

926. Han åt ost.

927. -Hon är gift för andra gången.

928. Klockan i backen stå blå.

929. -Hon är en sådan rar fröken!

930. -Hennes sammandragningar har redan börjat!

931. Han ville ha en portion till; och med denna blev han äntli-
gen mätt!

932. -Stormen går över; havet lugnar snart ner sig!

933. -Min man är disponent men det är snart dags för vidare 
befordran, tycker jag!

934. -Jag vill följa med flera gånger!

935. Vi gick, följande honom.

936. -Ska du verkligen gå före Kristus, Paulus, undrade Johan-
nes.

937. -Ett under (att) havet och landet finns.

938. -Nej, nu måste jag hem och se över gården, som jag 
ärvde.
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939. -Har den anhållne inget mer att säga om frågor eller om 
svar, anhålles även medbrottslingen.

940. Båten så långsamt bryggan glider ut från; och med detta 
försvinner ur vår åsyn.

941. -Grannarna spelade med mycket hög volym i går.

942. -Försök att trappa upp arbetstempot lite!

943. -Här är väldigt sankt där borta.

Händig - lösning

944. Man klipper längs den heldragna linjen och viker längs 
den streckade. Därpå sätter man a mot a osv och klistrar. Man får 
då något som ser ut som en korv-ring. Denna går att kränga runt 
fyra gånger: på så sätt dyker 4 par bokstäver upp. Detta bildar 
ordet IAKTTAGA.

Svar - mästarproven

945. D. Hela planen roterar 90° medurs, medan grafiken inte 
vrids. Den ljusaste figuren får en etta; den näst ljusaste en tvåa 
och så vidare.

946. C. Hela plattan roterar 90° moturs, varefter de 4 nedre 
högra roterar 90° medurs. Alla figurer som hamnar i översta 
högra rutan blir streckade.

947. B. Fyra fält i taget vrids som om de satt på en platta. 

948. A.

949. A. De 4 fält som är närmast en hörna vrids ett steg 
medurs. Det är alltid samma hörna som vrids: först den översta, 
sedan den högra.

950. C. Raderna flyttar sig ett steg. 

951. C.

952. A. De tre brickorna med 4, 3 resp 2 runda figurer placeras 
ovanpå den stora figuren, varpå de vrider sig ett steg moturs. Frå-
gan är vilken bricka som ligger överst. Den nedre vänstra brickan 
ligger överst, sedan den nedre högre.

Svar - mera kuber

953. 
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954. 

955. 

956. 

957. 

958. 

Svar - mera tecken

959. 

960. 

961. 
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962. 

963. 

Svar - Korsord

964. 

965. 
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966. 

967. 
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968. 

969. 
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970. 

971. 
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972. 

973. 
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974. 

975. 

Svar - synpunkter

976. Ost.
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977. A.
Första raden: tecken som börjar på A. A, apostrof, asterisk.
Andra raden: tecken som börjar på S. C, Z, S.
Tredje raden: tecken som börjar på k.. Q, K, komma

978. A. Det är platta skivor som lutar åt höger, uppåt, vänster 
och nedåt. B är en helt platt figur. C har ett V-format spår.
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Svar - Digitalur

979. Första frågan är om klockan fortfarande visar siffrorna 
någorlunda eller om det är helt hopmixat. Det verkar som om den 
fortfarande visar siffrorna någorlunda. 
Man kan också dra slutsatsen att de fyra siffrorna är lika 
förvrängda, med undantag av en lysdiod i nedre högra hörnet på 
första siffran, som alltid är tänd.
Vidare är en lysdiod mitt på högra kanten på tredje siffran alltid 
släckt.
I övrigt är de fyra siffrorna lika förvrängda.
Kolonet i mitten tycks vara sekunder som blinkar.
Är första siffran 0, visas inte nollan. Första siffran är en etta eller 
tvåa. Den tredje siffran är 0, 1, 2, 3, 4 eller 5.
Vissa dioder har korrekt kontakt, vissa har inte kontakten som de 
ska, vissa är alltid tända samtidigt med granndioden.
Mixningen är i sidled, inte i höjdled.
Klockan är 1:04 på sista bilden.
Bokstäverna nederst visar förvrängningen. Diod “a” saknar kon-
takt. Det finns två dioder “b” som har samma kontakt o s v.
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980. 

981. 

Svar - Matematik som bas

982. 16. Här är det vanliga tal med 10 som bas.

983. 5+13=18. 18 med 2 som bas (binärt) är 10010.

984. 9+15=24. Hexkod, 16 som bas. 24 skrivs då 18 (1*16+8).
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985. 8.

986. 10111.

987. 8.

988. 3 som bas. 12.2+3=5, där 5 skrivs som 12.

989. 10.

990. 13.

991. 1.

992. 4.

993. 5*6=30. Binärt 11110.

994. 13*20=260. Med 5 som bas blir svaret 2020.

995. 546/13=42. Med 7 som bas blir svaret 60.

996. 34+41=75. Med basen 9 skrivs 75 som 83.

997. 27+177=204. CC.

998. 11. 31+4=35.

999. 5 som bas. 78*52=4056.

1000. 7 som bas. 851/23=37.

1001. 2112 stämmer för alla tal med basen 3 till 16.

1002. 1460/52=30. Tal med basen 11. 1881/57=33.

1003. 3D4/14=31. Tal med basen 15. 874/19=46.

1004. Basen 2. 42/6=7. Går inte jämnt med någon annan bas. 
Det blir tal som 273/12 med basen 3 os v. 

1005. 2+3=5

1006. 3-2=1

1007. 3*2=6

1008. 8/4=2

1009. 3.

1010. 3.

1011. Med 10 som bas. 9+1=10.

1012. Med 10 som bas. 9+3=12.

1013. 10+11=101 binärt

1014. 110+101=1011 binärt
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1015. 210+102=1012 med basen 3

1016. Rätt svar 10111.  29-6=23.

1017. 851/23=37. 5 som bas.

1018. 1001/77=13. 8 som bas. 1751/115=15.

1019. 20. 14 som bas är det enda som passar.

Svar - baksidan

1020. I varje ruta ska det vara en cirkel, en triangel och en 
kvadrat, antingen i form av geometriska figurer eller som text. I 
varje ruta ska det också finnas färgerna röd, grön, gul och blå. 
Gul fattas i alternativ a. Inget av de tre exemplen visar färgen på 
texten samma som ordet beskriver. Ordet “Röd” kan alltså inte 
vara med röd färg som i alternativ b. De tre exemplen visar hur 
texten kompletterar det som fattas i ruten, inte beskriver det som 
redan finns. I alternativ d finns text “Gul” och gul kvadrat. C är 
därför rätt svar.

1021. Det förekommer färgerna gul, grön, röd, turkos, violett 
och blå. Det finns en cirkel av varje färg. Det finns en triangel av 
varje färg. Det finns en kvadrat av varje färg. Det finns en femud-
dig stjärna av varje färg. Det finns en sjuuddig stjärna av varje 
färg. Färgerna är dels beskriva med ord, men texten är också fär-
gad. Det finns fem olika symboler i varje fält samt färgad text. 
Med svart text beskrivs dessa sex olika enheter. Det finns en 
skugga under en av varje enhet. Det finns en svart kant runt en av 
varje enhet. Det finns ett hål i en av varje enhet.
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	1021. klurigheter
	Bokstäver, siffror och tecken
	1
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	25
	26
	27
	28
	29.
	30.

	31
	32
	33
	34

	Blandat
	35. Är uppmaningen “Man bör inte bada förrän en timme efter man ätit” korrekt?
	36. I ett seriöst försök att förenkla stavningen i det engelska språket, presenterades ett fonetiskt alfabet bestående av 40 bokstäver. Bokstaven “o” kan i engelskan uttalas på tre olika sätt: sålunda konstruerade man två bokstäver ti...
	37. Du och en vän ska koka ägg, men har glömt hur lång tid ägg bör koka. Vännen menar att ägg kan koka allt från 1 till 10 minuter, beroende på om man lägger dem i kallt eller kokande vatten, om man vill ha dem löskokta eller hårdkokta. ...
	38. Då får i uppgift att rita cirklar på ett schackbräde. Cirklarna får bara ritas på vita rutor. Hur många olika storlekar på cirklarna kan du göra? Eftersom man kan göra oändligt många med storleken upp till en rutas storlek, undantar v...
	39. I Science-Fiction-filmer och -romaner förekommer det att en person åker tillbaka några år i tiden och träffar sig själv. Men något stämmer inte. Vad?
	40. Enligt Einsteins teorier åldras något långsammare ju fortare det färdas. Detta kallas tvillingparadoxen. Om en av tvillingarna färdas nära ljushastigheten ut i rymden och återvänder efter några år, är tvillingen på jorden en åldring,...
	41. I dag talas det två varianter av norska i Norge.
	42. När skrevs den sista riktiga runraden i Sverige?
	43. Vad ser den osynlige mannen i spegeln?
	44. För vem tog det 35 år att skriva bokstaven “S”?
	45. Vi söker ett yrke. Personen gillar att arbeta ensam. Han är aldrig rädd för att jobba. Före ett jobb diskuteras alltid lönen. Han är en verklig personkännare. Han reser alltid till arbetsplatsen. Han kan aldrig göra samma jobb två gånger.
	46. Vad har Alderney, Australien, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Brunei, Cayman Islands, Cypern, Dominica, Falklandsöarna, Fiji, Guayana, Granada, Guernsey, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Isle of Man, Jamaica, Japan, Jersey, Kenya, L...
	47. Adeln sägs vara blåblodig. Varför?
	48. Hitler pratade om den ariska rasen. Men arier lever ju i Himalaya. Hur hänger detta ihop?
	49. Varför skev nazisterna SS med speciella bokstäver?
	50. I ett land hade man en gång ett semaforsystem för järnvägen, som bestod av fem olikfärgade lampor, som kunde vara släckta, blinka eller visa fast sken. Hur många olika signaler kunde en lokförare uppfatta?
	51. På ett kontor hade man en gång ett telefonsystem, som innebar att de anställda fick vara alerta på att se fem olikfärgade lampor på väggen, som kunde vara släckta, blinka eller visa fast sken: vid en viss kombination visste man vem som ha...
	52. Man spar energi genom att byta ut alla lampor i huset till lågenergi-lampor.
	53. Man spar miljö och energi genom att källsortera sopor: olika plastsorter delas upp.
	54. En sak som har ett eller två fingrar, ingen hand, men något som man hälsar med, är samtidigt en dammsugare, vapen och snorkel.
	55. Man kan inte se bakterier med blotta ögat.
	56. Nämn ett par ställen på kroppen, där huden inte växer rakt ut, utan mera parallellt med hudytan.
	57. EEG-test, EKG-test, kiromanti, psykologi, konditionstest, blodtrycksmätning, syntest, hörselprov, kartläggning av gener, levervärde.
	58. En Perpetuum Mobile är en maskin, som går av sig själv utan att stanna och utan tillsats av yttre krafter. På skämt brukar man skriva 9:or längs ett hjuls periferi: niorna är tunga på ena sidan hjulet, men på andra sidan är de förvandl...
	59. En offeranod på en båt hindrar att viktiga metalldelar korroderar. Men varför måste man försinka en bil för att nå samma resultat? Kan man inte ha en offeranod på en bil?
	60. En trollkonstnär har ett rör, där fyra kulor hänger ner i var sitt snöre. Det hänger två kulor på varje sida om rörmynningen. Nu är snörena ordnade så, att om trollkonstnären drar i en valfri kula (med kortast snöre), får detta de ...
	61. Dito, med 8 kulor.
	62. Det har experimenterats en hel del med 3D-bilder. I de flesta fall måste man ha speciella glasögon för att se en 3D-bild: olikfärgade glas, olika polarisering på glasen och så vidare. Men finns det då ingen inbyggd fysisk skillnad mellan ...
	63. 1 = 1800, 2 = 1930, 3 = 1960, 4 = 1975, 5 = 1987, 6 = 1999.
	64. Det där med att jurister tjänar arvode, då de vinner mål i USA, har lett till överdrifter. Snart vågar ingen vara läkare eller tillverka några prylar. Vilka av följande har inträffat? a) En man lyfte upp sin rotorgräsklippare för att ...
	65. Knut-Otto tänkte skänka lite prylar till loppis. Gick det inte att sälja dem, tänkte han slänga dem. Han är med i scouterna och passar på när scouterna ska vara med på loppis. Han kan antingen sälja prylarna själv eller låta någon sc...
	66. Foucault visade i ett experiment i Paris hur en pendel långsamt vred sig runt. Detta bevisade att jorden roterade. Pendeln fortsatte att svänga i sin ursprungliga bana, opåverkad av att jorden vred sig. Då 36 timmar gått, hade pendeln vridit...
	67. Vred sig pendeln med- eller moturs?
	68. En sak passar inte in: Fagott, flöjt, oboe, flygel, orgel, spinett, eolsharpa, cittra, gitarr, luta, saxofon.
	69. Man tycks ju ha problem med fokus, då man spelar in filmer. Antingen är skärpan på ett föremål i förgrunden, varvid bakgrunden blir suddig eller omvänt. För ett tiotal år sedan hörde jag talas om en uppfinning: man har ett objektiv med...
	70. Vilken var den senaste inträffade månaden med endast två tisdagar?
	71. Då vattnet rinner ur ett badkar, rinner det alltid medsols.
	72. Då man häller sirap, vill den alltid ringla sig. Är det av samma anledning som ovan?
	73. Då man hittade det två miljoner år gamla skelettet av en tidig människa, döpte man henne till “Lucy” efter en Beatelsmelodi.
	74. Vilket är korrekt: Det första fyndet av en skalle som visade rasen som fanns innan oss kallades efter fyndplatsen, Neandertal; alternativt platsen är uppkallad efter en berömd person, Neanderthal.
	75. Sensuren i USA var hård för en tid sedan. Vilka alternativ är korrekta: Skylten som finns i den första satellit som lämnat solsystemet visar ett tecknat naket par. Mannens könsorgan visas samt kvinnans bröst: däremot är kvinnans könsorg...
	76. Kan man medvetet stänga av alla sina tankar?
	77. Om du är miljardär och vill ha ut summan i hundralappar: hur hög blir stapeln?
	78. Hur lång tid tar det för miljardären att kontrollräkna hundralapparna?
	79. Brittanic, Olympic, Titanic, Oceanic och Americanic.
	80. Då jag var ute och körde bil hade inte defrostern hunnit ta bort imman på bakrutan. I backspegeln såg jag att flickorna i baksätet hade skrivit “HEJ” i imman. Jag läst det alltså rättvänt. Frågan var nu om en eventuell bakomvarande ...
	81. Nya bilar går långsammare än gamla.
	82. I vissa filmer driver man med indianerna. Det förekommer ibland en träskulptur i naturlig storlek, föreställande en indian. Ofta håller statyn en ask tändstickor eller cigarrer. Vad symboliserar allt detta?
	83. Knut-Otto gör manualer. För varje kapitel ska det stå utgåvedatum. Detta gäller första gången ett kapitel kommer ut och för varje ändring. Antingen upptäcker Knut-Otto själv felaktigheter eller så påpekar användarna brister: då bli...
	84. Knut-Otto fortsätter med sina manualer. För att han inte ska glömma bort något, har han en checklista. Instruktionerna där är enligt vad folk bett honom göra: Använd svart pärm. Använd 10 flikars-register. Sätt in kapitel 1 - 10 under ...
	85. Vad kan efterföljaren till “Den nakna pistolen 2 1/2” heta?
	86. Vad blir nästa tal i serien 101, 112, 131…
	87. Kan det bli fem torsdagar i en månad eller två torsdagar i en vecka?
	88. Hur många kvadrater innehåller figuren nedan?
	89. En CD-skiva fungerar så, att en ljusstråle bränner in olika information i spår. Då en CD-skiva ska avläsas, avläses informationen av en ljusstråle. Är ljusstrålen större än en atom eller är en atom större än en ljusstråle?
	90.
	91. När kan man se en hel regnbåge?
	92.
	93. Ett hotell har nio rum. En dag har ett barn tagit bort märkningen från nycklarna till dessa rum. Efterhand som gästerna anländer, får man prova vilken nyckel som går till vilket lås. Hur många försök behöver man maximalt?
	94. I filmen Starman kommer en besökare, i form av en liten intelligent lysande punkt, till jorden. Där finner han en änka, tar sig in i huset och bläddrar i album. Han finner ett foto av den döde mannen, samt en hårlock. Denna lysande punkt ta...
	95. Beskriv hur en såpbubbla ser ut.
	96. Knut-Otto har ett gammalt hus. Ett av fönstren är uppruttet, så han beslutar sig för att tillverka två fönsterbågar själv, till detta fönster. Då han är klar med fönsterbågarna, ska höjden delas på tre, för det ska vara tre glas i...
	97. Fortsätt med serien åt vänster eller höger!
	98. Knut-Otto retar sig på att luften alltid pyser ur slangen, då han cyklar. Han kan för tillfället inte cykla en kilometer, utan att han måste pumpa upp slangen. Om man bara kan uppfinna en pump, som är kopplad till tramporna, resonerar han. ...
	99. Du har ett halsband med 27 pärlor. Kan man forma detta till en kub?
	100. Knut-Otto har en modelljärnväg. En kamrat vill sälja ett lok av udda märke till honom. Loket går utmärkt på rak räls, varvid köpet sker. Emellertid upptäcker Knut-Otto senare att loket sjunker ner mellan rälsen vid kurvorna: hjulen g...
	101. Tre strömbrytare sitter på väggen. I ett rum med stängd dörr sitter tre lampor, var och en kopplad till en strömbrytare. Du ska lista ut vilken väggströmbrytare som är kopplad till vilken lampa. Du får bara öppna dörren och gå in i ...
	102. Du ska köpa en sax. Då du kommer in i butiken, visar det sig att expediten är döv. Du förklarar vad du menar genom att “klippa” med två av dina fingrar. Därpå ska du köpa en hundvalp. I nästa butik du går in i, är expediten blind...

	Dolda bokstäver
	103.
	104.
	105.
	106.
	107.

	Grafik
	Matematik
	Grafik - en sak fattas
	3D
	Matte 2
	3D - matematik
	3D - rörelse
	Undantag - en sak passar inte in
	Siffror & symboler
	Stegvis
	Blandat
	398. Vilka däggdjur har inte 7 halskotor? (Tips: gissa varken på mycket stora eller mycket små djur, för dessa har 7.)
	399. Det finns en hel del vädermätningsapparater man kan tillverka själv med enkla medel. Hur många olika typer kan man göra?
	400. I en viss situation kan det i dag skapa förvirring då en kristen person anger årtal i
	401. Vilka årtal fram till 2000 kan du skriva upp och vända på (spegelvända eller vrida) så att det fortfarande går att läsa samma årtal? Detta förutsätter att du skriver en etta utan vimpel och att en upp-och-nedvänd tvåa läses som en f...
	402. Siffror brukar återges med en display bestående av 7 enheter, typ:
	403. På vissa fotostatmaskiner kan man zooma steglöst med tre decimalers noggrannhet: alltså skala 1:1,000 eller 1:1,001. Är inte detta överdrivet? Räcker det inte med två decimaler?
	404. Jag hade haft min video ett tag. En dag skulle jag åka bort och programmera inspelning för ett par dagar. Manualen hittade jag inte i all hast. Dagens datum var den 6/6. Detta syntes både i fjärrkontrollens fönster och på videon. Tyvärr h...
	405. Vid bostadsrätten där jag bor, finns en skylt med "Cykling förbjuden". För vem gäller skylten?
	406. Då man flätar spånkorgar, börjar man att fläta botten. Man kan ha alla spånor med samma bredd, eller så kan man ha varannan bred, varannan smal.
	407. De här bägge symbolerna betyder "man" respektive "kvinna". Men de är stiliserade, i hög grad förenklade. Vad föreställer de egentligen?
	408. Den här mekaniska konstruktionen visar hur jorden snurrar runt en lutande axel, samtidigt som jorden går runt solen. Månen går runt jorden samtidigt som den alltid vänder samma sida till jorden. Men det finns en hel del rörelser till i ver...
	409. Ett kedjebrev sprids med rådet "skicka 20 kopior till dina vänner inom en vecka". Hur är den långsammaste spridningen, den snabbaste, den förväntade och när har alla fått brevet?
	410. Lille Putte tänker filma solnedgången. Solens nederkant har precis nått horisonten och han tänker filma scenen precis till solen försvunnit. Projektorn visar filmen med 16 bilder i sekunden. Scenen ska enligt Putte ta omkring 10 sekunder at...
	411. Knut-Otto kör buss på snöblöta asfaltvägar. Då en vecka gått, tvättar han den. Hur många kilo lättare blir bussen av rengöringen?
	412. Du betraktar två parallella staket, uppbyggda av samma material. Där staketen överlappar varandra, bildas interferensmönster (pilar). Vad sker med interferensmönstret, då du tar ett steg framåt?
	413. Musikinstrument innehåller en blandning av en grundton och flera övertoner: det finns halva övertoner, tredjedels, fjärdedels, femtedels o s v, men även två tredjedels, två femtedels o s v. Styrkan mellan dessa övertoner ger instrumentet...
	414. Uppsnappat ur en film:
	415.
	416. Det tar 6 timmar för tåget att gå sträckan Malmö - Stockholm. Det avgår ett tåg åt vardera hållet i timmen. Om du sätter dig på ett tåg, hur många möter du? Räkna även de du ser på ändstationerna.
	417. Nästa gång du är ute och ser en välrestaurerad mölla, studera vingarna. Vingarna närmast navet tycks vara vridna, så att vinden driver runt vingarna åt ett håll, men ytterspetsarna på vingarna tycks vara vridna åt motsatt håll, så a...
	418. Då vi var i Malmö vid midnatt pekade min kamrat ut några planeter på himlen.
	419. Vi lär oss vissa mått genom att ständigt använda dem och diskutera och man måttar rätt eller hur pass mycket man avviker. Saknar man till exempel något att mäta 90° med, kan man ganska noggrant mäta ut denna vinkel. Man kan be några o...

	Ledningsdragning
	420. Rita upp tre hus med valfri placering. Rita också upp tre leverantörer (byggnader): el, gas och vatten. Uppgiften är att rita ledningar mellan husen och leverantörerna, så att varje hus får el, gas och vatten. Ledningarna får inte korsa v...
	421. Gör samma sak med fyra hus och tre leverantörer.
	422. Gör samma sak med fyra hus och fyra leverantörer.
	423. Gör samma sak med sex hus och sex leverantörer.
	424. Gör samma sak med fyra hus och fyra leverantörer.
	425. Fortsätt med serien!

	Klotsar
	3D-pussel
	427. I följande uppgifter ingår det ett antal pusselbitar, som ska bilda en kub. Antalet pusselbitar som ingår i en kub är 2 eller fler. Kravet är också att samtliga pusselbitar, som ingår i en kub ska vara exakt lika. Kravet är också att sa...
	428. Fyra-bitars kub.
	429. Fem-bitars kub.
	430. Sex-bitars kub.
	431. Sju-bitars kub.
	432. Åtta-bitars kub.
	433. Nio-bitars kub.
	434. Tio bitars-kub.
	435. Elva-bitars kub.
	436. Tolv-bitars kub.
	437. Tretton-bitars kub.
	438. Femton-bitars kub.
	439. Sjutton-bitars kub.
	440. Nitton-bitars-kub.
	441. Tjugoen-bitars-kub.

	Mer 3D-pussel
	442. Nu ska vi gå från en kub till en tetraeder. Tetraedern är homogen och ska sågas upp med raka snitt. Gör 2 likadana pusselbitar av en tetraeder.
	443. Tre likadana pusselbitar.
	444. Fyra likadana pusselbitar.
	445. Fem likadana pusselbitar.
	446. Sex likadana pusselbitar.
	447. I denna uppgift har du ett antal kuber till förfogande. Du kan välja mellan att limma samman 2, 3 eller 4 kuber. Det ska vara hela ytor mot hela ytor. Hur många olika sorters pusselbitar får du?
	448. Hur många av dessa pusselbitar är symmetriska?
	449. -¤ *& +# -&*&
	450. &*¤#+*&#-
	451. +¤--*+&# = 11
	452. ¤¤++**--#*&&# = 12
	453. &*+*¤

	Natur
	454. Vilket djur slår knut på sig själv för att kunna äta?
	455. Vem lägger sådana här ägg?
	456. Varför har man hajfenor i hajfenssoppa?
	457. Däggdjur som kan dricka saltvatten?
	458. Ett kräftdjur med gälar som lever på land.
	459. Hur många fötter har en tusenfoting som mest?
	460. Hur många gånger mjukare är diamant än det näst hårdaste ämnet?
	461. Vad är hårdare än diamant?
	462. Vilket djur har den kortaste dräktigheten?
	463. Var kan lejon och tiger mötas?
	464. Vilken flyttfågel vandrar?
	465. Vilket däggdjur behöver en hel månad på sig för att smälta maten?
	466. Varför växer naglarna fortare på fingrarna än på tårna?
	467. Djur som har negativ lins i ögat.
	468. Kan snöflingor vara annat än sexkantiga?
	469. Ödla som i regel tvingas att dricka havsvatten.
	470. Däggdjur som har lägst ämnesomsättning utan att gå ner i dvala.
	471. Största benfisken.
	472. Största djuret.
	473. Längsta djuret.
	474. Största rovdjuret.
	475. Största broskfisken.
	476. Vilka färger har vit respektive svart noshörning?
	477. Det mest högröstade djuret på land.
	478. Definitionen för liv.
	479. Korsning mellan marsvin och chinchilla.
	480. Har högsta blodtrycket.
	481. Minsta däggdjuret.
	482. Har högsta ljudet.
	483. Största fisken.
	484. Minsta fisken.
	485. Långsammaste fisken.
	486. Djur som har ögon men ingen hjärna. Vissa arter kan vara ett par meter i diameter och flera meter långa.
	487. Minsta däggdjursungen.
	488. Ett viktigt organ i kroppen som saknar blodflöde på grund av att detta skulle störa funktionen.
	489. Hårdaste ämnet i kroppen.
	490. Ett djur som kan överleva i tomma rymden.
	491. Varför somnar armen?
	492. Världens minsta kräldjur.
	493. Hur ser en fallande vattendroppe ut?
	494. Djur med upp till 200 armar.
	495. Dinosaurieäggen blev max 30 cm tvärs över på grund av?
	496. Det enda däggdjuret som uteslutande lever av nektar och pollen.
	497. Fågel, som tillbringar mest tid i luften.
	498. Starkaste muskeln vi har i förhållande till dess storlek.
	499. Djur som man de senaste åren börjat ta sticklingar av, för att de ska överleva.
	500. 10% av biomassan på jorden är människor. Hur många procent av biomassan är myror?
	501. Varför föder huggormen levande ungar i Sverige?
	502. Vad äter göken?
	503. Kan tvestjärtar flyga?
	504. Världens högst belägna kontinent?
	505. Vilket kom först? Hönan eller ägget.
	506. Vilket ryggradsdjur blir kortare de år då det är dåligt med föda?
	507. Vad skiljer en grönsak från en frukt?
	508. Oxhackarna hjälper flodhästar och vattenbufflar att hålla sig fria från parasiter.
	509. Ett däggdjur som sluter läpparna bakom tänderna.
	510. Världens minsta däggdjur.
	511. Den största stjärnbilden.
	512. Den minsta stjärnbilden.
	513. Djuret som har den högsta energiförbrukningen.
	514. Nämn några äggläggande däggdjur.
	515. Har tätast päls.
	516. Har ovantänder som växer rakt upp genom skallen, bildar en båge och når in till huden igen.
	517. Ibland, när du sovit och vaknar, har armen domnat. Men är det blodomloppet eller nerverna som kommit i kläm?
	518. Var på jorden finns det inte förkylning?
	519. Första syntetiska läkemedlet?
	520. Vilket däggdjur lever högst upp?
	521. Vilken hanne her ungarna di?yyy

	Filmer och TV-serier
	522. Fick Lucy Lindskey i The Frighteners nr 41 eller 42 i pannan?
	523. Vad är poängen med att Liste säger “I want to be alone” i filmen “Döden klär henne” (Death becomes her)?
	524. Agent Dianas efternamn i X-Files.
	525. Vad var den första insekt Reinfield åt i filmen “Dracula - död men lycklig” (Dracula - dead and loving it)?
	526. I samma film: hur länge har Nina varit förlovad med Jonathan?
	527. I X-files: Dana Scullys mellannamn?
	528. Är filmer olika långa på bio och TV?
	529. Hur dog general Decker i “Mars Attacks”?
	530. I samma film: hur mycket var Big Ben då den exploderade?
	531. I “Femte elementet” talas det i slutet av filmen om tre minuter. Hur långa är dessa tre minuter i filmen?
	532. I början av filmen “My favorite martian” - “Mannen från Mars”, får O´Hara syn på ett UFO, som landar. Han stannar bilen. Bakom honom kör Brace, som nästan kolliderar med hans bil. Vad händer då Brace kör från platsen?
	533. Vad heter den tredje, hittills okända brodern i “Sherlock Holmes smarta brossa” - “The adventure of Sherlock Holmes´smarter brother”.
	534. Regans andra förnamn i “Exorcisten”?
	535. Land som spelar in flest filmer i världen?
	536. Vilken film såg Roger Rabbit på Bio?
	537. I spelfilmen Karl-Alfred (Pop-Eye) får vissa skådespelare plötsligt helt andra färger på kläderna. Vilka var färgerna och av vilken anledning?
	538. Det är naturligtvis nästintill omöjligt att göra en helt felfri inspelning av en osynlig man . I spelfilmen The Hollow man, kliver den osynlige omkring i blodpölar. Vad är fel i den scenen?
	539. Gemensam benämning på en hjärnskanner i Species II och förstärkare i Min fru är utomjording.
	540. Vad heter Wilma Flintas bror i spelfilmen?
	541. I filmen Wrongfully accused stänger Leslie Nielsen av ljudet, då han ser TV. Vad gör TV-hallåan då ljudet försvinner, efter hon knackar på TV-rutan för att påkalla uppmärksamhet?
	542. I senare delen av X-files spelar agenten John Dogett mot Dana Scully. Dana håller på att obducera en man, som håller på att omvandlas till metall. Hon ringer John och meddelar det. Han tror inte på det utan replikerar: “Nä, det är sån...
	543. Familjen Addams har en kusin, som kallas It. Vad heter kusinens barn?
	544. Färgen på filmen i “Schindlers list”.
	545. Vad heter de tre spökena i Casper?
	546. Fortsatte sir Arthur Conan-Doyle att skriva Sherlock Holmes, sedan man börjat filmatisera böckerna.
	547. Vilket djur låtsades Mowgli äta i spelfilmen?yyy

	Blandat
	548. Vad betydde egentligen “Yes, we have no bananas”?
	549. Vilket ord förenar kink med kung?
	550. Är följande historia sann: President Teodore Roosevelt skulle jaga björn. Jaktsällskapet lyckades bara hitta en björnunge, vilken de släpade fram för att låta presidenten skjuta den. Det kunde han emellertid inte. Massmedia snappade upp ...
	551. Varför blev spegeln i Hubble-Teleskopet felslipad?
	552. Det har stötts och blött om Pluto ska höra till planeterna eller ej. Hör den inte dit, har vi bara åtta planeter i solsystemet. Då och då upptäcker man en ny planet: det blir då den tionde. Men efter diskussioner är den nyupptäckta in...
	553. En variant av nummer 50. Denna gång ska man ha fem exakt likadana lampor. De skärmas inte av på något sätt och förses inte heller med färgat glas. Någon la ett förslag på att lamporna skulle sättas upp som ett stort “X”. Men vid p...
	554. Brylling, pyssling...?
	555. Det finns en lång rad bokstavskombinationer som inte får förekomma på svenska registreringsskyltar på bilar. Vilka av de nedanstående är tillåtna och vilka är förbjudna?
	556. En klocka är två och slår två slag på två sekunder. Sedan blir klockan tre och slår tre slag. Hur lång tid tar det för klockan att slå tre slag? (Svara nu inte 3 eller 3599 sekunder: jag har lite högre nivå än så på klurigheterna.).
	557. Överst på denna sida är sidnumret, 146, övertäckt. Kan du skrapa fram ditt turnummer, 148?
	558. För några år sedan stod det “gödning” på de flaskor med blomsternäring man köpte i butikerna. Vad var fel?
	559. Kan Harpo tala?
	560. Om du deltar i ett lopp och springer förbi andre man, vilken placering har du då?
	561. Dito, om du springer förbi siste man.
	562. Är det den magnetiska nordpolen eller den magnetiska sydpolen som ligger vid den geografiska nordpolen?
	563. I slutet på 1900-talet hade någon räknat ut, att om vi fortsatte att bli fler i samma takt, skulle vi år 3500 väga lika mycket som...?
	564. ...och år 4500 lika mycket som...?
	565. Du har en halvfylld trådrulle. Du lägger den på bordet och drar i trådänden. Vad händer?
	566. Vilken nation har flest grannar?
	567. Vad är fel: Mån, Tis, Ons...
	568. Vad är fel: Jan, Febr, Mars, Apr...
	569. Vad betyder “skorsten”?
	570. Hur lyckades man få späckhuggarna så tama i “Rädda Willie”?
	571. Vad hände med söndagarna 1973?
	572. Vissa SF-berättelser påstår man sett delar av kraschade UFOn. Då man försöker slå sönder bitarna, läks de av sig själva. Materialet tycks vara levande. Inom en snar framtid kan vi nog själva styra DNA-koden i cellerna, så cellerna in...
	573. Vilket är bäst? Att måla ett värmeelement i svart eller vit färg?
	574. Vem har varit längst från jorden?
	575. Är påståendet rätt: “Pyramiderna har långsidan riktad mot de fyra väderstrecken med en avvikelse på en bråkdel av en grad”?
	576. Var finns pyramider?
	577. I deckare kan man se, att någon tar livet av någon som badar i ett badkar, genom att kasta i en nätansluten hårtork. Hårtorken når inte personen i vattnet. Ändå dör denne. Hur kan det vara möjligt? Vatten leder väl ström bättre än ...
	578. Vilket skaldjur överlever kokning?
	579. Nämn 5 organiska juveler.
	580. Kan en sömngångare mörda någon?
	581. Det här är ett problem jag hade med ett datorprogram på jobbet. Det är ett databasprogram, där varje kolumn (lodrätt) i en tabell antingen är inskrivna värde eller en uppgift till datorn. Varje rad (vågrät) är en detalj som säljs. F...
	582. Leta upp ett registreringsnummer för en bil bland nedan.
	583. Dito.
	584. Knut-Otto studerar ett staket. Stolparna har jämn delning. Parallellt med staketet, men en bit bort, finns lyktstolpar. Han ser att de sammanlagda skuggorna från staketet bildar trianglar. Han mäter trianglarna. Vad kommer han fram till?
	585. Vid ett tillfälle svarade jag på en kontaktannons. Jag fick ett foto av kvinnan, A, där ett stycke var bortklippt. Hon förklarade att hennes son stått bredvid henne, att hon inte ville skylta med honom och att hon tyvärr inte hade fler kor...
	586. Detta såg jag på TV. Vad är fel?
	587. Jag skulle utvärdera ett nytt ritprogram på jobbet. Man kunde förstora figurer, minska, spegelvända horisontellt, spegelvända vertikalt, klippa ut, kopiera, klistra in, rotera 45° medurs, moturs, samt i 90° och 180° steg. Vad är fel i r...
	588. I ett annat program kan man söka bokstäver, tecken och siffror och ersätta dem med andra. Det kan göras genom hela dokumentet med ett enda kommando. Det går inte att ångra en så omfattande ändring. Men man får se upp! Ska man ändra Len...
	589. Studera hur prickarna på en tärning är uppbyggda! Tydligen ska man med ett snabbt ögonkast kunna se, hur många prickar det är. Dessutom ska prickarna vara symmetriskt placerade. Fortsätt med serien! Hur långt kan du komma?
	590. I en tidning fanns en insändningsuppgift, som handlade om en pojke, som gick en viss sträcka. Han gick med raska steg ibland; stundtals tog han en paus. Dagen därpå gick han samma sträcka igen, startande vid samma tid. Frågan är vid vilke...
	591. .--. .-. .. -.-. -.- -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- -- ... - .-. . -.-. -.- - - . .-.. .-.. .- -. .-. ..- -- ... - .-. . -.-. -.- -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- -- .- -. .-. .. -.-. -.- -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- -- -- . .-.. .-.. .- -. .-. ..- --...
	592. För ett tjugotal år sedan gjorde jag ett släktforskningsprogram. Man skrev in en person i registret och kopplade sedan samman personen med far och mor. Sedan kunde man söka på en viss person och få fram ett stamträd. Programmet visade bar...
	593. Knut-Otto har besvär med att ta av tramporna på sin cykel. Är skruvarna höger- eller vänstergängade? (De flesta skruvar är högergängade). Så här ser tramporna ut på cykeln: dels är axeln till pedalen gängad (b och c), dels hålls p...
	594. En herde har ett antal får. För att enkelt kunna räkna dem, provar han att ställa upp dem två och två: det blir ett över. Han ställer då upp dem tre och tre: det blir likväl ett över. Han provar då fyra och fyra, fem och fem, sex och...
	595. En man i USA mördar sin fru, men blir ändå inte dömd. Varför? Det finns två svar.
	596. Titta på sidan 132, uppgift 406. Vid ett annat försök provade Knut-Otto att ha lika breda spånor, men två färger, där varannan spåna var av ena färgen, varannan den andra färgen. Vilket mönster uppstod då han flätade den ena typen a...
	597. Dito, vid diagonalflätning.
	598. Vilken pingvin lever vid ekvatorn?
	599. Kläder till herrar finns ibland i C- och D-storlekar. Varifrån kommer detta?
	600. Varför använder trollkonstnärer gärna kaniner mot andra djur.
	601. Vid en blodtransfusion kan man få en hel del annat blod, med andra gener. Om en sådan person begår ett brott och råkar lämna kvar en droppe blod, kan man fastställa att det är han och ingen annan genom DNA-test?
	602. Beach Boys-låt där man råkar hosta.
	603. Knut-Otto var ute på promenad med sin dotter. De vandrade under en viadukt. Då de passerat den ett tjugotal meter, rusade ett lok över viadukten. Efter ytterligare ett tiotal meter vände sig dottern om. -Jag ska vinka till dem på tåget, f...
	604. Den här hade jag klurat ut en gång och skickat till Mensa. Emellertid bytte man redaktör då uppgiften blev publicerad och fick en ny uppgiftslämnare till klurigheter. Mitt svar publicerades aldrig, och ingen annars heller. I dag kan jag int...
	605. Gud befallde Noa att ta ombord ett par djur av varje sort. En hanne och en hona. -Det är helt omöjligt, replikerade Noa. Varför?
	606. Ben i vår kropp som inte växer efter vi är födda.
	607. Varför heter en kopia i engelsktalande filmer “blueprint”?
	608. Världens jämnaste landningsbana är för NASAs rymdfärjor. Den är 5 km lång. Höjdskillnaden är 2 cm. Varför var den omöjlig att göra jämnare?
	609. En bläckfisk kan klämma sig igenom mycket smala springor. Vad hindrar bläckfisken att klämma sig igenom altför små springor?
	610. Det här råkade jag själv ut för. Vid ett tillfälle gick jag en kurs på mitt arbete. Mannen som lärde ut ett datorprogram var inte speciellt pedagogisk. “Passwordet är kå-ve-e-1-2-3”, förklarade han. Då jag skulle starta datorprogr...
	611. Har du en enkel bläckstråleskrivare, har bläcket färgerna svart, gult, cyan (turkos) och magenta (röd-violett). I väl avvägda mängder kan blandade droppar återge alla tänkbara nyanser. Eller kan det det? Vissa skrivare har 6 eller 8 f...
	612. Sträckan a-b är 12 cm lång och delas på mitten. Mitten kallas punkt c. Sträckan a-d är 5 cm. Sträckan b-d är 7 cm. Hur lång är sträckan c-d?:
	613. Tar du en trehörning och delar den mitt av med ett rakt snitt, får du fortfarande en trehörning. Tar du en fyrhörning och delar den mitt av med ett rakt snitt, får du fortfarande en fyrhörning. Tar du en femhörning och delar den mitt av m...
	614. Hur många hörnor får du, om du delar en tetraeder på mitten, d v s rakt genom tyngdpunkten? Snittet ska vara rakt. Man kan ju annars få oändligt många hörnor genom att skära i sicksack.
	615. Dito, kub.
	616. Några månader har 31 dagar. Andra har 30. Vilka har 28 dagar?
	617. Kan du EU-länderna? Para ihop respektive bokstäver med länder. Det är urklipp från ord, utan att bokstävernas följd ändrats. Det är kanske inte så många länder som har ett ord som innehåller “öiä” eller “özö”. Vilket lan...
	618. Det var 1000 dödsdömda fångar på en ö. Fångvaktaren ger en del en chans att ta sig därifrån. Han sätter hattar på deras huvuden. Man kan få svart eller vit hatt. Man kan inte själv se färgen på hatten. Man får inte ta reda på fä...
	619. Knut-Otto och hans kollega Per-Håkan jobbar på en mekanisk verkstad. Eftersom de har en mycket förstående chef, kan de leka lite med material. Knut-Otto ritar upp 6x6 rutor på ett block. -Dessa ska jag dela i fyra lika delar, så jag kan kl...
	620. Ubåten U3 hade en bränsletank, där diesel ersattes med havsvatten under färden. Blev ubåten lättare eller tyngre under färden?
	621. Knut-Otto har skaffat en inspelningsbar DVD. Då han spelat in en film, kan han skriva in titeln. Editeringsmöjligheten för titeln kommer upp i ett fönster. Med hjälp av fjärrkontrollen och pil-knapparna där kan han flytta markören upp, n...
	622. Knut-Otto hade skaffat ett hus. Han upptäckte att det var en stor fläck på garageväggen. Han var inte pigg på att måla om hela väggen. Färgen såg ut att vara akryl, men han hade inte fått någon färgburk till huset. Eftersom han måla...
	623. Knut-Otto fick ett bord. Det var av furu, gammalt, med orgångar. Det var avlutat och lackat. Förre ägaren hade gjort misstaget att spackla orgångarna, som nu syntes som vita mönster i träet. Knut-Otto tog fram sina målartuber, blandade ti...
	624. Man har nu kartlagt människans gener så pass mycket, att man har kommit fram till att i huvudsak styr fyra gener ögonfärgen, även om ytterligare 25 gener också spelar in. Motsvarande finns för hårfärg, ansiktsform och kroppslängd. Om e...
	625. Vid en anställningsintervju i Nedre Munkträsk, fann man att två sökande, Agneta och Per, återstod efter gallringen bland alla sökande.
	626. I Övre Munkträsk gallrade en markägare bland sina sökanden.. Fyra personer återstod. Markägaren gav dem en uppgift:
	627. De sju dödssynderna.
	628. Simmar man långsammare i sirap än i vatten?yyy

	1 X 2
	629. Det krävs 1/2 kg trotyl för att spränga en bil. Hur mycket trotyl finns det per människa på jorden, räknat i atombomber?
	630. Mach, ett föremåls hastighet i förhållande till ljudets hastighet är uppkallat efter:
	631. I en kyrkorgel är pipornas storlek:
	632. Det tar en elektron en viss tid att gå från bilbatteriet, till förbrukningsstället i bilen och tillbaka till batteriet igen.
	633. Varför är vattnet i en reaktorbassäng blått?
	634. Corioliskraften får vattnet på norra halvklotet att rinna ur badkaret:
	635. Hur gjorde egyptierna hieroglyferna i pyramiderna?
	636. Då Foucault demonstrerade en pendel i Paris, visade han att den vred sig långsamt på grund av att jorden roterade i universum. Hur lång tid tog det för pendeln att rotera ett varv?
	637. Hur stark är spindeltråd (spindelsilke)
	638. Hur stor är solens energi under en sekund?
	639. En supertanker stannar maskinerna på ett visst avstånd för att hinna stanna
	640. Den totala längden på alla blodkärl i vår kropp
	641. På grund av att stoft och meteoriter faller ned på jorden, ökar jordens vikt:
	642. Hur mycket växer ett hårstrå på en människa under en livstid?
	643. Antalet fiskare i världen.
	644. När uppfanns kulspetspennan?
	645. 1955 kom man fram till att människan hade 46 kromosomer. Hur många trodde man att man hade innan?
	646. Hur mycket kaffe måste man dricka för att dö av koffeinet?
	647. Hur starkt är ben?
	648. Kameleonten fångar byte med hjälp av
	649. Vatten kokar på toppen av Mount Everest på
	650. Ordet “bly” i blyertspennor kommer av
	651. Månen avlägsnar sig från jorden
	652. Minsta storlek på en låga
	653. Fåglar kan flyga
	654. Hur mycket väger en människas hud?
	655. Hur mycket bakterier har vi i vår kropp?
	656. Korallerna täcker 0,33% av haven. De innehåller
	657. Det finns giftiga fåglar
	658. I vår galax föds en stjärna
	659. Första gången man demonstrerade en fungerande modell av ett magnetiskt svävande tåg
	660. Hur gammal var John Glenn sist han var i rymden?
	661. Pingvinen har samma vattenmotstånd som
	662. Ett hårstrå växer snabbast
	663. Temperaturen i boet där krokodiläggen är viktigt.
	664. Astronomi. Vilken teori har man övergett?
	665. Människans fingertoppar kan registrera rörelser på
	666. Vad är rätt?
	667. Tuggummi består av:
	668. Så många mänskliga celler ryms det på ett knappnålshuvud?
	669. I varje cell finns en cellkärna med DNA- strängar. Hur lång är en sådan sträng, om man sträcker ut den?
	670. Hur mycket mat äter en människa under sin livstid?
	671. Hur mycket farligare är det bredvid uppräknade jämfört med att äta fel kost (t ex chips).
	672. Hur stor belastning (rakt ovanifrån) tål människans lårben?
	673. Hur lång kan den längsta binnikemasken hos människan bli?
	674. Första radiostyrda båten visades upp:
	675. 75 miljoner flimmernäbbmöss väger lika mycket som en blåval. Alla dessa möss äter lika mycket som
	676. De minsta fladdermössens hjärta slår
	677. De första hemdatorerna hade
	678. Himalaya höjs med
	679. Indien närmar sig Kina med
	680. Island delar sig med
	681. Hawaii flyttar sig
	682. Ett spädbarn växer
	683. Hur snabbt flyter blodet i din kropp?
	684. Sprayburken uppfanns
	685. El-basen är normalt stämd
	686. Synthesizern uppfanns:
	687. Hur mycket plutonium fanns i den första atombomben?
	688. Vilket djur dödar flest människor i USA?
	689. Vilket djur dödar flest människor i världen?
	690. Av alla människor som levt och lever på jorden, hur många % lever i dag?
	691. Hur många % får inga bestående men alls efter att ha träffats av blixten?
	692. Den högsta vindhastighet som uppmätts på joden nära marken?
	693. Generna i våra celler består av DNA-strängar. Varje sträng består av G, T, C eller A-syror. Hur många sådana finns i varje cell?
	694. Vem har djurrikets tätaste päls?
	695. Hjärnan använder mest energi
	696. Hur många fettceller har vi?
	697. Hur många har nått toppen av Mount Everest?
	698. Adresserna till alla världens hårddiskar räcker inte till. I det befintliga systemet kan det vara upp till 2564 olika adresser, dvs 4 miljarder adresser. Det nya systemet med fler adresser innebär att:
	699. Människan använder
	700. Ljuset har tyngd, kom Einstein fram till.
	701. Vilket däggdjur kan hoppa längst?
	702. Väte och helium är vanligast i universum. Vad kommer på tredje plats?
	703. När kom första hemsidan?
	704. Den största temperaturskillnaden som mätts på jorden i modern tid på olika platser är:
	705. Om man utvann allt salt ur haven och spred det på kontinenterna, skulle det bli
	706. Näsan växer hela livet. Efter 30 års-åldern fortsätter den att växa
	707. Richterskalan mäter jordskalv. Den går upp till 10, men det kraftigaste skalvet har hittills varit 8,9. Varför?
	708. Just nu pågår
	709. Varje sekund slår det ner på jorden
	710. Varje år dödas
	711. Den kinesiska muren byggdes för 2200 år sedan av:
	712. Under sin livstid dricker en människa
	713. Under sin livstid äter en människa
	714. All materia kan övergå från vätska till gas, bara den kyls ner tillräckligt.
	715. Så många meteorer slår ner på jorden
	716. Då vattnet försvinner gräver lungfisken ner sig i dyn. Där kan den överleva
	717. Vilken apa kan hantera hammare och såg?
	718. Vilket däggdjur har en drottning i boet och sterila arbetshannar, precis som bin
	719. Viagra kan hjälpa mot
	720. Den mest filmatiserade författaren
	721. Det mest elkänsliga djuret
	722. Myggan lever av
	723. Sjöelefanten kan dyka i
	724. Enäggstvillingar har
	725. Djur som dödar flest människor i Afrika
	726. Vilka celler i din kropp kan inte bytas ut
	727. Företag, som tillverkar flest däck per år i världen.
	728. Så mycket gemensamt DNA har vi med schimpanserna
	729. Vilket ger inte eko?
	730. Vilket stämmer
	731. Havsleguaner kan stoppa hjärtat under en viss tid, då de känner sig hotade, t ex av hajar
	732. 1 droppe blod innehåller
	733. Så många röda blodkroppar produceras per dag
	734. Så lång sträcka färdas blodet i din kropp per dag
	735. Hur mycket är det i de små smörpaketen som ska var till ett par skivor bröd eller en bulle?
	736. Om allt vatten på och i jorden formades till ett klot, hur stort skulle klotet vara?
	737. Dito, sötvatten.
	738. Fuktig luft är
	739. Vad dricker eller äter inte astronauterna i rymden?
	740. Vilken himlakropp har ingen måne?
	741. Om man vistas på månen: hur ofta ser man jorden gå upp?
	742. Vilket blir ett foster i ett ägg?
	743. Följande djur klättrar i träd
	744. Ljusceller i vårt öga reagerar så långsamt som
	745. Däggdjur som kan registrera elektriska fält
	746. Den australiska lyrfågeln är den fågel som kan imitera mest ljud. Vad kan den imitera?

	Trolleri
	747. Starta på “GÅ”. Räkna stegen du tar. Då du kommer in i den stora cirkeln, går du moturs. Du får stanna var du vill.
	748. Du har en hel kortlek med 52 kort. Du blandar och ber en kamrat lägga korten i högar, medan du går ut. Kamraten lägger högarna, så att en kung nederst gör en full hög, medan ett ess nederst kräver 12 kort ovanpå: hela tiden ska summan ...

	Tändstickor
	749. Flytta en tändsticka, så talet blir rätt.
	750. Dito
	751. Flytta två tändstickor
	752. Dito
	753. Dito
	754. Dito
	755. Dito
	756. Dito

	Mobiler
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	Kryptering
	774. Tillverkare av datorprogram har länge försökt kopieringsskydda sina produkter. Den lilla hemdatorn Spectrum hade en gång ett spel, där tre tecken visades en kort stund på skärmen: man fick skriva dem med tangenterna, för att kunna starta...
	775. I scoutverksamheten förekommer chiffer. Det är lätt att chiffrera text, men svårt att dechiffrera. Ett slags chiffer är att förskjuta alfabetet ett eller flera steg framåt eller bakåt. Vad betyder CBOBO?
	776. ÖKJNGNKSDRS
	777. YCVVMQRRQT
	778. Ett annat sätt är att ta varannan eller var tredje bokstav. VIXANXDRXALXRYXFLXÅKXGRXENXL
	779. VSCITKTUARGNÄAÅFNTFKTALASO.I
	780. GRÄLA FÖREMÅL ERT JUSTERA HOMOGEN UDDA KULOR URTAVLA!
	781. Ibland kombinerar man något av de ovanstående med ett omkastat alfabet. THTRTTRFOGTRDRDHJIRFTTDIJDLRDEFT
	782. Ett annat scoutchiffer är att rita upp tre bräden om vardera tre gånger tre rutor. På dessa rutor skriver man alfabetets 27 vanligaste bokstäver. Man slopar Q och W.
	783. Emellertid förekommer brädena i två varianter, kanske beroende på ett misstag en gång.
	784. Vad står det på den upphittade lappen?
	785.
	786.
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	Intergallistiska
	797. ‘ Å
	798. s ��
	799. ¤ ���
	800. P ÅÅÅÅ
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	802. ‘‘ ÅÅÅÅÅÅ
	803. Ôs �������
	804. Ô � �
	805. s � ��
	806. ¤ � ���
	807. s � Ô 5 Ô
	808. s _ Ô 5 Ô 5 Ô
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	810. v
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	814. ºM �
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	818. -Û � ºM
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	820. ÔW � ¤s 5 sÔ ºM -Û
	821. Kemi atomer väte + väte + syre = vatten <n; � Ô¤ 5 Ô 5 Ô ºM -Û
	822. Õºd � ÔÔs ºM 5 ÔÔÓ ºM 5 ÔW 5 <n; -Û
	823. Õºd � fÔWy 5 �XX v
	824. fÔWy
	825. P Õ�z /º
	826. ¤ Õ�z /º
	827. ÔÓ Õ�z /º
	828. uy� /º
	829. uy� /Õf
	830. P Õ�z /Õf
	831. y-�X
	832. zu-
	833. 2d< v
	834. Ûyn
	835. Ûyn
	836. Q<
	837. W2y
	838. Q< e
	839. n.<f � Ûyn e
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	843. yÕzº v
	844. yÕzºc
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	849. Q2 v
	850. Xnd v 5
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	855. nQX-� S 5 1
	856. t
	857. Ôt
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	861. z�Qº Ôt <d.yf Ô/M- st
	862. st <d.yf Ô/M- ¤t
	863. X/Õ;
	864. -ÔW/�
	865. � �
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	868. zdyÔ�� S
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	870. (
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	872. ()�
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	879. XQÛd
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	882. WÔ
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	886. XÛ�2n �� v
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	888. � W;X S
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	Kryptering 2
	893. k8d7r1b5a4 r288b3 a3c7a4a3
	894. e7d1d7e1g1e8 m8h1k8g1b8d4 r1d3a5h7b3 e4k8r3a4 c7d9a7b8a4 a3
	895. r1b6r2a4a9 r2e8c3a4r2 b2e8a9a7r2 f7e8c3c7a 4h6c7a2a4a 6ac18e8c3
	896. d8c7b7b9 a8c4b3c7a7 a4 b9 c1b2 r2b8a4d3r3 a5
	897. c4a8f2f8p4e4 r1d5a9a7e7d5 c4a8b9p4c4b9 b7c1b7m5r3b7 c4b9a8c7d8m6 a9a7b2r1f7e7 r2a8b9b2c7h8 b2b9a2a9a7a2
	898. c4c7a4 c7a7d9 d7e1b3 b7a4b2 r2b9e8 d2a8r2 b3r2d7 r1e8r2 a9a4a3 c7d4b2 r1a4b2 b9r1a2 b2b9a7 a2b8a4 b7a3m5
	899. r1d3e2a1 r2a8d2 c2r2 a5c4e2 r2b2b9e1d7 a9r2 b7 b1c4 c1 c3d2 b2d5 c6c3 a9d3f2 b2b9a7b8a2 c1 c3r1 r1b2 r1a9a7b8k8b5 c9a5r1 r1b5 b1b2b9a7a2b8 c3a1 b9c3 a9c2f2 a4k1
	900. r2b2 a9b8a1 b2b9b8r2 b2b9c9b5 c3b9 a9k8c7a8 c7d1a2d6 c4a9d6 a4 f7d5 h8e7 f5d5 f7h9e5m1 f6h9m6k5d5 b9f6m6k5 k5d1 a6e5h3 a7a2d6c7 b1a6 b9a8e4 b9c9f1 f5f2 b8e7e4 h9f6a9a7 a8b8a9k8 e7d1b8f2a2p1 b2c3 b2r2d7 f4f5 c7a7 b1a5d7 c7k7e1k4g3a2d1 f4f6 f5f2 m...
	901. d3m9d5 g1a4b1 a6c3b3 b9d8m9 r1b3b6 c2d3a5 a4a5k3 p1e8f5 f4b3b8 b5m7r4 e8r3k1

	Black box
	902
	903
	904
	905
	906
	907
	908
	909
	910
	911
	912
	913
	914
	915

	Förkortningar
	916. -Nu kan jag gå ut o s v, eftersom det slutat regna, sa bonden.
	917. -Om vi i st f, får vi nog loss bilen.
	918. Kaptenen körde p g a den anledningen att han råkat ge full gas.
	919. -Hoppas det är bättre f d Vasalopp.
	920. -Jag vill följa m a o jag sagt ska ni inte bry er om!
	921. En vacker gg ledde fram till huset.
	922. -Vi fortsätter att gå, t v vidder dyker upp!
	923. -I stället för att hålla tal f n, tänker jag håll tal för frånvarande.
	924. -Jag fann min cykel i st f besökare.
	925. -Kälken har bara en m fl ligger där borta, om du vill laga den.
	926. Han åt O.
	927. -Hon är g för andra gången.
	928. Kl i backen stå blå.
	929. -Hon är en sådan r fr!
	930. -Hennes smdr har redan börjat!
	931. Han ville ha en portion t o m denna blev han äntligen mätt!
	932. -Stormen går ö h lugnar snart ner sig!
	933. -Min man är disponent men det är snart dags f v b, tycker jag!
	934. -Jag vill följa m fl ggr!
	935. Vi gick, ff honom.
	936. -Ska du verkligen gå f Kr, Paulus, undrade Johannes.
	937. -Ett u h och landet finns.
	938. -Nej, nu måste jag hem och se ö g, som jag ärvde.
	939. -Har den anhållne inget mer att säga om frågor eller o s a även medbrottslingen.
	940. Båten så långsamt bryggan glider ut fr o m detta försvinner ur vår åsyn.
	941. -Grannarna spelade med mycket hög vol i går.
	942. -Försök att tr upp arbetstempot lite!
	943. -Här är väldigt S:t där borta.

	Händig
	944.

	Mästarproven
	Mera kuber
	953. Du har en kubisk låda, fylld med klotsar. Tar du upp klotsarna, kan du bygga två kvadrater. Hur ser klotsarna ut, om det bara finns två klotsar i lådan?
	954. Dito, tre klotsar.
	955. Dito, fyra klotsar.
	956. Dito, fem klotsar.
	957. Dito, fem klotsar, men kvadraterna måste vara olika stora.
	958. Dito, sex klotsar.

	Mera tecken
	959. Lägg pussel och bilda en bokstav eller ett ord.
	960.
	961.
	962.
	963. yyy

	Korsord
	964.
	965.
	966.
	967.
	968.
	969.
	970.
	971.
	972.
	973.
	974.
	975.

	Synpunkter
	976. Vad står det nedan?
	977. Nästa logiska alternativ
	978.

	Digitalur
	979. Knut-Otto åker buss. Han tar bilder av kompisarna på bussen. Med på en del bilder kommer en digital klocka. Man har påpekat för chauffören att klockan går tokigt och inte går att läsa av. Chauffören svarar att han ställt den rätt, me...
	980. Dito, en annan klocka. Ungefär samma princip.
	981.

	Matematik som bas
	982. 7+9
	983. 101+1101
	984. 9+F
	985. 11-3
	986. 11011-1100.
	987. F-7
	988. 2+3
	989. 5+1
	990. 6+4.
	991. 10-7.
	992. 16/4.
	993. 101*110.
	994. 23*40.
	995. 1410/16
	996. 37+45
	997. 1B+B1
	998. 1011+?=1022
	999. 303*202=112211
	1000. 2324/32=52.
	1001. 1101+1011=????
	1002. 1460/52=?0.
	1003. 3D4/14=?1
	1004. 101010/110=? Nedan är tecknen utbytta till kod.
	1005.
	1006.
	1007.
	1008.
	1009.
	1010.
	1011.
	1012.
	1013.
	1014.
	1015.
	1016.
	1017.
	1018.
	1019.

	Svar - bokstäver
	1. Bokstäverna under bråkstrecket är första bokstaven på talet i kolumnen till vänster om den. Rätt svar är B.
	2. Talet anger med hur många bokstäver bokstaven "uttalas". B är rätt svar.
	3. Runda siffror ovanför bråkstrecket. Bokstäver med raka streck under. B är rätt svar.
	4. Ovanför bråkstrecket: varannan kolumn en siffra i följd, varannan kolumn en bokstav i följd. Under bråkstrecket: varannan kolumn en bokstav i följd, varannan kolumn ett tal i följd med romerska siffror. Rätt svar är D.
	5. En bokstav under bråkstrecket ingår i ordet hur siffran uttalas. Rätt svar är C.
	6. Man kan byta ut en del bokstäver i ett ord mot en siffra, vars "uttal" är densamma som de utbytta bokstäverna. Rätt svar är D.
	7. Bokstäverna är a, b, c, d. Siffrorna är 6, 7, 8, 9. Om det däremot går att vända upp-och-ned på ett tecken så att det går att läsa “fel”, sker det. Rätt svar är därför B.
	8. Mellersta raden gäller. Översta raden anger antalet konsonanter i siffran, understa raden antalet vokaler. D är rätt alternativ.
	9. Mellersta raden anger hur många ringar det är i tecknen ovanför och/eller under. A är rätt alternativ.
	10. Siffrorna i ringen gäller. Bokstäverna ovanför är förslag på de som kan ingå i siffrans uttal. Talet under anger hur många förslag som är rätt. Alternativ C är rätt.
	11. Tecknen har något gemensamt i uttalet. A är rätt alternativ.
	12. D. Morsealfabetet.
	13. Talet under bråkstrecket anger hur många steg som ska tas i alfabetet. Ett steg efter "N" är "O". D är enda alternativet.
	14. En vokal = två steg; en konsonant = ett steg. C är rätt svar.
	15. Siffra anger antal steg. Versal bokstav = antal steg + 1, gemen bokstav = antal steg + 2. Rätt svar C.
	16. B. Summan av raka streck.
	17. A. Summan av hela ringar.
	18. B. Summan av bågar.
	19. C. Summan av hela ringar, inklusive den nedersta raden. Summan är på nedersta raden.
	20. C. De två översta symbolernas ringar i varje kolumn summeras och visas på den tredje raden. Därpå summeras ringarna i de fyra översta raderna i varje kolumn och skrivs på den nedersta raden.
	21. B. Placeringen i alfabetet.
	22. C. Antalet ringar och prickar.
	23. A. Antalet raka linjer som varken är vågräta eller lodräta.
	24. D. Antalet steg i alfabetet. Läses lodrät i kolumnen.
	25. C. Antalet bågar, antalet utländska tecken.
	26. A. Summan av tal + placeringen i alfabetet.
	27. Talen är + 1 i varje kolumn. Bokstäverna tar två steg i alfabetet. Rätt svar är C.
	28. Siffran anger antalet steg i alfabetet. Rätt svar är B.
	29. D. Primtalen i följd. Vokalerna i följd i alfabetet, start från slutet.
	30. A. O, P, Q och R i alfabetet. 1, 2, 4 och 8. Varje tal fördubblas.
	31. B. Talen 0, 3, 6 och 9. Bokstäverna d, E, f och G samt l, M, n och O.
	32. Tecken med endast ringar, endast bågar och endast raka streck. Rätt svar är A: gemensamt är bågar och ringar.
	33. D. Orden Rentvå, Plåttak, Hundras och Niob.
	34. Gemensamt för första ringen är bokstaven c, andra ringen s och tredje ringen t. Rätt svar är B: gemensamt för alla tecken är bokstaven o.

	Svar - blandat
	35. Så länge inte nyheterna meddelar att någon drunknat för att man badat inom en timme efter en måltid, är uppmaningen fel. Uppmaningen gavs ut av Röda Korset på 40-talet och saknar någon som helst grund. Visserligen kan man vara lite däst...
	36. Folk i olika länder eller t o m landsändar uttalar ett stavat ord olika. Om man nu skapar en ny stavning av ett språk, får det grunda sig på en enda dialekt. Uttalet av det fonetisk skrivna ordet kommer därför på olika platser att tolkas ...
	37. Först får ni resonera er fram till lämpliga tider. Säg att man väljer 5, 7 och 10 minuter. Man tar upp äggen efterhand som de kokt och provar. Rimligtvis bör man pricka in ett och får kassera två. Återstår att koka ett ägg till med de...
	38. Man kan göra tre cirklar med r=Ð2/2, r=Ð10/2, och r=×, där r=sidan på en ruta.
	39. Antag att en person, kallad P1, åker tillbaka till gårdagen för att hälsa på sig själv, som vi kan kalla P2. Både P1 och P2 kan åka tillbaka ytterligare en dag och hälsa på sig själv, som vi kan kalla P3. Dessa tre varianter av samma p...
	40. Ännu har ingen nämnt vilken information klockan eller tvillingen får, som färdas fort. Någon form av utbyte av signaler måste ju ske, som ger informationen: "Du färdas fort. Därför ska du åldras långsammare".     Vi ser att något såd...
	41. Det är riktigt. På 1800-talet tog Ivar Aasen steget att kartlägga de norska dialekter som talades på landbygden. Språket kallades nynorska eller bokmål och skilde sig mer från danskan än den tidigare norskan. Det används av stora förfat...
	42. 1900. Den är ritsad i en bod med orden "AAD gät 1900". Rätt tolkad betyder den "Anna Andersdotter vallade (här år) 1900.
	43. Ljusreflexerna på sig själv bör han se, till exempel reflexerna på ögongloberna och i ögonbottnarna. Han bör också se maten han konsumerat, vilket är ett svårlöst problem i filmer och romaner i detta ämne.
	44. Svenska Akademins Ordboksredaktion. Man började med "A" 1898 och lär hålla på ett tjugotal år till, innan man kommit igenom alfabetet. Alla ord som börjar med "S" presenteras i åtta band.
	45. Lönnmördare.
	46. Vänstertrafik.
	47. Ådrorna strax under huden tycks vara blåa eller blåvioletta snarare än röda. Detta beror på att det röda ljuset strax under huden absorberas. Vid blek hud på personer som inte vistas utomhus syns ådrorna under huden extra tydligt. Det an...
	48. Hitler trodde på Atlantis undergång: de som en gång bott i Centraleuropa räddade sig undan en katastrof och flydde till de höga bergen i Himalaya: den rätta, ursprungliga rena rasen borde alltså sökas där.
	49. Hitler trodde på bokstävernas magi. De speciella tecknen är inget annat än runor.
	50. 35=243 olika signaler kunde visas på en semafor.
	51. 35-1=242 olika anknytningar kunde man ha. Till skillnad från en lokförare, som kan uppfatta 5 släckta lampor på en semafor som en viss information, kan man inte ha en anställd på ett kontor som ska kontakta växeln varje gång samtliga 5 la...
	52. Det beror på vem som betalar värmen i ditt hus. En vanlig glödlampa ger 10% i belysning, 90% går till värme. Ersätter du 10 60 W glödlampor med lågenergi-lampor förlorar du 500 W i din bostad för uppvärmningen. Har du oljeeldat hus, f...
	53. Man sparar ingenting i plasttillverkningen genom att använda begagnad plast. Vilken plast man än använder, så måste den smältas ner för att formas: det går faktiskt åt minst energi för att tillverka ny plast. Dessutom tillkommer ju extr...
	54. Föremålet är en snabel. Vad som inte tagit upp här är att snabeln också är ett arbetsredskap, luktorgan och en vattenpump. Den indiska elefanten anses ha ett finger längst ute på snabeln, den amerikanska två.
	55. Det är fel. De flesta bakterier kan man visserligen inte se med blotta ögat, men vissa är så stora, att det går. Ögat uppfattar inte något föremål som är mindre än 1/10 mm, men den största påträffade bakterien är thiomargarita nami...
	56. Huden under naglarna och i hörselgången. Huden under naglarna växer parallellt med naglarna. Huden i hörselgången växer från trumhinnan och ut mot ytterörat, för att dra med sig vax och diverse skräp ut.
	57. Kiromanti är att spå i händer. Det är väl knappast någon exakt vetenskap, utom då det gäller Downs syndrom: där huvudlinjen och hjärtlinjen går ihop i handflatan; men i övrigt torde det inte vara så mycket mer att utläsa av handens ...
	58. Siffrorna på hjulet kan vara liter väte (i ballonger). Då väte är lättare än luft, går hjulet baklänges: det går uppåt vid niorna och nedåt vid sexorna.
	59. En offeranod fungerar bara i saltvatten: det är på så sätt man kan förgylla föremål, i ett elektrolytbad. Nu kan man tänka sig att ett regn borde fungera på offeranoden på en bil, men i regnet fattas det salt. Med miljöförstöringen ...
	60. Anm. Snörena får inte vara så långa att någon ögla sticker fram ur en rörände: då avslöjas tricket. Kulorna ska vara större än rörets diameter. Anm 2: I stället för rör brukar trollkonstnärerna gömma snörena innanför kläderna...
	61. Samma som föregående punkt. På grund av den väldiga utväxlingen av öglan i mitten blir sträckan man kan dra i något snöre mycket kort (mindre än en fjärdedel av rörets längd). Den hopknutna längden på öglan i mitten måste vara ko...
	62. Nej, det går inte. Ögonen uppfattar bara en 3D-bild om det är en skillnad mellan vad vänster och höger öga ser. Men en blind fläck uppfattar ju ingen bild alls. (Eftersom vi inte märker av dessa blinda fläckar, betyder det att hjärnan f...
	63. Antal miljarder människor på jorden vid olika årtal.
	64. Allt utom d) lär vara sant. Meningen med lagen är att du ska varna för oförutsedda situationer, som kan orsaka skador. En kniv är alltid en kniv: du vet om att den är vass och sålunda behöver man inte varna för något. Skillnad är om en...
	65. Först kan man kvitta körersättningen med medlemsavgiften - det blir noll. Sedan är Knut-Otto av med prylarna, antingen han slänger dem, skänker bort dem eller säljer dem. Han ska inte ha in några pengar alls på detta sätt. Oavsett vem s...
	66. Om Foucault hade demonstrerat pendeln på en av jordens poler hade den mycket riktigt svängt ett varv runt på 24 timmar. Hade han demonstrerat den på ekvatorn, hade den inte svängt runt alls. På Paris´ breddgrader behövde den ett mellantin...
	67. Medurs.
	68. Eolsharpan spelas av vinden; de andra är musikinstrument som spelas av människor. Namnet på det förstnämnda musikinstrumentet är namngivet efter Aoelus, vindarnas gud.
	69. Tyvärr stämmer inte detta. Bilden i uppgiften visade inte var ljusstrålarna utgick ifrån. Men var de än utgår ifrån, kan de inte veta i vilken av de dubbla koncentriska linserna de ska gå in i: därför blir det därför både en skarp bi...
	70. Då man införde den gregorianska kalendern 1582, strök man elva dagar från den 5/10. Man fick då vårdagjämningen att infalla den 21/3, vilket man ansåg lämpligt. Den 17/10 var en söndag. Jag antar att man inte strök veckodagar, utan bar...
	71. En gammal teori menar att det stämmer både på norra och södra halvklotet: det tycks vara solen som drar iväg vattenmassorna. Blanda inte samman "medurs" och "medsols". Nyare mätningar pekar dock på att virvlarna uppstår slumpmässigt och ...
	72. Nej, inte vad jag märkt. Minsta skakning gör att sirapen börjar ringla sig åt ena eller andra hållet (ibland i en 8-a). Den bygger upp vallar, som gör att den alltid kommer att ringla sig åt samma håll som den börjat, oberoende av om fl...
	73. Ja, det är korrekt. "Lucy in the sky" var populär just då. Fossilletarna hörde den på radio.
	74. Bägge alternativen är korrekta. Det fanns en trubadur, som kallade sig "Neanderthal". Han älskade en dal så mycket, att man lät uppkalla platsen efter honom. Senare hittade man den berömda skallen där. Man uppkallade fyndet efter dalen.
	75. Allt är korrekt.
	76. Nej. Minst en sak måste man koncentrera dig på, nämligen uppgiften: därmed har man inte stängt av alla tankar. Det är således fel uppfattning att en mediterande person stänger av alla tankar: däremot stänger han av så många som möjligt.
	77. 1 km.
	78. 6 - 9 månader.
	79. Det tre första var syskonfartyg.
	80. Ja. Flickorna hade skrivit spegelvänt i avsikt att en bakomvarande bil skulle kunna läsa meddelandet rättvänt. Bokstaven "H" måste vara mot bilens vänstra sida, både i backspegeln, insidan och utsidan av rutan hur vi än resonerar. Man kan...
	81. Ja, det är korrekt. Toleransen för en hastighetsmätare är alltid ± 10%, oberoende av hastighet och om bilen är nytillverkad eller går igenom en besiktning. Men då bilägarna har börjat stämma biltillverkarna för att de åkt fast för f...
	82. Träskulpturen kan återspegla hur vissa indianstammar snidade totempålar. Då det är förbjudet att driva med vissa raser, kan man göra det i form av en staty: vem kan anklaga ett filmbolag för att ha en träskulptur av en indian? Då skulle...
	83. Då allting går i baklås måste sökas i då ändringen bara består i att ändra på en felaktig utgåvedatum. Säg att Knut-Otto uppdaterar ett kapitel med en äldre utgåva, utgåva 9911. Ändringen är gjord 0003. Utgåvorna släpps och anv...
	84. Problemet är att Knut-Otto mycket samarbetsvilligt och noggrant noterat allt och ämnar tillgodose allas önskemål, utan att kontrollera att något kolliderar. Det kan bara vara en sak sist under flik 5: antingen blanketter eller röda klisterl...
	85. Problemet är att den första filmen inte hade ett nummer, men ett rimligt antagande är att den hade nummer 1. Det finns flera lösningar. Om numreringen sker i steg om 1 1/2 kommer efterföljaren att heta 4, men det är inget roligt. Man kan oc...
	86. 415, 161, 718… Att söka efter steg i primtalsserien eller liknande saknar all logik. Svaret är att söka på annat sätt. Man ser i stället en talserie om man sätter komma efter varannan siffra i stället för var tredje: 10, 11, 12, 13, 14...
	87. Om man räknar in namnsdagen den 5 mars, så kan Tor få två dagar på en vecka. Enligt samma antagande kan det bli fem torsdagar på en månad.
	88. Figuren innehåller 55 kvadrater. Den innehåller 25 små kvadrater (vita), 16 lite större (ljusgrå), 9 lite större (grå), 4 stora (mörkgrå) och en jättestor. Formeln är 52 + 42 +32 + 22 + 12.
	89. Eftersom atomen är den minsta beståndsdelen i vanlig materia, kan man inte bränna av eller flytta en del av en atom. En CD-spelare skulle därför inte fungera, om ljusstrålarna var mindre än en atom. Man får tänka sig att man bränner av ...
	90. Alfabetets bokstäver A- I. De är kopierade, vridna och lagda ovanpå varandra. Där de inte matchat varandra bra, är de inte lagda direkt ovanpå varandra, utan kant-i-kant. Om vridning 180° inte gett någon ny grafisk figur, är de bara vrid...
	91. Från ett berg. Det är 42° från betraktaren till regnbågen. Solen måste stå lågt och det måste vara en regndroppe per liter luft med mera.
	92. F-K-P-U (5 steg), I-M-Q-U (4 steg) samt L-O-R-U (3 steg).
	93. Först kan man vända på det och klura ut hur många försök man behöver för att öppna en dörr med en nyckel som man vet passar till låset. I uppgiften hade man ju lika många nycklar som lås. Det betyder att den siste gästen bara hade e...
	94. Att gå till frisören. Allting kan teoretiskt klonas, men det är ingenting som säger att hårlängden måste bli exakt densamma som hos originalet.
	95. För det första har såpbubbla ytspänning, så den intar minsta möjliga yta. Är den fritt svävande, är den klotformig. Är den fäst vid något, antar den minsta möjliga yta efter föremålet. För det andra är såpbubblan blank. Hela omg...
	96. Nej, han måste ta med spröjsens tjocklek i beräkningarna, om han vill ha glasen exakt lika stora. Spröjsen är i detta fallet 5 mm. Mått mellan karmens insida till den första spröjsen blir då (930-5-5)/3=306,7 mm. Man kan tänka så, att ...
	97. Vid 5 börjar man få en siffra som är svår att tyda. 4 är definitivt svår att tyda. Vid 0 ska det vara noll antal tecken. Åt andra hållet kan man visserligen skriva talet 10 med tio punkter, men då har man gått ifrån resonemanget ovan. ...
	98. Problemet är då cykeln stått stilla ett tag, så all luft läckt ut. Då går det inte att cykla alls, om man vill skona slang och däck.
	99. Visst. Det går alldeles utmärkt.
	100. Rälsen ligger med ett avstånd för att passa hjulavstånden. Vissa lok har emellertid tre eller fyra fasta hjulaxlar på rad. Dessa skulle klämma i kurvorna, varvid avståndet mellan rälsen får göras större där (streckat i figuren). Omv...
	101. Du slår till en strömbrytare och låter den vara till en minut. Därefter släcker du denna och slår till strömbrytare nummer två. Därpå går du genast in i det andra rummet. Strömbrytare två går till den lampa som lyser. Strömbrytare...
	102. Ja, säger du "Vaff, vaff" till henne undrar hon nog hur det står till. Jag gick själv på denna historia. De flesta svarar så. Men naturligtvis kan du prata som vanligt med en blind expedit.

	Svar - Dolda bokstäver
	103. A.
	104. C.
	105. B.
	106. Tecknen J, ), C, !, V och ? kan gömma sig i bokstaven ß. Rätt svar är alternativ C.
	107. Tecknen C, (, 1, X, D, J och f kan gömma sig i bokstaven &. Rätt svar är alternativ A.

	Svar - grafik
	Matematik - svar
	172. Nästa steg i primtalen är 13, alternativ C.
	173. Kolumn adderar talen i de två kolumner som står till vänster. Rätt svar är 13, alternativ A.
	174. C. Allt till vänster om en viss kolumn adderas.
	175. Talet under bråkstrecket minskas med den första siffran. Talet ovanför bråkstrecket är en summering av de båda talen i kolumnen till vänster. Rätt svar är B.
	176. B. En kolumn delas med 2, varpå kvoten placeras i kolumnen till höger om denna. Därpå adderas alla tal som finns i de tidigare kolumnerna.
	177. D. Talen multipliceras med 3 och subtraheras med 3.
	178. A. Två kolumner intill varandra adderas. Summan flyttas till nästa kolumn.
	179. Talen under bråkstrecken är primtal i fallande ordning. Talen ovanför bråkstrecket är de tal som inte är primtal. Rätt svar är D.
	180. A. Talen divideras med 2 och adderas med 2.
	181. Detta är räknesättet i kilskrift. Rätt svar är A.
	182. Talen ovanför bråkstrecket är timmar. Det är 16 timmar mellan varje kolumn. Talen under bråkstrecket är minuter. Det är 22 minuter mellan varje kolumn. Minuterna har inget med timmarna att göra i adderingen. Rätt svar är A.
	183. Denna typ av uträkning användes vid personnummer, postgironummer och liknande. I översta raden är ursprungstalet. I mellersta raden är talet som den översta siffran ska multipliceras med. I detta fallet är det 10 minus översta siffran g...
	184. D. 3 subtraheras från talet som sedan divideras med 2.
	185. D.
	186. Summan av de nedersta talen är 59. 60 - 59 = 1. Rätt svar är alternativ E.
	187. Pund/shilling/pence. Det går 12 pence på 1 shilling, 20 shilling på 1 pund. För varje kolumn adderas 4 shilling och 4 pence. Rätt svar är B.
	188. B. Subtraktion mellan kolumnerna.
	189. C. Samma variant som 186.
	190. I översta raden adderas de två talen som står till vänster om denna. Mittersta raden adderar det översta och mellersta talet som står i kolumnen till vänster om detta. Understa talet är skillnaden mellan talen ovanför. Rätt svar är A.
	191. 9, 10 och 11 i kilskrift. 12 är rätt svar, alltså alternativ A.
	192. I översta raden adderas de två talen som står till vänster. Mittersta raden adderar det översta och mellersta talet som står i kolumnen till vänster om detta. Understa talet är skillnaden mellan talen ovanför. Rätt svar är A.
	193. Talen utanför ringen summeras. Därpå delas första rutan med 2, andra rutan med 3 och tredje rutan med 4. Talen utanför ringen i den fjärde rutan delas därför följaktligen med 5. Rätt alternativ är A.
	194. År, månad, dag. Det går 106 dagar mellan varje kolumn. Alternativ C är rätt.
	195. Vinkelmått: grader, minuter, sekunder. Det adderas 98 grader, 22 minuter och 15 sekunder i varje kolumn. Rätt svar är C.
	196. C. Samma variant som 186.
	197. C. Yard/fot. Det går 3 fot på en yard. Till varje kolumn adderas en fot.
	198. Kilskrift. Visst vore alternativ A, B eller C att föredra! Tyvärr var babylonierna inga mästare i matematiska tecken. Helt logisk växlade de tecken till 10 och också till 60. Vid talet 60 uppfann de däremot inget nytt tecken, utan använde...
	199. A. Yard/fot/tum. Det går 12 tum på varje fot. 1 Yard, 1 fot och 3 tum adderas till varje kolumn.
	200. De två talen ovanför ringen summeras och delas med talet under ringen. Svaret är i ringen. Rätt svarsalternativ är D.
	201. Longituder. Det går 103° mellan varje kolumn. A rätt svar.
	202. C.
	203. B.
	204. Mayafolkets sätt att räkna. Talen är 0, 1 och 2. Det sökta talet är 3. D är rätt svar.
	205. 4, 5 och 6. Det sökta talet är 7. Rätt svar är A.
	206. Understa rutan är ental. En ruta ovanför denna är tjugo gånger värdet för symbolerna den innehåller. Rätt svar är C.
	207. D.
	208. Talen ovanför ringen summeras. Talen under ringen summeras. Därpå delas den första summan med den andra. Svaret skrivs i ringen. Alternativ C är rätt.
	209. B. 2 * 400 + 7 * 20 + 6 = 946.
	210. B.
	211. Två av de största talen utanför ringen summeras. Därpå summeras de två minsta talen utanför ringen. Den första summan divideras med den andra och skrivs i ringen. A är rätt alternativ.
	212. För varje kolumn stiger talen med 1 och tar därpå ett steg runt cirkeln. Rätt alternativ är A.
	213. Om varje urtag i nycken kan vara 2 mm djupt, tillverkas med 0,2 mm intervaller och det finns 6 urtag, får vi 116 = 1.771.561 kombinationer. Emellertid gick inte nyckeln att tillverka i fullt så många ex, uppskattningsvis 75 - 90% så många. ...

	Svar - en sak fattas
	3D - svar
	Matte 2
	3D - matematik - svar
	3D - rörelse - svar
	Svar - undantag
	340. I alla ord ingår "ett", "två" eller "tre". Det är dock bara "två" i "tvååring" som betyder ett tal. I alla andra uppräknade ord har det ingenting med antal att göra.
	341. Du har ingen nytta av ett rimlexikon då du löser korsord, men allt annat uppräknat har du stor nytta av.
	342. Det rör sig antingen om verkliga saker som finns i rymden, som vi kan observera eller mäta, observations- eller mätinstrument som har med rymden att göra, effekter av något som finns i rymden, solsystemets rörelser och så vidare, med ett ...
	343. Endast "fräknar" stavas som det låter. Egentligen borde orden stavas så här: åhh, kansche, färj, likjilti(g), laks, schön, schanger, staschon, schifta, jakka, siggarrett, liggtorn.
	344. Ett ord är ändrat för att vi tror det ska stavas så: nattduksbord. Vitsen är inte att man måste tolka ordet för att ha en duk på nattbordet för att det ska se snyggt ut, utan det är "tyg" för natten, prylar som är bra att ha till han...
	345. Alla tecken utom "©" används vid tal (numrering, matematik eller mått).
	346. Turkos ingår inte i regnbågens färger. Förutom denna och indigo är alla de andra primär- och sekundärfärger. Man får således 6 stycken ursprungsfärger. För att få det heliga talet 7, la man till indigo, men den passar egentligen int...
	347. Alla utom Amerigo har rest i verkligheten. De andra är stora upptäcksresare. Amerigo påstod sig ha upptäckt en kontinent och fick denna uppkallad efter sig.
	348. Många namn är tidiga namn på välkända popgrupper innan de slog igenom.
	349. Hardangerspets är ingen hundras, utan handarbete (sömnad).
	350. Alla är föremål som registrerar och återger något, med ett undantag: pantografen. Det är en mekanisk förstoringsapparat som inte registrerar något av sig självt.
	351. Kastratsångare är förbjudet, d v s det är numera förbjudet att kastrera sig för att behålla den ljusa pojkrösten.
	352. é associerar varken till ett speciellt språk eller land.
	353. Eftersom uppräkningen slutar med z, kan man anta det är engelska alfabetet. Men i det är "u" ingen vokal och står således fel.
	354. Förkortningarna kan betyda olika saker enligt Svenska Akademiens Ordlista, med undantag av: mag.
	355. Allt betyder "8". Så gör egentligen även oktober, men på grund av att man ställde om almanackan på 1700-talet, är det två månaders förskjutning.
	356. "Skulle" innehåller inte "f".
	357. Alla ord betyder flera saker eller kan stå för flera saker, utom "finurlig".
	358. Allt smakar säkert gott, utom pemmikan, som används som proviant för att överleva i kalla trakter. Pemmikan är en blandning av fett och kött, kanske uppiffat med bär. Man är tvungen att äta en viss mängd fett om dagen för att inte fö...
	359. En herrbetjänt är en klädhängare. De andra är personer.
	360. Andra bokstaven är “u” utom i “maj”.
	361. Det kan väl diskuteras vad som ska höras till läkarvetenskapen eller ej. Frenologi hör definitivt inte dit längre. Det är läran om en persons läggning och framtid endast genom att avläsa knölarna på huvudet. Vetenskapen grundade sig p...
	362. Pyramiden inte till de regelbundna polyedrarna. En polyeder är sammansatt av en mängd likadana plana ytor. Kuben är till exempel sammansatt av sex stycken kvadrater, tetraedern är sammansatt av fyra stycken liksidiga triangelformade ytor. Py...
	363. Bokstäverna eller tecknen med undantag av "i" uttalas med andra bokstäver än respektive avbildad. Uttalet är: se, ku, eks, säta, i, ss, et.
	364. Varje bokstav med undantag av "f" kan uttalas på olika sätt insatt i ord. C kan uttalas s eller k, g kan uttalas g eller j, k kan uttalas k eller tj, t kan uttalas t eller sch. Exempel är Crescent, gem, gemål, kedja, Kempe, tio, station.
	365. Pelargon är en blomma. De andra är geometriska figurer.
	366. Det är de klassiska "Världens sju underverk". Om vi ska hitta ett undantag, bör det bli Keopspyramiden: det enda som finns kvar i dag. Men ett alternativ till svar kan också vara Babylons hängande trädgårdar, för man tror dessa aldrig ex...
	367. Jahve (eller Jehova, beroende på vilka vokaler man stoppar in) är de kristnas gud, vars namn inte får nämnas.
	368. Pepparholm är den ö som planeras att göras i samband med Öresundsbron.
	369. Den 5/10 1582 har aldrig existerat: det var då man strök elva dagar för att almanacken slog för mycket.
	370. Tamburstav har ingenting med ett hus att göra: det är en taktpinne.
	371. “Det våras för mormor” har ingenting med Mel Brooks filmer att göra: den handlar om Mae West.
	372. "Casino Royale" passar inte in bland Bond-Filmerna, eftersom den är en parodi, där David Niven har huvudrollen. Det är också den första 007-boken som Ian Fleming gav ut: hjälten var inte döpt till James Bond där.
	373. Blå livsmedelsfärg hittar du inte i butikerna. Orsaken är att den är giftig i större mängder, laxativ. Blåfärgad mat ser inte heller aptitlig ut.

	Siffror & symboler - svar
	Stegvis - svar
	390. Figurerna vrids och blir mörkare, men mellan D och E är en borta.
	391. En figur i varje ruta blir 50% större, varpå figurerna flyttas om, men vid B är två figurer större.
	392. En figur i taget förvrängs, men vid C förvrängs två.
	393. Två figurer växlar färg, men vid B växlar tre figurer färg.
	394. Det är tre av varje figur i varje ruta. Undantaget är att det ibland förekommer fyra figurer i varje ruta enligt följande serie: cirklar (A), trianglar (B), kvadrater (C), cirklar (D), trianglar (E) och trianglar (F). F är alltså fel. Fär...
	395. En grafisk symbol hoppar till ett annat hjul. Hjulen vrids därpå ett kvarts varv och byter läge slumpvis. I B har dock inte "+"-symbolen bytt hjul.
	396. Innan steg D måste denna vridning göras:
	397. Innan steg B måste denna vridning göras:

	Blandat - svar
	398. Sjökon har 6 halskotor, sengångaren 6 - 10, tamandumyrsloken 8.
	399. Man kan göra sju st med enkla redskap:
	400. När man diskuterar när Jesus verkligen föddes. Om en person håller fast vid att Jesus är född 4 år före Kristi födelse, vet man snart inte vilket årtal som avses då diskussionen förs vidare. Då får man först förklara att år 0 ä...
	401. Tal som endast innehåller 0, 1, 3 och/eller 8 kan spegelvändas och läsas likadant. Tal som endast innehåller 0, 1, 2, 5, 8 och 9 i vissa kombinationer kan man vända upp-och-ned på. Tal som innehåller en kombination av båda alternativen k...
	402. Det blir omkring 23 bokstäver. Det kan ju diskuteras om “o” och “i” ska vara med.
	403. Frågan var om tre decimaler var överdrivet. En A4 är 300 mm hög. Vi kan först prova om 2 decimaler på zoomen är tillräckligt. Skillnaden mellan 1:1,00 och 1:1,01 är 1%. 1% på 300 mm är 3 mm. Det verkar för grovt att justera zoomen me...
	404. Man kan programmera in 7/6 och 6/7. Man är då säker på att få med det viktiga programmet, men nackdelarna är att man kommer att stöta på samma problem igen samt att man får avprogrammera den inspelning man inte vill ha. Alternativet är...
	405. Skylten gäller ju inte småbarn. Ingen kan hindra ett barn cykla där. Men var drar man gränsen? Ska man dra gränsen vid en viss ålder får man ju införa bevakning med krav om legitimation. Alltså är det ingen åldersgräns heller. Men f...
	406. Man kan inte ha varannan spåna bred och varannan smal, då man flätar på diagonalen. Det stämmer inte, då man flätar sidorna.
	407. Den första figuren föreställer (en man bakom) sköld och spjut.
	408. Det finns 13 - 14 rörelser till hos jorden, solen och månen, förutom de som är nämnda i uppgiften:
	409. Den långsammaste spridningen är att man skickar 10 kopior till en vän och 10 till en annan. Det behöver alltså aldrig vara mer än 3 personer inblandade, hur lång tid som än går.
	410. Det tar 7 minuter för solen att gå från kant till kant (detta får du alltså klura ut i denna uppgift). 10 sekunders visning blir 160 bilder. 160/7=22,8. Putte bör filma med 20 bilder/minut. Den filmade scenen tar då omkring 8,75 sekunder ...
	411. Bussen blir ca 500 kg lättare. Detta är hört av en busschaufför. Det går att uppskatta om man kan beräkna hur många kvadratmeter plåt en buss har till ytterhöljet, man antar att det är 1 mm smuts i medeltjocklek och att smutsen väger ...
	412. Eftersom du tar ett steg framåt, minskar du proportionellt mycket mer till det närmaste staketet än det bortre (t ex 1 av 5 steg för det närmaste mot 1 av 20 steg mot det bortre). Det betyder att om du tar ett steg framåt, blir det närmas...
	413. Nej, pianots skala och trumpetens stämmer inte överens. Miniräknaren räknar rätt: det är en viss skillnad mellan 128 och 129.74. Hur man än håller på att räkna, finns det inget samband mellan 2/3n och 1/2m, till allas fasa med absolut ...
	414. Ett barn, som håller på att lära sig läsa, hör uppenbarligen ett ord för första gången. Barnet kan omöjligen gissa att ordet börjar med “c”.
	415. Orden BY och OS i svenska handalfabetet.
	416. 13. Det kan räknas ut enligt följande: Om sträckan är endast 1 timme lång, möter tåget du åker ett annat efter en halv timme. Alltså möter du ett tåg i halvtimmen. Sträckan i timmar multipliceras alltså med 2. Detta bör ge åtminst...
	417. Det är väldigt stora ytor på möllevingarna och väldigt tryck på dem, då det blåser. Den långa möllevingen är av trä och är inte lika stark som ett propellerblad på ett vindkraftverk. Vingen på en mölla vrids därför väldigt myc...
	418. Merkurius går väldigt nära solen. Solen kan inte synas från Malmö vid midnatt. Därför kan omöjligt Merkurius synas heller. Merkurius är antingen morgonstjärna strax innan solen går upp, eller aftonstjärna, strax efter solen gått ned.
	419. Då det gäller att peka ut höjden till ett föremål man tidigare observerat på himlen, pekar man omedvetet ut för liten vinkel. Antingen det är för jobbigt att höja någon kroppsdel eller man omedvetet tar hänsyn till himlavalvets välv...

	Svar - Ledningsdragning
	420. Inte ens en boll räcker. Den klassiska lösningen är att rita upp figuren på en ring.
	421. Eftersom det är tillåtet att ha ett hål i föremålet man ritar upp figurerna på, kan man kopiera detta hål och borra ett tillräckligt antal hål i en plåt. Hålen ska vara väl avgradade, så man med pennan kan rita en sammanhängande li...
	422. För 4 hus och 4 leverantörer visas en lösning där man behöver borra 8 hål i en plåt.
	423. Lösningen för 6 hus och 6 leverantörer ser ut så här:
	424. Lösningen för 8 hus och 8 leverantörer ser ut så här:
	425. Studerar vi denna modell, kan vi se att det går att lägga till ett godtyckligt antal hus och ett godtyckligt antal leverantörer, utan att linjerna kolliderar i samma plan: alltså kan man rita upp ett oändligt antal hus och ett oändligt ant...

	Klotsar
	426.

	3D-pussel
	427. 3 bitar (tre L-formade bitar - här har tungor och uttag kommit till, för att hålla samman bitarna):
	428. 4 bitar:
	429. 5 bitar. Tänk dig att först att dela en kub i 4 bitar med två raka snitt.
	Därpå skär man ett V-format spår på toppen av bitarna. En femte likadan bit tillverkas. Därpå tar man 5 st 0,1 mm tjocka plåtar, utklippta som en kvadrat med kubens sidor som mått och limmar på de 5 klotsarna. Om kuben är 100 mm lång, bli...
	Till detta kommer tungor och uttag för att pusslet ska hänga samman.
	Ovanstående som foto.
	430. 6 bitar. Tänk dig att först dela en kub i 6 st pyramider.
	Därpå sätter man dit tungor och skär uttag, så pusslet hänger ihop.
	431. 7 bitar. Här delar man en kub i 8 bitar, varav en kastas.
	På varje bit limmar man en plåtbit med kubens längd gånger halva kubens längd. Dessutom borrar man ett hål och sätter in ett stift i varje pusselbit, för att de ska hålla samman. Fyra av pusselbitarnas ytor kommer vid någon placering att va...
	Om man placerar 3 pusselbitar på lämpligt sätt, kommer de att täcka 4/8 av kubens volym.
	Därpå kan man placera de fyra övriga pusselbitarna.
	Ovanstående som foto.
	432. 8 bitar.
	433. 9 bitar. Man tillverkar 9 stavar. I ett hörn på en långsida sätter man i stift. På samma sida + sidan närmast får man borra erforderligt antal hål. Det är alltså 4 sidor av stavarna som är helt släta.
	Tre stavar placeras enligt bild.
	De sätts samman. 3 nya stavar placeras ut.
	Dessa sätts samman och tryck ihop med de 3 första. 3 nya stavar sätts samman och trycks ihop med de föregående.
	434. 10 bitar. Om kubens sida är 1, och antalet pusselbitar är n, är måtten på en pusselbit 1*0,5*(n/ 2). I en sida sättes 2 stift. I samma sida borras n-2 hål. n/2 pusselbitar placeras bredvid varandra, alla med stiften åt samma håll. Detsa...
	Modellen gäller för alla kuber med ett jämnt antal pusselbitar. De kuber med ett udda antal pusselbitar kräver sina respektive lösningar.
	435. 11 bitar. Man skär ut 12 bitar ur en kub och kastar en bit.
	Därpå förser man varje bit med tunna metallplåtar, motsvarande lösningen på 5-bitars-pusslet.
	436. 12 bitar. Samma lösning som för 10 bitar.
	437. 13 bitar. Snarlik lösning som för 9-bitars-pusslet.
	Om kuben har längden 1, har varje pusselbit måtten 1*1/3*1/4. Måttet på kuben blir då 1*1*1,083: det är den lösningen jag har, som avviker mest från en idealisk kub.
	438. 15 bitar. Varje bit är 1*1/5*1/3 av kubens längd. Tungorna är 0,2 mm tjocka och gjorda av plåt.
	439. 17 bitar. Snarlik lösning som för 13 bitars-pusslet. Kuben får måtten 1*1*1,18.
	440. 19 bitar. Snarlik lösning som för 17-bitars-pusslet, men här har man 5+4+5+5 bitar i 4 lager. Kuben får måtten 1*1*1,05.
	441. 21 bitar. Snarlik lösning som för 15, bitar, men här har man 3 lager med 7 stavar i varje.
	För varje kub med fler bitar än så här, blir lösningen alltid någon av de sist visade. Har en kub ett jämnt antal bitar, blir lösningen som för 10 bitars-pusslet.
	Är antalet udda, undersöks först om antalet är jämnt delbart med något: det blir då antalet lager. Lösningen är snarlik 15 bitars-pusslet.
	Om inte något av det uppräknade stämmer (antalet bitar är då ett primtal), tar man reda på den närmaste hela kvadratroten ur antalet bitar. För 23 bitar blir det alltså 5. Det fattas i detta fallet 2 bitar. Antal lager är 5. Antalet bitar i...
	Nästa primtal är 29. Vi får fem lager med 6+6+5+6+6=29 bitar. Varje lager blir då 1/5+1/5+1/6+1/5+1/5. Kuben får måtten 1*1*1,03.
	Nästa primtal blir 31. Vi får 6 lager med 5+5+6+5+5+5 bitar. Tjockleken på varje lager blir då 1/6+1/6+1/5+1/6+1/6+1/6. Kubens mått blir 1*1*1,03. Felet från en korrekt kub blir alltså inte större, ju fler bitar som ingår.

	Mer 3D-pussel - svar
	442. En tetraeder kan delas i två lika bitar. Man kan dela den rakt genom tyngdpunkten, med den skurna ytan parallell med en av tetraederns kanter.
	443. En tetraeder kan delas i tre lika bitar. Det är bara att skära från "toppen". Man måste ha 120° mellan snitten, men annars kan man ha valfri riktning.
	444. En tetraeder kan delas i fyra lika bitar. Den har ju fyra hörnor. Man markerar mitten på varje kant och varje yta och har som utgångspunkter.
	En tetraeder har fyra ytor också, så det finns två lösningar.
	445. Ni som trodde man kunde göra en stor tetraeder av 5 små tetraedrar trodde fel. Titta först på figuren nedan till vänster. Enkel och snygg, eller hur? Men börjar vi att placera ut fyra tetraedrar på ett bord, får vi bottenytan helt täckt...
	446. En tetraeder kan delas i sex lika bitar. Den har ju sex kantbitar. Man markerar mitten på dess fyra ytor och har som utgångspunkter. Därpå skär man från varje spets tre snitt mot dessa punkter.
	447. Det finns bara ett sätt att limma samman två kuber, vilket redan är visat. Det finns två sätt att limma samman tre kuber. Det finns 7 sätt att sätta samman 4 kuber. Det blir totalt 10 olika sätt.
	448. Alla utom den sista figuren är symmetriska, d v s går att dela och göra hela igen med en spegel. Det krävs alltså fem hoplimmade klotsar för att göra något som inte är symmetriskt.
	449. Alternativ B är rätt.
	450.
	451.
	452.
	453. D är rätt.

	Natur - svar
	454. Pir-ålen. Då den ska rycka loss kött från ett kadaver, slår den knut på stjärten. Knuten vandrar fram mot huvudet, varvid ålen på detta sätt tar spjärn mot kadavret och kan rycka loss en bit kött.
	455. En haj, tjurhuvudhajen. Skruvformen gör att äggen borrar ner sig i korallrev.
	456. För konsistensen. Det har ingenting med smaken att göra.
	457. Kamel.
	458. Gråsuggan.
	459. 750 st (Illacme Plenipes).
	460. 4 gånger (safir).
	461. Konstgjorda diamanter.
	462. Opossum (12 - 13 dagar).
	463. I Indien. Det finns både lejon och tigrar i Indien.
	464. Den amerikanska bergsvakteln.
	465. Sengångaren.
	466. Den tidiga människan grävde efter rötter och behövde då kraftiga naglar. Det har ingenting att göra med att fingrarna får mer luft eller solljus än tårna.
	467. Kameleonten.
	468. Ja, trekantiga och tolvkantiga.
	469. Havsleguanen. Det är sällan det regnar och finns vatten på Galapagosöarna.
	470. Myrsloken. Myror och termiter ger inte så mycket energi.
	471. Klumpfisken.
	472. Blåval.
	473. En slemmask på västkusten mätte 55 m. En blåval kan bli 34 m.
	474. Kaskelot.
	475. Valhaj.
	476. Bägge är lika grå. Den vita har bred mun, wide, vilket är förvrängt till “white”. Den “svarta” hade troligtvis tagit sig ett svart gyttjebad då den upptäcktes. Den svarta har spetsig nos.
	477. Vrålapan.
	478. RNA-molekylerna duger inte som definition. De kan kopiera sig, men är inte levande i sig själv. Ett datorprogram kan också kopiera sig. Ämnesomsättning duger inte heller som definition. Viruspartiklar är levande men saknar ämnesomsättnin...
	479. Degus.
	480. Giraffen.
	481. Humlefladdermusen.
	482. Sillvalen.
	483. Valhajen.
	484. Marin: smörbult. Sötvattensfisk: dvärggoby.
	485. Sjöhäst.
	486. Manet.
	487. Snabelpungdjurets unge väger 0,005 g.
	488. Snäckan i örat. Pulsens dunkande skulle dränka alla andra ljud. Snäckan får sin näring via en vätska.
	489. Tandemalj.
	490. Björndjuret överlever både vakuum och kraftig strålning.
	491. Nerven har kommit i kläm. Det är inte blodflödet som hämmats.
	492. Ödlan Sphaerodactylus ariasae är 3 cm lång.
	493. Som en bulle, d v s plan undersida (p g a luftmotståndet) och konvex ovansida.
	494. Hårstjärna (en släkting till sjöstjärnan).
	495. Inte på grund av skalets tjocklek, för detta kan göras hur tjockt som helst. Ett tjockt skal klarar av ett tyngre ägg. Men för tjocka skal hindrar ungen att andas i ägget och att hacka sig ut.
	496. Snabelpungdjuret.
	497. Tornsvalan. Den äter, sover och parar sig i luften.
	498. Tuggmuskeln.
	499. Koraller.
	500. Lika mycket.
	501. Huggormen ruvar inte äggen och lägger inte heller äggen i en kompost, som värmen äggen. Enda sättet för huggormen att överleva i Sverige är att föda levande ungar.
	502. Giftiga larver. Det är antagligen därför den inte föder upp egna ungar, för om den matade dem, skulle ungarna dö.
	503. Ja. Det tar så lång tid att fälla ut och fälla ihop vingarna, att de ofta undviker att flyga. Det är energikrävande, samtidigt som de under tiden är ett lätt byte för rovdjur.
	504. Antarktis. Genomsnittshöjden är 2165 m.
	505. Ägget. Dinosaurier, groddjur och fiskar la ägg innan det fanns fåglar.
	506. Havsleguaner kan bli 7 cm kortare.
	507. Det finns ingen klar gräns. De bananer vi äter är frukter, men andra sorters bananer kan bara ätas kokta och är därför en grönsak. Frukter brukar innehålla frön. Grönsaker kan vara rötter, stjälkar, blad, blommor och även frukter. ...
	508. Det är fel uppfattning. Oxhackarna hackar hål i skinnet och äter av köttet.
	509. Nakenråttan. Den gräver gångar med sina gnagartänder och vill inte ha jord i munnen.
	510. Humlefladdermusen.
	511. Hydra.
	512. Södra korset.
	513. Kolibrin. Den kan också ha en puls på 1000 och 500 andetag i minuten.
	514. Näbbdjuret och myrpiggsvinet.
	515. Havsuttern.
	516. Hjortsvinet.
	517. Ja, eftersom armen inte är kall, fungerar blodomloppet som det ska. Det är alltså nerverna som kommit i kläm.
	518. Arktis.
	519. Acetylsalicylsyra (huvudvärkstabletter).
	520. Långörad pika lever på 6 200 m höjd i Himalaya. Fåglar och insekter kan vistas ännu högre.
	521. Hannen hos de flygande hundarna avsöndrar mjölk från sina bröstvårtor, enligt Illustrerad Vetenskap nr 3 96. Men då hade man inte sett hannarna dia sina barn, utan tog det för troligt. Artikeln tar också upp att hannar hos husdjur kan bl...

	Filmer och TV-serier - svar
	522. Bägge.
	523. Uttrycket användes av Ingrid Bergman. Lisle spelas av Isabella Rossellini, Ingrids dotter.
	524. Fowley. Ej att förväxlas med Dana Scully, Dana utan “i”.
	525. En skalbagge.
	526. 5 år.
	527. Katherine.
	528. Ja. På bio visas filmen med 24 bilder/s. På TV visas de med 25 bilder/s. Det gör att filmer på TV är 1 minut kortare per 30 minuter.
	529. Han blev nedkrympt och trampad av en sko.
	530. Tio i 2.
	531. 4:15.
	532. Nu finns det ingen bil framför henne.
	533. Sigerson
	534. Theresa
	535. Indien. Bollywood spelar in 2,5 gånger fler filmer än Hollywood.
	536. Långben (styrketränar).
	537. Brutus, som tänkte gifta sig med Olivia, såg rött då hon kom tillsammans med Karl-Alfred och Lill-Pär (som de hittat i en korg). Skådespelarnas kläder var helt i rött för att markera detta. I slutet av filmen blir Brutus rädd och flyr....
	538. Blodet borde synas under hans fotsulor, då han tar ett nytt steg. Man ser bara nästa fotavtryck uppstå.
	539. Cyklotron.
	540. Jerry. Wilma nämner honom vid ett tillfälle.
	541. Hon knackar inte alls på TV-rutan. Hon försöker skrika och klappa i händerna, vilket inte hörs. Därpå kommer två TV- tekniker fram till henne.
	542. John Dogget är Robert Patrick, densamme som spelar metall-man i Terminator 2.
	543. Barnet heter What. Då Onkel Fester ska gifta sig, kommer detta lilla barn i en kista (i stället för barnvagn).
	544. I början och slutet färg, i övrigt är det mesta i svart/vit. En flicka, som förekommer att par gånger, har en röd klänning. Då stearinljus tänds, är lågan i färg.
	545. Stretch, Fatso and Stinkie (Spännis, Tjockis och Stinkis).
	546. Det verkar inte så. Den sista Sherlock Holmes-historien handlar om första världskriget. I slutet av 20-talet hade Conan gått över till att ägna sig åt spiritualismen. 1922 spelades den första stumfilmen in. 1927 gavs sista samlingen ut i...
	547. En fluga (under balen).

	Blandat - svar
	548. Under stora depressionen i USA 1920. Bananas är slang för pengar.
	549. Knut. En kink är en slags trasslig knut (som kan uppstå mitt på en metrev). En kung kan även vara hoptrasslade råttsvansar, en slags knut.
	550. Historien är sann.
	551. Spegeltillverkaren gjorde så att man bearbetade spegeln en dag, varefter man tog in den i ett mätrum och lät den anpassa sig till rumstemperaturen under ett dygn. Därefter mätte man felslipningar på spegeln med hjälp av en laser: strålen...
	552. Det finns ingen klar gräns. Det finns ingen gräns för storleken (för då hade Pluto inte varit en planet utan en asteroid). Det finns ingen gräns för hur långsträckt banan kan vara, för det finns loss-slitna planeter utan solar ute i ry...
	553. Jag har kommit fram till 26 - 28 olika signaler av 32, om man gör en skylt enligt vidstående figur. Skylten är en halv meter bred. Den översta lampan är placerad i höjd med översta kanten på fönstret på loket, den nedersta lampan är p...
	554. Trassling.
	555. Alla de uppräknade är förbjudna.
	556. Det beror på när man tycker att det andra slaget har klingat av. En person uppfattar det vid punkten (a), medan en annan uppfattar det redan vid punkten (c). Båda punkterna är ytterligheter, så dessa är bra att utgå ifrån.
	557. Ja, genom att på 6ans plats skrapa igenom 4 ark.
	558. “Gödning” kommer av att föda upp djur. Man ger alltså djur gödning för att de ska växa ordentligt. “Gödsel” är näring till växterna. Man antog att man inte kunde sälja så många flaskor i vanliga butiker om man benämnde det ...
	559. Ja,
	560. På andra plats.
	561. Om du springer förbi siste man, springer ni rimligtvis på en stadion. Du varvar siste man. Du kan ligga på vilken plats som helst, utom sista.
	562. Bägge svaren är rätt. En gång i tiden bestämde man att en riktning skulle heta “norr”. Den ända på magneten som pekade dit skulle också heta “norr”. Sedan kom man på att en magnetisk nordpol attraherar en magnetisk sydpol: jorde...
	563. Hela jordklotet.
	564. Hela universum.
	565. Trådrullen rullar mot det håll du drar. Om tråden kommer ut på ovansidan av rullen, lindas tråden av. Om tråden kommer ut på undersidan av rullen, lindas tråden på. (Det sistnämnda fungerar inte med en fylld trådrulle.)
	566. Kina gränsar till 16 länder och kolonier.
	567. Veckodagar förkortas till två bokstäver.
	568. Månader förkortas till tre bokstäver.
	569. Skorren = vrå, kök. Förr byggdes ju köket upp runt den stora bakugnen. Förr hade man ibland bara ett rum i husen. Skorren betyder även taknock, har jag hört. I så fall stenen på skorren.
	570. De var av gummi. De var gjutna i ett stycke av 3 cm tjockt gummi, skalenliga eller i halv skala. Hollywood använder sällan riktiga djur, eftersom konstgjorda är bättre på att lyda kommando. Den svarta katten i “Sabrina - tonårshäxan”,...
	571. De kom sist i veckan. Tidigare startade veckan med söndag.
	572. En levande organism behöver syre och näring.
	573. Det spelar ingen roll. Det som är intressant är utstrålningen från värme-elemenetet i den infraröda delen av spektrumet. De färger vi ser har inget med den infraröda delen att göra. Vit färg reflekterar mycket ljus; svart färg reflekt...
	574. Besättningen i Apollo 13. En explosion i en syretank gjorde att man inte kunde landa på månen, utan rundade den. De var 400 187 km från jorden vid det tillfället.
	575. Nej, de byggdes med den precisionen, jämfört med vissa stjärnor på himlen. Jordaxeln vrider sig långsamt, så varje pyramid som byggdes kom att ligga något mera vriden österut jämfört med föregående. Det var duktiga lantmätare som m...
	576. Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika och Kina.
	577. Nej, rent vatten leder ingen ström. Man kan sänka ner en lysande ficklampa i ett fyllt badkar. Vatten med föroreningar, helst salt, leder däremot ström bra. Våra kroppar består ju mycket av saltvatten: därför tar strömmen gärna vägen...
	578. Vattenloppan.
	579. Elfenben, pärlor, bärnsten, korall och jet (eller gagat).
	580. Ja. Kenneth Parks i Kanada mördade sin svärmor och vaknade då han skulle mörda sin svärfar. Han polisanmälde sig själv och blev senare frikänd.
	581. I kolumn (E) skrev jag ett visst antal “x” + alla sorters lull-lull. Kolumn (C) ändrade jag till att lägga samman kolumn (A), (B) och (E). I kolumn (D) står då alltid ett tal. Vid värde över 20 (eller vad man nu vill ha) är talet i ko...
	582. Om man ska ha någon chans att klura ut ett registreringsnummer, kan man titta på de förbjudna, punkt 555. Tar man uteslutningsmetoden och antar att bokstäverna ligger på samma platser på 3 x 3 - rutorna, får man NWL807.
	583. Dito, LHW117.
	584. Trianglarna har olika vinklar men lika stor yta.
	585. En gissning att A skickat motsvarande foto till många. Hon rationaliserade det hela genom att lägga samman flera likadana kopior och klippa bort sin son. Då man lägger samman några likadana bilder och klipper, blir alla delar rakt genom pac...
	586. Universum är omkring 15 miljarder år gammalt, inte 50. Översättaren måsta ha hört fel.
	587. Att vända en bild 180° med- eller moturs är samma sak. Resultatet blir detsamma. Det är alltså en funktion onödig.
	588. Det är svårt att rätta till med automatisk sökning. Då det är viktigt att kodningen ska innehålla gemena och VERSALER på vissa ställen, samt att koden även innehåller en siffra här och var, har Knut-Otto ställt till en svår skada, ...
	589. Jag kom till 99.
	590. Vem har sagt att de måste vara på samma plats vid samma tidpunkt bägge dagarna? Låt i stället tvillingen starta samtidigt. Det är inte alls säkert att platser och tidpunkter stämmer.
	591. prick streck streck prick mellanrum prick streck prick mellanrum prick prick mellanrum streck prick streck prick mellanrum streck prick streck = .--. .-. .. -.-. -.- = prick = .
	592. Kloningen har kommit så långt i dag, att en person kan ha två biologiska pappor eller två biologiska mammor. Det är även tänkbart att en person kan ha två biologiska mammor och en biologisk pappa eller omvänt.
	593. Axeln till tramporna lossas, som om man fattade den med en skiftnyckel och fortsatte trampa normalt. Det är tvärsom mot vad man föreställer sig. Det har att göra med att skruven försöker göra en rullande rörelse då man trampar. C är d...
	594. Det stämmer för 301 får, men även 301+420*n.
	595. Det ena svaret är att han är bödel och avrättar sin fru. Det andra svaret är att han är oskyldigt dömd och har avtjänat sitt straff. Då han är frigiven, ser han sig fru tillsammans med hennes älskare (som satte dit honom). Då mördar...
	596. B.
	597. A.
	598. Galapagos-pingvinen. Ibland simmar den till norra halvklotet på jakt efter föda.
	599. Då man skulle standardisera klädstorlekarna, gjorde man A-serien till spensliga, B till smala, C till normala, D till fylliga och E till väldigt kraftiga. B och C var de enda som användes.
	600. Kaniner får ligga gömda ett tag, till exempel i en hatt. Ett marsvin hade avslöjat sin existens.
	601. Ja, denna persons DNA märks bland alla andra i blodet. Vid en blodtransfusion byts endast 20 - 30% av blodet ut. Sedan förnyas blodet ganska snabbt av kroppen. Så innan patienten är på benen igen efter en blodtransfusion och kan begå en br...
	602. Wendy.
	603. Det var ett långt tåg. Eftersom de gått ytterligare tio meter sedan de hört tåget passerat bron, och alla vagnar ännu inte var över, drog mannen slutsatsen att det var ett långt godståg. Möjligen kunde dottern vinka till lokföraren, m...
	604. Tänk dig att rita en liksidig triangel på ett papper. Nu ska du göra den större och större. Du behöver en hel del av jordklotet till hjälp. Du ska göra din triangel så stor, att en hörna är på nordpolen och de två andra hörnorna p...
	626.
	627. Högmod, girighet, lust, avund, frosseri, vrede och likgiltighet.
	628. Det går lika fort. Vid ett experiment fylldes en bassäng med en sirapsliknande substans, som var dubbelt så seg som vatten. Man kom fram till att simmarna mötte större motstånd i den sega substanse, men kan göra böttre avstamp, så effek...

	1 X 2 svar
	629. 2.
	630. X.
	631. 1.
	632. 2.
	633. X
	634. 1
	635. 2
	636. X.
	637. 1. Varje molekyl ligger på rätt plats. I ståltråd ligger molekylerna slumpmässigt, varvid en del svaga partier uppstår i materialet.
	638. 2.
	639. 1.
	640. 2. Ingen cell i kroppen har större avstånd än 0,15 mm till en kapillär.
	641. X.
	642. 2.
	643. X.
	644. X.
	645. 1.
	646. 2.
	647. X
	648. X
	649. 2
	650. X
	651. X
	652. X
	653. X
	654. 2
	655. 2
	656. 2.
	657. X. Pitohui dichrous har giftiga fjädrar och giftig hud.
	658. 1.
	659. 2
	660. X
	661. 2
	662. 1 och X.
	663. 1, X och 2 är rätt.
	664. X och 2 är rätt. Allt antas ha startat med Big Bang. Universum kommer aldrig att dra ihop sig, utan utvidgar sig allt snabbare. Strängteorin, där vibrerande strängar kan skapa olika partiklar (elektroner, protoner mm), beroende på hur de v...
	665. 1
	666. Allt är korrekt.
	667. 1 och X.
	668. X
	669. 2
	670. X (200 g per dag).
	671. A och B.
	672. X
	673. 2
	674. 1. (Tesla, som nästan var klar med radion, men Marconi hann att patentera den först.)
	675. X. Det är lite mer komplicerat än djurets längd i förhållande till kroppsvikten. Det har med djurets ämnesomsättning att göra också. De minsta däggdjurens celler förbrukar syre 90 gånger snabbare än de största däggdjuren.
	676. 2. Samma som kolibrier.
	677. 1, X, 2. De första hemdatorerna hade bara ett femtiotal strömställare och lika många lysdioder.
	678. 2
	679. 2
	680. X
	681. 2
	682. X
	683. 2
	684. 1
	685. 1. De tjocka strängarna hos båda instrumenten är normalt stämda i E, lika högt. Strängen är dock tjockare på el-basen och klingar annorlunda; med elektroniska filter får man den att låta ännu lägre.
	686. 2. Det var en variant av radion. Då man närmade sig antennen, ändrades ljudet. Man kunde spela, genom att dirigera med händerna i luften.
	687. 2.
	688. X (husdjur ligger på andra plats i världen).
	689. 1 (direkt) eller 2 (indirekt).
	690. 2. Man uppskattar att det levt 106 miljarder människor på jorden.
	691. 2. 30% dör av kvävning.
	692. 2. Orkan i USA.
	693. 1.
	694. 1. Havsuttern har 110 000 - 125 000 hårstrån per kvadratcentimeter hud.
	695. Alltid lika mycket.
	696. 2. Vi har alltid ungefär lika många. Storleken på fettcellerna varierar.
	697. 2.
	698. 2. Det nya systemet innebär 25616 adresser.
	699. 2. Det är en myt att vi inte använder hela hjärnan. Varför ska vi släpa runt på ett tungt huvud om vi inte har nytta av det? Det mesta av hjärnan används till rumslig uppfattning.
	700. 2.
	701. 2. Snöleoparden kan hoppa 15 meter.
	702. X. Syre.
	703. 1.
	704. 2. Libyen mätte 58o C 1922 och Vostok (en forskningsstation vid sydpolen) -89,2o C 1983.
	705. 1.
	706. 2.
	707. 2.
	708. 2.
	709. 2.
	710. 2.
	711. 1, X och 2.
	712. X.
	713. X.
	714. 2. Väte kan inta fast tillstånd. Helium gör det aldrig, då det dels är ett lätt grundämne, dels en ädelgas.
	715. 2.
	716. 2.
	717. X.
	718. 1.
	719. X och 2. Blodgenomströmningen till vissa kroppsdelar ökar, både hos män och kvinnor.
	720. X.
	721. X.
	722. 1. Myggan (honan) behöver bara blod för att äggen ska utvecklas.
	723. 1.
	724. 1.
	725. 1.
	726. Samtliga kan bytas ut. Då en man fått ett kvinnligt hjärta, byts cellernas X-X kromosomer (kvinnliga) så småningom ut mot X-Y kromosomer (manliga) av kroppen själv. Det sker förmodligen genom att stamceller vandrar in i hjärtat via blodo...
	727. 2(enligt deras hemsida).
	728. 2. (Discovery)
	729. Allt ger eko. Det är bara en myt, att andsnatter inte ger eko (Discovery).
	730. Allt stämmer. Testa gärna!
	731. 2.
	732. 2 (Discovery)
	733. 2 (Discovery)
	734. X (Discovery)
	735. 1.
	736. 1. (Illustrerad Vetenskap)
	737. 1. (Illustrerad Vetenskap)
	738. 2. (Forskning & Framsteg). Enligt gaslagen finns det lika många atomer vid lika stort tryck. Eftersom det i fuktig luft finns mer väte än i torr luft, är fuktig luft lättare än torr luft.
	739. 1. På grund av tyngdlösheten har man svårt att rapa ut kolsyran.
	740. 2. Ännu har man inte hittat någon, men teoretiskt borde det finnas. Förmodligen stör en planets gravitation så mycket, att en måne inte kan ha en måne (Illustrerad Vetenskap nr 7 97).
	741. 1. Månen vänder alltid samma yta mot jorden. Jorden kan därför aldrig gå upp över månens horisont.
	742. 730 1. Gulan ger endast näring åt fostret. (Illustrerad Vetenskap 12/03).
	743. Allt är sant. Den sydostasiatiska klätterfisken går upp på land och klättrar i träd.
	744. De ljusceller i ögat som styr dygnsrytmen reagerar mycket långsamt. Man ska ju inte luras att tro att det är dag bara för man ser ett ljus blinkar till.
	745. Näbbdjuret (Illustrerad Vetenskap nr 9/2000)
	746. Allt det uppräknade. (Illustrerad vetenskap 11/2006).

	Trolleri - svar
	747. Du hamnar alltid på ruta "h", hur du än gör, då du backat. Tre steg därifrån i valfri riktning gör att du alltid hamnar på ruta "d". Två steg därifrån gör att du alltid hamnar på ruta "i". Du kan göra varianter av denna, genom att ...
	748. Antalet hela högar minus 4. Detta multipliceras med 14. Därefter lägger man till antalet överblivna kort och lägger till 4.

	Tändstickor - svar
	749.
	750.
	751.
	752.
	753.
	754.
	755.
	756.

	Mobiler - svar
	757. 2*1=(1+1)*1
	758. 2*1=1*(1+1)
	759. (3+3)1=(1+1)*3
	760. (1+1)*2+4*1=(2+2)*2
	761. (5+5)*1=(1+1)*1+1*2=(1+1)*3
	762. 3+2+5=2+3+1+4
	763.
	764.
	765. 1.
	766. 2.
	767. 3.
	768.
	769.
	770.
	771.
	772.
	773.

	Kryptering - svar
	774. Eftersom ett och samma prisma används, är varje lodrät stapel förskjuten lika mycket i sidled. Här är svaren på de tre försök du får:
	775. BANAN
	776. ALKOHOLTEST
	777. VATTKOPPOR
	778. Vadarfågel
	779. Vi träffas i stugan klockan åtta.
	780. GLÖM EJ TA MED KORV!
	781. TTORDITILE = ELITIDROTT
	782. HÄST
	783. Tänd eld
	784. Knölros
	785. Dagbok
	786. Jourpräst. Det är svårt att veta vad som ska vara uppåt på en lös lapp.

	Rebusar - svar
	787. Be tre före komma n före komma s = Bättre förekomma än förekommas.
	788. Deg år i kolon ner = De går i kolonner.
	789. De skålar för framtiden.
	790. Oliver såg s i g om k ring = Oliver såg sig omkring.
	791. En T i C ande bomb = En tickande bomb.
	792. Klockan tänker på urminnes tider.
	793. Iris & Björn kör & får punkte(t)ring
	794. Börsklipp
	795. För R var minus la ek o´n om i likamed runinens brant Förr var min usla ekonomi lika med ruinens brant
	796. Påsk lämnar gemensamma snålare minnen

	Integallistiska - svar
	797. Ô = 1. Läses från höger till vänster.
	798. s= 2.
	799. ¤ = 3
	800. P = 4
	801. ÔÓ = 5 (Talen har 5 som bas, läses från höger till vänster, alltså 01)
	802. ÔÔ = 6 (11 med talen 2 som bas).
	803. Ôs = 7 (21 met talen 2 som bas).
	804. Ô � � = 1. � betyder “lika med”
	805. s � �� = 2
	806. ¤ � ��� = 3
	807. 1+1=2. 5 betyder “plus”.
	808. _ betyder “är inte”.
	809. * betyder "minus”
	810. v betyder “flytta”
	811. Väte
	812. Helium
	813. Litium
	814. ºM betyder “atom”
	815. Atom nummer 26 (järn).
	816. Flytta atom nummer 26 (magnetism). Talet läses från höger 1*25+0*5+1*1.
	817. �XX betyder “magnetism”
	818. -Û betyder “kemi”
	819. /dzQ betyder “radioaktiv”. Atomnummer 92 är radioaktiv. Talet läses från höger 3*25+3*5+2*1=92.
	820. Kemi atomer 11 (Na) + 17 (Cl) = salt ÔW, där ÔWbetyder “salt”.
	821. Kemi atomer väte + väte + syre = vatten <n;, där <n;betyder “vatten”.
	822. Kemi vatten + salt + atom nr 30 (zink) + atom nr 82 (bly) = ström, där Õºd betyder “vatten”.
	823. Flytta magnet + fÔWy ger också ström. fÔWy betyder spole.
	824. Bekräftar att fÔWy betyder spole.
	825. Fyrkant.
	826. Trekant.
	827. Femkant.
	828. Cirkel. uy� betyder “cirkel” och /º “geometrisk figur”
	829. Klot. uy� betyder “cirkel” och /Õf “tredimensionell figur”.
	830. Kub
	831. Platta eller plåt
	832. Ring
	833. Rulla
	834. Omforma eller platta till
	835. Ûyn betyder alltså “omforma”.
	836. Dela
	837. Sätta samman eller laga
	838. Motsatsen till sätta samman. e betyder “motsatsen”.
	839. Motsatsen till “omforma” är “göra hel” eller “återställa”. n.<f betyder då “göra hel” eller “göra kubisk”.
	840. 10 / 2 = 5
	841. 3 * 4 = 12
	842. Vatten
	843. Förångning eller avdunstning
	844. Ånga eller gas
	845. c kan då syfta på substantiv.
	846. S kan då vara verb.
	847. Bekräftar att S är ett verb.
	848. fX.Û betyder stelna.
	849. Hälla i
	850. Fylla
	851. Tömma
	852. Förena
	853. Skriva
	854. Skriva, tydligen alfabetet. Detta består av 24 tecken. Vi ser också att texten läses med start på understa raden, från höger. v är ett verb, att göra något, men användes mer då det handlar om en rörelse.
	855. Räkna
	856. Äntligen presenterar de sig. t betyder de själva eller en levande varelse, vilken som.
	857. Broder 1.
	858. Broder 2.
	859. Broder 1 skriver, broder 2 läser eller får meddelandet.
	860. Broder 2 skriver tillbaka.
	861. <d.yf kan möjligen betyda “skicka brev” eller “skriva tillbaka”.
	862. Broder 3 skickar brev. <d.yfbetyder alltså “skicka ett meddelande”.
	863. Ljust. Vi vet inte om våra vänner skriver med vit krita på svart tavla eller med svart penna på vit yta, men klotet är utan tvivel belyst från vänster framifrån.
	864. Mörkt.
	865. Våra vänner går tydligen ner i varv då det är mörkt.
	866. Betecknar förmodligen tid.
	867. Definitivt “tid”. Den visar olika faser hos en måne eller planet.
	868. Verbet minska.
	869. Bekräftar verbet minska.
	870. Nytt, okänt tecken. Adjektiv.
	871. Liten.
	872. Mellan
	873. Bekräftar “mellan”.
	874. Cylinder
	875. Rör
	876. Borra
	877. Slang
	878. Järntråd, verbet “linda” (till en spole)
	879. Mått
	880. Innermått, yttermått
	881. 5*5*5 = 53 = 125
	882. W är minsta måttenheten, 1. Det är avståndet mellan två atomer i en kemisk förening, tydligen universell. Våra vänner litar inte på att vi vet atomernas diametrar exakt; däremot kan man mäta avstånden mellan atomerna mer exakt i en k...
	883. Substantiv, förmodligen “borr”.
	884. Substantiv, förmodligen “hammare”
	885. Substantiv, förmodligen “verktyg”
	886. Förändra, hamra platt eller platta till
	887. Förmodligen “fästa”
	888. Förmodligen “dricka”
	889. Äta
	890. Förmodligen “djur”
	891. Barn. Tydligen könlig förökning.
	892. Dito. Förmodligen “växa upp”.

	Kryptering 2 lösning
	893. Eva
	894. HÄMTA.
	895. Klockan 9.
	896. Brev
	897. Vid bron
	898. Ta cyklarna
	899. Nyckel i gröna brevlådan
	900. Krypto (dubbelkrypterat)
	901. Nr 78. (vartannat tecken gäller)

	Black box lösning
	902. H6. Numret överst till höger är antalet atomer.
	903. D4, F2
	904. E3, E5
	905. G2, E5, F5
	906. E3, G2, G4
	907. C4, D3, F1, H3
	908. B5, E5, I5
	909. B8, C1, I9
	910.
	911.
	912.
	913.
	914.
	915.

	Förkortningar - lösning
	916. -Nu kan jag gå ut och så vidare (fortsätta att så), eftersom det slutat regna, sa bonden.
	917. -Om vi i stället för (i stället för att dra), får vi nog loss bilen.
	918. Kaptenen körde på grund, av den anledningen att han råkat ge full gas.
	919. -Hoppas det är bättre före detta (skidföre) Vasalopp.
	920. -Jag vill följa med; andra ord jag sagt ska ni inte bry er om!
	921. En vacker gång ledde fram till huset.
	922. -Vi fortsätter att gå, tills vidare vidder dyker upp!
	923. -I stället för att hålla tal för närvarande (för alla som är närvarande), tänker jag håll tal för frånvarande.
	924. -Jag fann min cykel i stället för (i cykelstället märkt) ”besökare”.
	925. -Kälken har bara en med; flera (medar) ligger där borta, om du vill laga den.
	926. Han åt ost.
	927. -Hon är gift för andra gången.
	928. Klockan i backen stå blå.
	929. -Hon är en sådan rar fröken!
	930. -Hennes sammandragningar har redan börjat!
	931. Han ville ha en portion till; och med denna blev han äntligen mätt!
	932. -Stormen går över; havet lugnar snart ner sig!
	933. -Min man är disponent men det är snart dags för vidare befordran, tycker jag!
	934. -Jag vill följa med flera gånger!
	935. Vi gick, följande honom.
	936. -Ska du verkligen gå före Kristus, Paulus, undrade Johannes.
	937. -Ett under (att) havet och landet finns.
	938. -Nej, nu måste jag hem och se över gården, som jag ärvde.
	939. -Har den anhållne inget mer att säga om frågor eller om svar, anhålles även medbrottslingen.
	940. Båten så långsamt bryggan glider ut från; och med detta försvinner ur vår åsyn.
	941. -Grannarna spelade med mycket hög volym i går.
	942. -Försök att trappa upp arbetstempot lite!
	943. -Här är väldigt sankt där borta.

	Händig - lösning
	944. Man klipper längs den heldragna linjen och viker längs den streckade. Därpå sätter man a mot a osv och klistrar. Man får då något som ser ut som en korv-ring. Denna går att kränga runt fyra gånger: på så sätt dyker 4 par bokstäver...

	Svar - mästarproven
	945. D. Hela planen roterar 90° medurs, medan grafiken inte vrids. Den ljusaste figuren får en etta; den näst ljusaste en tvåa och så vidare.
	946. C. Hela plattan roterar 90° moturs, varefter de 4 nedre högra roterar 90° medurs. Alla figurer som hamnar i översta högra rutan blir streckade.
	947. B. Fyra fält i taget vrids som om de satt på en platta.
	948. A.
	949. A. De 4 fält som är närmast en hörna vrids ett steg medurs. Det är alltid samma hörna som vrids: först den översta, sedan den högra.
	950. C. Raderna flyttar sig ett steg.
	951. C.
	952. A. De tre brickorna med 4, 3 resp 2 runda figurer placeras ovanpå den stora figuren, varpå de vrider sig ett steg moturs. Frågan är vilken bricka som ligger överst. Den nedre vänstra brickan ligger överst, sedan den nedre högre.

	Svar - mera kuber
	953.
	954.
	955.
	956.
	957.
	958.

	Svar - mera tecken
	959.
	960.
	961.
	962.
	963.

	Svar - Korsord
	964.
	965.
	966.
	967.
	968.
	969.
	970.
	971.
	972.
	973.
	974.
	975.

	Svar - synpunkter
	976. Ost.
	977. A. Första raden: tecken som börjar på A. A, apostrof, asterisk. Andra raden: tecken som börjar på S. C, Z, S. Tredje raden: tecken som börjar på k.. Q, K, komma
	978. A. Det är platta skivor som lutar åt höger, uppåt, vänster och nedåt. B är en helt platt figur. C har ett V-format spår.

	Svar - Digitalur
	979. Första frågan är om klockan fortfarande visar siffrorna någorlunda eller om det är helt hopmixat. Det verkar som om den fortfarande visar siffrorna någorlunda. Man kan också dra slutsatsen att de fyra siffrorna är lika förvrängda, med ...
	980.
	981.

	Svar - Matematik som bas
	982. 16. Här är det vanliga tal med 10 som bas.
	983. 5+13=18. 18 med 2 som bas (binärt) är 10010.
	984. 9+15=24. Hexkod, 16 som bas. 24 skrivs då 18 (1*16+8).
	985. 8.
	986. 10111.
	987. 8.
	988. 3 som bas. 12.2+3=5, där 5 skrivs som 12.
	989. 10.
	990. 13.
	991. 1.
	992. 4.
	993. 5*6=30. Binärt 11110.
	994. 13*20=260. Med 5 som bas blir svaret 2020.
	995. 546/13=42. Med 7 som bas blir svaret 60.
	996. 34+41=75. Med basen 9 skrivs 75 som 83.
	997. 27+177=204. CC.
	998. 11. 31+4=35.
	999. 5 som bas. 78*52=4056.
	1000. 7 som bas. 851/23=37.
	1001. 2112 stämmer för alla tal med basen 3 till 16.
	1002. 1460/52=30. Tal med basen 11. 1881/57=33.
	1003. 3D4/14=31. Tal med basen 15. 874/19=46.
	1004. Basen 2. 42/6=7. Går inte jämnt med någon annan bas. Det blir tal som 273/12 med basen 3 os v.
	1005. 2+3=5
	1006. 3-2=1
	1007. 3*2=6
	1008. 8/4=2
	1009. 3.
	1010. 3.
	1011. Med 10 som bas. 9+1=10.
	1012. Med 10 som bas. 9+3=12.
	1013. 10+11=101 binärt
	1014. 110+101=1011 binärt
	1015. 210+102=1012 med basen 3
	1016. Rätt svar 10111. 29-6=23.
	1017. 851/23=37. 5 som bas.
	1018. 1001/77=13. 8 som bas. 1751/115=15.
	1019. 20. 14 som bas är det enda som passar.

	Svar - baksidan
	1020. I varje ruta ska det vara en cirkel, en triangel och en kvadrat, antingen i form av geometriska figurer eller som text. I varje ruta ska det också finnas färgerna röd, grön, gul och blå. Gul fattas i alternativ a. Inget av de tre exemplen ...
	1021. Det förekommer färgerna gul, grön, röd, turkos, violett och blå. Det finns en cirkel av varje färg. Det finns en triangel av varje färg. Det finns en kvadrat av varje färg. Det finns en femuddig stjärna av varje färg. Det finns en sju...
	1022. sista rens 400



