
VÅGRÄTT
1. För den händelse det undgått någon har utrikesminister Anna Lindh mördats av Mijailo Mijailovic.
5. Ulf Peder Olrog skaldade: ”Se Sundbyberg och sedan dö...”
8. Sven Erick Alm ses oftast med hårväxt i konterfejet. Handbollsspelaren Magnus Wislanders ersättare som linjespelare i 

EM-laget är Marcus A(h)lm.
9. Staffan Olssons inspel till Magnus Wislander benämns ofta med termen instick.
10. Martin Sourra är same och återigen med i Robinson. En samepulka kallas ackja, eller om man så vill, akkja.
11. Paolo Rossi gjorde sex mål när Italien vann VM 1982. Hälften av dem i den legendariska kvartsfinalen mot Brasislien 

(3-2).
12. Abdomen. Latin för buken, eller bukhålan.
14. Järnkanslern Bismarck hette Otto i förnamn. Palindrom är väl elementa kan jag tro.
16. MoPSarna har alltsom oftast varit någorlunda bilburen ungdom (nåja) och fjärran från motorcyklarnas bönpallar. På en

dylik pall sitter understundom en spätta bakom själva knutten.
18. Asken är ett av de träd som fäller löven allra först om hösten.
20. Fransk allmänbildning (se laganda/samarbete under själva krysset). General/marskalk Ferdinand Foch var framträdande 

under kriget. Hans groteskt breda aveny är förresten en av stjärnspetsarna ut från Triumfbågen.
22. Kompott kort och gott.
24. Oboen är ett träblåsinstrument.
25. – Välkommen till Taxi Stockholm, var god dröj! Växelverbet blir därmed dröja.
27. När bonden tar en näve havre och synar den noggrant blir det ett axplock.
29. LKW, vilket uttydes Lastkraftwagen och är utrikiska för lastbil.
30. Repris från tidigare MoPSkryss. Säregen är det samma som apart. Orangutangen är en apart.
31. Demonstranter demonstererar för det mesta mot något. Alltså antites.

LODRÄTT
1. Maj på tyska heter Mai. Jimisola Laursen är Sveriges bästa 400-meterslöpare och tävlar för MAI.
2. När någon nyser och vi hojtar ”Prosit”, engelsmannen lite hurtigt säger ”Bless you” och tysken skriker 

”Gesundheit”, säger spanjoren, som gillar att använda bibliska ord i alla möjliga och andra mera omöjliga samman
hang, ”Jesus”.

3. En människa, som helt snöar in på långfärdsskridsko, måste helt enkelt vara en isidiot.
4. Det något ålderdomliga och i bibeln flitigt förekommande oaktat betyder helt enkelt ”trots.”
5. Ja, är pepparn hel så är den inte krossad, inte heller stött eller mald. Således passar omald här.
6. Oavsett om politiker talar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, regionalpolitiska ställningstaganden, eller förhopp-

ningar om minskad försäljning på Systembolaget så kan man ge sig den på att det finns ett riktmål med i bilden.
7. I stian bredvid bor grannen, vilket får till följd att den däri boende suggan kan ges epitetet grannsvin.
11. Legendarisk rysskedja från Spartak Moskva, som spelade skjortan av allt och alla i Canada Cup 1981.
13. Första raden i Beatles-dängan Back in the USSR går som följer: ”Flew in from Miami Beach B.O.A.C., didn’t get to 

bed last night...” BOAC uttyddes för övrigt: British Overseas Airways Coropration.
15. William Taft, var amerikansk president 1909-13. Ture Tventon bjöd måhända på taft till tina temlor.
17. För den som inte är så bevandrad i damekipering kan vi meddela att ett fodral är synonymt med klänning av festligare 

snitt. En dylik kreation är väldigt ofta ärmlös.
19. Har du inte shoppat? Wake up! Mellandagsrean är över sedan länge...
21. Ottawa Senators, med lagkaptenen Daniel Alfredsson i spetsen, har efter en något tveksam start på säsongen klättrat i 

NHL:s Eastern Conference.
23. Oralt. Synonym...
25. Varken en rå potatis eller en rå marsvinsstek har varit i närheten av kokande vatten. Okokt, med andra ord.
28. Förr i tiden tände man kasar för att vägleda, eller i vissa fall vilseleda, sjöfarten. I singular kan det heta antingen kase 

eller som här kas.

-----
Slå mig! Slå mig! Slå mig med din rytmenpinnen! hojtade MA Numminen när han översatte Ian Dury en gång i tiden.
Det får ni gärna göra, bildligt. Som plåster på mina abstrakta sår får ni gärna återanvända korsorset bland nära och högst
eventuella kära.

/ Staffan
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