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Du bestämmer förstås själv hur du löser. Jag
hoppas detta leder till mycket bokbläddrande,
men inte så mycket webbsökande efter citat.

Svaret på ett citat kan vara författaren, eller
verket, eller den eller det som beskrivs i citatet.
Om citatet har en lucka ( ) är det förstås
ordet i luckan som ska in.

Stavningen i texter och namn på verk har
ibland moderniserats.

Detta korsord finns på nätet på starback.se/
kors/jul2021/.

Vågrätt

1 Herr Hugo, ägare till ett jaktslott (12)

10 Görs pseudonymer (5)

11 I den fick systrarna Lorina, Alice och Edith höra en
berättelse som senare blev en bok (9)

12 Med siktet inställt på ett radhus flyttade de tills vi-
dare in i en skinande ny lägenhet i Vällingby. Allt var
som Börje utlovat: Man lagar så mycket gott med Blå
Band. Plast och linoleum var lättskötta material, och i
inflyttningsgåva hade de fått en dammsugare.
På bordet med skiva av päronträ som hon fått i

bröllopsgåva av sina föräldrar ställde de det inrama-
de bröllopsfotografiet. Vivian skulle alltid avsky det.
Av någon anledning kutade hon med ryggen så att
hon såg ut som en skurgumma. Hon, en civilingenjörs
fru! Börje däremot strålade av lycka och tillförsikt på
fotografiet. Alla som fick se det kunde inte annat än
lyckönska Vivian till en så stilig karl. (7)

13 David John Moore Cornwell skrev om den som kom
till där det var varmare (7)

14 Har Giftas och Madame Bovary lett till (4)

15 Ses i Frédéric Mistrals lyrik (10)

20 Sköna maj, välkommen
till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen,

våra lekars vän!
Känslans
väcktes vid din ljusning (10)

21 Hamsun (4)

23 I skogen vid milan sitter Far,
Mor sitter hemma och spinner;
Vänta jag blir väl också karl,
Får en efter mitt sinne.
Det är så mörkt, långt, långt bort i skogen. (7)

26 Edith Södergrans hemby (7)

27 Att se det onda som det bottenlösa
och skänka ondskan avgrundsdjupets rang
det är att gömma huvudet i sanden
där ytlighetens djinner rycka fram.

En ytlig hord drar ut att allt föröda,
en ytlig mordeld i dess väsen pyr
och det som drev till denna plikt att döda
var en förflackad lust till äventyr.

Det ondas äventyr på jordens yta
är inga bottenlösa själars dåd,
men illdåd av förytligade horder
av folk som aldrig nåtts av djupens råd.

Där ytans djinner glitterögda tåga
vid plikten bundna av sin lust till dåd
där tänds det onda äventyrets låga
och härjar jordens yta utan nåd. (9)

https://starback.se/kors/jul2021/
https://starback.se/kors/jul2021/


28 Människorna hjälper varandra
och varnar:
– dej för,
din blinda djävul! (5)

29 Arbete för Torarin frånMarstrand som hittade Elsalill
efter en brand (12)

Lodrätt

2 Där bor allrakärasten min.
Bortom berg och djupa dalar
Allt under så grönan lind. (9)

3 Av Montaigne, Bacon med flera (6)

4 Där bodde en torpare med stor faderskärlek (9)

5 Dante fann honom i nionde kretsen (5)

6 Vak upp! Ty gryningen i nattens skål
har kastat in sitt spjut av guld och stål.
Var stjärna flyr för Jägaren i Öster,
som nalkats stolt i stormlopp mot sitt mål.

Vak upp, o yngling, och vid nytänd dag
i vinet spegla dina anletsdrag.
Ty aldrig mera hör du rymden skälva
av denna morgons snabba hjärteslag.

Och minns det bud, du nyss av Dagen fick:
”Än skänker jag ett dyrbart ögonblick.
Kanhända snart min lägels vin har sinat
och livets saft är all. Stå upp och drick!”

Hör, hanen gal! Fast dagen knappt är ljus,
re’n trängs en skara framför krögarns hus.
”Låt upp!” de ropa. ”Ty en enda gång blott
gå vi förbi. Så räck oss strax ett krus!” (8)

7 Tal som brukar vara längre i visst litterärt samman-
hang (5)

8 Sov i ro, du lilla!
Sov på Mammas arm!
Slumra in så stilla
Mot din Mammas barm!

Intet buller skall dig väcka,
Ingen oro dig förskräcka –
Sov i ro, du lilla!
Undan världens villa,
Bryderi och larm! (8)

9 Lyser vit medan tomten grubblar på en gåta (4)

16 Mästersmed i epos (9)

17 Är Sophia i Sommarboken (9)

18 Skall Frida gråta för att Sommarn dött,
för att den fällde snart sin granna blomma?
Skall Sorgen färga Fridas öga rött?
Det är väl bra, att Höstens dag fått komma.

Den fina , jag Frida ger,
den har jag tagit utav Höstens händer,
och grann är himmelen som Frida ser,
bak almens galler liksom röda bränder. (8)

19 Djupt i havet på Demantehällen
Näcken vilar i grönan sal.
Nattens tärnor spänna mörka pällen
Över skog, över berg och dal.
Kvällen härlig står i svartan högtidsskrud,
När och fjärran ej en susning, intet ljud
Stör det lugn över nejden rår,
När havets kung ur gyllne borgen går.
När havets kung ur gyllne borgen går. (8)

22 Falstaff: ”Han är icke någon skojare; han är en besked-
lig man, som länsar folk en smula; han låter smeka
sig lika stilla och beskedligt som en vinthundsvalp.
Han skojar icke en gång med en kalkonhöna, om hen-
nes fjädrar på något vis skulle sätta sig till motvärn.”
(6)

23 I Roslagens kluckar vågorna (4)

24 Kanske en terzin (5)

25 Buffeln är ett hornigt djur,
ko och tjur (5)

Lycka till!


