




Nänämensan du Jerker, 
nu högg du allt i sten.

Du tycks ha bra lite 
hum om nativiteten 
bland sorkar. Vi får 
ju ofta besök av tom-
ten Jakob (inte bara på 
julafton) och han bru-
kar berätta om saker 
och ting som händer. 
Han har ju även insyn i 
den där blaskan Trol-
lens Nyheter. Han ta-
lade om att du skrivit 
att min hustru Alfhilda 
fött 44 sorkbarn på 11 
år.

Du milde tid vilken 
produktion, 44 stycken. 
Vi höll faktiskt på 
att skratta på oss när 
vi hörde det. Du bru-
kar nog aldrig lyssna 
på Nils Lindman. Gjorde 
du det så hade du ve-
tat att du skulle ha 
satt dit åtminstone ett 
halvt dussin nollor 
efter 44. Då hade du 
närmat dig sanningen. 
Men du höftade väl till 
efter ”ditt mått mätt” 
kan jag förstå.

Så hade du även skrivit 
något om att några sor-
kar hade ”dött av rått-
gift som människor hade 
lagt ut”. Det skulle 
jag ha sagt. ALDRIG! 
Vem skulle ha lagt ut 
sånt här i Sorkasien? 

Murklan och guben ger 
oss allt vi behöver för 
att göra vårt liv dräg-
ligt. Vi får massor av 
lektyr och karbid, så 
vi har till både lyse 
och grävmaskiner.

I höst fick vi även en 
massa olja. Men jag 
undrar om den är så 
värst miljövänlig. Den 
luktade så konstigt.

Men något råttgift 
har aldrig förekom-
mit. Något så skumt 
befattar sig ingen med 
här. Öppet och ärligt 
sätts råttfällor ut 
av Murklan, betade med 
de ljuvligaste läcker-
heter. Är det då nå-
gon sork eller råtta 
som tröttnat på li-
vet, så är det bara 
att gå till  Murklans 
fälla och ta av en 
sista läcker munsbit 
och så ...klick, så är 
det gjort, enkelt och 
smärtfritt.

Grannens katt stod det 
något om också. Det 
kan jag hålla med om, 
för den där Kalle Me-
lin går och stryker här 
så gott som varje dag. 
Ibland sätter han ner 
sina klumpiga tassar i 
våra hål och viftar med 
dem, som om han hade 
något viktigt att med-

dela oss. Men sånt går 
man inte på. En dag 
stack han ner hela sin 
äckliga nos i ett hål 
så att  alla morrhåren 
hängde där i taket som 
en ljuskrona. Alfhilda 
var kvickt framme med 
saxen och tänkte klippa 
av hela härligheten, 
men hann inte få mer än 
ett enda strå. Det spa-
rade hon och hade det 
att prova om potatisen 
var kokt. Det gick bra 
första dan, men så blev 
det lite potatis över 
och dagen efter ”slog 
hon på stort” och gjor-
de stekpän. Men då fick 
vi diarré hela högen så 
vi höll på at stryka 
med. Bara för ett enda 
hårstrå, Tvi Vale!

Det finns så mycket 
vedervärdigt för oss 
sorkar så inte behö-
ver någon ljuga ihop en 
massa. Håll dig till 
sanningen, Jerker.

broder

Fabian Sork




































