MINST TVÅ VÄRLDSREKORD
vid årets VM i äggarullning!
Text & bild Morten Persson

Årets VM-tävling i äggarullning blev fullständigt unik! Aldrig någonsin tidigare
– utom möjligen vid världens allra första tävling i disciplinen – har det slagits två
världsrekord vid en och samma tävling. Och kanske blev det tre eller t.o.m. fyra!
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åskdagen den 8 april 2012 strax
före klockan 11, ringlade en lång
kö uppför Möllehällan, den välkända – och denna soliga dag – inte minst
vackra VM-arenan för äggarullning. Att
döma av den föga imponerande farten
med vilken de vuxna tog sig uppför
backen, hade de flesta haft en synnerligen trevlig påskafton.
På grund därav och för att slippa den
mödosamma vandringen mot backens
topp, föreslog någon av de äldre deltagarna att vi skulle återgå till ursprungsreglerna för äggarullning, nämligen att rul-

la äggen uppför backen. Att så att säga
vända på arenan så att måldomaren
Sverker står där uppe och tar emot, och
deltagarna där nere och kastar upp.
Myllingarna hade uppenbarligen gått
man ur huse, för det blev för andra året
i rad nytt världsrekord i antal deltagare
i en äggarullningstävling! Förra året
deltog i runda slängar 150 personer, och
i år kom det drygt två till.
Som vanligt fanns det bland deltagarna även utombys och staboar, och ett
par från Malmö väckte en del skrockande när de kläckte ur sig att de hette
Gullan och Vito. De var naturligtvis ett
äggta par. Ja, e de ente skalt, sade Gullan på äkta gammal malmöitiska.
De båda äggledarna Peter och Sverker äggade inledningsvis upp deltagarna med väl valda historier och skämt.
Och regler. De senare hade reviderats
något jämfört med dem som angivits på
lejets hemsida.
Visste ni förresten att Sverker och
Peter är de enda i världen som kan sätta
ovidukt lic. (legitimerade äggledare) på
sina visitkort?

Nytt fantastiskt världsrekord
av Arvid!
Tävlingen startade som vanligt med
kycklingklassen – små barn – och här
såg man många lovande förmågor. Och

T.v.: I den minsta klassen fanns flera
deltagare som klätt sig i reglementsenlig tävlingsdräkt.

inte bara det! Lille Arvid framstod som
en verkligt fullfjädrad äggarullare när
han fick till en rullning som få i de två
större klasserna mäktade med. Han hamnade bara några tuppfjät från bäcken!

☛

En världsrekordhållare och hans
ägg. Arvid, vinnaren i kycklingklassen, poserar stolt tillsammans med äggledaren Sverker.
Ägget ligger som synes bara
några tuppfjät från bäcken som
skymtar i bakgrunden.

De lite äldre barnen
i den s.k. ungtuppsklassen, kämpade
väl, och spänningen
var länge olidlig...

☛

... men till slut stod
Karin som klar segrare.

Överraskande seger – vann för
tredje gången!

Något liknande hade aldrig setts i denna klass. Ett svårspräckt rekord!
I den andra klassen – lite större barn
– kom dagens enda kvinnliga segrare.
Högst på pinnen hamnade nämligen Karin. Detta var sannerligen inte något
lyckokast. Det gjordes nämligen med
full beräkning och ackuratess!

Svåra incidenter i vuxenklassen!
Slutligen var det dags för klassen ”vi
som aldrig blev vuxna”, och nu tog äggledaren Sverker på sig skyddshjälmen.
Fast egentligen var Sverker den som var
i minst behov av hjälm, eftersom han
som måldomare stod längst ner i backen
dit projektilerna sällan når med full
kraft. Och med tanke på det alltmer
oförsiktiga spel som kännetecknar dagens äggarullning i denna s.k. vuxenklass, så kom frågan om försäkringar
och publikskydd än en gång upp på
agendan. Något sådant har vi alltså inte
trots att det är betydligt farligare att
träffas av ett ägg än av t.ex. en basketballboll.
Och i årets tävling inträffade tre incidenter som kunde fått svåra följder!
Först träffades ett barn i backens mitt
med våldsam kraft av ett ägg. Lyckligt-

Anders ”Holländaren” Lindgren spelade rått – helt okokt ägg! ”Betänk att
du måste äta upp det om du vinner”,
påpekade äggledaren Peter. Han vann
inte.
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incidenten inträffade när en tävlande
fick in en veritabel fullträff på äggledaren Peter. Han stod bara ett par meter
från ”rullaren” och han hade mindre tur
än de övriga. Det ovanligt hårdkokta
ägget träffade nämligen Peters vänstra
underben. Det blev fullkomligt pulvriserat! Ägget alltså. Peter höll emellertid
masken även han och skrattade överdrivet högt, som nu brukligt är. Men när
vi efter tävlingen träffade honom i hemmet, var minen minsann annorlunda.
Han var nämligen tvungen att ta smärtlindrande i form av en fantastiskt välsmakande Mariestads Påskbrygd.
Så många som tre allvarliga incidenter vid en och samma VM-tävling i äggarullning är förmodligen något av ett
rekord även det.

vis tog klacken större delen av smällen,
och barnet linkade iväg till synes oberörd.
Därefter träffades funktionären Niklas Martinsson, som hade till uppgift att
kontrollera att äggets första studs skedde före stipulerad linje. Och även han på
skon! Han skrattade hejdlöst – en vanlig
reaktion vid chock.
Den sista och kanske mest allvarliga

Till synes oberörda av dessa tillbud som
kunde fått fatala ändor, fortsatte de tävlande ”rullandet” hämningslöst, och till
slut var det dags för final. Final såtillvida att de som vunnit klassen de senaste åren hade ställts sist i startfältet
för att stegra spänningen i tävlingen.
Här stod bl.a. den tvåfaldige vinnaren
Krister Hjelm – i rullarkretsar mer
känd som Hårdkokte Krister, förra årets
vinnare Ray ”Strålen” Mauritsson samt
Anders ”Holländaren” Lindgren. Och
Anders spelade osedvanligt rått! Han
tävlar nämligen alltid med helt okokta
ägg. Och gärna fjorårsägg. Tur att inte
hans projektiler träffade någon bland
publiken!
Men trots heroiska rullningar av dessa mästare nådde de inte ända fram.
Efter att äggledare Sverker kontrollmätt fem ägg, så konstaterades att klar
vinnare med en dryg meters marginal
blev Magnus Malmgren!
Och att Magnus vann var även det
förmodligen världsrekord, för detta var
tredje gången han stod på översta pinnen. Det har nog ingen gjort i modern
tid. I klassen ”lite större barn” vann han
när han var ett lite mindre barn (han är

☛

Äggledaren Sverker förfogar över ett kapabelt team
nere i målgången, och det vill många gånger till
äggsakta mätningar för att få fram vinnarna.
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Vitemöllas borgmästare Anders
Westerberg deltog i tävlingen iförd
den sedvanliga cigaretten, en last
han har gemensam med andra stora
idrottsmän som t.ex. höjdhopparen
Patrik Sjöberg och den legendariske
MFF:aren Bosse Larsson.

Vinnaren i klassen ”Vi som aldrig blir
vuxna” blev Magnus Malmgren, och detta
var åtminstone hans tredje VM-seger i
äggarullning. Han tackade sin mor för
segern – det var hon som hade kokt ägget!
den yngste segraren i vuxenklassen
☛ nog
någonsin) två år i rad! Dessutom vann
hans lillebror denna klass förra året
(han påstod dock då att storebror hade
vunnit tre gånger tidigare). Detta föranledde äggledaren Peter att fundera över
om vi skulle införa något slags handikapp för familjen i tävlingen.
Både segraren i den yngsta och äldsta klassen hade valt en västlig bana för
sina ägg – ett tips till deltagarna i nästa
års äggarullning.

Chockerande fuskförsök!
Den oförställda glädje som präglade
hela VM i äggarullning i år, kunde ha
förbytts i indignation och vrede. För
efter tävlingens slut hittade assisterande äggledaren Bodil Andersson ett
preparerat ägg! Ett fuskägg med andra
ord. Något sådant har inte hänt i mannaminne! Ingen ville av naturliga skäl
kännas vid ägget. Straffet för att fuska
med sitt ägg är som bekant att bli kas-

tad i hamnbassängen. Ägget hade förstärkts på så sätt att en plastfolie med,
i och för sig vackra, påskmotiv hade klistrats runt ägget.
Denna plastfolie hade förmodligen
haft samma inverkan på äggets framfart som den s.k. hajdräkten hade på
elitsimmarnas. Hajdräkten är numera
förbjuden inom simningen, men den har
alltid varit förbjuden inom äggarullningen!
Fuskägget var helt – naturligtvis –
men nådde ändå inte så långt att det
blev uppmärksammat av måldomaren.
Tävlingsledningen valde också att hemlighålla upptäckten vid avslutningsceremonin för att inte förstöra den fantastiskt goda stämningen denna dag.

Försök till smutskastning?
Förövarens m.o. – modus operandi – förvånar emellertid tävlingsledningen. Ägget var nämligen märkt med initialerna
”HW” – eller om man vänder på det ”MH”.

Kronägg hade tagit fram specialägg till årets VM i
äggarullning. Som klart framgår av förpackningen
kallas de för ”Åskägg”, döpta efter den åskforskningsstation som ligger cirka 50 meter bakom VMarenan.
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Vid ledningens krismöte direkt efter
tävlingen ställdes därför många frågor
som fortfarande väntar på sina svar.
Först och främst så märker väl inte ens
den minsta lilla hönshjärna sitt fuskägg
med sina egna initialer? För det andra:
varför märker man det med andras?
Och har någon i lejet dessa initialer?
Här kom ledamöterna i tävlingsledningen med många mer eller mindre
fantastiska teorier. En var att en dyslektisk meningsmotståndare från Roslagen hade försökt smutskasta Vitemöllas borgmästare Anders Westerberg,
genom att få oss att tro att det var hans
ägg. I roslagsdialekt faller som bekant
bokstaven H i begynnelsen av ord ofta
bort, samtidigt som man ibland lägger
till en sådan där den inte skall finnas.
Anders själv som var adjungerad vid
krismötet ansåg inte att denna teori höll,
för såvitt han kunde komma ihåg, så var
det bara i just Roslagen som hans meningsmotståndare inte led av dyslexi. ❑

Vem är HW? Eller MH? Tips
som kan leda till fuskets uppklarnande tages tacksamt
emot av tävlingsledningen.
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