
I den minsta klassen tog man tävlings-
namnet på allvar, och rullade sina ägg.

Ja, det var en historisk tävling i år
som sent kommer att glömmas. I
den sega backen upp mot toppen av

Möllehällan och startplatsen, ringlade

en kö som i längd skulle kunna mäta sig
väl med den under midsommarfirandet.
Polisen som har god erfarenhet av att
uppskatta folkmängder (han var ci vil -
klädd), trodde att det var uppemot 150
personer i vari erande åldrar och kön,
som denna påskdags tidiga förmiddag
hade trotsat sin innersta önskan om att
få stanna kvar i sängen för återhämt-
ning efter påsk aftonsfirandet dagen in -
nan. 

Det blev med andra ord världsrekord
i antal deltagare i en äggarullningstäv-
ling!

Självfallet täcktes ett sådant uppseen-
deväckande arrangemang inte bara av
Lejebladets utsände, utan även av världs-
pres sen. Ystads Allehanda hade därför
både reporter och fotograf på plats, och
redan dagen därpå kunde övriga värl-
den på deras hemsida läsa om denna
äggstraordinära VM-tävling.

Under tiden som tävlingsdeltagarna
nervöst värmde upp, berättade de båda
äggledarna dels om tävlingsreglerna,

dels om äggarullningens historia i all-
mänhet och dess historia i Vitemölla i
synnerhet. Denna mycket roande inled-
ning presenterad av det eminenta ägg-
ledarparet födde en hel del skrockande
och småkluckande hos den stora publiken.

Tävlingen började sedvanligt med den
minsta klassen – kycklingklassen – och
här kläcktes många lovande löften. Vann
här gjorde Stina Lindhe, 6 år, med en
mycket stilren rullning.

☛
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Äggledaren Peter hälsade deltagarna
hjärtligt välkomna, och ledde tävling -
en föredömligt tillsammans med... 

... äggledaren
Sverker, som tillika
var domare och
äggkontrollör vid
nedslagsplatsen.

VÄRLDSREKORD 
VID VM I ÄGGARULLNING 2011!

Text & bild Morten Persson

Den rekordsena påsken och det rekordfina vädret var förklaringen till ett rekord -
deltagande i årets VM i äggarullning – som därmed blev världens största äggarullnings-

tävling genom tiderna! Upp emot 150 personer, alltifrån drygt 0 till knappt 100 år
gamla, hade nämligen sökt sig till Möllehällan i Vitemölla för att mäta sina krafter på

platsen där äggarullningens vagga en gång stod. 



I klassen ”lite större barn” – ungtupps -
klassen – blev det betydlig hårdare, och
vinnaren Erik Malmgrens ägg låg inte
långt efter vinnarens i den så kallade
vuxenklassen, Ray Mauritsson.

Ray blev dock inte mästare utan
dramatik. Dels uppstod ett par allvar-
liga tillbud i denna som vi nu måste
kalla ”Wild Class”, där äldre personer
totalt tycktes glömma bort sin roll som
förebild för sina barn, eller än värre –
barnbarn, som stod som häpna åskå-
dare. I ivern att vinna glömde de nämli-
gen också att ägget fått sitt namn efter
ägg  handgranaten, och är ett farligt va -
pen, om än inte explosivt på samma sätt

som sin förebild. Ett par av dessa pro-
jektiler for ackompanjerade av publikens
ångestskrin in bland publiken! Men som
väl var skadades ingen – den här gången.

Dramatiskt var det också när Krister
Hjelm som i egenskap av titelförsvarare
rullade som siste man. Men han räggte
inte ända fram den här gången.

Vinnaren kunde utses först efter en
dramatisk kontrollmätning. När väl alla
mätattiraljer plockats fram och det hade
konstaterats att det nog var dött lopp
mellan två ägg, lyfte någon på det ena
och konstaterade att det var spräggt!
Det blev därmed diskvalificerat, och Ray
kunde stråla ikapp med vårsolen. ❑

Vinnaren i den
minsta klassen,
även kallad kyck-
lingklassen, blev
Stina Lindhe, 6 år,
som också blev
årets enda seg-
rande dam. Hon
vann med en ägg-
stravagant rull-
ning, och med ett
ägg som hon utan
tvekan åt av för
att bevisa dess
äggthet.

Det var som vanligt några småkycklingar som behövde lite hjälp
med tekniken. Kanske hämmades de också av gammaldags upp-
fostran som att man inte för lov att kasta mat omkring sig. 

I mellanklassen gick det naturligtvis lite livligare till.
Många tjejer gjorde fina insatser och sprätte iväg äggen
långt ner i Möllehällan, men det var en ungtupp som
kammade hem segern i år...

... nämligen Erik Malmgren. Han följde
därmed i storebror Magnus tuppfjät
som han påstod tidigare hade vunnit
tre år i rad. Men Erik hade ett stort pro-
blem – han tyckte inte om att äta ägg!
Men domaren Sverker var obeveklig,
och Erik tvingade slutligen i sig en bit
för att inte bli diskad. 

Sverker har f.ö. lång erfarenhet i disci-
plinen äggarullning. På fotot nedan
som vi fått låna av Bo Hjelm, ses han i
keps (det ser ut som om han har en
annan idag) i nedre högra hörnet just
rulla sitt ägg i tävlingen 1949. Systern
Bodil står bortom honom också i bild-
ens högerkant. De övriga har vi dess-
värre inte fått namn på. På den tiden
deltog endast myllingar, och tävlingen
ägde rum från Lejegatan räknat i slutt-
ningen upp mot Furet i backen ”bakom
Nelkes”.

☛
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Här ser vi en ”rullning” – det var mest kast – i klassen ”Vi
som aldrig blir vuxna”, och här hettade det till ordentligt!

En äggstraordinär händelse fångad på bild! Bodil rullar ägg
för första gången i livet, i alla fall i vuxen ålder.

De flesta tog i allt vad
tygen höll – och ibland
mer än så. Här ser vi en
anonym deltagare – vi
kan kalla honom Mattis
– som spräggte sin
bästa gåbort-skjorta.

När det var dags för
den s.k. vuxenklassen
tog äggledaren Sverker
på sig skyddshjälm,
speciellt dekorerad för
tillfället. Och detta var
alls inte för att han var
någon”chicken”, för
det förekom flera all-
varliga tillbud under
tävlingen.

Åldermannen/äggledaren
Sverker hade tänkt på det
mesta i år, och sett till att
frakta massor av tävlings-
rekvisita till arenan. T.o.m.
måttband – som visserligen
fick förlängas med ett rep
för att nå bort till vinnar   -
ägget.

Högst på pinnen i år i
klassen ”Vi som aldrig
blev vuxna” kråmade
sig Ray Mauritsson,
men först efter en lång
väntan på kontroll  -
mätningen. När den
var klar blev han så
glad att han erbjöd sig
att vid ”dopingtestet”
äta sitt tävlingsägg
med skal.

”Hårdkokte Krister” fick
som titelförsvarare – han
hade vunnit de två före-
gående åren – starta sist
i flocken. Om det var det,
pressen som titelförsva-
rare eller rent av otur,
som gjorde att hans dröm
om ett äggta hat-trick
krossades, skulle han
nog inte ha kunnat svara
på om han fått frågan.
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