En «krise» førte til at Rune måtte tenke nytt – og han kopierte Donald uten å vite det: – Det er en
nødløsning

NY VRI: – Sånn blir det i år, sier Rune Forsberg om de firkantede påskeeggene Hval Sjokoladefabrikk
tilbyr i år – vel vitende om at Donald trolig var først i det firkantede egguniverset. Foto: Tone
Merethe Ude

Hvordan i huleste kan egg bli firkantet? Jo, takket være leveringskrøll i Kina, prisøkning, pandemi – og
et lokalt samarbeid.
For abonnenter
– Vi tenkte: Hva i all verden gjør vi nå?
Rune Forsberg, konditor og sjokoladegründer hos Hval Sjokoladefabrikk AS, måtte tenke helt nytt da
det viste seg at vanlige påskeegg var nærmest klin umulig å få tak i.
– Jeg printet ut illustrasjonen og brettet det rundt en eske, og synes i grunnen det ble ganske fint,
forteller han.
Dette er grunnen til årets påske«egg» fra Hval Sjokoladefabrikk er firkantet, og ikke med ordinær
eggform.
Vanskelig å få tak i
I rundt 25 år har han holdt på, og selvsagt tilbys påskegodt i egg. Men i år blir det altså annerledes.

Det hele skyldes en aldri så liten leverings«krise».
– Det begynte for flere år siden. Fabrikken i Kina der vi har kjøpt eggene, var blitt kjøpt opp.
Eggene var vanskelige å få tak i, og de ble også tre ganger dyrere, forteller han.
(Artikkelen fortsetter under bildet)

IKKE FRA KINA: – Det er ikke bare-bare å skaffe vanlige påskeegg fra Kina i disse dager, sier
produksjonssjef hos Hval sjokoladefabrikk, Jon Gunnar Johannesen. Foto: Tone Merethe Ude
Han har også opplevd at eggene Hval hadde bestilt, ikke kom likevel – de var solgt til noen andre.
Likevel har Hval alltid greid å få tak i eggemballasje – inntil nå.
For koronapandemien har tullet til alt fra produksjon, frakt, priser og annet. Nå var det rett og slett
ingen egg å oppdrive for Hval.
Lokalt samarbeid
Planen var å finne nye leverandører på emballasjemesser, som gjerne arrangeres i Tyskland. Men
under pandemien har messene blitt avlyst.
Påsken er imidlertid viktig for den lille sjokoladefabrikken. Foruten at privatpersoner kjøper
påskegodt, er det mange arbeidsgivere som kjøper egg med lokalt godteri til sine ansatte, kunder
eller andre.
Så Forsberg og staben måtte tenke kreativt når Kina-eggene var ute av bildet. Slik gikk det til at
påskemotivet ble til på et firkantet «egg» i stedet.

I tillegg har denne ideen ført til et lokalt samarbeid. Det er nemlig BK Grafisk AS på Fokserød, bare
noen steinkast unna sjokoladefabrikken, som har levert årets påske«egg» – og dermed utkonkurrert
Kina.
Men da Forsberg viste fram de nye «eggene» til andre, kom reaksjonene: Det der er jo Donaldhistorie fra 60-tallet!
– Det trodde jeg ikke noe på. Men så googlet jeg det, og visst er det slik, sier han.
Krediterer Donald
Blant annet kan du lese på Wikipedia om Eggmysteriet. For i Andeby museum, der Donald jobber og
tørker støv, faller plutselig en firkantet stein i gulvet.
Men så er det ikke en stein, men et 100 år gammelt firkantet egg. Høner med kubeliknende kropp
er en del av historien, det samme er vossamål og folket i firkantdalen, der det er ulovlig å
produsere runde ting. Det utfordrer Donald og nevøene.
Dermed har Forsberg og Hval Sjokoladefabrikk på et vis kopiert noe fra Donald-universet, uten
egentlig å være klar over det.
– Derfor forklarer vi i lokket til påske«egget» vårt at vi gjør som Donald, forteller han.
Han er usikker på om dette blir første og eneste gang med firkantede påske«egg», da det kan hende
det blir ovale egg igjen.
– Det er en nødløsning. Men det vi er veldig glad for, er at alle kundene fra i fjor har takket ja
likevel. Vi har solgt 5.000 allerede, sier Forsberg.

STABLEVENNLIG: Firkantede påske«egg» er lett å stable på lageret. Det er første gang Hva
Sjokoladefabrikk selger firkantegg. Foto: Tone Merethe Ude

