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”Rondellhundarna är en helt folklig 
rörelse” 

 
Det var så här det började. Linköpings allra första rondellhund – Stina Opitz konstverk oräknat – 
placeras ut i Nygårdsrondellen en kväll i augusti i år. 

I somras placerade Akademi Vreta Kloster (AVK) ut en hund i 
Nygårdsrondellen. Därefter har antalet rondellhundar vuxit 
lavinartat. – Roligt att se att folkhumorn lever, säger AVK till 
Corren. 

Även om rondellhundsrörelsen startade med akademins första hund så 
vill medlemmarna inte ta åt sig äran för att rörelsen nu växt till en 
nationell och i vissa fall internationell angelägenhet. 

– Det är en helt folklig rörelse, säger en talesperson för akademin. 

Medlemmarna i akademin säger att de gläds åt att se den folkliga 
skaparkraft som fortfarande lever. I Linköping är folk dessutom mer uppmärksamma än i 
exempelvis Stockholm, konstaterar de. Detta efter att en hund placerats ut i en rondell där, 
utan att så många reagerat. 

Överraskning till jul 

– Genomslagskraften har inte varit densamma i Stockholm. Men någon har nappat och placerat 
ut en hund i Sollentuna, säger en talesperson för AVK. 

AVK-aktivisten håller det för troligt att det kan komma att hända mer saker framåt jul. Men 
vad? Ja, det är ännu en väl förborgad hemlighet. 

En av AVK:s ambitioner har varit att bryta den kalla och grå trafikmiljön och där har ambitionen 
uppfyllts anser de. 
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Men tänk om det händer en olycka, är det slut med rondellhundarna då? 

– Jag tror inte att risken för en olycka är större med en liten hund i en rondell än alla andra 
skyltar och märken som finns utmed våra vägar. 

När det gäller länsmuseets utställning är AVK:s medlemmar kluvna i sin inställning, avslöjar de. 

– På ett sätt är det tråkigt att inte museet kan skapa något eget. Å andra sidan är det bra att 
en yngre generation kan skapa något som är i kontrast till all statlig byråkrati och att det kan få 
synas. 

Många har undrat om det hela började som ett studentikost skämt, med tanke på att Linköping 
är en universitetsstad. Men det nekar AVK bestämt till. 

Protest mot sabotage 

– Absolut inte. Vår tanke var att protestera mot sådana asociala företeelser och beteenden som 
det var att förstöra Stina Opitz urspungliga konstverk i Nygårdsrondellen. 

Att det nu också kommit en annan grupp som kallar sig Tomte-fraktionen skrattar AVK gott åt. 

– Jätteroligt. Det kan bli spännande rondeller framöver. 

Vill inte synas 

Ännu är det ingen som vet vem som döljer sig bakom AVK. 

Varför så hemliga, det är många tidningar som vill ha tag i er nu? 

– Vi har inget intresse av att synas offentligt. Det här med hundarna är inte bara vår grej, utan 
en samhällelig, folklig konströrelse, säger talespersonen. 

Men helt anonym är inte gruppen. Några få vet vem eller vilka som döljer sig bakom namnet 
AVK. 

Vi andra får nöja oss med att gissa. 

Annika Ekstedt 
Reporter 
annika.ekstedt@corren.se 
013-28 02 43 

Tipsa någon om denna artikel: 
Från (e-post):

 
Till (e-post):

 Skicka
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