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LINKÖPING 26 Mars 2006:
Stina Opitz konstverk Cirkulation II kommer upp i Nygårdsrondellen.
Hunden är vit och av "matte" - konstnären Stina Opitz - kärleksfullt
kallad för gatukorsning.

6-7 Maj 2006: Hundskultpturen i rondellen blir av med huvudet någon
gång under den här helgen. Inget spår efter vandalerna. Stina Opitz är
ledsen och konstaterar att det inte är första gången någon försökt
förstöra konstverket.

20 juli 2006: Corren berättar att Stina Opitz fått en påringning om att
det stod en liten trähund i Nygårdsrondellen. I efterhand har det
framkommit att den hunden ställdes dit av gruppen Akademi Vreta
Kloster "för att protestera mot förstörelse och annat osocialt beteende i
samhället."

5 september 2006: Tidningen berättar att den lilla trähunden i
Nygårdsrondellen har varit borta och nu kommit tillbaka.

15 september 2006: Plötsligt ligger det ett vackert cementben i
Nygårdsrondellen. Benet väntar på sin hund.

20 september 2006: Folkkonsten och folkhumorn firar triumfer.
Trähunden i Blåsvädret får många människor att dra på smilbanden.
Senare visar det sig att det är Ljungsbrobon Anders Beijar som rensat
garderoberna, hittat hunden som tillverkats av hans döttrar för flera år
sedan, och sedan placerat ut den i rondellen.

22 september 2006: En ny liten vit hund har upptäckts i
Nygårdsrondellen.

30 september 2006: Corren meddelar att Teknik- och
samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden i Linköping
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beslutat att bidra med 80 000 kronor till en ny hundskulptur som ska
ersätta den som förstördes.

5 oktober 2006: I Mjölby har någon placerat ut två sniglar. En i
rondellen på Kungsvägen och en i Skrukebyrondellen. För första
gången vill skaparna vara offentliga och talar om att de heter Robin,
Mickan och Jenny.

5-6 oktober 2006: "Morran" fick många att dra på munnen där hon
plötsligt stod i Bergsrondellen. Morrans nedkomst meddelades till
Corren och hon beskrivs " den största av rondellhundar".

10 oktober 2006: I studierondellen upptäcks en fläckig hund med hög
hatt och samtidigt rapporteras första rondellfynden från Åtvidaberg
och Skänninge. I Åtvidaberg är det dock ingen hund utan en tiger i
rondellen och i Skänninge framgår att hundarna är vägförvaltningens
egna lathundar som av meddelandet att döma skiter i rondellen.

17 oktober 2006: Akademi Vreta kloster framträder och berättar att det
var de som satte ut första hunden efter den förstörda konsthunden.

18 oktober 2006: Correns kulturredaktionen beskriver fenomenet
rondellhundar ur ett mera etnologiskt perspektiv.

18-24 oktober 2006: Rapporterna om hundar på olika orter och i olika
rondeller strömmar in. Rapport kommer från Stockholm att
huvudstaden fått sin första rondellhund i Hammarby Sjöstad. En grupp
har artbestämt rondellhunden som officiellt numera går under
beteckningen den östgotiska rondellhunden.

28 oktober 2006: Kritisk insändare i Corren. Där signaturen "Reclaim
Art" inte anser att uttrycket konst hör ihop med skapelserna i
rondellerna. Corren får sitt eget exemplar av rondellhund.

28 oktober - 8 november 2006: Nu har proppen gått ur. Från hela
landet kommer rapporter. Det är prickiga hundar i Kisa, en bock i en
rondell i Boxholm, ett hunddagis i Mjölby. Rapporter från Småland och
Skåne och även från Borås och Haparanda där världens hittills
nordligaste rondellhund dykt upp. 3 november rapporter Corren om
den levande rondellhunden Alma som är en beagletik på 2 år.
Rondellhundarna har också blivit "fina" och flyttat in på Östergötlands
länsmuseum i Linköping.

På nätet finns plötsligt en hemsida för rondellhundar och på sidan
Youtube finns en instruktionsfilm om hur man gör sin egen
rondellhund.

10-14 november 2006: Fler hundar upptäcks allt från Blåsväder
rondellen till rapporter från New York och Pristina.

15 november 2006: Rapport från spansk tv som sänt ett inslag om
rondellhundar i Linköping. Aktion Aguelí protesterar mot att
rondellhundar kallas konst. "Ett godkänt omdöme i träslöjd gör dig inte
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till konstnär" är budskapet.


