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SPONSRADE LÄNKAR 

Köp och ladda ner musik med spännande nya artister 
AllEars.se - Här möts musiker och publik, med skivkontrakt och TV runt hörnet. Alla som vill nå ut med sin musik eller höra nya 
artister är välkomna! 

Mp3-spelare och tillbehör för proffsfotografen 
YFO Yrkesfoto har allt en professionell fotograf behöver. Se vårt stora sortiment och beställ produkter till bra priser direkt på 
hemsidan. 

Reparationer och service av mp3-spelare 
Inside Service AB i Stockholm utför reparationer och service inom elektronik såsom stereo, tv, dvd och kameror. Auktoriseras 
Sony-verkstad. 

Vad är detta? 
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Thomas Nordmark och Rickard Leckne.  
  

"Rondellhundarna tillhör folket" 

Etablissemanget försöker lägga beslag på rondellhundarna. Det menar de två studenter som placerade ut en 

trähund i Linköping och startade en massrörelse. Nu träder de för första gången fram offentligt.  

  
DET ÄR BARA ETT HALVÅR sedan den första folkhunden dök upp i en 

rondell i Linköping. Nu finns de fantasifulla djuren över hela landet och har 
till och med börjat dyka upp utomlands. 
 
De två grabbarna hade helst velat fortsätta att vara anonyma, men har 
rest ragg över hur, enligt deras åsikt, etablissemanget försöker sko sig på 
en genuint folklig rörelse. 
 
De två heter Richard Leckne och Thomas Nordmark. Hittills har de, 
mycket försynt, uppträtt som den anonyma aktionsgruppen Akademi 
Vreta Kloster, bland annat för att barndomshemmet låg i Vretatrakten. 
 
- Den första hunden var en medveten installation från vår sida för att 
kritisera förstörelsen i samhället, att göra något konstruktivt i stället för 
något negativt. 
 

RICHARD LECKNE OCH THOMAS NORDMARK hade reagerat över att någon 

haft sönder konstnären Stina Opitz hundskulptur, som placerats i en 
rondell i Linköping. 
 
- Hade någon omintetgjort ett annat konstverk hade vi förmodligen gjort 
en annan skapelse och det hade kanske inte blivit någon spontan 
hundrörelse alls. 
 
Det var i maj i fjol som Opitz hund förstördes. Och medan de byråkratiska 
kvarnarna malde hur man skulle lösa finansieringen av en reparerad 
skulptur dök det plötsligt upp en ny hund av trä på samma plats. Byggd 
av de två grabbarna. Men inte ens denna hund skonades. 
 
- Då byggde någon en hundkoja som en vädjan att den skulle komma 
tillbaka. Och det gjorde den. Men då hade någon målat om vår hund, 
säger Richard och Thomas. 
 

LOKALTIDNINGEN ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN började rapportera om 

hundhändelserna och stenen kom i rullning. Snart spred sig 
rondellhundsrörelsen över landet. 
 
Samtidigt snickrade de två unga männen på ett pressmeddelande 
undertecknat Richard och Thomas, som nådde Östgöta Correspondenten. 
De gick med på att intervjuas.  
 
Tidningen tog bilder, men ansiktena har varit suddade. 
 
- Vi hade som motkrav att vi skulle vara anonyma. Att vi denna enda gång 
talar om vilka vi är beror på att utvecklingen tagit en form som vi tycker 
är oetisk. 
 

DE SYFTAR PÅ IDÉER SOM att Östergötlands länsmuseum tänkte samla in hundarna och göra en utställning av dem. Men 

också på att konstnären Stina Opitz blivit nominerad till årets Linköpingsbo. 
 
- Vi vill inte ha äran, och helst hade vi fortfarande velat vara anonyma. Men ingen borde ha nominerats som kopplas ihop
med fenomenet rondellhund, eftersom det blivit en folklig rörelse. Om någon skulle få nomineringen så är det 
Linköpingsbornas fantasi. Äras den som äras bör. Men det har blivit som så många gånger förr: makthavare och 
etablissemang vill göra något till sitt som de egentligen inte har med att göra. 
 
Stina Opitz, håller du med om att etablissemanget försöker ta över folkhundsrörelsen? 
 
- Jag tycker att hundarna hör hemma i rondellerna och överlåter gärna min nominering som årets Linköpingsbo till 
Akademi Vreta Kloster, säger hon. 
 
Rondellhundarnas historia visar tydligt hur stor slumpfaktorn är, inte minst om man betänker den eller de personer som 
förstörde den första hunden och därmed på gott och ont var med om att starta rondellhundarnas saga. 
 
- Folkhumorn är kanske det vi uppskattar mest med hundarna, säger Thomas och Richard. 
 

DERAS SENASTE INSTALLATION, ett varningsmärke uppsatt i en rondell i Linköping med ett frågetecken i, vill på nytt 

väcka tankar om offentlig konst. Men ingen av de två tänker bli konstnärer. Den ena studerar på Handels och den andre 
vid Lunds universitet. 
  
Marcus Boldemann 
  

 

Foto: Erich Stering 

Läs Bo Madestrands kommentar:  
  

• Äras den som äras bör: Opitz var 

först 

  
Externa länkar  
  

• Fler hundar på Rondellhund.se ... 

  

Den första rondellhunden (efter Stina Opitz 

konstverk) i verkstaden innan den placerades 

ut. 

Förstora bilden

  

Den första rondellhunden på plats. 

Förstora bilden

  

Noterat 
  

- Kerouac åter på drift 

- "Ballar av stål" sänds inte av SVT 

- DiCaprio filmar för miljön 

- Harryson och Bejarano begår självmord 

- Kinnaman spelar Raskolnikov 

Konstrecensioner 
  

De senaste recensionerna. 

  Välj ...

     Restauranger    Sök evenemang  

  

Mejlbevaka våra recensioner!  

Enkelt. Gratis. För alla.  

- Böcker 

- Filmer 

- Konserter 

- Konst, form och arkitektur 

- Scen 

- Skivor 

- Spel 

- Fler bevakningar från DN Kultur ... 

Intervjuer 
  

Läs de senaste intervjuerna från konstvärlden. 

  Välj...

  

Kommentaren: Mikael Löfgren  

"Den intellektuelles ansvar för sina tankar består i att tänka 

dem till slut, ända ut i deras yttersta konsekvenser. Politikerns 

ansvar ligger i att bemästra konsekvenserna."  

Sök recension 
  

Här kan du söka bland DN:s recensioner sex månader bakåt i tiden.  
  

  

     Alla Sök

Snabbarkivet 
  

Pågående eller avslutade debatter, nyhetsteman och artikelserier. 

  Välj ...

Kulturtester! 
  

Utmana dig själv i våra kunskapstester med olika kulturella teman. 

• Tåg • Färglära • Schlager • Scorsese

• Narnia • Jazz  • Springsteen  • Nobel

• Dylan • Mozart  • Superhjältar  • Astrid

Kritikerna 
  

Vilka är de? Lär känna DNs konstkritiker och deras smak. 

Här är de!  

  

Kontakt  

Konstansvarig: 

Birgitta Rubin 

Tel red: 08-738 20 92 

E-post: konst@dn.se 

 

 

Köp och sälj prylar på 

Gå till Koll.se  

Gör ett klipp! 
Se var det är rea! 

Rea i Stockholm 
Rea i Göteborg 
Rea i Malmö  

SPONSRADE LÄNKAR 

Bra pris på flyg 
Brasilienspecialisten är experten på resor till 
Brasilien men har många andra destinationer. 
Paketresor, gruppresor, sportresor och 
äventyrsresor. 

 

Sköna söndag på Skepparholmen med 

DN-kortet 

Prenumerera och skaffa DN-kortet! Det ger 

dig rabatter på teater, resor med mera. 

Alla Erbjudanden 

Prenumerera 

Privat 

Företag 

 

Högoktanig dessert 

Mörk choklad möter fruktigt syrliga persikor i 

vår läckra kaka.  

Senaste recepten 

Chokladfondant med persikor 

Fluffomelett med getost och tomat 

Fänkålsrullad kotlettrad 
 

Sök bland recept

 

Bunkerliv 

Nisse Larsson och Ulf Lundkvist spanar längs 

den öde "Korvlinjen".  

Fler reportage 

 

  

Välj land...

...eller stad

 

Bekväm men dyr 

Citroën C-Crosser Citroëns nya stadsjeep 

är dyr men välisolerad.  

Kawasaki 1400 GTR 

Peugeot 207 SW 1,6i 

Nissan X-Trail 
 

Fler provkörningar

 

Husköparskolan del 5: 

Mät alltid radonhalten före köp  

Trädgårdsskolan 

Bostadsrättsskolan 

Husköparskolan  
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