
Den där anslagstavlan i förorten, stadsdelen eller villabyn brukar stå någonstans i 

närheten av den största butiken. Om nu butiken finns kvar. Annars står anslagstavlan 

ganska ensam, kanske i sällskap med en busshållpats. Den där anslagstavlan har varit 

den ordningsamma stadens sätt att ge medborgarna utrymme att berätta vad de pysslar 

med, eller önskar att du skulle pyssla med, den har länge haft en sorts statligt 

informationskusin i tv-rutan, men i byn står den för alla som vill berätta något, kanske 

om sin senaste kontakt med förmyndarsamhället eller tipsa om Palmes mördare eller 

söka något, en katt eller en lägenhet. 

Länge verkade det som om alla ansvarstagande medborgare skulle nöja sig med 

den där anslagstavlan. Ungdomarna sprang omkring och sprayade och klistrade lite 

överallt, på väggar och elskåp. Men det hörde väl till åldern. 

And along came rondellundarna. 

När journalisten Per Andersson skrev en bok om graffitikulturen så som den växte 

fram i Sverige under 1980- och 90-talet kallade han boken, efter en känd 

graffitiformulering på en tunnelbanevagn, ”Medan Svensson åt plankstek”. För det 

var vad Svenssons gjorde medan målaren Cum skrev det där ”till den grusögde 

pendlaren som möter målningen på morronkvisten”. 

Men med rondellhundarna lämnade Svensson (tillfälligt?) planksteken och började 

bomba det offentliga rummet med sina egna kommentarer. Folkgraffitin var född. På 

sajten rondellhund.se definieras rondellhunden så här: ”Icke professionellt producerad 

skulpturkonst i form av hund eller annat djur i valfritt material som, ofta i skydd av 

nattens mörker, placeras på offentlig plats, företrädesvis i en rondell.” 

I skydd av nattens mörker smyger folkhemspappor och folkhemsmammor med 

sina folkhemsbarn och placerar ut hundar som de snickrat i gillestugor och på 

vändplaner. Inte helt olikt karaktärerna i Per Anderssons bok, som kallar sig Sad, 

Arsle, Zdad, Xeno. Men de heter väl Anders, Per och Ingrid. 

Det mest förvånande av allt är kanske inte att renhåriga svennar förvandlas till 

dunkla graffitikonstnärer om natten utan att kommunerna tycker att det är ganska 

trevligt. Om man jämför med andra reaktioner på olika former av folkligt initierad 

konst, från graffitimålningar till gatukonst i form av klisterlappar eller affischer, så 

har rondellhundsbombningarna bemötts med en sorts välvilligt överseende. När jag 

talar med en ansvarig i Degerfors kommun sörjer man till och med det faktum att 

någon nu tycks ha förstört de enda två rondellundarna man hade. 



Och frågan man ställer sig nu, när svenska folket inte längre tycks nöja sig med 

den offentligt tillhandahållna anslagstavlan vid busshållplatsen: kommer den icke 

beställda gatukonsten att släppas fri? 

Svaret på den frågan är än så länge ett obetingat nej. Eftersom gatukonsten i 

allmänhet inte är lika oförargerlig och söt som en kennel av rondellhundar är det 

fortfarande nolltolerens som gäller för till exempel affischer på elskåp och skyltar. 

Den 1 januari 2004 skärptes den svenska lagstiftningen mot den här typen av 

skadegörelse. Maxstraffet höjdes till ett års fängelse. Den här skärpningen var, skriver 

Per Andersson i sin bok, direkt riktad mot den då närmast 20 års jubilerande svenska 

graffitirörelsen. Inte minst den mycket kritiserade delen av lagen som tillät 

kroppsvisitering. 

Rent och snyggt är fortfarande orden för dagen. Var sak på sin plats. I alla politiska 

läger. I Stockholm rycker upprörda politiker ut när stadsmuseet kör rundvandringar 

som visar gatukonst. Samtidigt ger mainstreamförlag som Taschen ger ut 

kaffebordsböcker som ”Street logos” och bilderboksförlaget Max Ström boken ”Street 

Art Stockholm”. Böckerna säljs på statliga museer, och ligger på kaffeborden hemma 

hos en medveten medelklass. Samtidigt har en sorts mjukare gatukonst hittat långt in i 

reklamfilmer för till exempel Pressbyrån, ”knitting in the street, graffiti style”: 

Här finns ett glapp. Det finns en glidning mellan vad som kallas för skadegörelse 

och vad som kallas för, ja vad ska vi säga? Folkkonst? Ett glapp mellan vad allt fler 

anser vara ett välkommet tillskott till stadens mångfald och vad många politiker 

menar är skadegörelse. Men varför sätter de då inte efter rondellhundarna? 

Och hur ska man nu reagera nästa gång någon placerar en egen liten skulptur av 

säg en hund, på ett torg i till exempel Västerås. Bortforsling? Applåder? Tacksamhet? 

Och sedan: en målning (av en hund?) på en husvägg i Borås? 

Längtar folket och politikerna efter samma rengjorda stad? ”Medan politikerna 

tuggade teser”, blir kanske titeln på boken om den folkliga resningen i det offentliga 

rummet. Och barn som byggde sina första offentliga anonyma konstverk i en 

gudsförgäten rondell kommer att berätta. Och på anslagstavlan i centrum fladdrar 

kvarlevorna av en stad där var sak skulle hålla sig på sin plats. 
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