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Precis som i originalsagan så 
börjar Snövit och de små dvär-
garna med de klassiska orden 
”Det var en gång”. Men där 
upphör också de flesta likheter. 
I Hundakademins Hundtea
ter spelas nämligen samtliga 
 roller av hundar.

Och att de åtta fyrtassade 
skådespelarna har roligt när 
de framför sin tolkning av Snö-
vit på hundmässan My Dog i 
Göteborg råder det inget som 
helst tvivel om. Spelglädjen 
är stor och svansarna snurr
ar som propellrar. Under den 

25 minuter långa föreställ
ningen, där handlingen förs 
framåt av en berättarröst, 
hinner hundarna utföra ett 
stort antal elegant kombine
rade konster. Moster – en au
stralian shepherd och veteran 
i sällskapet – som spelar den 
elaka drottningen rullar till 
exempel in sig i en lyxig boa, 
rör runt i en gryta med hjälp 
av nosen samt packar en res
väska. Snövit spelas av Kum
min, en schapendoes, som gör 
en oförglömlig rolltolkning när 
hon skuttar genom speglar, far 

SCENVANA De behärskar tajming, 
samspel och koreografi och uppträder 
med hundraprocentig scennärvaro. 
Här är skådespelarna som verkligen 
sliter hund.

Fy hundan, vilken teater!

REPORTAGE

runt med en dammvippa mel
lan tänderna, dansar på bak
benen och spelar keyboard. 

Inget gehör för sin idé
Med sin väl utvecklade känsla 
för tajming och sitt fina sam
spel utgör hundarna Moster, 
Kummin, Aston, Fly, Puma, 
Sigge, Maja och Stefan en ly
sande ensemble. Det här är 
nämligen fråga om hundar 
som inte enbart är duktiga på 
att göra enstaka trick, utan 
som faktiskt besitter den verk
ligt svåra konsten att agera 
både mot och med varandra. 

Regissören Nina Roegner 
berättar att hon fick idén att 
låta hundar spela teater när 
hon för tolv år sedan läste sa
gan om Dummerjöns för sina 
 tvillingsöner:

– Jag vet inte vad som hände, 
men medan jag satt där i  soffan 
och läste så såg jag  plötsligt 
framför mig sagan, fast med 
hundar istället för människor i 

alla rollerna, berättar hon.
Entusiastiskt la hon fram 

idén på ett möte med sina kol
legor.

– Men trots att jag verkligen 
gav allt så satt mina åhörare 
där med helt tomma ögon. Vadå 
hundar som spelade teater? 

Men Nina kunde inte släppa 
sin dröm, och ett år senare 
gjorde hon ett nytt försök. 
Urpremiären av Dummerjöns 
skedde 2008 på hundmässan 
My Dog, och föreställningen 
gjorde sådan succé att Hund
teatern efter detta har fått 
förtroendet att utgöra ett stå
ende inslag på Nordens största 
hundmässa.

Så här med facit i hand är 
Nina Roegner den första att 
erkänna att det var mycket 
svårare att få till en hel tea
terföreställning än vad hon 
inledningsvis hade kunnat 
 föreställa sig.

– Det handlar så otroligt 
mycket om tajming, det vill 
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Fy hundan, vilken teater!
”Vi har 
själva 
skrivit om 
sagorna 
för att de 
ska passa 
för 
hundar.

För Hundteaterns stjärnor gäller 
precis som för alla skådespelare 
både talang och hårt arbete. Här 
föreställningen Snövit och de små 
dvärgarna. 

säga att hundarna ska göra 
rätt sak i exakt rätt ögonblick. 
Och att de dessutom ska klara 
av att göra det inför en stor pu
blik med massor av störnings
moment, säger hon.

Förutom Dummerjöns och 
Snövit och de små dvärgarna 
har Hundteatern även Törn-
rosa samt Askhunden på sin 
repertoar.

– Vi har själva skrivit om sa
gorna för att de ska passa för 
hundar, men sedan så har vi 
också fått fantastisk hjälp med 
att skruva till de olika manu
sen av Jan Rippe (känd från Ga
lenskaparna och After Shave). 
Det är till exempel han som 
har kommit på repliken ”Spe
gel, spegel säg mig en sak. Vem 
har landets vackraste bak?” till 
den elaka drottningen i Snövit, 
säger Nina Roegner.

Under de första åren var det 
även Jan Rippe som stod för 
den viktiga berättarrösten – 
en roll som så småningom togs 

över av radiorösten och Göte
borgsprofilen Bo Carlsson.

Enda hundteatern i världen
Trots att Nina Roegner rör 
sig en hel del i internationella 
hundsammanhang, har hon 
aldrig hört talas om några 
and ra hundar som spelat tea
ter. Hon drar därför slutsatsen 
att Hundakademins Hund
teater troligen är världens 
enda i sitt slag:

– Det krävs så många prak
tiska förutsättningar för att 
något sådant här ska fungera. 
Man måste bo nära varandra, 
kunna träna på dagtid, och så 
är det förstås viktigt att både 
hundar och människor trivs 
ihop!

När det gäller hundarna så 
ägs och tränas flera av dem av 
hundinstruktörer. Tre av dem 
ingår dessutom i det svenska 
landslaget i freestyle – vilket 

Kortom...

Fortsättning på nästa sida 

Hundakademin
 Hundakademin driver flera hunddagis i 
Göteborg och verksamheten bygger på att 
hundarna vistas tillsammans i flock. Man har 
även ett omfattande utbud av utbildningar 
och hjälper också till med att utbilda hundar 
för uppdrag inom film, tv samt reklam.

Här spelar Hundteatern
 Hundteatern uppträder fyra gånger per 
år i samband med hundmässan My Dog i 
Göteborg. Under nästa år spelas Törnrosa 
på My Dog 3–6 januari. 
 Filmer från samtliga uppsättningar som 
Hundteatern har gjort (Dummerjöns,  
Askhunden, Törnrosa samt Snövit och de 
små dvärgarna) finns även att se på:  
www.hundakademin.se 
www.youtube.com

Snövit och de små 
dvärgarnas rollista:
Snövit Kummin (schapendoes)
Elak drottning och präst Moster (australian 
shepherd)
Jägare och prins Fly (australian shepherd)
Trötter Stefan (golden retriever)
Kloker Sigge (blandras: coton de tuléar/
bichon havanais)
Blyger Puma (border collie)
Toker Maja (engelsk springer spaniel)
Glader Aston (tollare)

Nina Roegner 
Bor  I Kullavik. 
Gör Hundinstruktör, initiativtagare 
till Hundteatern, driver Hundaka-
demin tillsammans med Roger 
Carlsson samt är författare till 
böcker om aktivering av hundar. 
Familj Sambon Stephan, 18-åriga 
tvillingsöner samt hunden Moster.

Nina Roegner tillsam-
mans med Moster.

Moster som den elaka 
drottningen i Snövit.

Nina Roegner 
och Moster.
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innebär att de är vana vid så
väl tysta rörelsekommandon 
som att arbeta på avstånd från 
sina mattar.

Men Nina Roegner är tyd
lig med att Hundteatern inte 
handlar om enstaka duktiga 
hundar utan tvärtom byg
ger på en helhet där man tar 
hänsyn till de olika hundarnas 
förutsättningar vid rollbesätt
ningen:

– Vi har ingen mall som vi 
måste följa och därför kan vi 
till exempel skriva om en roll 
så att en äldre hund kan fort
sätta att vara med. 

En kvart om dagen räcker
Med sina föreställningar vill 
Nina inte bara roa för stun
den utan även få hundägare 
att förstå hur viktigt det är att 
aktivera sin hund i vardagen:

– För en hund spelar det ing
en roll om den jagar en hare 

 eller lär sig att buga, vinka 
 eller hänga upp strumpor på 
ett litet klädstreck. Huvud
saken är att den får jobba, ha 
roligt samt känna att den har 
en viktig uppgift i sin flock.

Enligt Nina Roegner räcker 
det med en kvart om dagen för 
att lära sin hund olika tricks. 

– Alla kan lära sin hund 
massor med konster, allt som 
krävs är mängder med beröm, 
läckert godis och en god por
tion tålamod…

För medlemmarna i Hund
teatern räcker det emellertid 
inte med en kvart här och där. 
Tvärtom ligger det ett oräk
neligt antal timmars träning 
bakom varje uppsättning:

– Att hålla på med hund
teater är inget som man blir 
miljonär på. Däremot blir man 
väldigt rik i själen. Det vikti
gaste för oss är att vi har roligt 
med våra hundar, och oavsett 

Hunden Kummin spelar 
musik i Snövit och de 
små dvärgarna.

 

Moster och Kummin i föreställningen Askhunden.

Gucci i föreställningen Askhunden.

Föreställningen Askhunden.

om vi tränar, tävlar eller spe
lar teater så är alltid nuet vår 
lyckostund.

På scenen i mässhallen i 
Göteborg har Snövit nu fått i 
sig ett förgiftat äpple och sover 
onormalt djupt, men räddas 

av en stilig prins, gestaltad av 
australian shepardhunden 
Fly. När Snövit i slutscenen 
tassar in till tonerna av All you 
need is love! – med en slöja så 
lång att Kloker måste hjälpa 
till med att försiktigt hålla 
upp den med tänderna – jublar 
 publiken. 

Uppskattande publik
För det här är en engagerad 
publik. En person som ogärna 
missar en föreställning med 
Hundteatern, är Berit Årmarker 
från Trollhättan.

– Det här är en riktig må
bragrej som påverkar hela 
känsloregistret – jag skrattar 
och blir rörd om vartannat. 
Hundarna är så fantastiska 
att titta på att det känns som 
om hela min kropp ler! konsta
terar hon medan hon försöker 
fånga en sista skymt av de 
pälsklädda skådespelarna. ¨

”Allt som krävs 
är mängder 
med beröm, 
läckert godis 
och en god 
portion 
tålamod…
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