9 månader utan hund

Ami ﬁck inte besöka
husse i fängelset
Rottweilern Ami vet vad det innebär att vänta.
En dag blev husse dömd till fängelse och
försvann. När det äntligen var dags för det
första anhörigbesöket ﬁck Roger Stjernhult det
tunga beskedet – inga hundar på anstalten.
– Ami ﬁck inte ens hälsa på mig genom
staketet, berättar Roger.
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H

undar har visat sig ha positiva effekter
inom vården. Äldreomsorg, behandlingshem och sjukhus använder sig ofta
av hundar för att skapa varma relationer till
brukarna. Men Roger Stjernhult ﬁck inte träffa
sin rottweiler Ami när han blev dömd till 3 års
fängelse på Kolmårdens öppna anstalt.
– När jag åkte hemifrån den sista dagen kom
en enorm saknad efter Ami men jag trodde
att jag skulle få träffa henne snart igen efter 3
månader, på min första permission, säger han.
Därför tog han inget riktigt farväl utan ropade
bara, med tårar i ögonen, till Ami att de snart
skulle ses. Men på
anstalten ﬁck Roger
veta att första permissionen skulle ske efter
9 månader.
– Jag tänkte att när
min familj kommer
på besök kan de ta
med min hund, men
det ﬁck de inte. Ingen hund ﬁck komma in på
anstalten. Jag försökte hitta på olika lösningar,
och frågade om det fanns en särskild avdelning
dit djur kunde komma, men Ami ﬁck inte ens
hälsa på mig genom staketet som går runt
anläggningen. Jag visste inte hur jag skulle klara
det, berättar Roger.

inte skulle känna igen honom när de träffades
efter 9 månader, att hon skulle vara sur och inte
bry sig om honom. Många gånger ringde han till
sin mamma, som nu tog hand om Ami, för att
fråga hur det gick.
– Mamma ljög naturligtvis för mig och sa att
det gick bra, att Ami var glad och trivdes, men
det är klart att hon saknade mig. Jag tog ju inte
ett riktigt farväl, säger Roger.
TIDEN GICK ÄNDÅ och en dag var det dags.

”Vilken känsla att
få pussa henne
första gången på
nio månader”

PUSS, HUSSE. För Roger Stjernhult
är uttrycket ”människans bästa vän
är hunden” en sanning. Saknaden
efter rottweilertiken Ami blev nästan
outhärdlig under 9 månaders fängelsevistelse. Ami sörjde på sitt håll.
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HAN VISAR HUR han brukade kupa händerna

framför ansiktet på nätterna för att känna hennes doft. Han drömde mardrömmar om att Ami

PROMENADDAGS. Eftersom Roger avtjänar sitt
straff med fotboja blir det lite pyssligt med Amis
promenader.

i mitt jobb. Men det blev en utmaning. Jag ville
ha en rottweiler och jag tänkte visa dem. Jag
bodde ofta på hotell och då var Ami med. Hon
var alltid med mig, säger Roger.
Några år tidigare, i mitten av 1990-talet,
hamnade Roger Stjernhult i knipa. Han drev
ﬂera olika företag – restaurang, inredningsbutik, festarrangemang – och siffrorna började peka nedåt. Samtidigt var han kassör
inom en Folkets Husförening. För att rädda sin
verksamhet började Roger ”låna” pengar från
föreningens kassa. I början var det just ett lån,
men med tiden rann pengarna iväg och det blev
till en ond cirkel.
EFTER NIO ÅR hade 3,2 miljoner kronor försvun-

nit och bördan blev för tung att bära. Roger la
alla korten på bordet och skammen var total för
honom. Han isolerade sig i sin lägenhet och ﬁck
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▲

Roger ﬁck komma hem över en helg och det
var med blandade känslor som han närmade
sig mammans villa,
både med oro och
längtan.
– Men när Ami
hörde min röst hörde jag hur det krafsade på mammas
uteplats och sen ﬁck
jag se henne över
staketet och hur hon försökte kasta sig över det
när hon såg mig. Vilken känsla, vilken känsla att
få pussa henne för första gången på 9 månader,
denna varelse som jag har levt så ohyggligt nära,
säger Roger.
Ami är Rogers drömhund. Han hade länge
längtat efter en rottweiler när han köpte henne.
Planen var att när barnen var stora skulle han
skaffa sig en.
– Många sa att en rottweiler var svår och att
det inte skulle fungera eftersom jag reste mycket

SNART FRITT FRAM. I september har Roger avtjänat sitt straff. Då ska han
och Ami gå långa promenader och träna mycket tillsammans.

STORT STÖD. Ami märkte att husse mådde dåligt
och gjorde sitt bästa för att muntra upp honom.

▲

Besöksreglerna i lagen
gäller bara människor

social fobi. Han gick bara ut när han visste att
han inte skulle möta någon på den lilla orten.
– Ami märkte att jag mådde sämre och sämre
den sista tiden och när jag plötsligt bröt ihop var
hon mitt stöd. Vi låg på hennes stora schäslong
och jag grät många gånger. Då puffade hon mig
på kinden som om hon sa att jag skulle rycka upp
mig. Det var underbart att få prata ut med henne.
Hon lyssnade och kände min sinnesstämning,
berättar Roger.

■ ETT PROJEKT PÅ HALL, där

DET TOG ETT HELT ÅR innan rättsväsendets kvar-

nar hade malt klart. Till slut kom domen: 3 års
fängelse på Kolmårdens öppna anstalt.
– Jag träffade ingen annan under den tiden
utan var bara med min hund. Därför var det en
slags lättnad när jag ﬁck komma till anstalten.
Där behövde jag inte känna någon skam inför
dem jag träffade.
När det fanns en möjlighet att söka fotboja
var Ami skälet till att Roger tog chansen. Han
ville återförenas med henne.
– Jag ville egentligen inte att mitt hem skulle
bli ett fängelse, jag ville vara fri när jag kom ut
från anstalten. Men sen började jag tänka på att
jag och Ami kunde bo ihop igen. Jag ville göra
allt för att hon och jag skulle kunna vara hund
och husse igen, säger han.
Det var inte helt problemfritt när Roger
ansökte om fotboja och ville ha sin hund hos sig,
men efter kompromisser från båda håll lever nu

40

Nr 7 ■ 2008

DRÖMHUNDEN. Ami är Roger Stjernhults drömhund. Rottweilertiken har följt honom troget genom
både glädje och sorg.

Roger och Ami tillsammans sedan några månader. Det ﬁnns fasta tider att hålla och Frivården
vill helst att fritiden är
mer sammanhållen till en
timme på förmiddagen
och en timme på kvällen.
Men Roger lyckades få
ett mer splittrat schema,
en halvtimme här och där
för att kunna ta promenader med Ami.
– Ibland får mina barn ställa upp, men känslan av att få vara tillsammans med Ami igen gör
att livet börjar återvända för mig. Jag tror att alla

människor måste ha något att längta till och jag
längtade så oerhört mycket efter Ami när jag var
på anstalten. Jag visste
att jag skulle komma
ut en dag och få leva
med henne igen. Det
gav mig kraft då och nu
är det inga problem att
hålla sig till alla regler
som följer med fotbojan. Men jag ser fram emot
september när vi blir fria. Då ska vi gå långa
promenader och träna mycket tillsammans,
säger han. ■

”Jag längtade
oerhört mycket
efter Ami”

hundar fått komma på besök, håller nu på att utvärderas och enligt
Christer Isaksson, säkerhetschef
inom Kriminalvården, kommer
det sannolikt inte att fortsätta.
– Det var mer problem än
fördelar. Vi måste kontrollera
den som kommer in och hundar
kan vi inte kontrollera på samma
sätt. Det ﬁnns allergiskäl, aggressivitetsskäl och ansvarsfrågan om
vem som ska ta ansvar för hunden
när den kommer. Alla intagna och
medarbetare tycker inte om hundar och för mig är det fullständigt
självklart, säger han.
Men enligt AnnBritt Grünewald,
tidigare anstaltschef på Österåker
och känd kriminalvårdsdebattör,
skulle det fungera. Hon tog ofta
med sig sin hund till jobbet och
ﬁck se de mest förhärdade brottslingar som la sig på golvet och
gullade med valpen.
– För många intagna är hunden en del av familjen. Jag tycker
att man kan ha hundar i all form
av vård. I kontakt med djur lär
man sig att visa respekt och att ta

hänsyn till djurets behov. Det är få
människor som är allergiska och
dessutom ﬁnns ju knarkhundar på
många anstalter och det är ingen
som ifrågasätter det, säger hon.
Ett förslag har varit att ha en
särskild avdelning för djur, men
AnnBritt Grünewald menar att det
kan vara tvärtom.
– Jag tycker att man kan ha
djur överallt och möjligen ha en
särskild avdelning som är djurfri,
säger hon.
Från Kolmårdens anstalt meddelar man att utöver nämnda
skäl skulle besökande hundar
störa den knarkhund som arbetar
där. Och Christer Isaksson håller
inte med AnnBritt Grünewalds
resonemang.
– Frågan om knarkhundens
närvaro väcks ständigt. Den ﬁnns
inte heller på avdelningen utan
passerar bara genom den. I dag
är kontrollerna annorlunda än på
AnnBritt Grünewalds tid. Med lite
fantasi förstår man det här och
de intagna får helt enkelt träffa
sina hundar på permissionen,
säger han.
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