
November, snö, -20 grader, jag tittar med 
en suck ut genom fönstret, drömmer om 
sol och ett varmare klimat (även mellan 
människor). Får besked om att vi har fått 
en vattenläcka i vår stuga på Öckerö. Jag 
som verkligen avskyr praktiskt arbete och 
hellre arbetar med dator och siffror blir 
nu tvungen att åka ner och krypa under 
en stuga i tjugo minusgrader för att fixa 
detta.
Har några månader tidigare hjälpt en per-
son boende på Öckerö med att få ord-
ning på ekonomi och liv. Han har arbetat 
i byggsvängen kanske man skulle…
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”En kall inledning...”
När jag tog tag i hans ekonomi förklarade 
jag att det skulle bli tufft och att jag inte 
ville höra ”något gnällande” om hur svårt 
livet är.
När jag kommer ner till Öckerö har han 
redan gjort en stor del av arbetet. Fortfa-
rande återstår dock en del arbete under 
huset. Stånkande, klagande kryper jag 
under huset och tycker att livet är mise-
rabelt. Då hör jag plötsligt en röst säga 
du, jag vill inte höra ”något gnällande” 
om hur svårt livet är. En brett leende f.d. 
klient tyckte att det var väldigt roligt att få 
returnera dessa ord till mig.  Jag har haft 
många samtal med klienter men det här 
var första gången som jag bokstavligen 
och bildligen var på ett jämställt plan med 
klienten.
Liggande på rygg under en stuga hade vi 
ett bra samtal. Ett samarbete som sud-
dade ut gränserna för vad som är klient 
och inte.

        Per Jörlin/Föreståndare IBUS

Per Jörlin
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Det här är inte första gången jag säger 
farväl till dig, alkohol. Jag har sagt det 
många gånger förut men alltid miss-
lyckats. Du har alltid smugit dig till-
baka in i mitt liv, just när jag har varit 
som svagast. Du och den kraften du 
härstammar ifrån har inte tagit någon 
som helst hänsyn till de tragiska hän-
delserna i mitt liv och du kan anfalla 
genom alla mina minnen och tankar.

Och för att detta avsked till dig inte ska 
sluta sällskap till de andra misslyckade 
besluten, vill jag också förklara krig 
mot dig. Ett krig mellan dig och mig 
så länge jag lever.

Du är en prickskytt som gömmer 
dig och jag kan inte se dig. Men jag 
vet att du är ständigt närvarande och 
bara väntar på ett tillfälle att få skjuta 
dina brinnande pilar i mig. Jag är ett 
människobarn, skapt att leva i frihet, 
skapt att älska och bli älskat. Skapt att 
uppleva lyckan tillsammans med mina 
nära och alla mina medmänniskor. Allt 
detta vill du förstöra.

Jag ska inte underskatta dig. Du är en 
stark, listig och falsk motståndare. En 
fiende som inte skyr några som helst 
medel för att övermanna mig. Därför 
behöver jag varje dag rusta mig för att 
kunna möta dig i detta krig:

Avskedsbrev/Krigsförklaring

§ Runt min midja ska jag spänna san-
ningens och ärlighetens bälte så att du 
inte kan anfalla mig genom mitt sam-
vete.
§ I min ena hand kommer jag att bära 
trons sköld för att släcka dina brin-
nande pilar.
§ I min andra hand kommer jag att ha 
andens svärd som är Guds ord.
§ Jag vill ta emot Guds räddning som 
en skyddande hjälm på mitt huvud
§ Tillitens bröstsköld ska påminna mig 
om att jag inte är ensam.
§ Som skor på mina fötter ska jag sätta 
villigheten och ödmjukheten och spri-
da budskapet vidare till dem som lider 
p.g.a. dig.

Och för att dagligen klara av allt detta 
kommer jag att använda bönen som 
min kraftkälla och förbindelse med 
Gud.

Och till sist…
Om Gud är på min sida – vem kan då 
vara emot mig!?

Författad av en av IBUS klienter 



saknad, tomhet och längtan efter att 
få friheten att välja själv var jag ville 
vara någonstans. Och just detta är en 
av största konsekvenserna av att vara 
inlåst: Du har förstört dina valmöjlig-
heter!

Efter att ha tillbringat två julhelger så 
började jag få möjligheter att få per-
missioner ifrån fängelset och när det 
startar så brukar de flesta fångar ta 
permissioner under julhelgen så ock 
även jag.

Men när jag blev placerad på en öp-
pen anstalt efter över 7 års avtjänande 
på mitt straff  så råkade jag ut för ett 

Jag tänkte ta tillfället i akt och dela 
med mig några av mina reflektioner av 
att fira jul instängd på en anstalt.
Jag hann med att göra det under min 
långa verkställighetstid och här följer 
lite minnen.
 

De första två julhelgerna var nog ab-
solut de tyngsta och svåraste att ta 
sig igenom. De var de första gång-
erna som jag då inte fick träffa mina 
nära och kära inom familjen och det 
var mycket tunga dagar. Under dessa 
dagar var det verkligen en konst att 
hitta saker att göra som gjorde att ti-
den gick och att få tankar och käns-
lor fokuserade på någonting annat än 

Ett stilla julfirande på kåken…

nytt
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återfall i mitt narkotikamissbruk (för-
hoppningsvis mitt sista!) och konse-
kvenserna blev förutom förflyttning 
tillbaks till den slutna anstaltsvärlden 
också en förlust av mina permissioner. 
Så nu skulle jag återigen fira en julhelg 
inlåst på anstalt. Jag hade nu lärt känna 
nya medintagna och en av dem sade: 
- Nä, jag ska inte fira något alls! Jag ska 
vara inlåst i min cell hela helgen och 
inte göra något!
Jag kände mycket väl igen mig i hans 
reaktioner.

Nåväl, julafton kom och vi åt julbord i 
anstaltens matsal. Efter det ringde min 
nye kamrat hem till sin fru och barn 
och de hade satt ett foto av honom 
på hans plats vid julbordet. Självklart 
var han tagen och ledsen över att inte 
kunna vara hemma och fira jul. 

Han gick in och lade sig i sin cell. På 
denna anstalt så skickade köket ut res-
terna av julbordet till kvällsmat och vi 
fick duka på avdelningarna själva. Jag 
hade lärt känna min nye kamrat och 
visste att han var bl.a. bra på matlag-
ning. Jag bad om hans hjälp att ordna 
en bra måltid vid ca 16.30 taget och 
han ställde upp. 

Vi fick en fin eftermiddag och under 
kvällen satt han och jag och njöt av 
julaftonskvällen innan inlåsningen 
som sker vid 19.30 tiden. När det var 
dags blev både han och jag överras-

kade att dagen redan var slut!

Både han och jag brukar påminna var-
andra om denna episod i livet när vi 
träffas då och då och vi är så tacksam-
ma idag för varje jul vi får fira i frihet 
och tillsammans med familjen!

DET är ingen självklarhet, inte ens för 
medborgare i Sverige!!  

God Jul och ett Gott Nytt År 
önskar Nils Lennart Kummu.

Nej, se det snöar...
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Tillsammans med de re-
surser samhället erbjuder 
ge praktiskt stöd till en 
bestående förändring.

Erbjuda ny gemenskap.

Försöka underlätta den 
svåra situation intagnas 
familjer ofta befinner sig 
i.

Skapa kontakter som 
kan fortsätta efter frigiv-
ningen, som kan leda till 
vänskap för livet.

Skapa opinion för fort-
satta förbättringar inom 
kriminalvården.
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IBUS står för
Individuellt 
Behovsstyrt

Uthålligt Stöd

Vi vill



Ett verksamhetsår passerar snabbt 
förbi och under varje årstid finns det 
olika saker att fokusera på. 

I början av året så är det årsmöte, un-
der våren planering och genomföran-
de av olika möten, sommaren innebär 
semesterplanering, hösten är det full 
fart med bl.a. tidningen och andra ut-
skick och till vintern önskar vi att få 
fira julhelgen i lugn och ro.

I en verksamhet som IBUS där vi arbe-
tar med människor så gäller det också 
att kunna bibehålla en flexibilitet och 
vara förberedd på olika händelser som 
sker under dessa perioder.

Vi alla inom föreningen IBUS, sty-
relse, anställda och övriga som jobbar 
ideellt inom föreningen önskar er alla 
som stödjer vårt arbete på olika sätt 
under året en riktigt god och välsignad 
jul- och nyårshelg!!

Väl mött inför 2011

God Jul och ett Gott Nytt År!

nytt
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