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J
ag måste berätta att jag nu skriver till dig från 
Franska sydkusten. Agde närmare bestämt. Le 
Pens valaffisher sitter uppklistrade överallt i 
den här lilla staden, där kärnan av de gamla 
kvarteren avfolkats och nu bebos av vad folk 
här kallar zigenare, ett ord vi inte använder i 

Sverige, och mer välbeställda skandinaver och engels-
män. De jag möter över en kopp förmiddagskaffe på 
torget har väldigt olika versioner av samboendet. Våld 
och droghandel, menar en del. En tyst överenskommel-
se att det är bra för staden att det kommer norrbor och 
rustar upp husen i gamla stan, säger andra. 

Precis som under åren då jag och Mr S arbetade med 
vår bok är jag på resande fot, jag sitter på en främman-
de ort och känner av stämningarna på platsen. Dear Mr 
S, är skriven på väldigt enkel engelska. Jag översätter 
alltså till svenska nu vid ett bord i Frankrike. Så krockar 
kulturer och livsöden även här och blir en historia.

Som vanligt inleder jag med en sammanfattning om 
bakgrunden så det blir lättare att hänga med. När min 
gränsöverskridande far dog blev jag kallad till en thai-
ländsk rättegång. I lobbyn på ett vräkigt hotell i Khon 
Kaen stötte jag för första gången på advokaten Sebas-
tian H. Brousseau. Mr S är en till synes belevad kana-
densisk advokat som kom att representera mig och min 
bror under denna märkliga period. Min pappa Knut var 
bosatt i norra Thailand de sista åren av sitt liv och advo-
katen är verksam i Asien, med huvudsäte i Korat, Issan. 

Min magkänsla sa mig omedelbart att Mr S hade fler 
bottnar än han först gjorde gällande. Det visade sig att jag 
hade rätt. Jag upptäckte han i sin ungdom dödat sin mor, 
blivit dömd för dråp,att han suttit i fängelse för detta och 
att det var i fängelset han börjat utbilda sig till advokat. 

Genom en mejlväxling, som började med ett skämt 
kring det långsamma pappersarbetet kring rättegång-
en, började vi utbyta bilder, idéer och förtroenden. Backa 
gärna tillbaka till första och andra nedslaget om du behö-
ver sammanhang för att kunna följa brevväxlingen.

Vi har nu brevväxlat ett tag och jag försöker ringa 
in hur hans historia påverkat honom. Vilka avgörande 
händelser efter dråpet har format honom till den han 
är? Vilka människor?

*
fröken p: Kära Mr S, du nämnde din mentor, den väl-

kända advokat som hjälpte dig när du hamnade i 

fängelse. Jag blev nyfiken på er relation. Hur mötte 
du honom? Vad betyder han för dig? På vilket sätt har 
han påverkat ditt liv?

Min förebild
mr s: Kära fröken P, du missförstod, min mentor hjälp-

te mig inte i fängelset. Jag hade en annan advokat vid 
den tidpunkten, en kvinna. Mannen du refererar till 
arbetar med straffrätt och han är en av de bästa för-
svarsadvokaterna, fortfarande verksam i Québec el-
ler Kanada. Det är mycket svårt att bedöma en advo-
kat ska du veta: de har alla sin egen stil och inget fall 
är identiskt. Det är inte som att köra bil 100 meter 
och se vem som är snabbast. Lag är ett brett ämne 
och fakta är dubbelbottnad i varje enskilt fall. Det 
krävs precision och personlig tolkning av lagtexter.

Jag ville arbeta för honom och gjorde allt jag kunde 
för att få göra det. 

Som student spenderade jag oändligt med tid i 
domstolen för att studera hur olika advokater talade, 
deras personliga angreppsvinklar och stil. Jag försök-
te genomskåda deras knep, lyssna noggrant på hur 
de vinklade frågorna, det blev en slags besatthet ef-
tersom jag på universitetet mest lärt mig teori men 
knappast fick någon chans att utöva de nya insik-
terna i praktiken. Jag noterade honom i domstolen 
många år innan jag arbetade för honom. Min men-
tor stack ut.

När jag själv äntligen blev advokat skrev han ett 
kort med ett citat från Winston Churchill: ”Ge aldrig 
ALDRIG upp.” Jag grät när jag öppnade kuvertet och 
läste. Han förstår hur människor fungerar och vad de 
behöver och det är de egenskaperna som gör honom 
till en stor advokat.

Jag hjälpte nyligen en kollega som varit hans stu-
dent 1978. Hon berättade för mig hur lyckosam jag 
var som fått äran att arbeta nära och spendera tid 
med honom. Hon skrev till mig;

Friday afternoon, 3:00 PM, on rue Bleury 
(before the new construction), last class 
of the week. I was 18 years old and got 
such a great impression of this tall, thin 
redhead who, while smoking his cigarette 

(ah, those were good 
times) with one foot 
on a chair, tells 
about how he won his 
first case with ... six 
inches. The deceased 
measured six inches 
less than he should 
have ... anyways, I 
don’t remember many 
details, only his 
incredible blue eyes 
... and his voice.

Kan du föreställa dig att en 
advokat år 2013 skriver om 
min mentor då hon återger 

ett eget personligt minne från 1978! Jag är i Thai-
land och hon ville ha min hjälp här. Vi råkade av en 
händelse börja prata om den här mannen, en advo-
kat i Montreal som betytt mycket för oss båda. Hon 
hade också berörts av den person som hjälpte mig 
när jag hade det som värst och som påverkade mig 
att flytta till Kina när mitt liv i Kanada inte fungera-
de alls. Nu skickar jag minnet till dig i Sverige. Värl-
den är så liten. Och jorden är inte platt.

Min mentor talar med en speciell auktoritär röst och 
när han kommunicerar lyssnar alla. Han är imponeran-
de med sitt skägg, men när du lär känna honom är han 
en ängel. Han talar inte bara bra, utan lysande. Han gör 
kopplingar mellan fakta och lag på ett abstrakt och fi-
losofiskt plan- men är samtidigt intuitiv. Han inspirera-
de mig och gör så fortfarande. En förebild.

Jag valde honom, som mentor, även för hans inte-
gritet. Jag behövde det. Jag behövde lära mig vad in-
tegritet innebär på grund av mitt förflutna. Jag ville 
absorbera kunskap och förhållningssätt, lära av den 
bästa. Han lärde mig mycket, mestadels hur man är 
och förblir en mänsklig advokat. För mig är han mer 
än en jurist: han är en person med ett stort hjärta.

Med mina problem med advokatförbundet och be-
slutet från hovrätten 2001 att jag inte skulle få utöva 
mitt yrke pga mitt sonade brott, var det svårt för mig 
att stanna i Québec. Så jag bestämde mig för att flyt-
ta till Asien. 

Men varför just Asien? Hur hänger det samman? 
Jag tror det beror på att min mentor adopterade en 
kinesisk dotter, hur långsökt det än låter.

Jag ville åka till Japan men hamnade i Peking. Han 
gav mig en kontakt och jag följde upp den.

Konstigt nog är hans adopterade dotters födel-
sedag densamma som min. Vi är exakt 25 år ifrån 
varandra tidsmässigt. Jag föddes den 31 mars 1969. 
Hennes födelseattest visar samma datum 1994.                                                                                                          
Kärleken han visade sin dotter är något jag inte kan 
glömma. Den kärleken satte sig djupt i mig, gjorde 
ett bestående intryck.Jag tror att den kärleken påver-
kat mig fundamentalt och återspeglar sig i hur jag 
uppfattar och älskar Kina nu. 

Hur blev vi vänner? Jag gick för att träffa honom 
en dag och frågade om jag kunde få arbeta för och 
med honom. Jag kan inte komma ihåg exakt hur jag 
uttryckte mig, men jag visste att jag ville arbeta med 
honom, ingen annan. Jag gjorde det i två år och läm-
nade sedan den tjänsten för Kina. 

Hans dotter heter Ying (vilket betyder skugga på 
Mandarin)  

Jag har inga barn. Det är ett medvetet beslut.

den kärlek  
han visade
fröken p: Kära Mr S. När du lär känna någon, landar 

ofta något av det första en människa uttrycker i dig 
för alltid och definierar hur du ser på den personen. 
Du gav mig just en sådan mening.

Kärleken han visade för sin dotter är något 
jag inte kan glömma.

Hallå igen käre läsare, jag har blivit tillfrågad  
att dela en slags tankens roadmovie, som  
under våren även kommit ut i bokform. Jag 
kommer att dyka upp vid 6 tillfällen under  
sommaren. Detta är nedslag nummer 3. 

Petra mellan valaffischer dagen innan franska valet, i Agde.
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Dear Mr S ges ut av Pensky Agency.
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Det avslöjar mycket. Du träffade någon som, enligt 
min mening, verkade skapa helt normala föräldra-
band med ett barn, inte ens hans eget i biologisk me-
ning. Han adopterade en tjej och älskar henne.

För mig, en grundläggande instinkt. Något jag skul-
le ta för givet. För dig, en uppenbarelse.

Kärleken han har visade sin dotter är något jag inte 
kan glömma.

Manusförfattare letar efter vad vi kallar ”den första 
emotionella vändpunkten.” Ett ömt och utsatt ögon-
blick för att starta upp historien. En incident där ka-
raktären måste göra ett avgörande val om vilken rikt-
ning som sedan ska tas. Denna mening skulle fung-
era utmärkt om det här vore en annan historia. Den 
består av alla element som skapar ditt inre dilemma. 
Om det här var en film eller fiktion skulle jag börja 
med den linjen.

En vuxen man som ser ett barn älskas ovillkorligt. 
Speglar sitt eget öde i den känslan, finner sin Mentor 
som påverkar hans livsval.

”Kärleken han visade för sin dotter är något jag 
inte kan glömma.”

en annan verklighet
mr s: Kära Fröken P. Jag är inte säker på vem jag var 

före jag satt i fängelse. Jag tror inte att jag är sam-
ma person efter den erfarenheten. Jag var tvungen 
att lägga bort vad min utbildning lärt mig eftersom 
fängelset visade mig ett annat perspektiv: eller kan-
ske är det mer korrekt att säga; en annan verklighet.
Mina största insikter:

1) Människor i fängelse är inte nödvändigtvis farliga.
Det finns alla slags människor på båda sidor av gall-

ret. Människor med drogproblem. Människor med psy-
kiska problem. Människor som gjort ett enda gigan-
tiskt misstag. Människor som ångrar sig. Och även en 
del riktigt otäcka människor, men de är inte i majo-
ritet. I Danmark minskade de mängden fängelsekun-
der med 50 procent på 10 år, men bland befolkningen 
ökade inte antalet brott eller känslan av osäkerhet. Det 
säger mycket, särskilt om Amerika där de har den hög-
sta andelen fängelsekunder i världen. Svarta och fatti-
ga människor är överrepresenterade bland de inlåsta.

Det är bevisat att fängelsestraff inte har en enorm 
avskräckande effekt vilket man ibland vill ge sken av, 
och sektorn kostar samhället en förmögenhet. Straf-
fen brukar inte ”rehabilitera” människor, det gör 
dem värre. Hur kan du bli mer mänsklig på ett ställe 
som, i sig,  inte är mänskligt alls?

2) I fängelset lärde jag mig vad frihet betyder.
Självklart är det inte ett femstjärnigt hotell. Spän-

ning satt liksom i väggarna. Tjugo år senare blev jag 
faktiskt  biträdande chef för ett femstjärnigt hotell 
i Kina. Vissa människor föreställer sig Kina som ett 
stort fängelse på grund av sin regering och brist på 
demokrati. För mig var Kina befriande.

I fängelset såg jag människor som stack ned varan-
dra. Jag hörde folk som ropade eller grät hela natten 
eftersom de hade hallucinationer. Jag blev hotad och 
bevittnade många försök att bryta sig ut. Jag lärde mig 
hur man tillverkar alkohol. Jag såg mer droger än nå-

gon annanstans i världen. När 
jag kom ut kände jag mig som 
hundra år gammal. Jag kände 
att jag hade tur som hade fått 
uppleva det, hur konstigt det 
än låter. Det är en erfarenhet 
jag inte vill vara utan. Jag skul-
le gärna spendera en vecka el-
ler två i ett mexikansk fängel-
se, bara för att se hur de bor, 
precis som jag skulle älska att 
landa i Neapel och resa genom 
små byar för att erfara hur de 
bor. Vara där på riktigt, istället 
för att titta på det på tv.

Varför är så många erfaren-
heter tabu att diskutera, tror 
du? Varför kan inte en advokat eller presidenten i USA 
prata om sina erfarenheter av till exempel droger? Vi 
har alla hemligheter och problem, och vi borde kun-
na använda dem för att göra oss alla till  bättre män-
niskor. Jo, sanningen är att jag – precis som Steve Jobs 
eller John Lennon – testade droger. Och första gången 
jag testade dem var i fängelse, hur galet det än låter.

Som en ung fängelsekund kan du inte visa att du 
är svag eftersom du kan bli misshandlad eller till och 
med dödad. Lyckligtvis nog var en kille som heter ”Mo-
rin” som hjälpte mig av skäl som jag aldrig kommer 
att förstå. Han hade vänner, och snabbt blir jag mer el-
ler mindre ”otrolig”. Jag var fortfarande i en peniten-
tiary, ung, och passade inte förväntningarna hos den 
vanliga inmaten. Men som du sa; Vad är normalt? Jag 
använde mina färdigheter och snart hjälpte jag andra 
att skriva bokstäver, och även när jag började lära mig 
om lag kom folk till mig för att hjälpa till att göra någ-
ra interna ”klagomål” mot administrationen. Jag bör-
jade mitt juridiska yrke i fängelse. Tala om motsägelse! 

Innan jag arresterades använde jag inte olagliga dro-
ger. En natt erbjöd Morin och hans vän Alain mig lite 
LSD. Jag visste inte vad jag gav mig in på. Plötsligt var 
alla låtar av Pink Floyd helt logiska. Sammanhang up-
penbarades som jag inte förstod tidigare. Det var så 
starkt och jag förlorade helt kontrollen. Morin och 
Alain skrattade och gjorde min upplevelse ännu bätt-
re, tittade på vakterna och gjorde roliga ansikten för 
att få mig att skratta. Ja, du hallucinerar på LSD och din 
verklighet förvandlas. Du hör eko, eko, echooooooo. 

Jag kunde dansa till tv-skärmen. Channel 4 log-
gan rörde sig och skapade ett Eiffeltorn på tv, precis 
som mina tankar begärde och väntade sig. Det var så 
märkligt. Min lilla cell förvandlades till ett slott med 
en öppen spis, och jag blev kung. Jag lärde mig att be-
fria mitt sinne. Frihet är i ditt sinne och LSD hjälpte 
till att befria mig. För några timmar var jag inte låst 
men i en helt annan värld som skapades till hälften 
av min fantasi och till hälften av mina sinnen!

Pink Floyd-albumet The Wall kommer aldrig att vara 
detsamma för mig sedan den natten. Jag var fri, och 
jag var samtidigt i fängelse.

Min barndom kontrollerades av min mamma. Den 
natten på LSD kände jag mig fri från henne. Jag tap-
pade kontrollen och jag kände mig fri.

3. I fängelse kan du bli orädd.

I min ungdom lärde jag mig om kommunismen 
och hur illa det var. Men 2002 när jag kom till Kina 
såg jag tillväxt och upplevde folk som relativt fria. 
Kina var en uppenbarelse. Jag gick in i ett nytt univer-
sum, inte en begränsning.

Nu bor jag i Thailand. Thailand är bokstavligen 
”det fria landet” eftersom det aldrig har erövrats av 
något annat land. Thailändska människor är stolta 
över det. Men är det verkligen sant?

Var det inte några delar av Thailand som erövrades 
av till exempel burmeserna? De versioner av histori-
en som vi accepterar som sanna är de vi lärde oss när 
vi växte upp. Vad händer om vi upptäcker att det för-
flutna är återberättat för att behaga människor, göra 
livet enklare, eller om delar medvetet ”glömts bort” 
för att göra historien bättre?

Här, i Thailand, skulle jag aldrig ens slås av tanken 
att försöka testa droger. Lagarna är mycket strikta 
och jag vill inte utvisas härifrån. Jag behöver inte dro-
ger men jag gillar vin, som du vet. I fängelset hade vi 
inget att göra. Jag prövade saker. Jag reste, och reser, 
precis som att skriva till dig är en resa, en upplevelse 
och något nytt.

Som advokat måste jag göra det bästa för mina 
kunder, lära mig om nya regler och ha ett nätverk 
som de kan dra fördelar av. Mitt arbete är organise-
rat. Jag älskar att bli full, bara för att förlora kontrol-
len, eftersom det är lagligt och jag är fri. Vin får mig 
att resa intensivt.

I dag är jag inte rädd för någon på grund av vad jag 
har gått igenom och jag har vänt tillbaka från att vara 
den lägsta av de låga. 

Jag såg det värsta du kan se.
 Och inte bara en gång. 
Jag såg djävulen att dansa precis framför mig. 
Kanske var det mig själv jag såg i spegeln.

*
Jag avslutar nedslag nummer 3 på terassen i en fransk 
by, Neffies. Att översätta min konversation med Mr S 
förstärker upplevelsen och känslan av att vara mitt i 
ett skeende, vi hänger alla samman, det finns hopp om 
kommunikation över gränser och jag när min dröm om 
global solidaritet.

Fortsättning följer som bekant...

Sebastian, arbetsklädd för domstol.
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