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P
recis som under åren då jag och Mr S arbe-
tade med vår bok är jag på resande fot, jag 
sitter på en främmande ort med ett glas syd-
franskt vin bredvid mig. Dear Mr S, är skri-
ven på väldigt enkel engelska. Jag översätter 

nu till svenska vid ett köksbord i Frankrike. Så krock-
ar kulturer och livsöden även här och blir en historia. 
Jag har förälskat mig, hör och häpna och reser med en 
ny man. Det finns inget bättre sätt att lära känna en 
ny kamrat än att förflytta sig. Vi träffades för övrigt när 
jag sökte någon engelskspråkig 
person som kunde gå igenom 
språket i boken du nu åter ska 
få läsa utdrag ur. Martin Mirko 
Hill blev vår redaktör, Kanaden-
sare, precis som Sebastian själv.

Som vanligt inleder jag med 
en sammanfattning om bak-
grunden så det blir lättare att 
hänga med; När min gränsöver-
skridande far dog blev jag kall-
lad till en thailändsk rättegång. 
I lobbyn på ett hotell i Khon 
Kaen stötte jag för första gång-
en på advokaten Sebastian H. 
Brousseau. Mr S är en till synes belevad kanadensisk ad-
vokat som kom att representera mig och min bror. Min 
pappa Knut var bosatt i norra Thailand de sista åren av 
sitt liv och advokaten är verksam i Asien, med huvud-
säte 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 och tredje 
nedslaget om du behöver sammanhang för att kunna 
följa brevväxlingen.

Sårad
mr s: Fröken P. 

Jag har en återkommande dröm.
Jag befinner mig på en hög balkong, i en rulltrappa 

eller tittar ut genom ett öppet fönster.
Jag klättrar frivilligt upp för att hoppa och kastar 

mig mot marken.
Jag överlever alltid. 
Sårad.

dålig preSS
mr s: Kära Fröken P. 

Tro inte allt du läser om mig i tidningar eller onli-
ne. Hälften är felaktigt. Minst. Jag hoppas bara att det 
du fått veta hitills inte ändrar förhållandet vi har, och 
utvecklar. För det första kommer det inte att påverka 

mitt arbete med ditt fall. Ditt ärende är nästan fär-
digt nu. Vi har genomfört vad vårt kontor hade fått i 
uppdrag att göra, vi arbetar just nu med banken. Det 
sista. Jag hoppas att du kommer att få pengarna efter 
din pappa snart.

För det andra har vi utvecklat någon form av per-
sonligt förhållande, du och jag, ett cyber-intellektu-
ellt förhållande kan man säga. Jag uppskattar  verkli-
gen dessa utbyten.

Det som hände med min mamma ägde rum för 23 
år sedan. Jag analyserades av alla 
specialister, terapeuter, socialarbe-
tare, och sen kommittéer, till och 
med domstolen gick igenom mitt 
öde och fall för att jag skulle kun-
na bli advokat efter det. De analy-
serade mig, och jag var tvungen 
att upprepa händelseförloppet den 
kvällen hundratals gånger. Det lig-
ger bakom mig nu. Och det är nog 
bättre så.

Jag är naturligtvis ledsen för vad 
som hände men jag kan inte änd-
ra det förflutna. Det har jagat mig 
länge och jag har försökt tänka på 

det på olika sätt, och jag försöker med all säkerhet att 
vara den bästa personen jag kan i dag, varje dag. Att ar-
beta med rättvisa och lag är svårt. Vi handhar alla sor-
ters fall, ofta människor med allvarliga problem som 
hamnat i trubbel. Eftersom jag tidigare har haft egna 
problem, försöker jag använda min unika erfarenhet 
för att lösa våra kunders dilemman på bästa sätt.

Om du vill veta något om min pappa så har följan-
de hänt: Sex år efter de tragiska händelserna, 1996, 
talade jag i telefon med honom vid ett tillfälle. Jag 
kommer ihåg det som om det var igår, liksom försto-
rat. Jag var på en St-Hubert BBQ-restaurang (en be-
römd kycklingrestaurang) på St-Denis Street i Mont-
real. Han sa en del saker som verkligen sårade mig. 
Han var så respektlös. Jag bestämde mig för att inte 
prata med honom förrän han bad om ursäkt. Om-
kring 31 december 1996 ringde han mig igen och bad 
mig att gå till familjens nyårsfest. Jag visste att det 
var viktigt för honom, men jag vägrade eftersom han 
inte bett om ursäkt än. Han använde samtalet för att 
skylla ifrån sig, men jag mindes vad som sas och hade 
sagts. Han påstod att han var full sist vi talades vid. 
Det gjorde det värre för mig – han visste visst vad han 
sa och han menade det. Så sedan 1996, när hans gren 
av familjen har någon typ av sammankomst, går an-
tingen han eller jag.

Min far var frånvarande under min barndom. Han 
hade alkoholproblem men var ändå funktionell i sitt 
arbete. Veterinär. Han visste inte helt vad som hände 
hemma, och jag tror verkligen att han drev min mor 
in i galenskapen. Det var därför hon attackerade mig 
den natten.

För ungefär två år sedan skickade min gudmor ett 
meddelande från min far. Han ville be om ursäkt och 
det var viktigt för honom att prata med mig. Jag för-
stod mer eller mindre att han var sjuk. Kanske döen-
de till och med.

Jag har sett dessa omvandlingar många gånger i 

fängelse ... när människor i trubbel  plötsligt ser lju-
set, blir religiösa och förändrar sitt beteende. Men ef-
ter alla dessa år som jag kämpat ensam klarade jag 
inte att förenas med honom på beställning. Jag har 
själv betalat för allt jag har nu. Och när jag drog mig 
till minnes hur frånvarande han var när jag var ung, 
hur han behandlade min mamma, hur det påverkade 
mitt liv, hur han gjorde mig ont...kunde jag inte låta 
bli att svara honom ganska oförskämt. Jag meddelan-
de honom att jag inte kommer att prata med honom 
nu- kanske en dag-  men inte innan ytterligare fem-
ton år har passat. Det var nämligen så lång tid det tog 
för honom att sträcka ut en hand till mig. Han kan-
ske inte fick det meddelandet.  Vem vet. Jag skickade 
det genom min gudmor och hon kan ha låtit bli att 
förmedla det vidare. För att skydda honom.

Är det inte vad en familj gör? Skyddar varandra?
En del av mina vänner och familjer tycker att jag 

gör rätt. Jag borde inte prata med honom någonsin. 
Några anser att jag borde förlåta honom och prata 
med honom, eftersom han är min far. För mig ändrar 
släktskapet ingenting. Vissa människor är bra. Andra 
är dåliga. Du väljer vem du vill ha runt dig. Du väljer 
dock inte din familj. Det är en börda att tänka tillba-
ka på mitt förflutna. Jag vill leva för dagen, med de 
människor jag älskar nu.

När jag var ung berättade pappa för mig att  det vik-
tigaste i livet är att lära sig att inte hata. Hat är en då-
lig känsla, sa han. Det är aldrig positivt och det stjäl 
din energi. Han hade rätt. Jag hatar honom och det 
tar allt jag är och består av att skriva om det. Jag kän-
ner mig utmattad nu.

fröken p: Kära Mr S, Kan du berätta för mig om en dag 
i fängelset?

mr s: Om du vill, Fröken P
Ett fängelse är ett minisamhälle där saker händer 

i en snabbare takt än i det normala livet. Det är gal-
nare än det vanliga livet också. Samtidigt fängslande, 
spännande. När du är nykomling kan det vara läskigt.

*
När jag var yngre arbetade jag på McDonalds. Ditt liv 
handlar inte om var du är eller vad du gör. Livet hand-
lar om hur du gör det och hur du känner av saker och 
på vilket sätt du interagerar med människor. Vi hade 
matfajter med Big Mac-sås eller tävlingar om hur 
snabbt en cheeseburgare kunde glida ner från top-
pen av ett fönster. Det var fantastiskt roligt när man 
var 16 år gammal. Jag hade kul på McDonalds.

Jag hade kul i fängelset också, hur konstigt det än 
låter, och jag fick massor med vänner där. Fängelse-
straff rehabiliterar inte, det är mer som en skola för 
brottslingar i vardande. Livet verkar passera 10 gång-
er snabbare (om du inte sitter isolerad). Det är inte 
som om du är inlåst i en cell hela tiden – du bor i ett 
samhälle. Vissa människor blev höga hela dagarna. 
Det var som att vara med i en märklig reality show. 
Och jag blev en slags  stjärna eftersom jag var annor-
lunda än de flesta andra. Jag hade lite utbildning, jag 
var väldigt ung, och jag var inte rädd. Jag ville 
lära mig och det gjorde jag.

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 4. 
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Människor har en otrolig förmåga att anpassa sig 
till vilken situation som helst egentligen:

– Tänk på de barn som föds i Thailand eller Kina 
och tas till USA. De blir amerikaner.

– Tänk på människor som förlorar armar eller ben, 
blir förlamade och fortfarande njuter av att leva.

– Tänk på de som överlevde förintelsen.
– Tänk på soldater sända till fronten för att döda 

fienden.
Jag jämför inte min situation med något av ovan-

stående, men människan anpassar sig. Det finns sa-
ker i livet som du inte kan kontrollera. Du måste hit-
ta det bästa sättet för dig, att överleva, leva och kom-
ma igenom det.

Det finns territorier i fängelser, regler, och du måste 
följa dem. Om inte, kommer något att hända med dig.

Jag var den första intagna på Archambault som 
hade möjlighet att arbeta i  själva förvaltningen. De 
litade på mig eftersom jag var atypisk och redan hade 
gått på universitetet vid 21 års ålder.

Eftersom jag var den enda som hade tillgång till ad-
ministrationen kunde jag få ”speciella” förfrågningar 
från intagna. Man ville få loss dokument för olika syf-
ten ... Till exempel behövde en inmate ett pass för att 
gå från en avdelning till ett annan. Jag hade tillgång 
till kopiator. Om några ”kraftfulla” högstatus-intagna 
bad om att få kopior av något dokument hade jag ing-
et val. En vägran skulle innebära att man slogs ned el-
ler dödades. Jag tyckte verkligen om det. Jag var klok 
nog att hjälpa de som bad mig. Genast blev jag en 
favorit som de skyddade. Jag samlade på dessa ”vän-
ner”, allt för att mitt liv i fängelse skulle bli bättre.

En kille kunde inte formulera ett kärleksbrev till sin 

flickvän. Jag skrev en dikt åt honom. Han blev skyldig 
mig en tjänst. En annan ville sända ett klagomål till 
fängelseledningen. Så jag läste de direktiv som gjor-
des av penitentiary commissary of Canada och fann ett 
krav han kunde ställa. Han blev skyldig mig en tjänst.

Alla visste var alkoholen var gömd. Jag var snart en 
av dem och höll tyst om det jag med. Jag började bli 
respekterad.

Vi använde cigaretter som pengar eller för att byta 
saker. Vissa människor höll i olika typer av lotteri-
er och spel. Andra arbetade i köket och hade privile-
giet att få tillgång till fint kött eller mat. Men vi kun-
de alla förhandla och/eller köpa. Vissa personer arbe-
tade i ”matsalen”. Det var platsen där fångar kunde 
köpa saker. Allting var till salu, som att få hummer 
till jul eller besök av en nunna i kapellet.

*
En typisk dag väcks man av vakterna runt 7 på mor-
gonen. Varje cell hade en mycket tjock automatisk 
metalldörr. Ljudet när de öppnade eller stängde var 
hemskt. Jag äter aldrig frukost, så jag kunde hoppa 
över den och sova kanske 30 minuter till. Vi var 30 
interner per rad, femton på varje sida. Det var två 
våningar och tre rader i varje våning på varje block 
eller paviljong. Det fanns tre paviljonger på Archam-
bault. Jag var i 2C14. C var paviljongen. 2 var andra 
våningen och 14 var cellen. Det finns inga förnamn i 
fängelse och många hade smeknamn. ”Le rouge (The 
Red)”, ”Le lutin (The Dwarf)”, ”Le pique” (The Spike), 
”etc. Jag var Brousseau 2C14.

Jag kan inte komma ihåg exakt, men jag tror att 
varje rad hade ett litet uppehållsrum med bord och 

stolar fastskruvade i golvet för att 
undvika att banditerna skulle kas-
ta dem på varann under slagsmålen. 
Vi lagade ofta mat där på en elektro-
nisk spis. Vi hade en vattenkokare. 
Maten var normalt ganska dålig och 
jag lagade en hel del själv. En vietna-
mesisk kille kunde göra en fantastisk 
apelsinsås med räkor eller ris. Jag bor 
nu i Asien och möter dagligen kun-
der från alla planetens hörn. Men vid 
21 var det första gången jag träffade 
människor från hela världen. Killen 
från kartellen i Kalifornien. Eller den 
där indianen med psykiska problem 
som skrek och grät nästan varje natt. 
En kinesisk kille som dömts för att 
importera heroin.

Vissa sysselsattes med fabriksupp-
gifter. Andra rengorde golven. Vi tjä-
nade typ 5–6 US-dollar per dag. Efter 
en vecka var man uppe i ungefär 30 
dollar och varje månad, antar jag, 120 
dollar. Jag spenderade allt på grön-
saker, mat och cola. Tandkräm som 
var bättre än den som de gav oss. Det 
var inget lyxliv men jag hade en tv i 
min cell, jag bodde ensam och hade 
en toalett i cellen. Den var förmodli-
gen ungefär 2,5 meter gånger 5 me-

ter. Vi hade ett skrivbord och en säng. Jag doppade 
min hand i röd färg och satte ett avtryck under vissa 
hyllor. Ett sätt att lämna någonting personligt i 2C14.

Efter att ha arbetat ett par timmar, var vi tvung-
na att gå tillbaka till vår cell. De räknade in oss fle-
ra gånger per dag. Vi var tvungna att återvända till 
jobbet på eftermiddagen (måndag till fredag   om jag 
kommer ihåg rätt) och klockan 4 var vi tvungna att 
vara tillbaka i cellerna för en sista inräkning.

Middag serverades tidigt, runt 16:30 eller 17:00. 
När vi fick spagetti var jag lycklig. Jag kommer ihåg 
att de gjorde Big Macs en gång varannan vecka eller 
något sådant.

På kvällarna tittade vi på tv, spelade kort, gjorde det 
de flesta gör. Vi hade tillgång till gården minst en tim-
me per dag. Att få andas frisk luft var trevligt men in-
tagna från andra block (eller paviljonger) var där. Det 
fanns alltid en möjlighet att gäng skulle ryka ihop.

*
En eftermiddag visste jag att ”The Red” skulle få stryk 
och jag blev instruerad att inte vara i närheten. Jag 
gjorde omedelbart motsatsen. Jag gick dit för att se 
vad som skulle hända, hur det skulle ske. Jag var nyfi-
ken. Jag visste att jag inte kunde göra någonting och 
det var inte min fajt att ta. Det hela tog tre sekunder. 
Vaktarna såg ingenting förutom att en man föll mot 
golvet. Han överlevde. Med mening. Det var bara en 
varning.

Jag hörde galna historier om att importera droger, 
hur människor begick sina mord, hur de blev infång-
ade. Hur de köpte eller sålde droger. Det var verkligen 
en effektiv brottsskola. En ung vuxen borde aldrig sät-
tas samman med eller undervisas av några av dessa 
härdade brottslingar. Människorna där hade olika pro-
blem – psykiska problem, narkotikaproblem – och vis-
sa begick bara ett misstag en enda gång i sitt liv, men 
ett stort sådant, som jag. Mördarna var normalt de ti-
midaste människorna, förutom om de var involverade 
i gäng. Olika svårigheter för varenda individ men en 
enda lösning: fängelse. Jag vet nu att olika trångmål 
behöver olika lösningar och fängelsestraff fungerar de-
finitivt inte. Jag hoppas få göra den poängen i vår bok.

En jul åt vi hummer. Ja, vi hade hummer i fängel-
set (endast femton fångar fick tillgång till läckerhe-
terna). Vakterna undrade hur i helvete vi kunde få in 
det men ställde inga frågor. Om de gjorde oss förban-
nade kunde vi ge dem problem – båda sidorna försök-
te på något sätt behaga varandra. Jag tror att ”skru-
var” (fängelslang för fängelsevaktare likt det svenska 
uttrycket ”plitar”) var ok med att det fanns droger 
på insidan. Det håller intagna lugna och tysta. Utan 
knark skulle våldet frodas. Inför en fest blev nunnor 
inbjudna till kapellet. Vad plitarna inte visste var att 
nunnorna var professionella prostituerade och beta-
lades av de intagna för sitt arbete i fängelset. De in-
tagna stod i kö för att bekänna sina synder.

När du är inne har du en massa tid över, och du vill 
använda din tid så fördelaktigt som möjligt. Jag fo-
kuserade på att lära mig om lag och ordning. Det vi 
 kallar rättvisa.

Fortsättning följer...

Tidningsrubriker när Sebastians förflutna jagade honom.

Sebastian för första gången öppen med sin historia.   
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