
REDAKTÖR:  MADELENE AXELSSON  •  madelene@friatidningar.se

SOMMARFÖLJETONG: Dear Mr S – del 1 av 6

I 5 år har jag brevväxlat med min avlidne fars
advokat. En man som själv blivit dömd för dråp
i ungdomen. Vad hände? Varför? Jag kommer att 
blanda upp de fragment ur boken vi publicerar här 
med vidare associationer, dagboksanteckningar, 
bilder och minnen. 

Jag vill gärna ge dig lite bakgrund innan vi börjar. 
Det här är nämligen egentligen en historia om hur 
nära man kan komma en annan människa. Jag har 
kallat den; Dear Mr S. Så här började det...

N
är min gränsöverskridande far dog blev 
jag kallad till en thailändsk rättegång 
tillsammans med min bror. I lobbyn på 
ett vräkigt hotell i Khon Kaen stötte vi 
för första gången på Sebastian H. Brous-

seau för att gå igenom en bunt efterlämnade papper. 
Mr S är en till synes belevad kanadensisk advokat som 
kom att representera oss i ett hyfsat desperat försök att 
sortera spillrorna av min pappas liv. Ett liv som till stor 
del bestod av skumma affärer, racerbilar och underliga 
relationer med kvinnor. 

Glappet mellan minnet av min far och den bild som 
växte fram blev allt större ju längre rättegångsarbetet 
höll på. Eller är det en efterhandskonstruktion?

Min pappa Knut var bosatt i norra Thailand de sista 
åren av sitt liv och advokaten är verksam i Asien, med 
huvudsäte i Korat, Issan. Min magkänsla sa mig omedel-
bart att Mr S hade fler bottnar än han först gjorde gällan-
de. Det var något med honom som gjorde att jag blev ny-
fiken, en förnimelse av att han hade hemligheter. 

Det visade sig att jag hade rätt.

*
Jag gjorde egna efterforskningar så snart jag kom till-
baka till Sverige och fann att han i sin ungdom dödat 
sin mor, blivit dömd för dråp, att han suttit i fängel-
se för detta och att det var i fängelset han börjat ut-
bilda sig till advokat. Att bli insvuren i advokatsam-
fundet innebar dock en strid som pågick i flera år och 
hans personliga kamp slutade inte där. Mr S hade helt 
enkelt en unik personlig berättelse, och jag ville veta 
mer.

Genom en mejlväxling, som började med ett skämt 
kring det långsamma pappersarbetet kring rättegång-
en, började vi utbyta bilder, idéer och förtroenden. Vi 
förde långa samtal om språk, politik, resor, konst, mat 
och allt däremellan. Kanske lyckades vi reda ut något 
av vad som gör våra liv värda att leva och, kanske även, 
dö för. Analys av goda viner, skuld över att ha begått ett 
allvarligt brott... och ångesten hos vissa nyblivna adop-
tivföräldrar kanske känns som ämnen helt utan sam-
band, men det finns kopplingar, åtminstone fanns det 
sådana för oss.

Boken som brevväxlingen resulterat i handlar om li-
vet och döden, och alla de känslor vi dagligen brottas 
med. Den skriftliga resan börjar med min fars begrav-
ning men förvandlas just till en slags tankens roadmovie 
om två väldigt olika personligheter vars livsresor ovän-
tat korsar varandra. På de ljusaste och mörkaste platser. 
Vi rör oss mellan Kanada, Sverige, Kina och Thailand, 

mellan triumfer och tragedier. En resa med ambition att 
delta i samhällsdebatten och att få dig att tänka lite an-
norlunda.

Jag upplevde bitvis under arbe-
tet att Mr S tittade på sig själv uti-
från, och nästan skrytsamt kunde 
berätta sin historia en dag, för att 
nästa dag drabbas av en skuld så 
stor att den var svår för honom 
att leva vidare med. Han uttryck-
te både en enorm skräck och lika 
ofta lättnad över att genomföra 
detta tillsammans med mig. Jag 
förvånades över att jag kunde kän-
na igen mig och förstå så mycket 
av de val Mr S gjort under livets 
gång, faktiskt även i hans miss-
tag. Hans perspektiv känns unikt, 
att kunna vrida på företeelser från 
båda sidor av gallret.

Smärtpunkten mellan att vilja 
blotta sig samt konfrontera det 
som hänt och att fortsätta fly från 
det förflutna är något av det allra 
viktigaste i detta projekt. Det är 
ju faktiskt så att människor begår 
svåra brott i vårt samhälle, ofta är 
offren nära släktingar. Hur kom-
mer man vidare?  Vad är rättvisa? 
Hur fungerar lagen? Vad säger det 
egna samvetet? Hur bryter man 
stigmatiseringen och hur stor 
plats vågar vi ge dem som gjort 
något oförlåtligt? 

Projektet innehåller oerhört svå-
ra frågeställningar som tar tid att 
utforska. Jag upplever att väldigt 
lite energi läggs på detta i vårt of-
fentliga samtal. Media profiterar 
genom att demonisera människor 
som begått svåra brott. Samtidigt 
som våld i fiktiv form är vår mest 
populära form av underhållning. 
Jag har själv skrivit crime för film 
och tv, och vet vilket sug det finns 
efter den genren. Vad är det i män-
niskan som dras till mörkret? 

*
En annan aspekt på det här arbe-
tet var att få fatt i relationen till 
min egen far. Jag ska försöka dela 
den jakten parallellt. Männen har 
likheter och i mitt projekt speglar 
de varandra. Inte minst eftersom 
de ägnat sig åt verksamheter utan-
för det vi kallar ”samhället”.

Vad händer med mansbilden i ett far/dotterförhål-
lande där fadern levt laglöst och ständigt varit på 
flykt? En romantiserad relation uppstår ofrånkomli-
gen. Faderns avgörande influens på döttrars percep-
tion av motsatta könet är sedan länge väldokumente-

rad. Men vad händer när pappan är den som är ”vild” 
och barnet får bli den som försöker skapa samman-
hang och platser att mötas på? När livet hemma med 

modern kopplas till tristess 
och faderns liv ute i världen 
verkar bejakande, glamoröst 
och samtidigt farligt i posi-
tiv bemärkelse. När fadern 
står för förhöjd livskänsla 
och modern får representera 
det motsatta. Vad händer vi-
dare när äventyraren dör och 
hans eftermäle måste tas om-
hand? När livet slutar cirku-
lera kring narcissisten som 
samtidigt var den som bjöd in 
till de mest spektakulära upp-
levelserna. Vad händer i köl-
vattnet av ett liv utan hand-
ling som kan binda samman 
relationer, men med händel-
ser som bjuder på splittrade 
höjdpunkter?

Dear Mr S innehåller inga 
svar, men samtalet blev ett 
slags udda konstverk i sig, och 
därför bestämde vi oss alltså 
för att göra en bok av det, när 
utbytet av tankar redan hållit 
på ett par år.

Även Mr S undrar varför. 

Mr S: Varför är du intresserad 
av mig?

FRÖKEN  P: Jag är intresserad 
av gränsen mellan normali-
tet (också en definition) och 
patologi. Precis som med 
kärlek, säger människor all-
tid det uppenbara.

Jag gillar möten som går 
under ytan. Vi möts inte 
som man och kvinna. Inte 
som affärspartners (här). Vi 
är inte ens vänner (åtmins-
tone inte ännu). Jag har ing-
enting investerat i dig käns-
lomässigt. Jag vill inte knul-
la dig. Jag är inte en av alla 
dessa människor som attra-
heras av psykopater. (vilket 
jag inte tror att du är, så om 
psykopater vore min hem-
liga passion skulle jag hit-
ta en annan brevvän) Jag 
är inte intresserad av ”brot-

tet”. Jag blev däremot intresserad av hur du skulle be-
rätta om det. Hur kom du vidare med ditt liv? Hur 
hanterar du den dagliga kampen?

Jag läste några gamla artiklar du skivit. Jag 
tänkte att den här killen är smart. Och  samtalet 

Kära läsare, jag har blivit tillfrågad att dela en resa med 
dig, en nedskriven tripp, en slags tankens roadmovie  
som under våren även kommit ut i bokform. Jag kommer 
att dyka upp vid 6 tillfällen under sommaren. Texten som 
publiceras här kommer inte vara helt och hållet densam-
ma som i boken, men till stora delar. Jag vill ge dig mer. 

CHAT SESSION. 

FACEbOOk.  
SENT AT 5:15 ON SUNDAY
Sebastian: Är du där?

Petra: Ja.

Sebastian: Jag tror du vet något 
om mitt förflutna, och det gör 
mig obekväm.

Petra: Ja, jag vet. Jag läste 
om dråpet på internet för länge 
sen. Du behöver inte diskutera 
det som hänt med mig om du inte 
vill.

Sebastian: En del saker vill 
jag behålla för mig själv, av 
begripliga skäl.

Petra: Vi kan väl se vad som 
händer om vår mailväxling 
fortsätter? Varför begränsa vårt 
samtal? Vad är du rädd för?

Sebastian: Det enda jag är rädd 
för är mig själv. Jag tror inte 
mitt liv har varit helt normalt 
och eftersom jag är advokat 
måste jag vara försiktig. Jag 
vill inte såra min familj eller 
vänner, eller förstöra vår byrås 
rykte. Advokater kan inte vara 
galna, vilket jag inte tror att 
jag är, men jag vet att jag 
kan chockera människor med min 
personliga historia.

Å

Petra Revenue.
www.petrarevenue.n.nu
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fortsatte. Efter ett tag tänk-
te jag; jag ska ringa upp 
dig och prata. Skype. Bara 
för att försäkra mig om att 
vi förstår varandra. Jag var 
inte riktigt själv när vi först 
träffades. Jag var helt foku-
serad på att försöka få saker 
på rätt spår med min bror. 
Jag visste att pappas flick-
vän Lay ljög för oss direkt. 
Jag har viss talang för att genomskåda lögnare. Kanske 
för att jag ljugit mycket själv. Men sedan ändrade jag 
mig; nej – jag struntar i att ringa honom. Bara skriv, sa 
jag till mig själv... skriv och se vad som händer.

Någon vecka senare drömde jag om dig. Jag frå-
gade mina guider (inte kommentera detta uttalande 
förrän vi har druckit vin tillsammans) och de visade 
mig en bläckfisk. Jag tyckte det var en skön bild av 
en brevvän. Du vet väl att de döljer sig med bläck? 
De skiftar form. Detta är egentligen allt jag kan säga 
just nu om varför jag är intresserad av att föra det 
här samtalet.

Mr S: Är du författare eller regissör,   eller både och?

Fröken P: Jag berättar historier i den form som pas-
sar dem.

Mr S: Jag känner ett motstånd att berätta för mycket. 
Som en medmänniska, skulle jag vilja dela med mig 
av mina erfarenheter. Men jag känner inte dig. Hur 
skulle du beskriva dig själv? Vem skriver jag till?

Fröken P: Vem är jag? Jag är en författare intresserad av 
de ämnen jag berättat om tidigare. Jag växte upp med 
min mamma som gifte om sig med en man som jag 
inte var särskilt förtjust i. Jag vände mig in i min egen 
bubbla och började fantisera. Under uppväxten skicka-
des jag till olika delar av världen för att träffa min far. 
Nu vill jag genomföra fantastiska konstprojekt, som i 
grunden handlar om att sprida ambivalens. Jag gillar 
att resa. Jag njuter av intelligent sällskap och samtal 
om jag kan lämna dem när jag vill. Jag uppskattar att 
läsa och vill drunkna i andras konstverk och fantasi. 
Jag tillbringar tid i mitt inre landskap. Jag är fascine-
rad av det kollektiva omedvetna. Jag är vad jag skri-
ver. Min tur; Varför blev du advokat?

MR S: Du vet om mitt förflutna, eller hur? Polisen slog 
skiten ur mig att få ett erkännande. Jag ville inte be-
rätta vad som hände. De visste, hade erfarenhet och 
hade rätt: Jag var inblandad och jag ville inte berätta 
för dem om vad som hänt. Jag ljög för att skydda mig 
själv. Ändå kunde jag inte föreställa mig, i Kanada, 
1990, att poliser kunde fungera på det sättet. Senare 
insåg jag att världen är full av korruption och lögner. 
De största brottslingarna är normalt inte de  som sit-
ter dömda och inlåsta i fängelse.

Den 18 november 1990 på eftermiddagen kom en 
dam till fängelset. Jag var placerad i Parthenais, ett 
fängelse i Montreal, på en särskild våning (jag var på 

fjärde våningen tror jag). Jag var panikslagen, rädd och 
ung. Hon var advokat och sa något jag aldrig kommer 
att glömma; ”Sebastien, sa hon med lugn röst; koppla 
av, ta ett break nu. Vi vet vad vi gör och vi kommer att 
ta hand om dig.” På den tiden hade jag aldrig talat med 
en advokat i hela mitt liv. Jag kände för första gången 
medlidande. Det enkla tilltalet hjälpte mig mer än nå-
gon terapi, mer än någon kriminolog, psykolog eller 
expert jag stött på senare.

Advokaterna jag träffade 1990 tjänade naturligtvis 
bra på mitt fall. De räddade förmodligen mitt liv så 
det var värt det. Jag fick ett kort straff. För mig kän-
des det dock som det pågick för evigt. Att sätta till-
baka mig på gatan dagen efter brottet skulle inte ha 
ändrat någonting. Detaljer i berättelsen nådde aldrig 
allmänheten och folk vet inte riktigt vad som hände. 
Jag var ensam med offret. Jag har aldrig vittnat och 
sällan pratat om det.

Men den första kvinnliga advokaten hjälpte mig mer 
än någon annan under den fruktansvärda perioden i 
mitt liv. Jag såg också hur advokater hade någon form 
av ”makt”, och jag blev intresserad av hur och om jag 
skulle kunna hjälpa människor på samma sätt. 

Dock är verkligheten den att många jurister drar 
ut på förfaranden och pappersarbete, offer behandlas 
som brottslingar, och vissa som döms är bara män-
niskor med psykiska sjukdomar eller drogproblem. 
Systemet tar inte hänsyn till de särskilda omständig-
heterna i varje enskilt fall.

I Thailand, är många jurister bara ute efter peng-
ar. Jag fungerar lite annorlunda, jag vill njuta av mitt 
liv och har tillräckligt för att överleva. Jag behöver 
inte en Mercedes eller BMW, jag kör en skoter i Thai-
land och tycker det är helt okej. Om jag tjänar peng-
ar, spenderar jag dem när jag reser runt, ser andra 
verkligheter och lär känna olika typer av människor.

En advokat berättade för mig att om du kräver 50 
dollar/timme, kommer folk tro att du är en dålig ad-
vokat. Men om du begär 500 dollar, kommer de tro 
att du är bäst för att du är dyrast. Hur galen är värl-
den vi lever i egentligen?

Lagen ska vara enkel och alla borde förstå den. Var-
för behöver vi jurister överhuvudtaget? Med Internet 
och tillgång till information, tror jag advokater sakta 
kommer att försvinna. Jag har faktiskt lanserat några 
onlineprodukter i Kanada och försöker erbjuda bra av-
tal till en bråkdel av priset. I princip försöker jag döda 
min egen profession genom att vara billig. Jag kan göra 
det eftersom jag bor i Asien, där levnadskostnaden är 
låg. Jag känner att jag kan vara en annan typ av advo-
kat, en outsider. 

Jag hatar att se fall där 
människor kämpar om 
vårdnaden om barnen. Ing-
en tjänar på det utom advo-
katerna. Medling eller alter-
nativ bör finnas tillgängliga.

Jag har naturligtvis svurit 
trohet till mitt yrke, mitt 
advokatsamfund. Det är ett 
slags  kärleksförhållande. 
Jag skulle älska att arbeta 

pro bono och hjälpa barn och fattiga människor med 
juridiska problem. Men jag måste betala mina lån 
och anställda. I min dagliga rutin som advokat, gör 
jag mitt bästa. Jag arbetar ofta 12 timmar per dygn, 
inte direkt en typisk 9–5 dag. Jag ger gratis juridisk 
information på Internet, så noggrant som möjligt. I 
Thailand, brottas jag med två hinder: Jag har inte stu-
derat Thai lag och jag kan inte  läsa och skriva thai-
ländska flytande (men jobbar på det). Alltför många 
advokater anlitas för att skydda stora företag, hjäl-
pa stora företag att undvika att betala skatt och för 
att använda systemet eller manipulera det. Jag hatar 
mitt yrke ibland. Men hittills har jag aldrig hatat en 
konstnär

FRÖKEN P: Inget slår en ömsint krigare. Jag undrar vil-
ken typ av krigare du är?

MR S: Jag gillar uppräkningen av vackra saker i filmen 
The Pillow Book. Jag kan inte komma ihåg alla, men 
minns ”barn som äter jordgubbar”, ”en stor trädgård 
täckt med snö”, ”den andra natten med en älskare” 
och andra fantastiska bilder. Jag vill tillägga ”att resa 
till en plats ingen har besökt tidigare, att se barn växa 
upp och dricka vin med vänner.” Många saker slår att 
vara en ömsint krigare, hur ömsint han än må vara ...

Förresten, jag är glad att du inte är ”intresserad av 
själva brottet.” Jag vill inte blotta min personliga ka-
tastrof i ett ”konstprojekt”.

En berömd seriemördare, David Berkowitz, dödade 
många människor i New York runt 1976–1977. Han 
fick smeknamnet ”Son of Sam”. Kanske minns du, 
han sköt folk slumpmässigt. Det gick rykten efter gri-
pandet att han skulle sälja sin historia för en mas-
sa pengar till ett förlag. På grund av detta, skapades 
”Son of Sam laws”.

Enligt Wikipedia: ”En son of Sam law är en lag ut-
formad för att hålla brottslingar från att dra vinning 
av eventuell publicitet kopplad till sina brott, ofta ge-
nom att sälja sina berättelser till förlag. Även om ter-
men oftast används i USA, tillämpas den ibland i an-
dra länder.”

Mark Chapman (John Lennons mördare) är en an-
nan anledning till varför det finns ett tryck från all-
mänheten att  skapa och anta sådana lagar. Yttrande-
friheten har alltid gränser och lagar måste balansera 
personliga och sociala intressen.

I Kanada, vet jag att de försökte ändra strafflagen 
och lagen om upphovsrätt. Jag är inte säker på om för-
slagen antogs eller inte. Men även om lagen inte 
skulle förbjuda det, så vill jag inte, på grund av av 

Å

Mr S på sitt advokatkontor i Isaan, Thailand.
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personliga skäl kopplade till mina värderingar, göra 
något för att dra nytta av denna tragedi.

Det är inte brottet som förändrat mig, det är resan 
som följde. Vi förändrar vårt sätt att se på saker allt ef-
tersom vi gör erfarenheter; Vi kallar denna resa ”livet.”

DöDEN
Innan vi kan ta oss vidare  vill jag berätta om min pap-
pas död och begravningen, som var själva förutsätt-
ningen för att jag och Sebastian träffades överhuvudta-
get. En tidig version av texten utgjorde faktiskt en krö-
nika hos Fria tidningar. 

Chocken.
Denna konversation inleddes efter att min far plöts-
ligt, men inte oväntat, dog i vad som verkade vara en 
olycka. Jag firade just då min före detta svägerska Mar-
tinas 50-årsdag i Norrland, och tog inte med min mo-
bil till festen. Jag ville inte bli störd av oviktiga samtal.

APrIl 2012.

AvSkrIFT Av  
INSPElAT mEDDElANDE:
”Hej, det är din bror ...  
Du svarar inte, så jag säger det rakt ut:

Pappa har dött. Av en elektrisk stöt, 
stod barfota i vatten, svetsade ett 
bilvrak när det hände, som jag fattade 
det...”

Elektricitet är en vanlig dödsorsak i Thailand. De drar 
inte kablar på rätt sätt. Vart man än vänder blicken; 
trassel av elkablar.

Pappas hundar försökte skydda honom. Kosmos och 
Blackie. Även min brors hund heter Kosmos. Min far 
kunde inte hitta på ett eget namn till sin hund, men 
han älskade sina djur mer än han älskade människor – 
mer än han älskade sina barn. Mer än han älskade mig. 

Stackars Kosmos var en enorm schäfer som tidigare 
tillhört en idiot som lät honom sitta instängd i en bur i 
två år. Pappa såg hunden, och återvände sen flera gång-
er och frågade om han kunde köpa den. När ägaren sa 
nej, hotade min pappa honom. Det var nog inte en trev-
lig situation. Min pappa var knappast känd för att ta ett 
nej på ett bra sätt. Han ville befria hunden och ta med 
honom hem. Med svullna tassar och en bruten höft. Nu 
är Kosmos befriare död. Kosmos insåg inte vad som höll 
på att hända, så att han lät ingen komma nära då hans 
husse lämnade det här livet.

”Han är död nu. Pappa dog ...Syrran, 
måste vi dra till Bangkok inom tre dagar. 
Besluta om vi ska avliva hundarna och 
sälja husen. Vi måste reda ut allt, köpa 
flygbiljetter.

Tillsammans, vi gör det tillsammans.  
Ring mig när du hör det här – Snälla.”

bEgrAvNINgEN
När jag var ung tänkte jag på döden jämt. Det kändes 
ibland som att det inte var någon idé att göra någonting 
eftersom jag ändå skulle dö. Varför skapa något? Varför 
skaffa ett barn som också skulle dö? På nätterna dröm-
de jag att jag var nära döden. Att den sträckte sig efter 
mig komplett med hånflin och beniga fingrar. Döden 
var en bitter varelse. Gick jag över en bro fick jag hålla 
mot en impuls att kasta mig i. Varför dra ut på det? Var-
för inte bara gå döden till mötes?

Sen började folk dö. Det händer ju när man blir lite 
äldre. Kan du fatta. Att någon försvinner och att du ald-

rig får se den personen mer? Hur 
hanterar man det? I vår kultur låt-
sas vi helt enkelt inte om döden. 
Vi låter någon profesionell hantera 
när ”någon går bort”. Sorgen blir så 
en privat angelägenhet.

Och nu detta. Pappa borta. Död. I 
norra Thailand. Inte i något turist-
område. Nej. I en by i utkanten. Ris-
fält och bönder. Kor. Jag hade ald-
rig varit där förrän jag och min bror 
kastade oss på ett plan för att ta itu 
med situationen. Pappa brukade 
komma hem någon gång om året. 
Så jag sköt på den där resan. Man 
jobbar ju. Min bror däremot, han är 
en van Asienresenär. Tacka gud för 
det. Jag vet inte vad jag väntade mig. 
Kanske något som liknade min mor-
mors begravning. En titt på kroppen 
i en källare på sjukhuset, en konstig stund i kyrkan med 
en präst man inte kände, sen begravningskaffe och en 
längtan efter att ALLT BARA SKULLE VARA ÖVER. Min 
mormor levde ju i mig. På fotografier hemma i min pri-
vata sfär.

Pappa var inte särskilt populär i byn han bodde i. Min 
pappa tyckte nämligen inte om att anpassa sig. Han 
tyckte egentligen allting vore bättre om människor an-
passade sig till honom istället för tvärtom. Börja jobba 
klockan fyra på morgonen. Halvdöv spela rockmusik 
så hela området måste lyssna. Vara både snål och ge-
nerös. Ett dominant original. Men med ett lejonhjärta 
som dunkade i kroppen.

*
Byn tog hand om oss när vi kom. De skjutsade oss till det 
lilla fryshus där pappa låg. Ingen hade gjort i ordning ho-
nom. Det var isiga solglasögon och hawaiiskjorta. Oljiga 
shorts och vita tubsockor. Ner i låda och så kasta pengar 
ut genom fönstret hela vägen till templet. Jag tittade på 
dessa bönder som självklart gjorde detta med oss. Deras 
skrattande ansikten. Vad fanns att gråta över? Pappa var 
ju redan död. I fyra dagar höll begravningen på. Munkar 
sjöng. Vi satte eld på pappa. Barn firade med småpengar 
och godis när elden tog sig. Plockade ihop benen efteråt. 
Fick aska på underarmarna. Tittade på löständerna som 
pappa kallade sitt Hollywoodsmajl. Bad över ben. Fyrver-
kerier. Tvättade ben. En skrattande gubbe ville öppna 
luckan och pekade på pappa som brann. Han brinner! 
Så bad munkarna igen. Jag bad jag med. Jag blev till slut 
full i skratt när dom inte kunde uttala min pappas namn 
utan sa falang istället.

Klockan tre på natten efter några dygn trodde jag och 
min bror att vi skulle få sova. Nej, då var det dags att 
åka till nattmarknaden och köpa mat till nästa dags be-
gravningsceremoni. Kvinnorna som vi inte kände laga-
de festmåltid efter festmåltid. Varje kväll skulle pappas 
ande serveras sin älsklingsrätt och sen skulle maten 
grävas ned i trädgården. Jag började gråta av brunsås, 
köttbullar och potatis.

Munkarna lindade alla dessa sjungande dagar en vit 
tråd mellan sig. Då benen var sköljda och nedlagda i en 
kastrull las en vit linneduk på och en pinne stacks ned. 
Den vita tråden lindades runt pinnen och när kastrul-
len satts i jord stack pinnen med den vita tråden upp 
mot himlen som en symbol för att själen inte ligger där 
nere och skramlar längre.

När jag satt på planet hem tillsammans med min 
bror tänkte jag på att döden inte var en bitter varelse 
som lurar i skuggorna längre. Den hade klivit ut ur mitt 
allra privataste rum, det som rädslan vaktar, och blivit 
en hel bys angelägenhet. I och med pappas död blev jag 
av med min värsta fiende.

*
Ett av de första privata breven efter begravningen;

Mr S: Låt mig veta om du behöver något. 
Kära fröken P, jag har bott i Thailand sedan 2004. En-
dast thailändska advokater kan gå till domstol här, 

så jag arbetar som vd på min byrå. Kanadensiska ad-
vokater kan inte representera människor i domstol, 
men jag möter klienter och förbereder fallen. De fles-
ta thailändska advokater i min del av världen talar 
inte engelska. Jag förstår behoven hos utlänningar 
och kan kommunicera med dem.

Jag är 43 år gammal, gift med en thailändsk fru. 
Hon fyllde 40 strax innan vi mötte varandra, du och 
jag. Jag lever lycklig i det leende landet. Tja, i alla fall 
lite lyckligare för var dag. Först visste jag inte om jag 
skulle kunna trivas här. Vissa kanske tror att Thai-
land bara fungerar som en gigantisk bordell. Tja, så 
är det självklart inte. Precis som Amerika inte är en 
stor McDonalds eller Frankrike endast en vingård. Sa-
ker och ting är mer komplexa och subtila än de ste-
reotyper vi ständigt gödslar med. Det är precis som 
människor: ingen är vit eller svart. Vi är alla olika 
nyanser av grått.  Thailand är så mycket mer än bara 
sex. Det är ett underbart land med traditioner, fantas-
tisk mat, vackra stränder och landskap. Thailändarna 
är normalt mycket vänliga. Och nu är det mitt hem.

Många utlänningar bor i Thailand, men jag känner 
mig inte som en av dem. Jag känner mig ofta ensam, 
som om människor inte förstår mig. Jag är van vid det.

Otaliga äldre utlänningar kommer till Thailand för 
att möta yngre thailändska kvinnor. Många thailänd-
ska kvinnor bryr sig inte om ålder, så länge som män 
kan ge dem trygghet. Vem ska man skylla det mönst-
ret på? Ingen. Det är en ömsesidig överenskommelse.

Jag beklagar att jag måste informera dig om att jag 
nästan inte vet någonting alls om din far. Han hittade 
mig på Internet. Han ville köpa en fastighet här, och 
vi föreslog att han skulle arrendera marken. Ett avtal 
utarbetades och skickades via e-post. Vi rekommen-
derade att han skulle registrera köpet hos de thai-
ländska myndigheterna, så överenskommelsen skul-
le skyddas i minst 30 år, vilket han gjorde. Två år se-
nare, berättade din bror (om jag minns rätt) att Knut, 
din far, avlidit. Jag erbjöd mina kondoleanser till ho-
nom och vår advokatbyrå ombads att ta hand om den 
juridiska sidan av dödsboet. Jag har aldrig träffat din 
far personligen. Han tryckte vårt kontrakt felaktigt, 
men kontraktet är fortfarande juridiskt bindande.

Min gudmor trodde jag skulle uppskatta Thailand ef-
ter att ha bott i Kina. Jag kom hit direkt efter att ha ar-
betat i Guangzhou och efter att ha vistats i Hong Kong. 
Min gudmor är som min andra mor. Hon brukade säga 
till mig: ”Grip inte efter för stor lycka. Den existerar 
inte. Sök efter den lilla lyckan varje dag. Det är den 
som är den största lycka du någonsin kommer att fin-
na”. Det är nu budskapet jag själv försöker att predika.

I dag har jag varit i Asien i mer än 10 år. Jag är säker 
på att din pappa var lycklig här, precis som jag själv. 
Livet är lätt i det leende landet.

Om du behöver något, hör av dig.
PS: Återigen, jag beklagar din förlust. Om du vill 

fortsätta det här samtalet, skulle jag vilja ställa en frå-
ga till dig som omväxling: Saknas något i ditt liv? Vad?

Fortsättning följer...

Petra på en bro i Berlin, på väg tillbaka till Sverige efter deras möte.


