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Kära fröken P, 

En av mina mentorer brukade säga: ”Glöm 
aldrig att det finns många sätt att 
berätta sanningen.” 

Jag följer lagen, precis som alla 
advokater borde göra. Men jag ser 
gråtonerna på alla områden i livet och 
jag leker med dem.

Mentorn är lite som den far jag aldrig 
haft. Otroligt nog kom jag till Asien 
på grund av honom. Han adopterade en 
kinesisk tjej som han älskar enormt. Han 
rörde vid mig själsligt och överförde 
sin passion för sin dotter även till 
mig. Jag ville nog känna det som hans 
dotter fick känna och sen ta för givet, 
förutsättningslös kärlek - behovet av bli 
bekräftad var enormt och jag kunde inte 
få det behovet tillfredställt  i Kanada, 
efter det som hänt. Jag blev därmed 
förälskad i Asien.

F
örst, en snabb sammanfattning om bak-
grunden så det blir lättare att hänga med;

När min gränsöverskridande far dog blev 
jag kallad till en thailändsk rättegång. I lob-
byn på ett vräkigt hotell i Khon Kaen stötte 

vi för första gången på advokaten Sebastian H. Brous-
seau. Mr S är en till synes belevad kanadensisk advokat 
som kom att representera oss under denna märkliga 
period. 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 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 nedslaget om du missat 
inledningen, dödsbudet, begravningen osv.

Vi inledde vårt samtal med att jag försökte komma 
närmare Mr S, genom att ställa en fråga om hur hans 
bana som advokat påbörjades, något som skett när han 
satt i fängelse;

Nå ut
mr s: Kära fröken P, de flesta av oss fattar inga avgöran-

de medvetna beslut alltför tidigt i livet. Vi följer ett 
spår, bildar oftast familj och försöker på så sätt finna 
trygghet. Även om det låter pretentiöst blev jag advo-

kat för att förändra samhället. Jag såg tidigt hur skru-
vat systemet är, och därför bestämde jag mig för att 
förändra det från insidan. Att vara just advokat kan ge 
dig den chansen om du vet hur man tar tillfället i akt. 
Kanske är jag annorlunda, på det sättet.

Jag växte upp i en förort till Montreal. När jag stu-
derade juridik spenderade jag mestadels min lediga 
tid med konststudier när jag inte plöjde juridiska 
dokument. Jag brukade sitta framför en fascineran-
de målning av den tyska konstnären Otto Dix, kall-
lad ”advokaten”. Det är fortfarande min favoritbild 
på Montreal Fine Art Museum.

I dag försöker jag hjälpa människor i största möj-
liga mån och bara njuta av varje ögonblick i mitt liv. 
Jag har dött två gånger. Jag kan förklara vad jag me-
nar med det, men jag är inte säker på att det är rätt 
sak att göra just nu. Liksom Charles Bukowski tror 
jag att man måste dö ett par gånger innan man verk-
ligen kan börja leva. Det är då du börjar prioritera 
din tid för det som är viktigt i livet, och du slutar 
vara rädd.

Livet är kort.
Otto Dix skrev en gång:
”I have no intention of revealing to the astonished 

bourgeois and contemporaries the depths and abyss 
within my soul.”

Men jag är ännu inte säker på om du kan få följa 
mig till min själs mörkaste djup, eller ens om jag vill 
återvända dit själv.

På aNdra sidaN  
leeNdet
I förra nedslaget beskrev jag hur jag fick reda på att 
pappa var död, min lillebror ringde, vi for till Bangkok 
och sen vidare till pappas by. 

Efter begravningen återvände jag och min bror till 
byn två gånger. Vi gjorde en överenskommelse med 
pappas sista sambo om att hon skulle se efter husen 
tills vi kom tillbaka. Vi lo-
vade att betala bra och hon 
fick i princip ta vad hon vil-
le. 30 mopeder, en rullan-
de restaurang, platt-tv, da-
torer... Ja allt utom en spis 
och en bakmaskin som vi 
ville behålla av sentimen-
tala skäl. Vi kände oss nära 
henne och trodde vi förstod 
varandra.

Thailand översvämmas av 
falanger. Vita män som be-
stämmer sig för att leva med 
en thailändsk kvinna. Just i 
pappas by var han den enda, 
men i städerna, på turistor-
terna, ja du vet. Det är så van-
ligt att det inrättas system 
för det. En stor del av dessa 
män lever av sin pension. Så 

många att till exempel vår advokat Dear Mr S tog för gi-
vet att även pappa gjorde det. Viagra är en industri.

När en falang köper ett hus i Thailand så äger han en-
dast huset. Marken tillhör markägaren och därför gör 
man ett leasningavtal med markägaren. Du hyr mark 
under en längre period. Brukligt är 30 år. Ibland, som i 
pappas fall, med utlovad förlängning. Det finns två oli-
ka typer av kontrakt, det vanligaste och billigaste går 
ut på att marken återgår till markägaren när husäga-
ren dör. Vilket oftast händer under dessa 30 år. En an-
nan version, en betydligt dyrare, går ut på att man skri-
ver ett kontrakt så barn kan ärva hus och lease. Det var 
det som hände oss. Husen var alltså våra att göra vad vi 
ville med. Trodde vi.

När vi återkom till byn var det alldeles tomt. I husen 
och runt omkring. Trädgården var totalt förstörd. Hun-
darna magra, på gränsen till döende. Hela köket utri-
vet – kaklet... toaletten. Man kan säga att de tre fina hu-
sen i den vackra trädgården var isärplockade och sålda. 
Kvar var tunna vattenskadade träskal. Vi blev naturligt-
vis upprörda eftersom vi lovat kvinnan att hon skulle 
få både betalt och ett av husen när allt var klart för för-
säljning eller uthyrning. Vad hade hänt med hennes lo-
jalitet?

Mr S försökte förklara: Hon trodde nog inte på er. 
Falanger brukar inte komma tillbaka, hon hade inte 
råd att se efter huset...så hon gjorde sönder det och 
sålde det. Vi stod med gapande munnar efter att ha 
startat både e-mailadress och bank-konto till kvinnan. 
Det visade sig sedan även att hon ljugit för oss angå-
ende papper på pappas bilar, som vi ville sälja. I sam-
band med begravningen sa hon att de var borta, sen 
visade det sig att hon hade gömt dem – och sen använt 
papperen för att sälja bilarna vidare. Med god vinst. Vi 
blev så ställda att vi for hem igen utan att veta hur vi 
skulle gå vidare. 

*
Ganska snart blev det klart att vi var tvungna att ge-
nomgå en thailändsk rättegång för att bevisa att 
vi är pappas barn. Annars hade vi varken rätt till 

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. Detta är nedslag nummer 2.

Å

Huset i den lilla byn där Petras pappa bodde.

Petra Revenue.
www.petrarevenue.n.nu

Dear Mr S ges ut av Pensky Agency.



REDAKTÖR:  MADELENE AXELSSON  •  madelene@friatidningar.se

Dear Mr S – del 2 av 6
REDAKTÖR:  MADELENE AXELSSON  •  madelene@friatidningar.se

hus eller ens hans bankkonto. 
Vid det här laget var utgifterna 
för hela apparaten enorma. 

Så stod vi  plötsligt uppsträck-
ta i en domstol och svarade på 
frågor kring pappas död. Svara 
inte emot, sa översättaren. Jo-
men, pappa dog ju inte av stro-
ke som det står här, utan av en 
elektrisk stöt? STROKE, uppre-
pade översättaren. Skriv under! 
Vi signerade deras version av 
pappas liv och död.

Efter rättegången åkte vi åter 
ut till husen. Mr S rekommen-
derade att vi lät bli eftersom si-
tuationen inte ansågs helt trygg. 
Men för satan, nu hade vi ju 
papper på att det var våra hus. 
Hus som nu var igenbommade 
med kedjor och stora lås. Vi tog 
oss ändå in eftersom min bror 
hade kopior på alla nycklar.

Det går inte att beskriva misä-
ren. Det värsta var hundarna som blivit lämnade utan 
mat och vatten. Jag letade igenom kvinnans matlag-
ningshörn i trädgården och hittade en stor påse hund-
mat som hon helt enkelt struntat i att ge till Kosmos 
och Blackie, som pappa älskade. I trädgården låg en död 
kråka och en lika död kattunge. Kanske hade hon lagt 
cyanid i vattnet. Det är tydligen brukligt att man gör 
det så för då får ”djuren välja själva”. Religionen tillå-
ter ej avlivning.

Kanske hade Mr S rätt; hon litade inte på oss, hon var 
fattig och såg en chans till ett bättre liv, med den nye 
svenske falangen hon träffat. Kanske var det hela inte 
alls en kulturell krock utan just den här kvinnans re-
aktion på en extrem situation. Det är svårt att veta vad 
som rör sig på andra sidan leendet.

När rättegången var över intensifierades vår mailväx-
ling, och vi blev mer personliga. 

Vad sakNas mig?
Fröken P: Kära herr S. Du ställde mig en fråga sist. Du 

undrade om något saknas i mitt liv? För att upprik-
tigt svara måste jag bli privat.

En vecka innan min pappa dog, opererade jag bort 
min livmoder. Jag förändrades av det. Både mentalt 
och fysiskt. Jag blev kallare. Jag gick upp i vikt och 

slutade titta på andra människor som sexuella var-
elser. För mig var det en chock eftersom den sexu-
ella aspekten alltid har varit viktigt för mig både pri-
vat och yrkesmässigt. Beroende på om de lever eller 
är döda. Jag är sen ungdomen influerad av författare 
som Anaïs Nin och Suzanne Brøgger, konstnärer som 
har och har haft en ambition att koppla ihop skrivan-
de, resor och erotik. Sedan jag var en liten tjej har jag 
alltid velat skriva om kvinnlighet, om identitet, sexu-
alitet. Personlig fiktion.

Det var konstigt att lägga på sig en massa på grund 
av hormoner, inte mat. Jag kände inte längre mig 
själv i spegeln.

Min far dog. Jag kände kylan inuti mig även genom 
den processen. Ibland var jag glad, nästan tacksam 
för mitt frusna hjärta. Jag hade, tack och lov, en bra 
läkare. Hon följde mig genom processen och sa: ”Det 
är chocken du måste gå igenom. Hormoner och käns-
lor är i krig i din kropp. ”

Förra månaden började jag gå ned lite i vikt. Jag 
förändrade inte min livsstil, så jag pratade med min 
läkare igen. Hon sa att hormonerna hade lugnat sig. 
Chocken skulle vara över. De fysiska kriget lika så, en 
vapenvila i mig.

Jag bestämde mig i samma veva för att försöka 
avsluta mitt förhållande med min gifta älskare. Jag 
tycker inte att det nödvändigtvis behöver vara en då-

lig sak att ha en affär, men om 
du träffar någon i alltför många 
år är du inte längre din hustrus 
make. Ringen betyder ingen-
ting. För älskarinnan är ringen 
inte en påminnelse om äkten-
skapet, utan om lögnen. Det 
brutna åtagandet. Det här är 
inte ”sanningen” självklart. Det 
är omöjligt att ta reda på san-
ningen om det är kärlek inblan-
dat. Jag måste skriva om min 
historia om min affär till en ver-
sion jag kan leva med. Kanske 
är sanningen att jag aldrig kom-
mer sluta träffa honom. Den 
sanningen är svårare att leva 
med. Han älskar sin fru. Jag vill 
inte att han ska lämna henne. 
Jag vill att de ska vara lyckliga.

*
När du frågade vad jag saknar 
i mitt liv kom jag först inte på 

något. Jag är oroväckande nöjd med att spendera tid 
hemma hos mig själv. Vardag. Promenader i min om-
givning. Jag har en inneboende. Vi äter middag till-
sammans när vi känner för det och dricker vin en 
eller två gånger i veckan på min balkong. Hon talar 
om sitt förflutna i Montreal. Ibland tycker jag att hen-
nes förflutna är mer levande i hennes sinne än det liv 
hon lever i dag. Nästan dagligen knallar jag ned till 
teatern. Ibland repeterar jag eftersom jag även är re-
gissör. Men ibland bara för att prata med en av mina 
bästa vänner, Karin. Jag berättar alla mina hemlighe-
ter för henne. Jag berättade för henne om dig till ex-
empel. Vi skriver en pjäs tillsammans för första gång-
en, Karin och jag. Ämnet är drömmar och det intres-
serar mig. Vi samlar drömmar folk vill dela med oss. 
Det är omöjligt att gissa om några av drömmarna är 
drömda av mycket gamla människor eller barn. Åt-
minstone i drömvärlden är vi  lika.

Jag skulle precis svara dig att jag inte saknar något, 
men att jag vill ha mer av det här livet. Sedan tänk-
te jag på livmodern och hur mycket jag faktiskt sak-
nade den under den här perioden, även om jag är för 
gammal för att få fler barn. Även om jag inte behöver 
den längre. 

Nu kommer jag att fira att min livmoder har varit i 
mitt liv genom att ta en ny älskare. Din tur. Vad 
drömmer du om?

Å

Platsen där rättegången ägde rum. Exteriör och interiör.
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drömmar är käNslor
mr s: Kära fröken P, jag drömmer inte riktigt som du, är 

väl en annan sorts människa, tänker jag. Jag sätter upp 
mål och försöker uppnå dem långsamt, ett efter ett. 
Jag minns vagt drömmar efter som jag ofta druckit vin 
till middagen. Jag tycker om att berusa mig. Det mins-
kar hämningar och man förlorar kontrollen.

Jag var i Bangkok i dag och tog BTS, även kallad the 
Sky Train. En typ av tunnelbana som flyger fram högt 
över gatorna. Jag tittade ned på alla människor och 
försökte räkna ut vad de tänkte på. Har asiater eller 
thailändare samma drömmar som västerlänningar? 
Pratar vi om ”drömmar” som den gamla amerikan-
ska drömmen, den klassiska idén om att ha en familj, 
att lyckas? Är denna ”amerikanska dröm” natur eller 
kultur? En ouppnåelig kliche?  Vad sägs om att bara 
nöja sig med vardaglig lycka?

Vårt kontor arbetar med familjerättsfrågor och i 
dag träffade jag klienter som sökte surrogatmor till 
sitt barn. Vem kom upp med idén att tillåta surrogat 
för homosexuella par? Kommer de att passa in i vårt 
familjesystem? Varför finns det så många ladyboys i 
Thailand och så mycket färre i grannländerna som 
Laos eller Kambodja?

Jag tror att vår utbildning till stor del bestämmer 
vår personlighet. Drömmar stör vårt omedvetna och 
vi har ingen kontroll över dem. Drömmar är känslor, 
håller du med? Och de flesta känslouttryck är inlärda 
och kulturellt betingade. 

Thailändare skrattar ofta när de inte vet vad de ska 
göra eller hur de ska reagera. Jag vet att känslor i Asi-
en exponeras annorlunda än hos oss. Att gråta offent-
ligt är normalt när du bryter upp i Kina för att visa 
den kärlek du känt. I Thailand är det inte bra att skri-
ka offentligt eller vara arg. De följer vissa regler men 
glömmer ofta bort var de kommer ifrån, precis som 
vi gör. Varför skrubbade våra mormödrar senap på 
våra bröstkorgar för att bota en förkylning? Fungera-
de det? Om du dricker cobrablod, förvandlas du till 
en starkare älskare? 

*
Jag har ibland problem med att definiera vad som 
är verkligt eller inte. Du verkar leva i dina fantasier, 
men det gör inte jag. Jag försöker analysera känslor 
istället för att leva ut dem. Som konstnär använder 
du förmodligen emotioner i din konst. Som advokat 
arbetar jag med rationalitet. Jag är inte säker på hur 

en man som den jag blivit ska leva ut sina 
känslor, med tanke på var jag kommer 
ifrån, vad jag gjort.

Kraften i ord är inte min styrka. Jag gillar 
kraften i idéer, konst, resor, mat och vin. 
Konst är som en vacker kvinna som man 
inte kan ta sina ögon ifrån. Vin kan få mig 
att resa in i den djupaste njutningszon. 
Platser som ord inte kan förklara.

Jag njöt verkligen av ditt brev om din 
”förlorade livmoder” av 3 skäl:

A) Det överraskade mig. Jag trodde aldrig 
att du skulle svara något sådant och du var 
så transparent om det. Kanske beror det på 
att vi inte känner varandra. Men jag blev 
förvånad över hur öppen du var.

B) Eftersom jag är en man, kan jag inte 
helt förstå hur du kände. Jag dras till saker 
som jag inte kan förstå. Det finns en skön-
het i kaos, i ofullkomlighet.

C) Jag kände mig förbunden till dig. Du 
förlorade din livmoder och några av mina 
klienter ”hyr” thailändska livmödrar. Jag 
talar inte om prostitution eller människo-
handel, utan surrogat.

Vet du vad det innebär?
Thailand är välkänt för medicinsk tu-

rism. Vissa medicinska faciliteter i Bangkok 
är toppklass. Thailändska läkare är utmärk-
ta och avgifterna är låga jämfört med de 
västliga länderna. Västerländare kommer 
till Thailand för plastikkirurgi, bröstim-
plantat, tandvård, till och med för könsby-
tesoperationer.

Under åren har vår advokatbyrå utveck-
lat en expertis kring barnomsorg, familjerätt och sur-
rogat.

Just i dag arbetade jag på ett surrogatfall när jag 
fick din text. Otroligt, våra helt olika våra livsresor 
och historier binder oss samman.

En del av mitt arbete handlar om surrogatlagar: 
människor som inte kan få barn kan använda en fer-
tilitetsklinik och modern teknik. De befruktar ett 
embryo och implanterar det i livmodern. Surrogat-
klienter kan bestämma sig för att använda sitt eget 
embryo, men ibland behöver man sperma eller en 
äggdonator. Sedan implanteras embryot i en kvinna, 
en sk surrogatmor.

Genetiskt kommer barnet inte att ha DNA från sur-
rogatmodern. Hon är alltså bara livmo-
dern, liv-modern, en kropp som männis-
kor ”hyr” eller ”använder” för att uppnå 
sitt mål: att få ett barn. På franska kallar 
vi dem ”mères-porteuses” som bokstavli-
gen betyder ”bärande mödrar”.

För närvarande finns det ingen lag el-
ler lagstiftning om surrogat i Thailand. 
Därför är det lagligt eller åtminstone to-
lererat.

Jag vill inte bli för teknisk, men den ju-
ridiska processen för surrogacy beror ofta 
på ditt hemland. Till exempel är surroga-
cy lagligt och/eller reglerat i Ukraina, Is-
rael, Australien och USA. Det är olagligt i 
Frankrike, Tyskland och Italien för frågor 
som rör moral. Som du kan se visar detta 
att moral är vad folk enas om, och det är 
inte detsamma överallt.

Jag har lärt mig genom åren att moral är 
ett flexibelt koncept. Det ändras över tid 
och rum. Vad som är olagligt nu kan vara 
lagligt om 20 år. Det som är olagligt i Tysk-
land kan vara lagligt i Nederländerna. 

Det finns bara några handlingar som är 

anses omoraliska i alla samhällen, som incest. Även 
kannibalism var en tradition på vissa ställen för inte 
så länge sedan.

Jag älskar att arbeta med surrogat. Varför? Efter-
som dessa kunder har goda intentioner och jag kan 
hjälpa dem att förverkliga en dröm. Du blir involve-
rad i livet och framtiden för en familj.

En klient försökte få barn med sin hustru i 16 år. 
De besökte medicinska kliniker i Frankrike, Spanien, 
Singapore och kom till sist till Thailand för att äntli-
gen få sitt barn. Han skrev följande till mig;

”Everyone has the right to be a parent. This is not 
an ode to IVF, to surrogacy or even to homosexual 
couples’ parenting. It is simply a sovereign right that 
every human being should enjoy regardless of here-
dity, ethnicity, means, religion, or sexuality. It is a 
right above all other rights. Each person who has ex-
perienced the immense joy of becoming a parent can 
only wish it upon others, and especially for those we 
love.”

Men med surrogat balanserar man ständigt på den 
tunna linjen mellan vad som är moraliskt och vad 
som är lagligt. 

Jag är inte alls säker på att det faktiska samman-
hanget i Thailand är bäst. Utan lagar kan människor 
missbruka det. Det bör regleras. Men även när feno-
men som surrogat regleras och utvecklas i samhäl-
let måste, och kommer, människor ändå ibland att 
bryta mot lagen för att utvecklas. Det bara är så. Bra 
eller dåligt.

När jag skrev till dig och frågade vad som saknades 
i ditt liv, trodde jag att du skulle skriva något om din 
pappa, om hur du älskade honom. Så det var förvå-
nande att läsa om livmodern. 

Själv undrar jag var jag kommer ifrån. Eftersom jag 
inte, på något vis, känner mig kopplad till de som up-
penbarligen är mina biologiska föräldrar.

Fortsättning följer...

Sebastians olika åldrar samlade på bild.

En fyraåring som försöker släcka elden.


