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J
ag har valt 2 brev till denna omgång. Det för-
sta är från Dear Mr S, och den texten hand-
lar om hur han medvetet försökte gå ned sig 
maximalt. Jag tror att han kände sig smutsig 
efter sitt brott och på något sätt ville ta reda 
på hur låg han kunde bli. Hur ser skuggan ut? 

Kan man medvetet söka upp den lägsta versionen av 
sig själv? Och vad händer med psyket när man varit där 
och vänt tillbaka? Det var vad Mr S ville undersöka med 
sitt extrema experiment. 

När vi hade kommit så här långt i vårt skriftliga 
tankeutbyte handlade mycket om drömmar och fan-
tasier. Vi argumenterade om vad som är sant och vad 
som är försvarsmekanismer? Hur man kan hante-
ra sin personliga fiktion för att överleva. Jag målade 
mycket under den här perioden, arbetade med dröm-
mar och inspirerades av vår aldrig sinande kommu-
nikation. 

Som vanligt inleder jag med en sammanfattning av 
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 hotell i Khon Kaen 
stötte jag för första gången 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 att 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. 

Den lägsta av De låga 
mr s: Kära Fröken P.  

Jag kallar det här brevet ”Den Lägsta av de låga.” 
Det beskriver en tid då jag testade mig själv, omkring 
1998–1999. 

Kapitalismen försöker visa oss hur man ska vara 
produktiv, eller hur? Det är det systemet går ut på. 
Vi måste alltid vara nummer 1. Efter att ha insett att 
fängelset inte var vad systemet gett sken av, försök-
te jag personligen göra det motsatta. Jag försökte, 
hur konstigt det än låter, vara helt oproduktiv under 
en period av mitt liv. Jag utmanade mig själv att dri-
va detta projekt så långt jag bara kunde och vågade, 
men att bli värre än det värsta eller den lägsta av de 
låga- är  inte så lätt som man kan tro. 

Jag kan helt enkelt inte begripa hur miljonärer 
som Bill Gates, Larry Page, Steve Jobs eller Mark Zuck-
erberg kan ha tjänat så mycket pengar som de uppen-
barligen gjort under en livstid. Borde vi inte hjälpa 

varandra i samhället? Jag ser bara 2 tillvägagångssätt 
för att bli så rik: 

1. Sälj en produkt eller tjänster och ta mer betalt 
än det är värt. 

1. Underbetala dina anställda. 
Det finns inget annat sätt att skapa rikedom, och i 

båda alternativen utnyttjar du människor. Regering-
ar och lagar bör reglera det, men som du vet är ing-
en plats perfekt. Företagande är svårt och det finns 
fler hajar i våra samhällen än i oceanerna. Bill Gates  
förstod det och gav bort hälften av sin förmögenhet. 
Jag vet att det finns andra som lovar detsamma (War-
ren Buffett leder vägen). De har genomskådat rikedo-
mens ihålighet. 

I buddhismen säger man att om du inte önskar nå-
got, kan du inte lida. 

 Jag gjorde alltså mer eller mindre motsatsen till 
alla andra i några veckor. Jag gjorde det ingen förvän-
tade sig av mig. Jag kommer snart att förklara hur jag 
gick till väga.  

Kapitalismen har säkert en del goda sidor men 
den har hiskeliga konsekvenser. Människor margi-
naliseras eftersom de är olika. De rikaste blir rikare 
och de fattigaste blir fattigare. Vi blir robotar som 
arbetar för ett företag som inte bryr sig om oss. Jag 
kan lätt, även med mitt förflutna, komma över det, 
eftersom jag vet att jag kan påverka mina omstän-
digheter. Men jag känner för de miljoner eller mil-
jarder människor som arbetar för de rikaste som all-
tid blir rikare. Halva Thailand ägs av 0,1 procent av 
befolkningen. 

*
Jag är inte anarkist. Jag är bara en advokat som inte 
tror på rättvisa. Men jag tror på lag. 

Mitt projekt att bli den lägsta av de låga under en 
period var en typ av filosofi: En ”Fuck-everything-
ism.” Min ambition var att bli den värsta versionen 
av min varelse utan att berätta om det för männis-
kor omkring mig. Om du har sett Jackass eller Dirty 
Sanchez kan du titta på proffs som gör samma sak på 
skämt. För mig var det all-
var. 

 Jag gjorde frivilligt mot-
satsen till vad systemet 
instruerade mig att göra. 
Jag försökte förstå och dri-
va mig själv till de lägsta 
punkterna i mitt eget psy-
ke. Jag försökte ta mig ut 
ur fängelset inom mig. 

Jag började arbeta för 
en bilhandlare. Jag vil-
le inte använda min hjär-
na. Hela mitt liv hade jag 
hört att jag var smart, ly-
sande, hade stor potential. 
Jag ville ha ett enkelt jobb. 
Jag parkerade och tvättade 
bilar. Köra, parkera, köra, 
parkera, tvätta. Varannan 
vecka, skulle min herre (ar-

betsgivare) ge mig ett ben (lön). Jag kände mig som 
något mellan en hund och Homer Simpson. 

Jag hoppas du förstår vad jag försöker berätta. Jag 
anser verkligen inte att det jobbet  i sig är lägre än 
något annat jobb. Det är bara att jag alltid varit pres-
sad att vara nummer 1, att utmärka mig, och plötsligt 
ville jag bara ha mitt ben. Voff VOFF. 

Nästa steg; då slutade jag att arbeta helt. Samhäl-
lets pelare är de som deltar genom att arbeta. Kon-
sumera. Producera. Alla vill ha ett jobb. Jag slutade. 
Hade inte längre några karriärsmål och ville inte 
hitta ett jobb. Jag blev arbetslös och därmed vär-
delös. 

För det tredje gav jag mig själv en tidsfrist, några 
veckor, för att spendera alla pengar jag hade. Att gå 
ut varje natt och dricka så mycket som möjligt var 
melodin. Jag hade fortfarande någon form av stolthet 
och var rädd för att visa upp detta haveri för mina 
nära släktingar, så jag gjorde allt inkognito. 

För att hindra vänner och familj från att se mitt be-
teende var jag klok nog att byta drinkingpartners var-
je dag, och jag socialiserade med de mest berusade 
personer jag kände till. Jag gav bort min telefon, an-
vände aldrig ett larm eller en klocka. Jag hade ingen 
aning om vilken dag i veckan eller vilken tid det var. 
Den enda regeln var; Ingen regel gäller, och min am-
bition var uttalat att alltid göra motsatsen till vad jag 
fått lära mig var rätt. Tvättade jag mig? Jag kan inte 
minnas att jag gjorde det. 

 Mitt enda mål var att nå botten, och jag lyckades. 
Jag är stolt över det faktum att en morgon i januari 
kastade jag upp på en toalett i en gay bar (en manlig 
gay bar och jag är inte ens gay), med mindre än 10 
dollar på fickan. Helt pank alltså. Jag hade betalat 
min lägenhet i förväg, för att inte bli hemlös, och 
hade nog bara en burk spagettisås kvar. Inget annat. 
Det var den natten på toaletten jag insåg att jag just 
nått mitt mål – Det gick inte att sjunka lägre. Jag 
var så sjuk, nästan död, helt ensam, och jag kände 
ingen i den baren. Jag kan inte komma ihåg 
varför jag åkte dit. Jag släpade mig hem. Efter 

Hallå igen bästa 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 5.

2015 träffades vi i Korat/Thailand och arbetade tillsammans med manuset.

Å

Petra Revenue.
www.petrarevenue.n.nu

Dear Mr S ges ut av Pensky Agency.
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En av de målningar som Petra gjorde inspirerad av mailväxlingen.

den natten levde jag 3 eller 4 dagar på spaget-
tiburkarna och lite vatten. Sen reste jag mig. 

*
Under jakten efter den lägsta punkten var jag 
medveten om att jag skulle få lite pengar senare: 
ett stipendium för en magisterexamen i krimi-
nologi! Ja, jag vet att det är pinsamt och motstri-
digt. Det får mig att le i dag eftersom jag lärde 
mig så mycket under de veckorna och månader-
na. Jag njöt verkligen av att försumma mig själv. 

I några veckor förlorade jag helt kontrollen. 
Jag kom ifrån mina vänner, min familj, jag spen-
derade alla pengar jag hade, och jag kommer 
inte ihåg hälften av vad som hände. Något i mig 
drev mig att gå bortom mina gränser. 

I dag gör jag liknande experiment men i en 
annan skala. 

Över en weekend tar jag till exempel det första tå-
get som går någonstans. Den första som avgår, jag 
bara hoppar på utan att veta destinationen i förväg. 

Jag bestämmer mig för att dyka in i aktiviteter och 
passioner som jag aldrig ägnat mig åt tidigare. Så lärde 
jag mig om Feng Shui, massage, dykning, matlagning i 
flera länder, trädgårdsskötsel etc. Jag kör en scooter på 
landsbygden i Asien. Det är alltid ett äventyr. 

Jag beslutar mig frivilligt för att besöka en stad som 
ingen vill se. Om Lonely Planet säger att inte går, el-
ler att det inte finns något att se, ser jag detta som en 
utmaning. 

Varför skulle jag vilja göra vad alla andra gör? 
Ett råd till dig som läser dessa ord: Ta aldrig någon-

ting för givet. Se själv. Det du ser kanske inte är den 
enda versionen, men det är DIN blick på omvärlden. 
Ställ frågor. Försök att förstå. Försök att förstå dig 
själv och vad du vill ha ut av livet. Pressa dig själv. Un-
dersök ditt mod. Hjälp din granne. Ta för dig. Strunta 
i regerings dumheter och i stora organisationer. Njut 
av livet eftersom livet är fantastiskt. 

Det finns ingen gräns. Varken upp eller ner. Sam-
hället skapar gränser. Jag vill bara bryta och ifrågasät-
ta alla dessa regler – inte för att tävla, men för att öka 
medvetenheten, för att göra våra samhällen bättre, i 
Kanada eller Thailand. Om alla följer reglerna, kom-
mer vårt samhälle inte att utvecklas. Varför skulle jag 
enbart tro på det man kan läsa sig till? Jag försöker 
lära mig genom erfarenhet. 

Nu när jag är äldre gör jag färre galna saker. Jag har 
lärt mig att när du förlorar allt i livet, är de enda  två 
ting du kan lita på din utbildning och dina erfarenhe-
ter. Jag försöker fördjupa dessa varje dag. Att vara den 
lägsta av de låga var ett sätt att utbilda mig själv. Un-
der de få veckor experimentet pågick var jag inte en 
registrerad advokat ännu. Och jag gick väldigt långt. 
Hittills har jag varit rädd för att berätta sånt här för 
dig, för jag är advokat nu. Tänk på allt vad folk inte 
rekommenderas att göra. Jag gjorde det. 

Skulle du göra något liknande? Jag vet att du har 
en son. Det kan vara annorlunda. När du inte har nå-
got att förlora är det lättare. Några gånger i mitt liv 
kände jag att jag inte hade något att förlora. Så är det 
inte längre. 

en låg billig lögnare 
fröken p: Herr S, 

Ditt brev om det lägsta fick mig på bättre humör. 
Japp. Den här mannen är galen på riktigt. Du undrar 
om jag skulle kunna göra något liknande.  

Jag har flugit och farit hit och dit utan en krona, 
och precis som du har jag tagit ett tåg eller en båt till 
ingenstans, och stannat lite länge än vad som egent-
ligen var bra för själen. Men det lägsta jag någonsin 
gjort var att gifta mig med en man utan att älska ho-
nom alls. Jag sänder en sida ur min dagbok för att be-
skriva en känsla kopplad till det misstaget. Anekdo-
ten handlar om en måltid vi delade innan vi gifte oss. 
Jag kommer ihåg att jag tänkte att detta är mitt läg-
sta ögonblick någonsin, för jag var så medveten om 
min brist på kärlek. Jag känner mig generad över att 
blotta detta för dig. 

  

 
augusti 1985 Petras dagbok. 

Vi tittar på menyn länge. Restaurangen 
har bruna väggar. Jag vet att jag inte 
älskar honom och tänker på det. Jag tror 
inte jag kan älska. Nästa vecka ska jag 
gifta mig med honom. För pengarna. Han 
har pengar. Han pratar om pengar. Menyn 
är zepiafärgad. Lite flottig. Beställ en 
billig sallad, säger mannen framför mig. 
Han som kallar sig min blivande make. 
Cheap. Cheap. Cheap. Servitrisen känner 
honom. Dricks är inte att vänta. Hon 
tittar ut genom fönstret, där står hans 
blå Cadillac. Metallic. Den blänker. Vi 
väntar tillsammans på att han ska beställa 
det billigaste, servitrisen och jag. 
Hennes hår rör sig inte. Det är tuperat 
hårt. Låtsas vänta, hennes svarta öga 
snuddar vid mitt gråblå. Är hon är dansös? 
Mannen jag inte älskar är förtjust i 
dansöser. Han har svårt att hålla rytmen 
själv, armarna rycker till disco. Fingrar 
glider över de inplastade maträtterna. 
Pasta. Hamburgers. Fries. Hon håller 

tillbaka en suck. Står så nära att jag 
kan uppfatta hennes parfym. Oscar de 
la renta. Han är rik och vill att jag 
väljer den billiga krabbsalladen så 
att han kan beställa den av kvinnan 
som står bredvid. Jag känner vid 
handleden efter min puls.  

*
Han säger; genom att välja billiga 
och bra alternativ på väldigt 
prisvärda restauranger har jag tjänat 
en förmögenhet. Mina tår är krokiga 
eftersom jag alltid ärvde mina bröders 
skor. Titta! Jag tittar på hans 
plötsligt avklädda fot och på hans 
ansikte. Jag älskar inte hans ansikte 
men jag tittar på det ändå. Han är 
hungrig och beställer extra bröd av 
servitrisen. Hennes stjärt är mycket 
speciell. Jag tittar på de stora 
skinkorna när hon svänger mot köket 
och sen på honom igen. Salladen smakar 
sallad. Bladen är gröna och krabbköttet 

färgat rött. Servitrisen snyter sig 
innan hon bär ut tallrikarna. Bless you! 
Mannen jag inte älskar stoppar in bröd i 
hålet som är hans mun i ansiktet jag inte 
älskar. Han säger; nästa vecka när vi 
gifter oss ska vi äta på ett annat ställe 
och inte tänka på prislistan en enda gång. 
Jag tänker på att jag ska gifta mig med 
honom för pengarna och på att jag redan 
ångrar mig. Jag tänker på att allt har ett 
pris och att man får vad man betalar för. 

 
En annan sak som slår mig när vi pratar om det läg-
sta är att jag länge var en lögnare. Jag ljög om det 
mesta för att inte säga om allting. Jag uppfann mig 
själv på fel sätt. Jag försökte ständigt verka mer spän-
nande än jag verkligen var. Syftet med livslögnen var 
att få vänner när jag var barn... att få vara ensam när 
jag blev äldre.  

Det var en stor dag för mig när jag bestämde mig 
för att leva på ett mer sanningsenligt sätt. Jag behöv-
de sanna möten för att känna att livet var värt att 
leva. Jag tyckte inte om den växande känslan av att 
leva i falska kulisser. Folk såg igenom mig. 

Det finns en stor skillnad mellan att vara medveten 
om att vi alla söker en fungerande personlig fiktion 
och att ständigt ljuga för att verkar mer framgångsrik 
än man verkligen är. Särskilt i dessa tiden, då män-
niskor ständigt skapar mer lyckade versioner av sig 
själv, inte minst på sociala media. 

Men att leva utan att ljuga är svårt.  
Saker händer. Ibland våldsamma sådana, som du vet. 

Vi bär alla en skuggsida. Grymhet. Det är en naturlig 
impuls att skydda sina närmaste – från sig själv – när 
det fruktansvärda ändå händer. 

Kanske är denna sista tankegång ett fundamentalt 
missförstånd. Kanske kan vi alla förstå mycket mer 
än vi tror,   kanske är vår empati vägen till närhet, san-
ning och befrielse. Kanske bör vi alla bara berätta om 
det svåra som det är, och kanske kan vi alla få och ge 
fullständig förlåtelse. 

Fortsättning följer...


