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En samling texter från 2016 & 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tomteboda Gamla Postterminalen 2017.09.04(del 1) 

 Det stannade till i mitt huvud. Det blev så där suddigt som det ibland blir för mig, oskarpt som att 

skärpan flippat ut på objektivet, i detta fall mina ögon, jag höll andan. ”Vad fan eh det? Har någon 

klottrat på mitt foto?” tänkte jag högt Jag gick vidare till nästa bild och samma där, någon hade 

klottrat direkt på fotot med en kulspetspenna med blått bläck, lite så där halvdant hade någon skrivit 

”konst” inom citationstecken. Ett annat foto där jag satt naken med en kopp kaffe i handen hade 

personen skrivit ”se mig ☹ Hallååå!!! Och så fortsatte det från foto till foto en sur min hade ritats 

rätt i mitt ansikte och på min rumpa stod det  

”och nu då??” 

 Jag höll minen, försökte vara cool, så där cool som en är precis innan det brister och en börjar 

fulhulka med både snor drägel skrik och tårar. 

”Men gud så sjukt” sa jag med en tillgjord nästan lite för lugn nonchalant röst ”Kajsa har du sett 

någon har klottrat på mina foton”.  

”Vad fan säger du?!” Sa hon och sprang fram till mig där jag stod upplyst under den stora dassiga 

ljusrörs lampan med händerna knutna på ryggen som en kypare eller någon som stod och kollade på 

modern konst och kände sig lite främmande inför det som möte dem. 

 ”Men helvete va sjukt, vem fan kan ha gjort det?!  

”Jag har ingen aning”, samtidigt som samtliga på skolan passerade på snabbspolning förbi i mitt 

huvud, vem i helvete kan det vara, vem är det som tycker så sjukt lågt om mig? Tänkte jag. ” vilka har 

varit här tro? ”Svarade jag. 

Kajsa sprang iväg för att hämta något, medans hon betraktade mig, lite som en bomb som snart 

skulle detoneras, vilket jag förvisso var. och jag, jag stod kvar, Ensam. Kvar i resterna av min del av 

utställningen, utställningen som skulle varit nerplockad för två månader sedan. 

Jag backade mot väggen och gled ner mot golvet. Yepp nu kommer det, helvete.  

Och jag började storgråta.  

Jag var slutligen påkommen. Efter dessa fem år hade de kommit på mig. Jag är ju ingen konstnär allt 

jag gör suger är kast och slappt och fullt och pinsamt dåligt och nu hade någon slutligen lyft fram det. 

Helvete Ronja vi skulle ju aldrig bli konstnärer fan det sa vi ju tänkte jag för mig själv. Vi kan inte det 

här det är för svårt. Du vet ju hur det blir man blir bara lessen deprimerad och får leva på linser och 

spenat. Och får titta på hur bra det går för alla andra. De andra i klassen har fått stipendier och 

gallerier och jag jag har fått ”konst” i citationstecken klottrat på mitt foto, fått snodd en projektor 

och skulle gå om i en månad utan klass. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016.10.01 

                                                                                               
 

Jag stal ett foto på dig. Det hängde på anslagstavlan utanför matsalen. Du var inlagd på psyk 

och fick inte komma tillbaka. Och han som tagit bilden på dig var utslängd från skolan och på 

väg tillbaka till Stockholm. 

Jag stal ett foto på dig för jag tyckte ingen annan här förstod dig, så som jag förstod dig. Jag 

var full och det var mitt i natten jag ryckte ner bilden och gömde den innan för tröjan, jag 

tryckte den hårt mot bröstet medans jag sprang upp för trapporna tillbaka till mitt rum. Jag 

gömde den i en bok så ingen skulle hitta fotot, för ingen annan jävel fatta vem du egentligen 

var. 

 Du dog i går och jag hittar inte det jävla fotot. 

Du var ny, jag hade redan gått på skolan i ett år.  

Du hade en stirrig intensiv blick. En kväll kom du fram till mig. Du drog undan mig från 

festen vi stod bakom ett av husen och du tittade mig djupt in i ögonen. Jag höll andan. 

-”Hej jag har slut på mina tabletter, jag fick höra från några att du kanske har stesolid  det är 

verkligen kris..” jag kvävde min lite besvikna känsla. Min läkare hade sagt att att bipolära har 

lättare för att utveckla missbruk än andra. Så jag fick bara theralen i dropp för min ångest.. 

jag stammade fram att jag bara hade theralen.. men att du kunde få det om du ville .. 

dit ansikte ändrade form och du såg ut att få panik.. ”nej nej! varför sa de att du hade det? 

helvete, förlåt !” Det såg ut som att du blivit påkommen med att ställa världens mest 

opassande, kränkande fråga någonsin, som att jag skulle tro att du var någon typ av knarkare 

eller något. 

Jag skyndade mig snabbt med att avbryta dig i din panik med att säga; men det är inte så 

konstigt, alltså jag är bipolär det är inte konstigt att de trodde att jag hade dem medicinerna. 

Samtidigt som jag försökte gå igenom i mitt huvud vilka som möjligen skulle kunna veta det. 

Du kom tillbaka från paniken och ditt ansiktsuttryck ändrade sig till något mer kärleksfullt 

och sa, -”Jag med, jag är också bipolär.” Det blev tyst och vi bara tittade på varandra och log, 

Som att vi båda visste vad den andra förmodligen gick igenom och att livet är skit. 

Vi gick upp på mitt rum. Jag letade upp den lilla flaskan med pipetten ur nattduksbordet   

jag räckte dig Flaskan. Du skruvade av korken, höll pipetten i handen och hällde i dig hela 

flaskans innehåll. Jag satt ner på min säng och tittade på dig, medans du stod mitt i mitt rum 

och tömde flaskan med mitt theralen i ett svep. Jävlar.. den kilen har mycket ångest, tänkte 

jag. Du dog i går och jag mins inte hur många droppar som man egentligen var 

rekommenderad att ta. 



”When you cant do enything you can always knitt” 

 

,  

 

Citatet är från Anna Edholm, min pappas nu mera ex-fru. Som jag växt upp med från det att 

jag var 12 tills des att jag var 21 år och för andra gången flyttade hemifrån. 

I november 2016 blev jag sjukskriven på grund av depression och utbrändhet. 

Min solo utställning i April blev framskjuten till oktober 2017. 

Jag fick inte göra något som kunde stressa upp mig, utan skulle i stället gå långa promenader 

och äta mina sertralin. Samtidigt skulle jag ändå delta i vårutställningen med min klass. 

Men hur förbereder en sig inför en utställning när en inte får lov att göra något, när en borstat 

tänderna för fjärde gången under en dag för att en så klart måste hålla någon typ av hygien 

och i samma veva redan glömt bort att en redan har borstat tänderna, när allting möglar runt 

omkring en och räkningarna växer på hög. När panikångest kommer och går och att gå 

utanför dörren känns som att gå ut och få en bomb planterad rätt i nyllet. 

Jag tänkte på Anna, Anna som under hela min tid som tonåring suttit i soffan nersövd av sina 

tabletter feldiagnostiserad och sjukpensionär. trots att hon just fyllt 30. Stickandes och 

virkandes framför Inspector Morse eller Ms Marpel. När jag hösten 2008 kom hem från 

Köpenhamn och hade blivit våldtagen på en toalett och hon tvingade iväg mig till psyk och 

gav mig garn och stickor. När du inte kan göra något alls och ångesten tränger sig på kan du 

alltid sticka. Det känns bättre då. Det känns som att du på något vis planterar ångesten i garnet 

i stället. 

Jag tänkte på detta och letade efter mina stickor men hittade dem inte under allt stök och 

pizzakartonger. Till sist rev jag ner min gardinstång som va gjord i trä, letade fram sågen och 

sågade den itu rev sönder mina lakan som jag sovit och svettats i och började sticka med det. 

En jobbar där en står helt enkelt och det kom att bli vad min masterutställning fick handla om. 

 

 

 

 

 

 

          



          Varför jag aldrig skulle bli konstnär och hur in i helvete jag hamnade här. 

  

         
                                                       Jag och mamma 1999 på en av hennes första soloutställning  

 

1989 fredagen den 13 januari kl 14:05 på Bb i Malmö kom jag till världen till de ljuva tonerna 

från ett mixtape min pappa hade gjort med låtar om en Emilia (något om första kvinnliga 

piloten att korsa atlanten), enligt Mamma hade bandet spelat klart för länge sedan och gått 

över till skidsporten på P1.. nåväl..ut kom jag i alla fall. Skrikandes med små snea mörka 

ögon och täckt i svart ludd på hela kroppen. Om det så var till ljuv musik eller en raspig 

sportkommentators yppiga hejatillrop det spelar nog ingen roll. Någon Emilia såg jag inte ut 

att vara som det först var tänkt. Under de två första veckorna fick jag hetta Gnyff eller Gnyffet 

då detta var det ända ljud som kom ur min mun, när jag inte sov. Vilket jag gjorde mycket. 

Slutligen fick jag heta: 

Ronja Kim Pedersen 

Ronja efter ett förslag från min pappas kompis. 

Kim efter min biologiska pappa som heter Kim Hallman. Jag är adopterad av min pappa något 

jag lyckligtvis alltid vetat om tack vare att mamma började berätta om detta redan när hon 

ammade mig, inget ska komma som en shock helt enkelt. Jag har två pappor och en mamma 

så är det. 

Pedersen ja det var min mammas efternamn då. 

När jag var fem hade min mamma och pappa skilt sig och jag min yngre bror och mamma 

flyttade till Köpenhamn, Det är lättare att få ateljé där, brukade mamma säga som skulle bli 

konstnär. Efter fjärde försöket att komma in på den kungl konstakademin i Köpenhamn gav 

mamma upp. 

Jag mins det som att jag och Jonatan kom hem ifrån fritis och hittade mamma i frack med 

maskara i hela ansiktet gråtandes ihop rullad som en liten boll på vardagsrums golvet. Vi 

förstod att hon inte kommit in igen. Att all spenat och linssoppa som vi levt på senaste tiden 

för att mammas socialbidrag gått till betong, ansökningsavgifter och diverse kurser hade varit 

förgäves. Och där låg hon nu igen nertrampad och mossad av konstakademin. Jag bestämde 

mig för att aldrig bli konstnär, det är tydligen livsfarligt och en blir deprimerad och får bara 

äta soppa. In där kommer man aldrig det är bara folk som ställer ut fyra bilhjul som gör det. 



Flera år senare (2010) satt jag på mitt rum hos pappa i Ängelholm och hade precis ringt min 

mamma. 

”Hej mamma kan jag komma hem till dig i januari, jag tänkte söka konstförberedande och 

behöver göra arbetsprover, Kan jag bo hos dig i en månad jag måste komma bort från 

Ängelholm ett tag?” 

Hon, lika förvånad som jag, sa självklart. Hon hade under årens gång flyttat ut på landet i 

Danmark, jobbade med kundtjänst och hade en stor lada som hon hade som pysselrum och 

verkstad. Jag var 20 år och hade precis blivit dumpad av en kille som gick sista året på 

gymnasiet, han gick bild och form och hans lärare tyckte att han hade goda chanser att någon 

dag komma in på konstfack. Han hade tröttnat på mig, han tyckte vi var på olika nivåer i livet. 

Han var intellektuell och skulle bli konstnär. Själv var jag i trasor och mållös jobbade som 

vikarie inom vården och bodde hemma utan några framtidsplaner eller hopp, jag skyllde på en 

då nästan två år gammal våldtäkt och att jag inte orkade med livet. 

Så varför skulle jag plötsligt söka konstskola nu, jag som lovat mig själv att aldrig bli 

konstnär? För att jag tänkte att jag egentligen var bättre än honom för att jag hade så mycket 

mera att säga och berätta än honom. För att när jag väl kunnat uttrycka mig har det skett 

genom konst. Och då får det bli det, för detta är nog tyvärr det ända jag faktiskt kan. 

Väl på konstskolan Munka blev jag sugen på livet igen, och det genom konst. Det får låta hur 

klyschigt som helst men när jag inte jobbar med konst hamnar jag där igen i vägg stirr och 

meningslöshet, för mig är det direkt livsnödvändigt.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Att arkivera konservera spara och sedan slarva bort.  

Något jag alltid gjort. 

Jag klippte av mina första könshår, tog en bit tejp från tejprullen på pappas skrivbord, klistrade fast 

könshåren på en bit papper och skrev ”mina könshår”. Jag har inte sett pappret sedan dess. 

Jag har alltid sparat på saker som jag hittat eller nya grejer som är värt att minnas. Det luktade öl i 

hela mitt flickrum för att jag samlade på kapsyler och glasskärvor, Jag la dem i min sakletarlåda längst 

ner i min byrå med kläder. I denna låda hade jag även pinnar, mögliga kastanjer, stenar och ensamma 

små bebis skor, jag hade sagt att jag skulle samla på ensamma barnskor tills den dagen jag hittade ett 

matchande par. När detta hände skulle jag hänga upp alla i taket alla udda små barn skor runt om 

kring och sen det matchande paret i mitten. 

 Alla mina samlingar försvann när vi blev hemlösa och när jag flyttade till Sverige fans bara en låda 

med skalliga barbiedockor och kläder kvar, allt annat hade slängts då dem som hade haft hand om 

mina grejer antagit att resten varit skräp.  

Jag förlorade oskulden två gånger. En gång när jag var sexton på baksätet av en röd Suzuki och andra 

gången på fältet utanför min pappas hus när jag var tjugo. Första gången var när jag och min första 

pojkvän var och hälsade på hos min mamma i Danmark hon och hennes man bodde i en liten 

studentlägenhet mitt ute i ingenstans så vi bestämde oss för att låna hans föräldrars röda Suzuki och 

köra i väg för att äntligen ha sex. till tonerna av bumbibjörnarnas introlåt, snacka om att sparka 

barndomen i magen tänkte jag och tittade ut genom fönstret och kollade på stjärnorna medans jag 

försökte få detta ”förlora oskulden” överstökat. Han var rätt ful men han hade en fin nacke tänkte jag 

för mig själv medans han flåsade mig febrilt i örat. När vi var klara var där blodfläckar på sätet och 

han ryckte på axlarna äh. Vi körde tillbaka.  När vi kom in genom dörren blev jag rädd att mamma 

skulle fatta. Inte att hon skulle bli sur men att det generellt var pinsamt och jag kände mig 

fruktansvärt obekväm och äcklad i min kropp. 

 jag var övertygad om att min mamma skulle se det i mina ögon en sådan förändring kan en mor se 

tänkte jag. Jag lämnade min kille ute i köket med min mamma och jag sprang in på toan, satte mig på 

toaletten och började torka mig mellan benen, toapappret var blodigt och slemmigt och jag fick den 

där obekväma känslan igen. Tänk så var jag inte redo ändå? Jag tittade på pappret knycklade i hopp 

det och stoppade det i fickan. Jag sparar lite på den där oskulden tänkte jag. 

Flera år senare när jag var tjugo år bestämde jag mig ändå för att det var dags, dags att växa upp. Jag 

skulle elda upp det lilla blodiga pappret. Utan för min pappas hus fans ett stort fält som angränsade 

till skogen. Kl 23.30 när alla låg och sov smög jag ut genom dörren ”oskulden” hade jag stoppat i 

jackfickan tillsammans med en cigg och en tändare. Det var en varm sensommarkväll och gräset var 

ganska torrt. Jag stod på ängen mentalt redo med tändaren och oskulden i handen. ciggen skulle jag 

spara till efteråt. Då slog det mig plötsligt att chansen att starta en större skogsbrand var relativt stor. 

Detta vore inge vidare och jag gick närmare skogen för att gömma mig, om jag nu ska elda upp en 

skog är det ändå best att i alla fall inte synas. Jag hittade en träddunge som gömde mig lite bättre och 

jag började rota i fickan efter pappret, men fickan var tom förutom ciggen och tändaren. Jag hade 

tappat, slarvat bort min oskuld på en skitstor äng. En sensommarnatt. Vilken jävla tonårs klyscha 

suckade jag besviket. Tände ciggen och gick tillbaka mot huset.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016,09,28 

 kinderägg och kollar porr.. låg punkt. Någon snälla knulla mig! fick samma leksak i alla tre 

äggen .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.16 kl 17.12 

Blech.. det är det enda som får mig lugn just nu. Jag vet inte var jag ska ta vägen. Jag åkte 

iväg stod inte ut att vara kvar .jag bytte profil bild till en bild på när jag var tolv. Jag åkte till 

malmö, jag rymde. Rymde tillbaka i tiden men inget är sig likt längre han var så djupt inne i 

sin psykos så han ville inte ses. Min pappa var deprimerad. Jag bodde på hotell, jag var själv. 

Jag hånglade upp henne sen rymde jag till Köpenhamn, hem till mitt enda barndoms hem som 

står kvar. Men du kan inte fly världen. Allt har förändrat sig .. jag kommer dit och tror jag ska 

tröstas men det enda som händer är att hon står och skriker och vi har gömt oss inne på 

rummet där finns inga dörrar att låsa och när som helst kommer hon gå in genom dörren och 

explodera, jag ser när det sista stället med rötter från min barndom  går i bitar, smular sönder 

och brister under mina fötter. Det är slut nu. Jag sitter på ett tåg på väg tillbaka till Stockholm. 

Där jag precis rymde från. Jag har ingenstans att rymma längre. Nu är det bara kaus och jag 

får väll inse att jag inte kan rymma längre värken från mig själv eller världen. Ångesten och 

misären och den sura doften av totalt misslyckande sipprar genom springorna över allt som 

jag befinner mig i. Och jag får bara falla nej, kasta! mig in idet. Det exploderar nu. Fan hon är 

alkis och kommer förlora sin son och det värsta av allt är att jag hoppas hon gör det, 

 för hans skull. 

 Detta var året festen tog slut. 
 

 

 



 

 

 

Jag vaknar alltid upp i en pöl av mitt eget svett.

”springvideon” 

En videoloop där jag springer och springer men jag kommer aldrig fram jag sitter fast. 

Så långt bak jag kan minnas har jag alltid drömt att jag suttit fast på något vis jag kan inte slita mig 

från stället jag kan inte skrika och jag sitter fast, jag är vilse och jag är sen.  

Jag vaknar alltid upp i en pöl av mitt eget svett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En text om att skriva 
Jag får alltid en klump i bröstet, en typ av ångest innan jag öppnar ett nytt blankt 

textdokument. Nu händer det snart ska jag skriva. Nu ska jag skriva, vad ska jag skriva om? 

Jag får alltid lite små panik. Men fan jag kan ju inte skriva? Jag har alltid skrivit fel. ”Intresant 

text Ronja men” .. och sen alla fel.. 

 

Jag fick pappas gamla skrivmaskin när jag började skolan 1995. så att jag kunde öva. Den var 

jättefin och sa roliga ljud. Jag kunde sitta flera timmar och göra roliga mönster med 

bokstäverna eller bara leka att jag var journalist och skrev något viktigt. Klick klick pling ! 

Nästa rad klick klick pling! Väldigt viktigt. Riktiga ord dök aldrig upp. Men i fantasin hände 

där mycket jag klippte ut mönstren jag gjorde med bokstäver och tejpade fast dem på papper. 

En dag offrade jag min veckopeng. Jag fick 20kr varannan vecka. Min bror brukade spara 

dem och jag brukade springa ner på loppisen och bränna allt tills där inte var en krona kvar. Ju 

fler saker jag fick desto bättre, så kom det sig att mitt rum fylldes med konstiga tantiga 

prydnader, plastblommor gamla ljusslingor, shotglas ja allt som jag kunde få tag på som gick 

under20 kr. och sen ja den där ena gången när jag gjorde världens finaste tekning och jag 

klipte ut Nils Holgerson på gåsen från tjugan och klistrade fast den mellan bokstavsmolnen, 

jag viste att det var dumt, klippa i pengar?! Men jag bestämde mig för att det var det den 

teckningen fick vara värd. En hel veckopeng. 

Jag tänker att jag på många sätt sitter kvar i det. jag sitter fortfarande och njuter av ljudet från 

tangenterna men orden ja de ger mig mest bara ångest. Det är något svårt. Som någon 

kommer och säger att jag inte är tillräckligt smart för att nå fram. 

Mitt favoritämne i lågstadiet var fria timmen. Välj vad du vill, jag brukade välja att läsa bok. 

Sen satt jag ner och lossades läsa hela timmen.  Jag kollade på bilderna försökte på så vis 

komma på vad historian handlade om. bokstäverna hoppade runt och nästan retade mig. De 

frös ut mig.  Precis som den gången vi hade uppvisning inför hela skolan och föräldrarna men 

jag fick inte vara med för jag hade fortfarande inte lärt mig rimmet som tillhörde min bokstav 

P, eller Q eller var det kanske O´et  alla tre känns lika tråkiga och jag vill minas att bokstaven 

kändes extra tråkig och hemsk. 

Jag har alltid varit duktig på att lossas, lossas läsa lossas att andra säger roliga saker men 

egentligen har jag mest bara befunnit mig i mitt egna huvud. Det kanske är därför att de först 

kom på att jag hade dyslexi när jag var fjorton år. 

 När jag sitter här och skriver så gör det väldigt ont inom mig de röda strecken under 

vartannat ord gör sig påmind om att jag inte kan . Och jag hatar när jag inte kan. Under större 

delen av min uppväxt har jag trott att jag är lite små dum i huvudet och ibland tror jag 

fortfarande så. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tvättlappar 

 

Jag drog ut tvätten från tvättmaskinen äntligen hade jag lyckats att inte försova mig till min 

tvätt tid. Ut ur klädmassorna ramlade ett grått skrynkligt litet papper jag plockade upp det och 

vek ut den . Jävlar va fin tänkte jag och stoppade ner den i fickan, det blev som att allt det där 

jag gått och svettats ut under senaste månaden, allt skit hade fått bli konserverat i denna lilla 

pappersbit som ett minne som ett foto. Sen den gången har jag alltid tvättat med tvättlappar i 

tvättmaskinen varje gång en ny nyans av grå lila och grönt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ett av många försök till ett artiststatement. 

(fick inget stipendie med denna text häller)  

 
Jag skriver hälst inte, 

 jag är dyslektiker. Jag har ett brinnande behov av att uttrycka mig, skrika! 

 För där är så himla mycket som är orättvist. 

Jag tror mycket av min konstnärliga värksamhet grundar sig i viljan att skrika en möjlighet att 

få ta plats och ge form åt en känsla jag bär inom mig som vill explodera. 

 

Fram tills des att jag var tolv växte jag upp i köpenhamn i ett kolektiv med min mamma och 

min bror ekonomin var sparsamt. Och ofta kantades av tydligt olika situationer mellan mig 

och mina vänner vi var fattigare jag min bror och min mamma. men det kreativa blev alltid 

uppmuntrat. När jag var tolv blev min mamma bostadslös och jag tvingades att flytta land och 

hem. Jag hamnade i Ängelholm hos min adoptiv pappa hans nya fru och hennes två söner. 

Min bror flyttade in ett år senare. Mina tonår formades sedan oundvikligt av att växa upp i en 

familj med en hårtarbetande pappa som periodvis krachade och gick in i väggen och en 

psykisk sjuk stuvmamma. Jag tvingades bli stor väldigt snabbt. Då jag var älst och friskast 

vad nu det innebär. Det är för mig omöjligt att prata om mitt konstänrsskap utan att prata om 

min uppväxt. Då mitt arbete alltid grundar sig i personliga erfarenheter. Det skulle vara svårt 

för mig att göra konst om något jag inte själv har upplevt. För vad är då sanningen? 

 

Jag har främst jobbat med video men även målat och skulpterat. Metoden är olik men 

uttrycket det samma jag jobbar kring vardagstrissdesen räddslan för att vara den misslyckade 

den som inte tar sig utan för dörren på en vecka eller sköter sin personliga hygien. 

När jag var nitton år var jag med om en voldtäckt på en ofentlig toalett och jag själv hamnade 

i och med detta även jag i cirkusen kring diagnoser utbrändhet och läkartider på psyk. Stället 

jag alltid varit för frisk för under min uppväxt. 

I videon modell och växt barbetar jag övergreppet rätten till sin kropp men även frågan kring 

vem den annars så anonyma modelen är inom vår konsthistoria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell och växt 

 
Vem är modellen egentligen i alla förråd och på alla loppisar. Ofta heter målningarna släta 

tråkiga titlar som kvinna i motljus, ockra och vas, italienska eller just modell och växt. 

I modell och växt ville jag ge modellen en röst en chans att förklara varför. I modell och växt 

berättar jag om varför jag plötsligt bestämde mig för att börja jobba som krokimodell efter att 

jag varit med om en våldtäkt. 

Denna video är alltid jobbig att visa, men samtidigt tycker jag det är så pass viktigt att prata 

om övergrepp, kropp och objektifiering. Så detta är ett nödvändigt ont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.16 

Tipsen jag fått senaste tiden för att överleva vardagen. 

Ha klänningar på dig . Då slipper du klä på dig mer än ett plagg. Då slipper du tänka på 

underkläderna osv. 

 

Om du sorterar disken i vasken tallrikar för sig. Och koppar för sig sen resten av jucket i sin 

hög. Du måste inte göra mer än det, bara du gör det. Jag ringer dig om två timmar och ser så 

att du gjort det. Så kommer jag över i morgon så hjälper jag dig med resten. 

 

 
01.10.17 

Jag ringer Anna hon är sjuk igen och kan inte komma på min vernissage den 13 oktober. Den 10onde  

får jag nycklarna till Galleri mejan samma dag som Anders begravdes för exakt ett år sedan. Det 

känns fint på något vis. 

”hej Ronja hur går det med allt?” undrar hon med en lite sömnig monotom röst. 

”jag har sakt att jag ska skriva ut min affisch idag men jag kommer fan inte på någon titel på min 

utställning jag kan ju inte skriva ut en affisch på något jag inte vet vad heter!!” svarar jag  

”vad handlar utställningen om och vad är det du ska visa”? 

”jo men du vet det är stickningen och springvideon, och dem det jag har gjort nu i år, det handlar ju 

om utbrändhet och depression du vet” 

”ah, oh den handlar om alla oss som inte funkar typ vi som är ur funktion typ?” 

”…. Öh . ja precis .. vi som är ur funktion, men fan ur funktion blir en bra titel!” 

Jag la på. Fan va det så enkelt?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tomteboda Gamla Postterminalen 2017.09.04(del 2) 

Vi gick upp en trappa till kajsas atelje. 

Jag ringde min professor, fortfarande lätt darrig på rösten berättade jag vad som hade hänt. 

Hon bad mig dokumentera bilderna som blivit klottrade på och skicka över dem till henne och 

sen skulle hon prata med rektorn. Vi la på det kändes bätre som att jag precis blivit uppfångad, 

huvudet gick på högvarv nu var jag arg i stället. ”Vänta kajsa kan du ta en bild på mig när jag 

håller upp den här?” 

Jag lyfte upp bilden på min rumpa den där det var skrivet och nu då?  

Visst sa kajsa och tog en bild. 

 
Jag tänkte på den gången jag gick i gymnasiet och en kille från handels sprang fram med ett klister 
märke från nödutgången den gröna skylten med en sträck gubbe som springer mot en öppen dörr. 
Han klistrade fast den på min rygg och skrattade högt! ” haha nödlösningen nr 1 asså sista utvägen 
typ haha sista bruden man skulle vilja ha ihop det med hahaha. Jag ryckte på axlarna och gick runt 
med skylten resten av dagen när folk frågade sa jag att Valicki hade satt den där och att jag var hans 
nödlösning. Till sist vågade han knappt se mig i ögonen och alla tyckte plötsligt att han va ett svin. 
 
”vad ska du göra med fotot Ronja?” undrade kajsa 
”Jag ska lägga upp det på facebook” svarade jag. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
”Har tidigare fått kritik för att jag klottrat direkt på mina foton, när jag sen inte gör det kommer där 
någon annan jävel och gör det åt mig. Varför ställer jag ut osmikrande (ibland smikrande) nakenbil-
der på mig själv? För att det fortfarande behövs för att det fortfarande är så lätt att göra vad en vill 
med en annans kropp utan dess medgivande för att folk tycker att det bara är en rolig grej för att jag 
får skylla mig själv osv. Jag ställer ut min nakna kropp precis så som jag vill göra för det är min kropp 
och du, du har inga rättigheter till den. En positiv grej är att jag börjar känna mig mer och mer klar att 
lämna konsthögskolan #minkropp” 
 
Varför gör jag konst? Därför, för jag är arg och jag är jävligt trött på allt detta.  
 

  
 

https://www.facebook.com/hashtag/minkropp

