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2Förord

I sjätte numret av papi presenteras två verk. Nyskrivna texten  
ATT/AT av Pär Thörn och Rasmus Graff samt det fotografiska 
verket I do Believe this is About Life and Death av Annika Behm. 
Här nedan följer en text om det fotografiska verket, som inleds 
med ett citat av Annika Behm. På sidan 4 finner ni en text om 
ATT/AT skriven av författaren Peder Alexis Olsson. 

Jag funderade mycket på hur dagarna på denna plats tett sig. Jag 
vet att tv-serien Glamour var av stor betydelse, likaså nyheterna 
klockan 22. Många tankar och sanningar formades här och vid 
TV-apparaten. Bilder av hemskheter, drömmar att avundas, 
minnen som återvände ur det förglömda.
När jag själv spenderade tid här, såsom jag gjorde många gånger, 
tyckte jag att dess sakta framåtskridande takt var besynnerligt 
påtaglig.
   I denna dualistiska tillvaro fanns för mig en trygghet.  
Jag vaggades i det tempo som bjöds. Vi satt tillsammans och 
betraktade en yttre värld, byggde våra rutiner. Stunderna där 
emellan fortskred med oss som åskådare. Det var som om vi 
befann oss i en behållare av det nu vi var mitt i; där kunde vi 
se varandra, lyssna på klockans tickande, reflektera och vara i 
nuets famn.
   



2 Annika Behm vänder sig inåt och arbetar nära sig själv. Hennes 
bildsvit “I do Believe this is About Life and Death” är en 
dokumentation av tid, känslor och associationer. Fotograferandet 
blir hennes sätt att se och skapa relationer till omvärlden.
Annika använder sig av ett lågmält bildberättande, någonstans 
mellan dokumentär- och konstfotografi, där det genuina 
intresset för och djupa kunskapen om det avbildade blir 
avgörande. Hennes typ av fotografi tar tid och kräver av 
fotografen att hon är väl insatt i det hon vill skildra, liksom att 
hon är väl förtrogen med människorna och miljöerna där hon 
verkar.    
  
    Redaktionen



4Om ATT/AT

”I och med att det förblir obestämt hur orsaken är beskaffad, 
lämnas det likaledes obestämt hur inverkan på skallbenet sker, 
huruvida den är ett utvidgande eller en avsmalning eller en  
sammankrympning.”
  
    G. W. F. Hegel
 

När Pär Thörn och Rasmus Graff här framställer sitt tvåspråkiga 
textmontage över olika sätt att fördela föda gör de det med 
den precision och torrhet som en regelrätt kokbok saknar. De 
sköljer bort, skalar av och finmaler det överflöd som kokboken 
innehåller och koncentrerar sig på en enda och viktig aspekt av 
matlagning: verben.
   Texten inleds med de i versaler skrivna konjunktionerna 
ATT/AT. Detta konnoterar närmast ett skrik, eller en startpunkt 
för något ännu odefinierat (en uppdragning av äggklockan?). 
De verkar sedan inte ha ansträngt sig för att ge läsaren några 
fler ledtrådar. Därefter följer 24 sidor seriella uppställningar 
av ibland korta, ibland långa angivelser för hur man kan gå 
till väga med t.ex. några dl grädde eller en bit entrecote. Men 
man kan samtidigt läsa texten som en beskrivning över vad de 
har gjort med sin egen text innan den kom att se ut som den 
gör: ”ansa”, ”vask”, ”vispa”. Formen påminner om ett partitur, 
och i övergången mellan orden – men också mellan de båda 
språken – bildas det vackra svängningar i den musik som uppstår 



4 vid läsningen. Stavelserna i orden blir rytmiseringar, små 
trummaskiner. Förskjutningarna och upprepningarna av ibland 
samma och återkommande ord efter varandra gör att läsaren 
ständigt blir påmind om sin egen aktiva roll som batteri och 
högtalare åt orden. Verben, som nu blivit till ingredienser, är 
ordnade i överskådliga staplar, lätta att följa och studera. Det är 
som om orden prövas mot varandra i konstant förändring och 
kombinatorik.
   ”Montaget är detta:”, skriver Georges Didi-Huberman i en text 
om Bertolt Brechts montageteknik, ”man visar först genom att 
sönderdela, man exponerar först genom att disponera, man 
disponerar bara genom att först ’dys-ponera’. Man visar först 
genom att visa de gap som skakar om föremålens relationer.” Pär 
Thörn och Rasmus Graff använder sig av denna metod när de 
framställer detta textskelett av musik, i gapen mellan ”skrab”, 
”hacka”, ”skær”. Lakunerna och cesurerna blir till tystnader 
vilka blandas ut med orden. Det hela blir till ett slags grafisk 
notation, en disparat och dys-ponerad ljud- och kokbok.

    Peder Alexis Olsson



6ATT/AT
- Pär Thörn & Rasmus Graff
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6 vask kog vask pil svits 

vask vask vælg kog form 

mos form varm riv tril 

skræl mos skræl skræl vask 

skær skær skær snit høvl 

 

 

skær skær vask vask bag 

vask skræl pil skræl skræl 

skræl kog kog skræl skræl 

rens rens skyl skyl skræl 

børst skræl nip pil skyl 

 

 

skær skær fjern rens rens 

svits træk kog rens findel 

rens pluk rens rens smelt 

bland rens skyl smelt smelt 

rist skyl pisk svits skyl 



skölj skölj skölj skölj skölj 

skala skölj skär strö ansa 

rensa rensa ansa skölj skölj 

skölj skala skala skala skölj 

skölj ansa kör hacka hacka 

 

 

skär skala skala skala skär 

skölj ansa spola skala fräs 

dela ansa ansa rensa skala 

koka koka koka koka blanda 

smaksätt koka skölj skölj skär 

 

 

ansa strimla blanda koka skär 

skär skär skär blanda strimla 

strimla strimla strimla blötlägg skölj 

rensa skala skala förbered skölj 

skölj vispa skala smält slå 





skyl skold skyl skyl skyl 

bland rør hak skyl skyl 

rens rens rens skyl  pil 

pil skræl vask skyl bland 

skær pil snit snit snit 

 

 

svits bland bland stryg skyl 

pisk pisk skær skyl rør 

anret skær skær bland rør 

bland bland bland bland bland 

bland rør rør rør rør 

 

 

rør skyl bland rør rør 

bland skær rør smelt rør 

rør bland optø flæk pil 

flæk bag bag stik riv 

pisk anret flæk rør kog 





stek skölj skala smörj grädda 

skölj börja skala skölj skala 

gratinera klicka forma skölj skölj 

skala blanda koka koka koka 

koka blanda koka blanda vispa 

 

 

vispa vispa vispa  smula blanda 

vispa vispa  kavla tryck tryck 

hacka grovhacka blanda kavla kavla 

finhacka blanda börja smula arbeta 

kavla koka blanda krydda koka 

 

 

fräs fräs skär skär tina 

skär tina rensa blanda koka 

skala smörj koka smält slå 

skär smält blanda koka blanda 

koka blanda doppa finhacka hacka 



hæld rør kog pil vend 

anret skær rens smelt rens 

skær bland pisk fordel skær 

rens rens varm varm riv 

smag bland rør skyl mos 

 

 

skræl gnid gnid bland vend 

bland bland mos rul pisk 

rør rør skær smelt rør 

bland rør rør pisk pisk 

pisk bland pisk pisk svits 

 

 

bland rør smelt skær udblød 

udblød skær bland kog rul 

skræl kog svits svits smelt 

kog kog svits skær findel 

svits mos bland hak mos 



skala borsta  skala smält skala 

skala rensa hetta skär fräs 

skala finfördela skär skär skölj 

ansa skölj servera skala sprita 

rensa skölj skala koka blötlägg 

 

 

borsta skölj skala skala skala 

tina snitta fräs doppa lös 

skölj skär skär skala skala 

skölj koka rensa rensa fjälla 

rensa tina skala tina skrapa 

 

 

fräs skala tina skala hacka 

koka koka skär skär skala 

koka putsa skär koka koka 

doppa hacka skala skölj blanda 

hacka hacka  arbeta kavla koka 

 





mos hæld findel ælt bland 

bag hæld rist rør mos 

rør rist bland rist rist 

rist rist rist rist udrør 

rist bland ælt rens rens 

 

 

findel opløs skær fordel fordel 

fordel fordel fordel fordel fordel 

kog server server rens rens 

smelt skær skær kog rens 

rens skyl bland skær skær 

 

 

pil dyp svits svits svits 

pil del rens børst flå 

børst skær svits pil svits 

flæk rens skær rens rens 

snit riv rør hak rør 



smält vispa passera värm vispa 

halvera vispa vispa vispa skär 

fräs smält stuva smula vispa 

riv rör grovriv skär värm 

värm blanda värm smula blanda 

 

 

smält koka smula blanda smula 

värm smula blanda värm smula 

smula smula koka värm smula 

smula blanda blanda blanda  blanda 

smula riv rör smula koka 

 

 

hacka blanda finfördela bred kantskär 

skär gratinera tina bred täck 

servera bred bred bred bred 

smaksätt linda bred blanda rensa 

rensa koka skär halvtina koka 



rør hak skær bland pil 

skær skær svits pisk smag 

svits smag smag svits svits 

knus svits svits skyl fjern 

skum smelt smelt smag pisk 

 

 

skær smelt varm smag bland 

skær skær skyl optø hak 

mos mos bland hak bland 

bland smag pisk smag bland 

pil smelt smelt hak smelt 

 

 

fordel skyl svits skil steg 

steg anret smelt pisk bland 

svits skil pisk pisk rør 

pisk pisk rens rens rens 

rens skyl skyl skær skyl 





koka fjälla blanda skölj smörj 

salta rulla rulla skölj koka 

salta vik fjälla dra skölj 

skölj hacka rensa skär tina 

blanda böja sjud skölj sjud 

 

 

kör blanda grädda fräs fräs 

värm skölj fjälla skölj skölj 

rensa skrapa rensa rensa rensa 

fördela rensa rensa varva skölj 

rensa rensa rensa rensa rensa 

 

 

skala börja varva skär skala 

blanda skär skär rensa skär 

skär skär hacka rensa rensa 

skär blanda koka strimla skölj 

skrapa borsta tina bryt bryt 



skær vend skyl skær rens 

drys rens flå skær flå 

rens rens flå rens rens 

rens skyl skær rens rens 

hak bland skyl rens skyl 

 

 

gnid pensl rens skrab skær 

bland fordel fordel svits skrab 

skyl del rens skyl vend 

del tilbered svits smelt kør 

befri skyl del befri pensl 

 

 

skær pisk træk giv vælg 

rens rens rens rens skyl 

rens rens bland rens rens 

svits svits skær rør rens 

udben skær rør skrab skær 



bryt rengör rör förbered skala 

hacka klyv klyv rensa klyv 

hårdkoka skala stöt skär koka 

blanda blanda putsa spola spola 

koka skrapa stek stek rör 

 

 

gnid gnid fräs blanda gnid 

putsa smörj stek strö stick 

rör stick fyll gnid blanda 

stek gnid putsa stick stick 

blanda späd rulla skär stick 

 

 

putsa putsa rör rör skär 

lyft hacka putsa skär skär 

skär vispa snitta koka skär 

klipp förbered förbered bred skär 

torka grilla pensla rumstemperera torka 





befri befri skær skyl skyl 

pil skyl skyl skyl flæk 

stik flæk del vrid del 

flæk sørg flæk bland pil 

pil pil rør optø stød 

 

 

børst åbn optø børst skyl 

optø rør hæld skær findel 

befri vend fjern skær gnid 

fjern rids puds rids puds 

puds fjern puds rids puds 

 

 

puds fjern fjern fjern skær 

rids gnid skær puds skyl 

hak bank pensl bank pensl 

bank bank skrab bank puds 

puds puds vend bank skær 





grilla pensla rumstemperera grilla skär 

skär skala skär skär skär 

koka skär vänd skölj klipp 

skär skär strö varva skär 

skala sju skär skär strö 

 

 

skala skär skär späd skär 

blanda skär skär dela skär 

skär blanda skiva skala råstek 

blötlägg skär skölj skölj beräkna 

skölj beställ brassera skölj välj 

 

 

smält skölj brassera skölj skölj 

skölj koka koka putsa blanchera 

klipp skölj förbered sila forma 

stek halvera blanda blanda fukta 

forma stek forma blanda klyv





skær skær skær steg puds 

rør skær skær snit bank 

bank bank afpuds afpuds puds 

bank snit puds skær puds 

skær puds skær skær skær 

 

 

skær puds skær vend befri 

befri befri skær flå fjern 

flå flå fjern flæk fjern 

grill puds forbered skyl knug 

rens skær hak rør form 

 

 

fordel hak form tilbered form 

bland rør skær fjern prik 

kog prik prik skær træk 

pil rids rist træk træk 

skær skær skær skær flå 



forma blanda stek blanda vispa 

blanda blanda skala blanda skär 

blanda smaksätt skala grovhacka grovhacka 

värm fräs böja rör skala 

rensa skala blanda gratinera skala 

 

 

blanda koka späd halvtina skala 

skölj skölj dra skär dra  

dra skala dra skala skär 

skär skär snitta skär förväll 

skåra börja slå koka förbered 

 

 

gnid sjud koka sjud krama 

fräs skölj tina skölj tina 

sila dela gnid koka blanda 

krydda tina krydda stek förbered 

tina tina tina tina skär 



flå svits skær skær skær 

skær skær hak hak bland 

pil puds skyl puds kog 

puds befri gnid del del 

tør del del del del 

 

 

del pil skær del hak 

svits del optø begynd begynd 

gnid gnid gnid gnid drys 

hak gnid gnid skær gnid 

gnid klip vend tør steg 

 

 

steg skær hak optø drys 

rens rens skyl skyl skyl 

skræl skær skyl skyl skyl 

optø pil hæld skræl skyl 

skyl rens nip skræl flå 





skölj tina dra bena steka 

tina fördela tina tina tina 

förbered skala förbered fyll krydda 

förbered vispa smält smaksätt pressa 

smält koka rör blanda  hacka 

 

 

strö smält  hacka vispa vispa 

rensa skala smält smält sila 

hårdkoka vispa smält smält smält 

smält vispa lyft blanda snitta 

skålla kör smält blanda  rör 

 

 

smaksätt blanda blanda  hårdkoka hårdkoka 

blanda  borsta hacka hacka blanda 

blanda blanda skölj skölj skölj 

skala smält sila tina rör 

skala skölj skär koka strö 

 



skyl vælg skræl afdryp skræl 

skyl nip skyl skyl rens 

klip skræl skyl bland smag 

afdryp kog kog pisk pisk 

udblød pisk rør pisk pisk 

 

 

skær smelt smelt pisk pisk 

bland rens skyl smut mal 

smelt rens pisk frys skær 

skiv pynt hak bland hak 

hak hak læg hak smelt 

 

 

smelt hak pisk pisk pisk 

bland dyp smelt hak hak 

udrul giv smut mal skræl 

smelt bland pisk pisk rør 

bag bag beklæd pisk rør 



vispa vispa koka blanda vispa 

smält smula vispa vispa vispa 

lossa vispa klyv torrsockra starta 

blanda vispa vispa passera blanda 

vispa passa rör strö smörj 

 

 

förbered skölj mosa blanda  blanda 

bryt blanda  blanda blanda  bryt 

vispa placera blanda vispa ställ 

dela koka blanda skålla blanda 

smält olja rör bryt hacka 

 

 

mal dekorera smula forma skär 

kavla kavla smula hacka smula 

smula rör smula kavla smula 

smula smula dela smörj smörj 

smörj smörj smörj smörj smörj 





smelt rør bland bland bland 

pisk bræk rør rens mos 

del rør bland rør smuldr 

smuldr smuldr smuldr udrør smuldr 

smuldr smuldr smuldr lun prik 

 

 

smuldr smuldr smuldr smuldr rør 

smuldr smuldr smuldr smuldr tilsæt 

smuldr smuldr skær bred smuldr 

smuldr skær smuldr smuldr smuldr 

smuldr udrør tilsæt hak smuldr 

 

 

hak rør mal rul rul 

rul rul rul rul rul 

bland smuldr bland pisk kog 

rør bland rør sigt pisk 

rør pisk pisk rør rør 



smörj smörj rör smörj smörj 

vispa smörj smörj smörj smörj 

täck täck smörj vispa smörj 

riv smörj grädda  smält smörj 

smörj skär nacka tina blanda 

 

 

smörj vispa vispa krossa hacka 

smörj blanda koka blanda rör 

blanda hacka rör grädda hacka 

hacka baka  kavla dela  doppa 

blanda blanda rulla forma dela 

 

 

hacka kavla kavla blanda hacka 

pensla hacka hacka hacka rör 

blanda hacka blanda hacka rör 

rulla  blanda rör rör rör 

smält klicka grädda vispa smält  

 



pisk pisk pisk halvsmelt rør 

rør rør mal bræk rør 

rør pisk smelt rør varm 

rør kog kog rør varm 

smuldr smelt bland giv tilsæt 

 

 

hak ælt ælt hak stik 

hak hak hak hak smut 

rør pisk ælt hak hak 

bræk skold pisk smut ælt 

mal mal smut smut hak 

 

 

hak mal smut smør hak 

hak hak hak halvsmelt hak 

mal hak mal rul rul 

drys rul rul rul rul 

rul smør kog hak hak 





koka rör koka värm förväll 

ansa skölj putsa stycka frys 

diska koka krossa koka rensa 

bred rensa borsta skölj skölj 

varva rensa rensa borsta skölj 

 

 

rensa skölj koka rensa rensa 

kärna skölj rensa rensa tvätta 

rensa rensa borsta borsta rensa 

rensa skölj skölj skölj borsta 

blanda skölj tvätta skölj dela 

 

 

skölj skölj skölj koka ansa 

snoppa blanda blanda skölj borsta 

riv skala dela kavla kavla 

blanda hacka hacka hacka hacka 

rör blanda hacka blanda hacka  




	papi_nr6_framsida
	papi_nr_6_web.pdf
	papi_nr6_baksida

