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Inledning 
”Bokbål förlag kännetecknas av de skeva innebörderna, de förfelade skämten, det förnuftsvidriga allvaret, de 
förvanskade föreställningarna och det subtilt grova uttryckssättet. Bokbål förlag tillverkar texter som förvränger 
och förvänder alla former av tankeverksamhet. Bokbål förlag representerar de mest djupsinniga och den mest 
omfattande av vetenskaper, det vill säga de imaginära lösningarnas lära. Bokbål förlag framställer utrerad 
litteratur i unika utgåvor.”

www.bokbal.se

Bokbål förlag grundades 2004 i och med offentliggörandet av Jag ville bara att du skulle 
få veta. Förlaget har sedan dess verkat i en konceptuell, postpatafysisk anda och publicerat 
främst experimentell litteratur i form av bland annat textcollage, artist books och faksimil. 
Sedan starten har 35 verk utgivits; intentionen är att till tioårsjubileet 2014 ha utgivit 50 verk. 
Merparten av böckerna är handgjorda. Förlagsverksamheten präglas av ambitionen att ge ut 
litteratur som annars hade bränts på ett bildligt bokbål. Publikationerna är vanligen försedda 
med fylliga för – eller efterord (vanligen signerade Lili von Wallenstein), vilket ytterligare 
bidrar till en alternativ, nyskapande syn på konst och litteratur. 

Förlaget drivs av Lili von Wallenstein (pseudonym), Isak Hall och Magdalena Nordin. 
Under åren har diverse medarbetare – vikarier, praktikanter, produktionsassistenter – kommit 
och gått, men kärntruppen består. Bokbål förlags tre delegater är alla författare och konstnärer, 
om än på olika grunder och med i högsta grad olika uttryck. 

Bokbål förlag förnyar både litteraturen och konsten samt är ett utmärkt exempel på att 
bokutgivning och konstnärlig verksamhet kan förenas och drivas på ett annorlunda sätt. Som 
ovan antytt verkar förlaget i en konceptkonstnärlig atmosfär. Således inramas utgivningen av 
performances, diktuppläsningar, konstutställningar, medverkande i diverse tidskrifter samt 
deltagande på diverse litteraturmässor och events. 

I denna text kommer mer ingående att redogöras för förlagets verksamhet. 

Utgivning 
”Börjar misstänka att Bokbål är både det första och det sista äkta bokförlaget.”

Carl-Michael Edenborg

”Där man bränner böcker bränner man snart människor.” 
Heinrich Heine

Inledningsvis kan ordet ”bokbål”1 diskuteras. Namnvalet är tvetydigt – det är naturligtvis 
motsägelsefullt, kanske meningslöst, att tillverka böcker samtidigt som man uttrycker en 
vilja att förstöra dem. Eller – är det tvetydigt? Bokbål förlag anser att boken som sådan kan 
aldrig bli ett käril för uppenbarad visdom. Förlaget förstör sannerligen det gamla, då redan 
existerande texter bryts upp, förvanskas, vanställs och blir ny text. På samma sätt omdanas 
klassiska, traditionstyngda texter (exempelvis texterna i förlagets lilla lyrikserie,2 en serie 
som koncentrerar sig på kanoniserad litteratur i nytt format och nya former) då de publiceras 
i böcker så små att läsningen kräver förstoringsglas. I övrigt har förlaget bland annat gett ut 



ett antal collageromaner (till exempel Lili von Wallensteins Och gud skapade kvinnan, Matz 
Bååls Carpe diem och Barbara McGoulds Fångad), samtida, experimentell lyrik (till exempel 
Ulrich Wulffs V26 bis V778, Johansson-Waara och Olofssons Jag ville bara att du skulle 
få veta), böcker av samtida konstnärer (Jens Evaldssons MejanTalks, Oscar Guermouches 
Sent Items, Per Stenborgs Ett djävla liv, Hall och Sundahls Rött blod, vit fårost, Karl Norins 
Skulptörens lille rungebog och antologin Sweden in the Time). Som en särskild, övergripande 
genre i förlagets utgivning kan de så kallade genre-böckerna nämnas; dessa kan exempelvis 
bestå i en kokbok, en fiskebok, en generationsroman, en coffee-table-bok, en chick-lit-
roman och så vidare. Syftet med dessa böcker är att, bland annat, göra nya versioner av de 
populärlitterära genrer som, på gott och ont, kännetecknar samtiden. 
 I förlagets kommande utgivning bör särskilt nämnas översättningen av Hakim Beys 
lekfulla introduktion till frihetsbegreppet – TAZ.3 Översättningen4 är gjord av denna texts 
författare och ingår som en del av masteressän. Arbetet med översättningen tilltalade mig, 
dels som didaktisk process, dels då översättandet på sätt och vis följer samma principer som 
collageromanen: man lånar någon annans röst. Dessutom passade TAZ in i förlagets utgivning, 
på grund av dess anarkistiska och associativa frihetspatos (för övigt präglas hela Bokbål förlags 
verksamhet av frihetstanken, men mer om detta senare). Bland den kommande utgivningen kan 
även nämnas Heroismer av Gabriele D’Annunzio. Den italienske upprorsmakaren, poeten och 
piloten D’Annunzio avhandlas i Beys text. Kanske kan detta exempel illustrera hur förlagets 
publikationer – ofta mer eller mindre uppenbart – relaterar till den övriga utgivningen. 
  

Produktion 
”Företagsledare måste lära sig att kombinera klassisk militär strategi med de traditionella näringslivsstrategierna. 
Resultatet blir ett unikt vapen för att nå framgång i marknadskriget.”

Robert Durö och Björn Sundström

Bokbål förlag publicerar alltså bland annat konstböcker, så kallade genreböcker och böcker 
som avhandlar Hitlers hantlangare.5 Böckernas utseende och det sätt på vilket de tillverkas 
bestäms naturligtvis i hög grad av innehållet och utifrån vilket koncept boken i fråga ska 
underkastas. Ett illustrativt exempel är Barbara McGoulds Fångad (2005), ett textcollage som 
består av ett tjugotal romaner i ”inte-utan-min-dotter”-genren.  Boken ska, till både utseende 
och innehåll, efterlikna en populärpocket eller en billig kioskvältare. Omslaget känns dock 
konstigt att ta i – strävare än en vanlig pocketbok. Även inlagans papper är osedvanligt tjockt 
– och är det inte något konstigt med omslagsfotot också? Och är det inte något väldigt märkligt 
med texten? Syftet är att förvilla läsaren eller en potentiell kund. 
 En annan bok, min egen Sexual behavior in the darkest ages6 (2005) är försedd med 
ett glossigt papper. Boken försöker efterlikna en typisk populärvetenskaplig bok. Kort sagt: 
tillverkningssätt och papperssort beror på innehållet, men även på vilka sorters papper som 
finns tillgängligt. Det senare har att göra med att förlaget lever på existensminimum, vilket 
nedan kommer att avhandlas mer ingående. 
 Det är inte alltid uppenbart att förlagets böcker är handbundna. Det är heller inte 
uppenbart att flertalet böcker har tryckts i lönndom på ett stort, vinstdrivande svenskt företag 
vars namn här kommer att förbli okänt. I övrigt har böckerna kopierats med hjälp av vanliga 
kopiatorer,* alternativt tryckts hos Nordins industrikomponenter, ABA eller Författares 
bokmaskin. Vid ett enda tillfälle har förlaget samarbetat med ett ”vanligt” tryckeri. Dan 
Parks Sieg trycktes på ett stort tryckeri i Riga. Detta samarbete var dessvärre dåligt och dyrt. 
Dessutom vägrade tryckeriet skylta med sitt namn på tryckortssidan. Sedan dess har enbart 
svenska tryckerier anlitats. 



I och med undertecknads tillträde till Kungliga konsthögskolan fick förlaget tillgång 
till en stor maskinpark,** vilken produktionsansvarig, chefer och projektanställda haft stor 
glädje av genom åren.

Förlagets verksamhet består inte enbart av böcker, utan även av omgärdande produktioner 
och prestationer. Detta kan bestå i performances, performativa hyllningstal under releasefester, 
releasefesterna som sådana, webb-tv-serien Kulturkampen, ett kontrakt vilket ger Lili von 
Wallenstein oinskränkt makt över förlaget, von Wallensteins dödsmask,*** medverkan i 
diverse publikationer såsom Provins och OEI, förlagets resor**** och medverkan på diverse 
litteraturmässor såsom Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg, LittFest i Umeå, Textmässan 
och Antikvariska bokmässan i Stockholm, etcetera och så vidare. 

Bland förlagets performances kan särskilt nämnas Esthätik und Logistik, en föredragsserie 
som i ord och bild behandlar (det litterära) livets vedermödor. 
 Nämnas kan även den stora bokbålsutställningen på Fredsgatan.7 I vitriner tillverkade 
av kartonger med förlagets logotyp på, förevisades kopior av förlagets publikationer, 
”reklammaterial” etcetera. Vitrinerna stod uppställda med den romerska garnisonen som 
förlaga, och var vända mot ett ”altare” på vilket förlagets logistikmaterial stod samlat. 
 Bokbåls verk har aldrig, trots namngivna, enskilda upphovsmän, enbart en avsändare 
eller skapare. Företaget är litet och alla gör allt. Denna inställning genomsyrar även den 
faktiska produktionen.8 

Posering, positionering, politik
”Våra kännetecken är den skeva uppfattningen, repliken på fel ställe, det misslyckade skämtet, det maliciösa 
allvaret, den lama vitsen, den subtilt grova, dåliga smaken…”

Julien Torma

En av Bokbål förlags främsta funktioner är förmågan att fungera som en kritik mot förlags- 
och litteraturvärlden. Detta görs främst genom de publicerade verken, men även genom 
annonser,***** en förvirrande hemsida9 och allsköns så kallade happenings. Strävan att 
undergräva och omformulera en i många avseenden cynisk, likriktad och vinningslysten 
bransch är naturligtvis inte unik för Bokbål förlag; det finns ett antal förlag som strävar åt 
liknande mål. Som en naturlig följd av den marknadsanpassade bransch dessa företag verkar 
i, tenderar dessvärre flertalet av dessa förlag att gå i graven efter några få år. 
 Vad som ännu mer skiljer förlaget från andra aktörer på de symboliska tillgångarnas 
marknad, är det faktum att förlaget är uppenbart ambivalent. Utgåvor och ageranden är (minst) 
lika mycket konst som litteratur. På samma sätt som förlaget ogillar att dela upp tillvaron i 
gott och ont, vetenskap eller icke-vetenskap, produktion eller destruktion, vill det heller inte 
dela in verksamheten i konst och icke-konst. 
 Människan var tidigare möjligen mer benägna att offra sig för ideologier. Offerviljan 
har idag transformerats till viljan att offra sig för ett företag. Till viss del handlar offervilja om 
människans strävan att uppgå eller ingå i ett större sammanhang. Som tidigare sagt särskiljer 
sig förlaget genom de performativa utsvävelserna. I de flesta göranden kopierar Bokbål förlag 
en hierarkisk, rigid företagskultur. I denna företagskultur, kult, sekt eller stat, står förläggaren 
och företagets grundare Lili von Wallenstein som obestridlig ledare. Lili von Wallenstein-
gestalten är kanske den viktigaste kuggen i förlagskonceptet. Nordin och Hall är till synes 
fullkomligt underkastade von Wallenstein. Denna auktoritära, aristokratiska, spränglärda 
men inte allt igenom sympatiska som konstruerades redan innan förlagets första bok, är inte 
skapad enbart av namnets innehavare utan även – och än mer – av underhuggarna Hall och 
Nordin.10 



 Förlagets konstruktion är alltså strikt hierarkisk. Kanske kan det tyckas märkligt att 
i detta sammanhang tala om frihet, men läsaren får inte glömma att förlaget är enbart till 
det yttre är underkastat ett fascistiskt styre.11 I själva verket präglas verksamheten av största 
frihet. I frihet ingår även ekonomisk frihet. Förlaget startades med ambitionen att aldrig låta 
underkasta sig några ekonomiska eller marknadsmässiga motiv. Hur gör man då detta? Dels 
struntar man vad en potentiell publik kan tänkas vilja läsa, dels ser man till att ha inga (eller 
obetydliga) utgifter och inga (eller obetydliga) inkomster. Förlaget har haft privilegiet att 
under åren kunna verka efter dessa deviser vilket har lett till största möjliga handlingsfrihet.  
 Likväl skulle förlaget inte vara vad det är utan sina beundrare och belackare, det vill 
säga sin publik. Festerna****** i förlagets huvudkontor (en lyxlägenhet på Östermalm) har 
blivit mytomspunna och har inte varit helt oviktiga i förlagets framgångar. Intressant nog 
kan konstateras att även en person som aldrig läst eller tagit del av något av förlagets verk 
kan vara ett hängiven fan.12 Folk i gemen tycks dyrka fenomenet ”Bokbål förlag” mer än de 
skrifter nämnda förlag publicerar.13 

Litteraturens avigsida
”Men… vår tid föredrar bilden framför föremålet, kopian framför originalet, återgivningen framför verkligheten, 
skenet framför väsendet… ty för den är bara illusionen helig, medan sanningen är profan.”

Ludwig Feuerbach

I en akademisk, kanske även konstnärlig, kontext kan Bokbåls uttryck tyckas mer än nödvändigt 
överdrivna. Men, för att tala med Guy Debord: i simulationens tidsålder är det överdrivna 
nödvändigt. I slutändan och trots en ambition att verka utan hänsyn till publiken, vill Bokbål 
förlag i viss mån vara ett folkbildande företag som framställer alster och tillställningar vilka 
förhoppningsvis upplöser och omdanar folkets världsbild. 
 Bokbål förlag kan sägas främst publicera konst, i regel försedd med pärm, författarnamn 
och ISBN-nummer. Verken kan införskaffas i bokhandeln. 
 Trots att man gärna vill föreställa sig att gränser och hierarkier börjar upplösas i 
vårt upplysta tidevarv, förhåller det sig inte riktigt så. Under åren som verksam i bok- och 
kultursfären har undertecknad kunnat konstatera att litteraturen i hög utsträckning fortfarande 
anses vara den överordnade konstformen. Alltså: folk i allmänhet anser att böcker är finare än 
”vanlig” konst. Boken anses fortfarande omsluta en kunskap som ”konst” aldrig kan gestalta. 
Kanske ligger von Wallensteins myndighet i det faktum att hon sysslar med böcker och inte 
med exempelvis akvarellmålning; kanske har allt detta någonting att göra med att folk alltid 
refererar till mig som ”bok-killen”, trots att jag sannerligen är mer konstnär än litteratör. 
Bilden av boken som käril för uppenbarad vishet sitter uppenbarligen djupt i människan. 
Inget fel med det, men det gör det intressant att driva med uppfattningarna om litteraturens 
överhöghet. Vi anser inte att litteraturen är överordnad övrig konst. I allt vi gör finns driften 
med boken som upphöjt medium: i den nämnda utställningen med monumentala montrar, i 
föreläsningar om ett diminutivt förlags logistik, i förlagets hierarkiska struktur, i böckernas 
gäckande ton, överlagringar och collage. Vi förstör och förnyar litteraturen. 



Sammanfattning
”Konsten att skriva böcker är ännu inte uppfunnen. Den är dock precis på gränsen att uppfinnas.”

Friedrich Schlegel 

”Idéerna förbättras. Ordens mening tar del däri. Det är nödvändigt att plagiera. Det är en förutsättning för 
framsteg. Plagiatet följer tätt i spåren på en författares formulering, betjänar sig av dennes uttryck, stryker en 
felaktig idé och ersätter den med en korrekt.”

Guy Debord

Utöver text och faktiska böcker består Bokbål förlag i hög grad av performativa yttringar. 
Spelet med hierarki, roller, ismer och genrer, kulturellt och ekonomiskt kapital är lika viktigt 
som själva bokproduktionen. 
 Bokbål och förlagsverksamheten har kommit att bli en självklar del av mitt 
konstnärskap – förlagsarbetet är trots allt det enda hederliga arbete jag någonsin haft. Efter år 
av hårt arbete har förlaget kommit till den positionen att uppgifter sköter sig av sig självt eller 
av någon praktikant. Rutinerna för bokproduktion och logistik är synnerligen goda. Således 
finns tid över till annat.14 Även om förlagets tre huvudmän i viss mån ägnar sig åt andra 
verksamheter än förlaget, kommer Bokbål förlag att finnas kvar, förhoppningsvis för evigt. 
Den enda möjligheten för förlaget att upplösas är i händelse av von Wallensteins frånfälle. 
I händelse av undertecknads frånfälle hoppas och tror jag att någon annan kan ta över mina 
uppgifter. Bokbål förlags representanter är inte enbart posörer******* och plagiatörer, utan 
även framgångsrika förfalskare och förvaltare av verkligheten. Jag är och har alltid varit 
mycket stolt över att företräda Sveriges i särklass bästa förlag.

 

1  Det kan nämnas att förlaget under senare år gett ut allt fler titlar relaterade till nazism och Tredje riket, 
men inledningsvis och vid namnvalet hade förlaget inga sådana kopplingar. 
2  I och med utgivningen av Bokbål förlags lilla lyrikserie steg det kulturella kapitalet skyhögt.
3  Boken utkommer i november 2012. Ett särskilt tack vill jag rikta till Fredrik Ehlin för hjälp med 
faktagranskning etcetera.
4  Två tidigare bokbålspublikationer har översatts av konstnärer: Gerard de Nervals Chimärer av Per Evert 
Carlson och Stefan Georges Degenererade dikter, i översättning av tyske Hank Schmidt in der Beek. I likhet 
med Hakim Bey var Stefan George pederast. Förlaget har av hävd publicerat en del moraliskt tvetydiga figurer; 
nämnas kan den idag verksamme Dan Park och Leon Larsson. Den sistnämnda verkade vid förra sekelskiftet, 
började som anarkistisk diktare men blev, på grund av det kulturella fältets krav, senare en borgerlighetens 
förespråkare. 
5  Denna bokserie, Die Deutsche Bibliothek, består enbart (bortsett från Peter Puckells Mein Kamm) 
av Lili von Wallensteins skrifter. Böckerna, vanligen i romanform, behandlar karaktärer såsom Eva Braun, 
Hermann Göring och Heinrich Himmler. Fler böcker i serien planeras utkomma inom kort. 
6  Min clou och största ”litterära” framgång, efter vilken jag har fått en något missvisande 
författarstämpel. 
7  Trots utställningens ambitioner och stora omfång hade utställningen få besökare. Dessa få besökare 
tycktes dessutom smått besvärade. Kanske blev den intellektuella duellen alltför svår att bemästra. 
8  Nämnas kan att jag även bedriver en verksamhet skild från företaget och har gjort flera samarbeten 
med andra konstnärer, till exempel en utställning på Galleri Bastard med Karl Norin samt flertalet utställningar 
med Thomas Hämén och Amelie Sundahl.



9  www.bokbal.se
10  Namnet Lili von Wallenstein är som tidigare nämnt ett nom de guerre. Isak Hall och Magdalena 
Nordin är däremot inte pseudonymer. Offren och underhuggarna behöver inga pseudonymer. 
11  Ett exempel på detta är företagets alkoholpolicy, som är osedvanligt hård. Policyn efterlevs dock inte 
i någon större utsträckning, och merparten av förlagets företrädare lever inte som de lär. 
12  Andreas Bagge under releasefesten för Oscar Guermouches Sent Items: ”Jag älskar Bokbål!” Bagge 
har bevisligen aldrig läst någon av förlagets böcker. 
13  Onekligen finns här en viss fara. Tankarna förs till Nazityskland, där förhållandevis få tog del av 
källskriften – det vill säga Mein Kampf – men ändå utan förbehåll dyrkade upphovsmannen Adolf Hitler. 
14  Ett exempel på detta: min utställning i januari kommer inte att handla om Bokbål. I skrivande stund 
kan jag inte redovisa för hur min examensutställning kommer att te sig. När jag sökte till masterutbildningen, 
nämnde jag att jag arbetade med ett ”bokprojekt” under arbetsnamnet Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. 
Hittills har det inte blivit någon bok, men projektet kommer troligen, i sann bokbålsanda, att manifestera sig i en 
installation. 



Bilder och bildtexter 
* Kopieringsmaskin. 

** Maskinpark. 

*** Lili von Wallensteins dödsmask. 



**** Lili von Wallenstein på resa. 

***** Annons, vårbokskatalogen 2010. 

***** Annons, vårbokskatalogen 2010.



****** Bokbål festar i analogi med andra festglada konstnärsgrupper. Situationist International, november 
1962, från vänster: okänd kvinna, J.V. Martin, Raoul Vaneigem och Guy Debord. Bokbål förlag, mars 2011, 

från vänster: okänd kvinna, Isak Hall, Lili von Wallenstein, Magdalena Nordin och Oscar Guermouche. 



******* Bokbål förlag som posörer i genealogi med andra konstnärsgrupper. ”The old boys club”, från höger 
till vänster: Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth och Lawrence Weiner. Public Enemy: från vänster: 
Terminator X, Flavor Flaw och Chuck D. Bokbål förlag, från vänster: Magdalena Nordin, Lili von Wallenstein, 

Isak Hall. 



Verk i urval 
Johansson-Waara och Olofsson: Jag ville bara att du skulle få veta (ISBN 91-975985-0-X, 84 s.)
Leon Larsson: Hatets sånger (ISBN 91-975985-2-6, 52 s. samt bifogat förord, 2 s.)
Barbara Mc Gould: Fångad (ISBN 91-975985-1-8, 292 s.)
Isak S. Hall: Sexual Behavior in the darkest Ages (ISBN 91-975985-3-4, 144 s.)
Magdalena Nordin & Ulrika Westergren: En nordisk postkrönika (ISBN saknas, 148 s.)
Ulf Roundell: Roundell in extenso (ISBN 91-975985-4-2, 180 s.)
Gérard de Nerval, Chimärer (ISBN 978-91-975985-5-2, 32 s.)
Anna Johansson: Den undre världen (ISBN 978-91-975985-6-9, 118 s.)
Isak S. Hall: Det nappar i Karsbäcken (ISBN 978-91-975985-7-6, 110 s.) 
Stéphane Mallarmé: En fauns eftermiddag & Ett tärningskast (ISBN 978-91-975985-9-0, 36 s.)
F.T. Marinetti: Det futuristiska manifestet (978-91-977202-0-5, 52 s.)
Lili von Wallenstein: Objekt und Begriff  (ISBN 978-91-977202-2-9, 40 s.)
Leon Larsson: Ur djupet (ISBN 987-91-977202-1-2, 64 s.)
Dan Park: Sieg (ISBN 978-91-975985-8-3, ca. 250 s.)
Kristina Söderström: Läckra sunda dagar (ISBN 978-91-977202-6-7, 195 s.)
Oscar Guermouche: Sent Items (ISBN 978-91-977202-3-6, 123 s.)
Jens Evaldsson: MejanTalk: (ISBN 978-91-977202-5-0, 148, 84, 154 respektive 104 sidor, säljes endast som 
ett paket om fyra böcker)
Lili von Wallenstein: Sisyfos (ISBN 978-91-86385-00-2, 64 s.)
Stefan George: Dikter, degenererade (ISBN 978-91-86385-06-4, 66 s.)
Matz Båål: Carpe Diem: (ISBN 978-9186385-01-9, 178 s.)
Kamouflageskrifter (ISBN 978-91-86385-02-6)
Peter Puckéll: Mein Kamm (ISBN 978-91-977202-4-3, 123 s)
Sweden in the Time (ISBN 978-91-86385-10-1, 150 s.)
Sundahl och Hall: Rött blod vit fårost (ISBN 978-91-86385-09-5, 42 s.)
Per Moritz Stenborg: Ett djävla liv (ISBN 978-91-86385-12-5, 174 s.)
Karl Norin: Skulptörens lille rungebog (ISBN 978-91-86385-13-2, 44 s.)
Lili von Wallenstein: Utopia (ISBN 978-91-86385-11-8, 62 s.)
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