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Abstract 
English title:  
Between East and West, Prophecies and Entrepreneurship, Science and Faith: Knowledge 
production of alternative spirituality in Swedish press and public 1899-1926. 

Swedish title: 
Mellan öst och väst, profetior och entreprenörskap, vetenskap och tro: Meningsproduktion 
om alternativa andligheter i svensk press och offentlighet 1899-1926. 

University of Stockholm, History of Ideas, Master’s Course,  
Spring 2018, Master Thesis.  

 
Around 1900 an interest towards non-Christian spirituality could be observed in Swedish 
society. There have been studies in spirituality, but little attention has been given in 
considering the circulation and transcultural exchange of knowledge production. The aim of 
this thesis is to show how knowledge of alternative spiritualty was constructed by the press’ 
description of encounters between spiritual go-betweens from India and America and the 
Swedish public between 1899 and 1926. By studying articles from daily papers, I propose that 
actors from diverse cultures, Swedish institutional arenas, and the public had a crucial part in 
the knowledge production of alternative spirituality. I argue that in the process of circulating 
and reformulating knowledge, a narrative was created: a mediation of alternative spirituality, 
custom-made and conducive for the Western audiences and their needs. 
 

Keywords: knowledge production, spirituality, go-betweens, contact zones, discursive public, 
20th century, Swedish press.  
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I. INLEDNING   
 

Och så kom han. En österlandets profet, just sådan fantasien tecknar honom,  

osökt enkel och värdig1   
 

När 1913 års Nobelpristagare i litteratur, Rabindranath Tagore, äntligen kommer till Sverige 

1921 rapporterar Jämtlandsposten hur en av Stockholms största arenor, Auditorium, hade 

varit fylld till sista plats.  Fascinerat skildras ”den store indiske siaren och skalden”. 

Budskapet beskrivs som en ”fjärran reflex av den religiösa extas som är Österns 

hemlighetsfulla egendom”. Ett litet oförutsett problem hade dock, enligt Jämtlandsposten, 

varit att större delen av åhörarna hade ”svårt att förstå talarens halft framsjungna engelska”, 

och för att försäkra sig om att publiken inte skulle gå miste om poetens ord, hade grevinnan 

Fanny Willamovitz-Moellendorff framträtt och givit en ”själfull sammanfattning av 

föredraget”.2  

     Den här uppsatsen handlar om hur idéerna kring alternativa andligheter skapas, etableras 

och sprids i Sverige genom press och offentlighet mellan 1899 och 1926.3 En period då tankar 

om andlighet var under förhandling.  Jämtlandspostens artikel visar flera delar som jag är 

intresserad av att utforska. För det första hur representanter för annan andlighet än den kristna 

beskrivs i möten med svenska publiker och hur andlighetsföreträdarnas budskap skildras i 

pressen. För det andra hur rumsliga, geografiska eller institutionella spelplatser möjliggör 

produktionen av alternativa andligheter, som t.ex. i Tagores fall den stora föreläsningssalen 

eller Svenska Akademien. Och för det tredje hur offentligheten var en nödvändig komponent i 

skapandet av alternativandlighet genom att formulera och omformulera budskapen. Något 

som i Jämtlandspostens fall märks dels i Willamovitz-Moellendorffs sammandrag av Tagores 

budskap, dels i remedieringen från föreläsning till det skrivna ordet i artikeln – men också 

kort och gott att en nyfiken publik hade dykt upp. 

     Vad var det då som föregick den här föreläsningen inför en stor och intresserad svensk 

publik, där Tagore talade om vad som kan betecknas som ”andlighet”? 

																																																								
1 ”Rabindranath Tagore talar i Stockholm.”, Jämtlandsposten (JP) 1921-05-28, opaginerad (opag.). 
2 Ibid. 
3 De precisa årtalen är med riktmärken tagna på medieringen över indisk andlighet samt de tre ombudens besök i 
Sverige. Ombuden presenteras nedan.  
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Sprickor i tron och andlighet under förhandling  
Andlighet är ett begrepp som återkommer i uppsatsen, och syftar till det engelska begreppet 

spirituality. Andlighet har kommit att bli en öppnare definition än ”religiositet” då det 

sistnämnda många gånger förknippas med dogmer och religiösa institutioner. Alternativ 

andlighet syftar i uppsatsen till tankar kopplade till tro och filosofi, som inte associeras med 

kristna institutioner.4 Nedan presenteras ”alternativa andligheter” som ett analytiskt begrepp.    

     Processen som ledde till nyfikenhet för alternativa andligheter – och för misstro gentemot 

kristendomen– hade börjat långt tidigare än på Auditorium i maj 1921. I Sverige hade den 

svenska kyrkans kraft börjat undergrävas redan innan 1800-talets början där 

upplysningsidéerna om att särskilja religion från naturvetenskap påverkade utvecklingen. 

Frikyrkorörelser som pietismen kom också att bli betydelsefulla, som med privata 

sammankomster (konventiklar) innebar ett personligt och känslosamt förhållningssätt till 

kristendomen. I regeringsformen från 1809 uttrycktes en samvetsfrihet vad gällde 

medborgarens personliga kristna trosåskådning: något som blev startpunkten för en mängd 

politiska reformer som under 1800-talet stärkte religionsfriheten och försvagade kyrkan 

ytterligare. 1835 föreslog den tyske teologen David Friedrich Strauss att bibeltexterna borde 

betraktas som myter snarare än fakta. Och när Charles Darwin publicerade Om arternas 

uppkomst 1859 blev luckan mellan vetenskap och kristendom svår att förbise.5 I hopp om 

alternativa förhållningssätt till tro vändes blickarna åt nya väderstreck: österut, inåt och mot 

det okända.  

    1892 dyker begreppet ”Den nya mysticismen” upp i en artikel i Finsk Tidskrift, en 

svenskspråkig månadstidskrift för vetenskap, konst och politik. Resonemanget i artikeln 

handlar om hur en ny vetenskaplig världsbild skapar oro, och hur önskan till moraliska 

strukturer och högre makter ökar. Artikelförfattaren talar om ett behov av att ”anknyta sig till 

något högre, som kan gifva oss en ledtråd för vårt lif, grund för vår tro och vår uppfattning af 

världen och människans förhållande till denna”.6 Men det är inte kristendomen man vänder 

sig till. Det är istället nya tankeströmningar om andlighet som väcker intresse.  

     Artikeln beskriver en miljö och en tid där en öppenhet fanns för alternativa 

förklaringsmodeller och tekniker för att kunna anknyta till något högre. Idéhistorikern Inga 

																																																								
4 Se David Thurfjell, Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen (Stockholm, 2015), s. 24ff 
för diskussion om andlighet och sekularisering.  
5 Thurfjell, s. 47. 
6 Inga Sanner, Att älska sin nästa såsom sig själv: Om moraliska utopier under 1800-talet (Diss. Stockholm, 
1995), s. 274ff. Citat s. 276. Artikeln är skriven av Richard Kaufmann som en recension av en fransk bok: Le 
nouveau Mysticisme.   
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Sanner resonerar om hur begreppet mystik vid förra sekelskiftet många gånger syftade till 

spiritistiska och teosofiska idéer, kopplade till den nya vetenskapen. Förutom att bilden av 

”det österländska” spelade en viktig roll, fanns också ett intresse för omedvetna processer i 

psyket.  

     Uppsatsen handlar om hur svensk press och offentlighet beskriver och konstruerar icke-

kristen andlighet under en period då alternativa andligheter prövades. För att kunna undersöka 

hur meningsproduktion skapas använder jag begreppet ”alternativa andligheter”, ett 

egenkonstruerat begrepp för fånga ett vid tiden öppet fält av icke-kristna andlighetstankar och 

verksamheter. Genom att använda begreppet alternativa andligheter avser jag att undersöka ett 

spänningsfält som rymmer möten mellan filosofireligiösa hybridformer som t.ex. teosofin, 

den reformerade hinduismen och kombinationer av vetenskaplighet och religion. Begreppet är 

uppsatsens analytiska studieobjekt och alltså inte ett fenomen som de historiska aktörerna 

själva använde. Motivet till att välja ett så pass öppet begrepp som alternativa andligheter är 

för att kunna studera kombinationer av andliga tankeströmningar, som i någon mening hade 

nebulösa formationer under undersökningsperioden 1899-1926, och där sekulära tankar och 

praktiker ännu inte hade konsoliderats i vad som senare kom att få olika innebörder och 

beteckningar, så som ”nyandlighet” (eller ”New Age”)7. Utifrån idén om alternativa 

andligheter ämnar jag undersöka hur olika andliga tankar och praktiker formuleras och 

omformuleras, ömsom flätas in i varandra, och ömsom glider isär. Och hur dessa tankar har 

en inverkan på den svenska kulturen. 

Syfte och frågeställningar 
Jag är intresserad av att undersöka hur kunskapsproduktion om alternativa andligheter 

uppstod genom transkulturella växelspel och hur det beskrevs, primärt i stockholmsbaserad 

press mellan 1899 och 1926. Det vill säga att utifrån ett globalhistoriskt perspektiv studera 

hur beskrivningar av idéer om alternativ andlighet förflyttas geografiskt och mellan kulturer, 

men också förändras i mötet med svensk offentlighet. Utifrån detta sönderdelas uppsatsens 

syfte i tre delar. För det första att undersöka pressens meningsproduktion om alternativa 

andligheter i Sverige under perioden 1899-1926. För det andra att studera hur 

kunskapsproduktion formulerades och förändrades genom förflyttning och utbyten. Detta 

																																																								
7 New Age är ett begrepp som kom i bruk under 1970-talet med många olika andliga tankar och praktiker. 
Religionshistorikern Olav Hammer menar att ”New Age” och ”nyandlighet” och täcker samma område. För 
djupgående beskrivning av New Age: Olav Hammer, På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro 
(Stockholm, 2004). 
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utforskas genom att studera hur andlighet från andra platser än Sverige prövades på svenska 

arenor samt hur möten mellan utländska andlighetsrepresentanter och svensk offentlighet 

formulerade – och omformulerade – alternativa andligheter. Detta leder till uppsatsens tredje 

syfte: Att utforska, inte bara hur meningsskapande om alternativa andligheter uppstår genom 

möten med svensk offentlighet utan också, hur det svenska beskrivs i mötet med alternativa 

andligheter.  

Sammanfattningsvis blir uppsatsens frågor: 

– Hur beskrivs kunskapsproduktionen om alternativa andligheter i Sverige genom press 

mellan 1899 och 1926? 

– Hur uttrycks och förmedlas idéer om alternativa andligheter genom transkulturella 

möten?  

– Hur beskrivs de svenska sammanhangen genom meningsskapandet om alternativa 

andligheter?  

Tidigare forskning  
Då uppsatsen rör sig i skärningspunkten mellan olika forskningsfält och discipliner kommer 

jag här skissera upp forskningsläget i idéhistoria och religionshistoria. I nästkommande del 

nämns relevant forskning gällande globalhistoria och publikernas kulturhistoria, då det också 

är uppsatsens teoretiska grund.  

Idéhistoria & litteraturvetenskap 

Den här uppsatsen har släktskap med framför allt två idéhistoriska avhandlingar. Åke 

Holmbergs Världen bortom västerlandet. Svensk syn på fjärran länder och folk från 1700-

talet till första världskriget, där han beskriver det svenskas möte med det främmande, och 

Inga Sanners Att älska sin nästa såsom sig själv: om moraliska utopier under 1800-talet, där 

hon studerar hur andligt associerade ideologier framträdde i Sverige.8 Undersökningarna är 

värdefulla för denna uppsats, och intentionen är att med avstamp i Holmbergs och Sanners 

arbeten kunna peka på fler och andra perspektiv. Båda avhandlingar har (liksom uppsatsen) 

media som undersökningsmaterial. Holmberg studerar svenska publikers kontakt med ”fjärran 

länder” utifrån ett publikperspektiv, medan Sanner undersöker nya formeringar av religiösa 

och sociala rörelser i Sverige under 1800-talet. Holmberg tar ett brett grepp genom att 

undersöka hur media potentiellt påverkade den svenska publiken och förändrade svenskarnas 

																																																								
8 Åke Holmberg, Världen bortom västerlandet: Svensk syn på fjärran länder och folk från 1700-talet till första 
världskriget (Diss. Göteborg, 1988) & Inga Sanner, Att älska sin nästa såsom sig själv: Om moraliska utopier 
under 1800-talet (Diss. Stockholm, 1995). 
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uppfattning om de områden som sågs som fjärran länder.9 Liksom Holmberg vill jag utforska 

ett publikt perspektiv i mötet med det okända utifrån medieringen. Min ingång skiljer sig från 

Holmbergs så till vida att denna uppsats betraktar de svenska publikerna som delaktiga i 

kunskapsproduktionen. Dessutom undersöks här inte de faktiska publikerna i första hand, utan 

istället studeras främst hur diskursiva publiker formas i samband med medieringen av 

alternativa andligheter. Holmberg uppehåller sig inte heller vid tidens beskrivningar av 

andlighet, utan omnämner endast flyktigt hur religiösa tankar från öst uppfattas.10 

     Sanner undersöker tankeströmningar som hon benämner som moraliska utopier utifrån 

litteratur, men från också press och tidskrifter. Genom att bland annat studera sekularisering 

och teosofi målar hon fram attityder som under 1800-talet hade sin grund i nya sociala och 

religiösa tankegångar. Även om uppsatsen undersöker pressens beskrivning av alternativa 

andligheter, snarare än att i huvudsak försöka fånga in idéerna, så finns beröringspunkter med 

Sanner i det att medias skildringar indirekt är kopplade till ett slags idealistiska livsval. I 

uppsatsen undersöks delvis andra trakter av det fält som Sanner kartlagt, då mötet med idéer 

om österländsk andlighet studeras här. Avslutningsvis skiljer sig uppsatsens 

undersökningsperiod från såväl Holmberg som Sanner, då denna sträcker sig fram till 1926.  

Religionsvetenskap 
Ett forskningsfält inom religionsvetenskap är västerländsk esoterism, ett begrepp som 

används vid studier av ickekristen europeisk-amerikansk andlighet.11 Västerländsk esoterism 

som fält angränsar mitt undersökningsområde, men rör i allmänhet smalare och mer specifika 

yttringar av alternativ andlighet.12 Av relevans för detta arbete är dock historikern Wouter 

Hanegraaffs forskning som ger en heltäckande internationell bild av den miljö som föregick 

och blev en förutsättning för alternativa andligheter att växa. I hans resonemang om fyra 

”speglar till sekulära tankar”, kan två spår direkt knytas till uppsatsens område: dels 

betydelsen för studier av andra religioner där västerlänningars intresse för det österländska 

blev centralt, dels synen på naturvetenskap som religion, där man på vetenskaplig väg ville 

hitta förklaringar till begrepp som till exempel ”reinkarnation”.  Sekulära tankar kopplade till 

västerländsk esoterism som däremot inte framträder i det här arbetet är t.ex. mystisk 

kosmologi, spiritism eller psykologisering av esoterismen.13 Religionshistorikern Elizabeth 

																																																								
9 Holmberg, s. 581. 
10 Holmberg, s. 378 ff.  
11 Thurfjell, s. 124. 
12 Så som t.ex. nyplatonism, kabbala och ockultism. 
13 Wouter J Hanegraaff, New Age religion and Western culture: Esotericism in the mirror of secular thought 
(Leiden, 1996), s. 482ff. 
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De Michelis bör också nämnas i sammanhanget, då hon gjort en omfattande undersökning om 

västerländsk esoterism utifrån Vivekanandas föreläsningar, en person som återkommer i 

uppsatsen.14 

     Även om religionshistorikern David Thurfjell i Det gudlösa folket: de postkristna 

svenskarna och religionen undersöker attityder till andlighet i nutid, tillskillnad från 

uppsatsens historiska perspektiv, är hans arbete ändå av intresse. Thurfjell resonerar om hur 

svenskhet formuleras i relation till alternativa former av andlighet – något som kan kopplas 

till ett av uppsatsens syften. Skillnaderna rör tillvägagångssättet. Thurfjells huvudforskning 

sker genom intervjuer och uppehåller sig i nutid, medan denna studie undersöker svenskhet 

utifrån media och publikformationer i ett historiskt perspektiv.15 

     Som sammanfattande kommentar på tidigare forskning vill jag påpeka att ingen 

undersökning har påträffats där samtliga av uppsatsens komponenter sammanfaller: Att 

utifrån globalhistoriska perspektiv och genom media undersöka meningsproduktion om 

alternativa andligheter i Sverige mellan 1899 och 1926. 

Teori och metod 
Uppsatsen tar teoretiskt avstamp i Edward Saids och Homi Bhabhas postkoloniala analyser, 

då de handlar om västs syn på öst och om hur identiteter konstrueras utifrån det.16 Saids tanke 

om att Orienten är en skapelse utifrån västs fantasier, projektioner och representationer ligger 

till grund för kommande problematisering av maktasymmetri och självförståelse. Bhabhas idé 

om att den kolonialiserade som subjekt försöker efterhärma kolonisatören i ett slags imiterad 

förvandlingskonst kommer också att fungera som en utgångspunkt för vidare argumentationer 

om identitet.  

     Men genom att betrakta kunskapsproduktion som dynamiska processer, som sker i 

transkulturella möten och genom geografisk förflyttning, blir den kritik som globalhistoria 

riktar mot postkoloniala teorier centrala för uppsatsen. Globalhistorisk forskning riktar delvis 

kritik mot att postkoloniala teoriers dikotomier som öst/väst, center/periferi eller den 

samme/den andre ger en reducerad bild av de processer som producerar kunskap. En kritiker 

är vetenskapshistorikern Kapil Raj, som påpekar att flera akademiker inom postkolonial 

forskning inspirerats av bl.a. Edward Said, och med det bär med sig en uppfattning om en 

binär uppdelning mellan väst och öst. Raj anser att den här tolkningen genererar en syn på 

																																																								
14 Elizabeth De Michelis, A history of modern yoga: Patañjali and Western esotericism (London, 2004). 
15 David Thurfjell, Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen (Stockholm, 2015). 
16 Edward W Said, Orientalism (Stockholm, 2000) & Homi K. Bhabha, The location of culture (London, 1994). 
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modern vetenskap som ett hegemoniskt narrativ med väst som maktcenter. Istället menar han 

att vetenskapliga teser, artefakter och praktiker inte är påtvingade av en överordnad makt, 

utan framträder i komplexa processer där överenskommelser och förhandling är en del i 

meningsproduktionen.17 Raj är intresserad av att hitta alternativa tolkningsmodeller och 

undersöker hur t.ex. cirkulation påverkar kunskapsproduktion och hur aktörer kan fungera 

som mellanhänder i kulturella gränszoner. Cirkulation är ett centralt begrepp för Raj och han 

definierar det som en analys av processer där möten, förhandlingar, mutationer och 

omkonfigureringar av kunskap äger rum i interkulturella växelspel, där det handlar om en 

ömsesidig påverkan som dock är känslig för ojämna maktkonstruktioner. Utifrån idén om att 

andlig kunskap är i omlopp mellan geografiska områden som Indien, Europa och Amerika 

kan cirkulation fungera för att beskriva en slags bred miljöstruktur i uppsatsen, där 

undersökningsperioden 1899-1926 endast är en beståndsdel i en större transformativ process.  

     I syfte att studera pressens beskrivningar av transkulturell kunskapsproduktion om 

alternativa andligheter, kommer jag att utifrån globalhistoriska teorier och publikernas 

kulturhistoria undersöka tre kategorier. För det första hur enskilda aktörer fungerade som 

ombud för alternativa andligheter. För det andra hur rumsliga och institutionella arenor 

möjliggjorde en förmedling av alternativa andligheter. För det tredje hur offentligheten 

framträdde i interaktion med – och möjliggjorde – andligheters formation. För att analysera 

dessa tre kategorier arbetar jag med tre metodologiska verktyg. Två återfinns i globalhistorisk 

forskning: mellanhänder och kontaktzoner. Det tredje härstammar från forskning om 

publikernas kulturhistoria och dennas resonemang om diskursiva publiker. 

Mellanhänder 
I artikeln ”Go-Betweens, Travelers, and Cultural Translators”, diskuterar Kapil Raj go-

betweens (eller ”mellanhänder”) och deras inflytande i transkulturella sammanhang. Han tar 

handelsregioner som exempel där utbytet av varor, språk, tekniker och idéer krävde passeurs 

culturels, eller kulturella mellanhänder. Den här typen av ombud kan delas upp i tre 

kategorier: fysiska/biologiska (så som sjömän, slavar eller passagerare som bildar en fysisk 

länk genom att bära med sig växter, sjukdomar och blandäktenskapsbarn mellan olika 

geografiska platser), verkställande (så som översättare eller handelsmän som kommunicerar, 

																																																								
17 Kapil Raj, “Beyond postcolonialism… and postpositivism: Circulation and the global history of  
science”, Isis 104:2 (2013), s. 340. Hämtat 2018-11-15. 
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utbyter, köper och säljer) samt representativa (så som föreläsare, konstnärer, författare eller 

präster, och som representerar ”den andra” kulturen genom t.ex. texter eller bilder).18 

     Raj föreslår att fokus på mobilitet möjliggör studiet av interkulturella relationer på såväl 

det lokala som på det globala planet, där nomadic experts kan fungera som överskridare av 

klassiska territoriella formationer genom att trixa med möjligheter och restriktioner: dels 

genom att konstruera platser skräddarsydda för egen verksamhet, dels genom att kultivera 

sammanhängande, egna lösningar. Men också genom att fungera i nätverk.19 Raj påpekar att 

de kulturella mellanhänderna inte är i ständig rörelse, utan snarare tvärtom: många gånger 

stannar de över tid på platser. Den här positionen mittemellan samhällen eller grupper gör att 

mellanhanden kan fungera som ett ”tredje element”, eller en slags opartisk medlare. Något 

som ger mellanhanden ett manöverutrymme för att kunna närma sig de grupper som han eller 

hon möter med en attityd av objektivitet: en unik blandning av att både kunna vara 

distanserad och nära, likgiltig och engagerad.20 

     Genom att undersöka aktörerna i det empiriska materialet utifrån begreppet ”go-betweens” 

eller mellanhänder, vill jag visa hur meningsproduktionen om alternativa andligheter 

framträder. Mellanhänderna undersöks i uppsatsen på tre olika sätt: utifrån biografiska fakta, 

hur de framställs i pressen och genom den beskrivna meningsproduktionen. Jag kommer att ta 

fasta på mellanhänder dels tillhörande den representativa kategorin (så som t.ex. föreläsare), 

dels som en typ av ”nomadiska experter”, som genom att fungera som objektiva vittnen 

skapade åsiktsrum, där expertutlåtanden tilläts göras. Dessutom kommer jag att undersöka hur 

mellanhänderna beskrivs som entreprenörer.  

     Mot den här bakgrunden avser jag att undersöka alternativa andligheter utifrån tre aktörer i 

funktionen som mellanhänder: Rabindranath Tagore och Ananda Acharya, båda från Bengal i 

Indien, samt Katherine Tingley från Amerika. De här tre personerna kan å ena sidan ses som 

representanter för de miljöer som de kommer från: kulturell överklass i Bengal, 

universitetsmiljö i Calcutta och amerikansk teosofi. Å andra sidan kan de betraktas som 

mellanhänder med budskap om en ny andlighet, och som i någon mån omformar sina budskap 

i samklang med de sociala relationer som de upprättar i Sverige. Med de här tre aktörerna 

hoppas jag kunna visa hur mellanhänder inte är produkter av en färdig kultur som förkunnar 

																																																								
18 Kapil Raj, “Go-Betweens, Travelers, and Cultural Translators”, i A companion to the history of science, red. 
Bernard Lightman (Chichester, 2016), s. 41ff. Passeurs culturels skulle kunna översättas till ”kulturell 
förbipasserande”, eller den något udda men ändå talande ordkombinationen, ”kulturell sjöman” - något som 
indikerar en rörlighet i det kulturella utbytet. Den tredelade kategoriseringen refererar Raj till Alida Metcalf. 
19 Raj citerar här den kanadensiske historikern Pierre-Yves Saunier. Ibid. s. 43. 
20 Ibid. s. 44. 
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ett färdigt budskap till en annan färdig kultur, utan hur de genom sina upprepade möten med 

svenskar i Sverige bidrog till nya meningsproduktioner om alternativa andligheter. 

 

Kontaktzoner 

Litteraturhistorikern Mary Louise Pratt definierar contact zones (eller ”kontaktzoner”) som 

sociala platser, där kulturer möts, krockar och hakar tag i varandra. Hon beskriver miljöerna 

som i många fall asymmetriska i fråga om makt och relationer.21 Kontaktzoner kan 

storleksmässigt och geografiskt skilja sig, som t.ex. städer som är geografiskt strategiskt 

placerade som Calcutta eller institutionella rum så som ett klassrum i USA. Pratt menar att 

företeelser så som transkulturella praktiker, kritik, samarbete, tvåspråkighet, mediering, 

parodiering och fördömande förekommer på de här platserna.22 Utifrån tanken om 

kontaktzoner kommer jag att studera platser där alternativa andligheter formuleras: 

föreläsningssalar, geografiska områden och institutioner. Med platsbegreppet avses alltså en 

mångfald av miljöer som skapar förutsättningar för alternativa andligheter att provas, 

uttryckas och utvecklas i. Platserna i sig kan undergå förvandlingar för att fungera som 

scenrum för alternativa andligheter. I uppsatsen kommer jag t.ex. visa hur föreläsningssalar 

konstrueras till suggestiva nyandlighetsarenor. Pratt beskriver en asymmetri i de kontaktzoner 

som hon undersöker som bland annat handlar om resebeskrivningar i kolonier och möten 

mellan kolonisatörer och kolonialiserade. I detta arbete är asymmetrin mellan aktörerna inte 

lika uppenbar som i Pratts arbeten. Här blir till exempel geografiska platser som Visingsö 

eller institutioner som Svenska Akademien arenor för implicita förskjutningar i 

maktstrukturer mellan etnicitet, klass och kön, där såväl de aktörer som representerar 

alternativa andligheter som offentlighet, använder kontaktzonen som en spelplats. I uppsatsen 

ämnar jag undersöka hur platser fungerar som plattformar för konstruktion och spridning av 

meningsproduktion om alternativa andligheter. Men jag vill också studera i vilken mån de här 

arenorna omkonfigureras strukturellt eller rumsligt i samband med att alternativa andligheter 

formuleras.   

Publiker 
I Publika kulturer: Att tilltala allmänheten, 1700-1900, beskriver idéhistorikerna Martin 

Bergström, Anders Ekström och Frans Lundgren hur ordet ”publik” i ett historiskt perspektiv 

haft en dubbel betydelse: ”å ena sidan syftar ordet på konkreta publiker, dvs. de publika 
																																																								
21 Mary Louise Pratt, ”Arts of the Contact Zone”, Profession (1991), s. 34, 2018-02-10 & Mary Louise Pratt, 
Imperial eyes: Travel writing and transculturation (London, 2008), s. 7ff. 
22 Pratt, ”Arts of the Contact Zone”, s. 39.  
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relationer och roller som skapas genom användningen av olika typer av medier, å andra sidan 

används ordet publik i betydelsen allmänna, öppna eller offentliga sfärer i samhället.”23 I 

uppsatsen kommer olika betydelser av publiker att undersökas. Ett perspektiv är hur publiker 

formas i relation till de föreläsningar som hålls och hur auditorier skrivs fram i pressen, 

medan ett annat är hur tankar om hur alternativa andligheter sprids i offentliga sfärer – 

offentliga sfärer som i någon mån omformuleras, ombildas och skapas samtidigt som 

alternativa andligheter uttrycks. Genom att undersöka de diskursiva publiker som medier 

konstruerar önskar jag lyfta fram ett större socialt fenomen i det svenska samhället i mötet 

med alternativ andlighet.  

     Ytterligare en aspekt på publiker är huruvida de utgör en aktiv del i kunskapsproduktionen. 

Per Wisselgren beskriver i ”Ett talrikt (företrädesvis kvinnligt) auditorium” hur de 

socialvetenskapligt orienterade föreläsningarna hållna av Maxim Kovalevsky vid Stockholms 

högskola 1888 var ett exempel på hur ”en ny typ av kunskap som sökte sin publik”.24 

Liknande kan sägas om alternativa andligheter, som under undersökningsperioden inte fått 

någon fast form som kunskapsområde, utan å ena sidan gled mellan vetenskapliga områden 

som religion, psykologi och naturvetenskap, å andra sidan uppfattades som kvalificerat 

lurendrejeri.25 Wisselgren vill uppmärksamma vad som händer när ”uppmärksamheten vrids 

från föreläsningspodiet mot de närvarande åhörarna”.26 Han menar att då den antaget passiva 

publiken istället tillerkänns en agens i pressens redogörelser (i närvaro, könsfördelning, social 

representation eller applåder) så blir också publiken delaktig i kunskapsproduktionen. I 

Wisselgrens fall rörde det sig om socialvetenskap, medan det i uppsatsens fall handlar om hur 

publiker bidrog till meningsproduktion om alternativa andligheter. 

Avgränsningar och material  
För att kunna undersöka hur alternativa andligheter visar sig i Sverige, har jag valt tre olika 

aktörer. Valet är kopplat till grundantagandet att det handlar om andlighet under förvandling. 

Det får man syn på genom att välja aktörer som hade täta kontakter med Sverige, som 

sinsemellan var olika och som representerade olika strategier och tankar. Genom att välja 

Tingley som var amerikansk teosof och som valde att bygga upp en skola i Sverige, 

																																																								
23 Martin Bergström, Anders Ekström & Frans Lundgren, Publika kulturer: Att tilltala allmänheten, 1700-1900 
(Uppsala, 2000), s. 9. 
24 Per Wisselgren, ”’Ett talrikt (företrädesvis kvinnligt) auditorium’: Maxim Kovalevsky och 
samhällsvetenskapens publiker”, i Den mediala vetenskapen, red. Anders Ekström (Nora, 2004), s. 254. 
25 Författaren Karl af Geijerstam var t.ex. ytterst kritisk till det han kallade för ”modern vidskepelse”. Sanner, s. 
329. 
26 Wisselgren, s. 255. 
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synliggörs vissa bakomliggande strategier för alternativandlighetens spridning. Och genom att 

titta på Tagore och Acharya, som var för sig hade olika kontakter och relationer till Sverige 

framträder ytterligare två skilda förmedlare som belyser andra och fler sidor av alternativa 

andligheter.  

     Uppsatsens startår är 1899. Det hade föregåtts av ett intresse för andlighet i Sverige under 

1800-talet: i synnerhet under seklets två sista decennier, då intresset för teosofi och spiritism 

blommade.27 När Tingley besökte Sverige för första gången 1899 kom det att bli en startpunkt 

i syfte att ett etablera en större teosofisk verksamhet i Sverige. Under undersökningsperioden 

1899-1926 gör jag nedslag utifrån mellanhändernas verksamheter i Sverige, något som jag 

nedan går igenom. Slutåret 1926, är det året som då Tagore besökte Sverige sista gången.28 

Jag betraktar åren runt 1930 som ett skifte, där uppmärksamhet och intresse för alternativa 

andligheter får en ny riktning.29 Undersökningsperioden kan alltså betraktas som en tid då 

meningsproduktionen om icke-kristen andlighet är under förhandling. 

     Det huvudsakliga källmaterialet är dagspress. I några fall tittar jag på tidskrifterna Idun 

och Acta academica, som båda redogjorde för mellanhändernas förehavanden. Då pressen är 

en del i det öppna och offentliga samtalet i samhället, är jag intresserad av att utforska hur den 

skär igenom och fungerar på olika nivåer i diskussionen om en nyformulerad andlighet. En 

nivå är hur kunskap om alternativa andligheter produceras i pressen. Andra nivåer är hur 

pressen skriver fram de ombud som representerar alternativa andligheter, de arenorna där 

plats ges och hur alternativandlighetens publiker beskrivs.      

     Urvalet av press är styrt utifrån mina frågeställningar, och har i ett första skede skett 

utifrån ett antal olika fritextsökningar på digitaliserade dagstidningar utefter ämne eller namn 

under perioden 1899-1926. Därefter har jag gjort nedslag då mellanhänderna kom i kontakt 

med svensk publik och press, och har utifrån det valt att undersöka ett åttiotal artiklar, varav 

en handfull annonser, som representerar en vid åsiktsbredd. Då aktörerna främst rörde sig i 

Stockholm har jag i första hand tittat på Stockholmstidningarna Svenska Dagbladet (SvD), 

Dagens Nyheter (DN) och Aftonbladet, i andra hand utökat sökningarna till fler dagstidningar 

																																																								
27 Sanner, s. 277. 
28 Tingleys död på Visingsö 1929 hade också kunnat vara en möjlig slutpunkt. Men då rapporteringen runt 
Tingley i egentlig mening inte förändrades mellan 1926 och 1929, har jag valt Tagores sista besök som slutår.  
29 T.ex. skrevs den första avhandlingen i Sverige om yogans filosofi 1932: Sigurd Lindquist, Die Methoden des 
Yoga: Inauguraldissertation (Diss. Lund, 1932). Och med Paul Bruntons The secret path: a technique of 
spiritual self-discovery for the modern world (London, 1934), översatt till Svenska 1939 och Alexandra David-
Néels Bland mystiker och magiker i Tibet (Stockholm, 1933) började en helt ny typ av andligt sökande beskrivas 
i media.  
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för en empirisk bredd.30 Då merparten av artiklarna saknar utskriven författare, har 

tidningsredaktionerna i sin helhet betraktats som avsändare.  

     För att vidga perspektivet något bortom pressens mediering, har jag också tittat på hur 

andra typer av media fungerar. Föreläsningsformatet var en viktig kanal. Tryckta böcker en 

annan. I föreläsningens form blir analysen baserad på de sekundärkällor som pressen utgör, 

vilket innebär att resonemanget kring dessa medier redan filtreras genom pressens 

framställningar. I de få fall där böcker studeras kommer jag att titta på hur förord formuleras 

och på bildarrangemang kopplat till mellanhänderna. Jag är alltså intresserad av att studera 

hur källmaterialet inte bara representerar, utan hur medieringen i sig är en faktor i själva 

meningsproduktionen. 

II. ALTERNATIVA ANDLIGHETERS OMBUD 
Det som skulle kunna skilja ett andligt ombud från en religiös förkunnare är rörligheten och 

det formbara i ombudets verksamheter. De mellanhänder som studeras i den här uppsatsen 

kommer från miljöer där andlighet är under omförhandling. De rör sig i olika sammanhang i 

Sverige, där nyfikenheten är stor på alternativ tro, och där människor gärna provar olika 

andligheter.31 Ombudet levererar inte ett batteri av färdiga trossatser, utan på grund av de 

ännu formbara andlighetsmiljöerna (både ombudets och åhörarnas) kommer tankarna om 

alternativa andligheter också förändras i mötet mellan ombudet och publikerna. Utifrån idén 

om mellanhänder vill jag alltså studera hur en kreativ kunskapsproduktion kan fungera, till 

skillnad från att utgå från att ett fixerat budskap förmedlas från en andlig mästare till passiva 

mottagare.   

     I det här avsnittet presenterar jag först tre personer som fungerade som representanter för 

alternativa andligheter i mötet med svensk press och offentlighet: Rabindranath Tagore, 

Ananda Acharya och Katherine Tingley. Sedan diskuterar jag hur dessa tre personer, på olika 

vis, kom att fungera som artikulationspunkter för hur nya tankar om andlighet presenterades, 

konstruerades och spreds i Sverige. Mitt syfte med att välja tre heterogena mellanhänder är att 

täcka större ytor och studera hur skilda delar av alternativa andligheter formulerades och blev 

till genom möten med svensk kultur. 

																																																								
30 Hädanefter skriver jag endast förkortningarna i uppsatsen: Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet 
(SvD). Jag har inte specifikt angivit om de citerade artiklarna härrör ur Stockholmsbilagorna i dessa tidningar. 	
31 Sanner beskriver hur det inte var ovanligt att de som var intresserade av alternativa andligheter t.ex. kunde 
prova spiritism, för att sedan gå över till teosofi, och vice versa. Sanner s. 296.  
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Presentation av tre aktörer 
I september 1893 arrangerades The Parliament of the World’s Religions som en del i 

världsutställningen i Chicago. Det var den första religionskonferens där man bjudit in 

representanter från de fem världsreligionerna för att berätta om sina trossystem. Hinduismens 

delegat var Swami Vivekananda. Vivekananda introducerade vikten av egen andlig erfarenhet 

framför textbaserad kunskap: en slags individanpassad religion. I sin föreläsning kallade han 

det för en vetenskaplig filosofi, som vem som helst – oavsett tro– kunde ansluta sig till. 

Auditoriet ska ha rest sig upp under Vivekanandas framförande för att spontanapplådera och 

dagarna efter hans tal skrev tidningarna exalterade analyser om ”the Hindoo monk” och hans 

budskap.32  

     Den här ögonblicksbilden rymmer två förutsättningar som i ett större perspektiv var 

essentiella för att alternativa andligheter skulle kunna slå rot. Å ena sidan indier som 

konstruerade en ny hinduism, å andra sidan västerlänningar som var öppna för alternativa 

trosuppfattningar. Dessa två förutsättningar hade växt till sig i två olika kulturella miljöer: i 

den neo-hinduiska och i den teosofiska.   

Neo-hinduism exporteras: Tagore och Acharya  
Vid sekelskiftet 1800 började britterna, som påbörjat kolonialiseringen av Indien, engagera 

sig i hinduismen. Samtidigt som man kritiserade de hinduiska ritualerna (som uppfattades 

som avgudadyrkan) började en romantisering av indisk filosofi orkestrerad av orientalister, 

där vedaperioden uppfattades som en monoteistisk och gyllene tid.33 Den romantiska 

konstruktionen av ett autentiskt, men förlorat Indien spred sig till filosofer och indologer i 

Europa.34 Samtidigt var de kritiska rösterna starka. Ett omdebatterat ämne var den 

ritualiserade änkebränningen, och många britter ansåg att det bara var en tidsfråga innan 

Indien skulle inse att kristendomen var den enda lösningen.35  

     Detta påverkade många indier, och 1828 startades Brahmo Samaj (som betyder Brahmas 

kyrka) av Mohan Roy: en reformrörelse i Calcutta för att modernisera hinduismen. Brahmo 

Samaj som menade att hinduismen i själva verket var en monoteistisk religion, förkastade de 
																																																								
32 ”Hindus at the fair” & ”The Hindoo Monk”, i Complete works of Swami Vivekananda, 8 vol. (Calcutta, 2013) 
III, s. 493ff & 510f. 
33 De Michelis, s. 42ff. Vedatiden räknas från ca 1500-500 f.v.t.    
34 Den tongivande språkforskaren Max Müller skrev t.ex.: ”We all come from the East – all that we value most 
has come to us from the East”. Andra filosofer som Hegel var inte lika övertygade och kritiserade 
romantiseringen, samtidigt som han intresserade sig för de kontemplativa aspekterna i Bhagvadgita. 
Schopenhauer omfamnade den indiska filosofin i högre utsträckning och utgick från buddhismen när han 
diskuterade människans lidande. Wilhelm Halbfass, India and Europe: An essay in understanding (New York, 
1988), s. 82ff & 106ff. 
35 Indienforskaren Monier Monier-Williams är ett exempel. 
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hinduiska ritualerna och utförde ceremonier snarlika de kristna. Den här rörelsen kom att 

kallas för neo-hinduism, eller neo-vedanta.36 Samtidigt ville man söka efter karakteristiska 

indiska andliga praktiker som kunde definiera den indiska identiteten i relation till det 

brittiska. Ett exempel är hur en idealisering av rollen som sannyasi, dvs. asket, tog fart i 

Calcutta under slutet av 1800-talet.37 Romanen Anandamath, som målade upp bilden av 

asketen som den vise, fulländade mannen publicerades 1882 och attraherade unga 

överklassmän till att pröva en bana som andliga förkunnare: en väg som tidigare varit 

reserverat för braminkasten.38 Vivekananda är ett exempel. Som medlem i Brahmo Samaj och 

förespråkare av en ny kontemplativ andlighet, blev det en slags hybrid av kristna ideal och 

hinduisk kontemplation som han presenterade i 

Chicago 1893. Vivekanandas historia är av 

relevans för den här uppsatsen, då de ombud som 

kom till Sverige troligtvis i någon mån hade 

inspirerats av Vivekananda. 

Rabindranath Tagore (1861-1841) var liksom 

Vivekananda medlem i Brahmo Samaj och blev 

1911 ansvarig för den s.k. kyrkan som tillhörde 

rörelsen. Miljön innebar att Tagore var bekant 

med neo-hinduiska tankar om en kontemplativ 

andlighet. 1901 grundade han en skola utanför 

Calcutta som var systematiserad som ett ashram, 

dvs. en avskild plats för meditation och 

kunskapsinhämtande under asketiska former. 

När han 1912 reste för tredje gången till Europa               

        Fig.1. Rabindranath Tagore, ca 191339                var han okänd i väst men betraktades som 

nationalskald i Indien. Syftet med turnén var att marknadsföra sina böcker och i bagaget hade 

han sin egengjorda översättning av diktsamlingen Gitanjali. Tagore introducerades för 

Londons kulturella elit och när han fick Nobelpriset 1913 hade hans diktsamling redan hunnit 

																																																								
36 De Michelis, s. 45ff. 
37 Knut A Jacobsen, Yoga in modern hinduism: Hariharananda Aranya and Samkhyayoga (London, 2017), 
s. 216. 
38 Jacobsen, s. 63ff. 
39 ”Tagore”, www.biography.com, 2018-05-05, 
https://www.biography.com/.image/ar_1:1%2Cc_fill%2Ccs_srgb%2Cg_face%2Cq_auto:good%2Cw_300/MTE
5NDg0MDU1MTQ2MjM1NDA3/rabindranath-tagore-9501212-1-402.jpg. 
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trycktas om tio gånger.40 1913 kunde 

skalden inte ta emot Nobelpriset, men han 

besökte Sverige 1921 och 1926.41  

     Surendranath Baral (1881- 1945) föddes 

också i Calcutta och tog sig så småningom 

namnet Ananda Acharya. Ananda betyder 

lycksalighet och Acharya andlig lärare.42 

Acharya tog en masterexamen i filosofi 

1908 för att 1911 bli professor vid ett 

universitet utanför Calcutta. 1912 flyttade 

han till London där han skrev, föreläste och 

översatte indisk litteratur. 1914 flyttade 

Acharya till Norge, för att 1916 besöka 

Stockholms högskola där han höll en 

föreläsningsserie om indisk filosofi. Han 

bosatte sig i Norge och dog i Alvdal.43 

     Med Vivekananda och miljön i Calcutta 

som referenspunkt, framträder såväl likheter       

som olikheter mellan Tagore och Acharya.                      Fig. 2. Ananda Acharya, ca 1916 44 

Båda tillhörde, liksom Vivekananda, Calcuttas intellektuella överklass och fick brittisk 

skolning. Den här gruppen i Bengal integrerade både brittiska och indiska värden och 

fungerade som ett slags hybridkultur. Tagore var poet, medan Acharya var akademiker. 

Liksom Vivekananda (vars födelsenamn var Narendradath Datta) valde Acharya att byta till 

ett andligt klingande namn, samt att klä sig som en kringvandrande munk med draperade 

kläder och turban. Acharyas budskap var också i linje med Vivekanandas: att förespråka en 

vetenskaplig filosofi och andlighet bortom de traditionella religionerna. 45 Acharya var således 

en akademiker som provade ett nytt karriärsspår i Europa: som sannyasin. Mot bakgrund av 

detta vill jag påstå att Acharya kan ses som en mellanhand som kommer från en akademisk-

																																																								
40 Olavi Hemmilä, En yogi kommer till stan: Indisk religiositet i svensk skönlitteratur med särskild tonvikt på 
Dan Anderssons författarskap (Diss. Stockholm, 2002), s. 106. 
41 Anledningen att Tagore inte kunde ta emot priset var för att han hunnit avresa till Indien då han fick beskedet. 
Krishna Dutta & Andrew Robinson, Rabindranath Tagore: The myriad-minded man (London, 1995), s. 181. 
42 Jacobsen, s. 11. 
43 Hemmilä, s. 130ff. 
44 ”Ananda Acharya”, www.kloverknekten.no, 2019-05-01, 
http://www.kloverknekten.no/en/2017/09/myteskjold-alvdal/. 
45 Ingvild Saelid Gilhus, ”Sri Ananda Acharya – en hindu i Norge”, Kirke og kultur 94 (1989), s. 225. 
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religiös hybridkultur, och som reser till Norden i syfte att förmedla berättelsen om indisk 

nyandlighet. Jag är intresserad av att utifrån Acharya studera hur alternativa andligheter blir 

till och formuleras i den akademiska miljön, och i mötet med auditoriet på Stockholms 

högskola. 

     Tagore utgav sig inte uttryckligen som ombud för en alternativ andlighet. Han kallade sig 

varken för sannyasin, bytte namn eller ivrade för indiska filosofiska inriktningar.46 Jag anser 

dock att Tagore opererar som en förmedlare av alternativa andligheter i Sverige, då hans 

person och diktning väckte stor genklang i Sverige under undersökningsperioden. För det var 

inte bara diktverket Gitanjali – som han fick Nobelpriset för och som kom att beskrivas som 

indisk mystik – som väckte svenskarnas intresse. Tagores kanske mest filosofiska bok 

Sadhana: livets mening gavs ut i sex upplagor i Sverige mellan 1913 och 1926.47 Sadhana kan 

översättas till ”andliga övningar”.48 Genom att utgå från Tagore som representant för den nya 

hinduismen, vill jag undersöka hur alternativa andligheter framträdde genom en poet, vars 

person lämnade djupa intryck och som talade om vida begrepp som ”andliga övningar”. 

Teosofi: Tingley   
Förutsättningen för Vivekanandas publikframgång i Chicago var inte bara att en ny hinduism 

exporterades. Själva publiken krävdes ju också. Och den publik som mötte Vivekananda var 

personer som inte var främmande vare sig för ”Österns visdom” eller för alternativa 

andligheter. Det var ett auditorium som mött alternativa andlighetsattityder tack vare teosofins 

framgångar i Europa och Amerika.  

     Det Teosofiska Samfundet bildades i Amerika 1875 av Helena Blavatsky med bakgrund 

som spiritist, juristen William Judge, och översten Henry Olcott. En av teosofins grundtankar 

var att hitta vetenskapliga förklaringsmodeller på andliga fenomen: en vetenskaplighet som 

man inom rörelsen främst baserade på idealistisk evolutionsteori.49 Ytterligare en betoning låg 

på österländska religioner, något som intensifierades i och med rörelsens flytt till Indien 1887. 

Jag menar att den teosofiska rörelsen, i likhet med Calcuttas andliga miljö, kan ses som en 

hybridkultur där andlighet och vetenskap kombineras, och där väl valda delar från hinduiska 

och buddhistiska tankegångar plockats ihop.  

																																																								
46 Vilket var något som både Vivekananda och Acharya gjorde, då de utgick från indiska filosofispår så som 
ahvaita vedanta eller samkhya och texter som Yoga Sutra i lanseringen av alternativa andligheter.   
47 Det kan jämföras med Gitanjalis åtta upplagor. Sökning på https://libris.kb.se, 2018-03-20. 
48 ”Sadhana”, http://www.dictionary.com/browse/sadhana 2018-04-13.	
49 Till exempel prövade man att förklara transmigrationsläran i vetenskapliga termer. Hammer, s. 48ff. 
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     I Sverige blev teosofin populär, något som det fanns goda förutsättningar för genom de 

förnuftstroende. De hade rötter i unitarismen, trodde på en religiös mångfald och underströk 

förnuftets betydelse. Flera förnuftstroende kom att bli teosofer.50 1887 hade teosofins läror 

presenterats i Aftonbladet efter en serie föreläsningar som skriftställaren Carl von Berger 

hållit och 1889 initierade författaren Viktor Rydberg bildandet av Teosofiska Samfundet. 

Sannolikt fick populariteten en skjuts med inflytelserika personers intresse för teosofi som 

t.ex. Ellen Key, August Strindberg och Selma Lagerlöf. Till och med Oscar II fascinerades av 

de nya andliga tankarna.51 Men teosofin stod inte enad. Tjugo år efter det teosofiska 

samfundets bildande, skedde en brytning mellan å ena sidan den internationellt sett 

dominerade gruppen med högkvarter i Indien, där Annie Besant blev dess frontfigur till sin 

död 1933, och å andra sidan den amerikanska 

grenen, med ledaren Katherine Tingley (1847-

1929).52 Tingley kom från New York och hade 

arbetat som socialarbetare innan hon kom i 

kontakt med teosofin.  

     Då svenskarna visade ett intresse för teosofin, 

var det inte förvånande att frontfigurer som 

Henry Olcott och Annie Besant besökte Sverige 

vid förra sekelskiftet. Vad som däremot var 

anmärkningsvärt var att Katherine Tingley valde 

ut Sverige som landet för att bygga en kopia av 

den ideologiska skola som hon grundat i 

Kalifornien.53 I juni 1896 gav sig Tingley ut på 

en marknadsföringsturné till Europa, Egypten,    

           Fig. 3. Katherine Tingley 189654.                Indien och Australien för att berätta om teosofin, 

men kanske framför allt om sitt skolprojekt med namnet ”Raja Yogaskolan”. Valet av namn 

är inte uppenbart, men här vill jag poängtera en koppling till Vivekananda. Vivekananda höll 
																																																								
50 Sanner, s. 296. 
51 Hemmilä, s. 56 & s. 65. Oscar II:s intresse framträder senare i uppsatsen. 
52 Håkan Lejon, Historien om den antroposofiska humanismen: Den antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt 
perspektiv 1880-1980 (Diss. Stockholm, 1997), s. 127ff. Brytningen i det internationella Teosofiska Samfundet 
1895 återspeglades i Sverige och 1896 fanns tre falanger. (Lejon, s. 123) Under undersökningsperioden skriver 
pressen om konflikter som blåser upp mellan de teosofiska avdelningarna i Sverige. Då uppsatsen inte studerar 
teosofernas interna konfliktsituation diskuteras inte heller dessa.  
53 Einar Petander, ”Theosophy in Sweden” i Western esotericism in Scandinavia, red. Henrik Bogdan (Leiden, 
2016), s. 581. 
54 ”Katherine Tingley”, www.theosophy-nw.org, 2018-05-05, http://www.theosophy-
nw.org/theosnw/theos/s8amgfk1.jpg.	
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nämligen en uppmärksammad föreläsningsserie i Tingleys hemstad New York vintern 1895-

1896 under namnet ”Raja Yoga”. Transkriberingen av föreläsningarna trycktes upp i en bok 

med samma namn och blev populär bland Amerikas alternativandliga kretsar.55 Det är alltså 

troligt att Tingley fångat upp begreppet Raja Yoga just som hon var i skedet att sjösätta sin 

skola. När Tingley besökte Sverige för första gången 1899 antydde hon planer om en svensk 

Raja Yogaskola. Något som hon, enligt egen utsago, skulle ha fått stöd för av Oscar II då hon 

1907 fick audiens hos honom.56 

     Orsakerna till att välja Tingley som förmedlare av alternativ andlighet är två: dels för att 

hon ville förverkliga bygget av en europeisk skola baserat på andliga ideal i Sverige, dels för 

att hon gjorde ett flertal resor till Sverige mellan 1899 och 1929: något som innebar att hon 

upprättade ett socialt kontaktnät bland svenskar. Genom att undersöka Tingley som ett 

ombud, kan aktiva strategier för kunskapsproduktion och spridande av icke-kristen andlighet i 

Sverige framträda. Samtidigt kan fler och andra delar av alternativa andligheter än de som 

syns hos Tagore och Acharya synliggöras genom Tingleys budskap och attityder. 

      Hur skiljer sig då Tingley som mellanhand från Tagore och Acharya? Hon är amerikan 

och teosof. Dessutom är hon kvinna. Ytterligare en skillnad är att hon tar sig till Sverige i 

syfte att starta en verksamhet med nyandliga förtecken. Jag menar att hon har en tydlig, 

nästintill affärsmässig plan för hur hon ska närma sig Sverige med sitt alternativandliga 

skolprojekt. Gemensamt med Tagore och Acharya är att Tingley också kommer från en 

hybridkultur. Förvisso från en annan miljö än de, men likväl en sammankopplingsmiljö, som 

teosofin utgjorde. Och det är utifrån den här andliga blandmiljön som Tingley möter den 

svenska publiken. 

Mellanhändernas kontakt med Sverige: När, var, hur  
Då den här uppsatsen är tematiskt organiserad, kan det vara av värde att få en översikt över 

hur och när i tid som mellanhänderna mötte sina svenska publiker. Här redogör jag 

kronologiskt för mellanhändernas kontakt med Sverige.  

     Katherine Tingley var först av de tre ombuden att besöka Sverige. Från sin bas i 

Kalifornien anlände hon för första gången 1899 och återvände åtminstone sex gånger innan 

hon drabbades av en olycka och avled på Visingsö 1929. I den här uppsatsen studeras främst 

fyra av hennes besök till Sverige: första tillfället är 1899, då det Universella Broderskapet 

(den teosofiavdelningen hon var ledare för) hade en kongress i Stockholm.  Andra 
																																																								
55 De Michelis, s. 149ff. Det bör i sammanhanget nämnas att ”yoga” inte syftar till de posturala rörelsesystem 
som populariserades under 1930-talet, utan refererar till filosofisystem.  
56 Ett påstående som återkommer i pressen. Ex: ”Fru mahatman Katherine Tingley”, SvD 1923-08-15, s. 8. 
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undersökningsåret är 1907 då hon började skissa upp planerna för att bygga sin Raja 

Yogaskola. Samma år fick hon audiens hos Oscar II. Det tredje tillfället som undersöks är 

sommaren 1913, då hon kom för att bygga skolan på Visingsö. Då stannade hon i Småland 

från och till under hela sommaren och hösten. Det sista besöket som kort nämns är 1922, då 

hon kom tillbaka till Sverige för att åter ta upp skolbygget.  

     1913, samma år som Tingley tar första spadtaget på Visingsö, får Rabindranath Tagore 

Nobelpriset i litteratur. Även om han inte kommer till Sverige det året, undersöks 1913 som 

det första momentet i Tagores kontakt med svensk publik. Andra analystillfället blir 1921, då 

Tagore besöker Stockholm en knapp vecka. Hans andra och sista resa till Sverige sker privat 

1926, och berörs kortfattat. 

     Acharya kommer till Sverige bara en gång, men stannar istället i flera månader. Året är 

1916, och då håller han en föreläsningsserie på Stockholms högskola. Det hade föregåtts dels 

av en vistelse i London, dels ett besök i Kristiania där han också höll en serie föredrag. 

Acharya bosatte sig sedan i Norge.  

     Sammanfattningsvis blir de nedslag som främst studeras i det här arbetet åren 1899, 1907, 

1913, 1916 och 1921, med kortare utvikningar 1922 och 1926. 

Ombudens budskap 
Vad var det som Tagore, Tingley och Acharya hade att säga till sina auditorier i Sverige? Då 

alternativa andligheters meningsproduktion var under formation, kunde budskapen skifta i 

betoning och mening. I det här avsnittet skisseras några tankelinjer, som utvinns ur pressens 

rapporteringar under undersökningsperioden.  

     I medieringen kring Tingleys första framträdande i Sverige 1899 märks en viss oklarhet 

över vad hon vill förmedla. Under det Universella Broderskapets kongress i september 1899, 

tycks framförallt rörelsens uppgifter understrykas. Till exempel redogör DN för att det 

handlar om att förbättra kvinnors levnadsförhållanden, avskaffa dödsstraffet, samt 

upprätthålla vänskapliga förbindelser mellan ”vilda och civiliserade raser”.57 Det faktiska 

innehållet och idéerna framstår som löst hållna i rapporteringen, något som framgår vid 

frågestunden i vetenskapsakademiens hörsal. Efter att flera vittnen trätt fram och berättat hur 

teosofin skänkt tröst i livets sorger och bekymmer, tycks någon tydlig tankelinje ändå inte 

vara inom räckhåll för DNs skribent, då åtskilliga andra frågor t.ex. ”om odödligheten” 

besvarades ”tämligen sväfvande”.58 Och när Tingley några dagar in på kongressen diskuterar 

																																																								
57 ”Universella Broderskapets kongress. HON är här”, DN 1899-09-12, opag. 
58 ”Universella Broderskapets kongress.”, DN 1899-09-13, opag. 
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”åtskilliga sanningar om människans behof af att känna sig själf och dylikt”, anser DNs 

utsände att inget var särskilt nytt.59 Det andliga budskapet är inte sällan inkilat i 

entusiasmerande berättelser om verksamheten och det Universella Broderskapets framtid. 

Rörelsens framväxt likställs med stora och sanna ideal och Tingley målar med den breda 

affektpenseln när hon låter publiken förstå om att hon är förvissad om att ”kärlekens makt” 

till sist ska segra.60  

     I ovanstående exempel förefaller de journalister som bevakar kongressen att anse att det 

andliga budskapet svävar på målet. Det talas om livet efter detta, om kärlekens helande kraft 

och om broderskap, men i beskrivningarna i artiklarna märks en ovisshet om vad det 

egentligen betyder.  

     När Tingley däremot återvänder 1907 har formuleringarna förtydligats. När hon föreläser 

på Operan förklarar hon hur människan till sin arvedel har fått en ”gudomlig natur”, och att 

det gäller att försöka locka fram den här känslan av ”gudomligt ursprung”. Teosofin kan 

erbjuda metoder för att komma i kontakt med den inre gudomen, då teosofin förmedlar 

budskap som egentligen är centrala i alla religioner. Tingley avslutar med att berätta hur 

teosofin visar ljusets väg för människorna och därmed även pekar på ”det rätta sättet att 

lefva”.61 

     Vid flera tillfällen påtalas i pressen hur det Universella Broderskapet är osekteristiskt.62 

Med det markeras att alternativ andlighet som formuleras av teosoferna är tillgänglig för alla. 

Till exempel skriver Idun om hur det inte alls är nödvändigt att vara teosof för att tillhöra det 

Universella Broderskapet, som ”tvärtom sträfvar att med sig förena alla religioner och alla 

folk.”63 Iduns journalist kommenterar intresset för tidens alternativa andligheter:  

 
Man må hysa hvilka åsikter som helst om det realiserbara i förbundets program, ett är emellertid 

oomtvistligt: att detta ’universella broderskap’ är en märklig tidsyttring i vårt på starka andliga 

rörelser rika sekelslut.64 

 

    Tjugo år senare tycks behovet av andlighet kvarstå. 1920 reflekterar journalisten Ragnar 

Sjöberg i Aftonbladet över hur Tagores diktning fyller ett religiöst behov. Sjöberg beskriver 

																																																								
59 ”Konungen på teosofmöte.”, DN 1899-09-19, opag. 
60 ”Universella Broderskapets kongress.”, DN 1899-09-14, opag. Notera: ej samma artikel som not 54. 
61 ”Katherine Tingley på Operan.”, SvD 1907-09-21, s. 8. 
62 ”Teosofikongress å Visingsö”, DN 1913-05-02, s. 4. 
63 ”Katherine Tingley och det ’Universella Broderskapet”, Idun, Årg. 12, N:r 76, år 1899, s. 1, 
http://hdl.handle.net/2077/49840. 2018-02-20. 
64 Ibid. 
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den här andligheten som en konturlös och flytande gudsuppfattning. En tro som tilltalar den 

moderna västerlänningen, som ”under inga omständigheter vill veta av några dogmer”. 

Sjöberg sammanfattar Tagores budskap som en ”syntes av österland och västerland”. 65 Vilka 

komponenter innefattar då Tagores gudsuppfattning?  

      När Tagore besöker Sverige 1921 håller han två föreläsningar på Auditorium. Under den 

första föreläsningen den 25 maj talar han om skillnaden mellan öst och väst. Tagore uttrycker: 

”Västern behöver Österlandets skaparkraft, som kommer från dess oändlighetsmedvetande 

och dess evighetstro”.66 Den andra och extrainsatta föreläsningen två dagar senare handlar om 

buddhismen. Buddhas visdom beskrivs som ett kärleksbudskap, genom vilken insikten föds 

om att det finns ”något gudomligt i varje människas hjärta”. Tagore summerar: ”Det var som 

om man upptäckt en gruva med levande rikedomar”67 I medieringen framgår alltså att Tagores 

budskap till Sverige 1921 handlar dels om polariteten mellan öst och väst, dels om Buddhas 

kärleksbudskap.   

     Även om Ananda Acharya i sin första föreläsning 1916 menar att ämnet, trots sin 

svårighetsgrad, kommer att bli ”lättfattligt för en lärjunge med det rätta sinnet”, blir Acharyas 

budskap inte lätt för pressens journalister att formulera. 68 I artiklarna som refererar till 

föreläsningarna framträder olika tankespår som kan kopplas till alternativa andligheter. 

Motivet för själva filosofin är att söka naturens och människans ursprung. De vetenskapliga 

kopplingarna är flera. Till exempel beskriver Acharya hur den indiska atomiska filosofin 

skiljer sig från ”den moderna”.69 I Indien förklarar man visserligen universums materiella 

ursprung utifrån atomerna, men där är Gud inbegripen i vetenskapen som moralisk lag och 

som själens andliga natur. Acharya konstaterar att frälsning är en förening av ”kunskapen om 

Gud, själen och universum”. 70 En praktik för att nå den här kombinationskunskapen kan vara 

att närma sig naturen, där naturen framstår som vägen för att få tillgång till själen: ”Naturen är 

till för att rena de förorenade själarna.”71 En annan praktik för ett andligt liv förklarar Acharya 

som att: ”Lefva enkelt och tänka högt”.72        

     Sammanfattningsvis framträder alternativa andligheters budskap i fyra tankespår utifrån 

ombudens berättelser och pressens återformulering. För det första att människan har 

																																																								
65 ”Rabindranath Tagore till Stockholm i afton?”, Aftonbladet (AB) 1920-08-10, s. 7. 
66 ”Tagores budskap från östern till västern”, DN 1921-05-26, s. 8. 
67 ”Tagores avskedsföredrag.”, AB 1921-05-28, s. 9.  
68 ”Indisk filosofi på högskolan.”, DN 1916-02-26, s. 6.   
69 ”Rishi Ulukas atomiska filosofi.”, SvD 1916-03-04, s. 8.	
70 Ibid. 
71 ”Den indiske filosofens tredje afton.”, SvD 1916-03-11, s. 9.  
72 ”Rishi Ulukas atomiska filosofi.”, SvD 1916-03-04, s. 8. 
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gudomlighet inom sig, och med det följer ett allmänt kärleksbudskap. För det andra en kravlös 

gudsuppfattning: man behöver inte förbinda sig till en specifik trosuppfattning. För det tredje 

framträder en koppling mellan natur och andlighet. Genom naturen kan människan komma i 

kontakt med sitt eget ursprung. Det fjärde spåret är en uppmärksamhet över buddhismen. 

     Tagores, Tingleys och Acharyas budskap hålls öppna och generella. Något som också 

innebär att de kan rymma en mängd tolkningsmöjligheter. På grund av att alternativa 

andligheter inte är preciserade, anser jag det angeläget och av värde att undersöka processerna 

och praktikerna i själva meningsproduktionen. Här blir mellanhändernas roll av betydelse. 

Mellanhanden: Vis oriental eller företagsam aktör? 
I postkolonial forskning diskuteras relationer och roller mellan den som kolonialiserar och 

den kolonialiserade, mellan väst och öst, mellan centrum och periferi. Då Indien löd under 

brittiskt styre, blir det av vikt att diskutera problematiken kring öst-väst-polariteten utifrån 

olika idéspår. Å ena sidan från postkoloniala tankar som Edward Saids om ”orientalism”, 

samt Homi Bhabhas om identitet. Å andra sidan utifrån globalhistorisk teori med Kapil Rajs 

tanke om mellanhanden som aktiv och utlösande kraft. 

      I boken Orientalism resonerar Said om hur bilden av ”öst” skapas av européer och 

amerikaner. Idéer som rymmer exotisering och drömmar, men också överlägsenhet och 

nedvärdering. I den här konstruktionen framstår ”orientalen” som passiviserad, någon som 

svarar eller reagerar på överhetens förväntningar eller förutfattade meningar utan att ha 

egentlig egen drivkraft.73 Homi Bhabha tar diskussionen vidare genom att resonera om hur 

den kolonialiserade hanterar den projicerade konstruktionen av passivitet och ”den andre” 

(dvs. att existera i relation till prototypen ”västerlänningen”, eller den vite mannen) genom 

begreppet mimikry. Mimikry kan översättas till skyddande förklädnad, och åsyftar i Bhabhas 

resonemang en identifieringsprocess, där den kolonialiserade – i ett försök att efterlikna 

kolonisatören – hamnar i en växlande förvandlingsprocess. Men det som å ena sidan är en 

begränsande efterhärmning kan å andra sidan skapa en öppning för en ny identifikation och 

möjlighet att konstruera och återformulera den egna identiteten.74 Här har alltså Saids passiva 

”oriental” börjat laborera med sin tilldelade roll genom att använda den som ett 

maskeringsverktyg i syfte att återta kontrollen över identiteten – något som snart diskuteras. 

Så långt postkoloniala tankar.  

																																																								
73 Said, s. 71ff. 
74 Bhabha, s. 122ff. 
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     Kapil Raj går ytterligare ett steg från Saids orientaliseringsbegrepp och Bhabhas 

förklädnadsspel genom att applicera ett globalhistoriskt perspektiv. Raj tar ett exempel ifrån 

Calcutta 1816, då en grupp av femtio män från Calcuttas överklass uppvaktade den brittiske 

ordföranden för Supreme Court för att föreslå ett öppnande av ett hinduiskt universitet. 1817 

började universitetet formellt fungera, finansierat av den bengaliska eliten. The Hindu College 

of Calcutta blev det första i sitt slag utanför Amerika och Europa. Man bildade en intern 

grupp som skrev och tryckte delar av universitetslitteraturen, där man i samarbete med det 

brittiska universitetet i Calcutta producerade nya och viktiga texter i främst 

naturvetenskapliga ämnen.75 Utifrån frågan ”Vem kontrollerar kunskapsproduktion?” visar 

Raj hur den bengaliska intellektuella överklassen fungerade som aktiva mellanhänder och 

som formade nya kunskapsvägar. Bilden som han målar upp går stick i stäv med berättelsen 

om att kunskapsspridning sker från väst och absorberas passivt av ”resten av världen”. Istället 

är kunskapsproduktion en förhandlande och fortgående process med ömsesidig inblandning, 

om än i asymmetriska ramverk.  

     I det här avsnittet utforskar jag mellanhandens både tilldelade och valda identiteter, samt 

strategierna för andligt meningsskapande i kontakten med Sverige. I pressmaterialet figurerar 

olika bilder av de bengaliska representanterna. Å ena sidan som ”den andre” från öst, å anda 

sidan som medvetna aktörer som orkestrerar sina budskap genom media.  

 

Fredagen den 14 november 1913 kan dagspressen kungöra att den indiske skalden 

Rabindranath Tagore har fått Nobelpriset i litteratur. Det var första gången som priset hade 

delats ut till en icke-europé. SvDs journalist målar fram hur ”de drömmande indiska 

årtusendenas anda” finns insprängt i Tagores diktning.76 Göteborgs Aftonblad talar om 

Gitanjali som ”religiösa sånger, mystiska i sin läggning”.77 Men merparten av det undersökta 

materialet uppehåller sig inte i första hand vid Nobelpristagarens diktning, utan vid poeten 

själv. Många rapporteringar skildrar Tagore i entusiastiska ordalag och i detalj. Bilden av en 

förkroppsligad andlighet är sällan långt borta i beskrivningarna. Vid dagen för 

tillkännagivandet av Nobelpristagaren lyder underrubriken i DN: ”Indisk poet, musiker och 

brahmansk mystiker”. Första sidan i DN pryds av ett studiofotografi av poeten, som blickar 

bort från fotografen. Fotot är innefattat av en elaborerat tecknad ram. Dessutom återges en 

skiss föreställande Tagore där han sitter i vita, löst sittande kläder med slutna ögon och 
																																																								
75 Raj, Kapil, Relocating modern science: Circulation and the construction of knowledge in South Asia and 
Europe, 1650-1900 (Hampshire, 2007), s. 157ff. 
76 ”En hindu får årets litterära Nobelpris.”, SvD 1913-11-14, s. 9 
77 ”Rabindranath Tagore. Årets Nobelpristagare i litteratur.”, Göteborgs Aftonblad (GA) 1913-11-14, s. 6. 



	 27	

händerna knäppta på de korslagda benen. I artikeln beskrivs Tagore som religiös 

vishetslärare.78  

       Men i det offentliga samtalet framförs också kritik, förvåning och sarkasm. Aftonbladet 

publicerar dagen efter tillkännagivandet ”Hugget som stucket”. I denna satirserie kan man 

dagen till ära roa sig över spekulationen ”Nästa litteraturpris”. Illustrationen förställer en 

dalkarl som överräcker en pengasäck som det står ”Nobel” på. Mottagaren är karikatyren av 

en urinvånare: en svart person med en glad uppsyn och endast iklädd ett höftskynke. Texten 

lyder: ”Men tänk vilket sabla rabalder/ bland färgade folk det ska bli./ Ty även hos dem finnas 

skalder/ med finfin naturpoesi”.79 Om Aftonbladet höll sin kritik inom satirens ramar, kunde 

en mindre tidning ta ut svängarna. Samma dag lyfter Jämtlandsposten frågan explicit i 

rubriken: ”Hvarför ej en hottentott?”. Man meddelar hur Svenska Akademien äntligen lyckats 

upptäcka ”en indisk hedning någonstans borta i Främre Asien”, och anser att den ”osvenska” 

akademiens sätt att sköta sin uppgift sägs vara ”outsägbar”. Journalisten undrar varför man 

väljer en ”absolut okänd herre nedanför Himalaja […] som ej 10 människor i Skandinavien 

känna ens till det verkliga namnet.”80 

     I medieringen 1913 söker pressen beskriva Tagore. Ömsom andäktigt som mystikern från 

det löftesrika öst, ömsom ironiserande som urinnevånaren från ett obegripligt fjärran. 

     När Tagore äntligen kommer till Sverige, åtta år efter tillkännagivandet av Nobelpriset, är 

det alltjämt den andre som beskrivs. Men den sarkastiska bilden har fått träda tillbaka för 

beskrivningen av en profet. Inför Tagores ankomst till Sverige 1921 skriver SvD om Tagores 

”Kristusliknande” ansikte.81 Även grevinnan Wilamowitz-Moellendorff som författat ett 

välkomstbrev i DN, refererar till Tagore som ”trädgårdsmästaren”. En dubbeltydig anspelning 

dels till ett poem som Tagore skrev 1913, dels till liknelsen av Jesus. Hon skriver: ”His feet 

lead him to up to the white mountains, his face grows the face of a prophet, while his eyes are 

gazing on the stars”.82 

     När Tagore kommer fram till Stockholm i maj 1921 är det näst intill en profetisk sagofigur 

som beskrivs kliva in på Centralen:  

 

																																																								
78 ”Nobelpristagaren i litteratur i år: Indiska skalden Rabindranaath Tagore.”, DN 1913-11-14, s.1.  
79 ”Hugget som stucket”, AB 1913-11-15, opag. 
80 ”Hvarför ej en hottentott?”, JP 1913-11-15, opag.  
81 ”Vår indiske gäst intime”, SvD 1921-05-23, s. 3.  
82 ”A Message of Welcome”, DN 1921-05-24 s. 6.  
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I sin svarta sammetsmössa och långa bruna, egendomligt skurna kappa eller kåpa med de stilla, 

goda ögonen i det svagt brynta ansiktet i en ram av svallande gråa lockar och långt grått skägg 

[…] var han som en av de goda, gamla visa i någon saga ur Tusen och en natt.83  

 

Känslan av nobel vishet och diffus andlighet speglas i folksamlingarna som möter honom, och 

Tagore beskrivs i pressen utstråla något upphöjt och ädelt. Han synes till och med vara ”själva 

inkarnationen av godheten”.84  

      I dessa exempel framträder en andlighet som balanserar mellan öst och väst. Tagore 

beskrivs som både som den vise orientalen och som en kristusgestalt. Den här bilden av 

Tagore som profet som media skriver fram, skapar igenkänning för hur frälsning och 

andlighet kan gå till. Alternativa andligheter må vara annorlunda, men genom att beskriva den 

österländska frälsningen med ett delvis kristet bildspråk, skapas en trygg igenkänningsfaktor.  

     Som jämförande exempel finns beskrivningarna av Acharya. I pressmaterialet från hans 

besök i Sverige 1916 återfinns bilder av den unge föreläsaren. Inför hans föreläsningsserie 

skildras Acharya i pressen i flyktigt skissade kolteckningar. På teckningarna är han iförd 

turban och draperad överdel, och blicken ger en känsla av skådande: bortåt och uppåt.85 Året 

efter Acharyas föreläsningsturné publiceras föreläsningarna i en bok. På försättsbladet pryder 

ett studiofotografi av Acharya (fig. 2), där han sitter i meditationsställning med korslagda ben 

och blicken sänkt mot golvet. Händerna är arrangerade i en mudra, symbolisk gest, med ena 

armen vilandes i knäet, andra höjd. Kläderna är av samma snitt som på teckningarna: en 

draperad klädnad och turban. Känslan som förmedlas är stillhet, kontemplation och insikt.86  

     I både Tagores och Acharyas exempel syns Saids idé om västs projektioner av ett 

”orientaliserat” subjekt. I några få fall som nedvärderat, men i huvudsak som begrundande 

vishet. Men hur pass medvetna om och delaktiga var de i medieringen av dem? Det är oklart. 

Textproduktion är svår att kontrollera. Men vad gäller bildproduktion, är ett antagande att det 

finns en skillnad i kontrollen av å ena sidan hur bilder tecknas, å andra sidan hur fotografier 

arrangeras. Det är inte klart om de teckningar som publicerades i pressen hade setts och 

accepterats av Tagore och Acharya. Däremot kunde arrangemanget i ett studiofotografi med 

större sannolikhet ha godkänts av modellen. Dessutom kunde fotografiet bli ett verktyg i en 

medveten konstruktion av sig själv som andlig förmedlare.  

																																																								
83 ”En intervju med Indiens vise man Rabindranath Tagore.”, AB 1921-05-24, s. 1.  
84 ”Rabindranath Tagore i går till Stockholm, en efterlängtad gäst”, DN 1921-05-25, s. 1.  
85 ”En indisk filosof på besök”, SvD 1916-02-02, s. 11.  
86 Ananda Acharya, Prolegomena till Arya metafysik (Stockholm, 1917), Försättsblad.  
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Ett exempel är där religionshistorikern Gwilym Beckerlegge har analyserat studiobilder som 

togs i samband med Vivekanandas medverkan på religionskongressen i Chicago. 87  

Beckerlegge diskuterar hur en uppsättning karaktärspositioner arrangerades för att 

understryka det andliga budskapet. En bild framställde Vivekananda i rollen som den 

kringvandrande barfotamunken med rakat huvud, 

vandringsstav och iklädd enkla skynken. En annan 

föreställde vad som kom att kallas för ”the Chicago 

pose”, där Vivekananda poserar i längre klädnad och 

turban. Armarna vilar i kors över bröstet och blicken 

ser sakligt utåt. Utifrån antagandet att Tagore och 

Acharya, liksom Vivekananda, kunde vara delaktiga i 

bildproduktionerna handlar det i så fall inte längre 

som den passiva orientalen. Snarare blir det här ett 

exempel på Bhabhas resonemang om mimikry. 

Genom att leka med identiteten ”andlig vishetslärare” 

och aktivt arrangera bilder, framstår en teknik för att 

ta en identitet i besittning. De bilder som pressen 

publicerar föreställande det exotiska ombudet från 

öst, blir samtidigt den skyddande förklädnad som          Fig.4. Vivekananda, The Chicago pose 199388        

gör att de andliga representanterna i någon mån kan styra hur de uppfattas. En maskeringslek 

där den kolonialiserade kan bryta ner asymmetrin mellan den andre/den samme genom att 

återuppfinna och omformulera den egna identiteten.89   

Nomadisk expert 
Hittills har diskussionen utgått från Saids resonemang om konstruktionen av den andre, och 

Bhabhas tankar om ett spel kring identiteter. Båda utgår från antagandet att det finns en 

inskränkande maktasymmetri. Något som antingen tilldelas den kolonialiserade eller som man 

bryter sig ur. Om vi istället utgår från Raj, så menar han att mellanhanden dels opererar aktivt 

i ett ömsesidigt samspel med andra aktörer, dels har unik position i det att han eller hon 

																																																								
87 Gwilym Beckerlegge, ”Svami Vivekananda’s Iconic Presence and Conventions of Nineteenth-Century 
Photographic Portraiture”, International Journal of Hindu Studies, vol. 12, no. 1 (2008), s. 18. 2017-11-18. 
88”Vivekananda”, https://en.wikipedia.org, 2018-05-05, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Relationship_between_Ramakrishna_and_Swami_Vivekananda. 
89 Bhabha, s. 60f & s. 105ff. 
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befinner sig mellan två kulturer.90  Hos de ombud som undersöks i uppsatsen framträder inte 

bara representanter som rör sig från en miljö till en annan. Tagore, Acharya och Tingley kom 

i sin tur från miljöer under formation. De är kort och gott ombud från hybridkulturer. Det här 

placerar dem i en rörlig position mellan platser, kulturer och sammanhang. Då de inte är 

formella eller samhällsinstitutionella representanter för vare sig den ena eller den andra 

kulturen, behöver deras synpunkter inte betraktas som vare sig kritik eller hot mot det 

svenska. Och då deras kontakt med Sverige är djupare än den tillfälliga gästens, ges möjlighet 

till större inblick. Man kan se det som att ett åsiktsutrymme skapas där svängrum ges för 

sanningsanspråk och expertis. På grund av mellanhandens transkulturella glidning och 

geografiska förflyttningar, kan ombudet bära med sig och göra anspråk på att ha specifika 

kunskaper. Raj kallar det här för mellanhanden som ”nomadisk expert”.91 

     Nomadiska experter kan förstås utifrån att alternativa andligheter kunde innefatta många 

olika tankar och praktiker. Det innebär att det egentligen inte fanns tydligt formulerade 

gränslinjer. När till exempel Helena Blavatsky grundade Teosofiska Samfundet, var det hon 

och hennes kompanjoner som satte ramarna för vad deras teosofi skulle innebära.92 Det 

samma gällde Vivekanandas nyhinduism. Formulerandet av alternativa andligheter var 

såtillvida en ”expertlös” verksamhet. Å ena sidan lyste formella sakkunniga så som präster 

eller brahminer med sin frånvaro i nyandlighetsprojekten. Å andra sidan öppnades ett fält för 

nya typer av auktoriteter att kliva in. Sakkunniga som på grund av sin rörlighet mellan 

kulturer och som på grund av ämnets ännu oformerade natur, gavs utrymme att utveckla en 

nomadisk expertis. Två exempel som kan belysa mellanhändernas roller som nomadiska 

experter återfinns hos Tagore och Acharya. 

     Tagore visar sig som företagsam aktör och nomadisk expert då han 1921 använde sig av 

dagstidningen som amplifierare av sitt budskap. I maj kungörs i SvD hur Tagore skrivit en 

hälsning direkt till Sveriges folk. Texten återges både på engelska och översatt till svenska. 

Tagore manar till gudskärlek: ”Världen väntar på ett land, som älskar sin Gud och icke sig 

själv, och endast detta land kan göra anspråk på att bli älskat av människor i alla länder” 93 

																																																								
90 Här bör påpekas att den ojämna relationen mellan den andre och den samme som diskuteras i postkoloniala 
teorier inte endast behöver handla om den som blir kolonialiserad och den som kolonialiserar, utan kan röra sig 
om maktcenter och periferi. Raj menar dock att maktasymmetrin kan kvarstå, men behöver inte blir hämmande 
för mellanhanden. Raj, ”Go-betweens, travelers and cultural translators”, s. 44f. 
91 Ytterligare ett begrepp som Raj har i diskussionen om mellanhänder är ”objektivt vittne”. Dock kommer jag 
att begränsa mig till begreppet ”nomadiska experter.” Ibid. 
92 Ramar som sedan förändrades och omtolkades. T.ex. rådde delade meningar huruvida spiritistiska och ockulta 
drag skulle ingå i teosofin. Olika grupperingar bestämde sig för olika saker. Det Universella Broderskapet 
bestämde sig t.ex. för att tona ner det. Lejon, 128ff. 
93 ”Rabindranath Tagore till Sveriges folk”, SvD 1921-05-28, s. 3. 
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Tagores budskap är att ”kärleken till Gud” är den enda och ”slutliga lösningen av alla 

problem”.94 När Tagore besöker Sverige andra gången 1926 framträder han återigen som den 

medvetne aktören som väljer att kommunicera med Sveriges folk via radio. SvD konstaterar 

att det här var ”första gången, som han trädde fram till mikrofonen i en studio för att 

därigenom nå en större publik”. 95 Här blir rollen som en exotisk gäst underordnad funktionen 

som driftigt ombud som med avsikt använder sig av dagspressens och radios infrastrukturer 

för att föra fram sina budskap till större publiker.  
     Också Acharya kan exemplifiera hur det andliga ombudet, på grund av sin unika 

positionering mellan olika kunskapssfärer, geografiska områden och kulturer blir en nomadisk 

expert som besitter exklusiva kunskapskombinationer.  

      Acharya var inbjuden av Stockholms högskola att hålla en serie föreläsningar om indisk 

filosofi. Föreläsningsserien skulle gå av stapeln på fredagskvällar under våren 1916. Dagen 

efter den första föreläsningen beskrivs i DN och SvD hur Acharya har redogjort för hur 

filosofin i Indien, till skillnad från Europa, inte är begränsad till den akademiska sfären. 

Samtidigt beklagar sig Acharya att de skandinaviska universiteten inte gjort indisk filosofi 

rättvisa, ett ämne som faktiskt ”tagits upp av alla universitet i världen från Tokio till Newyork 

och från Newyork till Petrograd.” 96 Även studenttidningen Acta Academica tar fasta på 

föredragshållarens missnöje över hur lite skandinaverna har inriktat sig på indologi. Samtidigt 

redogör studenttidningen för hur Acharya upprepat framhåller hur svårt det är för europén att 

tränga in i den indiska filosofin.97 Lördagen efter den andra föreläsningen gör SvD ett försök 

att beskriva hur den ”indiska atomiska filosofien skiljer sig från den moderna atomiska” och 

sammanfattar budskapet som en filosofi som kombinerar det vetenskapliga med det andliga. 

Ännu än gång har föreläsaren påpekat ”omöjligheten af att i en enda föreläsning göra rättvisa 

åt detta ämne” och menar att studier i ”fysik, kemi, biologi, metafysik, psykologi, etik och 

vetenskapen om det högsta goda” krävs för att förstå ”denna realistiska filosofiska skola”.98  

     Indisk filosofi framhävs här som vetenskap. Och det är fråga om en kodad kunskap som är 

svår för väst att få tillgång till. Utan djupgående utbildning i olikartade ämnen blir den 

andligt/vetenskapliga kunskapskombinationen en svår nöt att knäcka för de svenska åhörarna. 

Här framstår två saker. Det ena är att på vetenskaplig väg förklara religiösa, filosofiska och 

andliga förhållanden. Något som är en signifikativ faktor i beskrivningen av den 
																																																								
94 Ibid. 
95 ”Rabindranath Tagore i radio.”, SvD 1926-09-05, s. 9.  
96 ”De gamla hinduernas filosofi.”, SvD 1916-02-26, s. 9 & ”Indisk filosofi på högskolan.”, DN 1916-02-26, s. 6. 
Artiklarna är i likalydande. Dock skriver SvD ”Petersburg”.  
97 ”Sri Ananda Acharya”, Acta academica (1916), nr. 2, s.16. 
98 ”Rishi Ulukas atomiska filosofi.”, SvD 1916-03-04, s. 8. 
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västerländska esoterismen. Det andra är att Acharya framträder som en unik expert, som har 

ovanliga och specifika kunskaper för att kunna utföra kulturella översättningar och tolkningar. 

Av framställningen att döma är det just Acharyas specifika bakgrund, utbildning och vetanden 

som är förutsättningen för att förstå kunskapen den vetenskapliga andligheten. Något som gör 

honom till en nomadisk expert.   

Andlig entreprenör 
Raj introducerar mellanhanden som nomadisk expert. Jag vill täcka in fler infallsvinklar på 

mellanhandens möjliga funktioner genom att undersöka begreppet ”andlig entreprenör”. Med 

det avser jag att visa hur alternativa andlighetsprojekt också inbegrep moment av lansering 

och försäljningsstrategier. Inte alltid endast med andlighet för ögonen, utan även med andra 

intentioner i blickfånget. Skillnaden mellan nomadisk expert och andlig entreprenör är att den 

sistnämna aspekten blottlägger mellanhanden som planerande och lanserande pionjär som 

driver en agenda strukturellt och genomgående. Till exempel skulle man av det senaste 

exemplet kunna utläsa hur Acharya troligtvis ville positionera sig i den akademiska världen i 

Skandinavien genom att framstå som en akademiker med exklusiva kunskapskombinationer. 

Senare i uppsatsen visas Tagore som andlig entreprenör i hårdlanseringen av öst som andligt 

och väst materiellt. Tydligast i hur mellanhänder kan driva egenformulerade projekt är dock 

Tingley. 

     I någon mening sprang nyfikenheten för alternativa andligheter ur en önskan om 

samhörighet med något högre. I det väcktes ett behov av att utöva någon sorts praktik som 

kunde leda till kontakt med det sublima. Här kom Tingley att bli något av en Sverigepionjär i 

att sälja in ett sätt att leva i samklang med icke-kristen andlighet. Och för att kunna göra det 

krävdes entreprenörskap. 

     Det Universella Broderskapets första konferensdag 1899 avslutas med att kongressen på 

”uppfordran af missis Tingley” beslöt att sända ett telegram till Oscar II, som visat intresse för 

broderskapsidéen. Uppvaktningen av konungen kan knappast ha varit ett i stunden fattat 

beslut, utan bör ha varit planlagt av Tingley, då hon tagit med sig ett minne från Kuba, ”en 

anordning af flaggor, som af en särskild deputation skall öfverlämnas till konungen.”99 

Tingley behövde inte lämna Sverige i oförrättat ärende. Under kongressens sista dag dyker 

Oscar II upp i egen hög person, något som får medial uppmärksamhet i såväl DN som SvD.100 

Och ett par dagar efter kongressen pryder ett fotografi av Katherine Tingley tidskriften Iduns 
																																																								
99 ”Universella Broderskapets kongress. HON är här”, DN 1899-09-12, opag. 
100 ”Konungen på teosofmöte.”, DN 1899-09-19, opag. & ”Universella Broderskapets möte”. SvD 1899-09-19, 
opag.  
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första sida. Tingley beskrivs ha gjort ett veritabelt ”korståg rundt jorden”, då hon inte bara 

besökt stora delar av Europa, utan även Egypten, Indien och Australien för att sprida teosofins 

budskap. Här framträder ett globalt projekt där resan till Sverige, med uppvaktningen av 

Oscar II, skulle kunna ses som ett led i en större process – och som en logisk följd – i att 

upprätta detta självkännedomens nätverk. Eller som Iduns skribent skriver: ”Dess syfte gäller 

nämligen ingenting mindre än att omdana hela jorden till en idealstat”.101  

     Teosofin hade redan fått stor uppmärksamhet i Sverige. Anhängarna var många. I egentlig 

mening skulle Tingley inte behöva missionera teosofin. Men två faktorer kan ha varit 

bidragande till hennes korståg: en önskan om att profilera sig gentemot den konkurrerande 

teosoffraktionen som Annie Besant förestod i Indien, och ett behov av stöd för att bygga den 

svenska Raja Yogaskolan på Visingsö.   

     Vad innebar då detta skolprojekt? Målet var att bygga en serie av Raja Yogaskolor, vilket 

så småningom också gjordes. Syftet med skolorna var att ”förandliga” nutiden, befria 

tänkandet från ”slaveriet under sinnena” och att återupprätta ”livets löfte” hos alla folk. 

Skolsystemet var utarbetat av Tingley och fungerade som internat. Läroplanen hade 

idealistiska drag, där barnen skulle lära sig att betrakta andra människor som en ”gudagnista” 

och en broder. Genom att varva teoretiska ämnen med fysiskt disciplinerande övningar och 

konstnärlig verksamhet, skulle en livsstil inskärpas för att kropp och själ skulle kunna fungera 

i harmoni. Den första Raja Yogaskolan hade byggts i Point Loma i Kalifornien 1887.102 

Visingsö skulle materialisera det andliga livsstilsprojektet i Sverige. 

     Vinterhalvåret 1912-1913 blev en upptaktsperiod inför byggandet av Raja Yogaskolan i 

Sverige. SvD beskriver hur Grand Hôtel hade en publik ”som till sista plats fyllde den stora 

salen” på Broderskapets informationsmöte i december 1912. Tingley själv var inte i Sverige 

under vintern. Istället står Osvald Sirén på podiet, professor på Stockholms högskola, och 

förklarar hur Tingleys avsikt är att bevara alla nationens bästa egenskaper. Sveriges folk är i 

kikarsiktet, då hon vill ”återuppväcka mycket af den andliga storhet och af det hjältemod, som 

i gångna tider höjs Sverige till en ledande kraft bland folken.” Han manar vidare:  

 
Något af detta finnes ännu i blodet hos svenskarna, fastän omedvetet: det är det goda virket, den 

ädla malmen, som skall smidas till konstverk – och konstnären som skall utföra detta är icke 

																																																								
101 ”Katherine Tingley och det ’Universella Broderskapet’”, Idun, Årg. 12, N:r 76 (1899), s. 1. 
http://hdl.handle.net/2077/49840. 2018-02-20. 
102 Sammanlagt grundades Raja Yogaskolor i fem länder. Tre i USA och vardera en i Kuba, Storbritannien, 
Tyskland och Sverige. Leopold S Damast, ”Raja Yoga fostran i Point Loma”, Tidningen Kulturen, publicerat 20 
november 2013. https://tidningenkulturen.se/arkiv/122-oevriga-artiklar/reportage/kultur-reportage/16201-raja-
yoga-fostran-i-point-loma. 2018-04-01. 
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någon yttre makt utan vår egen gudomliga natur. Det är kunskapen om vår gudomliga natur som 

är nyckeln till våra lif. 103 

  

Att hitta den inre gudomligheten är det unika som Raja Yogaskolan – det andliga 

uppfostringsprojektet– ska kunna bistå med. Att uppfostra kommande generationer i ”fysisk, 

sedlig och själslig hälsa och andlig utveckling.”104 

     Två veckor senare hölls återigen ett lanseringsföredrag inför stor publik på Grand Hôtel, 

där kvällens programvärd M. F. Nyström menade att Sveriges folk varken kunde hjälpa sig 

själva, eller sitt land. Men genom att upprätta Raja Yogaskolan, skulle Sverige kunna ”rusta 

barnen”. För att kunna förverkliga detta skulle dock Katherine Tingley behöva ”allas vår 

hjälp.” 105  

     I kampanjen för att driva fram Raja Yogaskolan, framträdde en ny diskussion: nationalism.  

Osvald Sirén framförde ett budskap om att utbildningsinstitutet skulle kunna uppväcka den 

gudomliga natur som fanns i svenskarnas inre. Även om svenskarna inte ansågs kunna hjälpa 

sig själva, så skulle en slumrande kraft finnas i svenskarnas blod som kunde påminna om 

fornstora dagar. Det handlade om att rusta nationen. Och det skulle ske genom att inrätta en 

skola som fostrade i insikten om den inneboende gudomligheten och det typiskt svenska. 

Teosofins andlighet visade sig här med starka nationalistiska konnotationer.  

     Genom att undersöka hur olika mellanhänder opererar för att förmedla sina tankar 

framträder här andra ansatser i det alternativa andlighetsprojektet. Med Tingley som 

mellanhand indikeras tendenser som efter undersökningsperioden kom att tydliggöras: att 

marknadsföra alternativa andligheters livsstil.106 Med andra ord: eftersom alternativa 

andligheter innefattade många och olika tankar framträdde behov av specifikt formulerade 

projekt som kunde leda till upplevelsen av ett liv i andlighet. Här var det inte andligheten i sig 

som i första hand marknadsfördes, utan praktiker kopplat till den. I Tingleys fall blev en 

alternativandlig praktik en livsstil som kunde läras ut och upplevas på Raja Yogaskolan. 

Tingleys strategi för att skapa en känsla av angelägenhet i syfte att leva i linje med alternativa 

andligheters idéer blev att tala om det unikt svenska fördolt i själens inre; och om framtiden i 

form av ungdomens fostran. Det var en kombination av nationalism, socialt patos och 

																																																								
103 ”Den teosofiska propagandan.”, SvD 1912-12-02, s. 5.  
104 Ibid. 
105 DN 1912-12-16, s. 6. (Ingen rubrik). En månad senare hålls ytterligare ett marknadsföringsföredrag. DN 
1913-01-13, s. (Ingen rubrik).   
106 Fyra decennier efter Tingleys död blommade alternativa andligheter ut till vad som kom att kallas för 
”nyandlighet” eller ”New Age”, och med det formulerades praktiker för att främja självutveckling, för att 
komma i kontakt med naturen eller för att finna samhörighet med något högre. 	
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lansering av en inneboende styrka som blev det Universella Broderskapets recept för att skapa 

meningsproduktion om andlighet och för att marknadsföra en alternativandlig livsstil gestaltat 

i Raja Yogaskolan på Visingsö. 

Diskussion: Alternativa andligheter och dess mellanhänder 
Så på vilket vis skulle de andliga ombuden som kommer i kontakt med Sverige under de 

första decennierna på 1900-talet betraktas som mellanhänder som bidrog till 

kunskapsproduktion om alternativa andligheter? Hur framträder de som aktiva, kreativa, 

dynamiska och förhandlande ombud istället för statiska, auktoritära andlighetsförkunnare som 

är underordnade en större religiös struktur? 

     Då mellanhänder beskrivs som personer som rör sig mellan olika kulturella och 

geografiska sammanhang blir frågan om den egna identiteten av vikt. Kapil Raj beskriver 

dock inte mellanhanden som en passivt mottagare av kolonisatörers information, utan som en 

aktiv aktör som är medveten om sin unika positionering mellan kulturer. I exemplen utifrån 

Tagore formas han dock av den svenska pressen till ”orientalen” med profetiska drag: en slags 

österns Kristusgestalt. Exotiska konnotationer staplas på varandra: mystik, ursprunglighet och 

vishet. Även Acharya framställs i bild som den mystiske filosofen, som i sin turban blickar 

långt bort i fjärran. I både Tagores och Acharyas exempel syns alltså Saids idé om västs 

projektioner på ett ”orientaliserat” subjekt. Samtidigt framträder hur Acharya sannolikt är 

medveten om hur han presenterar sig som alternativa andligheters budbärare i hur han 

arrangerar sig i fotostudion. Det här blir ett exempel på mimikry, som Acharya medvetet 

använder sig av för att framställa sig som en sannyasin (munk). Här blir Acharya den aktiva 

mellanhanden, ett kulturellt ombud, som använder sig av sin kulturs unika yttringar för att 

tydligare leverera ett alternativandligt budskap. Även Tagore kliver ur rollen som passiv vis 

man, genom att använda sig av dagspressen för att föra fram sina budskap till Sveriges folk. 

Genom att skapa sig ett åsiktsutrymme i media framträder Tagore med den nomadiska 

expertens privilegium: att som en tredje part objektivt uttala sig om universella livsfrågor. 

     Här framträder alltså den projicering som Said talar om, samtidigt som exotiseringen 

används av mellanhänderna själva som en hävstång för att tydligare få fram sina budskap. På 

det viset framstår de inte längre som pacificerade av västs fantasier, utan som drivna 

mellanhänder.         

     Raj beskriver ombudet eller mellanhanden som överskridare av klassiska territoriella 

formationer genom att laborera med möjligheter och restriktioner. En mellanhand kan 
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konstruera platser, fungera i nätverk och skapa egna lösningar som är avpassade för den egna 

verksamheten. Något som jag i uppsatsen väljer att kalla för andlig entreprenör.  

     Som mellanhand med avvikande bakgrund än Tagore och Acharya får Tingley en 

annorlunda betydelse i formandet av alternativa andligheter. Med henne beskrivs alternativa 

andligheters praktiker som en livsstil i Raja Yogaskolans tappning. Genom Tingley 

framträder en kreativ mellanhand och andlig entreprenör, som korsar ett andligt budskap med 

ett socialt engagemang i form av uppfostran och nationalistiskt anstrukna anföranden. Hon 

kan ses som ett exempel på en mellanhand som fungerar i nätverk och som skapar egna 

lösningar lämpade för den egna verksamheten. Tingleys funktion som andlig entreprenör 

märks i projektet att marknadsföra Raja Yogaskolan som en praktik och livsstil. Och 

strategierna för att sälja in sitt utbildningssystem blir med hjälp av socialt patos och nationella 

undertoner, kryddat med stärkande konfirmationer om gudomligheten i varje människa. 

     En ytterligare aspekt signifikativ för mellanhanden, är den unika positionen mellan 

kulturer. Raj diskuterar hur de kulturella mellanhänderna inte är i ständig rörelse, utan istället 

stannar under längre tidsperioder på en och samma plats. Placeringen mellan platser eller 

kulturer gör att ombudet blir en slags nomadisk expert. Även om Tagore bara gör visiter, 

Acharya bosätter sig i Norge och Tingley befinner sig i Sverige under längre perioder utan att 

flytta till Sverige, så påvisar ändå materialet hur alla tre mellanhänder i någon mån skapar sig 

ett svängrum för att med mellanhandens neutrala distans uttala sig om väst i allmänhet och 

Sverige i synnerhet. 

     Både Tagore och Acharya kommunicerar med mellanhandens näst intill diplomatiska 

immunitet och kan kosta på sig att, med en tillsynes objektiv attityd, ha expertsynpunkter på 

såväl sitt hemland som Sverige, eller hur alternativandlighet kan och bör kombineras med 

vetenskap – något som gör dem som kunskapsproducenter. För Tingleys del blir det att påvisa 

hur hon lärt känna den svenska själens djup och hur hon också, med sin andliga och praktiska 

sakkunnighet från Point Loma, kan förlösa svenskarnas inneboende och unika gudomlighet.    

III. ALTERNATIVA ANDLIGHETERS ARENOR 
Arenorna fungerar som rumsliga, geografiska eller institutionella förutsättningar där 

alternativa andligheter ges plats att presenteras och ombildas. Till exempel blev The 

Parliament of the World's Religions en arena där alternativa andligheter kunde formas. 

Världsreligionerna skulle representeras, samtidigt som marginaler fanns för alternativa 

förklaringsmodeller. Tack vare den öppna plattform som religionskongressen utgjorde kunde 
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Vivekananda – som skulle redogöra för hinduismen – få utrymme att leverera ett 

egetkomponerat filosofipotpurri.107  Liksom alternativa andligheter söker sina strukturer, 

provas med andra ord också olika platser i funktionen som andlighetens arenor.  

     I det här avsnittet studeras hur olika arenor bidrar till meningsproduktionen om alternativa 

andligheter. Siktet är inställt på tre platser: föreläsningssalen som ett andligt scenrum, 

Visingsö som geografisk plats samt Svenska Akademien och Stockholms högskola som 

institutionella plattformar. Jag betraktar de platserna som undersöks som en form av 

kontaktzoner: sociala miljöer som möjliggör samtal, integrering och kollisioner mellan 

kulturer i mötet kring alternativa andligheter. Alternativandligheten presenteras alltså inte på 

strukturellt slutna eller hierarkiskt låsta platser.  Istället rymmer platsbegreppet flera olika 

typer av miljöer som skapar förutsättningar för nya andligheter att undersökas och ges uttryck.  

Ett andligt scenrum - Föreläsningssalen 
Då alternativ andlighet var oklar i sina konturer, och religionens naturliga rum (som t.ex. 

kyrkorummet) inte var ett alternativ, var valen av mötesplatser inte självklara. Exempelvis 

ägde det första teosofiska mötet rum 1888 hemma hos Viktor Rydberg i hans lägenhet på 

Karlavägen.108 När Tingley, Tagore och Acharya kom till Sverige, blev därför platser som 

kunde ge ämnet rättvisa något att förhålla sig till. Ett möjlighetsvillkor för meningsproduktion 

om alternativa andligheter blev att skapa suggestiva miljöer som kunde ge rymd åt de 

alternativreligiösa tankarna. Det här kan påvisas i Katherine Tingleys val och konstruktioner 

av föreläsningssalar i syfte att fungera som andliga scenrum. 

     1899 arrangerades det Universella Broderskapets kongress på bl.a. Kungliga 

Vetenskapsakademien och Musikaliska Akademien. Båda var vid förra sekelskiftet centrala 

miljöer för kulturspridning och kunskapsöverföring bland samhällets borgerlighet i 

Stockholm. Innan Stockholms högskola bildades 1887 var Vetenskapsakademien centrum 

som forskningsinstitution, och fast högskolan gradvis växte sig större, förblev 

Vetenskapsakademien en medelpunkt för vetenskapliga diskussioner.109 Musikaliska 

Akademiens huvuduppgift var att ansvara för den högre musikutbildningen i Sverige, och fick 

1866 beteckningen ”konservatorium”. Oscar II var under åren 1864-1872 (då han var 

kronprins) ordförande i Musikaliska Akademien, något som höjde dess status.110  

																																																								
107 De Michelis, s. 112. 
108 Petander, s. 578.	
109 ”Vetenskapsakademiens historia”, 1900-talet, http://www.kva.se/sv/om-oss/historik/vetenskapsakademiens-
historia-1900-talet, 2018-02-18. 
110 ”Historik”, http://www.musikaliskaakademien.se/omakademien/historik.38.html, 2018-02-18. 
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     När Tingley åter besökte Sverige 1907, blev valet av föreläsningsplats Kungliga Operan i 

Stockholm. SvD beskriver hur ”Kungl. teaterns portar öppnat sig” för den teosofiska 

världsrörelsens ledare, med inte mindre än att operasalongen fylldes ”från golf till tak”.111 Då 

Kungliga Operans salong med plats för över tusen åskådare rymde fler än Musikaliska 

Akademiens och Vetenskapsakademiens föreläsningssalar var Operan ett effektivare rum för 

Tingley att föra fram sitt budskap.  

     Med tanke på att Raja Yogaskolan var baserad på en social fostringsidé var det sannolikt 

inte en slump att de här tre arenorna valdes ut. Stöd från samhällets borgerskap krävdes för att 

skolprojektet skulle kunna gå i lås, och med de här representativa platserna stärktes 

trovärdigheten. Akademierna och Operan blev övertygande arenor där möten kunde ske 

mellan publiker från de högre samhällsskikten och de amerikanskledda teosoferna. Samtidigt 

var dessa platser så pass öppna och förutsättningslösa att de kunde rymma presentationen av 

en andlighet under konstruktion, och som böljade mellan kultur, filosofi och vetenskap. 

Platser där en amerikansk andlighetskultur kunde möta en svensk publik, nyfiken på alternativ 

tro.  

     En förutsättning för att kunna utnyttja dessa platser var att teosofernas medlemsskara 

bestod av personer ur överklassen med försänkningar i det högre utbildningssystemets 

nätverk. Gustaf Zander var en, Osvald Sirén en annan. Zander var ordförande i det 

Universella Broderskapet, tillika läkare, ortoped, och upphovsman till den mediko-mekaniska 

sjukgymnastiken. 1880 började Zander föreläsa på det som kom att bli Stockholms högskola 

och 1896 blev han ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.112 Osvald Sirén var under 

tiden amanuens på Nationalmuseum (som han sedan blev intendent för), samt professor på 

Stockholms högskola.113  

     Men för att marknadsföra teosofin i allmänhet, och Broderskapets andliga 

utbildningssystem i synnerhet räckte det inte att bara hitta lämpliga arenor som hade den rätta 

blandningen av trovärdighet och förutsättningslöshet. Det gällde också att skapa en andlig 

stämning. Här krävdes alltså en konstruktion av ett andligt scenrum. Med andligt scenrum 

åsyftar jag inte bara spelplatsen, utan även rekvisita och kostymer som krävdes för att kreera 

den rätta atmosfären.  

																																																								
111 ”Katherine Tingley på Operan.”, SvD 1907-09-21, s. 8. 
112 Den mediko-mekaniska sjukgymnastiken utövades i för syftet konstruerade träningsapparater. Arend 
Wallenquist, ”Gustaf Zander: en pionjär inom sjukgymnastiken”, Årsbok för Östergötlands medicinhistoriska 
sällskap och Medicinhistoriska museet i Linköping (1985), s. 34ff.  
113 ”Osvald Sirén”, https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=5955#Biografi, 2018-03-09. 
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     Den här medvetenheten om helhetsintrycket märks i Tingleys föredragsarrangemang. 

Genomgående moment var pyntade föreläsningssalar, suggestiv musik och scenkostymer. 

Föreläsningsrummen under teosofkongressen 1899 var prydda med ”fanor, flaggor, girlander, 

vimplar, grönt och blommor” och dekorationerna redogjordes gärna och ingående i pressen.114 

Musikaliska stämningshöjare var också en del i det teosofiska föreläsningskonceptet. Mellan 

talen spelades lyriska musikstycken för orgel och piano, ”Siegfrieds död ur Wagners 

Götterdämmerung”, eller ”intonation som plägar sjungas af adepterna i Point Loma”.115 Även 

bildvisningar var återkommande programpunkter. För att skapa den önskvärda stämningen, 

utan att ge avkall på det informativa momentet, användes skioptikonbilder. Idealistiska och 

drömska bilder från Raja Yogaskolan i Point Loma förevisades vid flertal tillfällen, där det 

genom bilderna framgick hur kolonin hade som ”syfte att såväl kroppsligt som andligt 

förädla” ungdomen.116  

     Förutom dekorerade salar, musikstycken och stämningsfulla skioptikonbilder, blev också 

val av kläder ett verktyg för att förstärka andlighetens scenrum. Första gången Tingley 

besökte Sverige 1899, tycktes klädedräkten ännu inte vara ett utarbetat koncept. Pressen 

noterade avmätt att hon bar regnkappa oavsett väderlek.117 Men när Tingley återvände 1907 

var det inte bara unga kvinnliga statister i ”frappanta fotsida hvita dräkter” draperade med 

slingerväxter som bidrog till den besjälade stämningen. Tingley hade bytt ut regnkappan och 

trädde själv in i fotsid vit dräkt, smyckad med blommor.118  

     För att signalera alternativa vägar till tro krävdes alternativa formspråk. Och i 

konstruktionen av det andliga scenrummet framträder element som understryker esoterism. 

Salar överhöljda av blommor, stämningsfull musik, drömska skioptikonbilder och grekiska 

dräkter. Samtliga komponenter bidrar till att sammantaget skapa en känsla av något skirt, 

mystiskt, naturromantiskt och ursprungligt. Med andra ord: element som kunde skapa 

kunskapsproduktion om alternativa andligheter.   

      I undersökningen av föreläsningssalen som ett andligt scenrum framträder två 

beståndsdelar för att lyfta fram och förstärka meningsskapande om alternativ andlighet: dels 

trovärdighet och vetenskap. Dels esoterism och skönhet.  

																																																								
114 ”Universella Broderskapets kongress. HON är här”, DN 1899-09-12, opag.  
115 ”Universella Broderskapets möte i går”, SvD 1899-09-19, opag. 
116 ”Konungen på teosofmöte.”, DN 1899-09-19, opag. 	
117 ”Universella Broderskapets kongress. HON är här”, DN 1899-09-12, opag. Ett par dagar senare meddelar 
DNs journalist hur ”miss Katherine A. Tingley, som fortfarande, trots den vackra sensommardagen, var klädd i 
regnkappa äfven under sessionen.” ”Universella Broderskapets kongress”, DN 1899-09-14, opag.  
118 ”Konungen på teosofmöte.”, DN 1899-09-19, opag. & ”Katherine Tingley på Operan.”, SvD 1907-09-21, s. 
8.  
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     I och med scenplatser som Akademierna och Operan kunde alternativa andligheter framstå 

som något tillförlitligt och tryggt i ögonen på det borgerliga klientel som Tingley behövde 

komma i kontakt med för att få social tyngd. De här arenorna bidrog till att konst och 

vetenskap blev implicita moment i framtoningen av det Universella Broderskapets 

alternativandlighet. Genom att i dessa trovärdiga rum addera ett bygge av ett andligt scenrum 

med näst intill teatrala medel så som scenografier, kostymer och musik skapades ytterligare 

en dimension: en suggestiv andlighet.  

     En signifikativ strategi för att formulera och skapa alternativa andligheter blev att 

kombinera något som var känt med något okänt. Ett exempel var inom teosofin där man ville 

förklara själavandring med hjälp av vetenskapliga förklaringsmodeller så som kausalitet. 

Liknande taktiker märks i konstruktionen av det andliga scenrummet, där man genom att 

kombinera trygga borgerliga miljöer med esoteriska effekter ökade känslan av andlig 

atmosfär. Här framstår föreläsningsrummen som kontaktzoner. Platser där svensk 

borgerlighet möter en alternativ andlighet i form av amerikansk teosofi. Platser som möjliggör 

ett utforskande där olika kulturer och fenomen kan sammanföras och provkombineras.  

 

En geografisk plats – Visingsö 

Då alternativa andligheter uppvisar eklektiska drag med en förkärlek för att kombinera kända 

och okända företeelser, blir möten mellan kulturer ett villkor för meningsproduktion. 

Kontaktzoner i form av fysiska platser och institutionella strukturer blir också en 

förutsättning. Men kontaktzoner är inte alltid friktionsfria ytor för givande möten och 

samförstånd. Marie Louise Pratt beskriver kontaktzoner som platser där spänningar, krockar 

och parodiering också uppstår. I processen i att skapa kunskapsproduktion om alternativa 

andligheter höjdes också kritiska röster. Den här kritiken i dess mest gripbara form går att få 

syn på genom att studera bygget av Raja Yogaskolan 1913. Här kom kritiken att kanaliseras 

till en konflikt om en plats: Visingsö.  

     1897 hade bygget av Tingleys utopiska uppfostringsinstitut påbörjats utanför San Diego i 

Kalifornien. Och Visingsö blev platsen som Tingley valde ut för att bygga den svenska 

motsvarigheten till den idealistiska internatskolan. 119 Andlig fostran stod på schemat och 

skolan skulle bli mötesplatsen för svenska ungdomar att under amerikansk teosofisk ledning 

odla kropp och själ. Harmoni var ledordet. Sommaren 1913 skulle bygget av Raja Yogaskolan 

på ön i Vättern ta sin början. 

																																																								
119 Damast, opag. 
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     När grundläggandet av skolan börjar närma sig noterar DN att ”Madame Katherine 

Tingley” ska anlända en månad innan grundstenen ska läggas för att övervaka bygget av en 

amfiteater för 1500 åskådare samt av en historisk hallbyggnad. DN skriver hur skolan till hela 

sin natur ska vara osekteristisk och syftet är att, förutom moralisk uppbyggnad, verka för 

”allmän fred folken emellan”.120 

 

                    Fig. 4. Från uppsättningen ”Eumenider” i Point Loma som Tingley regisserade 1922.121     

 

I juni 1913 var det dags. Den 6 juni redogör DN i detalj för teosofkongressens kommande 

tredagarsprogram som ska gå av stapeln under midsommar. Förutom det historiska festtåget 

med 1600-talsgreven Per Brahe d.y. i spetsen, ska även det historiska skådespelet ”Folkets 

ljusbringare” framföras, med bland annat Dramaten-skådespelaren Anders de Wahl i en av 

rollerna. På själva midsommarafton ska dramat ”The Aroma of Athens” framföras på den 

projekterade grekiska teatern av lärjungar från ”Raja Yoga-universitetet” i Kalifornien. 

Dessutom utlovas en uppvisning i svenskt hemliv i levande tablåer med Margareta Fredkulla 

från 1100-talet.122 I en närliggande artikel samma dag i DN, låter man meddela att konstnären 

Julius Kronberg donerar hela sin ateljé till Raja Yogaskolan på Visingsö. Dessutom har 

Osvald Sirén arrangerat en utställning på ön med konstverk av bl.a. Carl Larsson och Bruno 

Liljefors.123  

     Visingsö iordningställs för att fungera som en plattform för Tingleys teosofandliga modell. 

En amfiteater och hallbyggnad byggs för att skapa rätt miljö för kongressen. Arrangemanget 

																																																								
120 ”Teosofikongress å Visingsö, DN 1913-05-02, s. 4. 
121 ”Aeschylus' The Eumenides”, https://psm.newmedialab.cuny.edu/e1s3.htm, 2018-05-05. 
122 ”Den teosofiska fredskongressen på Visingsö”, DN 1913-06-06, s. 5.   
123 ”Raja Yoga-skola på Visingsö”, DN 1913-06-06, s. 5.   
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andas en kombination av internationell alternativandlighet med antikgrekiska drag, svensk 

ursprunglighet, och samtida konst. På Visingsö märks åter kombinationsreceptet. Här blir de 

kända ingredienserna svenskhet och anrik historia, medan det kittlande och okända 

representeras av grekiska dramer och Raja Yogaskolans ungdomar från Kalifornien.   

     Om DN skrev i näst intill förväntansfull anda inför det kommande 

midsommarprogrammet, så var tonen en annan efter tillställningen. DNs utsända beskriver 

den 25 juni hur dagarna blev en ”odefinierbar blandning av skönt och futtigt, upphöjt och 

stillöst”, och undrar hur Tingley ”låtit en sådan avskyvärd rappakalja, så i text som utförande, 

komma till synes som i ’Folkets ljusbringare’”?124 Men den känsliga punkten var inte det som 

kom att betraktas som ett pompöst och missriktat spektakel, utan att det just var Visingsö som 

hade valts ut som geografisk plats för det alternativandliga projektet. Problemet var att om 

Tingley och hennes teosoffalang såg Visingsö som en lämplig arena för ett möte mellan olika 

kulturer och för alternativ andlighet att blomma, så hade domkapitlet i Växjö en annan syn på 

saken. De kom att kritisera projektet hårt. En dryg månad efter kongressen reser SvD till 

Visingsö för att på ort och ställe göra en undersökning av den ”stora striden mellan 

amerikansk smartness och svensk hembygdskänsla”. Resultatet blir en dryg helsida. Visingsö 

framställs extensivt som den ”yppersta platsen bland Sverige äldsta kulturbygder”. Efter en 

beskrivning av hur stenar, dungar, ruiner och släkten har kommit och gått utan att rubba 

idyllen under flera tusentals år på ön, skildras hur teosofernas ”översteprästinna” plötsligt 

klev in på arenan. Med sitt sällskap från ”yankeelandet” slog hon sig ner, bredde ut sig och 

ville liksom ta hand om hela Visingsö. SvD sammanfattar hur det var en objuden gäst som 

kom till minnenas borg.125  Även om artikeln markerar skepsis gentemot Tingleys andliga 

budskap paketerat i amerikansk marknadsföringsanda, så tycks grundproblematiken vara att 

själva Visingsö skulle bli platsen för ett teosofiskt utbildningscenter.  

     Pressen rasade, representanter för Svenska kyrkan bestred projektet, och domänstyrelsen 

motsatte sig att något överhuvudtaget skulle byggas på ön.126 Det som var Tingleys stora 

projekt: att skapa en bestående kontaktyta för samarbete, transkulturella möten och 

tvåspråkighet, blev i medieringen istället en plats där hennes idéer öppet kunde kritiseras, 

ironiseras och fördömas. Ett centrum där alternativandlighetspraktiker skulle förverkligas och 

																																																								
124 ”Tingley-teosofernas kongress på Visingsö”, DN 1913-06-25, s. 6. 
125 ”Visingsö under mrs Tingleys spira.”, SvD 1913-08-09 s. 8-9. Visingsö var under 1100- och 1200-talen bas 
för den svenska kungamakten. Borgen syftar till Visingsborg. 	
126 Ibid. Samt: ”Estetisk svinskonsoppa”, GA 1913-07-01, s. 4; ”Teosofernas omstridda planer på Visingsö”, DN 
1913-08-02, s. 5, ”Teosoferna å Visingsö”, GA 1913-09-19, s. 1. 
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där ungdom skulle fostras till en andlig livsstil blev i Raja Yogaskolans tappning 

svårgenomförbar.  

     En asymmetri mellan storstadsmänniskor och landsbygdsbor, mellan amerikanska och 

svenska värden och mellan alternativ andlighet och kristendom framträder. Mötena mellan det 

kända och det okända, kombinationerna för att producera mening om alternativa andligheter, 

blev istället en frontalkrock på Visingsö. För om utrymme för skepsis gentemot alternativa 

andligheter inte riktigt fanns i de mondäna miljöer som Akademierna eller Operan, så gavs 

här en öppning. Visingsö blev en arena där offentlighet, publiker och press kunde uttrycka sitt 

missnöje. Ur den synvinkeln kan Visingsö som kontaktzon ses som ett möjliggörande att 

faktiskt utrycka kritik och misstro gentemot alternativa andligheter, åtminstone Tingleys 

variant av den. Den geografiska platsen i Småland blev inte den anpassningsbara 

mötesplatsen som de borgerliga storstadsmiljöerna utgjorde. Istället blev det ett slagfält där 

strider för andliga och kulturella värden kunde blomma ut, och där realiserandet av 

alternativandlighet som livsstil gick ur striden som förlorare. Efter att Raja Yogaskolans 

första byggsten ceremoniellt hade placerats på Visingsö midsommaren 1913 lades projektet 

på is. Åtminstone fram till Tingleys nästa besök 1922. 

Institutionella plattformar 
Inte bara rum och geografiska platser blev scener för möten och kritik runt alternativa 

andligheter. Exempel på institutioner som kom att fungera som arenor för meningsproduktion 

om alternativa andligheter är Svenska Akademien och Stockholms högskola.  

Svenska Akademien 

Den projicering om österns visdom som syntes i pressens mediering av Acharya och Tagore 

var i mångt och mycket i linje med den österlandsromantik som låg i tiden. Vurmen för öst 

kan ses i hur Svenska Akademien kom att bli en scenplats, där anglosaxiska romantiker och 

svenska nobelkommittén möttes runt en hänförelse över en indisk diktare. I det här avsnittet 

undersöks hur en institutionell arena som Svenska Akademien kom att fungera som en viktig 

kontaktzon för meningsskapande och spridning av alternativa andligheter.  

     Fredagen den 14 november 1913 tillkännagav pressen att den indiske skalden 

Rabindranath Tagore skulle tilldelas Nobelpriset i litteratur. Aftonbladet skriver att Svenska 

Akademien tycktes ”sedan någon tid ha varit på det klara med” att Tagore skulle samla flest 

röster till priset, och valprocessen beskrivs ha tagit sin början då diktverket Gitanjali blev en 
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framgång i England.127 SvD gör egna efterforskningar kring förloppet och publicerar en 

intervju med ledamot i Svenska Akademien, tillika professorn i österländska språk, Esaias 

Tegnér. Tegnér redogör för hur akademiens ledamöter noga studerat den engelska versionen 

översatt av Tagore själv, och berättar hur Thomas Sturge Moore, medlem av Royal Society of 

Literature of United Kingdom rekommenderade Tagore för Nobelpriset och hur de aderton 

var ”öfverens om att man stod inför en utomordentligt märklig personlighet, som mer än de 

flesta var förtjänt af att utmärkas”. Ett val som ledamoten hoppas ”skall hälsas med 

tillfredställelse öfverallt där den märklige mannen är känd”.128  

     Liksom diskuterats tidigare, framgick i pressen hur en kultiverad och nobel personlighet 

från öst fått priset. Mannen Tagore stod i förgrunden. Det här kan spåras till 

rekommendationen som Moore gjorde till Svenska Akademien. Moore och poeten William 

Yeats var vänner, tillika romantiker och mystiker. De fascinerades av österlandet och vad 

Tagore hade att erbjuda: förfinad exotism, uråldrig visdom och naturromantisk poesi. I 

förordet som Yeats skrev till Gitanjali 1912, och som finns i samtliga av de åtta svenska 

upplagor mellan 1913 och 1920, är Yeats hänförelse påtaglig. Tagores diktning har försatt den 

irländske poetens ”blod i rörelse, som intet annat på åratal”. Och Yeats bär med sig diktverket 

dag efter annan. Han har läst på järnvägar, omnibustak och restauranger, och ofta har han 

”lagt det samman” ifall någon främling skulle se hur djupt det grep honom.129 Tagore beskrivs 

frambringa en överlägsen kultur som ”besjälar allt och alla” och som kunde ”ha vuxit upp ur 

Indiens jord som gräset eller säven”. Och det är inte bara Tagores diktning som har den 

ursprungliga kontakten med jorden. Även hans bror Dwijendranath beskrivs som en stor 

filosof, som i sin naturlighet fått ekorrarna att ”hoppa ned från grenarna och klättra på hans 

knän och fåglarna [att] sätta sig på hans händer”.130 Ytterligare ett element som framträder i 

Yeats berusade förord är känslan av att det är en uråldrig kunskap som sipprar fram i Tagores 

poesi. Yeats utbrister hur han betraktar Tagores enkelhet som ”ärftlig, en mystik som vuxit sig 

stark genom århundraden”.131 

     I någon mening framträder en asymmetri i Svenska Akademien som arena. Moore och 

Yeats har uppenbart exotiserande idéer om Tagore som budbärare av en autentisk, andlig 

kunskap från öst. Deras romantiska passion för det orientalistiska får nobelkommittén att ge 

																																																								
127 ”Det litterära Nobelpriset till en bengalisk skald”, AB 1913-11-14, s. 5.  
128 ”Professor Tegnér om den nya Nobelpristagaren”, SvD 1913-11-15, s. 9.  
129 W.B Yeats, ”Inledning”, i Gitanjali: en samling dikter, af författaren öfverförda till engelsk prosa från 
originaldikterna på bengali, Rabindranath Tagore, (Stockholm, 1920), s. 1 & s. 5. 
130 Ibid. s. 3ff.  En passage som DN tar fasta på och återger ordagrant i ”Nobelpristagaren i litteratur i år: Indiska 
skalden Rabindranath Tagore.”, DN 1913-11-14, s. 1. 
131 Yeats, s. 10 & ”Nobelpristagaren i litteratur i år.”, DN 1913-11-14, s. 1. 
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Tagore litteraturpriset, och där den svärmande uppfattningen om Tagore sprids genom 

ledamöternas och dagspressens berättelser. Spridningen av romantiseringen kan spåras så 

långt fram som 1950, då Sven Hedin återberättar historien om ekorrars och fåglars 

vänskapliga relation till familjen Tagore.132  

     Här synliggörs hur västerlandets drömmar om det autentiska österlandet möjliggörs, 

vidimeras och i någon mån institutionaliseras genom den arena som Svenska Akademien 

tillhandahåller. Här framträder Edward Saids postkoloniala teori återigen om orientalen som 

en projektion av västs fantasi av det mystiska österlandet. Den bild av Tagore som en aktiv 

representant för alternativa andligheter som tidigare diskuterats får här vika undan för bilden 

av den naturnära, autentiske kloke mannen som i någon mån är Poeten. Görandet blir i 

Svenska Akademien ett varande.  

     Svenska Akademien som kontaktzon möjliggör och sprider åtminstone tre spår i 

kunskapsproduktionen om alternativa andligheter. För det första att Indien har en besjälad och 

andlig kultur, djupt kopplad till naturen. För det andra att det är ett kontemplativt sökande 

som utvecklats under långa tidsrymder. För det tredje att denna kunskap inte erövras, utan är 

något som ärvs. 

Stockholms högskola  
Samtidigt som Rabindranath Tagore tilldelades Nobelpriset i litteratur, befann sig hans 

landsman Ananda Acharya i London. Och tre år senare öppnade Stockholms högskola upp 

sina portar för Acharyas föreläsningsserie om indisk filosofi.133 Föreläsningsserien som 

erbjöds vintern och våren 1916, var en del i ett större föreläsningsprojekt som Stockholms 

högskola tillhandahöll.  

     Redan hösten 1877 hölls de första öppna föreläsningarna i det som 1878 kom att bli 

Stockholms högskola.134 Anders Ekström beskriver i ”Vetenskapens allmänhet eller 

allmänhetens vetenskap?” hur en universitetspolitisk omläggning resulterade i att de nya 

universiteten började inrikta sig mer mot forskning. Med det skulle vetenskapen ”med 

motiveringar om folkets behov av upplysning och bildning, göras tillgänglig för 

allmänheten.”135 I ljuset av det kan de öppna föreläsningarna på Stockholms högskola ses som 

																																																								
132 I Hedins version är det dock inte brodern som är djurvännen, utan Rabindranath själv. Sven Hedin, Stormän 
och kungar (Stockholm, 1950), s. 349f.  
133 Annons ”English Lectures”, 1916-02-24, AB, s. 3, DN, s. 16 & SvD, s. 13.  
134 ”Högskolan bildas 1878”, https://www.su.se/om-oss/fakta/2.1265/%C3%B6ppenhet-nyskapande-och-
gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-stockholms-universitets-historia-1.74472#1. 2018-01-28. 
135 Anders Ekström, ”Vetenskapens allmänhet eller allmänhetens vetenskap?” i Den vildväxande högskolan: 
Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar, red. Lillemor Kim & Pehr Mårtens (Stockholm, 2003), s. 83.  
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ett led i att tillgängliggöra vetenskapen. Och i Acharyas filosofiserie presenterades ett grepp 

som skulle kunna ge akademisk kunskap en folklig skjuts: vetenskap och andlighet i ett. Den 

här kombinationen hade teosoferna lobbat för i decennier. Skillnaden blev att Acharya i 

egenskap av professor i logik från Calcutta – till skillnad från teosoferna – fick tillträde till en 

plattform för vetenskapligt verifierade samtal. Som en högskola med föreläsningsserier i 

matematik, fysik, kemi och geologi, så småningom även i kulturhistoria och nationalekonomi, 

så blir det här ett exempel på Per Wisselgrens beskrivning av ”en ny typ av kunskap som 

sökte sin publik”.136 Även om delar av den andlighet som Acharya levererade hade cirkulerat i 

teosofiska sammanhang, kunde andra och bredare publiker bjudas in när Stockholms högskola 

blev en spelplats för andliga tankar under vetenskapens banér. Med högskolan som styrkande 

instans för vidimerad kunskapsproduktion kunde publiker som inte var öppet intresserade av 

andliga idéer ändå exponeras för alternativa andligheter.  

     På vad sätt fungerade då Stockholms högskola som en plattform där alternativa andligheter 

kunde ta form? 1916 hade disciplinerna för högskolan ännu inte konsoliderats. I högskolans 

katalog vårterminen 1916 finns följande vetenskapliga institutioner redovisade: matematik, 

mekanik, fysisk, kemi, biokemi, geologi, mineralogi, botanik, zootomi, geografi, 

socialvetenskap, juridik, konsthistoria samt arkeologi.137 Vilken institution Acharya bjudits in 

av är oklart. Då de mest närliggande ämnena, filosofi och indologi, inte fanns representerade, 

är det tänkbart att Acharya inte heller behövde underordna sig dessa discipliners strukturer. 

Det kan i sammanhanget vara värt att notera att avhandlingar som delvis eller helt diskuterat 

indisk filosofi redan lagts fram i Norden: T.ex. Jarl Charpentier på Uppsala universitet 1908 

och Poul Tuxen 1911 på Köpenhamns universitet.138 Då Acharya vid ett flertal tillfällen 

klagade över att Skandinavien inte inkluderat indisk filosofi på universiteten, så var han 

antingen ovetande om eller negligerade medvetet det akademiska intresset i Norden. Något 

som kunde ge honom större svängrum för resonemang och slutsatser där andlighet tilläts kläs 

i vetenskaplig dräkt. Ett spelrum som Stockholms högskola 1916 kunde tillhandahålla.  

Diskussion: Alternativa andligheters kontaktzoner  
I det undersökta materialet syns hur platser och institutioner skapar arenor för 

meningsproduktion om alternativa andligheter. Fyra tydliga linjer framträder.  

																																																								
136 Wisselgren, s. 254. 
137 Stockholms högskolas katalog, (Stockholm, 1903-1960) Vårterminen 1916, s.24ff. 
138 Poul Tuxen, Yoga: En Oversigt over den systematiske Yogafilosofi paa Grundlag af Kilderne (Diss. 
Köpenhamn, 1911), samt Jarl Charpentier, Studien zur indischen Erzählungsliteratur. 1, 
Paccekabuddhageschichten (Diss. Uppsala, 1908).	
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     För det första framstår andlighetens kontaktzoner som öppna arenor, snarare än hierarkiska 

strukturer. Det kan tyckas motsägelsefullt då de institutioner som har studerats, Svenska 

Akademien och Stockholms högskola, inte hade agendor där alternativa andligheter 

egentligen kunde skjutas in. Däremot uppstod oväntade luckor som bidrog till att alternativa 

andligheter kunde framträda. Svenska Akademien blev en språngbräda, inte bara för att 

Tagores poesi, utan också för hans tankar om livets villkor. Vurmen för det mystiska och visa 

Indien befäste visserligen exotiseringen kring ”österlandet”, men blev samtidigt en 

utgångspunkt för att tankar med rötter i indisk filosofi kunde introduceras för en stor publik. 

Stockholms högskola hade varken institutioner för filosofi eller indologi som hade kunnat ge 

plats för en indisk professor i logik. Men kanske på grund av att Acharya inte hörde hemma i 

någon institution uppstod också en möjlighet att inte behöva förbinda sig till en disciplin. 

Istället öppnade sig ett fält för Acharya att kunna röra sig mellan olika ämnen och föreslå 

kombinationer av dem. Visingsö var den plats som kanske inte skulle ha behövt skapa 

problem för alternativa andligheter att ta mark. En geografisk plats, där större delen av 

aktiviteterna (åtminstone initialt) skulle vara utomhus. Istället blev det platsen där 

alternativandligheten stötte på motstånd. Det som tillsynes var en öppen, tillgänglig och fri 

plats, visade sig istället bära en historia om svenskhet och vara ett område som rymde kristet 

och politiskt motstånd.      

     För det andra skulle kontaktzonerna kunna härbärgera möten mellan kända och okända 

kulturer. En strategi som visade sig vara en viktig del av kunskapsproduktion om alternativa 

andligheter. Stockholms högskola, som nyss påpekats, gav plats för kombinationen indisk 

andlighet och vetenskaplighet. Svenska Akademien blev, kanske tack vare Yeats och Moores 

lobbyverksamhet, inkörsporten för att en österlandsyra kunde svepa in i de svenska 

salongerna. Vetenskapsakademien, som skulle vara ett utrymme för akademiskt verifierbara 

diskussioner öppnade sina portar för Tingleys Universella Broderskap och blev ett veritabelt 

scenrum för esoterisk andlighet. Visingsö blir ånyo exemplet där försöket att skapa plats åt 

alternativa andligheter inte föll väl ut. Varken kombinationen nyandlighet i grekisk stil och 

Svenska kyrkans väktare, eller storstadsamerikaner och smålänningar, blev fungerande möten. 

Eller som SvD hade formulerat: ”amerikansk smartness och svensk hembygdskänsla” tycktes 

inte vara förenliga.  

     För det tredje framstår andlighetens kontaktzoner som asymmetriska. I Pratts resonemang 

talar hon om ojämna förhållanden med utgångspunkt i den som kolonialiserar/den som blir 

kolonialiserad, centrum/periferi, den samme/den andre i kontaktzonerna. Asymmetrin på de 

arenor som studerats har delvis en annan tyngdpunkt. Svenska Akademin är den plattform 
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närmast Pratts resonemang där oregelbundenhet syns i idén om öst och väst. Öst skrivs, i 

motsatt förhållande till väst, fram som en källa för uråldrig kultur och klokskap. Kort sagt: 

Exotisering par excellence. Ett liknande fenomen men i mildare tappning kan skönjas på 

högskolan. Acharya uppfattas som udda, sällsam och fascinerande i den svenska akademiska 

miljön. Det annorlunda och det exotiska, som i andra fall av ojämna relationer skulle kunna 

uppfattas som en underordnad kvalitet, blir för Tagore och Acharya unika egenskaper som 

bidrar till att meningsskapandet om alternativa andligheter tar fart och sprider sig från 

kontaktzonerna. I Tingleys exempel framträder en annan asymmetri. Hon kommer inte med 

en avlägsen hemlighet från österlandet. Däremot är hon amerikanska, kvinna och driven 

entreprenör som kreerar mystik. Något som ger ett annat och adderande perspektiv på hur 

kunskap om alternativa andligheter produceras. Och när hon gör sina första framträdanden på 

Stockholms musikaliska och vetenskapligt orienterade scener 1899 och 1907 uppfattas hon 

som en frisk fläkt från drömmarnas land. Den svenska, kanske inte fullt så esoteriska, 

borgerligheten fascineras av de romantiska, svärmiska och sköna dragen i hennes tolkning av 

andlighet. I alla tre fall blir kontaktzonernas asymmetri fördelaktig för ombudens del. På 

Visingsö blev däremot just asymmetrin, som redan diskuterats, mellan det svenska och 

amerikanska, mellan landsbygd och storstad några av de faktorer som gjorde att projektet blev 

tvunget att avbrytas. Ojämnheten och skillnaderna mellan ombud och publik blev helt enkelt 

för stora på Visingsö.     

     För det fjärde fungerar kontaktzonerna som skyltfönster, där alternativa andligheter 

förevisas i sin bästa dager. Något som syns tydligast i Tingleys strategier. I de borgerliga 

rummen som Vetenskapsakademien, Musikaliska Akademien och Operan utgör framträder en 

estetiserad alternativandlighet. Salarna är i sig vackra, och de dekoreras ytterligare för att ge 

en förhöjd skönhetsupplevelse. De kulturella anknytningarna görs till det gamla Grekland och 

Wagner spelas generöst. På Visingsö byggs en amfiteater och en hallbyggnad som ett 

Akropolis i miniatyr.139 Grekiska dramer framförs och Raja Yogaskolans lärjungar vandrar 

runt på Visingsö iförda tunna vita tunikor och blommor i håret. Allt för att med yttre medel 

förstärka det sublima som associeras till alternativa andligheter. Tagore och Acharya tycks 

hålla lägre profil i fråga om den visuella estetiken i sina framträdanden, men använder de 

andliga arenorna för att på ett så lockande sätt som möjligt få fram sina budskap. I den nu 

kommande sista delen av uppsatsen diskuteras hur kunskap om alternativa andligheter 

beskrivs och produceras i mötet med svenska publiker.  

																																																								
139 ”Visingsö under mrs Tingleys spira.”, SvD, 1913-08-09 s. 8. 
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IV. ALTERNATIVA ANDLIGHETER I OFFENTLIGHETEN  
I form av Stockholms borgerskap, akademisk ungdom eller Visingsöbor dras det svenska in i 

kontaktzonerna. Alternativa andligheters arenor bygger på att motparten är närvarande: 

publiken blir en förutsättning för att mellanhänderna och kontaktzonerna ska finnas. Det här 

gör publiken till aktörer, utan vilken meningsskapande om alternativa andligheter inte hade 

kommit till stånd. I Publika kulturer: att tilltala allmänheten, 1700-1900 görs antagandet att 

publiker var mer aktiva och medskapande än vad tidigare studier i mediehistoria har låtit 

påskina. Bergström, Ekström och Lundgren nämner hur områden som vetenskapliga, sociala 

och museala ”uttryckligen utformades som ’publika’ verksamheter”.140 Men det fanns villkor 

för vilka uttryck de publika verksamheterna tog sig: något som reglerade de diskursiva 

publikerna. Utifrån ett resonemang om medier (som museer och världsutställningar) 

diskuterar Ekström hur en ny tillgänglighet gjordes möjlig genom två parallella rörelser: 

öppnande och ordnande.141 Vad gäller alternativa andligheters diskursiva publiker kom de att 

formas genom en samtidig process: inbjudan och öppnande å ena sidan; reglering och 

ordnande å andra sidan. En process som bidrog till att alternativa andligheter kunde 

berättigas. 

     I den här delen är jag är intresserad av att utforska tre spår: hur meningsproduktionen om 

alternativa andligheter skapade diskursiva publiker, hur svenska publiker blev aktörer och 

slutligen hur det svenska beskrevs i mötet med alternativa andligheter. 

Diskursiva och medskapande publiker  
Diskursiva publiker kan beskrivas som en grupp som formar sig utifrån att de tilltalas i ett 

specifikt sammanhang eller en grupp som blir till på grund av uppmärksamhet riktat mot ett 

gemensamt intresse.142 Ytterligare ett skikt i hur en diskursiv publik kan konstrueras är genom 

hur de beskrivs i mediering som är riktad mot ytterligare och större publiker, t.ex. hur en 

föreläsningspublik skildras i press. Med andra ord: den diskursiva publiken är en 

representerad, skapad publik. Alternativa andligheters diskursiva publiker beskrivs olika. Dels 

beroende på arrangemangen kring ombudens föreläsningar. Dels genom hur de publika 

evenemangens representeras i media. Det här kan förstås genom att studera medieringen av 

Acharyas föreläsningsserie på Stockholms högskola vårvintern 1916. 

																																																								
140 Bergström, Ekström & Lundgren, s. 11 och s. 15. 
141 Anders Ekström, ”Siffror ord eller bilder?”, Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria (Uppsala, 1999), 
s.134ff. 
142 Michael Warner, Publics and counterpublics (New York, 2014), s. 67. 
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     Precis innan julen 1915 publicerar Aftonbladet och SvD korta notiser om Acharyas 

ankomst till Stockholm och föreläsningsserien om ”indisk filosofi”. 143 Aftonbladet konstaterar 

att det kulturområde som ska behandlas inte är ”främmande för europeisk vetenskaplig 

forskning, men spelar säkerligen i västerländsk allmänbildning en oförtjänt underordnad 

roll”.144 Studenttidningen Acta academica meddelar i första numret 1916 hur högskolan ska 

gästas av ”en berömd indisk filosof och professor” som innehar en lärostol i logik i 

Calcutta.145 Acharyas första föreläsning annonseras i Aftonbladet, DN och SvD under rubriken 

”English Lectures”. Ämnet är ”The Meaning and Scope of the Philosophy of the Ancient 

Hindus”. Inträdet fritt.146 I notiserna och annonseringen skrivs den möjliga publiken fram, där 

ett intresse för vetenskaplig forskning och indisk filosofi förutsätts. Kunskaper i engelska 

fordras, men inte god ekonomi. Genom att Stockholms högskola bjuder in till öppna 

föreläsningar samtidigt som vissa förkunskapskrav signaleras, visar öppnandet och ordnandet 

en struktur som markerar hur Acharyas föreläsningar vänder sig till en viss intressegrupp. 

Öppnande genom att erbjuda fritt inträde. Ordnande genom engelska annonser med 

komplicerade ämnesrubriker och genom att de engelska föreläsningarna skulle hållas utan 

tolk.  

     Trots denna specifika inbjudan föreföll många anse sig kallade, för när Acharya höll sin 

första föreläsning rapporterades Stockholms högskolas aula vara fylld till sista plats och hur 

många var tvungna att gå ”utan att vinna tillträde”.147 Inför Acharyas andra föreläsning tycktes 

Stockholms högskola vilja reglera publiken, för nästföljande vecka annonserades att inträdet 

inte längre var fritt.148 Anledningen till inträdesavgiften framgår ej. Även den andra 

föreläsningen meddelades ha ”en talrik och lifligt intresserad publik” som efter företagets slut 

tackade föreläsaren med spontana och hjärtliga applåder. 149 Acharya höll ytterligare tre 

föreläsningar under fredagskvällarna på Stockholms högskola. Trots pressens återkommande 

beskrivningar om de talrikt församlade publikerna, så blev annonserna, liksom artiklarna 

kortare för varje vecka.150 Rapporteringen om Acharyas fjärde föreläsning förpassades till 

SvDs kolumnrubrik ”I marginalen”. Efter en halvhjärtad redogörelse avslutades notisen 
																																																								
143 ”En lärd bramin till Stockholm”, AB 1915-12-22, s. 9 & ”I marginalen: Indisk bramin till Stockholm”, SvD 
1915-12-23, s. 12.  
144 ”En lärd bramin till Stockholm”, AB 1915-12-22, s. 9. 
145 ”Sri Ananda Acharya”, Acta academica (1916), nr. 1, s. 16. 
146 Annons: ”English Lectures”, 1916-02-24, AB, s. 3, DN, s. 16 & SvD, s. 13.  
147  ”De gamla hinduernas filosofi”, SvD 1916-02-26, s. 9 & ”Indisk filosofi på högskolan”, DN 1916-02-26,  
s. 6.  
148 Annons: ”Theistic Realism of Rishi Uluka who lived 4,000 years ago”, DN 1916-03-03, s. 11. 
149 ”Rishi Ulukas atomiska filosofi.”, SvD 1916-03-04, s. 8. 
150 Annons: ”English Lectures, Philosophy of Words”, DN 1916 -03-17, s. 15 & ”Den indiske filosofens tredje 
afton.” SvD 1916-03-11, s. 9. 
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sedvanligt: ”Föreläsningen åhördes af en talrik och intresserad publik.”151 Den femte 

föreläsningen anmäldes inte i någon dagspress och Stockholms högskolas studenttidning lät 

meddela att den sjätte föreläsningen, som utlovats, ”blev inställd på grund av prof. Sri Ananda 

Acharyas plötsliga avresa från staden.” Studenttidningen reflekterade hur föreläsaren 

visserligen genom pressen hade framfört sitt ”uppriktiga tack för det tålamod” som publiken 

visat, men konstaterade samtidigt ”att döma av fåtalet åhörare vid den sist hållna 

föreläsningen tycktes ’tålamodet’ ej ha varit av varaktigaste slag.” Acta academica ansåg 

dock att budskapet hade varit ”så pass givande, att man gott kunde överse med föredragens 

längd”.152  

     Genom att undersöka dagspressen märks hur olika information framkommer om 

arrangemanget. Å ena sidan låter man förstå att publikerna är intresserade och talrika. Å andra 

sidan blir redogörelserna kring föreläsningarna mer och mer knapphändiga. Det här visar en 

motsägelsefull rapportering och kan exemplifiera hur media prövar att skapa ett intresse 

(genom att skriva att publiken är intresserad och talrik), medan de faktiska beskrivningarna 

tynar i pressen kring arrangemanget.  

      Öppnandet och ordnandet som Stockholms högskola konstruerar kring Achrayas 

föreläsningar kan sättas mot ljuset av Ekströms resonemang kring vetenskapens relation till 

publiken i artikeln ”Vetenskapens allmänhet eller allmänhetens vetenskap?”. Ekström 

beskriver hur en del av populariserandet av vetenskaperna var att framställa informationen på 

”ett roande och lärorikt sätt”, utan att för den skull förvanska budskapet.153 Det exemplifieras 

av hur vetenskapsmän som Robert Boyle genom att väcka publikens intresse i öppet 

redovisande experiment, samtidigt legitimerade att bygga en struktur för vetenskap.154 Det 

vetenskapliga byggets berättigande stagades alltså delvis upp av publikens intresse.  

     Kring Acharyas föreläsningar väcks några funderingar. För det första: i hur hög 

utsträckning skapade Stockholms högskola ett intresse kring Acharyas föreläsningar? 

Högskolans annonsering andas höga krav på intellektuell vana. Något som i sig knappast 

borde ha skapat en allmän rusning till föreläsningarna, såvida inte allmänheten i Stockholm 

var särskilt ivriga över en extra mental utmaning. Med andra ord: genom att bjuda in och 

samtidigt reglera inbjudan formulerade högskolan hur den önskade publiken skulle se ut. 

Utifrån Ekströms resonemang om att legitimera vetenskap genom att popularisera det, är det 

tveksamt om högskolan tillhandahöll tillgänglighet gentemot allmänheten. För det andra: I 
																																																								
151 ”I marginalen: En föreläsning om ordets filosofi”, SvD 1916 -03-18, s. 9.  
152 ”Sri Ananda Acharya II”, Acta academica (1916), nr. 3, s. 58. 
153 Ekström, ”Vetenskapens allmänhet eller allmänhetens vetenskap?” s. 83.	
154 Ibid. s. 89. 	
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medieringen runt föredragen märks delvis motsatsen. Innan föreläsningsserien har pressen 

uppvaktat Acharya och gjort långa intervjuer med honom, och man skriver om ämnets oerhört 

intressanta natur. I media framstår den ”berömde” indiske filosofen som en lättsam person 

som gärna småpratar med pressen.155 Den höga svansföringen som pressen initialt har över 

besöket, blir svår att upprätthålla, då publiken glesnar och föreläsningarna blir långrandiga 

och svåra. Men även om rapporterna bli kortare och mer kryptiska, låter pressen fortsatt 

påskina ett stort intresse i återgivningarna av publikens aktivitet. Auditorierna beskrivs visa 

sitt intresse ”med spontana och hjärtliga applåder”, och skildras som talrika.156 I media syns 

alltså en motsatt bild än den som högskolan gav: Acharyas besök i Sverige skrivs som en 

fascinerande händelse som en stor publik bör uppmärksamma. För det tredje uppstår frågan: 

hur var publiken medskapare i meningsproduktionen om alternativa andligheter? Pressens 

ihållande entusiasm och framställningarna av intresserade publiker till trots, så slutade folk 

komma på Acharyas föreläsningar.157 Sex föreläsningar var planerade, men då Acharya 

lämnade Stockholm tidigare än planerat blev det bara fem. Varför han reste innan den sista 

föreläsningen var avverkad framgår inte i det undersökta materialet. Mitt antagande är 

emellertid att då åhörarna minskade i antal för varje föredrag, kan Acharya kort och gott ha 

tappat modet. Här visar sig i så fall publiken (förutom mellanhänderna och kontaktzonerna) 

som en tredje och avgörande grundpelare i kunskapsproduktionen om alternativa andligheter. 

Förutom nödvändigheten av ett ombud som förmedlar budskapet och en arena som ger 

utrymme för formulerandet, så krävs publiken. För, som det sannolikt blev för Acharya: utan 

publik – ingen föreläsning.  

Fascination  
På samma vis som strukturer för vetenskapen i någon mån behövde legitimeras av publikens 

intresse (något som Robert Boyle gjorde genom att medvetet odla relationen med publikerna i 

sina förevisade av experiment) behövde också alternativ andlighet få näring från publikernas 

fascination. Genom att undersöka mottagandet av Tingley 1899 och 1907, och Svenska 

Akademiens utlysning av Tagore som Nobelpristagare 1913 undersöker jag i det här avsnittet 

hur meningsproduktionen om alternativa andligheter blir berättigad och konstruerad genom 

publikens fascination. 

     Decennierna runt 1900 märks en tjusning över idén om österlandet. Teosofin som delvis 

																																																								
155 ”Hos filosofen Sri Ananda: Han skildrar sina originella intryck av Stockholm och Europa”. DN 1916-02-03, 
s. 4. 
156 ”I marginalen: En föreläsning om ordets filosofi”, SvD 1916 -03-18, s. 9. 
157 ”Sri Ananda Acharya II”, Acta academica (1916), nr. 3, s. 58.	
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var en västerländsk adaption av hinduiska och buddhistiska filosofier hade vunnit svenskarnas 

intresse. Och i undersökningsmaterialet från 1899 och fram märks en dragning till det indiska 

och det exotiska. Exalterade berättelser om oförklarliga konststycken med magiska män som 

arrangerar kroppen till en boll eller stoppar pulsen förekommer frekvent. Utdrag ur svenska 

äventyrares reseskildringar beskriver oproblematiserat ett rörigt och färgglatt Indien som 

vimlar av makalösa fakirer, bildsköna kvinnor och förtrollat vackra landskap.158 Känslan av 

förundran över Indiens mystik ökade i någon mån av missionären Mathilda Hamiltons 

försäljning av indiska ting. 1901 rapporterade Idun utförligt om hennes försäljning som senare 

kom att bli Indiska Magasinet.159 I början av undersökningsperioden tycks svenskarnas 

intresse för öst i huvudsak handla om det fantastiska, märkliga och sällsamma. Men i 

dagspressen märks en glidande övergång från en tjusning över yttre tecknen till en dragning 

mot inre frågor. Något som syns i redogörelserna för Tingleys arrangemang. 

     I DNs rapport den 12 september 1899 lyder underrubriken ”HON är här”. Artikeln 

beskriver en förväntan när ett ”halftannat hundratal personer” väntande på ”hvad som komma 

skulle”.160 Av artiklarna i dagspressens att döma väcker föredragen utan tvivel ett stort 

intresse.161 Men då pressen samtidigt meddelade att själva innehållet verkade obestämt, 

uppstår frågan vad som faktiskt var intressant. Vid Tingleys visit 1899, tycks pressens 

skriverier primärt handla om en fascination över att den amerikanska teosofins ledare gästar 

Stockholm. Det andliga budskapet framstår som sekundärt.  

     När Tingley besöker Sverige 1907 kvarstår pressens attraktion för de yttre gesterna i de 

teosofiska tillställningarna. SvD beskriver näst intill förundrat hur ”rader af ekipage taga 

vägen till operan en hvardagsmiddag kl. 4”. 162 Skillnaden från 1899 års rapportering är att 

man 1907 inte viftar bort Tingleys budskap som ”svävande”, utan försöker återge vad som 

verkligen sägs.163  

     Precis som publikers intresse skulle legitimera vetenskapliga strukturer, kan de 

arrangemang som Tingley ordnade fungera på liknande vis. Fängslande teosofskådespel som 
																																																								
158 Några exempelartiklar på medieringen runt 1900: ”Trollkarlar i Bombay”; DN 1903-08-10, opag., ”Ett 
psykologiskt under”, AB 1904-01-18, opag., ”Indiska bref”, DN 1902-04-27, opag.,”Fakirkonster”, GA 1907-
07-03, s. 11. Dessutom producerades operan Izeÿl 1910 med ”en yogi” i en av huvudrollerna, SvD 1910-11-10. 
159 ”Mathilda Hamilton och ’Den Indiska utställningen’”, Idun Årg. 14, N:r 47 (1901), s. 761, 
http://hdl.handle.net/2077/50066. 
160 ”Universella Broderskapets kongress. HON är här”, DN 1899-09-12, opag. 
161 ”Konungen på teosofmöte.”, DN 1899-09-19, opag. 
162 ”Katherine Tingley på Operan.”, SvD 1907-09-21, s. 8.  
163”Teosofien kommer med de gudomliga lagarna, är det innersta som en gudomlig budbärare kan lämna och 
innehålla, det innersta i alla religioner.” Ibid. Även Aftonbladet rapporterar i detalj om Tingleys budskap: 
”Teosofi från operascenen”, AB 1907-09-21, s. 7. Och inför hennes ankomst redogör DN för hur Raja 
Yogaskolan i Point Loma är ”ett af de mest fängslande försök som gjorts att lefva ett ’fullkomligt lif’”, ”Mrs 
Tingley, Teosofiska Samfundets ledarinna här”, DN 1907-09-08, opag.  
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drog stora och engagerade publiker kunde legitimera alternativa andligheters budskap i ett 

första skede, och bygget av Raja Yogaskolan i ett andra. Men här syns inte bara Tingley och 

det Universella Broderskapet som drivande aktörer i att skapa ett intresse hos publiken. Här 

framstår även medieringen av Tingleys teatraliska evenemang som ett led i att skapa en 

fascination hos allmänheten. Genomgående i undersökningsmaterialet beskrivs entusiastiska 

och intresserade teosofpubliker.164 Två nivåer för att skapa ett publikintresse framgår alltså: 

dels hur teosoferna själva ordnar sensationsfyllda evenemang. Dels hur pressen skriver fram 

publikernas fascination. Det här kan jämföras med Acharyas föreläsningsserie där pressen, till 

skillnad från Stockholms högskola, skapade och upprätthöll en attraktion runt filosofens 

besök genom att skriva fram en tillgänglighet och publikens ihållande intresse.  

     I Tingleys fall ser vi hur hon som aktör insåg att allmänhetens intresse var en nödvändig 

del för att erkänna och driva igenom lanseringen av alternativa andligheters livsstil. Utan det 

svenska på sin sida, ingen Raja Yogaskola (något som ju sedan visade sig stämma). I 

Acharyas fall var aktörerna i form av professorn själv och Stockholms högskola inte fullt så 

ivriga att locka stora och fascinerade publiker. (Tidigare i uppsatsen diskuterades till exempel 

hur Acharya själv inte heller bidrog nämnvärt till att göra den indiska filosofin lättbegriplig.) 

Något som i slutänden resulterade i att publikerna tappade intresset och helt sonika svek 

föreläsningsserien.  

     I båda exemplen som studerats var pressen medskapande i att alstra ett intresse kring 

alternativa andligheter. I det kommande och sista exemplet fungerade pressen i sig som 

huvudaktör i att frammana ett engagemang hos publiken.  

     Då Tagore inte kunde komma till Stockholm i samband med att han fick Nobelpriset i 

litteratur 1913 arrangerar tidningen Dagen en Tagorefest utan Tagore. Aftonbladet meddelar i 

en notis den 6 december 1913 att en hyllningsfest kommer att anordnas till Tagores ära. 

Förutom att legationsrådet Harald Bildt kommer att visa skioptikonbilder åtföljt av ett 

föredrag om Indien, så ska skådespelaren Anders de Wahl att läsa upp stycken ur Tagores 

poesi. Man antar att enbart de Wahls närvaro ”naturligtvis [kommer] att draga fullt hus”. 165 

Biljetter köps i förväg. Dagen efter Tagorefesten rapporteras händelsen utförligt i Aftonbladet, 

där fotografier på de bemärkta festdeltagarna pryder artikeln. Artikeln börjar med: ”Nu först 

vet man vilken stor skald Tagore är”. Aftonbladet slår fast att försöket att introducera Tagore 

för stockholmspubliken ”följts av fullständig framgång”. Biljetterna var utsålda till sista plats 
																																																								
164 I Helsingborg är det t.ex. ”en till sista plats fullsatt teatersalong och under publikens entusiastiska bifall”  som 
Tingley framträder.”M:me Tingley i Sverige”, SvD 1912-10-25, s. 4.  
165 ”En hyllningsfest för Tagore”, AB 1913-12-06, s. 5. Anders De Wahl var en av tidens största skådespelare 
som under många år läste upp Alfred Tennysons ”Nyårsklockan” i radio vid midnatt på nyårsafton. 
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och bland de flera bekanta personligheterna i publiken kunde särskilt riksmarskalken greve 

Douglas märkas.166 

     Festarrangörerna hade gjort en tolkning av Tagores Indien. Där var ett blomsterfyllt 

podium med palmer i överflöd, där visades skioptikonbilder på indiska skönheter ”med 

juveler i näsan”, och där framfördes brittiskkomponerade ”indiska” kärlekssånger. Kulmen 

beskrivs i det att Anders de Wahl reciterar Tagores poem: ett genljud för ”den mystik” och 

andlighet som tonar ur Tagores dikter.  

     I festarrangemanget framträder två riktningar. Den ena är hur fascination, attraktion och 

intresse var tvunget hos publiken för att alternativa andligheter skulle kunna ha ett 

existensberättigande. På Tagorefesten är Tagore själv inte närvarande, men genom att 

tidningen Dagen arrangerar festen, och genom att pressen (som Aftonbladet) entusiastiskt 

rapporterar om den bildas genom media en hausse kring idén om Nobelpristagaren, hans 

hemland och indirekt också alternativa andligheter. Media blir en aktiv medskapare i att 

generera publik fascination. Det andra som märks är att genom tilltal mejsla fram en önskad 

publik. På samma vis som Stockholms högskola väljer en typ av adressering till allmänheten 

via annonserna, gör Dagen också det genom att bjuda in celebra skådespelare och diplomater, 

och ta betalt för biljetterna. Aftonbladet bidrar genom att i redogörelsen beskriva förfinad 

festlighet. Med detta ordnande markeras att de personer som intresserar sig för alternativa 

andligheter inte är (eller i vilket fall inte borde vara) vilket riffraff som helst. Frågan uppstår: 

hur ser mekanismerna ut bakom önskan att skriva fram alternativa andligheter anhängare?  

Behovet av självförståelse  
Bergström, Ekström och Lundgren resonerar om hur publika verksamheter syftade till att 

”öppna” något för en större publik: dels nya fakta, dels en möjlighet till utveckling hos 

individen. Meningsskapandet av alternativa andligheter skulle i någon mening kunna öppna 

något för större grupper i samhället: reflektion, faktainhämtning och självutveckling. 

Samtidigt har undersökningen visat hur ordnande skedde parallellt. I högskolans fall var det 

en intellektuell grupp man vände sig till. I Tagorefestens fall riktade man sig till societeten i 

Stockholm. Beskrivningen av dessa publiker kan betraktas som en slags självbespegling och 

identitetsskapande. I följande del undersöks hur beskrivningen av alternativandlighetens 

publiker samtidigt skildrar ett behov av att förstå sig själv. Genom beskrivandet av det 

främmande skrivs samtidigt en del av det kända och av det svenska fram.  

																																																								
166 ”Dagens Tagorefest” AB 1913-12-10, s. 9. I SvD beskrivs hur åhörarna sattes in i den indiska miljön och hur 
den ”fläkt af dess egenartade mystisk” svävade över salongen. ”’Dagens’ Tagorefest.”, SvD 1913-12-10, s. 10. 
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Självbespegling - snille, smak och kvinnlig fägring 
  

Det var också ingen vanlig föreställning som samlade denna människomassa och fyllde 

operasalongen från golf till tak med en elegant och diskret publik, af hvilken nio tiondelar 

bestodo af damer. 167  
 

Citatet från Tingleys föreläsning på Stockholmsoperan 1907 kan exemplifiera hur alternativa 

andligheters diskursiva publiker skrivs fram i pressen. Alternativandlighetens anhängare 

beskrivs inte sällan som kvinnor. Men det är inte bara kvinnlig fägring som skildras, utan det 

är en medveten publik från samhällets övre skikt som framträder. Medieringen visar att ett 

intresse för alternativa andligheter implicit innebär en tillhörighet av en modern och 

reflekterande grupp. I följande avsnitt diskuteras hur svensk publik beskrevs utifrån 

alternativa andligheter och hur framskrivandet av publikerna handlade om självbespegling. 

     Eftersom Tagore inte kom till Sverige 1913, uppstod följaktligen inget möte i verkligheten 

mellan honom och den svenska publiken. Kontakten med skalden kom till stånd genom hans 

texter. Men det är långt ifrån en stor publik som får tillgång till den första upplagan av 

diktverket Gitanjali på svenska. Exemplar av den första utgåvan var dyra, och gruppen som 

först hade tillgång till texten var en begränsad och exklusiv skara. I november 1913 beskriver 

Göteborgs Aftonblad hur läsarna till första upplagan av diktverket hade mött alstret med en 

”enstämmig och liflig beundran”. En grupp som genast förstod att det inte var fråga ”om en 

exotisk kuriositet för blaserade sinnen”, utan att det handlade om en verklig tilldragelse inom 

världslitteraturen. Tidningen berättar att när den andra och billigare upplagan kommit ut till 

en bredare läsekrets, visade det sig att denna större publik, kunde instämma med den första 

gruppens ”enstämmighet af öferraskad beundran”.168  

     Göteborgs Aftonblad skriver fram den första upplagans läsekrets som ett avantgarde som 

hade tillräckligt med intresse och ekonomi för att initialt kunna möta Tagores texter, och som 

dessutom banade väg för snille och smak. Lovorden som den lilla gruppen överöser Gitanjali 

med indikerar konnässörens fingertoppskänsla, som den större publiken sedan bara har att 

stämma in i när tryckpressarna börjar spotta ur sig de billigare upplagorna. Här beskrivs 

alternativa andligheters intressegrupp diskursivt som en krets med klass och smak. Indirekt 

antyder Göteborgs Aftonblad att den som uppskattar Gitanjali också ansluter sig till ett 

åsiktsrum skapat av den här exklusiva gruppen. Samtidigt kan ett visat intresse för alternativa 

																																																								
167 ”Katherine Tingley på Operan.”, SvD 1907-09-21, s. 8. 
168 ”Rabindranath Tagore”, GA 1913-11-14, s. 6. 
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andligheters alster skapa en känsla av inträde till första läsekretsens subtila skara.169 Att 

intressera sig för alternativa andligheter skulle alltså kunna markera en tillhörighet med ett 

samhällsskikt som hade tillgång till kultur och bildning.  

     Länken mellan societeten och alternativa andligheter märks genomgående i det undersökta 

materialet. Till exempel tillhörde de flesta teosofer Sveriges överklass. Men även när Tagore 

(som ju inte var teosof) besökte Sverige 1921 nämns gärna namn och titlar i pressens 

rapporteringar.170 När Tagore under sina få dagar gästar Stockholm i maj 1921 lotsades han 

runt i bil av grevinnan Fanny von Willamovitz-Moellendorff samt av Svenska Akademiens 

ständige sekreterare Erik Axel Karlfeldt. Te på Royal, promenad på Djurgården och middag 

på Skansen stod på det digra schemat. Dessutom skulle ett möte hos kung Gustav V hinnas 

med.171 Då Tagore uttryckligen bad om att slippa formella banketter, besökte han istället 

”svenska hem”. Och det var inte vilka svenska hem som helst. Det var direktören Torsten 

Laurins villa på Djurgården och det ”både ståtliga och hemtrevliga ärkebiskopssätet i 

Uppsala.”172 När han åter besökte Sverige 1926 var det som privatperson. Han beklagade att 

han inte fått träffa ”ens hälften” av de som visade så stor vänlighet vid hans senaste besök. 

Men tillade att han ”emellertid [skulle] träffa dr Sven Hedin” innan han reste iväg igen. 173 

     Men inte bara överklass beskrivs som alternativa andligheters publik. Även kvinnor är 

återkommande. I pressens bevakning av Tingleys framföranden märks båda kategorierna. När 

Tingley besöker Sverige 1922, alltså 12 år efter bakslaget på Visingsö, är Stockholmspubliken 

återigen på plats. DNs utsände konstaterar att säkert flera ”kända personligheter voro 

instuckna här och var i den talrika församlingen” och att det vare sig saknades elegans eller 

världslig förfining bland publiken, i synnerhet som ”den teosofiska världens spetsar” fanns på 

plats. Det kvinnliga elementet bildade ett flertal och utmärktes av ”mycken fägring”. 174 Av 

detta kan utläsas att intresset för Tingley och alternativa andligheter i form av teosofin 

fortfarande 1922 framställdes som associerat med överklass och elegans. Genom att gå på 

teosoftillställningarna och frottera sig med Stockholmsparnassen kunde kanske en känsla av 

världslig förfining uppbådas. Här framstår hur ett samröre med alternativa andligheters 

arrangemang kunde fungera som en spegel och ge en självbild där en nyfikenhet för alternativ 

andlighet indirekt innebar tillhörighet med snille, smak och elegans.  

																																																								
169 Bara under 1913 trycktes fem upplagor av Gitanjali ut på svenska. Sökning på Libris 2018-02-14. 
170 Ex. ”Konungen på teosofmöte.”, DN 1899-09-19, opag. 
171 ”Rabindranath Tagore i går till Stockholm, en efterlängtad gäst”, DN 1921-05-25, s. 1 & ”Tagore hos kung 
Gustaf idag”, DN 1921-05-25, s. 7. 
172 ”Tagore intime. Några intryck efter besöket.”, DN 1921-06-01, s. 1. 
173 ”Tagore åter i Stockholm”, SvD 1926-09-04, s. 1-2, samt opaginerad sida.	
174 ”Katherine Tingley på tribunen”, DN 1922-02-16, s. 7.  
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     Vad gäller kvinnorna i publikerna var Tingley i högsta grad medveten om att de var främst 

representerade i hennes auditorier. Något som hon redan hade tagit fasta på under sitt tredje 

Sverigebesök, då hon avsiktligt bjöd in endast kvinnor till en föreläsning. SvD återgav hur 

föreläsningen ”Människans möjligheter och begränsningar ur teosofisk synpunkt” var ett 

föredrag uteslutande för kvinnor. Publiken formades alltså här av Tingley till att bestå endast 

av kvinnor.175 Att damerna i de flesta fall var i flertal tycktes inte vara problematiskt i 

medieringen av alternativa andligheter. Däremot orsakade kvinnors närvaro gärna 

kommentarer i pressen. Om det inte var den unga kvinnliga publikens fägring, så kunde det 

vara den äldre kvinnliga publikens lomhördhet, alternativt avsaknad av språkkunskaper, som 

var tvunget att påtalas. Studenttidningen Acta academica noterar t.ex. hur Acharyas första 

föreläsning ”utgjordes till ungefär hälften av äldre damer”. Något som föranledde den 

putslustiga spekulationen huruvida Acharyas tydliga diktion och ”fullt begripliga” föreläsning 

egentligen hade varit till vidare gagn för de äldre damerna.176 

     Avslutningsvis vill jag påpeka att den publik som möter Acharya på Stockholms högskola 

inte endast bestod av äldre kvinnor. Det var också ”akademisk ungdom” flankerad av 

högskolans rektor professor Bendixson.177 Och här kan det vara intressant att notera att Dan 

Andersson ska ha närvarat vid åtminstone ett par av Acharyas föreläsningar. Andersson, som 

växt upp under knappa förhållanden i finnmarkerna i södra Dalarna, gick vid tiden på 

Brunnsviks folkhögskola och intresserade sig för indisk andlighet. Det här exemplet pekar på 

att intresset för alternativa andligheter i verkligheten inte alltid var begränsat till en 

överklassgrupp i samhället, utan att den intellektuella, unga publiken som högskolan hade 

appellerat till också infann sig.178 

Den andre 
I medieringen av alternativa andligheter återkommer olika temata. Ett tidigare diskuterat 

ledmotiv har varit hur en konstruktion av den andre skedde i pressens beskrivning av Tagore 

och Acharya. Ett annat tema som studerats var sökandet efter en syntes mellan det kända och 

det okända i ljuset av Tingley och Acharya. I detta och i nästkommande avsnitt återbesöks 

idén om österlandet, det okända och den andre. Nu blir perspektivet i relation till väst. Hur 

																																																								
175 ”M:me Tingley i Sverige”, SvD 1912-10-25, s. 4. Det här kan vara en detalj värd att notera, då alternativa 
andligheters anhängare senare i tid kom att bestå i princip uteslutande av kvinnor. Se: Eeva Sointu & Linda 
Woodhead. “Spirituality, Gender, and Expressive Selfhood.” Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 47, 
no. 2 (2008), s. 259–276. 2018-04-18. 
176 ”Sri Ananda Acharya”, Acta academica (1916), nr. 2, s. 33f. 
177  ”De gamla hinduernas filosofi”, SvD 1916-02-26, s. 9 & ”Indisk filosofi på högskolan”, DN 1916-02-26,  
s. 6.  
178 Hemmilä, 2003, s. 125ff.	
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formuleras en självförståelse i relation till den andre? Hur förstås det svenska när det obekanta 

och avlägsna blir en referens?    

     Alternativa andligheter fungerade i någon mån som ett substitut för en kristen tro. För de 

som valde andlighet med dragning åt det österländska, blev det av vikt att alternativa 

andligheter upplevdes som en balans mellan det främmande och det bekanta. Därför blir 

komponenter som kan likställas med kristna yttringar och värden en central del i 

formuleringen av alternativa andligheter. Det här kan förstås utifrån den bild som tidigare 

diskuterades av Tagore som profet. En bild som bar på djupt exotiserande konnotationer. 

Tagore beskrevs som den vise, mystiske indiern från en fjärran och autentiskt kultur. Men vad 

som samtidigt odlades i media var en bild av Tagore som en Kristusgestalt. En kombination 

som till synes föll i god jord. Men alternativa andligheters balansakt mellan det främmande 

och det bekanta var inte alltid en självklar avvägning. Mot bakgrund av att Tagore kom att 

framträda som en österns profet med västerländska drag kan det i sammanhanget vara 

intressant att uppmärksamma hur Tingleys tolkning av öst/väst-syntesen beskrevs i pressen.   

     Tingley kom som bekant inte från den mystiska östern, utan regisserade sammanhang för 

att framstå som ett andligt överhuvud med exotiska konnotationer. Visingsökongressen 1913 

markerar en vändpunkt i pressens skildringar av Tingley. Efter kongressen kåserar DN om en 

ny ”prästinna av Buddha”, och skriver: ”Man lär sig härav att det går an att vara hysterisk 

trots att ens vishet är esoterisk”.179 Den exotiska retorik och scenografi som vid Tingleys 

första besök verkade fungera i lanseringen av en alternativ andlighet, är just det som pressen 

slår ner på. När Tingley 1922 producerar filmen ”Katherine Tingleys ungdomsdröm och dess 

uppfyllelse”, framställer hon sig själv som en kvinna med översinnliga och näst intill delfiska 

egenskaper. DNs journalist blir inte imponerad och rubricerar filmen som ”uteslutande 

propaganda”.180  

     Om amerikanskan Tingleys iscensättning som andlig förkunnare utsattes för pressens 

sarkasm och kritik, blev lät det annorlunda när teosofen C. Jinarajadasa från Indien dök upp. I 

september 1923 kom Jinarajadasa till Stockholm. DN berättar hur ”den indiska doktorn […] 

utan teatralisk attiralj, enkelt och flärdfritt utlade Broderskapets evangelium”. Det hela sätts i 

relation till Tingley: 

 

																																																								
179 ”Vem är hon?”, DN 1913-07-10, s. 6. 
180 ”Madame Tingley på film”, DN 1922-03-27, s. 6.   
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Kontrasten är grotesk, men den illustrerar på ett slående sätt skillnaden mellan det kaliforniska 

geschäftet och den fullt aktningsvärda teosofrörelse som ledes av mrs Besant från Adyer i Indien 

utan buller och oväsen och larmande reklamtrummor. 181     

 

     Som indisk man blir Jinarajadasa en autentisk representant för det andliga österlandet. Som 

amerikansk kvinna kom Tingley däremot inte att betraktas som en andlighetens företrädare. 

Istället beskrevs hennes försök att skapa intresse genom exotiska presentationer som ett 

larmande haveri.182 Flera komponenter framträder. Dels att behovet av självförståelse tycks 

fungera bättre i relation till ett manligt ombud från öst än i relation till en kvinna från väst. 

Något som ur ett genusperspektiv är av värde att reflektera över.183 Dels en polarisering 

mellan Amerika och Indien, mellan det nya/fabricerade och det gamla/autentiska. Den här 

tudelningen blir ett viktigt grepp i berättelsen om väst som materiellt och öst som andligt.  

Öst och väst 
 

Det sägs att Tagore stiger upp klockan tre varje dag och sitter orörlig, försänkt i meditationer, 

under två hela timmar. En ställning och en sysselsättning mer främmande för en västerlänning 

kan ej tänkas, och man frågar sig vad det är, som kunnat förskaffa honom, orientalen, ett rykte 

och en entusiastisk läsekrets i aktivitetens och maskinernas världsdel.184 

 

     Återkommande sätts öst och väst emot varandra och i undersökningsmaterialet framträder 

hur ett narrativ skapas där väst står för materialism och öst för andlighet. 1913 märks ett slags 

hopp när SvDs skribent beskriver hur Tagores andliga budskap från östern, skulle kunna 

”befrukta västerns öfvermaterialiserade, snedgångna civilisation.”185 Men budskapet är en 

besk medicin. Efter Tagores besök 1913 i Amerika och Europa (dock ej Sverige som han då 

inte hann med) är hans omdömen inte nådiga. Han uppfattar det västerländska livet som 

rastlöst, där ingen tanke kan tänkas till slut, såvida det inte gäller ”rent materiella intressen” 

och där litteraturen på ”alla områden måste alltmera serveras i gaffelbitar”. Han utbrister för 

SvDs journalist: ”Ni, västerns människor […] ha ingen behärskande princip; ni synas icke 

veta hvarthän ni vilja, hvart vägen leder.” Nej, Tagore menar att där har ”östern fördelen öfver 

																																																								
181 ”Indisk teosof drar riktlinjer för kulturen”, DN 1923-09-07, s. 10.  
182 Annie Besant, som citatet ovan refererar till, var liksom Tingley kvinna. Skillnaden var att Besant inte själv 
framträdde som andlig förkunnare, utan reste runt med sin adopterade son Jiddu Krishnamurti från Andhra 
Pradesh i Indien, som hon menade var den nya Messias och inkarnation av Buddha. 
183 Värt att notera är att de andliga lärare som kom att uppmärksammas i väst under 1900-talet främst var indiska 
män. I Gurus of modern yoga redogörs för andliga lärare i transkulturella sammanhang. Av 17 lärare var tre 
kvinnor. Mark Singelton, & Ellen Goldberg, (red.), Gurus of modern yoga, 2014. 
184 ”Rabindranath Tagore till Stockholm i afton?”, AB 1920-08-10, s. 7. 
185 ”Tagore – österns bud till västern.”, SvD 1913-11-20, s. 7. 
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västerns värld i fråga om lifvets realiteter”.186 Retoriken att jämföra det degenererade 

västerlandet med österns förfining förefaller effektfull, och media är inte sena med att stämma 

in i berättelsen. SvD skriver t.ex. fram dikotomin mellan öst och väst genom att beskriva 

reflektionen gjord av en västerländsk recensent efter ett möte med Tagore. Vid ”sidan af den 

fint bildade och förädlade indiern” hade journalisten känt sig som en ”barbar från stenåldern 

klädd i vilddjurshud och väpnad med en stenyxa”.187 

     Men i pressens beskrivning av öst som andligt, och väst som materiellt höjs samtidigt 

kritiska röster. Dels gentemot att öst skulle kunna erbjuda ett rimligt alternativ. Dels framgår 

en önskan om att vilja försvara den västerländska kulturens överlägsenhet. Den 20 december 

1917 undrar den svenske teologen Teodor Nyström retoriskt i Sydsvenska Dagbladet: ”Det 

finns väl i vårt land ingen särdeles stark längtan efter bekantskap med hindu-tankarna”, något 

som han kallar för ”andligt nonsens.”188 Och under rubriken ”En riksblamage” redogörs i 

Göteborgs Aftonblad hur akademiker i Uppsala anser att Svenska Akademien inte varit 

kompetenta nog för att kunna göra en riktig språkbedömning, då ingen i akademien behärskar 

bengali. ”Upsalavetenskapsmännen” ifrågasätter vidare huruvida Tagores kändisskap i 

England skulle borga för att han skulle vara rätt person, även ”om man nu nödvändigt ville ha 

en exotisk pristagare”. Kort och gott uttrycker intervjuobjektet – en vetenskapsman – 

förundran över ”akademiens egendomliga val”.189  Kritiken som framförs både från teologiskt 

och akademiskt håll kan tolkas som en implicit vilja att försvara väst. 

     I det undersökta materialet framställs dock polariteten mellan öst och väst som något som 

skulle behöva uppmärksammas. En dikotomi som inte var för stunden nypåkommen. 

Narrativet om Indien som en exportör av andlighet och väst som producent av det materiella 

hade börjat redan med Vivekananda och hans föreläsningsturné i Amerika 1895. Det här blev 

en del i den indiska nationella kampen om att skapa en tydlig identitet i relation till Europa 

och för att frigöra sig från britternas styre. Något som Gandhi drog till sin spets, då han 

explicit kritiserade västs teknikfixering, och lanserade Indien som en nation som inte bara 

gjorde politik av den andliga principen icke-våld (ahimsa), utan som också kunde uppvisa en 

																																																								
186 Ibid. 
187 ”Professor Tegnér om den nya Nobelpristagaren”, SvD 1913-11-15, s. 9. Kopplingen mellan teknik och 
barbari återses i Aftonbladets återgivning av Tagorefesten, då Tagores österländska, innerliga diktning sätts mot 
väst som befinner sig ”i denna biografbrutalitetens och banalitetens tid”. ”Dagens Tagorefest” AB 1913-12-10, s. 
9.  
188 Artikeln refereras i Axel Ideström, Kristendomen och det etiska behovet (Stockholm, 1918), s. 35. 
189 ”En riksblamage”, GA 1913-11-24, s. 4. 
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hantverksbaserad produktion av varor. Gandhi drev till exempel igenom ett spinnrocksprojekt, 

och poserade gärna själv bakom en spinnrock inför fotografer.190     

     Mot bakgrund av detta blir det symptomatiskt att Acharya fortsätter Tagores narrativ. 1916 

innan Acharya påbörjar sin föreläsningsserie på Stockholms högskola tar han emot på sitt 

hotellrum. Acharya berättar för DNs journalist om vad han anser om olikartade ämnen och 

resonerar om hur européer är lika, samtidigt som olikheterna ”icke sällan framkallar 

avundsjuka och hat och leder till krig”. Något som under det pågående världskriget framstod 

som skrämmande påtagligt. Han konstaterar att ”Europa är platsen för de rika, de aggressiva 

och intelligenta”.191 

     När Tagore äntligen kom till Sverige 1921 blir polariteten mellan öst och väst något som 

han förkunnar bör vändas till ett möte och en syntes. Tagore undrar om den materiella makten 

som västerlandet eftersträvar egentligen är ”värd att äga”? Han skildrar ett Indien som 

”känner gudomens hemlighet”, och som istället för det materiella söker den skapande 

kärlekens makt. Och här menar Tagore att öst och väst måste mötas, där väst kan bidra till 

”disciplin och organisation”, medan öst ”lär västern gudomslivets hemlighet.”192 

     Här visar sig en civilisationskritik och en sorts diagnos över väst. En diskursiv beskrivning 

av hur livet levs i väst beskrivs med Acharya och Tagore som avsändare, ivrigt artikulerad 

och återformulerad av pressen. Edward Said diskuterar hur ”orientalen” skapas genom 

fantasier och projektioner producerade av väst. Här visas en variation på samma tema: 

konstruktionen av väst. Det är en kritik mot väst som ett som konsumtions-, makt- och 

teknikdrivet samhälle och en analys av vad som kan gå snett. Det här blir ett led i ett slags 

självformulering. Genom att beskriva öst som källan för andlighet, framstår den västerländska 

civilisationen som en plats där andlighet saknas. En brist som ökar angelägenhetsgraden att 

utforska alternativa andligheter. Ur det som till en början tycks vara nyfikna jämförelser 

mellan det okända och det kända, visar sig istället som något som av nödvändighet bör 

sammanföras. Utan medvetenhet om andlighet kan det kort och gott vara slut på västlandet.   

Diskussion: Alternativa andligheter och offentligheten 
I de undersökta diskussionerna kring alternativa andligheter i relation till offentligheten finns 

två teman. 

																																																								
190 Raj R. Singh, R, “Gandhi and the fundamentals of World Peace”, Peace Research, vol. 30, no. 3 (1998) pp. 
96–102 2018-03-10 & ”Gandhi and His Spinning Wheel”, http://time.com/3639043/gandhi-and-his-spinning-
wheel-the-story-behind-an-iconic-photo/. 2018-04-02. 
191 ”Hos filosofen Sri Ananda”, DN 1916-02-03, s. 4. 
192 ”Rabindranath Tagore talar i Stockholm.”, JP 1921-05-28, opag.  
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     Det första och kanske mest komplexa temat rymmer hur framförallt media, men också 

institutioner tillgängliggjorde och konstruerade meningsproduktion om alternativa andligheter 

samtidigt som de diskursiva publikerna reglerades genom öppnande och ordnande. I exemplet 

med Acharyas föreläsningar på Stockholms högskola öppnades dörrarna för allmänheten för 

att ta del av föreläsningar om alternativa andligheter. Samtidigt bjöds implicit en begränsad 

publik med bildning in genom annonsering. Högskolans tilltal bjöd in, men sållade på samma 

gång fram en smal, önskad publik. En tillgänglighetsteknik var att skapa attraktion för 

alternativa andligheter. Evenemang ordnades för att framkalla lockelse hos publikerna. En 

som tog fasta på det var Tingley som ordnade aptitretande tillställningar: något som skulle 

skapa fascination hos publiken och därmed också legitimering för nyandlighetsprojekten. 

Också Dagen och Aftonbladet alstrade attraktion när Tagorefesten arrangerades och 

rapporterades, samtidigt som publiken ordnades till att bli en optimal krets genom att media 

beskrev alternativa andligheters anhängare. De rubricerades som kvinnor, bildade och 

tillhörande överklass. Pressen skrev fram Gitanjalis första exklusiva läsekrets som en grupp 

som hade förstånd att uppskatta den författare som några månader efter den första upplagan 

kom att bli Nobelpristagare i litteratur. Med det markerades bildning. Tingley å sin sida 

uppmärksammade att många kvinnor närvarade på hennes arrangemang. Något hon förstärkte 

genom att själv forma en diskursiv publik bestående enkom av kvinnor. Medel- och 

överklassen märks som en formulerad publik genom medias återkommande refererande till 

vilka som syntes i auditorierna, samt skildringen av bemärkta personer som tog sig an 

andlighetens ombud och som intresserade sig för alternativ andlighet.  

     En ironi är att den faktiska publiken inte alltid uppför sig som den diskursiva. När pressen 

återkommande beskriver Acharyas föredrag som välbesökta bildas en repetitiv figur som 

demonstrerar en tillgänglighet och bredd, något som öppnar för publiken. Men trots pressens 

skildringar av de stora och intresserade publikerna så sinar publiktillströmningen till Acharyas 

föreläsningar. Det här gör publikerna till medskapande, då auditoriernas närvaro är avgörande 

för meningsproduktionen om alternativa andligheter. Om publiken inte är intresserad uppstår 

heller inget möte mellan alternativa andligheters ombud och allmänheten. Glappet mellan 

pressens skildringar av ett intresse hos publikerna och det verkliga ointresset är i sig en 

intressant detalj. Här uppstår en diskrepans mellan de diskursiva publikerna och de verkliga 

auditorierna. En fråga som uppstår är hur de diskursiva publikerna hade formats om pressen 

istället valt en annan vinkel och beskrivit hur lyssnarna svek Acharya och hans syntes av 

andlighet och vetenskap. 
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     Det andra temat handlar om självförståelse, hur meningsproduktion om alternativa 

andligheter bidrar till identitetsskapande av publikerna, och i ett större perspektiv, den 

svenska kulturen. Alternativa andligheters beskrivna intressekategorier bidrar till 

självbespegling, där intresset för icke-kristen andlighet underförstått innebär en identifikation 

av att vara en kvinna med bildning och tillhörande societeten. Däremot blir det inte Tingley, 

som har flest gemensamma nämnare med de diskursiva publikerna, som media lyfter fram 

som en alternativandlighetens visionär. Istället blir det männen från Indien som får stå som 

vägledare för självförståelse. För samtidigt som alternativ andlighet ringar in sociala 

tillhörigheter, pekar det också på en brist och på ett behov i den svenska kulturen och 

samhället. Bristen framträder i relation till det österländska, där den västerländska 

civilisationen visserligen har materiell potential, men saknar kontakt med det andliga, det 

gudomliga och med kärleken. Samtidigt som bristen formuleras, beskrivs en 

civilisationskritik. Analysen över västs sjukdomstillstånd trummas fram av alternativa 

andligheters ombud från Bengal, nitiskt rapporterat av media. I avsaknaden av andlighet blir 

behov synliga. I exemplet med Tagore visar sig ett behov av en profet som balanserar mellan 

det kända, västerländska och kristna och det okända, österländska och nyandliga. Att 

formulera och producera mening och kunskap om alternativa andligheter framstår som ett 

angeläget och brådskande projekt. I narrativet om väst som förslavat av det materiella, och öst 

som upplyst av andlighet kommer alternativa andligheter inte längre att endast handla om 

alternativa trosvägar för kristna som tappat sugen på hierarkisk religion. Istället beskrivs 

alternativa andligheter som en nödvändighet, för att väst som civilisation inte ska komma att 

rämna under det moderna tekniksamhällets börda.  

V. SLUTDISKUSSION 
I kommande diskussion argumenterar jag först för händelser över tid som undersökningen 

uppvisat, för att sedan redogöra för pressens meningsproduktion om alternativa andligheter.  

Förändring över tid 
Idéhistorikern Åke Holmberg diskuterar i avhandlingen Världen bortom västerlandet om hur 

indisk religion skildrades i media runt förra sekelskiftet. Buddhismen beskrevs bitvis i 

positiva ordalag, medan medieringen av hinduismen var betydligt mer kritisk. Holmberg 

beskriver hur neo-hinduismen och de andliga strömmarna ”från orient till occident […] ingav 
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många betraktare farhågor”, medan några visade intresse.193 I Holmbergs beskrivning av 

andlighet från öst skildras uppmärksamheten kring Tagores Nobelpris som ”en episod i 

Sverige”.  Holmberg fortsätter: ”Bakom övertygelsen, att österlandet inte förmådde lära av 

västerlandet låg en folkpsykologi, som utrustade turkar, perser och indier med en passivitet 

under ödet som förkvävde alla ansatser.”194 Denna undersökning har dock visat på motsatsen. 

Som diskuteras nedan, framträder istället en diskussion om vad väst kan – och bör – lära sig 

av öst. Dessutom beskrevs Tagore och Acharya, förvisso i exotiserande ordalag men, inte som 

passiva. Uppsatsen har också indikerat att intresset för andlighet från Indien knappast var en 

episod, utan har visat hur fascinationen fortsatte även efter året då Tagore fick Nobelpriset. 

Jag vill påstå att frågan om hur de transkulturella kunskapsproduktionerna utvecklades under 

1900-talet i själva verket är ett undersökningsområde som är värt vidare forskning.195  

     Förändringen över tid som rörde meningsproduktionen om alternativa andligheter, och 

som uppsatsen har kunnat påvisa kan sammanfattas i två tidsbågar. Den första bågen gäller 

medieringen av öst som producent av mystik. Utifrån pressens rapporter om det gåtfulla 

Indien åren runt sekelskiftet 1900 märks en skräckblandad förtjusning för öst i form av 

häpnadsväckande fysiska konststycken. Under undersökningsperioden syns dock en 

förändring. Redogörelserna om den indiska andligheten i form av illusionsnummer skiftar 

efter hand till ett näst intill vördnadsfullt exotiserande, och de märkliga indiska trollkarlarna 

byts i pressen ut mot de visa andlighetsförkunnare som Tagore och Acharya beskrevs som. I 

medieringen av Indien som producent av mystik kan tidsbågen beskrivas från magi och 

spektakel till vishet och förborgad insikt. En österländsk vishet som i slutet av denna 

diskussion kommer att visa sig som något nödvändigt för den västerländska civilisationens 

överlevnad. Med andra ord visar sig här en ny och annan riktning än vad som Holmberg 

skildrar och kan beskrivas som en attitydförändring från misstänksamhet till ett hopp om västs 

förlösning genom österns andlighet. 

     Den andra förändringen över tid har släktskap med den första tidsbågen, och märks i 

pressens beskrivning av kunskapsproduktion om alternativa andligheter: från amerikansk-

europeisk teosofi till vad som uppfattades som indisk autentisk andlighet. Detta kan anknytas 

till Inga Sanners forskning. Av de moraliska utopierna som Sanner diskuterar, visade kanske 

teosofin störst uppmärksamhet gentemot indiska andliga tankar. Men Sanner antyder också 
																																																								
193 Holmberg, s. 380ff. 
194 Holmberg, s. 472. 
195 Ett intressant och ännu outforskat undersökningsområde är t.ex. hur buddhism kom att integreras i 
psykologisk behandling. Intresset för kombinationen psykologi och buddhism kan spåras till förra sekelskiftet, 
men fick en skjuts under slutet av 1970-talet då amerikanen Jon Kabat-Zinn utvecklade ”Mindfulness-Based 
Stress Reduction” baserat på buddhism. Något som kom att få stort genomslag i svensk psykiatrisk vård. 		
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hur tänkare inom den religiösa liberalismen blickade mot indiska filosofier genom att visa ett 

direktintresse för hinduism och buddhism. 196 Ett intresse som således inte gick igenom det 

teosofiska rastret. I undersökningen påvisas ett skifte i pressens mediering: från en fascination 

för alternativa andligheter i form av teosofi till ett intresse för direktimporterad indisk filosofi. 

I början undersökningsperioden skildras t.ex. Tingleys teosofi i entusiastiska ordalag. Efter 

1913, som är året både för Tingleys haveri på Visingsö och då Tagore fick Nobelpriset, börjar 

andra beskrivningar av alternativa andligheter framträda. Tingleys verksamhet karaktäriseras 

som geschäft, medan andliga tankar levererat från Indien (även inom teosofin) uppfattas som 

äkta och ursprungliga. Det här kan beskrivas som en rörelse över tid där intresset förflyttas 

från en kunskapsproduktion om alternativa andligheter gjorda av europeiska och amerikanska 

representanter till ett meningsskapande alstrad av indiska företrädare.    

     För att återknyta till uppsatsens frågeställningar, följer avslutningsvis en diskussion av 

studiens slutledningar.  

Beskriven Meningsproduktion  
Uppsatsens första fråga gällde hur kunskapsproduktionen om alternativa andligheter beskrivs 

i Sverige genom press mellan 1899 och 1926. 

     Alternativa andligheter framstår för det första som obestämda i sina former i pressens 

beskrivningar. Allmänt formulerade kärleksbudskap är återkommande. Gudsuppfattningen är 

förflyttad från något yttre till något inom människan. Andligheten förknippas med naturen 

som får stå för renhet och äkthet. Men i de löst hållna utsagorna uppträder motstridiga 

påståenden mellan det universella och kollektivistiska å ena handen, och det unika och 

individuella å den andra. T.ex. talar Acharya om själen som något som alla kan ha tillgång till. 

Samtidigt visar sig denna tillgång som villkorad genom nödvändigheten av att inhämta 

specifikt formulerade kunskaper. Det Universella Broderskapet talar å ena sidan om allas lika 

värde, om den inre gnistan hos alla och en var, och broderskap mellan alla folk. Å andra sidan 

understryks svenskarnas unika och andliga storhet, som i någon mening står i kontrast till 

andra nationer. De obestämda konturerna ger således utrymme för ombuden att uttrycka 

motstridiga budskap, något som i sin tur öppnar upp för valfria tolkningar om vad alternativa 

andligheter innefattar. 

     Genom att kombinera olika typer av kunskaper formas en andra figur i pressens 

meningsskapande om alternativa andligheter. Först och främst kom ombuden själva från 

hybridmiljöer: Acharya från en akademisk bakgrund, med aspiration om att vara en sannyasin 
																																																								
196 Sanner, not s. 173, not s. 255 & not s. 231.					
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(asket), Tagore från en intellektuell miljö som utvecklat en ny hinduism, baserat på kristna 

ideal och Tingley från teosofins amerikanska högkvarter, som bl.a. sammansmälte 

vetenskapliga förklaringsmodeller med hinduiska och buddhistiska världsuppfattningar. I 

tillägg pekar mellanhänderna på olika kunskapskonstellationer i syfte att erbjuda metoder för 

att anknyta till något högre. Acharya lanserar kombinationen vetenskaplighet och andlighet, 

medan Tagore hävdar att det är en syntes mellan kunskaper som öst har (dvs. andlighet) och 

det som väst förfogar över (dvs. teknik), som kommer att ge tillgång till ett gott liv i kärlek. 

Tingleys specifika kompott kom att bestå av en hopslagning av idén om det antika Grekland 

och österlandet (hon väljer att kalla sin skola för Raja Yoga) med idén om det ursprungligt 

svenska. En förutsättning för att kombinera olika typer av kunskaper är att kunnandet har 

förflyttats från en miljö till en annan, samt möter ett annorlunda vetande på en ny plats. Även 

om denna undersökning visar ett litet utsnitt av en större meningsproduktion indikerar 

mellanhändernas rörelse från en plats till en annan (och tillbaka igen) att det handlar om ett 

meningsskapande som bygger på cirkulation och rörelse. Det visar vidare på att 

meningsproduktionen anpassas och förändras dels i förflyttningen från en kunskapsmiljö till 

en annan, dels i mötet med den nya platsen. I undersökningens fall med Sverige i allmänhet, 

och med specifika platser och publiker i synnerhet.  

     För det tredje och sista framställes bildandet av alternativa andligheter genom val av 

livsstil. Tagore beskrivs meditera från klockan tre varje morgon, och Acharya uttrycker en 

livsmetod i formeln ”Lefva enkelt och tänka högt”.197  Men framför allt uppträder ett 

alternativandligt liv genom Tingleys skolprojekt på Visingsö. På Raja Yogaskolan skulle 

ungdomen genom fysiska och konstnärliga övningar danas till medmänniskor som skulle se 

gudagnistan i alla och bidra till att förandliga nutiden. Dock visar undersökningen att 

alternativ andlighet som livsstil inte fick fäste. Tagores meditationer beskrivs antingen som 

eteriska eller besynnerliga, men inte som en praktik som någon tycks ge sig i kast med. Och 

Tingleys ambitiösa skolprojekt visade sig vara svårgenomförbart.198 

     Två figurer visar alternativa andligheter som obestämda och kunskapskombinerande, och 

därmed fulla av tolkningsmöjligheter. Det här indikerar möjlighet till egna uppfattningar om 

vad alternativ andlighet innefattar. Att den tredje formen (andlighet som livsstil) inte kom att 

slå rot understryker ytterligare hur alternativa andligheters beskrivning handlar om individens 

sökande efter att kunna anknyta till något högre, snarare än att underkasta sig en kollektiv 

livsstil eller doktrinära trossystem, som Raja Yogasystemet ändå måste betraktas som. 
																																																								
197 ”Rishi Ulukas atomiska filosofi.”, SvD 1916-03-04, s. 8. 
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Alternativa andligheters beskrivningar framstår i undersökningen som många och olika, och 

som kan anpassas till individuella tolkningar och behov. Eller med andra ord: 

meningsproduktionen om alternativa andligheter beskrivs i pressen som möjlig att 

skräddarsys efter individens önskan. 

Formulerings- och spridningsstrategier  
Den andra frågeställningen rörde hur alternativa andligheters idéer uttrycks och förmedlas 

genom transkulturella möten. Åtminstone fyra metoder och strategier framkommer i 

undersökningen. 

     Som en konsekvens av alternativa andligheters många tolkningsmöjligheter öppnas ett 

kunskapsutrymme för experter att kliva fram för att leverera tankar med bred 

användarvänlighet, men där ombuden samtidigt kan definiera sig som nischade uttolkare av 

vad alternativa andligheter kan innebära. Visserligen kan alla människor i teorin ha tillgång 

till den inre gudomligheten eller den kollektiva kärleken. Men i praktiken formulerar 

mellanhänderna hur möjligheten för komma i kontakt med alternativandlighet är förenat med 

premisser, vars klarläggande är något som ombuden kan tillhandahålla. För Tingleys del 

handlade det om att påvisa hur hon identifierat den svenska själen, och därmed kunde göra 

anspråk på att genom en livsstil förlösa det gudomliga i svenska hjärtan. I Acharyas fall 

framstår han som en av få som har tillgång till den komplicerade koden som skapar inträde i 

själen. Tagore är inte lika explicit i att kunskapen om det andliga nödvändigtvis sker genom 

honom. Men genom att upprepat kungöra kärleksbudskap genom media och föreläsningar, 

framstår han ändå som en person som har unik tillgång till klargörande budskap. Alternativa 

andligheters tillsynes breda kunskapsfält, visar sig i själva verket vara beroende av 

expertkunskaper.  

     Den andra strategin för att uttrycka och förmedla alternativa andligheter är genom 

entreprenörskap och marknadsföring. Här blev kontaktzonerna viktiga ytor där alternativ 

andlighet kunde visas upp, men också verka. Svenska Akademien blev en plattform där 

Tagores andliga budskap kunde etableras och slungas ut globalt. Även Stockholms högskola 

var en miljö där alternativa andligheter kunde presenteras för grupper som inte vanligtvis 

exponerades för den nya typen av andliga tankar som Acharya tillhandahöll. Tingleys 

metoder är de som i undersökningen framstår som tydligast i sin genomtänkta lansering. Inte 

bara de noga förberedda estetiska arrangemangen som Tingley iscensatte representerade en ny 

andlighet: på Visingsö blev den också operativ. Även ombuden Acharya och Tagore ägnade 

sig, om än i mindre uppenbara former åt marknadsföring. Acharya tog sig från Calcutta via 
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London till Skandinavien. Sannolikt inspirerad av Vivekanandas föreläsningssuccéer i 

Amerika bytte Acharya namn och kläder och utsåg Norden som en lämplig marknad för att 

lansera sina föreläsningar. Tagore kan tyckas vara det ombudet som råkade hamna i ett 

kulturellt centrum som vishetslärare. Men man får inte glömma att han egenfinansierat och för 

tredje gången tog sig till Europa 1912, i syfte att påbörja ett försäljningsarbete av sitt 

nyskrivna diktverk Gitanjali. Jag menar att alla tre mellanhänder hade tydliga agendor att ta 

sig till Europa i syfte att marknadsföra sina verksamheter, som alla på olika sätt hade tydliga 

konnotationer till alternativ andlighet. Detta kan jämföras med den kristna missionen som 

också ägnade sig åt uppsökande verksamhet, spridning och påverkan. Skillnaden är dels att 

ombuden inte tillhörde ett dogmatiskt religiöst system med tydligt formulerade doktriner, dels 

inte kom från ett maktcentrum, vare sig geografiskt eller ideologiskt. Istället sker ombudens 

mission för egen räkning och från mindre kunskapskluster. Här skiljer sig Tingley på det viset 

att hon faktiskt är överhuvud för den amerikanska fraktionen av teosoferna. Dock framgår i 

materialet att även om avsändaren av verksamheten ska vara det Universella Broderskapet, så 

är Tingley i realiteten den drivande och styrande kraften. Utifrån undersökningen kan 

slutsatsen dras att marknadsföringen av alternativa andligheter drevs av enskilda aktörer som 

använde sig av olika typer av strategier för producera kunskap om alternativa andligheter, 

beroende på bakgrund och agenda. Något som kan återknytas till idén om kunskap i rörelse. 

En del av det unika i säljstrategierna, blev just att mellanhänderna kom från andra geografiska 

platser än den svenska. Här framstår cirkulationstanken som ett möjlighetsvillkor som gör att 

budskapen framstår som annorlunda, nya och exotiska. I slutdiskussionens sista del 

återkommer jag till bygget av identitet (som ju också kan ses som en marknadsföringsmetod) 

men väljer att diskutera det utifrån relationen till det svenska. 

     Den tredje metoden att formulera alternativa andligheter framkommer i undersökningen 

medelst kombinationer av kända och okända element. För liksom den andliga 

meningsproduktionen delvis bygger på att kombinera olika typer av kunskaper, fungerar 

också strategierna genom att kombinera kända och okända beståndsdelar och kulturer. Men i 

själva sammankopplingens förvandlingskonst fanns också moment av – inte bara kittlande 

olikhet – utan också av asymmetri. En asymmetri som i en del fall föll väl ut, i andra fall inte 

fick önskad effekt. Raja Yogaprojektet blev, kanske på grund av försöket att kombinera de 

teatraliska gesterna med de eviga runstenarna, det andliga med det kristna, och det 

amerikanska med det svenska, ett undergångsprojekt. Men inte alla Tingleys hopslagningar 

havererade. I de kända miljöerna som t.ex. Vetenskapsakademien eller Operan blev 

blandningen av de trygga borgerliga kulturyttringarna i kombination med antikgrekisk 
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esoterism en fullträff. En annan typ av asymmetri visade sig i mötet mellan Tagore och 

Svenska Akademien, en sammanslagning av det kända och det okända som poeten Yeats 

redan bedårats av i samma stund som ”orientalen” Tagore klev in i Londons litterära salonger. 

Genom att understryka skillnaden mellan österlandets vishet och västerlandets materialism, 

bidrog Yeats – och Svenska Akademien med hjälp av media – till att skriva fram en kreativ 

asymmetri, som fick Tagores andlighet att framstå som sublim och episk. Dock en 

problematisk vurm, då den ansluter sig till traditionen av att utse en person som den andre och 

som ett objekt tillhörande ”något annat”. Vanligtvis underordnad, men i det här fallet som 

bärare av mystisk visdom. Båda yttringarna blir dock fråga om en exotiserande hållning.  

     Den fjärde strategin som undersökningen visar är hur meningsskapande om alternativa 

andligheter förmedlas genom reglerad tillgänglighet. Utifrån att studera hur öppnande och 

ordnande organiseras kring beskrivningar av alternativa andligheter framgår hur olika 

publiker mejslades fram. Acharya bjöds in på en öppen arena, som Stockholms högskola hade 

förbundit sig att vara i syfte att tillgängliggöra vetenskapen för allmänheten. Samtidigt fanns 

ett ordnande runt föreläsningarna. Genom att i pedagogiskt syfte klassificera föredragen, 

reglerade man samtidigt tillgängligheten. En intressant och motsatt rörelse syntes dock i 

pressen som skrev fram idel åtkomlighet och intresse i samband med Acharyas föreläsningar. 

Styrningen av tillgänglighet framträder också i Tingleys arrangemang. Öppnandet visar sig i 

tillställningarna genom att alstra fascination. Ordnandet märks i val av arenor: i de flesta fall 

mondäna och borgerliga miljöer, där medel- och överklass känner sig hemma. Dessutom 

bjuder Tingley, vid åtminstone ett tillfälle, in specifikt kvinnor till sina föreläsningar. Dagens 

Tagorefest är ytterligare ett uppvisande av att å ena sidan skapa fascination och bjuda in till 

fest, å andra sidan rikta sig till en borgerlig publik. Genom ordnandet – i såväl 

arrangemangen, som i pressens återgivning – skärs en diskursiv publik fram som främst består 

av överklass och kvinnor.  

     Reglerandet visar att kunskapen inte levererades i något sorts autentiskt, orört tillstånd från 

t.ex. Indien till Sverige, utan att meningsproduktionen skedde i samklang och i själva mötet 

med den miljö som den nya kunskapen placerades i. Det innebär att kunskapsproduktionen 

om alternativa andligheter inte bara beskrevs genom press och offentlighet. Kunskap om 

alternativa andligheter producerades i beskrivningsprocessen. 

     En paradox som undersökningen visar är en diskrepans mellan verklighetens publiker och 

de diskursiva publikerna. I fallet med Acharyas föreläsningar bjöds en smal engelsktalande 

grupp med intresse för indisk filosofi in. I själva verket infann sig en stor och blandad publik. 

Dessutom skedde en omvänd diskrepans då pressen envisades att skriva hur publikerna vid 
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Acharyas följande föreläsningar var fortsatt vältaliga och intresserade. I realiteten slutade folk 

komma på föreläsningarna.  

Det svenska i relation till alternativa andligheter 
Religionshistorikern David Thurfjell argumenterar övertygande för hur ett intresse för 

buddhismen kunde märkas i Sverige redan vid förra sekelskiftet, något som sedan 

accentuerades under 1900-talet. Han beskriver svenskarnas fascination för buddhismen idag 

som ett slags spegelkabinett ”där postkristna svenskar i sina föreställningar om de andra ser 

bilder av sig själva återspeglade.”199 Uppsatsens sista frågeställning om hur de svenska 

sammanhangen beskrevs i mötet med alternativa andligheten kan knytas till Thurfjells 

resonemang, men utifrån ett historiskt perspektiv. För i mötet med indisk och amerikansk 

alternativandlighet skedde en självbespegling bland de svenska publikerna. 

     Det unikt svenska kunde för det första få tydliga konturer i relation till alternativ andlighet. 

Visingsö blev kontaktzonen där striden mellan ”amerikansk smartness och svensk 

hembygdskänsla” utspelades, och där den svenska fädernebygden vann slaget. Genom att i 

pressen beskriva Tingleys amerikanska brutallansering av alternativa andligheter som en bjärt 

kontrast mot Visingsö som den svenska, orörda idyllen, kunde bilden av en naturnära, äkta 

och genom generationer nedärvd svenskhet stärkas. En liknande definiering av det svenska 

framträder i pressens kritiska beskrivning av Tagore. Och när Tagore implicit jämförs med 

vad Jämtlandsposten rubricerar som en ”hottentott” och ifrågasätter den ”osvenska” 

akademiens val, framstår i pressen det svenska och det västerländska (till skillnad från det 

indiska och österländska) som vaggan för kultur och kunskap.  Genom att i media ta spjärn 

mot det främmande som de alternativa andligheterna representerar framträder svenska värden 

och ideal som genuina och förfinade.   

      Den andra iakttagelsen som framkommit av undersökningen uppvisar det motsatta: att 

positiva bilder av alternativa andligheter förstärkte den svenska självbilden. Åtminstone 

borgarklassens självbild. För representationer av alternativ andlighet associerades i de flesta 

fall till smak och elegans. Något som dels beskriver hur de diskursiva publiker som förväntas 

vara intresserade av alternativa andlighetstankar ser ut, dels antyder hur ett beteende som 

förknippas till klass och kultur kan se ut. Alltså kan kulturintresserad och elegant borgerlighet 

framstå som ännu mer kulturintresserad och elegant när den deltar i alternativandliga 

arrangemang.   

																																																								
199 Thurfjell, s. 182. 
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     Den tredje iakttagelsen visar behovet av en frälsare. Även om alternativa andligheter 

formulerades som en motbild till kristendomen, visar undersökningen att längtan efter 

frälsargestalter inte försvann. Tagores andra föreläsning på Auditorium som beskriver Buddha 

som räddaren, kan visa på behovet av en frälsare, där Buddha blir en ställföreträdare för Jesus. 

Av ombuden visade sig Tagore ha flest komponenter för att kunna uppfattas som en trovärdig 

profet. Skalden förkroppsligade alternativa andligheters kombinationsideal genom att 

inkarnera en syntes av det kända och det okända, det västerländska och det österländska. Han 

beskrivs i pressen som kombinationen av en Kristusgestalt och en orientalisk guru. Även 

Acharya, fast i mindre skala, beskrevs som en kombinationsperson; som både professor och 

filosof. Männen från Calcutta kunde utan svårigheter ikläda sig frälsarrollen, då det här var 

identiteter som tillskrevs dem i exotiserande och fascinerade ordalag. Något som uppsatsen 

visat två sidor av: å ena sidan exotiseringen och projiceringen av den andre som en mystisk 

förlossare från ett förborgat österland. Å andra sidan en förklädnad som både Tagore och 

Acharya sannolikt i någon mening kunde utnyttja för att understryka sina budskap. Det här 

var ett tveeggat förhållande som den tredje mellanhanden Tingley inte hade tillgång till. Som 

amerikanska och som kvinna var associationerna till både guru och frälsare långt borta. 

Istället använde sig Tingley av teatraliska effekter för att framstå som en modern befriare. 

Modern i den bemärkelsen att hon egentligen inte var bunden till någon tradition, utan som 

teosofisk företrädare för en livsstilsskola i Kalifornien kunde erbjuda en (om möjligt) ännu 

mindre traditionsbunden andlighet än vad neo-hinduerna kunde ge. Dock visar 

undersökningen att hennes nytänkande frälsarstil i slutänden inte blev trovärdig i den svenska 

offentlighetens ögon, något som väcker postkoloniala och genusteoretiska funderingar. I 

undersökningen framgår att det exotiska är en förutsättning för att alternativa andligheter ska 

få den rätta autenticiteten över sig. Både Acharya och Tagore beskrivs som uppriktiga och 

sanna i sin framtoning. Även teosofen Jinarajadasa från Indien (som jämförs med Tingley) 

framstår som ”enkel och flärdfri”. Bara det faktum att de tre männen kom från Indien kunde i 

ett exotiseringslystet väst räcka för att garantera andliga kunskaper. I ljuset av detta framstår 

Tingley som en person som från början hade ett mindre andlighetskapital. Samtidigt är det 

anmärkningsvärt att de manliga ombuden framstår som förtroendeingivande, medan den enda 

kvinnan i sammanhanget kom att kritiseras hårt och fick utstå förlöjligande i jämförelsevis 

större omfattning än vad Tagore och Acharya utsattes för.  

     Den sista och fjärde iakttagelsen är att en brist skrivs fram i det svenska samhället. Som 

kontaktzon möjliggjorde t.ex. Svenska Akademien spridandet av ett budskap om Indien som 

moderlandet för en besjälad, naturnära och uråldrig andlighet. Den här bilden av Indien som 
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myllan för esoterism sattes i relation till det materialistiska väst. Narrativet som ombuden och 

media framförde vid upprepade tillfällen var polariteten mellan öst och väst. Två motpoler, 

där väst beskrevs som fattigt på andlighet. Bristen var i någon mening insprängd i 

människorna, men framförallt (och vad värre var) i samhället. I detta framträder en 

civilisationskritik, där alternativa andligheter inte bara blir något diffust som svenska 

överklasskvinnor sökte sig till. Istället framstår meningsproduktionen om alternativa 

andligheter som en brännande angelägenhet. Genom media framgår att det västerländska 

samhället (och därmed också det svenska) är på glid nedför materialismens och 

teknikvurmens nedförsbacke. Diagnosen som ställs på den västerländska civilisationen är 

mörk. Botemedlet som ordineras är andlighet inskeppat från öst. Alternativa andligheter blir 

således i denna beskrivning en brådskande nödvändighet för hela samhällets väl och ve. Den 

här observationen som undersökningen visar kan beskriva kunskapsproduktionen om 

alternativa andligheters funktion i två steg: dels som omvandlande av människors värderingar, 

dels som undsättande från materialism – något som i förlängningen skulle kunna förändra 

hela samhället att gå från teknikvurm, cynism och fascination för de yttre gesterna till 

andlighet, innerlighet och uppskattning av inre värden. Kanske är det just den här önskan om 

frälsning från det västerländska samhällets möjliga förfall som skönjs i beskrivningen av 

Tagores efterlängtade besök i maj 1921. 

 
Och så kom han. En österlandets profet, just sådan fantasien tecknar honom,  

osökt enkel och värdig 200   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
200 ”Rabindranath Tagore talar i Stockholm.”, JP 1921-05-28, opag. 
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Summary 
When Rabindranath Tagore first visited Sweden in 1921 the public had been waiting since 

1913, the year when the Swedish Academy decided to give the Nobel Prize in literature to the 

Bengali poet. Crowds where silently waiting at the railway station in Stockholm when Tagore 

arrived an early morning in May 1921. Holding his lectures for over 1500 people in the 

overcrowded hall “Auditorium”, the press associated Tagore’s words with a distant reflection 

of religious, blissful and enigmatic treasures from the far East.  

     This thesis is about how knowledge production of alternative spiritualty is described, and 

also constructed, by Swedish press between 1899 and 1926: A period when an interest 

towards spiritual questions could be noticed in Swedish society. As a tool I am using the 

concept of “alternative spirituality”.  

     The road towards alternative spirituality has at least two points of departure. The first, 

when cracks appeared in the Christian belief system, can be traced back to the enlightenment. 

The second point of departure can be seen with the increased interest in Indian philosophy 

and in Hindu and Buddhist religious thoughts, which crystallized in the founding of the 

Theosophical Society in 1875 in New York.  

     Three questions are asked in the thesis. Firstly how is the  knowledge production of 

alternative spirituality described in the Swedish press 1896-1926? Secondly: How was 

alternative spirituality formulated through transcultural encounters? And finally: How are the 

Swedish public described through the knowledge production of alternative spirituality? 

     The materials used in the thesis are articles from Swedish daily papers, and in order to 

investigate these questions I am using three methodological tools: Go-betweens, Contact 

zones, and Publics.     

     Go-betweens, the first tool, refers to actors who operate between different cultures and 

knowledge areas. The global history and history of science scholar, Kapil Raj discusses the 

concept of go-betweens as a challenge of the understanding of a “clash of cultures”, to the 

opposite, namely: that of dynamically constructed connections. In the thesis three actors are 

studied, who took on the role of go-betweens for alternative spirituality by geographically 

moving from cultures of alternative spirituality to Sweden.  

     The first person visiting Sweden was Katherine Tingley who made several visits to 

Sweden between 1899 and 1929. She was the head of the Theosophical Society in America, 

and she promoted a spiritual life-style school named The Raja Yoga School that she wanted to 

establish on the island of Visingsö in the southern part of Sweden. The second spiritual go-
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between that Swedish publics came in contact with was Rabindranath Tagore, who received 

the Nobel Prize in literature in 1913. Even though he was a poet, his work was considered 

deeply spiritual. Tagore came from Calcutta, the same hub of transcultural habitat as the third 

go-between: Ananda Acharya. Ananda Acharya was a go-between in the sense that he was a 

professor in Indian philosophy, also familiar with western philosophy. Acharya visited the 

Stockholm University in 1916 to deliver a series of lectures of Indian philosophy.  

     By studying how go-betweens formulate spiritual messages and how the Swedish press 

remediate their ideas, knowledge production of the alternative spirituality can be seen.  

     With the second analytical tool, contact zones, yet even more perspectives are to be seen. 

“Contact zones” is a term formulated by literature scholar Mary Louise Pratt, and are places 

where “social spaces [and] cultures meet, clash, and grapple with each other”.201 By studying 

different arenas where the Swedish public came into contact with alternative spirituality, such 

as institutions (like The Swedish Academy) or geographical places (like Visingsö) the study 

uncovers how these places created conditions for formulating, forming and spreading 

alternative spirituality. The study also shows that these arenas could change from areas of 

transcultural exchange to battlefields where conflicts were set off. Visingsö, considered a 

landmark of Swedish culture and ancient history, became an area of conflict between 

Christianity and alternative spirituality.    

     The third tool of method is to study discursive publics, but also how the real life public 

became actors in formatting alternative spirituality, and on the contrary: how Swedish publics 

where formed by alternative spirituality. 

     By the media and the institutions, the discursive publics of alternative spirituality were in a 

sense regulated. Regulated by a simultaneous process of opening and arranging. An example 

studied in the thesis shows how Stockholm University opened up the lectures with Acharya 

for anyone by advertising in all the prominent Stockholm daily papers, offering entrance for 

free. At the same time the lectures were not interpreted into Swedish and were presented as 

fairly complex philosophical subjects, indicating that the correct public would be fluent in 

English and well oriented in philosophy. By this process of opening and also organizing, the 

discursive publics of alternative spirituality were described.  

     But alternative spirituality also became a way of self-understanding for Swedish publics. 

When attending to the arrangements in the name of alternative spirituality, a self-mirroring 

																																																								
201 Mary Louise Pratt, ”Arts of the Contact Zone”, Profession (1991), s. 34. 
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could occur. Just by being a part of the well-educated upper class publics one could also, in a 

sense, become a well-educated upper class person.  

     Lastly the study discusses how a part of the Swedish society is described in relation to 

alternative spirituality. This indicates the conclusions, as one of the most prominent outcomes 

of the study shows that with alternative spirituality as a backdrop, especially spirituality 

originated from the east, the Swedish society is described as being on the slippery slope of 

materialism and technique fixation. The absence of spirituality in Sweden is described as 

being a fatal shortcoming, since it is pronounced as being the beginning of the breakdown of 

the Western society. 

     To conclude, the contribution of this study is to give a deeper understanding on the impact 

different actors, diverse media, and Swedish public had in the production of knowledge of 

alternative spirituality.  
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