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Abstract 

I samband med moderniteten ägde stora förändringar rum på alla samhällsplan. Även nya 

medieteknologier förändrade den värld människor levde i och bidrog bland annat till uppkomsten av 

en global, spiritistisk rörelse på mitten av 1800-talet. Trots att rörelsen var stor och betydelsefull är 

det först under de sista 30 åren som spiritismens relevans för andra delen av 1800- och början av 

1900-talet har uppmärksammats av forskning. Emellertid finns behov för fler studier med svensk 

kontext samt studier rörande medieringsaspekter inom spiritismen. Denna uppsats undersöker 

således, ur ett medie- och kulturhistoriskt perspektiv, spiritistisk kommunikation och andemediering 

i Sverige mellan 1890 och 1920 med utgångspunkt i tidskriften Efteråt. Genom en nätverksanalys 

illustreras först svenska, spiritistiska nätverk av personer och litteratur som uppstod kring 

tidskriften. För det andra sätts andemedieringar i relation till det sena 1800- och tidiga 1900-talets 

visualitet och seendegemenskaper, i vilka Efteråt fungerade både som en pedagogisk instruktör och 

en aktiv katalysator på den spiritistiska kunskapsarenan. Slutligen undersöks de medieteknologier 

(både mänskliga och mekaniska) och medieringar som på flera plan och i flera steg var inblandade i 

andekommunikation. Genom dessa utforskas vidare det mänskliga behovet av kommunikation som 

sätt att säkerställa en (meningsfull) existens och som verktyg för att upprätthålla relationer, även 

efter döden. 

  

Nyckelord: 1890-1920, svensk spiritism, Efteråt, seendegemenskaper, andekommunikation, 
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Inledning 

Fruktan för detta mörka ovissa, som döljer sig bakom dödens sorgedok, förlamar sjelfva tanken […]. Hvad är 
då döden? Hvad möter oss – efteråt?  1

Vad som möter oss efter döden är en fråga som troligen har sysselsatt mänskligheten helt sedan dess 

begynnelse. Den enda säkra vetskapen i livet är att vi, likt alla före oss kommer att dö, samtidigt 

som döden i sig själv är och förblir ett mysterium.  Sverige anses idag vara ett av världens mest 2

sekulariserade samhällen,  men likväl visar exempelvis undersökningar från början av 2010-talet att 3

20-35% av svenskar över 18 tror att kommunikation med dem som gått bort är möjlig.  4

Övernaturliga fenomen uppstår, som Annette Hill uttrycker det, just när något extraordinärt sker i 

det ordinära  – det vill i detta fall säga att något så vardagligt som kommunikation äger rum trots 5

dödens tillsynes oövervinneliga tomrum. Emellertid är andekommunikation inte ett nytt fenomen, 

och särskilt i den så kallade (moderna) spiritismen  spelade den en essentiell roll. Spiritismen 6

uppkom på mitten av 1800-talet och rörelsens trosföreställningar var baserade på teorier om 

osynliga dimensioner i vilka avlidnas identiteter fortlevde som andar.  Det blev snabbt en populär 7

rörelse som spred sig från Nordamerika till Storbritannien och Europa, med föreningar och seanser, 

som attraherade tiotusentals anhängare redan inom det första decenniet.  Till stor del hölls 8

spiritismen ihop av en rik litteratur som uppkom kring ämnet, både i form av böcker och tidskrifter.  9

 Emanuel. Efteråt? I. Hvad frukta vi för?. Efteråt. No.1, 1891.1

 Eva Kingsepp. Medier i medier. Det okända och döden som ett annat sätt att vara. I Döden i medierna: våld, tröst och 2

fascination. Anja Hirdman (red.), 131-157. Stockholm: Carlsson 2012, 131.
 Kennet Granholm. Occultism in Sweden. I Western esotericism in Scandinavia, Bogdan, Henrik & Hammer, Olav. 3

(red.), 343-349. Leiden, 2016, 343.
 Kingsepp, 132.4

 Annette Hill, Paranormal media: audiences, spirits, and magic in popular culture. London: Routledge, 2011, 3.5

 Begreppen Spiritism och Spiritualism används både i forskning och empiriska källor mer eller mindre synonymt. I 6

tidskriften Efteråt definierades spiritualismen som ett ändamål av ”mänsklighetens framskridande i andligt afsende”, 
medan spiritismen sågs som ett ”medel som leder mot detta ändamål” (Anonym. Spiritism och Spiritualism. Efteråt. No. 
150, 1903). I den följande studien kommer denna skillnad inte göras, utan endast begreppet spiritism kommer användas.
 Geijerstam, Karl af. Modern vidskepelse: ett inlägg mot teosofi och spiritism jämte ett svar till herr Carl von Bergen. 7

Stockholm: Bonnier, 1892, 99f.
 Jeffrey Sconce, Haunted media: electronic presence from telegraphy to television. Durham, N.C.: Duke University 8

Press, 2000, 12; John Harvey, Photography and Spirit. London: Reaktion Books, 2007, 25; Olof Rubenson, Nutidens 
andeverld: spiritistiska studier, skildringar och afslöjanden. Stockholm: Bonnier, 1889, 13.  
Spiritismen överlevde fram till ungefär 1980 som en religiös rörelse i Sverige, varefter den har beblandats allt mer med 
andra alternativa trosföreställningar såsom New Age (Robert Carleson & Caroline Levander, Spiritualism in Sweden. I 
Western esotericism in Scandinavia, Bogdan, Henrik & Hammer, Olav. (red.), 521-533. Leiden, 2016, 532).
 Geijerstam, 2.9

 2



I Sverige utgjorde tidskriften Efteråt  ett viktigt organ, inte minst då den under sin utgivningstid 10

mellan 1891 och 1922 var den enda svenska, spiritistiska tidskriften.   11

Vidare spelade särskilt nya kommunikationsteknologier, såsom telegraf, telefon eller trådlös 

kommunikation en stor roll i spiritismens uppkomst och utveckling. Många av föreställningarna om 

andekommunikation hämtade rörelsen ur den omständighet att de nya teknologierna varken tycktes 

vara tids- eller rumsbundna.  Den spirituella telegrafen exempelvis, ansågs utöver tid och rum 12

även kunna överbrygga döden och därmed möjliggöra andekommunikation.   13

Syfte och frågeställningar 

Givetvis kan, i ljuset av ovan nämnda föreställningar, frågor ställas som handlar om huruvida 

spiritistiska uppfattningar, andemediering och andekommunikation var verkliga eller vetenskapligt 

bevisbara – vilket också är den sortens frågor som uppmärksammats mest av forskning kring 

spiritism.  Dock, som Hill påpekar, kan minst lika intressanta insikter uppnås genom att undersöka 14

den mening människor skapar i sin strävan efter att förstå och definiera den verklighet de lever i.  15

För att nå sådan förståelse krävs det att forskning, i den utsträckning det är möjligt, närmar sig 

egentliga, levda verkligheter med alla dess komplexiteter och motsägelser, exempelvis genom att ta 

avstamp i fallstudier snarare än att söka efter universella sanningar.  Efteråt lämpar sig som 16

fallstudie för att få inblick i den spiritistiska strömmingens verklighetsuppfattning och 

meningsskapande kring kommunikation, död och livet efter detta. 

Således ämnar denna uppsats, med utgångspunkt i Efteråt och den grupp spiritister som bedrev den, 

att undersöka sammanhanget som andekommunikationen ägde rum i – det vill säga inplacera de 

interaktioner som förekom med den (o)synliga andevärlden i en historisk kontext av seende och 

 I sitt fulla namn hette tidskriften Efteråt? Tidskrift för spiritism och dermed beslägtade ämnen, men redaktionen själv 10

omtalade den oftast som Efteråt, vilket därför även denna studie gör.
 Rubenson, 14.11

 Sconce, 2, 7.12

 Sconce, 12.13

 Christine Ferguson, Recent scholarship on spiritualism and science. I The Ashgate research companion to nineteenth-14

century spiritualism and the occult, Willburn, Sarah A. & Kontou, Tatiana. (red.), 19-24. Farnham: Ashgate, 2012, 19; 
Sarah A. Willburn, Viewing History and Fantasy through Victorian Spirit Photography. I The Ashgate research 
companion to nineteenth-century spiritualism and the occult, Willburn, Sarah A. & Kontou, Tatiana. (red.), 359-382. 
Farnham: Ashgate, 2012, 359.

 Hill, 4.15

 Bent Flyvbjerg, Making social science matter: why social inquiry fails and how it can succeed again. Cambridge: 16

Cambridge University Press, 2001, 66, 72f., 84.
 3



föreställningar på det sena 1800- och tidiga 1900-talet. Häri fungerar Efteråt som ett tidsvittne som 

har bevarat dåtida, paranormala upplevelser i textform. Vidare strävar uppsatsen efter att undersöka 

de medieteknologier (både mänskliga och mekaniska) och medieringar som på flera plan och i flera 

steg var inblandade i andekommunikation. Dessa insikter kommer sedan i sin tur användas för att 

utforska det mänskliga behovet av kommunikation som sätt att säkerställa en (meningsfull) existens och 

att upprätthålla relationer, även efter döden. För att uppnå dessa syften ställs följande frågor: 

1. Hur såg det spiritistiska nätverket kring Efteråt ut och vad var dess relation till spiritismen i 

Sverige på det sena 1800- och tidiga 1900-talet? 

2. På vilket sätt (med-)skapade Efteråt seendegemenskaper kring andekommunikation i sin 

samtid? 

3. Hur användes kommunikationsteknologier i medieringsprocesser mellan levande och döda och 

på vilket sätt kan sådan kommunikation ses som existentiell mediering? 

Tidigare forskning och teoretisk ram 

För att besvara de ovan nämnda frågeställningarna måste uppsatsämnet sättas i relation till 

forskningsläget kring spiritism och andekommunikation. Vidare behövs ett teoretiskt ramverk som 

studien kan förhålla sig till. I de följande delkapitlen kommer således den tidigare forskningen kring 

ämnet och de huvudteorier som uppsatsen kommer ta avstamp i presenteras. 

Ett mediehistoriskt perspektiv på spiritism och paranormala teknologier 

Enligt James Carey är det just genom kommunikationsprocesser den verklighet människor lever i 

förändras och konstrueras.  En viktig roll i dessa processer spelar kommunikationsteknologier som, 17

beroende på kontext och användning, blir till medier.  Betingat av historiska, samhälleliga och 18

kulturella omständigheter kan därmed väldigt olika enheter uppfattas som medier, vilka följaktligen i 

mediebegreppets breda betydelse, blir delaktiga i mänskligt verklighetsskapande.  Sådana 19

 James W. Carey. Communication as culture: essays on media and society. Boston: Unwin Hyman, 1989, 24. 17

 Bruce Clarke. Communication. I Critical terms for media studies, Mitchell, W. J. T. & Hansen, Mark B. N. (red.), 18

131-144. Chicago: The University of Chicago Press, 2010, 133; Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars. 
Mediernas kulturhistoria: en inledning. I Mediernas kulturhistoria, Jülich, Solveig, Lundell, Patrik & Snickars, Pelle 
(red.), 9-30. Stockholm: Statens ljud och bildarkiv, 2008, 12f.

 Erkki Huhtamo & Jussi Parikka. Introduction: An Archaeology of Media Archaeology. I Media archaeology: 19

Approaches, Applications, and Implications, Huhtamo, Erkki & Parikka, Jussi (red.). Berkeley, Calif.: University of 
California Press, 2011, 1-3; W. J. T. Mitchell & Mark B. N Hansen. Introduction. I Mitchell, W. J. T. & Hansen, Mark 
B. N. (red.), vii-xxii. Critical terms for media studies. Chicago: The University of Chicago Press, 2010, xiv.
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konstruktioner är därutöver inte begränsade till den synliga världen, utan gäller även paranormala 

medier och de verkligheter som ligger utanför mänskliga sinnesuppfattningar. Därmed fungerar 

även det sena 1800- och tidiga 1900-talets övernaturliga medier som uttryck för en kultur som 

reagerade på nya teknologier och inkorporerade dem i sina kommunikationsprocesser.  Efteråt blir 20

i detta sammanhang en meta-mediekanal som bland annat medierar berättelser om hur nya 

medieteknologier förvandlades till spiritistiska sådana. Vidare, genom vad som definierades som 

medier på det sena 1800- och tidiga 1900-talet och hur dessa användes, ges en djupare inblick i 

tidens spiritistiska strömning och därmed kultur. Att undersöka spiritismen innebär följaktligen inte 

ett studium av några få människors övernaturliga praktiker, utan handlar om att se på en rörelse som 

var betydelsefull för västerländska sociokulturella moderniseringsprocesser. Än idag har dessa 

processer inflytande på diskurser rörande vetenskaplighet, idéer om historisk tids- och rumslighet, 

samt relationer mellan levande och döda.  Således, oavsett om de paranormala företeelserna var 21

verkliga eller inte, var andekommunikation meningsfull för de människor som deltog i spiritistiska 

praktiker och del av deras verklighet.  Likväl har forskning om paranormal tro oftast inte ansetts 22

som viktig, och alltsedan spiritismens uppkomst har det funnits en spänning mellan den 

vetenskapliga diskursen och spiritismens teorier och ”bevis”.  23

Emellertid har, under de senaste 30 åren, en växande forskning kring spiritismen uppstått och 

därigenom har rörelsens stora betydelse för 1800-talets kulturer, religion, konst, politik och 

vardagsliv blivit allt påtagligare.  Följaktligen finns numera forskning på spiritismen med 24

 Sconce, 10.20

 Sarah A Willburn & Tatiana Kontou. Introduction. I The Ashgate research companion to nineteenth-century 21

spiritualism and the occult, Willburn, Sarah A. & Kontou, Tatiana. (red.), 1-18. Farnham: Ashgate, 2012, 4f.
 Maria Warner, Phantasmagoria: spirit visions, metaphors, and media into the twenty-first century. Oxford: Oxford 22

University Press, 2006, 246.
 Alison Ferris, Disembodied Spirits: Spirit Photography and Rachel Whiteread’s Ghost. Art Journal. Vol. 62 No. 3 23

(2003): 44-53, 45; Ferguson, 19f.; Hill, 187.
 Jennifer Tucker, Foreword. I The Ashgate research companion to nineteenth-century spiritualism and the occult, 24

Willburn, Sarah A. & Kontou, Tatiana. (red.), xiii-xvi. Farnham: Ashgate, 2012, xiii.
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vetenskaps -, konst -, genus - och religionsperspektiv . Däremot existerar, förutom Robert 25 26 27 28

Carleson och Caroline Levanders allmänna översikt om spiritism i Sverige på andra delen av 1800- 

och början av 1900-talet,  knappt någon forskning inom området med svenskt fokus. Förutom de 29

nämnda perspektiven är även en kommunikations- och medieinfallsvinkel av betydelse. Likväl har 

just dessa aspekter av spiritismen, och mer allmänt paranormala företeelser, ofta ignorerats av både 

medie- och kommunikationsforskning. Det finns dock, i detta sammanhang, en stor skillnad mellan 

att forska på ”det paranormala” i sig eller att studera övernaturliga företeelser i en kulturell kontext. 

Så sätter exempelvis Hill det paranormala i relation till (mestadels samtida) populärkulturella 

 Exempelvis ger Christine Ferguson en översikt över de nätverk som fanns mellan spiritismen och vetenskap 25

(Ferguson) medan Richard Noakes undersöker spänningen som existerade mellan vetenskap och seanser från och med 
1850 (Richard Noakes. The science of spiritualism in victorian Britain: possibilities and problems. I The Ashgate 
research companion to nineteenth-century spiritualism and the occult, Willburn, Sarah A. & Kontou, Tatiana. (red.), 
25-54. Farnham: Ashgate, 2012). 

 Som exempel kan Leigh Wilsons forskning om hur ”automatisk skrift” influerade nya litterära skrivsätt nämnas 26

(Leigh Wilson. The cross-correspondences, the nature of evidence and the matter of writing. I The Ashgate research 
companion to nineteenth-century spiritualism and the occult, Willburn, Sarah A. & Kontou, Tatiana. (red.), 97-122. 
Farnham: Ashgate, 2012), medan Rachel Oberter undersöker Anna Mary Howitts automatiska teckningar och akvareller 
(Rachel Oberter. ‘The sublimation of matter into spirit’: Anna Mary Howitt’s automatic drawings. I The Ashgate 
research companion to nineteenth-century spiritualism and the occult, Willburn, Sarah A. & Kontou, Tatiana. (red.), 
333-358. Farnham: Ashgate, 2012). 
I en svensk kontext kan författaren Gurli Lindéns text om Hilma af Klints konst i relation till Klints spiritistiska tro 
lyftas fram. Lindén visar med hjälp av Klints anteckningsböcker hur spiritismen bidrog till att Klints konst förefaller 
mycket modern och före sin tid (Lindén, Gurli. Vägen till templet: Hilma af Klint: förberedelsetiden 1896-1906. Hölö: 
Rosengården, 1996).

 Genus-perspektivet är ofta tämligen sammanflätat med religions-perspektiv. Exempelvis undersöker Marlene Tromp 27

hur spiritismen kunde fungera som emanciperande för kvinnor. Oftast tillskrevs just kvinnliga medier en viss religiös 
auktoritet, samtidigt som mediumskap som yrke också medförde att kvinnliga medier kunde bryta sociala normer utan 
att därför tappa sin status som respektabla kvinnor. På samma gång ägde en form av sexuell frigörelse rum. Under 
seanserna berörde medierna, i form av materialiserade andar, seans-deltagarna och klädde även delvis av sig (Marlene 
Tromp, Eating, Feeding, and Flesh: Food in Victorian Spiritualism. I The Ashgate research companion to nineteenth-
century spiritualism and the occult, Willburn, Sarah A. & Kontou, Tatiana. (red.), 285-309. Farnham: Ashgate, 2012).  
I ett svenskt sammanhang kan här, även om det inte direkt anknyter till spiritism och mediumskap, Eva Österberg och 
Christina Carlsson Wetterbergs antologi Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940 nämnas, i vilken 
bland annat Anna Jandotter skriver om kvinnor, religion och filantropi i anknytning till kvinnors inträde i offentligheten 
och yrkeslivet (Anna Jandotter ”Syster kan ändå aldrig lemna mig” : prostitution, filantropi och ett personligt möte vid 
sekelskiftet 1900. I Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940, Österberg, Eva & Carlsson 
Wetterberg, Christina. (red.), Stockholm: Atlantis, 2002).  
Ännu ett exempel för sammanvävning av sexualitet och religion i spiritismen är Joy Dixons forskning om författaren 
Edward Carpenters uppfattning av sexuell intimitet som ett andligt sätt att uppnå (religiös) frälsning (Joy Dixon. ‘Out of 
your clinging kisses … I create a new world’: sexuality and spirituality in the work of Edward Carpenter. I The Ashgate 
research companion to nineteenth-century spiritualism and the occult, Willburn, Sarah A. & Kontou, Tatiana. (red.), 
143-164. Farnham: Ashgate, 2012).

 Exempelvis påpekar Jay Winter hur, till trots att första världskriget ofta ses som ett paradexempel för modernitet, den 28

sorgen kriget lämnade mestadels hanterades genom en traditionell dödsuppfattning. Detta innebar dock inte 
nödvändigtvis kristna värderingar, utan framkallade snarare en ökning av spiritistiska praktiker genom vilka de sörjande 
försökte nå sina stupade män och söner (Jay Winter. Sites of memory, sites of mourning: the great war in european 
cultural history. Cambridge: Cambridge University Press, 1995). 
Vidare finns det ett växande forskningsfält inom religionshistoria som fokuserar på västerländsk esoterism. Som 
exempel kan Henrik Bogdan och Olav Hammers antologi Western esotericism in Scandinavia nämnas.

 Robert Carleson & Caroline Levander, Spiritualism in Sweden. I Western esotericism in Scandinavia, Bogdan, 29

Henrik & Hammer, Olav. (red.), 521-533. Leiden, 2016.
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kommunikationssituationer och mediepubliker.  Beträffande övernaturlighet är även mediers 30

hopflätning med döden av betydelse. Överlag är forskningen på medier och döden relativt 

begränsad,  men beträffande historisk dödssyn och medier på det sena 1800- och tidiga 1900-talet 31

kan exempelvis Audrey Linkman,  Jay Ruby,  och i svenska sammanhang Eva Åhréns  och min 32 33 34

egen  forskning nämnas, som i större eller mindre utsträckning fokuserar på uppkomsten av post 35

mortem-bildgenren.  

Mer explicit rörande approprieringen av 1800- och 1900-talets nya kommunikationsteknologier 

genom spiritismen, kan särskilt Jeffrey Sconces forskning lyftas fram som en av de första mer 

övergripande och omfattande på området.  Därtill har, med mer specifika inriktningar, exempelvis 36

Anthony Enns undersökt skrivmaskinens sammanflätning med spiritismen,  medan John Harvey 37

har sett på andefotografering i samband med religion, vetenskap och konst i slutet av 1800- och 

början av 1900-talet . På det hela taget har särskilt andefotografering uppmärksammats något mer 38

av forskningen de senaste åren.  I svensk kontext har däremot även på detta området så gott som 39

 Hill, 1, 12f. 30

Även om Hill inkluderar en historisk bakgrund ligger mest fokus på nutida representationer av andar och magi, samt 
mediepublikers åsikter och mottagande av övernaturligt medieinnehåll (Hill).

 Ett exempel är dock Anja Hirdmans antologi om hur döden handhas av medier, där bland annat Eva Kingsepp 31

undersöker vilken funktion teknologiska respektive andliga medier har i kommunikation med de döda i TV serien Det 
okända, snarare än att fokusera på huruvida dessa övernaturliga aspekter är verkliga eller ej (Kingsepp).

 Audrey Linkman. Photography and Death. London: Reaktion, 2011.32

 Jay Ruby. Secure the shadow: death and photography in America. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995.33

 Eva Åhrén skriver framförallt om förändrade attityder till döden och den döda kroppen under modernisering av 34

Sverige kring 1870-1930, men även om minnesfotografier (Eva Åhrén. Döden, kroppen och moderniteten. Carlsson, 
Diss. Stockholm: Linköping: Univ., 2002).

 Christine Sandal undersöker på vilket sätt post mortem-fotografiers ursprungliga funktion förändras när de flyttas 35

från sin egen samtid på 1800-talet till dagens tid. Fokus ligger särskilt på mediebruk och varför en nutida betraktare 
tenderar att uppleva 1800-talets post mortem-fotografier som något skrämmande (Christine Sandal. Att se de döda i 
vitögat: Mediebruk av viktorianska post mortem-fotografier på 1800-talet och idag. B-uppsats, Lunds universitet, 2016).

 Sconce lägger särskild tonvikt på den historiska kontexten för att visa hur samtida fantasier om elektronisk 36

samtidighet och närvaro inte är något nytt. Vidare påpekar han att vanligen en (ny) teknologi ligger till grund för sådana 
spekulationer och drömmar – en teknologi som är ”mekaniskt sammansatt, socialt använd och kulturellt mottagen i ett 
specifik historiskt ögonblick” (Sconce, 20).

 Anthony Enns, The Undead Author: Spiritualism, Technology and Authorship. I The Ashgate research companion to 37

nineteenth-century spiritualism and the occult, Willburn, Sarah A. & Kontou, Tatiana. (red.), 55-78. Farnham: Ashgate, 2012.
 Harvey.38

 Exempelvis sätter Daniel Wojcik kamerors och filmens användning inom andekommunikation i en större 39

sociokulturell kontext (Daniel Wojcik. (2009). Spirits, Apparitions, and Traditions of Supernatural Photography. Visual 
Resources. Vol 25, Nr 1, ss. 109-136), medan Louis Kaplan undersöker fenomenet av andefotografering och dess 
praktiker i samband med den nära besläktningen av illusion och seende (Louis Kaplan Where the Paranoid Meets the 
Paranormal: Speculations on Spirit Photography. Art Journal. Vol. 62 No. 3 (2003)) och Margarida Medeiros forskar på 
hur osynliga andar försöktes synliggöras genom andefotografering och röntgenstrålar (Margarida Medeiros. Facts and 
Photographs: Visualizing the Invisible with Spirit and Thought Photography. communication +1. Vol. 4 No. 1 (2015): 
1-21). Vidare ser Sarah Willburn på andefotografier mellan 1870 och 1890 och hur de genom det för den viktorianska 
tiden typiska, konstruerade bildspråket säger något om dåtidens kultur (Willburn), likaså som Tom Gunning undersöker 
hur andefotografiers visuella natur uttrycker något om en tids föreställningar om spökens utseende (Tom Gunning. To 
Scan a Ghost: The Ontology of Mediated Vision. Grey Room. Vol. 26 (2007): 94-127).
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inget gjorts, förutom en artikel, skriven av Solveig Jülich, som ser på samband mellan vetenskap, 

ockultism och medier kring sekelskiftet 1900. Dock, som Jülich själv påpekar, fördjupar artikeln sig 

inte i den kulturella innebörden av andefotografier för dåtidens människor.   40

Det finns således ett behov av att undersöka paranormala medier i samband med spiritismen ur en 

svensk kontext med ett mediehistoriskt perspektiv som tar särskild hänsyn till medier i termens 

breda betydelse och fokuserar på medieringar. 

Den visuella kulturen under sent 1800- och tidigt 1900-tal 

En historisk kontext som andekommunikation måste sättas i relation till är det sena 1800- och tidiga 

1900-talet som ”visuellt orienterad socialitet” med en utbredd åskådningspedagogik.  Inom andetro 41

var just synlighet en prominent aspekt,  och andefotografier användes vida för att bevisa både 42

andenärvaro och spiritismens trosföreställningar .  43

Det har gjorts en hel del forskning med fokus på visuella och seendepraktiker på 1800- och det 

tidiga 1900-talet. Magnus Bremmer,  Anna-Maria Hällgren  och Anna Dahlgren  ser exempelvis 44 45 46

alla, med lite olika infallsvinklar, på hur människor förväntades lära sig se på ”rätt sätt” och hur 

sådant betraktande skulle leda till kunskapskonsensus om hur en syn, och i förlängningen 

”verkligheten” borde tolkas, medan Anders Ekström  undersöker tidens ”vilja att se och synas”. 47

 Solveig Jülich, Spöklika bevis. Om fotografering av andar och andra osynliga fenomen. I Visuella spår: bilder i 40

kultur- och samhällsanalys, Sparrman, Anna, Torell, Ulrika & Åhrén Snickare, Eva (red.), 96-111. Lund: 
Studentlitteratur, 2003, 108.

 Anna-Maria Hällgren. Skåda all världens uselhet: visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets 41

populärkultur, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2013, 13.
 Kaplan, 23.42

 Rubenson, 88.43

 Bremmer ser närmare bestämt på hur bildindustrin i fotografiets barndom var lika verbal som visuell och hur 44

bildtexter ämnade leda läsarnas ögon och därmed även bidrog till att skapa det som sågs i bilderna (Magnus Bremmer, 
Konsten att tämja en bild: fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige. Diss. Stockholm: Stockholms 
universitet, 2015).

 Hällgren fokuserar på slutet av 1800-talet och det utvidgade medielandskapet som gav människor mer att se än 45

tidigare. På grund av detta visuella överflöd krävdes en ”visuell pedagogik” för att vägleda ögat, särskilt genom 
”tvivelaktiga” populärkulturella syner. Därmed skulle individer även lära sig att bibehålla ett mentalt avstånd, eller en 
”distanserad närhet” till det de såg (Hällgren).

 Anna Dahlgren ser på fotoalbum som visuellt bildande. Albumen skulle lära betraktaren se likheter och olikheter, 46

samt undervisa i hur man kunde ordna den sociala offentligheten utanför det egna hemmet genom att skapa och betrakta 
en avbild i fotoalbumet (Anna Dahlgren. Ett medium för visuell bildning: kulturhistoriska perspektiv på fotoalbum 
1850-1950. Göteborg, 2013).

Närmare bestämt ser Ekström på hur nya medier och kommunikationssätt hängde ihop med offentligt, socialt 47

umgänge. Fokus ligger särskilt på nöjesplatser och den önskan dessa framkallade att vilja synas i offentligheten (Anders 
Ekström. Viljan att synas, viljan att se: medieumgänge och publik kultur kring 1900. Stockholm, 2010).
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Således är det inte själva bilden i sig som hamnar i huvudfokus, utan de visuella praktiker och 

sociokulturella strukturer som ackompanjerade de erfarenheter människor gjorde med bilder.  I 48

detta samband kan Efteråt förstås som en ”bildtext” som ledde läsarens seende genom paranormala 

syner i textform. Därtill kommer rörande spiritistiska aspekter att, som Maria Warner  eller också 49

Simone Natale  skriver, just visualitet spelade en stor roll i föreställningen om spöken och deras 50

utseende. Sådana föreställningar skapas och formas ofta i samband med uppkomsten av nya 

medieteknologier och även de teknologier som uppkom på det sena 1800- och det tidiga 1900-talet 

inspirerade nya illusioner och verklighetsföreställningar.  I Efteråt visades inga bilder, men i 51

många av texterna beskrevs både andefotografier och synlighetsaspekter rörande andar och 

andevärlden. Därför, trots att det redan finns en hel del forskning kring visualitet, är det av 

betydelse att kombinera de två stråken av å ena sidan seendepraktiker, seendegemenskaper och 

seendepedagogik och å andra sidan spiritistisk visualitet. 

Det existentiella i andemediering och andekommmunikation 

Bredvid synlighetsaspekter är även (kroppslig) dödlighet, minne och existentiella frågor 

dimensioner som måste tas hänsyn till, då dessa alltid mer eller mindre påtagligt genljuder i 

spiritism och andekommunikation. Sådana aspekter utmynnar dessutom inte enbart i funderingar 

rörande andar och efterliv, utan även kring kommunikation och medieringars möjligheter och 

begränsningar. I detta sammanhang kan särskilt John Durham Peters forskning lyftas fram som 

riktningsgivande då han påvisar hur människans försök att kommunicera är djupt hopflätade med 

idéer och föreställningar kring mänsklig existens, och att rädsla för ensamhet gör telepatiska 

fantasier till ett eftertraktat kommunikationsmål.  Utifrån sådana reflektioner undersöker Peters 52

vidare mänskliga och mekaniska mediers essentiella roll i organisation av tid, rum och relationer, 

 Kari Andén-Papadopolous. Medievetenskapens döda vinkel: från pantextualism till visuell mediekultur. I Mediernas 48

Kulturhistoria, Jülich, Solveig, Lundell, Patrik & Snickars, Pelle (red.), 293-317. Stockholm: Statens ljud och bildarkiv, 
2008, 295.

 Warner undersöker visualitet som en viktig aspekt av föreställning och illusion i samband med spiritistiska varelser 49

och i en förlängning verklighetsföreställningar. Vidare ser hon på hur 1800-talets spiritism försökte göra det osynliga 
synligt genom både nya medier och vetenskaplig forskning (Warner).

 Simone Natale däremot fokuserar på den specifika medieteknologin ”röntgenstrålar” som ett visuellt medium vid 50

slutet av 1900-talet. Han studerar hur dessa röntgenstrålar influerade föreställningen om spökens utseende, samt hur 
strålarna sågs som ett vetenskapligt bevis för osynliga varelser, som maskiner men inte det mänskliga ögat kunde 
uppfatta (Simone Natale, The invisible made visible. Media History. Vol. 17 No. 4 (2011): 345-358).

 Gunning, 98; Sconce, 4; Warner, 13-15.51

 John Durham Peters, Speaking into the air: a history of the idea of communication. Chicago: University of Chicago 52

Press, 2000, 2, 63, 75, 253, 268f.
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jämte mediers natur som något ”mittemellan” i kontaktetablering.  Emellertid, även om medier var 53

en helt grundläggande och påtaglig del av andekommunikation, var målet samtidigt andlig 

omedelbarhet. Som Jay David Bolter och Richard Grusin påpekar i sin teori om remedieringens 

dubbla logik kan medier hamna i fokus och upplevas just i egenskap av medier (hypermedialitet) 

eller också undanträngas för att skapa inlevelse (immedialitet)  – vilket i spiritismen lika mycket 54

gällde för mekaniska som mänskliga medier.  

Även Bernadette Wegenstein studerar den mänskliga kroppen som medium, om än inte i spiritistisk 

mening utan som utgångspunkt för all mänsklig förnimmelse. Häri lyfter hon också fram den långa 

tradition av jagets uppdelning i ande och kropp, som har lett till en syn på kroppen som kärl åt ett 

odödligt, andligt jag.  En sådan fortsatt existens i andeform, som även spiritismen och Efteråt 55

förespråkade, utgör ett skydd mot döden, vilket Zygmunt Bauman i sin forskning beskriver som det 

obegripliga andra. Detta andra skulle, genom sitt hot mot själva existensen och därmed jaget, leda 

till individuell förlamning om inte varje kultur hade utvecklat hanteringsmekanismer.  En sådan 56

mekanism är konstruktionen och fixeringen av trosföreställningar, vilket exempelvis Charles 

Sanders Peirce framhåller som ett sätt att handha och bannlysa ovisshet.  Ytterligare en mekanism 57

är just medier. Oftast ses i detta sammanhang medier som ett sätt att spara och därmed rädda en 

medierad version av jaget.  I spiritismen däremot fick medier inte i första hand en bevarande, utan 58

en ”levande” funktion. Så framhäver exempelvis Sarah Willburn i sin forskning idéen om ett 

levande minne, eftersom de döda istället för att bli statiska erinringar, levde vidare och kunde 

”uppdateras” genom andekommunikation.  59

Sammanfattningsvis kommer i det följande arbetet ett medie- och kulturhistoriskt perspektiv 

anammas för att undersöka spiritismens kommunikation och medieringar. Närmare bestämt kommer 

existerande forskning tas del av för att undersöka Efteråts spiritistiska nätverk i ett svenskt 

sammanhang. Därtill, för att kontextualisera det sena 1800- och tidiga 1900-talets andeföreställningar, 

 John Durham Peters. The marvellous clouds: toward a philosophy of elemental media. Chicago: the University of 53

Chicago Press, 2015, 6, 20, 46f.
 Jay David Bolter & Richard Grusin. Remediation: understanding new media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999, 5f., 11f., 14.54

 Bernadette Wegenstein. Body. I Critical terms for media studies, Mitchell, W. J. T. & Hansen, Mark B. N. (red.), 55

19-34. Chicago: The University of Chicago Press, 2010, 19, 24f., 28.
 Zygmunt Bauman. Döden och odödligheten i det moderna samhället. Göteborg: Daidalos, 1994, 10, 13.56

 Charles Sanders Peirce. The fixation of belief. Popular Science Monthly. Vol. 12 (1877): 1-15.57

 Peters, Speaking into the air, 382; Warner, 376.58

 Willburn, 365, 376.59
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kommer framförallt kulturhistorisk forskning kring visualitet tas i anspråk och anpassas till spiritistisk 

visualitet. Rörande andekommunikationers existentiella aspekter och andemedieringars roll i förståelse 

av tid, rum och relationer, kommer det i synnerhet tas avstamp i Peters forskning. Därtill kommer, 

bland andra, även Willburns idé av ett levande minne, Bolter och Grusins remedieringsteori samt de 

hanteringsmekanismer Peirce och Bauman presenterar rörande fixering av trosföreställningar 

respektive döden tas i beaktande. 

Metodologi, metod och material 

Genomförandet av analysen kräver förutom det ovan presenterade teoretiska ramverket också ett 

metodologiskt och metodiskt tillvägagångssätt i hanteringen av Efteråt som empiriskt material. 

Metodologiskt sett ansluter studien sig till den mediehistoriska strävan att ta en mer allmän 

kulturhistoria med fokus på medieringar i sociokulturella kontexter som utgångspunkt.  I stället för 60

att endast se innanför texter eller uppfatta medier som enbart artefakter och teknologier, blir medier 

således till ett kritiskt perspektiv. Genom att se på vad som medierar hur i en specifik historisk 

situation kan inblickar ges i den viktiga och aktiva roll medier och kommunikation har spelat i 

mellanmänskliga, kulturella och samhälleliga förändringar och verkligheter.  61

Således är det också gynnsamt att sträva efter en balans av tolkningar och beskrivningar baserade på 

källmaterial  – en princip som mediehistoria omfamnar genom att utöver representationstolkningar 62

också beskriva just kulturhistoriska sammanhang och praktiker.  För att säkerställa en sådan 63

kontext, inleds denna studie med en liten nätverksanalys . Denna är mer än en bakgrundsteckning i 64

och med att den till stor del bygger på uppsatsens centrala källmaterial – det vill säga tidskriften 

 Ib Bondebjerg. Scandinavian Media Histories – A Comparative Study. Institutions, Genres and Culture in a National 60

and Global Perspective. Nordicom Review. Vol. 23 No. 1/2 (2002): 61–79, 64, 77; Monika Djerf-Pierre. The Logic and 
Practice of Writing Journalism History. Some Thoughts on the Future of Research on Media History. Nordicom Review. 
Vol. 23 No. 1/2 (2002): 85– 94, 85; Klaus Bruhn Jensen. From Media History to Communication History. Three 
Comparative Perspectives on the Study of Culture. Nordicom Review. Vol 23, Nr 1/2 (2002): 95–99, 98.

 Anders Ekström. Viljan att synas, viljan att se, 12.61

 Vivian Sobchack. Afterword: Media Archaeology and Re-presencing the Past. I Media archaeology: Approaches, 62

Applications, and Implications, Huhtamo, Erkki & Parikka, Jussi (red.), 323-334. 
 Ekström, Anders. Representation och materialitet: Introduktioner till kulturhistorien. Nora: Nya Doxa, 2009, 39-41.63

 Medan exempelvis ”social network analysis” syftar på en kombination av kvantitativ och kvalitativ data för att finna 64

länkar mellan människor eller andra sociala objekt (Patricia Bazeley. Qualitative data analysis: practical strategies. 
London: SAGE, 2013, 294) syftar begreppet ”nätverk” även inom mediehistoria på mellanmänskliga relationer, men 
lägger därtill särskild fokus på de kontexter som krävdes för att nätverk skulle kunna växa fram och bibehållas (Jonas 
Harvard & Patrik Lundell. 1800-talets medier: System, landskap, nätverk. I 1800-talets mediesystem, Harvard, Jonas & 
Lundell, Patrik (red.), 7-26. Stockholm: Kungliga biblioteket, 2010, 8). I denna uppsats består nätverksanalysen av de 
människor som var inblandade i Efteråt och andra spiritistsika gemenskaper, vilka sätts i relation till spiritismen som 
kulturell rörelse på det sena 1800- och det tidiga 1900-talet i Sverige.
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Efteråts  379 nummer, utkomna mellan 1891 och 1922. För att genomföra nätverksanalysen 65

lokaliserades, genom rubrikerna, de cirka 45 artiklar i Efteråt vilka handlade om tidskriften i sig och 

de människor som stod bakom. Artiklarna lästes och kodades, vilket resulterade i kategorierna ”om 

tidskriften”,  ”de som styr tidskriften”,  ”spridning och läsare”  och ”hur man kommer i kontakt 66 67 68

med det spiritistiska” . Därtill kom, för ytterligare kontextualisering, och som kritisk motpart till 69

Efteråts enbart positiva inställning till spiritismen, några artiklar ur dagstidningar  och två samtida, 70

svenska anti-spiritistiska böcker . Sökningarna efter dagstidningsartiklarna gav även en 71

uppfattning om under vilka perioder spiritismen var som mest populär i Sverige och under vilka 

perioder de olika andemedierna nämndes mest (och därmed troligen också uppmärksammades mest 

av en bredare offentlighet).  Tidningsartiklarna fungerade således kompletterande till både Efteråt 72

och tidigare forskning. 

I kapitlen ”Analys del 1: Kulturhistorisk visualitet” och ”Analys del 2: Kommunikation och existentiell 

mediering” är metoden som används en hermeneutisk, det vill säga tolkande, kvalitativ textanalys 

som även tar hänsyn till underliggande processer och strukturer,  men är av mer diskursiv karaktär 73

än nätverksanalysen. Återigen utgjorde Efteråt det centrala källmaterialet och systematiskt 

genomgicks och noterades alla artikelrubriker som rörde medieteknologier eller kommunikation. I 

de fall rubrikerna inte var entydiga angående innehållet ögnades artiklarna i fråga igenom. 

Resultatet blev cirka 150 artiklar, i varierande längd, fördelat över alla åren från 1891 till 1922. 

Som nästa steg lästes och kodades även dessa artiklar, och kategorierna ”textliga medier”,  74

 Även om Efteråt nämns i Carleson & Levanders forskning om spiritism i Sverige och Jülich citerar ur Efteråt i sin 65

artikel om spiritism vid sekelskiftet 1900, har ingen systematisk forskning på Efteråt som helhet gjorts. 
 med underkategorierna: ”utseende och kostnad”, ”lånebibliotek och lokal”.66

 med underkategorierna: ”Erik Gustaf Klingenstierna”, ”Bertha Valerius”, ”Anna Wallenberg”, ”Oscar Busch”, 67

”Mathilda Nilsson”, ”Maria von Bergen”.
 med underkategorierna: ”prenumeranter”, ”donationer”, ”mellan läsare”.68

 med underkategorierna: ”seans-grupper av privat karaktär”, ”litteratur, tidskrifter, pressen” ”föreläsningar, seanser, 69

utlandsresor”.
 Dagstidningsartiklarna togs fram genom sökningar i online-databasen ”Svenska dagstidningar kb”. Sökbegreppet 70

”’Mathilda Nilsson’ Efteråt” resulterade i 6 artiklar rörande Efteråts publicering 1891 i tidningar såsom Stockholms 
dagblad, Nya Dagligt Allehanda eller Göteborgsposten samt 1 artikel från 1920 i Dagens Nyheter vilken innehöll en 
intervju med Mathilda Nilsson (ansvarig utgivare). Vidare ledde sökbegreppen ”spiritistiska litteraturföreningen”, 
”andefotografi*”, ”andetelefon*” och ”psykograf” till ett antal artiklar i diverse dagstidningar, varav ett 10-tal valdes. 
Kriterierna för selektionen var att artiklarna inte huvudsakligen handlade om huruvida spiritismen var bedrägeri eller 
inte, och att fokus skulle ligga på medieteknologier snarare än exempelvis religiösa utläggningar.

 Rubenson. 71

 Se bilagan ”Sökstatistiker”.72

 Bazeley, 203.  73

 med underkategorierna: ”psykografpoesi”, ”psykografmeddelanden”, ”psykiska telegraf-meddelanden”, ”direkt 74

skrift”, ”automatisk skrift”.
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”visuella medier”,  samt kategorierna ”taktila, sensuella, auditiva medier”,  ”tankemedier”,  ”Hur 75 76 77

kommuniceras?”  och ”Varför kommunicera?”  framkom. 78 79

På det hela taget har ett abduktivt tillvägagångssätt i analysen – det vill säga ett samspel av 

empiriskt material (som ger nya infallsvinklar på existerande teorier) och teoretiska perspektiv (som 

används för att tolka nytt material)  – lett fram till de två huvudteman ”kulturhistorisk visualitet” 80

och ”existentiell mediering och kommunikation”. Dessa två ledmotiven styr uppsatsens upplägg 

och frågeställningar. 

Disposition 

Likt ett timglas har uppsatsen i inledningsstycket brett öppnat upp för ett mediehistoriskt närmande 

av spiritism, vilket i det kommande följs av tre analyskapitel som först stegvis smalnas och därefter 

breddas igen – från spiritistiska idéer och nätverk över den kulturhistoriska arenan till medieringar – 

för att sedan avrundas i en slutdiskussion som öppnar upp ämnet för vidare forskning.  

I och med den relativt glesa forskningen kring svensk spiritism, behövs det första analyskapitlet 

”Spiritistiska idéer och nätverk”, för att å ena sidan tillhandahålla kontext genom en kartläggning av 

nätverken och de transnationella idéerna, och å andra sidan för att bena ut några av de frågetecken 

som kvarstår i det nuvarande forskningsläget. Därefter följer de diskursiva analysdelarna vilka tar 

avstamp i var sitt av uppsatsens huvudteman. Kapitlet ”Kulturhistorisk visualitet” inplacerar 

andekommunikationen i ett kulturhistoriskt sammanhang av visualitet och seendegemenskaper, 

medan kapitlet ”Kommunikation och existentiell mediering” fördjupar sig i spiritismens teknologier 

och medieringar, samt sätter dessa i relation till existentiella dimensioner av kommunikation tvärs 

över dödens vakuum.  

 med underkategorierna: ”konst, direkt målning,”, ”andefotografi, psykiska porträtt, filmbilder”.75

 med underkategorierna: ”kroppen som medium, materialisationer”, ”psykometri”, ”andemusik”, ”andekorrespondens 76

per telefon, direkt röst, radiogramm”.
 med underkategorierna: ”telepati, tankeläsning, tankeöverföring”, ”tankebilder, taflor”.77

 med underkategorierna: ”levande”, ”döda”.78

 med underkategorierna: ”nyhetsförmedling” ”minnesmedier, tröst” ”konstnärlig- eller vetenskaplig ledning” ”andar 79

behöver ledning”.
 Bazeley, 336; Charles Sanders Peirce. Harvard lectures on pragmatism. Collected Papers. Vol. 5 (1931): paragrafer 80

188-189. http://www.textlog.de/7664-2.html (hämtad 2018-12-13).
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Spiritistiska idéer och nätverk 

Spiritismen och dess spridning i Sverige 

Mellan 1880 och 1920 ägde enorma kulturella och sociala förändringar rum, både i USA och 

Europa, som på ett grundläggande plan förändrade människors vardag. Industrialiseringen med dess 

ofta inhumana villkor, den växande urbaniteten som separerade individer från familj och 

gemenskap, kapitalism, samt rationalisering och i dess kölvatten sekularisering, intensifierades 

under denna tid.  Därtill kom en rad nya teknologiska landvinningar, bland annat inom 81

kommunikationssektorn, vilka inte enbart innebar strukturella förändringar, utan även ifrågasatte 

rådande föreställningar om tid och rum.  Plötsligt var det möjligt att, med hjälp av teknologier, 82

kommunicera med avlägsna personer och skapa en virtuell omedelbarhet.   83

I beaktande av sådana, nästan mystiskt förefallande möjligheter, är det föga förvånande att 

moderniteten inte satte stopp för tron på övernaturliga företeelser, utan i vissa fall till och med 

frambringade rörelser som aktivt inkorporerade det moderna (exempelvis vetenskaplig forskning, 

rationalitet eller nya kommunikationsteknologier) i det mystiska, såsom det skedde i spiritismen.  84

Trots en modern, sekulariserad bas som spiritismen byggde på, var religion på 1800-talet 

fortfarande en för givet tagen del av vardagen. De flesta spiritister baserade därför sin nya tro i 

västlig kristendom och uppfattade exempelvis seanser snarare som en vidareutveckling eller 

förstärkning av denna.  Icke desto mindre var det särskilt de nya (kommunikations)teknologierna 85

som gick hand i hand med den moderna spiritismens födelse:  

Det är naturvetenskapen som lärt oss att förmedelst ångkraften förflytta oss med vindens hastighet, att genom 
elektricitetens mysteriösa fludium på långa afstånd blixtsnabbt överföra våra tankar, ja t.o.m. vår röst; att med 
ljusstrålarne såsom ritstift teckna bilder, finare och naturtrognare än någon konstnärshand skulle kunnat 
åstadkomma.  86

Mot denna skildring, där elektriciteten sågs som ett ”mysteriöst fludium” som överförde röster, och 

ljusstrålar agerade som konstnärer, var det inte särskilt långsökt att även utvecklingen av en 

teknologi för kommunikation med de döda kändes möjlig. Så började också, endast några få år efter 

att Samuel Morse 1844 offentliggjorde den elektromagnetiska telegrafen och morsesystemet, 

 Sconce, 64; Eva Åhrén, 34f.81

 Ulrik Lehrman, Telegrafi – kommunikativt rum och mental horisont. I Återkopplingar, Cronqvist, Marie, Lundell, 82

Patrik & Snickars, Pelle (red.), 165-180. Lund: Mediehistoria, Lunds universitet, 2014, 165f.
 Willburn & Kontou, 1.83

 Warner, 19; Willburn & Kontou, 1. 84

 Tromp, 286.85

 Anonym. Spiritismens ställning till vår tids utveckling. Efteråt. No. 1, 1891.86
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systrarna Fox i Hydesville (California) 1848 att kommunicera med andar, vilka svarade genom 

knackningar på möbler.  Dessa knackningar övergick snart till att, likt morsekoden, representera 87

hela alfabetet varmed konceptet av den spirituella telegrafen till andevärlden var född.  I Sverige 88

skrev författaren Viktor Rydberg 1858 några artiklar om spiritismen, vilket gjorde att Hydesville-

andeknackningarna blev välkända även i Sverige.  En annan medieteknologi som tidigt blev 89

anammad av spiritismen var fotograferingen. Det påstods att andefotograferingen ”upptäcktes” av 

fotografen William H. Mumler 1861, när denne i ett fotografi av sig själv såg sin döde kusin.  90

Nästan omedelbart därefter började andar visa sig på fotografier i hela världen.  91

Överlag drog spiritismen redan under sitt första decennium till sig tiotusentals anhängare i 

Nordamerika och Europa som grundade föreningar och höll seanser.  I Sverige däremot var det 92

först på det sena 1870-talet som allmänheten lade större märke till rörelsen. Detta skedde å ena 

sidan genom uppmärksamheten det brittiska mediet William Eglinton fick av pressen vid sitt 

Stockholmsbesök 1879, då han höll flera seanser med svenska medier, och å andra sidan genom de 

svenska spiritistiska samfund som började bildas. Några av dessa var exempelvis 

”Edelweissförbundet” (i vilket bland andra konstnären Hilma af Klint, porträttfotografen Bertha 

Valerius och författaren Carl von Bergen höll privata seanser, bad och mediterade) eller ”Det Spiritistiska 

Lånebiblioteket”, som sedan bytte namn till ”Den Spiritistiska Litteraturföreningen” (S.L.F.). S.L.F.s 

första dokumenterade, regelbundna seanser hölls 1885 med Erik Gustav Klingenstierna som ordförande 

och Bertha Valerius som medium. Genom S.L.F.s lånebibliotek gick det dessutom att få tillgång till 

både svenska och icke-svenska böcker rörande spiritism,  och Efteråt, som S.L.F.s tidskrift, gjorde 93

reklam för detta bibliotek i så gott som varje nummer.  

I allmänhet verkar spiritismens utbredning ha gått långsammare i Sverige än i utlandet och den 

tycks ha varit särskilt beroende av spridning via texter. Den brittiska spiritisten Mathew Fidler, 

exempelvis, berättar: 

 Enns, 59; Sconce, 12.87

 Sconce, 22f.88

 Carleson & Levander, 522; Karl Warburg, Viktor Ryberg, hans levnad och diktning. Stockholm: Albert Bonniers 89

förlag, 1913, 278.
 Kaplan, 19.90

 Warner, 232.91

 Harvey, 25; Rubenson, 13; Sconce, 12.92

 Carleson & Levander, 522f. 93

Biblioteket fylldes exempelvis 1913 med arvet efter en avliden professor, vars hela spiritistiska boksamling gick till 
biblioteket (Busch, Oscar (ordförande i S.F.L.). Gåfva till S.L.F:s bibliotek. Efteråt. No. 270, 1913).
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Jag trodde att svenskarna skulle helsa upptäckten, att det fanns en verld bortom grafven, med samma jubel […] 
men häruti missräknade jag mig storligen, de hade alls ingen längtan att blifva övertygade derom […] Sverige 
är ett vidsträckt land, och dess innevånare bo så spridda, att det är svårt att samla krafterna till ett centrum. Jag 
måste derför mer eller mindre taga min tillflyckt till pressen. Och derigenom har jag utan tvifvel nått många 
som annars aldrig skulle hört talas om saken.  94

Överlag hade spiritismen annars framåt slutet av 1800-talet blivit en betydande internationell 

rörelse, både ur sociala, filosofiska och kommersiella synpunkter, med egen (mer eller mindre 

vetenskaplig) litteratur, egna tidskrifter, föreläsningar och seanser.  Enligt Stockholmstidningen 95

rörde det sig globalt om miljontals anhängare, medan antalet i Sverige förblev relativt begränsat.  96

Trots detta menar Efteråt att även Sverige hade ett inte ”obetydligt” antal anhängare, att intresset för 

spiritistiska frågor växte och att därför en egen svensk tidskrift inom ämnet var behövlig.  97

Jämförelsevis hade Frankrike 1889 redan 13 spiritistiska tidskrifter, England 27 och Tyskland 5.  I 98

överensstämmelse med Mathew Fidlers bedömning, såg Efteråt det således som sin uttalade uppgift 

att som enda svenska spiritistiska tidskrift nå ut via det skrivna ordet till människor och sprida 

spiritismens världsåskådning. Så hävdade Efteråt också, bara några månader efter den första 

utgåvan, att tidskriften hade bidragit till spiritimens ”märkbara och glädjande framsteg” i Sverige.  99

Detta påstående verkar dock inte helt taget ur luften, eftersom även spiritism-skeptikern Karl af 

Geijerstam 1892 skrev att både spiritistisk litteratur och den nyligen utkomna tidskriften Efteråt 

slukades med ”stor begärlighet”.  100

Parallellt som spiritismen fick större global spridning på 1890-talet börjar rörelsen dock också tappa 

något av sin popularitet, eftersom allt fler medier anklagades och delvis fälldes för bedrägeri.  101

Emellertid var det endast en kortvarig nedgång. Å ena sidan fick rörelsen ny näring genom 

upptäckten av röntgenstrålar, som uppfattades som ett bevis på många av spiritismens 

”vetenskapliga” teorier, samtidigt som forskningen inom psykiska fenomen blev allt mer 

 Anonym. Från Spiritistkongressens i London Förhandlingar. Efteråt. No. 92, 1899.94

 Rubenson, 13; Sconce, 12.95

 Selo. Spiritistiska séancer med andematerialisationer i Stockholm ( Skildring af en ”troende” spiritist). 96

Stockholmstidningen. 1893-01-25.
 Anonym. Anmälan. Efteråt. No. 3, 1891.97

 Rubenson, 14.98

 Redaktionen. Anmälan. Efteråt. No. 16, 1892.99

 Geijerstam, 2, 89.100

 Harvey, 55.101
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systematisk och empiriskt belagd och därför upplevdes som trovärdigare.  Å andra sidan bidrog 102

första världskriget (1914-1918), med alla dess döda till det förnyade intresset. Många sörjande 

tyckte sig genom spiritismen, snarare än kyrkan, få ett tillgängligare och mer direkt sätt att närma 

sig de hädangångna och livet efter detta.  103

Kring 1925 hade spiritismen i Sverige likaså blivit en större och framförallt accepterad rörelse.  104

Dock var Efteråt 1920 i Sverige fortfarande den enda spiritistiska tidskriften,  och det var först 105

1929 som Mysteria, Tidskrift för psykisk forskning, spiritualism och ockultism gavs ut, medan 

Medlemsblad för spiritualistiska Riksförbundet eller Spiritualisten startades 1938 . 106

Var och av vem spiritismen utövades 

Spiritisterna i Stockholm på 1890-talet bestod till stor del av ”bildade personer”, som lärare, 

forskare, läkare eller militära.  Därtill kom författare och konstnärer. Så visade i Sverige, bland 107

andra, författarna Selma Lagerlöf,  Viktor Rydberg  eller August Strindberg  spiritistiska 108 109 110

tendenser, medan konstnären Hilma af Klint var en troende spiritist och ett medium . Vidare 111

attraherades också särskilt intellektuella, ogifta eller lesbiska kvinnor som ogillade 1800-talets 

normer till den spiritistiska rörelsen.  Spiritismen öppnade upp för kvinnor att inta viktiga roller, 112

 Anthony Natale. The Undead Author: Spiritualism, Technology and Authorship. I The Ashgate research companion 102

to nineteenth-century spiritualism and the occult, Willburn, Sarah A. & Kontou, Tatiana. (red.), 55-78. Farnham: 
Ashgate, 2012, 353f. 
Under denna tid fokuserade spiritismen förstärkt på tankemedier. Överlag var förväntningarna att en maskin för att 
kommunicera med de döda var alldeles inom räckhåll. Exempelvis försökte Thomas Edison 1920 bygga en andetelefon, 
som dessutom skulle vara mer vetenskaplig och trovärdigare än subjektiva, mänskliga medier (Natale, The Undead 
Author, 354; Sconce, 60).

 Harvey, 55; Warner, 244; Wojcik, 115. 103

Se dessutom ”spiritism*” i bilaga ”Sökstatistiker”.
 Carleson & Levander, 530.104

 Redaktionen. Anmälan. Efteråt. No. 335, 1920.105

 Carleson & Levander, 528-530.106

 Selo. Spiritistiska séancer med andematerialisationer i Stockholm ( Skildring af en ”troende” spiritist). 107

Stockholmstidningen. 1893-01-25.
 Casper Tybjerg, Seeing through Spirits: Superimposition, Cognition, and the Phantom Carriage. Film History and 108

the Individual Film. Vol. 28 No. 2 (2016): 114-141, 124.
 Warburg, 278.109

 August Strindberg tog från och med 1894 fotografier utan kamera och sade sig kunna synliggöra sin egen själ i 110

fotografiska självporträtt (Bremmer, 261; Harvey, 72).
 Gustaf af Klint, Förord. I Vägen till templet: Hilma af Klint: förberedelsetiden 1896-1906, Lindén, Gurli. Hölö: 111

Rosengården, 1996, 9.
 Warner, 234.112
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då de bedömdes vara naturligt ägnade som medier genom en högre grad av sensibilitet.  Därtill, 113

eftersom hemmet ansågs vara kvinnans domän och många seanser hölls i privata kretsar, blev det 

kvinnans uppgift att organisera dessa.  Emellertid öppnade mediumskap även – eller kanske 114

särskilt – utanför hemmet upp för några av kvinnors tidigaste möjligheter att resa ensamma, bryta 

mot diverse sociala normer, samt offentligt ha åsikter om ”manliga” ämnen som politik utan att 

förlora sin status som respektabel kvinna. Denna ”motsättning” uppfattades som rimlig eftersom 

kvinnan i egenskap av medium enbart medierade andarnas åsikter och utförde deras önskningar.  115

Däremot kunde själva spiritismen, enligt Efteråt, skada en persons rykte, då rörelsen särskilt i sin 

tidigare fas inte ansågs passande, utan snarare uppfattades som ett ”sällskapsnöje” eller 

”taskspeleri”.  Allt detta, samt en mycket kritisk press, ledde till att bekännelser till spiritismen 116

ofta hemlighölls.  Vid början av 1920-talet beskrev emellertid både Efteråt och Dagens Nyheter att 117

situationen hade förändrats märkligt och att även kända vetenskapsmän, som Sir Oliver Lodge 

(1851-1940) eller Conan Doyle (1859-1930) offentligt hade börjat våga bekänna sig till rörelsen.  118

Detta i sin tur bidrog till att spiritismen vann nya anhängare och att pressen blev mer positiv inställd:  

Spiritismen har på senaste tiden rönt en anslutning, som överträffat de djärvaste förväntningar. […] 
Spiritismen har vunnit anhängare i hundratusentals. Erövringarna ha ju icke varit tillnärmelsevis så stora hos 
oss. Sverige är ett litet land […]. Men även här synes det allmänna intresset för spiritismen ha vuxit. Ett bevis 
härpå är den ökade uppmärksamheten, som pressen börjat visa den spiritistiska rörelsen.  119

Förutom genom pressen, eller spiritistisk litteratur och tidskrifter, kunde människor även komma i 

kontakt med spiritismen genom fysiska sammankomster. Dessa kunde anta två former, som 

antingen offentliga sammanträden eller privata seansgrupper. Offentliga sammanträden kunde 

exempelvis bestå av föreläsningar,  och Sverige besöktes av (då) så kända medier som Home, 120

Slade eller Eglinton . Vidare visades andefotografier offentligt,  och det fanns även halv-121 122

 Sconce, 26.113

 Tromp, 286, 290.114

 Tromp, 290f.115

 Redaktionen. Anmälan. Efteråt. No. 128, 1902; A. B-dl. 1891-1921. Efteråt. No. 361-362, 1921. 116

 A. B-dl. 1891-1921. Efteråt. No. 361-362, 1921.117

 Anonym. Spiritisterna vinna terräng även hos oss. Dagens Nyheter. 1920-10-16; A. B-dl. 1891-1921. Efteråt. No. 118

361-362, 1921.
 Redaktionen. Anmälan. Efteråt. No. 335, 1920.119

 Anonym. Spiritisterna vinna terräng även hos oss. Dagens nyheter. 1920-10-16.120

 F.W:H: van Straten (utgifvare af det spiritistiska veckobladet). Ytterligare om musikmediet Mr Shepard. Efteråt. No. 121

39, 1894.
 Exempelvis i leaa lokal, Mäatersamuelsgatan 47. (Anonym. leaa lokal, Mäatersamuelsgatan 47. Andefotografier 122

förevisas. Stockholmstidningen. 1901-11-02).
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offentliga grupperingar, som S.L.F. som diskuterade litteratur eller gav föreläsningar  för sina 123

cirka 60 medlemmar (och ibland offentligheten), utan att hålla seanser . 124

Seanser hölls överlag mer privat, med ungefär 6 till 7 deltagare som använde sig av medier, både 

mänskliga och teknologiska  såsom psykografer,  psykofoner,  eller kameror för 125 126 127

andefotografering. ”Tisdagsgruppen”, som Efteråt rapporterar från mellan 1894 och 1921, var en 

sådan privat grupp i Stockholm som höll regelbundna seanser varje tisdag kväll med det kvinnliga 

trance-mediet Fru P.  Också spiritism-skeptikern Olof Rubenson bekräftar att det i Sverige var 128

vanligast med privata seanser och att offentliga seanser i stort sett bara förekom om utländska 

yrkesmedier var på besök.  Dessa utländska yrkesmedier avancerade till en sorts internationella 129

kändisar, vars kontroversialitet ofta togs upp av pressen.  Emellertid ansåg särskilt intellektuella 130

medelklass-spiritister att alla sådana mer spektakulära och kroppsliga seanser var mindervärdiga 

jämfört med mentala former av andekontakt.  Av Sveriges mestadels privata seanser utan 131

yrkesmedier, kan slutsatsen dras att de flesta svenska spiritister troligen såg spiritismen som en 

seriös trosutövning snarare än ett underhållande tidsfördriv, vilket även Efteråt bekräftade i  

följande uttalande:  

De flerhanda sjukliga företeelser, som vidlådit, och delvis ännu vidlåda spiritismen i de länder, der de äro mest 
spridd, äro en följd af en något brådstörtat och derför ock något osund utveckling. […] Efteråt vill derför […] 
mer arbete för spiritismens sunda än för dess hastiga utveckling inom vårt land; den vill sysselsätta sig mindre 
med dess för den nyfikna mängden lockande fenomenala sida, dess skal, än med dess ethiska innebörd, dess 
kärna, ty i den ligger det missionära budskap, som spiritismen har att förkunna för vår materiella tid.  132

 Anonym. Spiritisterna vinna terräng även hos oss. Dagens nyheter. 1920-10-16. 123

Som exempel kan Carl Söderlings ”offentliga spiritistiska föredrag […] i etenskapsakademiens hörsal” nämnas 
(Anonym. Från skilda håll. Efteråt. No. 340, 1919). 

 Anonym. Spiritisterna vinna terräng även hos oss. Dagens nyheter. 1920-10-16.124

 Anonym. Spiritisterna vinna terräng även hos oss. Dagens nyheter. 1920-10-16.125

 En psykograf var en apparat som användes för att producera andeskrift (dr. re. Psykografen. Efteråt. No 214, 1909).126

 En psykofon var en telefonliknande apparat för att höra anderöster (Anonym. Nytt från andevärlden: ”psykofonen”. 127

Häpnadsväckande engelsk uppfinning utexperimenterad. Dagens Nyheter. 1921-03-26).
 Emanuel (Oscar Busch). Ur tisdagsgruppens protokoll. Efteråt. No. 80, 1898.128

 Rubenson, 16.129

 Hill, 25.130

 Oberter, 338. 131

Generellt har syn och visualitet intagit en central plats i moderniteten men särskilt i samband med spektakel får synen 
en vikt roll (Nicholas Abercrombie & Brian Longhurst. Audiences: a sociological theory of performance and 
imagination. London: SAGE, 1998). Vidare, som Ekström påpekar, parades kring 1900 på diverse nöjesplatser 
”spektakulär realism” ihop med olika mediers realistiska effekter, vilket ledde till en utbredd voyeurism (Ekström, 
Viljan att synas, viljan att se, 176, 179, 183).

 Redaktionen. Anmälan. Efteråt. No. 16, 1892.132
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Andra kanaler än föredrag, litteraturdiskussioner och seanser för att komma i kontakt med 

spiritismen var muntliga berättelser av vänner eller familj som deltagit i seanser eller haft egna 

mediala erfarenheter. Ännu en kanal var att få taget andefotografier. Även om Jülich påpekar att det 

är oklart ifall andefotografer var verksamma i Sverige,  så hävdar samtida Rubenson att många 133

spiritister ägde andefotografier . Dessa fotografier var till stor del av privat natur, beställda av 134

anhöriga för att sedan cirkulera som visitkort bland bekanta och familj.  Därtill kom bilder som 135

offentliggjordes i andefotografi-utställningar eller i publikationer, såsom andefotografen Georgiana 

Houghtons (1814-1887) fotografiska bok Chronicles of the photographs of spiritual beings and 

phenomena invisible to the material eye från 1882. 

Överlag kan fastställas att alla privata kanaler tillsammans med mer officiella organ, som 

spiritistiska tidskrifter, bidrog till att förstärka spiritismens popularitet.  Således fanns det även, 136

enligt Dagens Nyheter, utanför stora städer som Stockholm eller Göteborg små ”spiritistiska 

klubbar och cirklar” samt ”en hel del” spiritister utanför organiserade grupperingar.  Efteråt 137

framhävde därtill att spiritismen fanns representerad i alla samhällsskikt.  Särskilt för de mer 138

utspridda spiritisterna var det skrivna ordet den enande länken till rörelsen. Efteråt såg sig häri som 

det sammanbindande organet i Sverige, särskilt eftersom det ännu inte fanns någon nationell, 

spiritistisk organisation.  Således betonade Efteråt också att tidskriften från början uppmuntrade 139

insändare och att det tidvis fanns ett ”mycket livligt” meningsutbyte.  Läsare Annie Albrektsen 140

beskrev exempelvis 1910 i sin insändare att spiritister som henne ofta ”sitta ensamma långt ute på 

landsbygden och ofta icke äga en enda människa att anförtro sina innersta tankar [till]”.  Därmed 141

blev dessa läsare beroende av Efteråt som en slags kommunikationsinfrastruktur, både för nya 

tänkvärdheter och meningsutbyten.  

 Jülich, 102.133

 Rubenson, 87.134

 Harvey, 60; Wojcik, 111.135

 Harvey, 114f.136

 Anonym. Spiritisterna vinna terräng även hos oss. Dagens nyheter. 1920-10-16.137

 Anonym. Anmälan. Efteråt. No. 3, 1891.138

 Redaktionen. Anmälan. Efteråt. No. 331, 1918.139

 Redaktionen. Till Efteråts läsare. Efteråt. No. 235, 1910.140

 Redaktionen. Till Efteråts läsare. Efteråt. No. 235, 1910.141
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Om Efteråt och dess nätverk 

Som nämnts ovan, var Efteråt, eller i sitt fulla namn Efteråt? Tidskrift för spiritism och dermed 

beslägtade ämnen, S.L.F.’s tidskrift. Det första numret kom ut i juni 1891 och det sista i december 

1922, då Efteråt tvingades lägga ner på grund av skulder. I 30 år kom tidskriften således ut varje 

månad och omfattade sammanlagt 379 nummer.  Tidskriften var 19,5 x 12 centimeter och hade 16 142

sidor.  För 3 kr per år kunde prenumerationer av Efteråt tecknas, antingen i redaktionen i 143

Stockholm, i tidningskontor eller på postanstalter på landsbygden. Lösnummer såldes för 30 öre på 

samma ställen.  144

Figur 1: Förstasidan 1891 (Efteråt, No. 1, 1891)                      Figur 2: Förstasidan 1906 (Efteråt, No. 178, 1906) 

Innehållsmässigt kretsade allt i Efteråt kring spiritismen. Många artiklar handlade om spiritistisk 

”vetenskaplighet”, eller om bevisföring och motargument mot skeptiker. Vidare förekom artiklar 

om hur kristendomen kunde förenas med spiritismen, om döden och om livet efter detta. Dessutom 

 Redaktionen. 1891-1922. Efteråt. No. 379, 1922.142

 Bernhard Lundstedt, Sveriges periodiska litteratur: bibliografi. 2, Stockholm 1813-1894. Stockholm, 1896.143

 Anonym. Anmälan. Efteråt. No. 1, 1891.144
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fanns det många vittnesmål och berättelser om spiritistiska upplevelser och seanser, artiklar som var 

dikterade av andar, några insändare, samt litteraturrekommendationer och utdrag ur aktuell 

spiritistisk litteratur. Överlag bestod Efteråts innehåll av egna artiklar blandade med texter från 

utlandet och den övernaturliga världen.  Den översatta litteraturen kom till stor del ur utländska 145

spiritistiska tidskrifter, både från grannländer som Danmark och Norge, men även från Tyskland, 

England, Frankrike, Italien och Amerika. 

Rörande upplaga och spridning hade Efteråt 1893 ännu inte 200 prenumeranter,  medan upplagan 146

1910 uppgick till 500 exemplar, varav 187 gick till betalande och 100 till icke-betalande 

prenumeranter.  År 1917 skrev Efteråt vidare att de under de sista åren förtecknat ett stigande 147

prenumerantantal,  vilket 1920 uppgick till 400 . Men trots detta ökande prenumerantantal var 148 149

det framförallt på grund av Anna Wallenberg som tidskriften kunde överleva finansiellt.  Tryck- 150

och distributionskostnaderna överskred nämligen de intäkter som genererades genom 

försäljningen,  och fram till sin död 1910 stod Wallenberg för differensen.  Efter 1910 var 151 152

Efteråt därmed helt beroende av gåvor, som de bad om i nästan varje nummer. Trots dessa 

ekonomiska svårigheter höjde Efteråt inte sin årsprenumerationen förrän 1917, när stigande 

produktionskostnader tvingade dem att ta 5 kr.  Detta, likaså som den höga siffran av icke-153

betalande prenumeranter som annars inte haft råd med tidskriften,  tyder på att Efteråt inte var ute 154

efter vinster, utan ämnade att sprida spiritismen. Även att redaktionens spiritistiska lånebibliotek hade 

öppet alla dagar utom helgen  stärkte intentionen, likaså som den omständighet att allt arbete, både 155

rörande innehåll och distribution var ”frivilligt och oavlönat”.  I Efteråts egna ord uppfattade 156

tidskriften sig att ha en ”stor och viktig mission att fylla” i spridandet av spiritismen.  157

 Anonym. Anmälan. Efteråt. No. 1, 1891.145

 Redaktionen. Anmälan. Efteråt. No. 31, 1893.146

 Redaktionen. Till Efteråts läsare!. Efteråt. No. 235, 1910.147

 Redaktionen. Till Efteråts prenumeranter. Efteråt. No. 330, 1917.148

 Anonym. Spiritisterna vinna terräng även hos oss. Dagens nyheter. 1920 -10-16.149

 Redaktionen. Anmälan. Efteråt. No. 79, 1897.150

 År 1912, exempelvis, låg utgifterna på 1481:55 kr, medan tidskriften var beroende av 860:59 kr i form av gåvor. 151

(Bergendahl, Alfred & Wikander f. Wachtmeister, Louise. Revisionsberättelse öfver Efteråts räkenskaper för 1911. 
Efteråt. No. 249, 1912).

 Redaktionen. 1891-1922. Efteråt. No. 379, 1922.152

 Redaktionen. Till Efteråts prenumeranter. Efteråt. No. 330, 1917.153

 Redaktionen. Till Efteråts läsare!. Efteråt. No. 235, 1910.154

 Redaktionen. Anmälan. Efteråt. No. 163, 1905.155

 Redaktionen. 1891-1922. Efteråt. No. 379, 1922.156

 G. Halfdan Liander. Oscar Busch. Efteråt. No. 306, 1916.157
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Bakom denna mission stod särskilt tre personer, som bildade Efteråts sammanhållande kärna: 

Oscar Busch,  som alltifrån det första numret under hela sitt liv var den ledande själen i Efteråt, fru Anna 158

Wallenberg,  som varmt intresserad intill sin död var dess ekonomiska stöd, och fru Mathilda Nilsson,  som 159 160

alltifrån början [… burit] arbetsbördan såsom dess ansvariga utgivare.  161

      

            Figur 3: Oscar Busch                    Figur 4: Anna Wallenberg              Figur 5: Mathilda Nilsson              
          (Efteråt, No. 273, 1914)                    (Efteråt, No. 226, 1910)                 (Efteråt, No. 280, 1914) 

Förutom att vara ansvarig utgivare av Efteråt, var Mathilda Nilsson också en central figur i den 

spiritistiska gemenskapen. Hon var exempelvis ledamot för S.L.F. och hennes bostad på 

Kammakaregatan 6 i Stockholm var både adressen för Efteråts redaktionsbyrå och lånebiblioteket, 

vilket Nilsson hade hand om.  Därmed blev Nilssons hem till ett sorts halvoffentligt rum för 162

spiritismen och dess spridning. Möjligtvis var Nilsson också själv ett medium. Enligt en teori som 

 Oscar Busch (1844-1916) var en svensk militär samt direktör för Järnvägs AB Stockholm-Saltsjö. (Bengt Åhlén & 158

Carl-Thore Fries (red.). Svenskt författarlexikon: biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur [1] 
1900-1940. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1942). Han växte upp i ett kristet hem, men introducerades till spiritismen 
genom exempelvis Erik Gustaf Klingenstjerna. Klingenstierna var en av tidens mest inflytelserika svenska spiritister, 
med en stor spiritistisk vänkrets och var bland annat S.L.F.s medgrundare och ordförande (O.A.B.. E.G. Klingenstierna. 
Efteråt. No. 34, 1894). Efter sitt inträde i spiritistiska kretsar från och med 1888 begav sig Busch dessutom in i det 
spiritistiska litteraturfältet, i vilket han utgav böcker under pseudonymen Emanuel (G. Halfdan Liander. Oscar Busch. 
Efteråt. No. 306, 1916).

 Anna Wallenberg (1838-1910) var dotter till admiral G. von Sydow, studerade konst och gifte sig 1861 med politikern 159

A.O. Wallenberg som hon hade 14 barn med. Hon var dessutom med att starta Efteråt och var, som nämnts, dess 
ekonomiska stöd (O.B. Minnesord öfver Anna Wallenberg i Sällskapet S.L.F. den 7 mars 1910. Efteråt. No. 226, 1910).

 Mathilda Nillson (1844-?), född Cederberg, blev redan i sin ungdom del av den spiritistiska rörelsen och brann för 160

att sprida spiritismens trosföreställningar i Sverige. Hon omtalades som ”det ödmjuka centrum” kring vilket hennes 
spiritistiska vänner och de medverkande i Efteråt gärna samlades. Klingenstiernas ande hävdade dessutom att 
spiritismen spridits och antalet spiritister vuxit genom Nilsson (Erik Klingenstierna (i andeform). Mathilda Nilsson 70 
år. Efteråt. Nr 280, 1914).

 A. B-dl. 1891-1921. Efteråt. No. 361-362, 1921. 161

Utöver dessa tre fanns många fler personer som var viktiga för Efteråt. Som exempel kan Maria von Bergen nämnas, 
gift med den spiritistsike författaren Carl von Bergen, och själv både medium och hedersledamot i S.L.F, som bidrog 
från början till Efteråt med ”poem, originalartiklar och översättning från flera språk”. (Louise Wikström. Maria von 
Bergen. Efteråt. No. 348, 1920).

 Oscar Busch. Upprop. Efteråt. No. 234, 1910; Redaktionen. Anmälan. Efteråt. No. 224, 1910; Oscar Busch. 162

Mathilda Nilsson 70 år. Efteråt. Nr. 280, 1914.
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konsthistorikern Marty Bax presenterar på sin blogg,  skulle Mathilda Nilsson kunna vara samma 163

person som Mathilde N., medlem i den spiritistiska gruppen ”De Fem”  kring konstnären Hilma af 164

Klint. Även Klint var medlem i S.L.F.,  vilket, oavsett om Mathilda Nilsson är Mathilde N., visar 165

på det nätverk som knöt ihop de svenska spiritisterna och deras olika grupperingar. Så var 

exempelvis vidare ”De Fem” del av den spiritistiska ”Fredagsgruppen”, som grundades 1902 och 

vid vars första möte bland annat också makarna Busch var närvarande.  Oscar Busch i sin tur, var 166

med om att stifta S.L.F., samt var ordförande för föreningen i två perioder, och var därtill även han 

medgrundare av Efteråt, för vilken han agerade som redaktör och skribent.  Han beskrevs som 167

både S.L.F.s och tidskriftens sammanhållande kraft och fortsatte till och med att bidra med artiklar 

efter sin egen död.   168

Sammantaget blir det tydligt att ett livligt utbyte ägde rum, både gällande spiritistiska grupperingar, 

spiritistiska texter och andefotografier. Som knutpunkter i dessa nätverk agerade å ena sidan 

personer med stora kontaktnät. Exempelvis kan Hilma af Klint nämnas, som genom sin koppling till 

den Kungliga Akademien för de fria konsterna bidrog till att anknyta den svenska spiritismen till 

spiritismen i utlandet, samtidigt som hon, genom att skapa grupper såsom ”De Fem” eller 

”Fredagsgruppen” medverkade till att sprida den spiritistiska läran och praktiken inom Sverige.  Å 169

andra sidan fungerade Efteråt på ett liknande vis som knutpunkt i den litterära dimensionen, genom 

sitt samlande och återpublicerande av artiklar från utlandet och den spridning, kanske särskilt 

utanför städer, som den bidrog till i Sverige.  

 Marty Bax. Hilma af Klint revisited. Part I. The Theosophical Society in Sweden. Bax Art Concepts & Services. 163

2017-05-10. http://baxpress.blogspot.com (Hämtad 2018-11-19).
 ”De Fem” grundades på 1880-talet av fem konstnärligt begåvade kvinnor (Hilma af Klint, Sigrid Hedman, Anna 164

Cassel, Cornelia Cederberg och Mathilde N.) som tillsammans bad, läste bibeln och höll seanser i vilka andar och ”de 
höga” (deras andeledare) talade till dem, undervisade dem och instruerade dem genom direkt målning och direkt skrift 
att upprätta ett ”centrum” för spiritismen i norden (Klint, 10; Lindén, 24, 29f., 476; Hans Ulrich Obrist, An 
extraordinary opportunity. I Hilma af Klint: seeing is believing, Almqvist, Kurt & Belfrage, Louise. (red.), 91-94. 
London: Koenig Books, 2017, 92). 
Ifall Mathilde N. är Mathilda Nilsson, så finns exempelvis uppteckningar i ”De Fems” dagböcker att gruppen samlades 
den 26e december 1898 hos Mathilde N. och att denna fungerade som medium. (Lindén, 121).

 Maria von Bergen, & Louise Wikström, ”S.L.F” hyllar sin mångårige ordförande, major O.A. Busch, med anledning 165

af hans 70-års dag. Efteråt. No. 273, 1914; Klint, 9.
 Lindén, 301.166

 Maria von Bergen & Louise Wikström. Titelsida. Efteråt. No. 273, 1914; G. Halfdan Liander. Oscar Busch. Efteråt. 167

No. 306, 1916; Redaktionen. Anmälan. Efteråt. No. 307, 1916.
 Redaktionen. Anmälan. Efteråt. No. 307, 1916; L. S.L.F. högtidlighåller Oscar Busch’s minne. Efteråt. No. 307, 168

1916; exempelvis: Oscar Busch (genom Carl Söderling). En Hälsning från Oscar Busch. Efteråt. No. 313, 1917.
 Carleson & Levander, 526.169
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Analys del 1: Kulturhistorisk visualitet 

Andefotografier produceras af vissa mediumistiska fotografer, hvarvid vanligen så tillgår, att någon person 
låter fotografera sig, och på den fotografiska plåten framkommer då icke blott hans bild, utan derjemte äfven 
någon andes. Under det att fotografien togs var anden ej synlig för andra än clairvoyanta personer.  170

Att lära sig se andar 

I västerländska kulturer har synen alltid värderats som människans viktigaste sinne. Biologiskt sett 

förlitar människan sig till stor utsträckning på synen och har blivit bra på att uppfatta och tyda 

visuella tecken.  Detta gäller inte minst i kommunikationssituationer där seendet inte enbart är 171

väsentligt i möten ansikte mot ansikte, men också för skrivande och läsande.  På det hela taget är 172

mänskliga verkligheter därmed till stor del beroende av visualitet, samtidigt som seendet är socialt 

konstruerat.  Så sågs, exempelvis, på 1800-talet uppmärksamhet som en god egenskap, särskilt 173

med hänsyn till den fara modernitetens oavbrutna överstimulering tycktes utgöra.  Som den 174

kulturhistoriska medieforskningen har lyft fram, uppstod följaktligen ett livligt intresse för synen, 

vilket skapade en ”visuellt orienterad socialitet” som i sin tur ledde till nya seendepraktiker.  I 175

andefotografier, exempelvis, behövde betraktaren lära sig att diverse fläckar, som lika gärna skulle 

kunna ha tolkats som störningar jämte fel- eller dubbelexponeringar, i själva verket kunde förväntas 

vara avbildade andar: 

[Mediet började] att i trance beskrifva vad han såg, och negativen bekräftade fullkomligt riktigheten af hans 
utsago. […] Af de 16 ljustryck […] visa fem en större ljusfläck framför mediets bröst (på en af dem så stor, att 
alla de sittande äro skymda af den), och en mindre öfver eller på sidna af mediets hufvud. […] Det är 
emellertid icke alltid ljusfenomen som erhållas; på en plåt t.ex. erhölls jemte en dimmig ljusgestalt äfven 
bilden af en mörk manlig varelse.  176

Även om den kulturhistoriska medieforskningen inte innefattar seendepraktiker av paranormalt 

slag, framhåller den att nya praktiker kring betraktandet av sig själv och omvärlden utmynnade i 

visuell- respektive åskådningspedagogik kring 1900.  Båda formerna handlade om att ögat 177

började uppfattas som ett aktivt organ, vilket inte viljelöst tog emot bilder utan kunde sättas i bruk 

 Anonym, En blick på spiritismen i Amerika. Efteråt. No. 8, 1891.170

 Andén-Papadopolous, 295.171

 Åhrén, 28.172

 Andén-Papadopolous, 295.173

 Bremmer, 21f.174

 Ekström. Viljan att synas, 21; Dahlgre, 69.175

 H.L. Hansen. Fotografi och mystik. Efteråt. No. 44, 1895.176

 Visuell pedagogik handlade närmare bestämt om att exempelvis besökare i museer kunde lära sig se på rätt sätt, medan 177

åskådningspedagogik till exempel syftade på att i skolor ta synen i användning som ett verktyg för bildning (Hällgren, 13f.).
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som ett mellanled i kroppens kunskapsinhämtning.  Därmed uppstod även tanken, att ögats sätt att 178

betrakta kunde utvecklas och förbättras  – det vill säga, att betraktaren antogs kunna lära sig se på 179

“rätt sätt” och rikta sin uppmärksamhet om ögat fick ledning. Även Efteråt blev i detta 

sammanhang till en instruktör för att träna se-förmågan, gällande andevärlden. Läsaren blev 

antingen, som i exemplet ovan direkt instruerad i vad som borde ses i ett andefotografi, eller också 

indirekt genom att få ”skåda” andras lärandeprocess: 

Det [fotografiet] tog sig förträffligt ut. Men – där var visst ändå en fläck i plåten; det var skada! Bredvid stolen 
framför det bord, där fotografien af baronen stod, befann sig en dunkel skugga.  180

I denna berättelse visade det sig lite senare att den dunkla fläcken inte var en bristfällighet utan 

baronens avlidne fru. 

Som Bremmer uppmärksammar var 1800-talets bildindustri inte bara visuell utan även verbal, då de 

ännu relativt nya fotografierna ofta ackompanjerades av texter. Dessa texter ämnade leda 

betraktarens öga och bidrog således samtidigt aktivt till att skapa det som sågs i bilderna.  Så sett, 181

även om – eller kanske särskilt eftersom – läsarna inte hade fotografierna som beskrevs av Efteråt 

tillhanda skapades en sorts helt verbala bilder. Dessa formade i sin tur läsarnas förväntningar av 

vad de kunde räkna med att se i egna möten med andefotografier. Om sedan det förväntade faktiskt 

sågs, stärkte det tron i andexistens, vilket ånyo förstärkte det synsätt som Efteråt förespråkade. En 

text kunde således, enligt Bremmer, bli till ett urskiljande öga, som gav en viss tolkning av en bild, 

vilken därmed (åtminstone i teorin) slutade vara mångtydig och skapade ett ”inkluderande vi” med 

ett pedagogiskt syfte.  Efteråts syfte, som visats i föregående kapitel, var att undervisa och sprida 182

spiritismens lära, vilket samtidigt bidrog till att skapa en spiritistisk gemenskap i Sverige. Därtill 

hade Efteråt, som urskiljande öga av visuellt frånvarande bilder, auktoritet utöver det vanliga över 

vad läsarna skulle se i de verbala andebilderna som presenterades. Vidare, som Hällgren påpekar 

tycktes ett självreflekterat betraktande på avstånd vara särskilt gynnsamt, exempelvis genom 

medier, eftersom det tillhandahöll möjligheten att träna och sedan överföra det lärda till verkliga 

situationer.  Efteråts verbala bilder, som gjorde andefotografierna både mer abstrakta och 183

 Hällgren, 26.178

 Dahlgren, 130.179

 Anonym. En mystisk fotografi. Efteråt. No. 169, 1905.180

 Bremmer, 74, 82. 181

Hur läsarna verkligen tog emot bildernas beskrivande texter går inte att veta, men texterna i sig kan uttrycka en tids 
sinnesläge och de föreställningar som rådde (Bremmer, 17).

 Bremmer, 45f.182

 Hällgren, 39-41, 124f.183
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distanserade, ledde tvångsmässigt till att läsarna skådade bilderna på avstånd och reflekterade mer 

över dem än om de (möjligen) hade uppslukats av ett fotografis visualitet. Som Harvey framhåller, 

förklarade därmed beskrivningar av andefotografier fotografi-processen och de resultat som kunde 

uppnås, snarare än att enbart visa upp hur en ande kunde se ut.  184

Seendegemenskaper 

Genom Efteråts verbala bilder skapades seendegemenskaper. Enligt Hällgrens definition är i en 

seendegemenskap alla delaktiga överens om vad som ska ses i en viss syn.  Transfererat till 185

spiritismen skapades seendegemenskaper, förutom genom Efteråts texter, även genom delandet och 

visandet av andefotografier. Exempelvis berättade en person som låtit en andefotografi tas i Crewe, 

att ”flera personer, som känt min son i livstiden och nu sett fotografin, bifoga intyg om den 

frappanta likheten dem emellan”.  På individnivå bekräftades därmed synen i sig (och andens 186

identitet), medan det på gemenskapsnivå förstärkte seendemönster och befäste andefotografiers 

trovärdighet. 

Just andefotografier kan därmed sägas ha bidragit till hur (spiritistiska) människor lärde sig se 

andar, vilket även resulterade i ett eget visuellt språk.  Seende som socialt konstruerat är beroende 187

av sin historiska och kulturella kontext, varför det är föga förvånansvärt om 1800-talets 

andefotografier inte längre ser övertygande ut i en nutida betraktares ögon. Även i samtiden var 

emellertid många skeptiska gentemot andefotografier och Rubenson, exempelvis, tyckte de såg ”rätt 

besynnerliga” ut.  Därmed blir det även tydligt att det aldrig enbart funnits en offentlighet med en 188

enhetlig trosföreställning, utan att det alltid existerat många parallella med endast delvis 

gemensamma beröringspunkter.  Spiritistisk tro var inte något som alla, eller ett helt samhälle 189

trodde på, men inom spiritismen skapades en tro som innehöll föreställningar om andar i en 

parallell dimension, som kunde kommuniceras med. Denna övertygelse skapade i sin tur 

seendegemenskaper som såg andar i andefotografier.  

 Harvey, 114f.184

 Hällgren, 149.185

 L.W-m. Något om andefotografier och medierna i Crewe. Efteråt. No. 350-351, 1920.186

 Harvey, 149.187

 Rubenson, 88.188

 Ekström, Viljan att synas, viljan att se, 22-24.189
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Därmed blev i dessa fotografier, för de troende, abstrakta fläckar till andematerialiseringar eller faktiska 

ansikten.  Styrkte sig människor ömsesidigt i att mjölkiga dimmor var materialisationsprocesser eller 190

att ”extra” gestalter i fotografierna var andar, och fanns därtill en öppenhet för den spiritistiska tron, så 

var det ett litet steg till att lära sig se på ett visst sätt och uppfatta andefotografier som autentiska. Herr 

Wallace, exempelvis, som fick några andefotografier tagna 1872, berättade hur han först inte kände 

igen ”någon af dessa gestalter på den negativa plåten”, men när han betraktade kopiorna såg han 

”vid första ögonkastet, att den tredje plåten innehöll ett omisskänligt [sic] porträtt af min mor”.  191

Den gemensamma övertygelsen att andar kunde fotograferas tillsammans med en kollektiv 

förväntning på hur dessa borde se ut, ledde till att Wallace såg det han ville se, istället för att mer 

kritiskt betrakta bilden, vars innehåll därmed till viss del blev konstituerad av hans 

föreställningskraft. Som Roland Barthes uttrycker det, tenderar alla fotografier att dra till sig 

blicken och omedelbart förmedla en viss stämning, vilket dock inte betyder att bilden skådas.  192

Snarare förlitade sig, i fallet ovan, Wallace till den grad på gemensamt inlärda sätt att känna igen 

och se andar, att de först obekanta gestalterna ”omisskänligt” blev till moderns ande. 

Synligheten av osynliga företeelser som andar kunde således, genom att ha blivit visualiserade och 

kommunicerade upprepade gånger, skapa en egen (imaginär) logik, som dolde andarnas sannolikt 

inbillade ursprung. Detta visar hur nära besläktat seende är med illusion, då en subjektiv hjärna 

tendentiellt kan skapa en fantasi ur de signaler den mottar och tolkar  – beroende på vilka 193

interpretationer som anses godtagbara av en kultur och tid. I en kontext där religion fortfarande var 

del av vardagen och tron på själen och livet efter detta var utbredd (om än ifrågasatt av den 

påbörjande sekulariseringen), blev iakttagelser av andar en acceptabel möjlighet snarare än en 

fantasi.  Därtill kom att sörjande, då som nu, oftast upplevde en djup längtan efter att få återse 194

dem som gått bort – ett sinnestillstånd vilket ytterligare skapade en öppenhet för att se det som 

önskades att ses.  Dessutom intensifierades längtan efter ett återseende under första världskriget, 195

 Harvey, 36.190

 H.L. Hansen. Fotografi och mystik. Efteråt. No. 45, 1895.191

 Roland Barthes. Camera lucida: reflections on photography. Pbk. ed., Hill and Wang, New York, 2010, 111.192

 Warner, 12-14. 193

Att andemeddelanden potentiellt kunde vara subjektiva illusioner var även spiritisterna medvetna om. Exempelvis 
framhöll professor W.F. Barrett i ett föredrag: ”Som vi numera veta, och som jag antar att äfven många af eder äro 
villiga att medge, taga dessa meddelanden alltid mer eller mindre intryck af mediets hjärna, och det fodras stort tålamod 
och omsorg att sofra de meddelanden, som erhållas.” (L.W. Seendet utan ögon. Föredrag af Prof. W.F. Barrett. Efteråt. 
No. 262, 1913). 

 Hirdman, Anja. Förord. I Döden i medierna. Hirdman, Anja (red.), 7-16. Stockholm: Carlsson, 2012, 9f., 14; Tromp, 286.194

 Kaplan, 21.195
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när anhöriga inte hade möjlighet att ta avsked från sina stupade förutom genom spiritistiska kanaler. 

Så beskrev exempelvis 1920 ett medium: 

Då jag själv under loppet av ett år förlorat tre kära anförvanter, står det klart för mig, vilka djupa och 
svåra hjärtesorger många människor drabbats av under de sista fem åren, och då jag, som äger den 
oskattbara fördelen att kunna gå ur min kropp och besöka mina kära på den andra sidan, kan känna 
deras förlust så bittert, huru oändligt mycket svårare skall det då icke kännas för dem, som ej äro lika 
lyckliga som jag.  196

Som Michael Westerlund påpekar kan överlag saknad efter en avliden mildras genom skapandet av 

förnyade kommunikativa samband.  Särskilt fotografier fungerade häri både som redskap för att 197

återuppta kommunikation och som minnesmärken. Generellt sett hade fotografier nästan omedelbart 

efter fotograferingens uppkomst kopplats ihop med döden, vilket ledde till att det varken var ett 

stort eller irrationellt steg att utöver post mortem-bilder på den döda kroppen även vilja ta 

fotografier av en avlidens ande.  Andefotografier (och syner) blev i detta sammanhang ett sätt att 198

försona sig med döden och få tröst genom vetskapen att de döda fortlevde välbehållna på andra sidan.   199

För den individuella sörjande var det viktigaste följaktligen inte huruvida andefotografier var ett 

vetenskapligt bevis, utan snarare att dessa kunde omvandla sorg till ett tillgodoseende av den 

längtan efter återknytande kontakt som människor sökte stilla med sådana bilder. Å ena sidan 

erhölls med ett andefotografi ett påtagligt minne efter en seans med den saknade och å andra sidan 

skapades därigenom en ”ny” minnesbild att ihågkomna den bortgångne med.   200

På en av plåtarna framträdde så småningom en ”extra” bild som sedan visade sig vara ett fullt tydligt porträtt 
av min son. Jag var överlycklig […] Vid en seans, som jag hade efter min hemkomst, sade mig Hardy, att draperiet 
omkring hans huvud på fotografiet bestod av den substans av vilken han delvis kunnat materialisera sig.  201

Hardy Miller, stupad 1918 i Frankrike, visade sig i detta exempel som delvis materialiserad för sin 

far. Det var just återseendet och den därefter (verbalt) återupptagna kontakten som gjorde fadern 

”överlycklig”. På så vis blev det för troende spiritister också sekundärt hur anden såg ut i 

fotografiet, eftersom bilderna först och främst blev ett medium som förverkligade önskan att 

kommunicera.  Att Hardy Millers ansikte var dolt i bilden utgjorde således inget problem för 202

 A. af Z. En soldats erfarenheter i andevärlden. Efteråt. No. 350-351, 1920.196

 Michael Westerlund framhåller vidare att en sådan förnyad kommunikationssituation oftast uppstår genom magiskt 197

tänkande (Michael Westerlund. Att önska dö. Samtal om självmord på internet. I Döden i medierna. Anja Hirdman 
(red.), 158-187. 2012, 175).

 Tom Ruffles. Ghost images: cinema of the afterlife. Jefferson, N.C.: McFarland & Co., 2004, 25; Wojcik, 112.198

 Harvey, 55, 141; Sconce, 74; Warner, 244, 246.199

 Willburn, 363-365.200

 A. af Z. En bevisande andefotografi. Efteråt. No. 367, 1921.201

 Gunning, 122.202
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farens igenkännande av sonen. Därmed blev både minne och föreställningskraft essentiella. Å ena 

sidan bidrog föreställningskraft, stärkt genom seendegemenskaper, återigen till att det som önskades 

också sågs i fotografierna. Å andra sidan blev minnet avgörande eftersom människor vid slutet av 

1800-talet rent allmänt hade färre fotografier vilka kunde användas som referenspunkter för att 

identifiera en hädangången.  Därmed blev igenkänningen minst lika beroende av det egna (och 203

andras) minne, som av ett möjligt ”sista fotografi”: 

Jag [pastor Charles Tweedale, 1919] vill här blott tala om att den plåt, som återgav min svärfaders drag (död 
för några år sedan), vilken är klar och tydlig, fullständigt lik honom, han småler vänligt och hela familjen 
kände genast igen honom. Likheten var slående, då vi jämförde denna bild med den sista fotografi, som togs 
av honom i livet.  204

Därtill kom att det tidstypiska fotografiidealet överlag inte nödvändigtvis strävade efter att återge 

hur en person såg ut i ögonblicket av fotograferingen.  Således beskrev den tidigare nämnda 205

Wallace ett annat andefotografi från 1874 som likt modern ”både i anletsdrag och uttryck; icke som 

något porträtt taget under hennes lifstid, utan en något tankfull och idealiserad bild – och dock för 

mig en slående likhet.”  Den ”slående” likheten betonades här, samtidigt som Wallace öppet 206

medgav att bilden var ”idealiserad” och olik de fotografier som tagits under moderns livstid. 

Därmed var det avgörande att personens, eller andens, essens hade fångats. Det handlade således 

inte om att porträttet behövde vara representativt av en människas yttre, utan snarare att bilden 

utgjorde en karakteristisk framställning, likt målade porträtts ideal.   207

Om att se och att synas 

En seendegemenskap kräver förutom en vilja att se, även synlighet. Som Ekström så träffande 

formulerar det ”finns ingen vilja att synas utan andras vilja att se”.  Fastän Ekström syftar på 208

människor som ville bli sedda och därför var beroende av andra människor som i sin tur vill se dem, 

kan det, översatt till spiritismen, också appliceras på spiritisters vilja att se andar. Från de levande 

utgick, som visat ovan, en stark önskan att få återse dem som gått bort. Samtidigt behövde 

spiritisterna dock också utgå ifrån att de andar de ville se, ville göra sig synliga. 

 Warner, 246.203

 L.W-m. Något om andefotografier och medierna i Crewe. Efteråt. No. 350-351, 1920.204

 Willburn, 361.205

 H.L. Hansen. Fotografi och mystik. Efteråt. No. 45, 1895.206

 Dahlgren, 248.207

 Ekström, Viljan att synas, viljan att se, 11.208

 30



Människans primära källa för att försäkra sig om andenärvaro är just synen.  Medan en känsla av 209

närvaro, exempelvis under en seans kunde betvivlas, kunde ett fotografi bekräfta att en, för ögat osynlig 

ande, var närvarande och betraktade en.  Det i sin tur visade att andarna uppenbarligen hade en 210

längtan efter att inte enbart betrakta, men också synas – vilket även attribuerade aktörskap till andarna:  

Varhelst det finnes ett fotografiskt medium, äro andarna underkunniga därom och dit sändas vi i stora skaror. 
Då jag skulle fotograferas tillsammans med min mor var jag mycket lycklig.  211

Förutom agentskap uppvisade denna ande även ett fortsatt känsloliv, som ledde till anden var 

”lycklig” över att få visa sig för sin mor i fotografiet. Att synas blev här, både för de döda och de 

levande en existensbekräftelse som medförde lycka genom närhet. Emellertid, för att uppfylla de 

levandes längtan att se och andarnas önskan att synas, krävdes en (tidigare) närhet. Just kärlek 

tillsammans med ett medium, och möjligen även gudomligt beviljande, gjorde det möjligt för det 

osynliga att bli synligt: 

[B]ed till Gud, att Han låter den kära varelse ni önskar se få visa sig och låt den varelsen känna, så kraftigt som 
möjligt, all den kärlek ni har till honom.   212

En annan form av tröstande närhet kom ur andefotografiet i sig, vilket uppfattades som mer än en 

avbild. Som Dahlgren beskriver, sågs fotografiet snarare ”som ett index, som sparat ljus som en 

gång fallit på den fysiska kroppen”.  Dahlgren syftar på fotografier av levande människor, men för 213

andefotograferingen skulle det betyda att ett ”stycke” av en närvarande ande faktiskt hamnade i 

fotografiet. Detta implicerar vidare att anden hade en viss form av materialitet som ljuset kunde 

falla på. Det i sin tur visar vikten av kroppslighet och materialitet, både för att se och synas.  Så 214

använde sig exempelvis den ovan nämnde, stupade Hardy Miller av en ”substans” för att 

materialisera sig i de levandes värld.  Denna substans, antog spiritister, kunde inte ses ”med våra 215

fysiska ögon […] ehuru vi ibland kunna uppfatta den med vår känsel”, eller genom klarseende 

medier och fotografiplåtar.  Som framkommer här, var förutom synen just känslor viktiga för 216

förnimmelsen av andenärvaro. Överlag tenderar egna upplevelser av paranormala händelser att 

framstå som verkliga, vilket gör jaget och de egna känslorna till det främsta beviset för existensen 

 Gunning, 119.209

 Kaplan, 23.210

 Anonym. Andefotografering sedd från den andra sidan. Efteråt. No. 363, 1921.211

 Anonym. Andefotografering sedd från den andra sidan. Efteråt. No. 363, 1921.212

 Dahlgren, 276.213

 Ekström, 235.214

 A.af Z. Psykiska porträtt eller andefotografier. Efteråt. No. 358, 1921.215

 Anonym. Märkliga experiment utförda av R.E.E. Spencer. Efteråt. No. 350-351, 1920.216
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av en paranormal verklighet. Samtidigt innebär jaget som källa oundvikligen tvivel huruvida det 

skulle kunna vara en subjektiv inbillning.  Detta gällde även för människor på det sena 1800- och 217

tidiga 1900-talet och tilldelade andefotografier en särskild betydelse, eftersom dessa tycktes utlova 

mer ”objektiva” bevis.  Förstärkande tillkom att fotografier på 1800-talet allmänt ansågs vara 218

instrument som visade sanningen, till och med utöver vad det mänskliga ögat kunde förnimma.   219

Synen som ”bättre” än känslor bestyrktes också av 1800-talets åskådningspedagogik som anbefallde 

ett övervinnande av sinnesintryck och rekommenderade att ”se men inte röra”.  I denna kontext 220

skulle andefotografier, som kunde tas hem och betraktas i en viss distans till upplevelsen, värderas 

högre än pågående seanser som deltagaren uppslukades av. I hemmet kunde således en noggrann 

och enskild granskning av andefotografiet ske. Kapten Noble exempelvis undersökte 1901 en andes 

arm och hand på en andefotografi ”med en lup”.  Kapten Noble uppnådde genom 221

förstoringsglaset ännu större distans, i och med att han därigenom fokuserade på utvalda delar av 

bilden, snarare än att bli känslosam eller uppslukad av bilden som helhet. Vidare kunde genom 

förstoringsglas och noggrann betraktning viktiga detaljer framträda som annars skulle kunna ha 

översetts. Exempelvis beskrev en medlem ur amatörfotografföreningen i Tours att även om anden i 

fotografiet var ”ganska tydlig” för ”blotta ögat” kunde han genom ett förstoringsglas upptäcka att 

”det köttlösa benranglet [... var] omhöljdt af en tunn hvit väfnad”.   222

För läsarna av Efteråt fanns, eftersom de var tvungna att skåda detaljerna i bilderna textuellt, 

återigen ännu en instans mellan dem och fotografierna. Detta låg inte enbart i linje med 

åskådningspedagogiken utan även med Efteråts filosofi att spiritismen skulle vara en seriös 

trosutövning och inte underhållning. Därtill förstärkande kom den västerländska tendensen att 

värdera ordet högre än bilden som ofta ansågs vara icke-intellektuell och vilseledande.  Därmed, 223

även om andefotografering inte på något vis omtalades negativt i Efteråt, fanns det ändock ett ännu 

större fokus på olika former av tankekommunikation. Även andefotograferingen i sig ansågs vara 

beroende av och kunna förbättras genom tankekraft: 

 Hill, 3, 111, 170, 172.217

 Jülich, 98.218

 Warner, 242.219

 Hällgren, 53.220

 Anonym. En mystisk fotografi. Efteråt. No. 117, 1901.221

 Anonym. En spökfotografi. Efteråt. No. 128, 1902.222

 Andén-Papadopolous, 296f.223
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Fotografen själv kan dock verksamt bidraga till ett gott resultat […genom att] tillsäga den, som skall 
fotograferas, att med all makt samla sina tankar på den kärlek de hysa för den ande, som de önska få en bild 
utav. […] Vi [andarna] å vår sida måste genom stark tankekoncentration hålla våra psykiska jag samman […] 
Då vi skola fotograferas, materialisera vi oss i tanken, vi påminna oss, huru vi sågo ut i jordelivet, och på 
denna tankebild koncentrera vi oss med all kraft. Då jag så gjorde, såg jag att delar av er atmosfär samlades 
omkring mig […] Tanken är en av de märkliga krafter, genom vilka man kan göra sig tillräckligt materiell för 
att fästas på en känslig plåt.  224

Tankefotografering, som uppkom på 1890-talet och innebar att fotografierna togs helt utan kamera tog 

det hela ett steg längre. För att verkställa en tankefotografi överförde en medialt begåvad person en 

tankebild, via beröring, till en fotografisk plåt,  vilket gjorde att tankarna översattes till bilder.  225 226

[Under mitt] första försök att erhålla bilder på prepererade plåtar, utan begagnande af kamera […] hade jag en 
hel natt fastbunden på min panna en ljusprepererad plåt. När den blef framkallad trodde jag experimentet 
misslyckats, jag kunde endast se några ljuslinjer här och där. Men doktorn föreföll mycket belåten.  227

Som resultatet av ”några ljuslinjer här och där” antydde och mediet Felicia R. Scatcherds första, 

egna uppfattning om att ”experimentet misslyckats” bekräftar, blev visualiseringen av andar över 

tid allt mer abstrakt,  tills prickar, plumpar och fläckar sågs som bevis på andar.  228 229

Överlag fungerade Efteråt som en pedagogisk instruktör för hur andar bäst skulle ses och betraktas. 

Tidskriften förespråkade en seriös trosutövning, vilket även innebar ett självreflekterat, distanserat 

skådande, i överensstämmelse med tidens åskådningsideal. Detta verkställdes genom att Efteråt 

skapade verbala bilder, ledde sina läsares inre ögon och därigenom lärde ut både vad och hur 

läsarna skulle se. Således införlivades läsarna i spiritistiska seendegemenskaper. I dessa var alla 

överens och bekräftade varandra ömsesidigt om vad som skulle ses i en viss syn. Följaktligen 

genererades en intern logik som både skapade förväntningar på vad spiritisterna kunde hoppas att se  

och samtidigt lät andevärlden bli verklig. Därmed förtydligades även seendets nära släktskap med 

illusioner och avhängighet av minne, fantasier och gemensamma trosföreställningar jämte kultur 

och tid. Emellertid hade det inte varit nog med att enbart ena sidan ville se om inte den andra sidan 

också varit villig, vilket resulterade i att både levande och döda ansågs inneha agens och kunna 

känna lycka genom ett återseende. 

 Anonym. Andefotografering sedd från den andra sidan. Efteråt. No. 363, 1921.224

 Willburn, 376.225

 Warner, 228.226

 Siri Barnekow. Andefotografering: Psykophasmer och Skotografer. Efteråt. No. 263, 1913.227

 Willburn, 379.228

 Medeiros, 19.229

 33



Analys del 2: Kommunikation och existentiell mediering 

[Ande:] Du skall dock ej oroas, du är ej ensam, om det ock stundom tyckes dig så.  230

Mediering i flera steg, på flera plan 

I de föregående kapitlen har andekommunikationen först och främst undersökts i relation till den tid 

och kulturella kontext den ägde rum i. Dock är även medieringarna i sig av ytterst vikt för att förstå 

fenomenet, varför det följande kapitlet kommer fokusera på den mängd olika andekommunikativa 

mediekanaler, medieformer och mediemodaliteter som kunde förekomma. Som ingång får ett 

utdrag ur en av ”Tisdagsgruppens” seansrapporter stå som exempel: 

Stundom ter sig talet som ett samtal i telefon; man hör blott den ena partens, mediets, eller dess andlige 
ledares, röst, den andra partens motsvaras af en paus i talet […] Hvad som emellertid aldrig kan i skrift 
återgifvas, det är den dramatiska liflighet, hvarmed talet framsäges […] Huru torftiga te sig icke, jemförda 
med det originela föredraget, de torra protokollen.  231

Själva rapporten var återgiven i Efteråt, det vill säga en indirekt kanal, varigenom den direkta 

upplevelsen omvandlades till ett ”torftigt” och ”torrt protokoll” jämfört med det ”originela 

föredraget”. Detta föredrag i sin tur uppstod i en fysisk sammankomst under en seans. I denna 

sammankomst fanns på den andliga sidan andeledaren, ställföreträdande för andarna, och på den 

världsliga sidan mediet, för de levande seansdeltagarna. Kommunikationen dem emellan liknades 

med ett ”samtal i telefon”, men det fanns ingen faktisk apparat i detta exempel, utan medieringen 

skedde genom ”talet”, alltså andarnas och mediets röster. Dessa förmedlade fortsättningsvis det 

sagda till de närvarande på respektive sida. I många andra fall var dock även faktiska medie-

apparater inblandade i processen som gjorde det andevärdsliga förnimbart för alla. Så kunde 

psykografer, psykofoner eller kameror för andefotografering tas i bruk. 

En psykograf exempelvis medierade andemeddelanden bokstav för bokstav, alltså i skriftform: 

[…E]tt stort papper lades på ett bord och på detta uppritades kring ett dricksglas […] krets efter krets till dess 
hvarje bokstaf i alfabetet, siffrorna och skiljetecknen erhållit hvar sin särskildt betecknade krets. Härefter satte 
sig några af sällskapet såväl äldre som yngre kring bordet samt vidrörde nätt med ett par fingrar af ena handen 
glasets botten och […g]laset började inom kort att röra sig.  232

Andra, besläktade former var automatisk skrift, där mediet förde en penna i trance, medan direkt 

skrift tillkom helt utan medverkan av mediets hand:  233

 Anonym. Mediet – missionär. Efteråt. No. 39, 1894.230

 O.A.B.. Mediet - missionär. Några tankar af O.A.B., belysta af meddelanden från ”Tisdagsgruppen”. Efteråt. No. 37, 1894.231

 dr. re. Psykografen. Efteråt. No 214, 1909.232

 Anonym. Direkt målning. Efteråt. No. 67, 1896.233
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Den [ljusstrålen från fönstret] snurrade hastigt omkring med en konisk rörelse, antog form af en griffel och 
började att föras öfver griffeltaflan.  234

Även om ett mänskligt medium var närvarande även här, använde anden i stället ljuset som 

skrivverktyg. För direkt målning däremot krävdes återigen mediets hand i medieringsprocessen: 

Porträttet var särdeles väl utfördt i ett maner, som något liknande pastell, men dock väsentligen skilde sig från 
sådan. De omständigheter, under hvilka denna bild tillkom, visa ovadersägligen, att fenomenet var äkta och 
frambragt af för oss obekanta agentier.  235

Emellertid, även om denna övernaturliga pastell var utförd av en mänsklig hand, var den skapad av 

”obekanta agentier”. Därigenom, som Kontou och Willburn formulerar det, översattes via målning 

ett annanvärdsligt språk till ett mänskligt.  236

Förutom skriftlig och visuell mediering, kunde andarna även meddela sig auditivt, som indikerat 

ovan genom den mänskliga andetelefonen. En annan form var andemusik: 

[S]åväl den vokala som den instrumentala [musiken], var den mest mystiska, öfverjordiska, harmoniska och 
underbara, man någonsin hört. Man njöt deraf icke allenast med hörselsinnet, den trängde genom märg och ben 
och bemäktigade sig hela ens varelse. Den kan hvarken fattas eller beskrifvas af andra än dem som hört den.  237

Eftersom de musicerande andarna, samt deras instrument var osynliga,  var det endast ljudet som 238

medierades. För de närvarande krävdes ingen apparat för att höra musiken, utan de lyssnandes öron, 

ja hela deras ”varelse” blev till mottagaren. Detta innebar även att andemusiken endast kunde 

upplevas och inte fångas eller reproduceras i varken text eller ljudinspelningar. Emellertid förekom 

även apparater för medieringen av anderöster, såsom psykofoner. En psykofon var ”konstruerad 

som en vanlig telefon med ett batteri och en apparat, vars membran sättes i svängningar av 

andeviskningarna [… och ur vars trälåda löpte] ut trådar med hörapparater, vilka de i seansen 

deltagande hålla för öronen”.  Psykofonen bidrog med två extra medieringsinstanser – förutom 239

anden och de levandes kropp krävdes här även ett membran för att fånga och översätta 

anderösterna, som sedan genom hörapparaternas ”trådar” leddes till de lyssnandes öron och endast 

därmed blev förnimbara. 

 Anonym. Hur åstadkommes ”direkt skrift”?. Efteråt. No. 100, 1899.234

 Anonym. Direkt målning. Efteråt. No. 67, 1896.235

 Kontou & Willburn, 15. 236

I vissa avseenden blev automatisk målning överflödig i och med uppkomsten av andefotografering, och likt direkt skrift 
i motsats till automatisk skrift gjorde andefotografier den mänskliga handen umbärlig. Dock fortsatte också automatisk 
målning att värdesättas, eftersom den medierade vissa delar av en seans bättre, såsom stämning eller utomvärldslig 
skönhet (Harvey, 13, 110).

 F.W:H: van Straten (utgifvare af det spiritistiska veckobladet). Ytterligare om musikmediet Mr Shepard. Efteråt. No. 39, 1894.237

 A..e. Andemusik. Efter ”Light” för 27 sept. 1902. Efteråt. No. 140, 1903.238

 Anonym. Nytt från andevärlden: ”psykofonen”. Häpnadsväckande engelsk uppfinning utexperimenterad. Dagens 239

Nyheter. 1921-03-26.
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Likväl, även om de apparater som användes i andekommunikationen oftast visade påtagliga likheter 

med icke-övernaturliga medier och till och med följde deras utveckling – såsom telegrafen åtföljdes 

av en spiritistisk sådan, eller telefonen gav upphov till psykofonen – var det inte ”vanliga” 

kommunikationsteknologier. Snarare hade teknologierna utöver sina icke-spiritistiska 

motsvarigheter extra funktioner, tack vare närvaron av ett mänskligt medium. Vid 

andefotografering, exempelvis, behövde mediet genomföra ”magnetiska strykningar” kring 

kameran och bränna rökelse för en ”god atmosfär”.  Vidare krävdes att mediet höll det oöppnade 240

fotografiplåtpaketet i sina händer några ögonblick och sedan stod sidan om kameran under 

fotograferingen. Med fördel användes härvid mediets egen kamera då den var ”laddad med den 

nervaura eller magnetism som underlättar arbetet för de osynliga hjälparna”.  De ritualer som 241

behövdes förtydligar att medieringen inte enbart ägde rum på flera plan utan även i flera steg och att 

det var nödvändigt för andar och mänskliga medier att samarbeta om någon kommunikation skulle 

åstadkommas. Var förberedelserna lyckade kunde därigenom auditiva, skriftliga och visuella 

medieringar skapas. Även blandformer förekom. Så beskrevs i Efteråt ett andefotografi som visade 

ett materialisationsförsök, samt ett textmeddelande tvärs över ”den vita skyn”.  Kanske lämnade 242

arkediakonen T. Colleys ande meddelandet just eftersom materialiseringen bara nästan lyckades. 

Trots att mångfalden av medier och modaliteter indikerade hur essentiella och påtagliga alla former 

av medier var i andekommunikationen, var relationen till dem dubbelbottnad då de samtidigt helst 

inte skulle synas eller ingripa i kommunikationsupplevelsen. En extrem form av viljan att komma åt 

innehållet i ett fotografi, snarare än att se det som en fysisk kopia med kemiskt producerade fläckar, 

var den ovan nämnda tanken att en faktisk bit av en ande skulle finnas i ett andefotografi. Ett annat 

exempel var när en materialiserad ande lät det mänskliga mediet det begagnade sig av ”försvinna”: 

Det var underbart att se, huru fullständigt anden gick upp i sitt medium. I förra fallet var hon så helt den fina, 
något koketta dansösen, i det senare både till ord och åthäfvor den råbarkade bondlurken.  243

I Bolter och Grusins teori om remedieringens dubbla logik uppstår å ena sidan, genom 

hypermedialitet, en njutningsfylld medvetenhet om mediet i sig medan å andra sidan mediers och 

medieringars närvaro, genom immedialitet, ignoreras och osynliggörs för att skapa inlevelse.  I 244

spiritismen blev särskilt seansen i sig ett tillfälle av immedialitet, med strävan att vara i och med det 

 Anonym. Andefotografering sedd från den andra sidan. Efteråt. No. 363, 1921.240

 A.af Z. Psykiska porträtt eller andefotografier. Efteråt. No. 358, 1921.241

 L.W-m. Något om andefotografier och medierna i Crewe. Efteråt. No. 350-351, 1920.242

 Efteråts Redaktion. Det första spiritistiska templet i Skandinavien. Efteråt. No. 106, 1900.243

 Bolter & Grusin, 5f., 11f., 14.244
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medierade innehållet, det vill säga i omedelbar närhet till andarna och deras budskap. Målet var 

således att låta sig uppslukas av det som försiggick, så att exempelvis medvetenheten om den egna 

kroppens roll i medieringen försvann – som när ett medium var omedvetet om att hennes 

tankeverksamhet framkallade en tankebild på en fotografiplåt.  Samtidigt skedde en 245

hypermediering, eftersom diverse medier användes, både apparater och mänskliga kroppar, vilka 

var essentiella i etableringen av andekommunikation, men som också tvångsmässigt skapade en viss 

distans. I det ovan nämnda exemplet krävdes trots allt en fotografiplåt för att göra den tankebild 

som uppenbarade sig i kvinnan synlig för andra. Följaktligen skapades på en och samma gång 

omedelbarhet och distans genom andekommunikation. Som Bolter och Grusin påpekar är därmed 

immedialitet och hypermediering beroende av varandra, eftersom flera medier krävs för att skapa 

omedelbarhet, samtidigt som hypermedialitet uppstår som ett resultat av denna strävan, i och med 

att medierna remedierar varandra.  246

Kroppen som medieteknologi 

Medierings- och medieexemplen ur Efteråt kan också tas som utgångspunkt för att aktualisera en 

diskussion kring själva mediebegreppet. Som John Durham Peters formulerar det, är ett medium 

något som befinner sig mittemellan miljöer, naturliga element eller annat material människor 

använder för att organisera rum, tid och mellanmänskliga (makt)relationer.  Även den mänskliga 247

kroppen kan, enligt denna definition, uppfattas som ett medium, som medierar mellan oss och vår 

förnimmelse av en extern verklighet.  Eftersom denna verklighet är subjektiv och beroende av 248

både personlig uppfattning och en kulturs och tids seendegemenskaper, uppfattas även kroppens roll 

som medium på olika sätt. I samband med spiritismen lades mycket vikt vid just den mänskliga 

kroppen som medium mellan de levandes och de dödas världar.  Det faktum att ordet ”medium” 249

stod för både en människa och teknologier visar dessutom hur tätt länkade teknologisk och 

spiritistisk baserad kommunikation var på 1800-talet.  En artikel i Efteråt beskrev exempelvis, i 250

samband med telepati, att anden använde ”kroppen som en tvåbent temporär telefon” och vidare att 

anden lika lite slutade ”att existera, när kroppen dör, som vi upphöra att existera, när vi ringt af 

 A..e. Tankebilder – materiella realiteter. Efteråt. No. 65, 1896.245

 Bolter & Grusin, 314.246

 Peters, The marvellous clouds, 2015, 20, 46f.247

 Wegenstein, 19, 33.248

 Peters. The marvellous clouds, 46f.249
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telefonen”.  Kroppen av en medialt begåvad person reducerades därmed till en teknologi, en 251

”tvåbent temporär telefon”, som det andliga, riktiga jaget endast besjälade för en tid (både gällande 

mediering och livstid). Därtill kom att, även om alla människor i mer eller mindre stor utsträckning 

ansågs stå ”i förbindelse med andeverlden”,  endast de medialt begåvade fungerade som 252

kommunikationskanaler – exempelvis när andar använde sig av det mänskliga mediet för att göra 

sig hörda och sedda: 

”Jolanta” kom och gick helt oberoende av min vilja. Jag förlorade under seanserna fysisk kraft, men ej på 
minsta sätt mitt medvetande. […] Jag fann att ”Jolantas” materiella existéns var beroende af mig […] Det 
kändes nästan, som om jag höll på att dö, men jag kommer ihåg hur nödvändigt det var att behålla 
sinnesnärvaro och att hålla ut. […] Jag kände mig sjuk och obeskrifligt utmattad. […] jag afkläddes och lades 
till sängs, och där kvarblef jag öfver tre veckor.  253

I motsats till en icke-levande kommunikationsteknologi tärde det på mediet E. D’ Espérances att bli 

använd och hon behövde offra lite av sin livskraft för att hålla igång teknologin, lite som ett batteri. 

I motsats till E. D’ Espérance beskrevs, i en annan artikel, att mediet Mr Steads endast ”låna sin 

hand” till automatisk skrift om han ville och att detta var ”just som sig bör, ty erhu mediumskap i 

och för sig är både önskvärdt och ofarligt, är det dock något förödmjukande i att uppgifva 

kontrollen öfver sin egen organism”.  Mediet E. D’ Espérance upplevelse däremot var allt annat 254

än ”ofarlig”, möjligen just eftersom hon inte tycktes kunna kontrollera vem som använde henne och 

därmed även tillät teknologiskt “okunniga”  andar starta tvivelaktiga medieringsförsök. 255

Spiritistiska mediers kroppar kunde därmed uppfattas som tämligen utbytbara mänskliga maskiner, 

eller mottagare i en telekommunikationsinfrastruktur där anden var sändaren som bemäktigade sig 

av mediet.  Likt andra komplexa kommunikationsteknologier kunde därmed även i den 256

spiritistiska kommunikationen fel och brus uppstå ifall kommunikationsapparaten hanterades fel.  257

Således, när E. D’ Espérances okunnige ande försökte kommunicera ”susade och brusade” det och 

hon kände det som om hon ”liksom vajade fram och tillbaka”.  Därmed behövde 258

andekommunikation – likt telegrafins samverkan av stationer, apparater och operatörer – utföras 

 Anonym. Ett experiment i telepati. Ur Westminister Gazette. Efteråt. No. 98, 1899.251
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 E. D’ Espérance. Hvad jag af egen erfarenhet vet om materialisationer. Efteråt. No. 163, 1905.253

 W.J. Colville. Om telepati och psykometri. I sammandrag ur ”Mental Therapeutics”. Efteråt. No. 58, 1896.254

 E. D’ Espérance. Hvad jag af egen erfarenhet vet om materialisationer. Efteråt. No. 163, 1905.255

 Enns, 56, 58f., 77.256

 Jill Galvan. The victorian post-human: transmission, information and the séance. I The Ashgate research companion 257
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noggrant om kommunikationen skulle fungera. Vidare krävdes omsorgsfull förberedelse för en 

störningsfri kommunikation. Så gjorde sig Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning lustig över att 

deltagare till E. D’ Espérances seanser i Stockholm 1893 ”under två månader före seancerna måst 

träna sig (!) genom att fullständigt afhålla sig från spirituosa och tobak (!), enär mediet – och 

antagligen äfven ‘andarna’! - eljes skulle må illa”.  259

Trots att ett mänskligt medium skulle likna en maskin, som pålitligt medierade information, var en 

viktig del av teknologin just den mänskliga kroppen, gärna en kvinnas, då denna ansågs ha de rätta 

”känsliga nerverna” som krävdes för att åstadkomma andekommunikation.  Således blev även 260

mediets nerver, en sorts känselinfrastruktur, del av kommunikationssystemet. 

[…D]en tämligen allmänna föreställningen [är att] ett medium är ingenting mer eller mindre än ett talrör, så att 
säga, eller en kommunikationskanal, och kan såsom sådan icka havfa någon medveten delaktighet […Men 
endast] förmedelst medveten riktning, allvarligt studium, ihärdigt bemödande och intelligent medverkan med 
arbetare på lifvets andra sida kunna dessa resultat [god andekommunikation] uppnås.  261

Överlag var det just kombinationen av materialitet – både i form av organiska och mekaniska 

teknologier – och icke-materiell ande som utgjorde spiritismen.  Samtidigt som det materiella var 262

helt grundläggande,  framkallade det även avsmak, i och med att mänsklig kroppslighet var 263

anledningen till att döden kunde separera personers annars icke-materiella själar.   264

Likaså, samtidigt som kroppslighet möjliggjorde kommunikation människor emellan, försvårade 

den kommunikationen med en kroppslös ande: 

Medan våra vänner ännu äro i det lekamliga hafva de en hel del mekaniska medel att meddela sig med oss, 
såsom röst, gester o.s.v., men då de lemna det jordiska mista de dessa medel. Om en frigjord ande önskar att 
meddela sig med oss måste derför antingen vi höjas öfver det materiela upp till andarnas stadium, eller också 
måste vi låna dem verktyg för att kunna manifestera sig i sinneverlden.  265

Således kunde människor kommunicera med människor, och andar med andar, men situationen 

däremellan, när en individ var andlig och en kroppslig blev omöjlig, om inte teknologier används 

för att mediera dem emellan. Häri var det ande-till-ande kommunikation som ansågs vara den bästa, 

vilket uttryck som ”frigjord ande” eller att människan lyftes upp till ”andarnas stadium” indikerade.  

 Anonym. Andematerialisationer. Göteborgs Handels- och Sjöfatrstidning. 1893-01-28.259

 Galvan, 94f.260

 A-e. Medial utveckling. Efteråt. No. 70, 1897.261
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264

Denna ambiguitet ledde också till att, från och med sekelskiftet 1900, allt mer fokus lades på mental 
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Idéen om kommunikation från själ till själ som idealtillstånd hade sitt ursprung i den tidiga 

kristendomen eftersom själakommunikationens direkta tankeöverföring ansågs inneha en renhet 

som medieringar via kroppsbundet språk aldrig skulle kunna åstadkomma.  Så beskrev en ande 266

1890 under en seans att, när den kroppsliga ”maskeraden” en dag kommer upphöra så kommer ”det 

andliga – jag menar det verkligen sanna – […] få uttryck i edra anleten, och derigenom många ord blifva 

obehöfliga”.  Förutom kroppen bidrog även ”jordbundenhet” till människors dövhet gentemot andars 267

kommunikationsförsök, råd och vägledning.  Ändock, även om själakommunikation sågs som ett 268

idealtillstånd är det, enligt Peters, en omöjlig kommunikationsform levande människor emellan, 

eftersom kroppen inte kan frånkommas.  Dock ledde bland annat uppkomsten av luftburen, trådlös 269

kommunikation till att spiritismens äldsta kommunikationsform, klarseende (clairvoyance), 

vidareutvecklades till telepati, det vill säga luftburen tankeöverföring, som ansågs fungera som en 

mental radio.  Tankeöverföring kringgick kroppslighetsproblemet, varigenom alla, oavsett 270

materialitetsstatus, omedvetet stod i ömsesidig ”tankekontakt” och därmed inverkade ”på hvarandra 

inbördes såsom medier” och potentiellt kunde uppnå tankekommunikationens idealtillstånd.  En 271

handelsresande och hans fru, exempelvis, utvecklade ”familje-telepati”, vilken fungerade som 

följande: 

Jag går till mitt rum på hotellet, släcker ljusen, sluter ögonen och koncentrerar mina tankar på mitt hem, och 
isynnerhet på min hustru, och i en handvändning tycker jag mig sitta i stolen mitt emot henne i vårt lilla 
förmak. Ett fullkomligt begripligt samtal uppstår då emellan oss, fastän ej ett ord uttalas.  272

Gränslös kommunikation? 

Kroppslös kommunikation må verka idealisk, men som Jill Galvan framhåller, är tanken att mista 

kroppen likväl allt annat än välkommen, eftersom den upplevs som tätt sammanbunden med det 

individualiserade, mänskliga jaget.  En kropp kan därmed, enligt Peters, aldrig enbart reduceras 273

till ett kärl, just eftersom kroppen möjliggör den världsliga existensen och spelar en utomordentligt 

 Peters, Speaking into the air, 63f.266

 Anonym. Spiritistiska meddelanden. Efteråt. No. 1, 1891.267
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 Harvey,71; Rubenson, 106; Sconce, 76; Warner, 254. 270

Ordet telepati myntades 1882 av Fredric W.H. Myers för att karakterisera tankeöverföring (Warner 2006:241).
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central roll i all mänsklig kommunikation.  Även spiritismen uppvisade denna ambiguitet mellan 274

kropp och ande, i och med att livet efter detta, snarare än som en himmel i kristen mening, 

uppfattades som en annan värld i vilken människan å ena sidan behöll sin identitet och kropp i 

någon form, men samtidigt blev kroppslös och andligt förbättrad.  275

Det är en underlig erfarenhet att dö, men den är långt ifrån obehaglig och jag skall fortsätta mitt arbete här. 
Intet felas mig […] Mycket är detsamma som på jorden. […] Jag är precis densamme, har samma tankar som 
förr och ser saker och ting på samma tokroliga sätt.  276

Anden Geoffrey betonade i detta exempel att hans tankar, synsätt och personlighet var samma som 

förr, men för läsaren var det omöjligt att veta om det verkligen förhöll sig så. Trovärdigheten var 

beroende av att Geoffrey talade sanningen och att både mediet och skribenten Estelle Stead var 

pålitliga som budskapsmedierare. Därtill, på ett djupare plan, tillkom att andarna hade lämnat livet 

och därmed, oavsett likheterna med sina forna jag, tvångsmässigt hade fått en aura av främlingskap 

och ofattbarhet över sig.  Så berättade en annan ande att de endast hade kvar ett ”partiellt 277

medvetande och enstaka hågkomster af det förflutna” och att de, när de kom till människornas värld 

behövde lära sig anta en ”härför lämplig organism af samma kondenserade stoff” som omgivningen 

för att bli synliga.  Anden beskrev här en minnesförlust som kunde upplevas som oroväckande då 278

minnet, enligt Joanne Garde-Hansen, utgör (och utgjorde) en stor del av en människa och hennes 

livshistoria.  Vidare, än värre, talade anden om att de använde sig av ett ”stoff” för att skapa 279

illusioner av sina forna kroppar, vilket således indikerade ett annat ”verkligt” och möjligen 

besynnerligt utseende. 

Ännu mer skräckinjagande än att potentiellt omvandlas till någon annan än i livet, var dock 

möjligheten att andarna helt skulle mista sina identiteter för att mållöst flyta genom tid och rum som 

kroppslösa, dimmiga substanser i den så kallade etern.  Denna idé byggde till stor del på 280

uppkomsten av trådlös kommunikation, som ersatte tankar kring en telegrafi-liknande ledning 

mellan de levande och dödas värld med föreställningen om ett elektriskt hav, i vilket isolerade, icke-
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materiella andar svävade omkring.  För kommunikationssituationen innebar detta att andarna 281

”sände” budskap ut i rymden i hopp om att någon eller något skulle ”motta” dem:  

Då hon [mr Meltons 11-åriga dotter] satt i broderns ovannämnda länstol och lade sitt öra mot huvudstödet, 
förklarade hon sig höra röster, som mumlade något. En kväll satt nu Melton själv i länstolen och hörde då 
alldeles som röster tala på långt håll. […] Sonen föreslog då, att de skulle försöka göra en mycket sensitiv 
telefon för att uppfånga dessa ljudvibrationer.  282

Analogt med ”vanlig” broadcasting fanns budskapen, likt radiovågor, ute i etern, utan att rikta sig 

till någon särskild. Likaså kunde dessa meddelanden mottas av en passande teknologi, oberoende av 

en aktiv recipient: 

Men det högst förvånande i saken är, att många budskap afsändes och emottages äfven utan önskan å 
någondera parterns sida. […] Tanken, född i hjernan under påverkan af intelligensen, är en kraft, som kan 
förflyttas från rum till rum medelst en automatisk eller molekulär vibration [… som vi] i brist på bättre, kalla 
[…] ”eter”.  283

Trots att idén om etern presenterades i Efteråt frångicks inte föreställningen om vare sig riktad 

kommunikation eller tanken om en plats där mer eller mindre kroppsliga andar befann sig.  Även 284

blandformer förekom. I fallet av den avlidne Esther kontaktade denna medvetet och iklätt sitt forna 

jag sin sovande syster för att berätta om sin död. Emellertid tog Esther också med systern till ”en 

omätlig rymd, befolkad endast af skugglika, formlösa väsenden”.  Som Sconce lyfter fram, 285

samexisterade således på sätt och vis drömmen om gränslös kommunikation med föreställningen 

om en gigantisk eter, i vilken meningsfull kommunikation nästintill kändes omöjlig.   286

Emellertid, medan andar i en eter försvårade både kommunikationen och människans förmåga att 

föreställa sig livet efter detta, bekräftade det i det minsta att det fanns någon sorts existens efter 

döden. Till följd av modernitetens börjande sekularisering hade själen och efterlivet förlorat den 

status de tidigare hade haft som givet faktum och ett existentiellt vakuum hade skapats där inte 

döden i sig, utan livets potentiella meningslöshet utgjorde det otäcka.  Döden beskriver Bauman 287

således som det ”absolut andra”, obegripligt och bortom all kommunikation, i och med att ingen 
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människa kan föreställa sig hur det är att inte vara.  Liknande funderingar kom även till uttryck i 288

Efteråt: 

Vi vilja icke dö, vi rygga tillbaka för blotta tanken på denna katastrof, som dock så omutlig väntar oss alla. 
Också hafva vi en förunderlig förmåga att undanskjuta hvarje tanke på det tillkommande.   289

Öga mot öga med ett meningslöst intet, påpekar Bauman vidare, att varje kultur utvecklar 

mekanismer för att hantera mänsklig dödlighet.  En sådan mekanism var att, som nämnts i 290

exemplet, ”undanskjuta hvarje tanke” på döden. En annan var, enligt Ruffles, tron på spöken. Sedan 

urtider har mänskligheten bibehållit olika former av andetro, vilket Ruffles hävdar pekar mot att 

det, i darwinistisk mening, finns en överlevnadsfördel – som mental hälsa – genom att projektera 

jordisk existens in i dödens obegripliga ingenting.  Efteråt såg denna inbyggda benägenhet hos 291

människor att tro på andar, samt känslan av ångest som inställer sig utan, som ett bevis för den 

spiritistiska världsuppfattningens riktighet:  

Men finnes då verkligen något utanför sinneverlden? Härpå har den instinktiva känslan hos folket i alla tider 
och i alla länder svarat ja! Det är först bland nutidens civilisationsmänniskor, som saken börjat allvarsamt 
betviflas. […] Men äfven hos en vår tids materialist, som ej vill medgifva tillvaron af något utom och öfver vår 
jordiska sinneverld […] yttrar sig [det översinnliga] blott såsom en obestämd, tryckande förnimmelse af 
otillfredsställdhet, han känner sig ej lycklig i den verldsåskådningen han på sinneverldens grund 
uppkonstruerat.  292

Som samtida spiritism-skeptikern Geijerstam påpekade, gjorde kristendomen som ”antastad 

sanning” att människor behövde ersätta den med något liknande, såsom spiritismen.  Därtill kom 293

att, enligt Peirce, känslan av meningsgivande struktur gick förlorad och känslor av osäkerhet 

inträdde utan trosföreställningar.  Således blev andetro ett sätt att hantera en osäker värld i 294

omvandling.  För att återknyta till gemensamt skapade föreställningar, begränsade dessa sig inte, 295

bokstavligt talat, till synsätt utan kunde inbegripa hela världsuppfattningar. Var gemenskapen som 

kreerade trosföreställningen stark nog, kunde en tro, enligt Peirce, till och med bli så vedertagen att 

den uppfattades som en universell sanning.  Inom den spiritistiska gemenskapen blev existensen 296

av andar en sådan vedertagen sanning. Ändock återstod även i spiritismen det som Peters benämner 
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”strukturell tvivel”, eftersom ingen människa någonsin verkligen kan veta hur det förhåller sig med 

döden.  Så beskrev exempelvis Efteråt hur även medier, när det gällde automatiska 297

andemeddelanden, ofta hamnade i ”tvivel om, huruvida det skrivna har sitt ursprung i dess 

[mediets] egna hjärna eller härstammar utifrån”.  298

Icke desto mindre, som Peirce framhåller, strävar människor alltid efter att hitta ”sanningen” för att 

slippa känna tvivel. Detta resulterar i att människor oftast nöjer sig med trosföreställningar som de 

tror (eller vill tro) är sanna.  Genom att tro på andar och ett liv efter detta kunde därmed inte 299

enbart rädslan för döden mildras, utan omvandlas till tillförsikt om fortsatt existens jämte hopp om 

vidare kontakt och kommunikation med dem som gått ur tiden.   300

När döden kom, insomnade jag, och när jag vaknade, fann jag omkring mig många vänner, som jag trott vara 
länge sedan förlorade; de höllo mig i sina armar och lugnade mig med ömma ord […] Döden, den förfärliga, 
hade kommit, och jag, som fruktat den med en nästan outsäglig fasa, hade icke märkt den, hade ej varit 
medveten om dess ankomst.  301

Förutom att döden visade sig vara harmlös, gav andeberättelser såsom exemplet ovan även 

förtröstan om att de gemenskaper och den kärlek som funnits i livet skulle fortsätta efter döden i 

form av nya fysiska, framtida möten. Därmed hade spiritister en annan form av tids- och 

rumsuppfattning, vilken inte var orienterad framåt utan snarare riktade sig mot en dåtid som 

existerade vidare på annan plats.  Således fungerade exempelvis andefotografier, i motsats till post 302

mortem-fotografier, inte främst som ett minne och en påminnelse om hur den dödes kropp hade sett 

ut, utan snarare som ett bevis för odödlighet och fortlevnad.  Därtill erbjöd spiritismen de (ännu) 303

levande ett sätt att kommunicera med och återse sina hädangångna i materiell form, i stället för att 

behöva trösta sig med icke-responsiva minnesbilder. Till följd därav skapades vad Willburn 

benämner levande minnen.  Utöver att åstadkomma minnesmärken kreerade spiritismen därmed 304

en fysisk (i fallet av materialisationer) och varaktig (i form av exempelvis andefotografier) 

påminnelse om de dödas fortsatta existens.  305
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Som Willburn vidare påpekar var andekommunikation inte heller lika med sörjande som sökte 

kontakt med anhöriga, utan somliga kommunicerade eftersom de var nyfikna på nya, övernaturliga 

bekantskaper.  I Efteråt beskrevs så också talrika seanser med andar som deltagarna inte kände ur 306

livet. Exempelvis redogjorde Carl Söderling för en övernaturlig förbindelse med anden Filippus, en 

barndomsbekant till Jesus,  vilket visade att, genom andekommunikation, även ny kunskap kunde 307

erhållas. Ytterligare var det en ganska vanlig uppfattning att andar hade en mission att fullgöra 

innan de kunde stiga upp till andligt högre plan.  Följaktligen var exempelvis ”Tisdagsgruppens” 308

huvudsyfte att, på uppmaning av gruppens andeledare, hjälpa ”olyckliga andar”.  Å andra sidan 309

verkade det vara lika vanligt att andar hjälpte och vägledde de levande. Så hade medier andeledare, 

som kunde ta med dem på varnande ”färder” till andevärlden, för att visa det ”helvete” ett fel-levt 

liv kunde utmynnade i.  310

I spiritisternas ögon samexisterade således de dödas och de levandes världar, både tidsligt och 

rumsligt, sammanknutna genom människor och andars förbindelser. Emellertid, även om det alltid 

hade förhållit sig så, var det långt ifrån självklart för de levande: 

Endast genom dina och andra på jorden lefvandes tankar har jag numera någon förnimmelse om tiden och dess 
lopp […] Förbindelsen mellan andevärlden och jorden har aldrig varit afbruten, den fortgår ständigt, om än de 
dödlige ej veta eller ens drömma därom.  311

Som anden påpekade här, var människor inte enbart överlag ovetande om den pågående kontakt 

som alltid funnits mellan världarna, utan de hade inte ens kunnat drömma därom – det vill säga, 

förrän spiritismens födelse. Talande i detta sammanhang var just den förändrade tids- och 

rumsuppfattning, som kunde länkas till telegrafins och den trådlösa kommunikationens radikala 

förändringar av synen på distans, samt fotografiers förmåga att låsa ögonblick i tiden. Å ena sidan 

inspirerade dessa omvandlingar en ny tilltro till kommunikationsteknologier, vilka – då de redan 

bemästrat tid och rum – även förmodades vara kapabla att (i form av spiritistiska motsvarigheter) 

kunna övervinna dödens tidsliga och rumsliga klyftor. Å andra sidan gav omvandlingarna dessutom 

upphov till nya föreställningar om döden själv, jämte fantasier om andra, kroppslösa världar och 

resor genom tid och rum.  Därmed blev det tydligt att just kommunikation och medieringar tillät 312
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människor att se utöver den egna, kroppsligt upplevda verkligheten och, i gemenskap med andra, 

inte enbart ana eller föreställa sig en annan värld, utan på sätt och vis skapa och verkliggöra den.  313

Spiritisternas verklighetskonstruktion fungerade således även som ett exempel på att en ”verklig 

värld” är bortom människans sinnen, varmed föreställningar av en extern verklighet alltid blir 

socialt skapade, både på individ- och kulturnivå.  Särskilt i samband med nya medier tenderar den 314

barriär som finns mellan oss och den ”verkliga världen” bli påtaglig.  I spiritismens fall ledde nya 315

medier, såsom fotografi, telegrafi eller radio, till nya föreställningar och konstruktionen av en social 

verklighet, i vilken en andlig, osynlig värld existerade direkt intill den mänskliga, men ändock 

precis utanför (kroppsligt) räckhåll. Därmed, som Peters utrycker det, blir (och blev) 

kommunikation helt grundläggande för människor, eftersom vi genom att kommunicera söker efter 

vår plats i universum och svar på vem vi, som mänsklighet, är.  316

Sammanfattande var spiritismens andekommunikation en komplex infrastruktur: medieringarna 

skedde i flera steg, på flera plan, genom olika kanaler och med hjälp av diverse teknologier och 

modaliteter – allt för att överbrygga dödens rumsliga och tidsliga vakuum. Medier som länk mellan 

de levandes och dödas världar skapade en situation av samtidig hypermediering och immedialitet, 

som pendlade mellan nödvändigheten av medier och kroppslighet jämte mediers osynlighet och 

direkt tankekommunikation som idealtillstånd. Häri uppstod dessutom en hårfin skiljelinje mellan 

gränslös kommunikation (inspirerad av telegrafi) och omöjlig kommunikation i en eter (stimulerad 

av trådlös kommunikation). Således gav nya kommunikationsteknologier inte enbart upphov till nya 

medieringsformer, utan även till idéer rörande döden och verklighetens form. Denna verklighet, där 

döden varken betydde slutet för mänsklig existens eller satte stopp för kommunikation blev således 

till en mekanism att hantera döden. 

Slutdiskussion 

I denna uppsats har spiritistisk kommunikation och mediering i Sverige mellan 1890 och 1920 

undersökts med utgångspunkt i tidskriften Efteråt. Spiritismen har tidigare mestadels betraktats 

 Peters. Speaking into the air, 118, 253.313

 Vivien Burr. Social constructionism. 2. ed. London: Routledge, 2003, 4, 13; David Inglis & Christopher Thorpe. An 314

invitation to social theory. Cambridge: Polity, 2012, 93-95.
 Brown, Bill. Materiality. I Mitchell, W. J. T. & Hansen, Mark B. N. (red.). Critical terms for media studies. Chicago: 315

The University of Chicago Press, 2010, 50-55.
 Peters, Speaking into the air, 229.316

 46



utifrån vetenskaps-, konst-, genus- och religionsperspektiv och källmaterialet kunde ha använts för 

att följa olika frågeställningar inom alla dessa fält. Emellertid tillämpades en medie- och 

kulturhistorisk infallsvinkel på Efteråt som fallstudie, för att se på vad som medierade hur i den 

specifika, historiska kontexten av andekommunikation i Sverige på det sena 1800- och tidiga 1900-

talet, med fokus på spiritistiska nätverk, kulturhistorisk visualitet och existentiell mediering. I det 

följande kapitlet kommer resultaten först sammanfattas och sedan diskuteras. 

Resultat 

Rörande de spiritistiska nätverken kring Efteråt och hur dessas relation till svensk spiritism på det 

sena 1800- och tidiga 1900-talet såg ut, visade en nätverksanalys att de personer som stod bakom 

Efteråt, förutom att vara tämligen välbeställda och intellektuella, inte enbart var del av tidskriften, 

utan även var delaktiga i en mängd spiritistiska sammanslutningar, som delvis överlappade 

varandra. Därtill kom ett livligt transnationellt utbyte av litteratur, tidskriftsartiklar och fotografier, 

samt resande medier och spiritistiska föreläsare, vilket skapade en form av spiritistisk 

kunskapscirkulation. Som knutpunkter i dessa nätverk agerade å ena sidan personer med stora 

kontaktnät och å andra sidan Efteråt i sig, som samlingspunkt för både berättelser om paranormala 

händelser samt spiritistisk in- och utländsk litteratur. 

Med dessa resultat som utgångspunkt, kunde frågan hur Efteråt bidrog till att skapa 

seendegemenskaper ställas. Överlag blev Efteråt till en pedagogisk instruktör och aktiv katalysator 

på den spiritistiska kunskapsarenan. Tidskriften tillhandahöll inte enbart information, utan agerade  

även som missionär för spiritismen, i vilken särskilt visuella aspekter av andevärlden intog en viktig 

roll som varaktiga “bevis”. Efteråt förespråkade därtill en seriös trosutövning, som i enlighet med 

det sena 1800- och tidiga 1900-talets åskådningspedagogik innebar en betoning på självreflekterat, 

distanserat skådande. Genom tidskriftens texter var läsarna inte närvarande vid de beskrivna 

händelserna utan ”såg” dem som verbala bilder. Därmed ledde Efteråt läsarnas inre öga och lärde 

samtidigt ut vad (fläckar, dimmor eller dubbelexponeringar som andar) och hur (exempelvis 

examination av andefotografier med förstoringsglas) verkligheten skulle uppfattas och ses. 

Följaktligen inkluderades läsaren i spiritistiska seendegemenskaper, i vilka en (imaginär) logik 

synlig- och verkliggjorde andar och andevärlden. Synsättet bekräftades och befästes genom 

gruppövertygelser, föreställningskraft och minnen. Emellertid hade det inte varit nog att de levande 
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önskade se andarna om inte också dessa velat synas, vilket ledde till att båda sidor tillskrevs 

aktörskap och kunde uppleva lycka genom ett återseende. 

Under dessa förutsättningar kunde den tredje frågan – hur kommunikationsteknologier togs i bruk i 

medieringsprocesser mellan levande och döda, jämte huruvida sådan kommunikation och mediering 

kunde ses som existentiell – ställas och besvaras. Den första delen av frågan resulterade i 

upptäckten av en komplex andekommunikationsinfrastruktur. I denna ägde medieringarna rum i 

flera steg och på flera plan, medelst olika teknologier och modaliteter och genom diverse kanaler. 

De olika stegen innebar exempelvis ritual inför kommunikationen, såsom speciell kost, beröring av 

fotografiplåtar eller böner. Under själva kommunikationen befann sig sedan andar och andeledare 

på ena sidan (oftast i egenskap av sändare) och människor och mänskliga medier (oftast som 

mottagare) på den andra. Däremellan existerade ett tidsligt och rumsligt vakuum, orsakat genom 

döden, som behövde överbryggas med hjälp av medieteknologier. Dessa kunde vara naturliga, 

mekaniska eller mänskliga och de av dem erhållna budskapen medierades via olika kanaler. Den 

mest direkta kanalen var det mänskliga mediet, men också hela seansen bildade en kanal i vilken 

deltagarna, i varierande omedelbarhet, mottog medieringarna genom mediemodaliteterna syn, hörsel och 

kroppskänsel. Därtill kom mer indirekta kanaler såsom tidskrifter, spiritistisk litteratur, pressen, 

föredrag, diskussioner eller muntliga vittnesberättelser. Resultatet var att medier i alla sina former 

blev helt essentiella och påtagliga i andekommunikation (en form av hypermediering), samtidigt 

som kommunikationen helst skulle vara så direkt som möjlig för en maximal närhetskänsla till 

anden och dess budskap (immedialitet). På ett liknande vis var den ”sensitiva” mänskliga kroppen 

helt grundläggande för meningsfull andekommunikation, samtidigt som den, i motsats till 

mekaniska medieapparater var dödlig, subjektiv och felbar, vilket aktualiserade idén om 

tankekommunikation som idealtillstånd.  

Beträffande den andra delen av fråga tre, rörande de existentiella aspekterna, innebar synsättet av 

den mänskliga kroppen som kärl och anden som det “verkliga”, immateriella jaget således å ena 

sidan just ett idealtillstånd av gränslös kommunikation. Å andra sidan blev denna dröm, särskilt 

efter uppkomsten av trådlös kommunikation, beblandad med farhågor att de kroppslösa andarna 

möjligen miste sin identitet eller svävade runt på måfå i etern, ensamma och letande efter någon 

som kunde motta deras budskap. Därmed förtydligades även den fina linjen mellan positiv, gränslös 

kommunikation och kommunikation så gränslös att den blev omöjlig och individen suddades ut. 

Likväl, hur svårförståelig eller skrämmande den än måtte förefalla, föredrogs andevärlden som 
 48



bekräftelse på en existens efter döden framför ingen existens eller kommunikationsmöjlighet alls. 

Följaktligen blev andemedieringar och andekommunikation lika mycket till ett ”bevis” för själens 

odödlighet, som det handlade om att hantera sorg, eller motta och ge vägledning. Därtill blev det ett 

sätt att se utöver den egna kroppen och subjektiva verklighetsuppfattningen, något som nya 

(medie)teknologier tenderar att initiera. 

Existentiell mediering i en värld i förändring  

Efteråt har i detta arbete varit ett tidsvittne, vars texter har tillåtit inblickar i den specifika, 

historiska kontexten av den spiritistiska rörelsen i Sverige mellan 1890 och 1920. Denna tid var, 

som annan forskning visat, en historiskt viktig och turbulent period. Moderniteten gjorde sitt intåg 

med nya vetenskapliga upptäckter, framväxten av det psykologiska fältet, nya konstriktningar som 

modernismen, kvinnor i offentligheten, en sekulariseringsprocess i helt nya dimensioner, 

västerländsk esoterism och inte minst, nya medieteknologier. Det var således en värld i förändring 

som spiritisterna kring Efteråt befann sig i och förhöll sig till genom sin alternativa 

verklighetsuppfattning.  

De (ande)medier som Efteråt presenterat har i denna uppsats, mediehistoriskt sett, fungerat som ett 

kritiskt perspektiv för att undersöka medieringars aktiva roll i spiritismens praktiker och 

verklighetsföreställningar – vilket i sin tur bidrar till en bättre förståelse för det sena 1800- och 

tidiga 1900-talets (spiritistiska) människor och de kulturella förändringar de upplevde. Därmed har 

även några av de frågetecken som en ganska gles forskning kring spiritismen i Sverige hade lämnat 

kunnat lyftas, rörande spiritistisk visualitet, andemedieteknologier och existentiell kommunikation. 

Vidare har själva mediebegreppet problematiserats genom medie- och medieringsexempel ur 

Efteråt. Snarare än att fokusera på medietexter eller medier som mekaniska teknologier har ett 

komplext övernaturligt mediesystem kunnat tecknas upp, i vilket osynliga entiteter, naturelement, 

mänskliga kroppar, nerver och känslor var minst lika delaktiga i medieringarna som mekaniska 

apparater. Därmed utgjorde andemedier vidare, även om de följde de ”vanliga” mediernas 

utveckling, helt egna medieformer, som därtill i stället för att enbart mediera budskap med innehåll, 

agerade som bekräftelse för osynliga dimensioner och på så vis kunde omvandla frånvaro till närhet 

och fortlevnad. I samma process omvandlades också minnen efter döda till ”levande” sådana, vilket 

påvisar att minne är ett rörligt koncept. Genom att sättas i samband med spiritism och existentiella 
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aspekter av andekommunikation har diskussionen kring medier och minne således aktualiserats, 

men det behövs vidare forskning på dessa aspekter.  

I och med att andekommunikation har visat sig vara en komplex, multimedial och 

multidimensionell infrastruktur – som delvis existerade parallellt med tidens övriga mediesystem, 

men också hade överlappande beröringspunkter såsom pressen – finns även här behov av vidare 

studier. För det första borde det ses närmare på förhållandet mellan mänskliga och mekaniska 

medier rörande aktörskap och vad det betydde för (kvinno)kroppens värde att bli sedd på som ett 

batteri eller en medieteknologi. För det andra skulle det behövas en mer omfattande analys av de 

inblandade mediernas och människors nätverk, samt en mer systematisk genomgång av vad som 

skrevs om andekommunikation i pressen och annan litteratur kring spiritism. Därigenom skulle den 

medierade debatten mellan troende och icke-troende bli synlig, men framförallt skulle en 

uppfattning om de spiritistiska nätverkens förhållanden och utbyten över landsgränser, det vill säga 

den kunskapscirkulation som ägde rum, kunna skapas. Ett möjligt tillvägagångssätt skulle den 

länkade mediehistorien (entangled media history) och dess nätverksperspektiv kunna vara.  Därtill 317

borde ett genusperspektiv, i samband med kvinnors framväxande emancipation och tidens 

professionalisering av yrken, anammas i dessa nätverk i vilka kvinnor var talrikt representerade som 

medier, konstnärer inom modernismen (exempelvis Hilma af Klint), drivande krafter i Efteråt eller 

ledamöter i spiritistiska föreningar. Även hur andekommunikation formade och influerade dessa 

kvinnors vardag och möte med det övriga, icke-spiritistiska samhället, skulle vara givande att 

adressera. Överlag kan denna uppsats därmed tas som en utgångspunkt för fler, mer omfångsrika 

studier om svensk andekommunikation och mediering, där de i uppsatsen presenterade perspektiven 

även kan användas för att aktualisera diskussionerna i de befintliga fälten som hittills har befattat 

sig med spiritismen och bidraga till uppkommande forskningsområden såsom religionshistorians 

intresse för västerländsk esoterism. 

Uppsatsen får avsluta som den började, med att fråga ”Hvad möter oss – efteråt?”. Svaret är 

fortfarande att ingen (levande) människa vet. Däremot har det blivit tydligt att synlighet bekräftar 

ömsesidig existens, samtidigt som vad en person ser till stor del beror på vad denna person tror. 

Trosföreställningar i sin tur är avhängiga av historiska och sociokulturella sammanhang. Nya 

kommunikationsteknologier gav, i spiritismens och andemedieringens kontext, inte enbart upphov 
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till nya medieringsformer, utan även till idéer rörande döden och verklighetens skepnad. I 

spiritismens verklighet blev de spiritistiska medieteknologierna till mer än verktyg för att bemästra 

världslig tid och fysiska mellanrum. De blev, på ett mer grundläggande plan, även redskap för att 

överbrygga det största av alla avstånd – det mellan levande och döda. Så länge en individ kan 

kommunicera existerar individen, vilket för spiritisterna betydde att döden varken var slutet för 

mänsklig existens eller satte stopp för kommunikationsmöjligheter. Därmed, även om 

andekommunikation troligen var ett fall av misskommunikation uppstod ändock meningsfull 

kommunikation genom spiritistiska trosföreställningar och seendegemenskaper. I Sverige spelade 

häri Efteråt, både som arena för spiritistisk kunskap och som pedagogisk aktör, en viktig roll.  

I en sig förändrande värld blev därmed andekommunikation en mekanism för att hantera döden på 

ett nytt sätt som kunde omvandla sorg efter dem som lämnat och existentiell ångest inför döden till 

tröst, hopp och även lycka. Spiritismens gränslösa mediering transformerade, bokstavligt talat, ett 

möjligt hjärnspöke till en alternativ verklighet på det sena 1800- och tidiga 1900-talet. Emellertid 

har denna parallella verklighet inte slutat existera, utan har följt med oss in i nutiden, matad med 

nya medieteknologiska idéer som digitalt uppladdbara medvetanden och nya trosföreställningar 

som New Age. Som Ruffles framhäver, även om andar alltid måste förstås i sin specifika kulturella 

kontext, framvisar andetro samtidigt en universell kvalitet.  Oavsett vad som väntar oss efteråt, alla 318

människor måste förlika sig med den egna och andras dödlighet. Och den tid, härkomst och kontext 

som var och en av oss stammar ifrån slutar spela någon roll på andra sidan, bortom tid och rum. 

 Ruffles, 2f.318
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