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Förord

Jag vill tacka dem som velat prata David Petander med mig under arbetet med denna 
uppsats – särskilt tack till Hans Kvarnström som öppnade mina ögon för Petander (genom 
gåvan till Annika Spalde som resulterade i ett blogginlägg) och för våra samtal under 
arbetets gång. Tack mina vänner och min familj som uppmuntrar och peppar mig på olika 
sätt, ovärderligt! Stort tack till min handledare Björn Svärd som bjudit hem mig på te och 
bullar, delat med sig av värdefulla kunskaper och trott på mig. Till sist tack David Petander 
och alla hans vänner, kända och okända. Vi känner igen varandra på sången.
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Abstract

This essay tells the story of a wandering preacher based in Sweden during the years 1910-
1914. His name was David Petander. 
 Born in 1875 David Petander grew up to become a promising theologian. After graduation 
he surprised many by choosing to be ordained to a priest in the Swedish state church. 
Inspired by liberal theology which was currently at its peak, he simplified the Christian 
message to make it as easy as possible. If people even by then didn't understand this 
important gospel, he expressed it through his own actions and decisions. In a fransiscian 
spirit he visited the poor and sick to help them as much as he could. Petander meant that 
this was the only true way to live in accordance with Jesus' example and teachings. This way 
of living was not a result of reasoning but of truth-seeking and discipleship. Petanders' 
message to the people he met was to make a choice between walking the path to the 
heavenly kingdom or to stay on the road of the world. The world, he claimed, was fallen, 
but the heavenly Father awaits you with open arms. He urged people to seek for things with 
eternal value – such as justice and righteousness. After seven year in the church's service 
Petander left his home and possessions to become ”God's priest”. He lived as a wandering 
preacher for four years. His hard and self-sacrificing lifestyle caused him serious health 
problems, in addition to illness a spiritual depression, caused by lack of results – the harvest 
from the mission he had given his life for. Just a few months after the start of WWI in 1914 
Petander died.

Through a in depth study of material consisting of letters and sermons, I have tried to find 
answers to questions regarding the message David Petander spent his life to spread. What 
was this message? What had preceded it? In what type of circumstances did this message 
occur, and is there any where we can find it today?  
 There's more to say about David Petander than this essay holds. Further studies may 
involve the Russian author Leo Tolstoy's impact on Petander, or what the revivals that 
occurred in some cities visited by Petander meant.

Today, Petander is not a very well known name in Swedish church history. Many of his 
closest friends and disciples saw him as a kind of saint and prophet, but since Petander 
never himself published any writings or founded an organization, his followers parted. But 
still Petander continues to inspire people, including me, with his radical lifestyle and 
message. 
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Vi kan vända oss till kyrkohistorien när vi letar efter något att ta på som vittnar om att det 
vi tror är sant. Kyrkans tradition och dess helgons liv bevisar kristendomens existentiella 
realitet; därifrån kan vi hämta empiri, erfarenhet och förkroppsligade vittnesord. 
 Jag vill lyfta upp vandrarprästen David Petander (1875-1914), en egendomlig person i den 
svenska kyrkohistorien. Han hade just påbörjat en karriär som teolog och kyrkohistoriker 
när han tvärt bytte bana och lät sig vigas till präst istället. Efter ungefär sju år i kyrkans 
tjänst, framförallt i Ånge i Medelpad, lämnade han statskyrkan bakom sig för att bli, som 
han själv kallade det, en Guds präst. Temat för många predikningar och även för David 
Petanders hela liv var ”Gud, ingenting mer!”. Hans budskap var allvarligt och för oss 
kanske strävt, men nödvändigt då han själv fått ana själva målet – en värld där Gudsriket 
framträder i oförgänglig glans och härlighet. 

Likt Moses från Nebo fick han se in i det förlovade landet, löftets land. Och det blev fast och 
visst för honom, att Guds rike skulle komma. Han betygade: ”Det kan komma snart, och det 
kan dröja årtusenden, men Guds rike skall komma.” För detta rikes tillkommelse gav han 
hela sitt rika liv.1

Genom ord och gärningar förkunnade han ”den nya mänskligheten”, han vandrade från 
plats till plats i mellersta Sverige och samlade människor omkring sig. Utmärkande var 
hans självuppoffrande och tjänande gärning: det berättas att han besökte städernas 
eländiga, sjuka och värnlösa och vårdade dem, hjälpte dem och skurade deras svarta golv, 
tvättade fönstren rena från smuts och damm, sågade ved åt de orkeslösa, kokade en varm 
soppa åt de sjuka, lämnade sina kläder till skydd åt de frysande.2

 David Petander dog för 98 år sedan, 1914, själsligt bruten och vid dålig hälsa. 

I denna uppsats ämnar jag utforska David Petanders budskap, som tog sig uttryck i både 
ord och gärningar. Petander själv påpekade noga att dessa ord är givna till kraft, och min 
egen personliga övertygelse är att de har något att erbjuda idag, hundra år efter hans död.

1.2. Frågeställning
Min huvudfråga i denna uppsats är vad är David Petanders budskap? Till denna kommer 
tre underfrågor som hör samman med den övergripande frågan:

• I vilken teologisk kontext ska budskapet förstås?
• Hur bemöttes hans budskap i samtiden?
• Kan vi se spår av Petanders budskap efter hans död?

1 Swensson, Sigge. Vandrarprästen: David Petanders liv och förkunnelse (1933), s.159
2 Jouvin, Maria. David Petander (1921), s.8
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1.3. Avgränsning
David Petander står förstås inte utanför tid och rum, utan han var en människa som levde 
under en viss tid i ett visst sammanhang. Budskapet föregås av en mängd skilda 
erfarenheter, historiska händelser, rörelser och så vidare. Likaså lämnar det efter sig något. 
Vad kan vi inte alltid veta eller få reda på.
 Under resans gång ges nya ”ledtrådar” som för oss närmare ”sanningen”. Ett perspektiv har 
öppnat ett nytt som öppnat ett nytt, och så vidare. Därför har det varit nödvändigt att 
avgränsa detta arbete. Jag har i denna uppsats första forskningsdel velat ge en biografisk 
bakgrund till personen som är uppsatsens objekt. Jag har försökt ge en så heltäckande bild 
som källmaterialet tillåter. Den andra delen, som är ett fundament i uppsatsen, är en 
övergripande struktur över Petanders lära, utan några större nedslag eller fördjupningar. 
Här har jag använt det primärmaterial som finns, det vill säga Petanders predikningar, brev 
och textutdrag från förkunnelsen. Anledningen till avgränsningen är att jag tycker att en 
bred översikt över läran är tillräcklig för denna uppsats, som inte heller rymmer ett 
utförligare studium. Väl medveten om vilken betydelse Petanders egna livsval och gärning 
har för den sanning han ville förkunna har jag även velat ägna en del av mitt 
uppsatsarbete till att studera hans praktiker. Här har jag förpassats till hans vänners 
nedtecknade vittnesord – det material som finns. Vad gäller de ting som föregår en 
människa och dennes budskap har jag i detta fall strikt begränsat mig till den teologiska 
rörelsen liberalteologin. Anledningen till detta fokus är att det är relevant i 
sammanhanget, liberalteologin hade sin storhetstid samtidigt som Petander utbildade sig 
och verkade, och att denna rörelse influerat honom är märkbart. Det blir även ett särskilt 
lämpligt fokus i denna uppsats då min handledare har stor kunskap om liberalteologin.
 Vad som valts bort och förslag på fler öppningar återfinns i diskussionen.

1.4. Metod och material
Allt måste prövas, även våra hjältar och ideal. Sanningen kommer att göra oss fria har det 
sagts.
 En del har skrivits om David Petander, desto mindre av honom. Jag har samlat i stort sett 
all litteratur som finns om Petander. En av böckerna rymmer framförallt primärkällor – 
brev och förkunnelse skrivna eller uttalade av han själv – denna har jag riktat in mig på att 
djupläsa. Boken heter ”David Petander – Vandrarprästen, riksförkunnaren: Brev, 
anteckningar, förkunnelse under redaktion av Sigge Swensson” (1952). Jag har försökt läsa 
texten utan ramar och min egen idealbild och sedan försökt hitta Petanders röst. Materialet 
är fragmentariskt (men så är ju även Bibeln och evangelierna). Ju närmare materialet 
befinner sig i förhållande till studieobjektet, Petander och hans budskap i detta fall, desto 
mer sanningsenligt anser jag det vara. Trots att det saknas en heltäckande uppteckning 
menar jag att det är möjligt att se vad det var Petander ville driva. Efter denna noggranna 
exeges har jag även översiktligt studerat de biografier som finns skrivna om David 
Petander, omkring fem böcker, där Hulda Nygrens ”David Petander: hans liv och 
förkunnelse” (1960), Olof Segers ”David Petander – en skildring av hans vandringsår” 
(1929/1942) och antologin ”David Petander – en svensk Franciskus : en bok om exemplets 
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makt” (1996) kan nämnas. Petander är även omskriven i artiklar och uppslagsverk.34 

Materialet jag använt i min forskning är samlade, nedskrivna texter, brev och förkunnelse. 
David Petander själv skrev aldrig ner sina predikningar, orden var för honom inte mycket 
värda. Predikningarna har stenograferats av åhörare och jag anser dem vara pålitligt 
källmaterial. Såhär skriver Sigge Swensson om materialet:

Säkerligen är predikningarnas innehåll rätt återgivet. Vissa av predikantens egna pregnanta 
uttryck kunna ha gått förlorade. Vissa formella brister eller luckor i framställningen torde 
få skyllas på nedskrivarna. Men med fullt förtroende kunna vi gå till predikningarna för att 
där finna det budskap som David Petander kände sig kallad att frambära, budskapet om 
Guds rike, himmelriket eller – rätt och slätt – riket.5

Breven är insamlade av biografförfattarna. Dess avsändare är i de flesta fall Petander, med 
sin familj och sina vänner som mottagare. Resterande brev är skrivna av människor som 
någon gång slagit följe med Petander, vid ett enskilt tillfälle eller under en längre tid. 

Min metod är att utifrån detta material försöka förstå vad David Petander själv vill säga. 
Först ska vi lära känna Petander närmare genom en kort biografi. Denna har jag tecknat 
utifrån fakta som återges i böckerna jag uppgett ovan, det vill säga andra och 
tredjehandsinformation. Jag bedömer informationen från sekundära källor som högst 
trovärdig och författarna som tillförlitliga, inte minst eftersom källorna är så pass 
samstämmiga. Genom att sätta in Petander i ett sammanhang får vi djupare förståelse för 
hur han blev den han blev, även om vi förstås inte kan nå honom helt och fullt. Här finns 
mer att säga än vad som ryms i dessa sidor. 

Petanders stora livsmål var att predika ett mycket specifikt budskap till sin samtid, och det 
är detta budskap en stor del av forskningen ägnas åt att fånga in. Utifrån en reflektion av 
materialet har jag försökt greppa detta budskap – vad i massan skapar typologier, vad 
återkommer? Studiet sker på så vis inifrån. Resultatet av undersökningen prövas sedan, 
dels i jämförelse till samtida teologiska riktningar och dels jämtemot Petanders egna 
teologiska praktiker som återges i de biografiska skildringarna om honom. Avslutningsvis 
undersöker jag Petander-receptionen, det vill säga det intryck Petander har gjort på 
människor. Detta visar sig vara starkt. Människor blir berörda för livet och upphöjer 

3Se utförligare publiceringslista (kanske inte helt aktuell) i David Petander – en svensk Franciskus: en bok om 
exemplets makt (1996), s.166-169.
415 biografiska dokument härrörande från David Petander finns bevarade på Kungliga Bibliotekets arkiv i Stockholm, i 
Karl Petanders arkiv http://www.ediffah.org/search/present.cgi?
id=ediffah:kb:917227:1166710433&termlist=etik&boollist=&fieldlist=kbnmuckbccuwf&number=10&start=1&script=s
earch.php  (2012-05-08). Den samtida teologen Emanuel Linderholms samling rymmer även material om Petander, 
denna har arkiverats i Uppsala Universitetsbibliotek, Carolina Rediviva. Här finns bl.a. brev och egenhändigt 
nedtecknade predikningar http://www.ediffah.org/search/present.cgi?
id=ediffah:uub:534779:1318430332&termlist=petander&boollist=and&fieldlist=set
%3Bany&number=10&start=1&script=search.php (2012-05-08). På landsarkivet i Härnösand finns Sigge Swenssons 
arkiv rörande David Petander http://www.nad.riksarkivet.se/?
Sokord=david+petander&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=6&postid=Arkis+224164BB-8850-
4215-88D6-D9B7B14EFADF&tab=post  (2012-05-08)
5 Swensson, Sigge. David Petander: Vandrarprästen riksförkunnaren (1952), s.113
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honom till skyarna. Men sedan faller Petander i glömska för allmänheten, ett faktum att ta 
i beaktande, även det. 

2. Resultat

2.1. Biografi
David Emanuel Petander föddes 5 februari 1875 som tredje barnet i en syskonskara på sju. 
Familjen levde i Göteborg, först under namnet Pettersson. Petanders föräldrar sägs ha varit 
barmhärtiga och gästfria mot människor i nöd – ”hos dem båda var kravet på levande, 
praktisk kristendom starkt framträdande.”6 Religionen hade en viktig plats i hemmet. 
Syskonen hjälpte varandra och tog intryck av föräldrarnas sinnelag. Pappan i familjen, Nils 
August Pettersson, som var skräddarmästare till yrket, dog när David var 10 år gammal. 
Mamman Magdalena (född Öberg) lämnades då ensam att uppfostra och sörja för barnen. 
Trots detta blev två bröder ingenjörer, en rektor och en annan läkare. David själv blev så 

6 Nygren, Hulda David Petander: Hans liv och förkunnelse (1960), s.9
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småningom präst.7 
 1894 avlade han studentexamen vid Göteborgs högre läroverk och sökte sig senare samma 
år till Uppsala för teologiska studier vid universitet. Hans mål var den högre examen 
vilken var omfattande och krävande, möjligtvis jämförbar med nuvarande licentiatexamen. 
Enligt bland annat Maria Jouvins biografi var Petanders egna planer riktade mot att bli 
docent i kyrkohistoria, vilket han även uppmuntrades till av sina professorer.8 Petanders 
kyrkohistoriska studier var särskilt inriktade på den tyska kommunitetsrörelsen 
Herrnhutismen.9 Under sin studietid reste han på en studieresa till Tyskland under år 1903 
och senare till USA 1905.10 Två tänkare som hade stort inflytande på Petander var den tyske 
teologen Adolf von Harnack och den ryska författaren Leo Tolstoj.11 12 Såhär sammanfattar 
Efraim Briem de bådas läror i Hulda Nygrens biografi om David Petander:

Dess två författares teologiska forskningar och följande förkunnelse synes i det väsentliga 
gå i samma riktning, ehuru det torde få anses uteslutet att de påverkats av varandra. Båda 
framhålla starkt den stora motsättningen mellan Jesu evangelium och den senare kyrkliga 
dogmbildningen. Båda förebrår den officiella statsreligionen att det förvanskat Jesu lära 
genom att omtolka och bryta udden av hans etiska fordringar – hans livskrav; de uttrycker 
t.ex. sin djupa indignation över att den ej opponerar sig mot krig, våld och förtryck. Jesus 
har klarast framlag sin lära i bergspredikan, med dess enkla och lättfattliga bud, vars 
viktigaste krav är rättfärdighet och kärlek. I centrum för Jesu förkunnelse stod budskapet 
om Guds rike, eller Himmelriket som han vanligtvis benämner det.13

Det berättas att Petander under sin studietid inte umgicks särskilt mycket med sina 
studiekamrater utan hellre drog sig undan till sin egen kammare. Detta framkommer i ett 
brev till systern Maria:

 
Jag har ingen att umgås med, men trivs bra ändå, ehuru jag är mera ensam än du. Jag har 
svårt att finna någon kamrat, som jag vill umgås närmare med, finner kanske aldrig. Det 
beror väl på, att jag har för stora fordringar på en sådan, ty skulle jag ha en, skulle han för 
det första vara lika ensam som jag, och det är kanske svårt att finna. Men den, som har lärt 
sig och förstår att vara ensam, är alltid nöjd, och det är det bästa. Ensamheten är icke att 
klaga på utan tvärtom.14

Han är kritisk till den akademiska miljön i Uppsala och inte särskilt imponerad av 
människor han kommer i kontakt med. Såhär skriver han som ung student till sin svåger:

Visst är det, såsom du säger, matt i Uppsala. En slapphet och liknöjdhet vilar över den gamla 
staden i allt vad allvar och idé heter. Det är ett flytande och en löslighet på alla områden; 

7 Nygren (1960), s.9
8 Jouvin (1921), s.3
9 Swensson (1933), s.22
10 Resan till USA skedde under tjänstgöringen i Nora som Petander då tog tjänstledigt från. I USA predikade han i 

svensk-amerikanska kyrkor och väckte viss uppmärksamhet, Swensson (1933), s.29.
11 Nygren (1960), s.13
12 Även Johannes Müller och Heinrih Lhotzkys, enligt Sigge Swensson (1933), s.21.
13 Nygren (1960), s.13
14 Swensson (1952), s.15
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det saknas kraft. Hos lärare saknas idealitet eller energi. Det finnes ju några mera begåvade 
och handlingskraftiga men prosaiska. Det finnes idealister – utan kraft.
 Bland studenterna råder slapphet och brist på allvar och självständighet. Det är så svårt att 
finna någon, vars blotta person gör intryck, i vilken finnes kvar något av den härskarenatur, 
som är inplantad i människan. Jag tror, att de är för mycket 'ute' i sällskap, för litet hos sig 
själva. På så sätt bliva de ädlaste anlagen i människa ouppodlade; självbehärskning saknas.15

I september 1903 tar Petander examen. Bara några dagar senare lämnar han plötsligt 
Uppsala, reser till Härnösand oc h avlägger den 28 oktober 1903 prästexamen inför 
domkapitlet, han låter därmed viga sig till präst i statskyrkan. Detta sker till mångas 
förvåning. De flesta hade förväntat sig att Petanders framtid var som professor och lärare. 
Vad som låg bakom hans beslut får vi alldeles säkert aldrig veta, men det som blev temat 
för den predikan han höll samma dag som han prästvigdes kan säkert vara en ledtråd – 
”Gud, ingenting mer”. Det kan även ha handlat om influenser från Tysklandsresan och en 
förändrad studiesituation i Uppsala.16 Hulda Nygren återger händelserna såhär:

När modern uttalade sin glädje över att sonen valt att bli präst, sade han: ”Ja, jag skall bli en 
Guds präst”. ”Hans prästvigning var för mig en stund rik på glädje och smärta”, berättar 
hans mor. ”Då förstod jag på allvar att David aldrig kom att sätta någon gräns för Guds vilja, 
kosta vad det kosta ville. Det sved åtskilligt i modershjärtat vid tanken på allt han skulle 
komma att utstå för sin lydnads skull, medan tacksamheten steg till Gud för att han så helt 
ville taga mitt barn i sin tjänst”.17

Den första tjänsten Petander tillträdde var som pastorsadjunkt i Nora i Ångermanland. Där 
arbetade han i två år och tjänade samtidigt som vice komminister i Graninge. Där efter 
arbetade han sju månader som vice pastor i Ragunda i Jämtland. I ungefär 4,5 år hade han 
tjänst som ämbetsbiträde åt kyrkoherden i Borgsjö pastorat i Medelpad. De huvudsakliga 
arbetsuppgifterna var förlagda i Ånge där han också bodde. Detta skedde under tiden 1 maj 
1906 till 1 oktober 1910.18 Hans arbete omfattade bland annat predikningar, bibelsamtal, 
konfirmation och nattvardsgångar. Om detta kan man läsa i breven till vänner och familj:

Här är mycket arbete emedan mycket elände: rikedom och fattigdom. Socknen sträcker sig 
också över en yta omkring 8 mil lång. Nyligen hemkommen från en resa till de avlägsna 
byarna under 8 dagar fordom mycket rika, nu fattiga genom bolagsväldet.19 
[...] min tid är ständigt upptagen. Jag har nu börjat med husförhören; har ett par förhör varje 
vecka. Dessutom blir det ständigt extra föredrag.20 

Efter ungefär sju år i kyrkans tjänst hände något. Petanders brottning med kallelsen att 
vara Jesus lärjunge och hur detta skulle ta sig i uttryck har vi sett prov på tidigare. Petander 
hade tillbringat en månad i avskildhet i den jämtländska fjällen, troligtvis för att söka 

15 Swensson (1952), s.16
16 Swensson (1933), s.25
17 Nygren (1960), s.14-15
18 Swensson (1952), s.9
19 Swensson (1952), s.22-23. Daterat 1905
20 Swensson (1952), s.25. Daterat 1905
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större klarhet över var hans väg ledde. Tiden ägnades åt vandringar, tanketid, bön, 
bibelstudier och fasta. Det blev hans egen jakobskamp. När han återvände predikade han 
följande ord: ”Gud behöver inga kyrkor. Gud behöver inga bönhus. Gud behöver inga 
präster. Gud behöver inga predikanter. Men han behöver människor, fyllda av sin ande.”21

Han lämnade sin tjänst som präst i Svenska Kyrkan, men inte med drama utan genom att 
hans tjänst i Ånge blev indragen då den inte längre kunde finansieras. Petanders 
förhållande till statskyrkan hade alltid varit spänt eftersom hans tjänst innebar att 
samtidigt vara Guds präst och statens. Till slut blev situationen ohållbar och brytningen 
välkommen; ”i en kyrka dit det fulla dagsljuset finner väg endast genom målade fönster 
blir det till slut för tungt och för kvavt, för tomt på himmelsk luft.”22 Även om Petander 
lämnade sin tjänst avsade han sig aldrig själva prästämbetet, men man kan ändå gissa att 
han inte hade för avsikt att återvända. Domkapitlet kallade honom aldrig till en ny plats 
utan lät honom få tjänstledigt tillsvidare. 

Vid uppbrottet överlämnade han sina få ägodelar till den tjänsteflicka som arbetat hos 
honom och till sina vänner i Ånge. Av sina pengar gav han bort allt efter att skatten hade 
betalats. ”Nu går jag för att uttaga ett folk ur den nuvarande världsordningen” meddelade 
Petander innan han i november 1910 stilla lämnade sin fasta boning bakom sig för ett liv 
utan något ställe att vila sitt huvud. Sigge Swensson nämner några bibelord som var 
vägledande för Petanders beslut: Jer 1:7, 10 och 18.23 

Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag 
befaller dig! (Jer 1:7)

Det finns mycket att säga om Petanders vandrargärning. Några av hans egna tankar 
återfinns i breven: ”jag går ju till fots från plats till plats och predikar överallt. Jag går 
eftersom Gud visar.”24 Vägen gick söderut. Under de år vandringen varade lyckades han och 
hans medvandrare täcka in en stor del av mellansverige. Några särskilda hållplatser blev 
Falun, Sala och Örebro. Petander vandrade utan färdplan, i förtröstan på Guds omsorg. 

Vi är nu i Dalarna ej så långt från Rättvik. Gud bereder överallt vägarna för oss på underbart 
sätt och sörjer för oss i allt. Överallt finna vi ock behov efter en verklig gemenskap med Gud 
och några, som vill gå in i hans vilja. Vi ställa överallt människorna i val mellan de tvenne 
världsordningarna; den nuvarande och den tillkommande med sina olika lagar. ”I ären icke 
av denna världen”, ”vandren icke efter dess skick”.25

Han besökte de kyrkor som stod öppna för honom, offentliga lokaler (två gånger fyllde 
han Cirkus i Örebro, en lokal med rum för över 1500), människors hem och då och då 
undervisade han i det öppna. Det var inte alldeles enkelt för vandraren, långt ifrån alla 

21 Nygren (1960), s.22
22 Jouvin (1921), s.4
23 Swensson (1933), s.58
24 Swensson (1952), s.28
25 Swensson (1952), s.27
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välkomnade honom och hans budskap.

Från statskyrkorna ställdes hans steg till frikyrkornas ledare, men även dessa visade sig för 
det mesta ovilliga att ställa sina lokaler till hans förfogande. Han hade ju inga 
rekommendationer. Om han kommit i ett samfunds namn, hade han kanske blivit 
mottagen, men när han kom endast i Guds namn blev han utestängd. Hos fribaptisterna 
blev han oftast mottagen.26

En väsentlig del av vandringen var människomötena. Sigge Swensson skriver om detta:

Överallt, där Petander drog fram, förvärvade han vänner, som ofta kommo från olika 
religiösa och politiska läger och olika samhällsklasser. De bundos vid honom och vid 
varandra med band av stor och varm tillgivenhet. En rik, varm och ren gemenskap växte 
fram i vandrarprästens spår. Och genomgripande förändringar framträdde: 
försoningsscener utspelades, fattiga hjälptes, sjuka besöktes, unga kvinnor gingo ut i 
kärlekens tjänst utan tanke på lön.27

Trots det krävande livet på vandring verkar det som David Petander var en djupt nöjd 
människa. Exempelvis kan man läsa stycken som detta i biografierna om honom: 

Att något kallades umbäranden för himmelrikets skull ville Pastor Petander för sin del ej 
veta av. De funnos ej till för honom. Vi ett tillfälle, när vi lågo ute en natt, sade han med 
jubel i rösten: ”Jag är världens lyckligaste människa. Tänk, om kungen hade det så bra som 
jag”.28 

I ett brev skriver han själv: 

Och då jag, ehuru jag har mycket att bedja honom om, dock oftare måste tacka, så förstår 
du, att mitt liv är överfyllt med glädje, och att jag alltid är glad där. Och då jag ser, hurusom 
motstånd lika mycket som framgång länder till seger för riket, så kan jag icke misströsta. I 
vår himmelska faders famn är idel ljus och ro och glädje.29

Men till slut kom Petander till vägs ände. År 1914, då första världskriget precis utbrutit (”en 
annalkande katastrof”) tog vandringen slut. Den 6 oktober dog David Petander i Ånge, 39 
år gammal. Diagnosen var hjärtinflammation med varbildning, dödsorsaken en lindrig 
lunginflammation. Petander dog som en man nedbruten till både kropp och själ. Redan 
tidigare på året hade hans krafter försvagats så mycket att han blivit tvungen att avbryta 
sin offentliga verksamhet och dra sig undan för vila och avskildhet. Han sökte ro hos 
vänner utanför Örebro men hans tillstånd blev inte bättre. Utöver att han var trött och 
utarbetad efter de intensiva åren, vilket medförde ständig feber, var han andligt 
deprimerad. Han tyckte sig se så lite frukt. Många ville höra honom tala men få tog hans 
budskap till sig. I samband med krigets utbrott inkallades Petander till militärtjänstgöring, 

26 Nygren (1960), s.29
27 Swensson (1952), s.10-11
28 Swensson (1933), s.64
29 Swensson (1952), s.23
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men då han inte inföll sig hämtade man honom och förde honom till Sundsvall där han 
ställdes inför krigsrätt. Petander försvarade sig med orden ”jag tjänar endast en konung, 
Kristus”, och i en lokal tidning noterades det att ”då bärandet av vapen stred mot den av 
honom förkunnade fridsläran, uraktlät han att efterkomma mobiliseringsordern och blev 
därför efterlyst”.30 I domstolen frikän
des han på grund av sin uppenbara svaga hälsa. Då reste Petander tillbaka till Ånge där han 
en månad senare dog hemma hos några nära vänner. På sin dödsbädd ska han enligt de 
biografiska berättelserna ha yttrat ord som ”Jag har givit mitt liv – hur långt har riket 
kommit?”. Sigge Swensson skriver så vackert:

In i det sista brinnande i anden för det höga målet: ”Tillkomme ditt rike!” gick han över 
gränsen från den värld där, där Gudsriket uppträder i anspråkslös förnedringsgestalt, till 
den värld, där det framträder i oförgänglig glans och härlighet.31

2.2. Lära
David Petander ansåg sig ha ett budskap att predika för sin samtid. Vad detta var för något 
blir förmodligen tydligast för oss i hans efterlämnade predikningar. Predikningarna är 
textutläggningar av framförallt evangelietexter, t.ex. saligprisningarna (Matt 5:3-20) och 
liknelsen om den förlorade sonen (Luk 15:11-32). Förutom dessa är de bibelavsnitt han 
utgår ifrån bland annat Matt 4:1-11, Matt 7:13-18 och Mark 16:14-20.32 Det är 
anmärkningsvärt att Petanders teologiska undervisning i stort sett enbart hämtas från de 
synoptiska evangelierna - Matteus, Markus och Lukas.
 Det är inte svårt att se vad Petander vill driva, men jag vill påminna om att Petanders ord 
inte är givna till lära utan till liv, vilket han flera gånger återkommer till. Jag har valt att 
måla upp budskapet som framkommer i predikningarna som en process, med två 
brytningspunkter, vägdelare. Målet är det eviga.

GUD
En utgångspunkt i all teologisk dogmatik måste vara Guds karaktär, så även hos Petander. 
Gud är den sökande och Guds kärlek är en sökande skaparkärlek, den kärlek Jesus 
framställde när han gick här på jorden.33 Mellan Skaparen och allt skapat finns ett inre 
samband och varaktig samhörighetskänsla – 

det är naturligt, att Skaparen, som givit sitt liv och tillvaro åt allt skapat, på samma sätt 
följer allt med sitt Fadershjärta. Det är framsprunget ur honom själv, ur hans hjärta, och han 
kan icke förgäta något av allt det skapade. Och denna Guds ställning till människorna var 
det, som fick så starkt uttryck i Jesu liv och verk.34 

30 Swensson (1933), s.150
31 Swensson (1933), s.156
32 Utöver dessa fem nedtecknade predikningar som finns i Sigge Swenssons bok (1952) återger Hulda Nygren (1960) 

även stenografiskt nedtecknade predikningar över Matt 5:38-48, Luk 19:12-26, Jes 60:2 och Joh 8:12, Luk 14:17-35, 
Joh 8:32, Joh 3:19, Matt 18:1-5, Matt 21:28-31, Mark 4:14-23, Luk 10:35 och Joh 14:30. I Petander – en svensk 
Franciskus (1996) publiceras fyra predikoutkast hämtade från handskriftsavdelningen vid Uppsala 
Universitetsbibliotek: Ps 110, Luk 18:1-8, Matt 12:30 och Joh 6:22, 59, 63. 

33 Swensson (1952), s.133
34 Swensson (1952), s.134

13



Gud har uppenbarat sig och efterlämnat åt människorna kunskapen om sin vilja angående 
mänskligheten, pingstdagens krafter och del i Riket.35 Och det är sanningen, hävdar 
Petander.

INSIKTEN
I centrum för David Petanders förkunnelse är insikten, den nödvändiga 
sanningsupplysningen, för rikets segers skull. Insikten gäller både vad världen står för och 
mänsklighetens tillstånd men också ”de eviga värdena” och riket. Alla människor har ett 
val med två alternativ. Det ena valet är världen, det andra är himmelen. Så måste det vara: 
”Ty människan måste ha något att tillfredsställa hjärtat med, något att leva för. Outsägligt 
olycklig är den, som ej har något att leva för”.36 
 David Petander vill att människor ska fråga sig själva, vad är det som jag låter 
tillfredsställa mitt hjärta? Vad är det jag lever för? Detta är ett återkommande inslag i hans 
förkunnelse.37

För att nå människor vädjar Petander till det mänskliga förnuftet; ”är det icke också 
förnuftigt att vi, om vi tro, att Gud, som är himmelens och jordens Herre, har uppenbarat 
sig och uttryckt sin vilja genom evangelium, gå in i denna hans vilja?”.38 Han menar att det 
är en logisk slutsats, att då Herren Gud är för allt som är rätt och sant, är endast det rätta 
verkligen möjligt. Petander är en sann idealist. Om vi utvecklar hans resonemang för att 
förstå vad han vill säga är utgångspunkten en enfaldig tro på att Gud är Skaparen av allt 
levande, inklusive människan, och himlens och jordens Herre. Om Gud är detta måste det 
mest förnuftiga människan kan göra vara att böja sig under och inför denna Gud. Och om 
Gud är detta så borde det förnuftiga att tro vara att endast det Gud verkar för och menar 
vara rätt är möjligt. Allt annat kommer i slutändan vara omöjligt. 

Petander tror att den enda vägen att komma in i en ”verklig, sann ställning till Gud” är 
genom ett enfaldigt hjärta. Fastän folket bad honom gjorde Jesus inga tecken, påminner 
Petander.39 Att Gud har sagt något är tillräckligt. 

Vilken väg Petander vill föra människor in på framstår som självklart. Här finns ingen 
tvekan, här är verklighet eller lögn: ”En fullkomlig, himmelsk kärlek, som icke söker sitt 
eget, är den högsta av alla vägar och den enda, som av Gud kan godkännas”.40

Människan är i sitt nuvarande tillstånd fördärvad i grunden; mänsklighetens enda hopp är 
himmelsrikets nya principer, andra grundsatser, nya hjärtan och nya förbund.41 De 
människor som inser att det inte finns något hopp i världen börjar söka de eviga värdena, 
väljer med andra ord det andra alternativet – ”för dem öppnas en inre värld av ro, skönhet 

35 Nygren (1960), s.111
36 Swensson (1952), s.118
37 Swensson (1952), s.129
38 Swensson (1952), s.114
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Swensson (1952), s.121
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och mättnad”.42 Petander kallar detta evighetsbehov.
 Så detta är alltså utgångspunkten för Petander: människans omvändelse. Han säger ”må vi 
draga oss ut ur villan och falska värden och börja ett nytt liv”.43 Dessa är de två valbara 
vägarna:

1. Det Världsliga
Världen är i grunden fördärvad. Den står i den ondes våld och är därför så full av olycka, 
vapen, hat, avund, bitterhet, tårar, sjukdom.44 Det världsliga innebär rikedom, ära, makt och 
njutning; värden som inte kan tillfredsställa det djupaste i anden.45 Den största synden är 
själviskheten, världens stora brist: ”det är så kallt, så tillstängt, och därför blir det ett sådant 
främmandeskap”.46 Kärlekslöshet är enligt Petander värre än alla andra synder. 
Människorna har kalla, tillslutna hjärtan och dömer varandra utifrån laster och 
karaktärsdrag, istället för att ha medkänsla. I världen finns det av naturen skapade hjärtat 
och yttre anordningar. Dessa ska falla – ”Guds avsikter äro med avseende på 
människosläktet att taga ut 'stenhjärtat' ur deras bröst och sedan giva ett 'kötthjärta' med 
sin lag skriven däri”.47 

Redan nu är världen dömd. Var och en av människorna som inte går på den rätta vägen är 
dömd eftersom vi inte kan försvara ett sådant liv för oss själva och våra egna samveten. Det 
finns, och har alltid funnits, en alternativ förkunnelse i världen, ”allt står väl till-
förkunnelsen”, av Petander kallad den behagliga förkunnelsen.48 Men allt står inte väl till. 
Människan måste därför lösas från det jordiska, lösas från begärelserna som riktas mot det 
jordiska. Den som är i ”träldom under skapelsen” kommer inte in i riket, eller som David 
Petander säger, ”det blir intet himmelrike av detta”. 

2. De Eviga Värdena
Några eviga värden som ofta återkommer i Petanders predikningar är rättfärdighet, 
sanning, godhet, glädje och kärlek. Det enda som kan tillfredsställa det djupaste i den 
mänskliga anden är att följa kärleksbudet. Begreppet rättfärdighet är viktigt för Petander, 
kanske det ord som återkommer oftast. Om rättfärdighet säger Petander att Gud söker i 
världen efter frukterna rätt och rättfärdighet: ”det är ej den rättfärdighet, som av 
världsanden godkännes som sådan. Här gäller rättfärdigheten, som är inför Gud, vilken är 
kärleken, uttryckt med orden: 'Allt vad I viljen, att människorna skola göra eder, det gören 
I ock dem'”.49 I denna rättfärdighet finns vederkvickelse och frid. Om sanning säger 
Petander att människan aldrig får, inte ens i småsaker, göra våld mot sanningen.50 
 Petander gör skillnad på konstgjord glädje fästad i världen, och himmelsk glädje:

42 Swensson (1952), s.120
43 Swensson (1952), s.121
44 Swensson (1952), s.120
45 Swensson (1952), s.121
46 Swensson (1952), s.119
47 Swensson (1952), s.140
48 Swensson (1952), s.126
49 Swensson (1952), s.123
50 Nygren (1960), s.109
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människor, som äro lösta från kärleken och tron på denna världen och fått Gud själv i sitt 
hjärta och fått se de himmelska skatternas värde, ha en stor, djup ström av ständig glädje i 
själen. En sådan människa kan vara, som aposteln säger, alltid glad.51 

Petander talar hellre om det han menar är de eviga värdena än om evigt liv och 
uppståndelse. Han lovar liv, här och nu. Kanske är det ett mer relevant löfte för människor? 
Och kanske är det farligare att utlova? 

VALET
Omvändelsen sker genom att människan öppnar sig för att ta emot sanningen och sedan 
”låta sig av den framfödas till livet i Jesu ande och därefter låta sig av den uppväckas till 
livet och gärningarna”.52 Medvetenheten, insikten, leder till strid – strid för sin egen 
fullkomning, och för arbetet att upprätta själar.53 Endast en verklig medkänsla med 
mänskligheten kan ge tillräcklig kraft att övervinna den bekvämlighet som fängslar henne 
– ”det är ur kärleken, som kraften att övervinna bekvämligheten måste komma”.54 

David Petander säger sig i sin gärning och sitt liv följa Jesus exempel. Han vill att fler ska 
göra som han. Vägen vidare för den som valt Jesus alternativ är att lämna sin behagliga 
tillvaro i den kristna syskongemenskapen, bland de ”99 andra”; ”det är ändå äkta kristligt 
sinne att kunna lämna de nittionio och gå efter det hundrade, att icke alltid stanna inom 
väggarna utan kunna gå ut” predikar Petander.55 Jesus lämnade allt för att vinna alla, 
Petander vill kalla människor in i riket och, ”det gäller att åsidosätta allt, som kan hindra 
och följa stigen ut ur mörkret”.56 

ÖVERLÅTELSE
Den rätta ställningen, som leder till verklig kraft och makt till liv med Gud är, enligt 
Petander att säga ”jag vill göra allt, vad du bjuder mig”. ”När en människa så kommer till 
Gud, då äro förutsättningarna stora, för att mötet med Gud skall leda till kraft. Det är så vi 
böra komma till Gud och gå in i barnaställningen utan några fordringar” och om vi 
kommer så till Gud möts vi av en öppen famn.57 Allt syftar till att människan ska dras in 
under Guds vilja och få fram gudsbelätet, Guds väsen ingjutet i henne. 
 Efterföljelsen är lydnad till Jesus bud. Denna lydnad innebär att lägga allt under Kristus – 
ägodelar, kraft och kunskap. Petander förklarar att detta är en förnuftig gudstjänst och den 
sanna bekännelsen inför världen.58 För Petander är just Jesus bud i fokus, nästan så att man 
kan säga att ”Kristi ord prövar allt”. ”Den som lyder, han får se mer och mer av Riket ända 
intill Guds fullhet. Det tillämpas nu i den enskildes liv och ändå mycket mera vid 
skördetiden.”59

51 Nygren (1960), s.109
52 Swensson (1952), s.128
53 Swensson (1952), s.113
54 Swensson (1952), s.114
55 Swensson (1952), s.136
56 Swensson (1952), s.121
57 Swensson (1952), s.142
58 Nygren (1960), s.112
59 Nygren (1969), s.113
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FRÄLSNING
Vad tänker Petander om frälsningen? Först, världen är fördärvad, fallen. 

Genom fallet löste sig mänskligheten från Skaparen och har sedan levat i trots, man skulle 
kunna säga i ett sataniskt trots mot Gud. I stort sett gör mänskligheten det ännu. Profeternas 
hopp var, att denna förbannelse skulle lösas, och detta, att mänskligheten skall gå in i riket 
och obetingat, fullkomligt obetingat ge sig åt Skaparen, detta är enda lösningen.60

Ja, det finns en lösning! Enligt David Petander uppenbarad i Jesus: ”Jesus var Frälsaren. Ty i 
Jesus ligger lösningen på mänsklighetens frågor och på mänsklighetens lidande och tro”.61 
Genom evangeliet och förkunnelsen av evangeliet ska nu mänskligheten föras in under 
Guds vilja. ”Jesus säger: ’stunden är kommen. Mänskligheten skall få ro och vila från alla 
sina lidanden”.62 Lösningen för människan att lösas från allt ont, som beror på att onda 
makter regerar i människans hjärta, är att Jesus själv har löst sitt liv från detta.63 Genom att 
Jesus frambar sig själv till offer och dog blev mänskligheten löst från hindret mellan dem 
och Gud.

Men den nya världen måste inledas med en ny födelse – ”det måste bli något nytt från 
roten. Hjärtat måste bli nytt. Världen är såsom hjärtana äro”.64 ”Därför skall omvändelse, 
bättring och syndernas förlåtelse predikas. Detta syftar på detsamma: nytt från hjärteroten” 
fortsätter Petander.65  

Petanders syn på frälsning betonar den presentiska verkligheten. Frälsning är på många 
sätt ”redan nu” för mänskligheten. Men samtidigt ännu inte, vilket han säkert själv ständigt 
upplevde och påmindes om. Likaså är de eviga värden som David Petander nämner redan 
nu, men också fortsättningsvis. Det eviga har ju inget slut. 

Frälsningen innebär inte ett nytt sätt att vörda Gud, utan en ny livsordning, efter Guds 
vilja: 

Det var icke ett nytt sätt att vörda Gud på, som Jesus införde, utan en helt ny livsordning, ett 
helt annat sätt att leva på än det som varit rådande sedan fallet. Därför innebär det en 
radikal förändring i mänskligheten.66

En ordning där människan själv har frihet ”att använda allt till mina bröders och systrars 
bästa. Jag ser ej längre på, vad min medmänniska förtjänar utan vad hon behöver”.67 Den 
kristne ska vittna om frälsningen – vilket för Petander betyder att göra det till sin 

60 Swensson (1952), s.130
61 Ibid.
62 Ibid.
63 Swensson (1952), s.130
64 Swensson (1952), s.130
65 Swensson (1952), s.131
66 Swensson (1952), s.131
67 Ibid.
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livsuppgift att göra Jesus lag känd och gällande först i sitt eget liv och sedan i resten av 
mänskligheten. 

LIDANDE
Människan ska göra rum för riket, genom att neka sig det världen bjuder. Detta kommer 
att innebära världssmärta – en djup sorg över mänsklighetens skick. Men de nödvändiga 
känslorna av bedrövelse och blygsel kommer att vika när ”man satt in livet helt och fullt på 
att återställa och återupprätta. Hugsvalelse kommer, när riket kommer fram”.68 Så i 
kallelsen till världssmärta finns också ständigt ett löfte om tröst, uppmuntrar Petander. 

Den vägen som kallelsen syftar till är smal och innebär lidande. Människan ska gå in i 
”försoningslidandet för synden”, för det är genom lidandet som frid stiftas och kärlekens 
makt i världen består i lidande. Petander säger att han vill ropa till alla och till hela världen 
”kommen och liden allt intill döden för rättfärdigheten!”.69

 Den smala vägen kommer även innebära förföljelse och frestelser. I frestelser är det 
nödvändigt att intill livets sista stund kämpa – för den som består i frestelserna blir anden 
än starkare och skönare.70 Lidandet för riket ger dock en glädje och fred som aldrig förgår.

David Petander menar att de som valt den smala vägen måste lägga om sitt liv helt. 
Kristendomen är inte en religion bland andra utan ett helt nytt sätt att leva: ”ett levnadssätt 
helt motsatt världens, det är vad världen behöver. Förlorar kristendomen denna höga 
himmelska art, då är den till intet nyttig, blott en form för tillbedjan”.71

 Ett av hans exempel på denna livsomställning är följande: ”det måste bli trängre att avstå 
från lyx och överflöd för att ta sig an den hungrige och husville den dag som i dag är, det 
blir trängre än att leva i egen njutning”.72 Detta ska förmodligen förstås som att det måste 
ta emot mer för en människa att behålla sitt eget än att offra det för någon annan.
 
Lidandet på den smala vägen skapar en ödmjukhet som fördjupar samvaron med Fadern. 
Som exempel använder Petander den förlorade sonens erfarenheter (Luk 15), som till att 
börja med lever sitt liv utan att fråga sig hur Gud vill att han ska leva, men sedan kommer 
till insikten att livet han lever är oändligt tomt och fattigt. Det finns inget som är värt att 
leva för. Detta krossar personen helt; ”jag är inte längre värd att kallas din son”. 
 Petander: ”Och det är just i detta tillstånd en människa erbjuder den bästa jordmånen, de 
bästa förutsättningarna, för att hennes liv skall kunna bli verkligen rik och skönt, helt och 
hållet behärskat av Gud”.73 När människan är krossad i sin ande finns stora förutsättningar 
för att Guds kärlek ska slå rot. ”Därför, menar jag, att Jesus satte oändligt större värde på 
dessa, som måste gå igenom den förlorade sonens erfarenheter, men som kommo fram till 
detta, att Gud blev allt för dem” säger Petander.74 

68 Swensson (1952), s.119
69 Nygren (1960), s.118
70 Swensson (1952), s.117
71 Swensson (1952), s.121
72 Swensson (1952), s.124
73 Swensson (1952), s.139
74 Ibid.
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 Ett motexempel är Faderns andra son, som helt saknar ödmjukhet och hade därför ”icke 
haft någon glädje i samlivet med fadern”.75

VEDERKVICKELSE
Som redan nämnt förkunnar Petander vederkvickelse för sina åhörare, det vill säga vila och 
återhämtning. Detta blir särskilt tydligt i hans brev där han i allt vill uppmuntra de som 
valt att gå den smala vägen. 
 Den kristne får vila i Gud och kan ständigt få stanna upp när hon går den vägen; på den 
vägen är stillhet och ro. Hon får kasta av det som tynger, ”det som världsanden kläder på 
en”.76 Petander vill verkligen att människor ska förstå att livet blir enklare och lättare på 
den smala vägen – ”det är en stor, underbar kraft i detta uppdrag, som Jesus ger sina 
lärjungar, att förkunna evangelium om riket”.77

Petander undervisar om att det både finns sann och falsk förkunnelse i världen, och att 
dessa båda kan dömas utav den frukt de ger. Samma träd kan ge olika frukter – både rosor 
och tistlar. De ädla druvorna, vindruvor och fikon, är frid av förlåtelsens ande och hjälp och 
ro av den sig utgivande kärleken.78 Ro, trygghet och tacksamhet är exempel på den goda 
frukten medan den falska förkunnelsen inte ger verklig vederkvickelse.

JESUS
Det finns förstås ingen komplett kristologi i David Petanders predikningar, men hans 
förståelse av Jesus uppgift kan nog uttydas tillräckligt. Jesus är världens frälsare och Jesus 
frälser med kärlek:

den fulla frälsningskällan sprang upp med Jesus – en frälsningsflod med kristallklart 
vatten. Hos Jesus finns en flod av barmhärtighet, en helande maktflod. Denna följer med 
förkunnelsen, evangelium om riket, som ska predikas över hela världen, och lagen, den 
enda fullkomliga lagen, kärlekens lag.79 

Jesus uppgift var att upplysa människor om detta nya tillstånd, och leda dem dit förklarar 
Petander; ”Jesus kom för att föra in i världen en ny livsordning, som är en dom över hela 
den närvarande världen och dess inre grund”.80 Domen kom över världen med Jesus, men 
han själv hade inte kommit för att döma världen utan domen var hans ljus, hans liv och  
lära.81 Jesus är vägen för mänskligheten, till det ”nya hjärtat” som Gud utlovat. Jesus som 
helt levde efter Guds vilja, bjöd inte något yttre utan något inre – ”att människan får makt 
till det goda och kommer i den rätta ställningen till Skaparen, att gudsbelätet må komma 
fram, att vi må nå upp till den beskaffenhet, som Gud avsett”.82 

75 Swensson (1952), s.140
76 Swensson (1952), s.125
77 Swensson (1952), s.132
78 Swensson (1952), s.122
79 Swensson (1952), s.132-133
80 Swensson (1952), s.120
81 Nygren (1960), s.151
82 Swensson (1952), s.118
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MEDLIDANDE
Det Petander tänker att allt ska leda till – insikten, valet och överlåtelsen – är ett utgivande 
liv i Jesus efterföljd: ”ordets verkan skall vara att föra från själviskt sinne till himmelskt 
sinne, att i kärlek giva sig ut för sina bröder, att i tryggheten av Guds omvårdnad gå hans 
vägar” säger Petander.83 Detta är att gå den enfaldiga lydnadens väg. 

Människosläktets största synd är själviskhet, det vill säga att utnyttja sina krafter endast för 
sin egen fördel och nytta. Själviskhetens grundsatser utgör fundamentet för det nuvarande 
samhällsskicket – ”detta är de stora banade landsvägarna i livet, tilltrampade och lätta att 
komma fram på, ty så många vandra på dem. Men Jesu väg är smal och obanad ty den är ej 
bekräftad av många” är Petanders budskap.84 Jesus grundsatser är, i motsats till 
själviskhetens, att få sitt liv samlat i detta: ”känna lidande, när den andre lider och i allt likt 
Mästaren söka att hjälpa, att detta är en trång port. Men gå vi in i den, då komma vi in i 
sanningen. Och när vi skola in genom den med vår natur och vårt egensinne, som är att 
likna vilddjurets natur, så blir den porten i sanning trång”.85 Det är att gå, att kämpa sig, in 
genom den trånga porten och sedan troget följde den smala vägen. ”Det är att med ett 
sådant kännande, deltagande sinne ställa sig mitt i denna syndiga värld, mitt ibland 
människorna, där de vandra i otro, jordbundenhet och med ruinerade karaktärer, och så 
bjuda dem makten av ett sådant kännande sinne, ett sådant deltagande hjärta”.86

Människor orkar inte självmant komma till Gud. De orkar inte ens vilja något. Hur ska de 
då ha kraft att åstadkomma en förändring i sitt egna tillstånd? frågar Petander uppgivet. 
”Det är så många, som behöver bäras till Gud”.87 ”De sakna verklig kraft till att längta efter 
Gud, kraft att söka Gud, att verkligen vilja någonting”.88 Med detta vill Petander säga att 
förkunnelsen om riket inte räcker, vi måste själva lyfta dessa människor upp på våra egna 
axlar och bära dem. Det är att bära Guds hjärta, och det är det de som går den smala vägen 
är kallade till.89 För att detta ska vara möjligt behöver den kristne ha kärlek till 
medmänniskorna, och hon behöver ha tro att ingen människa är omöjlig för Gud. 

Om vi ska följa Jesus fotspår i världen måste vi leta där nöden och eländet är som störst, för 
där går kärleken fram. ”Ju närmare vi komma nöden, ju närmare komma vi där kärleken 
måste gå fram och dit skola vi ställa våra fötter och gå och med glädje lida”.90

Det ädlaste motivet i sökandet efter Gud är hunger och törst efter rättfärdighet påstår 
Petander.91 I denna anda ska man sätta medlidandet gentemot ”medmänniskornas laster 
och fel […], så att jag ser dem såsom olyckliga offer för denna världen”. Då blir det enda 

83 Swensson (1952), s.126
84 Swensson (1952), s.124
85 Ibid.
86 Swensson (1952), s.135
87 Swensson (1952), s.135
88 Ibid.
89 Swensson (1952), s.136
90 Nygren (1960), s.134
91 Swensson (1952), s.119
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man kan göra att fråga sig själv: ”Hur skall jag kunna hjälpa”.92 Detta innebär också att ge 
sig själv i tjänst ”gentemot den lögnen i världen, att man strävar efter målet”.93 Varje 
människa stretar och försöker nå fram till målet med stort M. Petander vänder denna 
strävan upp och ner – ”borde vi inte alla släppa till våra liv, så att vi kunna säga: Här är 
mitt liv. Du får taga det och använda det för mänskligheten”.94

 Är detta vad David Petander tänker sig är att följa Jesus? Att med ett överlåtet och 
uppriktigt hjärtat säga ”Varsågod, här är mitt liv”? Petander bedyrar att det inte finns någon 
fullkomlig trygghet för människan utanför just denna livsställning. Om vi vill bli frälsta 
från denna världen måste vi ständigt ha den osynlige för ögonen. Att tro på den osynlige, 
vilket innebär att få ett fäste för vårt hjärta och en riktpunkt för hela vårt liv i den 
osynlige.95

RIKET
I denna världen är riket ett kors. På korset uppenbarades den oförgängliga härligheten i sin 
högsta klarhet. På korset, där kärleken firade sin slutliga seger. När Jesus valde korset, 
valde han att ge Gud makten, istället för att själv ta den, och han visade att det enda sanna 
är att tillbe och dyrka Gud.96

Petander kontrasterar på ett skarpt sätt världen och Guds rike, här genom 
saligprisningarna: 

Världen förorsakar bedrövelse. Riket hugsvalar. Denna världen ger ej de saktmodiga makt. I 
riket skall makten vara deras. Världen tillfredsställer ej dem, som hungra och törsta. Riket 
tillfredsställer. Världens barn äro ej renhjärtade. De kunna icke se Gud. De äro ej 
fridstiftande. Allt i denna världen är besmittat och genomträngt av lögn.97

Petander delar även synen på Jesus som autobasileia, det vill säga att Jesus själv, i sin 
person, är riket. Centralt är även Jesus ord, hans budskap: 

ett nytt liv träder oss till mötes i Jesus, så ock i hans ord, om vi ej knappa av dem, om vi 
ställa oss inför dem och förstå, att det är en helt och hållet ny ande i dem. Det är Guds eget 
väsende, Guds eget hjärtelag, som genom Kristus ingöts i mänskligheten. Det är Guds egen 
kärlek, som införes i mänskligheten, och som skall råda i människorna.98 

Jesus vill använda människor för sitt verk att proklamera riket i världen. Men han kan inte 
använda alla, bara dem som ”iklätt sig honom”.99

MÅLET

92 Swensson (1952), s.132
93 Ibid.
94 Swensson (1952), s.133
95 Swensson (1952), s.129
96 Swensson (1952), s.116
97 Swensson (1952), s.120
98 Swensson (1952), s.130
99 Swensson (1952), s.127
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Må detta också bli vår strävan, vårt mål, att det gudomliga skall få makt och gestalt i oss. Vi 
skulle tänka: detta är det största av alla mål, det enda verkligt mänskliga målet, det allt 
överträffande målet att motsvara Guds tankar, och att Guds längtan må avspeglas i oss.100

Det är målet med var och ens liv – ”och hos oss upptändes samma längtan, samma lidelse 
att hos dem få fram gudsbilden, den inre skönheten, ädelhet i viljan, kraft i övervinnandet, 
ödmjukhet, saktmod, uthållighet, med ett ord: det eviga livet”.101

Att få fram gudsbelätet i oss bör vara vår livsuppgift menar Petander. Vad innebär 
gudsbelätet, detta ålderdomliga uttryck? Jo, enligt Petander finns det en bild av Gud i alla 
människor, och dessa gudsbilder ska vi ge oss själva åt. Vi ska också se detta i andra;

Om Gud finge taga sin boning i oss, skulle vi liksom känna äganderätt till var människa, 
och det skulle vakna inom oss en längtan att finna åter något av det förlorade, som dock hör 
till den stora samhörigheten […] Och det är ju så, att det finnes ett gudsbeläte, en gudsbild i 
varenda människa. Såsom en stämpel på äganderätten till varje människa har Gud tryckt 
sin bild i hennes hjärta.102 

Jesus sökte efter att få fram denna bild, sin bild, bland människorna. Vår uppgift ska likaså 
vara att ge människor som bär gudsbilden inom sig något ”verkligt, varmt, ett stort varmt 
hjärta och en tro, som tror på dem”.103

Och det är något oändligt skönt i detta gudsbeläte. Det synes mig, att vi icke mycket förstå 
och känna, vad det vill säga; skönheten, härligheten i en människa. Men om vi såge detta, 
skulle vi mer älska gudsbelätet, gudsbilden i människorna, än någon konstnär kan älska 
den bild, han sett för sin inre syn, och som han framställt i verkligheten.104 

Inte ens naturens skönhet går att jämföra med den härlighet som kan uppenbaras i en 
människa. ”Om vi ha det för vår blick, så se vi rätt igenom allt det yttre fula, vi se igenom 
det magra, bleka, smutsiga ansiktet, de trasiga kläderna, ansiktet, som vittnar om djupt 
förfall, vi se igenom och bakom allt detta en bild av oändlig skönhet”.105

Den smala vägen slutar med porten till staden. En del predikningar avslutas med manande 
till omvändelse – slutet är inte långt borta. ”Det är av vikt att komma in, innan porten 
slutes. Den slutes snart, ty snart gå människorna in under domen, då allt skall dömas efter 
gärningar. Snart skall porten stängas, och sedan skall världen – en gång – styras efter Jesu 
grundsatser”. Han manar ”vill du ej giva bort den skatt du nu värderar så högt för något så 
kostbart som den pärlan?”.106 

100Swensson (1952), s.142
101Ibid.
102Swensson (1952), s.137
103Swensson (1952), s.121
104Swensson (1952), s.137
105Ibid.
106Swensson (1952), s.128
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SAMMANFATTNING
En nyckel för att förstå Petander kan vi hitta i ett hans egna brev. Nedanstående är 
adresserat till hans syster Maria, daterat 14/2 1912:107

Den väg släktet nu går leder blott till undergång, strider och nöd. Människorna behöva en 
ny livsprincip och världen en ny regeringsprincip. De nuvarande grundvalarna för världen 
är orättfärdiga från början och i grund och kunna således ej bestå i längden och vackla ock i 
verkligheten redan. Det medel, som är oss bjudet och som också ofelbart skall hava med sig 
vederkvickelse för världen, är ett fullt och sant utgivande av den enskilde för den andre i tro 
på en allsmäktig i detalj ingripande omvårdnad från Gud. Detta är den enkla uppenbarelsen 
i Jesus, vars andes karaktär så omedelbart klart och fattbart är framställd i evangeliet, men 
dock så förvandlad genom framställning och praxis i följd av världsandens, den nuvarande 
samhällsandens inflytande och överväldigande makt. Därför är denne Jesu andes väg litet 
prövad. Emellertid måste själviskhetens livsprincip snart bliva dömd och därmed den 
nuvarande världsordningen omöjlig och det nya riket nära. Det är enda hållbara hoppet för 
alla som ömma för släktet och önska rättfärdighetens seger i världen.
Jag får ock se, att detta hopp och denna ande fyller de människor, som omfatta dem med 
glädje och livskraft. Förståendet av evangeliet beror därav, att vi giva Jesu ord dess fulla vikt, 
som tillkommer dem och låta dem få liv. Och där tro på Gud och längtan efter rättfärdighet 
få makt sker det så.108

Här finner vi samlat de budskap som är mest centrala i David Petanders lära. Han inleder 
med att måla upp scenen av en fördärvad värld på väg mot sin undergång. Detta är vår 
värld. Fokus byts dock snabbt till det glädjebud som mänskligheten redan fått visshet om i 
”den enkla uppenbarelsen i Jesus”, framställd genom evangelierna. Petander fördömer 
världens nuvarande livsprincip, själviskheten. Alternativet är enligt honom ”ett fullt och 
sant utgivande” för andra människor, medlidande och tjänande. Detta i en överlåten tro på 
en ”i detalj övergripande omvårdnad från Gud” och tron på en annalkande dom för de 
rådande världsmakterna, och därmed seger för det nya riket. Petander får själv uppleva hur 
både han och andra uppfylls av hoppfull längtan och av rikets ande av kärlek och 
rättfärdighet. Avslutningsvis i brevet skickar han en uppmuntran till valet att göra Jesus 
ord levande redan nu genom tro och längtan. Då ska Guds makt verka och målet nås.

2.3. Förenklingen – den liberala teologins inverkan

Med denna bön: ”Tillkomme ditt rike”, ville Jesus hjälpa människor att längta sig fram till 
ett bättre liv. Profeterna hade antytt en ”Herrens dag” som skulle gå upp över jorden, med 
salighet under sina vingar. Med Jesus var denna ”saliga dag” kommen till människorna. Han 
stod nu levande bland dem, med gudslivets skönhet i människogestalt, fattbart och 
tillgängligt för alla. ”O, att du visste, och det i denna dag, vad din frid tillhör”. Han ville 
säga: O, att du visste att detta liv som talar i mina ord och lever i mina handlingar och som 
går fram som en ström genom min själ, o, att du visste att det är ditt liv. O, att du visste hur 

107Det finns även ett liknande brev till hans bror Josua, daterat 13/2 1912 i Tägt, Nils m.fl, David Petander – en svensk  
Franciskus: en bok om exemplets makt (1996), s.81

108Swensson (1952), s.24
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fjärran från ditt sanna väsen och verklig lycka du lever. O, att du förstode att ditt liv är att 
förlåta i stället för att hämnas, att giva i stället för att taga. Och att du kunde se att det är ditt 
liv detta att vandra i sanning och rättfärdighet, befriad från lögnens och orättfärdighetens 
tryck. Om du ändå kunde ana att kärlek, mildhet, godhet och barmhärtighet höra hemma i 
ditt sanna väsen och att du kunde se hur hårdhet, ondska och hjärtlöshet innerst inne är 
främmande för din själ.—

Det var så Jesus menade att människorna skulle fatta och förstå hans budskap.109 

Vid läsningen av Petander märks hur selektivt han använder bibeln, förkunnar och vilka 
teologiska ämnen han väljer att betona. Hans strävan tycks vara att göra det enklast 
möjligt för sina åhörare att ta ställning. David Petander ville ta Jesus budskap på fullt 
allvar, ville inte bortförklara Jesus, och han sa: ”Kristus måste ta gestalt i oss”. Petander är 
ett barn av sin tid i det att han är märkbart påverkad av den då populära teologiska 
riktningen liberalteologi. Liberalteologin uppkom under 1800-talet som ett led i 
upplysningen och dess ideal. Samhället i stort påverkades av den optimistiska utvecklingen, 
en ny världsbild och ett annat synsätt på kunskap. Man började ifrågasätta saker som 
tidigare varit självklara, till exempel kristendomens status i det europeiska samhället. 
Andra föreställningar och värderingar tog platsen som kristendomen ohotad haft i flera 
sekel. 
 Liberalteologins önskan var att relatera och anpassa tron till omgivningens förhållanden 
och världsbild. Den liberala teologin påverkades av den framväxande historiekritiken vilket 
innebar att man genomgående förstod kristendomen historiskt. Man ville föra fram en 
kritisk och konstruktiv nytolkning och ett samtal kring vad som i de gamla sanningarna 
faktiskt var sant och ursprungligt. Detta innebar en ifrågasättande inställning mot 
auktoriteter som kyrkan och bibeln, som sågs som vilken antik text som helst. Man gjorde 
nästan vad som helst för att hitta till kärnan i de nedtecknade skrifterna – allt skulle 
prövas. Den historiska kärnan, källan till kunskap om Gud, menade man vara det 
ursprungliga evangeliet. Detta kan man finna i Jesus förkunnelse och liv på det sätt som 
det framställs i de synoptiska evangelierna, inte minst i Bergspredikan. Denna kärna 
ställdes sedan mot den senare kristna dogmbildningen.

Liberalteologernas ambition var att förenkla det kristna budskapet, men denna 
relativisering ledde till att man tog avstånd från centrala delar av den kristna läran, såsom 
uppståndelsen. Viktiga ideal för liberalteologerna var det egna samvetet som främsta 
auktoritet, tankens frihet och sanningen som högsta norm. Man betonade individen och 
dennes personliga gudserfarenheter. Mötet med den kärleksfulla Guden skulle leda till ett 
gensvar i form av ansvar och kärlek för medmänniskan, vilket togs i uttryck genom 
praktiska handlingar, t.ex. politiskt och socialt engagemang. Det huvudsakliga i tron var 
etiken, och dess mål ”Guds rike”, ett mänskligt samhälle på kärlekens grund. Detta innebar 
för liberalteologerna att kristendomen i grunden handlade om att leva ett sant moraliskt 
liv. 

En av de mest framträdande liberalteologerna var den tyske kyrkohistorikern Adolf Von 
109Nygren (1960), s.37
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Harnack (1851-1930). I Sverige var den främsta företrädaren Emanuel Linderholm (1872-
1937), samtida med Petander. Dessa teologer och tankar kom David Petander i kontakt med 
under sin studietid i Uppsala och vid sitt besök i Tyskland 1903. Detta var under 
liberalteologins blomstringstid. Det finns väsentliga likheter i förkunnelsen hos Petander 
och liberalteologerna, men också skillnader dem emellan.

Adolf Von Harnacks bok ”Kristendomens väsende” samlar de föreläsningar han höll i 
Berlin under denna tid. I dessa återfinns många motiv som är synonyma med Petanders 
teologi. Det centrala är Jesus Kristus och hans evangelium.110 Källorna för kunskapen om 
Jesus lära är, ”så när som på några viktiga underrättelser hon aposteln Paulus”, de tre 
synoptiska evangelierna.111 Det vill säga en uttalad ”kanon inom kanon”. Det viktiga för 
Harnack är att hitta och ta vara på det väsentliga i denna lära – detta innehåll är evigt 
giltigt.112 Detta innebär även t.ex. att de underverksberättelser som återberättas i 
evangelierna inte är ”onaturliga” på något sätt, utan bara kommit att framstå som mirakel 
med tiden. Underverk med onaturliga förklaringar existerar inte, men ständigt sker ting vi 
inte kan förklara – detta är inte samma sak. De mirakel som evangelierna vittnar om är 
dock ”relativt likgiltiga” för Harnack, i jämförelse med annat i skildringarna.113

 Harnack konstaterar att vi med tiden blivit mer varsamma i våra omdömen och fått större 
kunskap om olika fenomen.114 Något annat som inte är särskilt intressant för Harnack är 
födelseberättelsen, eftersom den har en så undanskymd plats.115 Desto mer intressant är 
Jesus predikningar och dess tillämpningar, och det intryck det skildras att Jesus gjorde på 
sina lärjungar. Dessa är de avgörande punkterna.

Harnack poängterar att Jesus gärna predikar genom liknelser. Detta för att förenkla 
budskapet för sina åhörare – ”han kläder det i samma språk, varpå en moder talar till sitt 
barn”.116 Jesus sysslade med en ”frälsarverksamhet” - en kamp mot lidande och nöd.117

 De tre mest centrala evangelietemana sammanfattar Harnack som ”Guds rike och dess 
tillkommelse”, ”Gud Fadern och varje människosjäls oändliga värde” och ”den bättre 
rättfärdigheten och budet om kärleken.” Guds rike ses som först inre, och sedan yttre – 
”Guds rike kommer, då det kommer till de enskilda” säger Harnack.118 Riket är alltså 
huvudsakligen av inre art och för den enskilda. Själens Gud – Jesus själv. 

Hos både Harnack och Petander har den etiska dimensionen i bibelförkunnelsen en 
framträdande plats. Etiken är viktig hos Petander eftersom kärlekens lag gäller där Gud 
regerar. Jesus har uppenbarat denna lag för mänskligheten, lagen är det bud han ger till 
sina lärjungar. Den kristnes liv måste helt genomsyras av denna kärlek. Tron bör alltså få 
konsekvenser för människans etik och livsval. Harnack säger: ”ord allena uträtta ingenting, 

110Harnack, Adolf, Kristendomens väsende (1900), s.6 
111Harnack (1900), s.12
112Harnack (1900), s.8
113Harnack (1900), s.18
114Harnack (1900), s.17
115Harnack (1900), s.19
116Harnack (1900), s.23
117Harnack (1900), s.57
118Harnack (1900), s.34
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utan blott en personlighet som står bakom orden.” Jesus har planterat sina ord i de kristnas 
liv, sådde genom sitt eget liv, och på detta sätt skilde han sig från andra predikanter. Orden 
blev sedan för dem ”livets ord” som spirade och bar frukt i deras liv.119 Harnack menar att 
man kan uppfatta och framställa evangeliet som ett etiskt budskap utan att för den sakens 
skull beröva det dess värde.120 När Jesus uppträdde hade lagen med dess goda kärna 
förstenats genom kulter och ritualer – men ännu fanns på djupet av systemet något 
levande. Jesus separerade därför etiken från den yttre kulten.121 Det egentliga bevis för 
Jesus att en människa var religiös var dennes barmhärtiga gärningar. Kärleken är det nya 
livet, men endast kärlek av den tjänande sorten. Kärleken är synonym med ödmjukhet; 
”kärleken till nästan är här på jorden det enda sättet att bevisa den i ödmjukhet levande 
gudskärleken”.122 
 Synden ansågs som driven av och i grunden utgörande av själviskhet, därför innefattade 
frälsningen rättvisa. Enligt Harnack är de tre mänskliga fienderna som Jesus pekade ut 
mammon, omsorgen (dvs oron) och själviskheten. Mammon eftersom pengar han ser som 
materialiserad makt.123 För att kunna stå emot dessa fiender krävs självförsakelse och 
kamp. 

Harnack och Petander verkar dela synsätt på den världsliga makten, att Guds makt och 
kejsarens makt är åtskilda, att den senares makt är tillfällig och att dess värde bör 
uppskattas därefter. Men Jesus bud gäller den enskilda, inte en stat. Harnack säger: 

Jesu lärjunge bör vara i stånd att avstå från fullföljandet av sin rätt, och han bör medverka 
till, att vi bliva ett folk av bröder, i vilket rätten icke mera genomföres med våld, utan 
genom den godes frivilliga lydnad, och som icke är förenadt genom rättsordningar utan 
genom tjänande i kärleken.124

Den kristna bör med andra ord avstå från sin rätt, till förmån för Guds rike.

Hos både liberalteologerna och Petander finns en stark optimism och idealism. Guds rike 
ska förverkligas på jorden. Detta rike är verkligen möjligt, här och nu. Harnack menar att 
evangeliets fordran inte alls är ”överjordisk” och omöjlig.125 

Trots detta är de punkter där David Petander skiljer sig från sina liberala kollegor ganska 
grundläggande. Medan liberalteologins syn på Guds rike är inomvärdslig, utan större 
evighetsförhoppningar, finns hos David Petander ett eskatologiskt perspektiv, om än 
ospecifikt. Hos Petander finns ett andligt djup och kärlek för skriften, som vi senare ska vi 
se visar sig i hur hans teologiska bibliotek såg ut. Detta grundar sig i att deras bibelsyn 
skiljer sig åt. Men de båda har ett dualistiskt synsätt på tillvaron och människans livsval. 
Den här förenklingen leder till att allt ses svartvitt, och att verkligheten uppmålas med 

119Harnack (1900), s.29
120Harnack (1900), s.43
121Harnack (1900), s.43
122Harnack (1900), s.44
123Harnack (1900), s.51
124Harnack (1900), s.67
125Harnack (1900), s.66
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skarpa linjer. 

I detta lilla finns något stort. Genom att förenkla blir budskapet än mer radikalt. David 
Petander verkar ha inspirerats av liberalteologin på det här området. Som han säger i en 
predikan om Bergspredikan: ”tag dessa ord alldeles som de stå och tänk efter, vad Jesus 
menat. Vi finna nog, att det är toner från en annan värld”.126 Här finns en nyckel för att 
förstå Petander. Allt han gör tycks så handfast, okomplicerat. När han funderar på hur han 
på det mest trofasta sättet kan vara en Kristus-efterföljare slutar det med att han gör sig av 
med sina ägodelar och börjar pilgrimsvandra. Dessa beslut resonerades säkert inte fram på 
grund att de var mest ”effektiva”, utan för att det var så Jesus hade gjort. I denna sanning 
ska den kristna vara orubblig. Det finns bara två vägar, att följa Jesus eller att inte göra det. 
Petander ville ”helt och fullt och obetingat” gå in i Jesus bud.127

2.4. Teologiska praktiker
I en religion centrerad kring inkarnationen är det ingen nyhet att budskapet alltid har en 
kropp. Sanningen gör sig liksom bättre som kropp. Hur väljer David Petander att 
förkroppsliga sitt budskap, sitt "ord"? Han valde att inte skriva ner sin lära i en bok, trots att 
han själv var mycket beläst. Kanske var han medveten om att ”bokstaven dödar”. Enligt 
Sigge Swensson räds Petander att människor ska ta hans ord som livsåskådning. Han 
förutser detta med smärta, att studenter 100 år efter hans död kommer skriva teologiska 
uppsatser om hans ord.128 

2.4.1 Vandring
Däremot valde David Petander att vandra. Varje nytt besöksmål på färden omgärdades av 
flera kilometers vandring, som varade minst ett par dagar. Vad är då vandring för teologisk 
praktik? Vandrandet gör en närvarande, ett tillfälle att bearbeta tankar, rensa och rena 
sinnet. En tid att lämna och ta emot. Genom att gå blir resan målet, inte bara medlet. Jag 
tror denna tiden blev ovärderlig för en vandringspredikant. Petander själv såg vandringen 
som en lärjunges förmån.129

2.4.2 Tjänande
Vi kan även läsa i berättelserna om David Petander om den plats tjänandet hade i hans liv. 
Flera biografförfattare kallar till och med Petander för en svensk St. Franciskus.130 Både 
som anställd präst och på vandring besökte han behövande för att hjälpa dem med 
praktiska göromål, vad saken än gällde. Han erbjöd alltid sin hjälp. En brevskrivare, en vän 
från Ånge, minns Petander: 

Vi kändes oss så glada och tacksamma för varje besök, han gjorde. Han var så givande i 
anden. Ja, det var många av de ringa, som då fick besök. Pastor Petander såg ej efter de yttre 
företrädena. Han uppenbarade Kristi härlighet, var han gick fram. Överallt, där det var nöd 

126 Nygren (1960), s.108
127Nygren (1960), s.110
128Swensson (1952), s. 143
129”Det var ingen dom över kommunikationerna”, enligt medvandraren David Nilsson, Swensson (1952), s.37.
130Franciskus av Assisi (1182-1226) munk i Italien och upphovsman till Franciskanorden.
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och lidande, var han redo att bistå, och jag vet, vi voro ej minst föremål för hans kärleksfulla 
deltagande. […]  Han öppnade sitt hem för de behövande. Många luffare fick här mat och 
husrum. En sjöman, som var klen och nedbruten, hade han i tre eller fyra månader. Så fick 
han respengar till sitt hem. En änka från ett fabrikssamhälle och hennes barn vårdade han 
sig mycket om, tog dem ofta hem till sig och försåg dem med kläde. En av hennes flickor 
hade han hos sig, så länge han var kvar i Ånge. Under en arbetsinställelse vid fabriken 
deltog David i arbetarnas nöd, ja, han försakade otroligt för att kunna bistå dem.131 

”Ja, David gav ju ej blott gåvan, utan han steg ned i lidandet med dem”, bedyrar vännen.132 
Detta inger förstås trovärdighet åt hans förkunnelse, då han talar om Guds rike som ett 
kärlekens och medlidandets härskarmakt. Om läran är att leva ut Guds kärlek är detta 
tjänande trons indikativ. 

2.4.3. Försakelse
Tjänandet säger även något om Petanders syn på makt, vilket är ett ämne som ofta 
förekommer i berättelserna. Den sanna makten är, för Petander, självförnekelsen; ”då vi äro 
intet är Gud allt.”133 Det enda som kan hjälpa människan i det tillstånd hon befinner sig i, 
är att avstå från makt och låta Gud regera. All makt, antingen ens egen eller den man 
tillskriver någon annan menar Petander är satanisk ”ty det är en konkurrens med Gud. 'Din 
är makten', säga vi ju i bönen Fader vår”.134 Med det sagt att all makt var Guds.135

 Angående den nuvarande världsliga styrelseformen sa Petander "det är ju en stor lycka, att 
Gud så ordnat, att det finns en överhet - om också av ondo - uti en ond värld, som kan tygla 
det onda".136 Den nuvarande världen var ju för Petander så fallen i ondska och han såg 
krigsutbrottet närma sig, men han levde i övertygelsen om att Gud en gång fullkomligt 
skulle vara den som styr över mänskligheten och ”att hans rike icke skall vara vara som 
denna världens riken söndrat i många riken utan ett enda, som skall nå ifrån hav till hav, 
ifrån floden till jordens ända. Det är ett rike, som skall hava evigt bestånd, icke såsom de 
närvarande rikena, att det ena avlöser det andra, utan ett evigt välde.”137

David Petanders materiella levnadsstandard var enkel, ett exempel på detta var när han gav 
bort alla sina ägodelar vid uppbrottet från Ånge. Även innan dess levde Petander ett 
flärdfritt liv, i hemmet fanns bara det som behövdes för de personliga behoven, all lyx 
reducerades. Att leva i självvald fattigdom svarar ju också mot hans egna ord:

Flyn makten! Endast en är det, som kan öva verklige makt. Det är han, som styr världen: 
Gud. Given honom makten! Honom allena tillkommer makt.
 Och flyn rikedomen! Det är ingen verklig rikedom i den. Den har rosor för den ene och 
törnen för den andre. Men med rosorna är det som med de konstgjorda rosorna: någon doft 

131Swensson (1952), s.33
132Swensson (1952), s.34
133Swensson (1952), s.88
134Ibid.
135T.ex. utlägger Petander bibelordet Mark 12:17, frågan om skatt till kejsaren: ”Given kejsaren pengarna och Gud 

makten!”, Swensson (1952), s.88
136Swensson (1952), s.41
137Swensson (1952), s.85
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ha de icke.138

2.4.4. Bibelläsning och bön
Nämnas bör även Petanders syn på bön och bibelläsning. Hans teologiska bibliotek fick 
visserligen flytta med upp till Norrland, men kom med tiden att hamna i ett vindsförråd. I 
hans hem fanns inga tidningar och inga andra böcker än bibeln, psalmboken och Sveriges 
kyrkolag. ”Läs, bibeln, ingenting annat än bibeln, läs den utan alla kommentarer”, sa han 
vid upprepade tillfällen.139 Sonen till en kyrkoherde som stod Petander nära minns sitt 
möte med denne och återger följande: ”Att följa med i litteratur och tidningar tycktes 
Petander mer och mer anse vara orätt. Till slut läste han inga böcker och inga tidningar – 
endast Bibeln. Då far manade honom att umgås med böcker och titta i någon tidning 
också, så invände han: 'De ha ingenting att säga mig'”.140 David Petander sa för övrigt ”Om 
böcker kunde frälsa världen så vore den frälst för länge sedan”.141 

Angående bönen är allt sagt, om man säger det, att den skall stå under anden. Såsom anden 
manar, så är det rätt att bedja. Detta är för den, som själv står under anden. Sådana 
tillbedjare söker Gud. Men de, som ej är under anden, måste tillbedja under någon annan 
form. Men det kommer ock an på vishet i anden. Jag vill icke bedja inför människorna, allra 
minst vid offentlig predikan. Men om anden manar någon därtill, så är det rätt. Något helt 
annat är gemensam bön mellan dem, som är 'ett hjärta och en själ och ha allt gemensamt'. 
Men även där måste den rätta grunden förefinnas: andens maning och de drivande 
omständigheterna. Dit kunde man ju ock räkna familjebön, där anden så giver in i det i 
någons sinne och man tror det är till gagn. För Gud är hjärtats nöd bön, då den bäres fram 
till honom men icke ord, om de än är riktiga och goda, men ej är uttryck för hjärtats nöd. 
Om Jesus berättas det aldrig, så att det synes, att han bedit vid predikan inför människorna. 
Vid några tillfällen frampressades ett tilltal till Gud från hans mun på grund av vissa 
omständigheter. Och när det säges, att han var och bad, säges det ej, att det var högt och 
inför människorna. En gång talas om bön i lärjungarnas krets. 
 Med ett ord: såsom anden manar till att bedja efter vars och ens förstånd, så är det rätt att  
bedja, någon lag finnes ej, ej heller någon sed, ej heller någon tvång utom anden för andens 
barn.142 

Detta är David Petanders egna ord om bön ur ett brev till modern 1913. Petander blev då 
och då ifrågasatt för att han inte bad högt vid sina predikningar. Svaret på den kritiken var 
att bönen för honom var den enskildes gemenskap med Gud.

2.5. Receptionen av David Petander

2.5.1. Helgonbildning
Vem vill bli kallad ett helgon? Inte någon, så länge det innebär att man inte längre tas på 
allvar. ”Så lätt vill jag inte bli bortförklarad”, som Dorothy Day sa. 

138Swensson (1952), s.94-95
139Swensson (1952), s.37
140Swensson (1933), s.54
141Nygren (1960), s.45
142Swensson (1952), s.30
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Efraim Briem utgav år 1942 en bok om ”Helgon och helgonliv” där han skildrar några 
personer ur kyrkans historia, bland annat David Petander. Petander presenteras som ”en 
luthersk helgontyp”, det vill säga befriad från de ”katolska”, asketiska (i ordets negativa 
bemärkelse) idealen. Briem introducerar sin bok med följande ord: 

Religionens omskapande makt lär man bäst känna i de människors liv, som benämnas 
”helgon”. Som inga andra ha de förmått att försaka allt sådant, som för vanliga människor 
gör livet värt att leva, för att i stället såsom pilgrimer och gäster här på jorden leva för en 
annan värld. [...] i vårt eget land ha vi en man som David Petander, ”vandrarprästen”, som är 
en sällsynt ädel representant för den fransiskanska helgontypen. […] Vi möta i denna bok 
mycket, som för vanlig uppfattning ter sig främmande och sjukligt, men också, och framför 
allt, sådant som måste betecknas såsom något av det renaste och vackraste i 
människolivet.143

Ett helgon betecknas enligt Efraim Briem av:

en människa, som inte endast står på höjden av mänsklig fullkomlighet och därför genom 
rikedomen i sin personlighet står fram såsom en förebild för andra, utan som framför allt 
står gudomen närmare än andra, som har förnummit den översinnliga, eviga världens 
verklighet och härlighet på ett sådant sätt att hon genom hela existens är ett bevis på denna 
översinnliga världs verklighet.144 

Briem framställer Petander mycket mänskligt, men också som förvandlad och driven av 
det överväldigande sätt på vilket han gripits av Jesus förkunnelse om Guds rike. Det som 
särskilde Petander, enligt Briem, är hans omutliga ärlighet och kompromisslöshet.145 Hans 
liv innehöll inga halvmesyrer och därför kunde han, till skillnad från läromästaren Tolstoj, 
dö utan ångesten av att inte ha levt som han lärde.146 Efraim påminner om att det inte är 
genom den yttre framgången som en människas liv bedöms, och fastslår att Petander med 
sitt liv otvetydigt visade att Gud lever.147

Det verkar som att intrycket som David Petander gör på människor märker dem för livet – 
han är på så sätt livsfarlig. Jag delar denna upplevelse när jag själv möter Petanders 
helhjärtade, radikala kristusefterföljelse, om än i historiens ljus. Ett par år efter hans död 
börjar människor som mött Petander och blivit starkt berörda av detta möte skriva böcker 
om honom. Till exempel Uppsala-studenten Olof Seger som skildrat den märkliga 
vandrarprästens besök i studentstaden. När Seger för första gången får höra om honom 
upplever han ”en visshet, att det hänt mig något så stort och rikt, som jag endast vid de 
största ögonblicken i mitt liv aningsvis förnummit”.148 När han senare ser en annons med 
orden ”Predikan om Himmelriket hålles av David Petander i Mikaelskapellet söndag e.m. 

143Briem, Efraim Helgon och helgonliv (1942), s.baksidan
144Briem (1942), s.11
145Briem (1942), s.299
146Briem (1942), s.300
147Briem (1942), s.301
148Seger Olof, David Petander – en skildring av hans vandringsår (1942), s.18
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kl. 6” vet han säkert att något nytt stod för dörren; ”något av dagning hade fallit in i min 
själ. Och jag vandrade gatan framåt i oanad, stilla glädje, som en lycklig Guds drömmare 
med detta 'Himmelrike' inom mig och utom mig. För det var icke bara mig evangeliets tid 
kommit till. Hela Uppsala stod inför något alldeles nytt, det evigt gamla”.149 När dagen är 
inne och Seger sätter sig tillrätta i det fullsatta kapellet upplever han redan innan Petander 
inträtt i salen en mättad lyckoförnimmelse.150 Seger är uppenbart förundrad när Petander 
talat färdigt, trots att det han hört inte är någon ny lära. Det verkar vara personen som står 
framför de samlade som gör störst intryck:

En människa, en statskyrkopräst, stod inför oss som något så oerhört, så överväldigande och 
ofrånkomligt bevis på att <<ordet blivit kött>>. Det ligger något skapande mäktigt i en sådan 
människas framställning. Det är icke orden eller tankarna som tala till en, hela 
personligheten vittnar med en makt, vilken kan försätta t.o.m. den mest maktlöse i rörelse. 
Att han kommit nära den eviga elden, lära känna livets Fader och fått blicka in i Sonens liv 
till förståelse för allt människoliv, det torde nog redan då varit allom klart, under det han 
frambar ordet till de församlade.151

Och Seger fortsätter: 

evangeliernas Jesusgestalt vandrade icke länge borta på Galiléens kullar och vid 
Gennesarets stränder, där vi i våra förhållanden med största ansträngning kunnat följa och 
förstå hans ord och handlingar. Han var där, i det lilla kapellet, och bjöd oss sitt – 
Människosonens – liv som vårt enda, människovärdiga liv.152 

David Petander hade på ett unikt sätt förmedlat och tolkat Guds levande ord. Olof Seger är 
ett exempel på det innerliga sätt som människor uttrycker sina möten med David Petander 
och gestaltar dennes person.153 Ytterligare exempel återfinns i porträtten tecknade av Maria 
Jouvin (1921) och Hulda Nygren (1960). 

2.5.2. Kritik
Få blev oberörda av mötet med Petander, men för alla var detta inte ett positivt möte; som 
Hulda Nygren skriver: ”i allvarliga kretsar såväl statskyrkliga som frikyrkliga betraktade 
man nog hans verksamhet med en viss ängslan och motvilja, som med åren blev allt större. 
På båda hållen fruktade man att hans förkunnelse och livsföring skulle medföra 
revolutionerande tendenser.”154 Petanders budskap var annorlunda och i hans person fanns 
en respektingivande integritet och stort allvar. Framställningen av Jesus lära och 
uttalanden som ”det är ej i ord, det är i gärningar som den sanna kristendomen mest visas” 
utmärkte honom.155 Den svenska kristenheten kände sig på många håll, och av olika 

149Seger (1942), s.19
150Seger (1942), s.22
151Seger (1942), s.28-29
152Seger (1942), s.30
153Seger blev senare vän och medvandrare till Petander. Elin Wägner berättar lite mer om Seger med mera i denna 

artikel från 1929 http://www.ub.gu.se/kvinndata/digtid/08/1929/tidevarvet1929_51_52.pdf 
154Nygren (1960), s.16
155Swensson (1952), s.35
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anledningar, hotade av detta. Många vände sig mot Petander. Han blev missförstådd, eller 
oförstådd på grund av sin ”ovanliga” bibelläsning. Han kallades exempelvis för ”lagträl” 
och ansågs som underlig.156  

2.5.3 Rörelse
David Petander startade ingen ny församling eller ett nytt samfund, varken vid uppbrottet 
från statskyrkan eller när han senare börjar finna lärjungar. Han trodde helt enkelt inte på 
att organisera sig. Seger menar att Petander lärt känna en ”starkare och rikare ledning än 
den som kan ligga i klokt uttänkta bestämmelser för människornas praktiska religiösa liv”. 
Den som skulle leda var ”Hjälparen” (det vill säga Guds Ande).157 Han sa till sina vänner att 
”det behövs ingen organisation annat än som t.ex. hos lärkorna. De känna igen varandra på 
sången”.158 På det sättet skulle de som ville leva detta nya liv hitta varandra. 

Vad hände med dessa människor efter Petanders död? Den rörelse som uppkom runt 
omkring honom kom med åren att dö ut. Olof Seger, som var en del av denna, tänker sig 
att de flesta av dem var andligt självständiga och att ”varje försök att inordna sig under en 
eller fleras bestämmelser skulle berövat dem deras rikaste arv, det omedelbara livet under 
Guds ledning”.159 De slapp stå under David Petanders namn och kunde istället helt stå 
under Guds ande. Det verkar dock på Seger som att det fanns en grupp människor som, 
ofrivilligt, ett tag gick under namnet ”petandrare”.160 161

David Petander dog ung, endast 39 år gammal. Det är anmärkningsvärt vad han har 
lämnat efter sig, men den tystnad, tomrummet, han efterlämnade är en annan del av det 
anmärkningsvärda arvet. Petander är faktiskt inte särskilt ihågkommen eller välkänd. 
Under sin levnadstid nådde han endast ett fåtal människor på djupet, ett faktum som 
plågade honom svårt, och än idag är den skara som känner till honom och hans budskap 
mycket begränsad. Han har blivit en del av vår alternativa kyrkohistoria. Ingen tidigare 
forskning har gjort om David Petander, trots hans fängslande livsöde. En möjlig, men inte 
tillräcklig anledning till detta är avsaknaden av nedskrivet material. Det har funnits ett 
Petandersällskap, med Nils Tägt i täten, som under 1990-talet samlades till ”petanderdagar” 
och utgav antologin om Petander.162 Hos petandervänner idag förs samtal om ett jubileum 
till Petanders minne år 2014, 100 år efter hans död. Men fortsatt inget organiserat.163

156Swensson (1952), s.31
157Seger (1942), s.134
158Ibid.
159Seger (1942), s.273
160Seger (1942), s.273
161 Väl värt att nämnas här är den kommunitet/sekt som växte upp i Värmland, grundad av Petanders lärjunge Erik 

Andersson – Mästaren från Anundsjö. Han kallades även en ”svensk Rasputin”. Kommuniteten var inspirerad av 
den anabaptistiska bruderhofrörelsen, vilken den även hade kontakt med, och levde i en gemenskap avskild från 
världen. En speciell historia det med.

162I antologins försidor står det ”En vänbok från symposier och samtal åren 1990-1995 kring vandrarprästen David 
Petanders liv” och vilka personer som deltagit i detta arbete, Tägt (1996), s.4.

163 ”Munken” Lars Larsen som runt 2008 vandrade omkring i Sverige för att förkunna dom över mammonsdyrkan och 
konsumism i frikyrkoförsamlingar, sägs vara en nutida Petander-lärjunge. Läs mer exempelvis 
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/artikel.aspx?articleId=4143321 (2012-05-08), 
http://www.expressen.se/nyheter/munk-slangdes-ut-fran-gudstjanst/ (2012-05-08) och http://www.dagen.se/nyheter/-
munken-storde-mote-i-filadelfia/ .(2012-05-08). En film från hans besök i Pingstkyrkan i Jönköping 
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3. Diskussion
I några månader har jag fått vara vandrarprästens medvandrare. Eller, det är nog så att han 
snarare vandrat med mig. På min väg. 
 Det sägs att vi inte går till historien för att förstå det förgångna, utan för att förstå oss 
själva. 

Vem var han?
Vem är jag?
Vilka kan vi bli?

Man börjar förstås fundera. För precis som Olof Seger och Hulda Nygren går inte heller jag 
oberörd från mötet med Petander. Därför har det varit viktigt att under hela processen vara 
trogen mot honom, som en vän, och att ta hans önskan på allvar om att inte ta hans ord 
som lära. Konsumera, tugga, systematisera sönder. Samtidigt har jag velat problematisera 
de föreställningar som har funnits och lever kvar om Petanders person. Jag har hoppats 
göra honom mer mänsklig.
 Jag har frågat mig själv: Hur ville Petander bli förstådd? Har denna uppsats bidragit till 
David Petanders smärta? Genom livlös systematik? Och hur studerar man Petanders teologi 
utan att ta full hänsyn till hans praktik och person, detta som sägs vara det som gjorde det 
största intrycket på människor? 
 Som brevskrivaren Amanda Johansson uttrycker det: 

Det faller sig ganska svårt att skriva om David Petanders liv. Jag är rädd, att det ej blir riktigt 
skildrat. Jag känner det så, att ord fattas mig. Hans predikningar finnas litet överallt i 
hemmen. Men han själv ville ej, att hans ord skulle skrivas utan leva.164 

Jag har i denna uppsats försökt skapa en ingång till vandrarprästen David Petander, 
bortglömd i den svenska kyrkohistorien. Jag har försökt finna svar på vilket hans budskap 
var till sin samtid, vilket sammanhang det stod i och hur det blev emottaget. Som jag 
förstår Petander är hans livs stora önskan att få följa Jesus, genom att följa hans ord och 
exempel. Detta leder till han själv överger de sen tidigare givna framtidsplanerna och 
överraskar genom att ta tjänst inom statskyrkan. Jag är säker på att det finns mänskliga 
faktorer bakom hans beslut (om man skulle kunna få reda på mer om detta skulle det vara 
väldigt spännande, förstås). Kanske tänkte Petander att det inom kyrkan fanns de största 
möjligheterna för honom att tjäna Jesus och människor? 

Men det var inte så enkelt som han hade trott. Kyrkan var alldeles för präglad av yttre 
former, förstelnade och förfalskade. Petander gör som Jesus – blir vandrarpredikant. 
Befriad från statskyrkan och sina ägodelar ger han sig iväg och förkunnar att Guds rike är 
nära människorna. Han berättar med ord och gärningar och många blir berörda av hans 
budskap. På vissa ställen får man känn på väckelse, nya tider, men förhoppningen slocknar 

http://www.youtube.com/watch?v=ddqoY40Ocdc (2012-05-08). 
164Swensson (1952), s.32
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så småningom. Petanders budskap är att människor måste göra ett val, så snart som 
möjligt. Vänd er bort från det världsliga, det tomma, och vänd er åter till Gud. Gud väntar 
på er med öppna armar. Världen är fallen men det finns frälsning. Jesus har möjliggjort för 
människan att leva ett nytt liv, i sin andes kraft. Världens skatter - pengar, ära och makt - 
kommer inte att bestå men de eviga värdena förgår aldrig. Sträva efter det eviga, efter 
sanning, godhet och rättfärdighet. Välj den smala vägen, som Jesus visat oss; den smala 
vägen är snårig och trång, ”obeprövad”, men där finns sann vederkvickelse för den som är 
trött, och den vägen slutar med porten till staden. ”Jesus måste ta gestalt i oss”, det kan bli 
så, det är nära.

David Petander gör det enkelt, för att det ska vara enklare för människor att tro.  Men i 
detta lilla finns något oändligt, tänker jag.

Han visar sig mänsklig genom att färgas av historiens rörelser och trender. Precis som jag 
påverkas av det som ligger i ropet just nu inom teologin och kyrkan influerades Petander 
av den då populära teologiska riktningen liberalteologi. Men när man jämför dem båda 
verkar Petander ändå behållit sitt självständiga sinne och prövat deras tankar gentemot vad 
han höll för sant. Han lyckades sammanföra den liberala teologins lättförståeliga dogmatik 
med sitt radikala handlande. Ett lyckat äktenskap. Det är som han tänkte ”jag ska göra det 
så enkelt jag kan för att människor ska förstå det här. Och om de ändå inte förstår mina 
ord får jag förklara med mina handlingar”. Hos Petander finns drag av mystik, men han 
var en aktivist – en aktiv mystiker. Hans handlande och enkla budskap inspirerade och 
fortsätter att inspirera människor från olika delar av kyrkan.
 Petanders specialintresse var kyrkohistoria och han läste Leo Tolstoj flitigt. Hans uppväxt i 
en from och trygg miljö, som resulterade i lyckade karriärer för hans syskon, la grunden. 
Vi får också veta genom brevväxlingar att han helst trivdes ensam och hade svårt att hitta 
människor som förstod honom. När han börjar sin tjänst i kyrkan arbetar han hårt, och 
upplåter sitt hem och sin fritid till behövande. Livet i överlåtelse och uppoffring tär på 
Petanders kropp och själ och som en sargad, fast hoppfull person möter han döden vid 39 
års ålder. Det är tragiskt. Dock lever hans budskap kvar bland vännerna, kända och okända, 
i flera decennier. Den unika kännedom om Gud och dennes vilja som Petander sägs inneha, 
den som han tillskrivs av sina biograferande efterföljare, visar sig i hans hängivenhet. Det 
vill säga, David Petanders radikalitet blir ett sorts bevis på att han visste något som få vet. 
Eller var han bara ”en dåre”?
 Idag är David Petander inte helt bortglömd men han har blivit en del av kyrkans 
”alternativa historia”. Jag undrar hur det kommer sig. 
 
Som sagt är en önskan att den här uppsatsen blir ett rop för kristenheten om denne kristna 
profet som allt för få känner till. Jag vill att han och hans budskap ska bli återupptäckt. 
Budskapet att Kristus var den allra största realisten, som någonsin levt på jorden.

Många nya fönster och frågeställningar har öppnats längs med vägen. Det har varit 
frustrerande och spännande. Uppsatsen rymmer bara en bråkdel av ämnet. Ständigt öppnar 
sig ett ”nytt valv” i det oändliga som är en person. Några tankar jag vill skicka vidare är, 
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bland andra, följande: 
• David Petanders plats i den svenska kyrkohistorien, både den ”formella” och den 

”alternativa”. 
• Vad innebar de väckelser som blev resultatet av hans förkunnelse, framför allt i 

Falun, Örebro och Sala. Och vilka var människorna som följde honom och förblev 
hans vänner efter Petanders bortgång. Vad hände med dem?

• Enligt de biografiska skildringarna hade Leo Tolstoj särskilt stor inverkan på honom 
och hans brottning med kyrkan. Hur märks detta?

• Fördjupning av specifika teologiska teman i Petanders förkunnelse, exempelvis 
lidandets plats.

• Inkarnationsteologi – Petander som exemplet på exemplet. Jag menar, hur David 
Petander är ett exempel på att budskapet i en religion centrerad kring inkarnationen 
alltid har en kropp. Jämför Tägt med fleras rubrik ”exemplets makt”. 

• Petanders inflytande på den mystiska Flodbergskretsen, aktiva från 1900-talets 
början och ca 30 år framåt, där bland annat mystikern Hjalmar Ekström ingick.165 

 
För att problematisera skulle vi kunna fråga oss om det finns anledningar att bortförklara 
Petander. Hans helgonlikhet visade sig, om man får tro biografförfattarnas skildringar, i 
hans självuppoffrande livsstil – till exempel att han mötte andras materiella behov med 
sina egna ägodelar. Det verkar också som att Petander var närmare det gudomliga än 
andra, och fungerade därför som ett bevis på detta eviga, översinnligas verklighet – precis 
såsom Briem definierar ”helgon”. Jag träffade på ett kloster en äldre syster som inte själv 
mött Petander, men som träffat personer som träffat honom. Entusiastiskt frågade jag 
henne vad de hade sagt om honom. Hon svarade ”de sa att han var den han var”. Jag anar 
att hennes lite otydliga svar huvudsakligen gensvarar på mina lite för stora krav på en 
person som bär på nästan 90 års minnesbilder... Men också något bekräftande. Petander var 
den han var, inte den han föreställs vara, dröms om att vara. Och man kan ju fråga sig om 
det inte är ett allt för enkelt sätt att komma undan själv, att kalla någon för ”helgon”?
 Invändningar kan förstås göras mot hans lära, men där har jag inte så mycket att säga till 
om. Är det inte de kristnas praktik att dyrka Jesus som främst är ett bevis på Jesus upphöjda 
status, och de kristnas praktik mer än annat som vittnar om vem Jesus är? Fast det kan ju 
också vara så, att han hade missförstått allt.

Hur kan jag veta att jag vet? Dels för att jag kritiskt och noggrant studerat materialet som 
innehåller information om David Petander. Jag har letat efter innehållsbärande kvaliteter i 
materialet, inte minst i predikningarna. Självklart är han inte svår att förstå, det vore 
motsägelsefullt. Jag har studerat hans samtid för att förstå honom ännu bättre, och som 
sagt, här finns mer att göra. Framför allt vet jag för att jag har läst honom genom mig. 

165Se exempelvis brevväxling mellan Flodberg och Ekström år 1929 om David Petander: ”Han var en andens man, i 
grunden en mystiker. […] Det väsentliga hos honom var av Gud, och sådant bär alltid frukt, även om det icke precis 
är den frukt som människor väntat sig. Du talar om att det var en del människor, som sökte efterlikna hans yttre 
uppträdande, och att detta ledde till sorgliga följder. Det blir gärna så. Människor är så benägna att fästa blicken på 
det yttre och synliga att de därför glömmer det inre och osynliga”. s.83 ur Gud – och intet mer: levnadsteckningar  
och brev från den mystiska Flodbergskretsen, 1984, Storuman: Artos förlag.  
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Jag tycker att David Petander känns så mänsklig. Så vanlig. Mer och mer för varje 
berättelse jag läst om honom. Han hade förstås personliga egenskaper – han var introvert, 
individualistisk, kanske egendomligt viljestark och mer fromt lagd än oss andra. Men där 
han skiljer sig mest är att han vågade sig kasta ut i förtröstan på Gud, han vågade tro – 
Jesus har rätt. 
 Det som han varit med om, som gjorde att han vågade tro, det har jag bara fått ana. Det 
han har fått smaka på vill jag också ha! ”Gudsriket i all dess oförgängliga glans.” 
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