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Abstract 

This essay reviews the Swedish newspapers Dagens Nyheter portrayal of the two Swedish 

preachers David Petander and Erik Andersson who preached during the early 20th century in 

Sweden. To contextualize, the preachers’ influences, Tolstoy and liberal theology, were 

described and compared with contemporary belief systems, mainly the Swedish church. 

Content analasys is used to clarify how the newspaper represent and frame the preachers. The 

descriptions have been divided into five categories; appearance, personality, life style, belief 

and names used to describe them. The results show that Dagens Nyheter used specific words 

and narrative to frame Petander as a good-hearted, saintlike figure, a modern day Fransiscus 

and Andersson as a manipulative, cruel, religious madman with a power over women compared 

to that of Rasputin. These narratives were used even though Petander and Andersson were alike 

in a lot of aspects, and that Andersson were a follower of Petander’s.  
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Kapitel 1 - Inledning 

 
1.1 Introduktion 
Religion är ett av många ämnen som det går att läsa om i svenska dagstidningar. Dagstidningar, 

liksom andra medier, har dock en begränsad förmåga att ge en fullskalig bild av verkligheten. 

Därför kan dagstidningar vara benägen att forma informationen så att konsumenten klarar av 

att förstå informationen eller för att synliggöra ett visst perspektiv om ämnet. Detta faktum är 

inte något märkvärdigt då dagstidningar endast har ett begränsat antal tecken till förfogande i 

sina artiklar. Att ge en bred och nyanserad bild om något kan därför vara komplicerat i 

dagstidningsform. 

 

Denna kommunikationsproblematik kan medföra att den mediala skildringen av en händelse, 

person eller rörelse beskrivs i sensationella ordalag, vilket kan problematiseras vid en djupare 

förståelse av ämnet. Religiösa företeelser kan på så vis konstrueras som något mystiskt, exotiskt 

eller konstigt. Ur denna synvinkel kan religion lätt alieneras och uppfattas som något andra 

människor, ”de religiösa”, sysselsätter sig med. David Thurfjells bok ”Det gudlösa folket: de 

postkristna svenskarna och religionen” beskriver hur denna uppfattning om att vara kristen 

eller religiös har utvecklats till att bli något främmande för den moderna svensken, trots många 

medborgares deltagande i kristna riter och traditioner.1 Givetvis finns det många 

förklaringsmodeller till svenskars distanserade förhållningssätt till religion. Medias 

sensationella skildringar av religiösa aktörer kan dock vara en förklaringsmodell till hur 

individer distanserat sig till religion då ämnet porträtteras på sensationella och extrema vis.  

 

Författarna till antologin ”Värstingkristna i drevet” beskriver detta mediefenomen väl, vilket 

jag tydliggör än mer i uppsatsens forskningsöversikt. I boken tydliggörs hur media vid olika 

tillfällen under 1900-talet bidragit till bilden av olika kristna rörelser som främmande, exotiska 

eller helt enkelt konstiga. Författaren till inledningskapitlet hävdar att den beskrivna bilden av 

religion inom media förekommer då det finns en undermålig förståelse av religion bland 

svenska journalister, vilket påverkar allmänhetens bild av religion i stort.2 

																																																								
1 David Thurfjell, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen (Stockholm: 
Molin & Sorgenfrei, 2015), s. 110-113. 
2 Susanne Wigorts Yngvesson, ”Den religiösa opinionen och makten över tron”, i 
Värstingkristna i drevet, red. Kerstin Elworth (Skellefteå: Artos & Norma, 2010), s. 17-18 
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Mitt mål med denna uppsats är inte att redogöra för ifall detta är fallet eller ej. Jag ämnar snarare 

att utifrån ett medieanalytiskt angreppssätt försöka beskriva vilka parametrar som har varit 

viktiga vid Dagens Nyheters rapportering om och konstruktion av två religiösa aktörer vid 

1900-talets första hälft. Medieanalysen i denna undersökning är således en jämförande analys 

av Dagens Nyheters beskrivningar av de två kristna predikanterna David Petander och Erik 

Andersson.  De mediala beskrivningarna av Petander och Andersson var olikartade. Den ena 

kom att porträtteras som ett helgon och den andra som psykiskt sjuk och farlig för samhället. 

Denna polariserande beskrivning konstruerades trots de många likheter som fanns mellan 

predikanterna då Andersson var en slags lärjunge till Petander under 1910-talet. Minnet av 

Petander och Andersson kan således också tänkas ha påverkats av dagspressens porträttering 

av predikanterna. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur dagstidningen Dagens Nyheter beskrev och 

förhöll sig till två liknande predikanter under 1910, 20, 30 och 40-talet. Syftet är också att återge 

dagstidningarnas beskrivningar av predikanterna, jämföra de olika beskrivningarna samt ur ett 

teoretiskt perspektiv analysera hur dagstidningarna skapar bilden av ”en svensk Franciskus”, 

och ”en svensk Rasputin” som de kom att liknas vid  

 

Utifrån det beskrivna syftet ställs följande två frågeställningar som ämnas besvaras i arbetet: 

 

• Vilka beskrivningar ger Dagens Nyheter om Petander och Andersson och hur skiljer de 

sig åt? 

• Hur kan man förklara dagstidningarnas beskrivningar av Petander och Andersson 

utifrån de teoretiska begreppen representation och gestaltning? 

 

1.3 Källmaterial och avgränsning: 
Källmaterialet till detta arbete består av publicerade tidningsartiklar vars innehåll beskriver 

David Petander och Erik Andersson. I studien analyseras flertalet dagstidningsartiklar, men 

endast från en dagstidning, nämligen Dagens Nyheter. Möjligheten att djupgående analysera 

fler tidningars beskrivningar av predikanterna vore ett alltför stort och tidskrävande arbete än 

vad som beräknats vara genomförbart för detta arbete. Av denna anledning har det varit lämpligt 

att göra en avgränsning gällande antalet dagstidningar.  

 



	
	

6	

Studien har även en bestämd tidsavgränsning. De artiklar från Dagens Nyheter som analyseras 

i studien är publicerade fr.om 1914 till 1942. Källmaterialet inom denna tidsram är gott för 

studiens omfattning. Det finns bara en liten mängd publicerade tidningsartiklar från Dagens 

Nyheter publicerade efter 1942 om predikanterna. Jag har valt att göra denna tidsavgränsning, 

dels då källmaterialet är som störst under den angivna tidsperioden samt att jag velat presentera 

en överskådlig tidsperiod.  

 

Om undersökningens källmaterial bör också nämnas att jag använt mig av litteratur om Petander 

som Dagens Nyheter refererar till vid porträtteringen av honom. Detta källmaterial består av 

”David Petander”3 av Maria Jouvin och ”David Petander: en skildring av hans vandringsår”4 

av Olof Seger. Jag har ej kunnat använt mig av ”Vandrarprästen: David Petanders liv och 

förkunnelse” av Sigge Swensson vilket är en av böckerna som författarartiklarna använde sig 

av vid beskrivningarna av Petander. Dock har jag kunnat använda mig av Sigge Swenssons 

”David Petander: Vandrarprästen, riksförkunnaren: brev, anteckningar, förkunnelse”5, samt 

”David Petander: Hans liv och förkunnelse”6 av Hulda Nygren. Dessa två böcker refereras det 

inte till av artikelförfattarna av tidsförklarliga skäl. Ovan nämnd källmaterial om Petander är 

viktiga pusselbitar för att förstå bildandet av den offentliga bilden av Petander som b.la 

konstruerades av författarna och dagspress. 

 

1.4 Tidigare forskning:  
Det finns en liten begränsad mängd forskning om David Petander och Erik Andersson. Om Erik 

Andersson går det endast att finna Clas Svahns redogörelse om Anderssons liv och sektbildning 

i boken ”Sekter och hemliga sällskap i Sverige och världen”.7 Boken är ej en akademisk skrift 

och det är en liten del av boken som handlar om Andersson. Jag väljer att benämna Svahns 

undersökning av Andersson som tidigare forskning då det är den enda publicerade redogörelsen 

av Andersson och hur predikanten kom att beskrivas offentligt i media. 

 

																																																								
3 Maria Jouvin, David Petander (Örebro: Lindhska bokhandeln, 1921) 
4 Olof Seger, David Petander: En skildring av hans vandringsår (Uppsala: J.A. Lindblads 
förlag, 1929) 
5 Sigge Swensson, David Petander: Vandrarprästen, riksförkunnaren: brev, anteckningar, 
förkunnelse (Uppsala: J.A. Lindblads förlag, 1952) 
6 Hulda Nygren, David Petander: Hans liv och förkunnelse (Göteborg: Sanningsröstens förlag, 
1960) 
7 Clas Svahn, Sekter hemliga sällskap och domedagsprofeter i Sverige och världen 
(Sundbyberg: Semic, 2012) 
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Det finns liten mängd tidigare forskning där David Petanders liv och trosuppfattning beskrivs. 

Exempel på sådan forskning är Anton Geels ”Hjalmar Ekström 1885-1962: en 

religionspsykologisk studie av hans religiösa utveckling”8, samt religionshistorikern Efraim 

Briems ”Helgon och helgonliv”9. Geels forskning är en religionspsykologisk studie om Hjalmar 

Ekström, men i avhandlingen beskrivs Petanders liv och budskap kortfattat, samt hur han kom 

att influera Hjalmar Ekström. I Briems bok sammanfattas helgonets roll och status inom 

religionen. Fem kristna helgon beskrivs varav Petander är en av de fem. Briem redogör för 

läsaren om Petanders liv, förkunnande budskap, samt hur Petander kan förstås som ett lutherskt 

helgon utifrån Nathan Söderbloms helgondefinition. Det har aldrig gjorts någon mediaanalys 

av hur Petander och Andersson mottogs i dagspressen. Med denna uppsats hoppas jag fylla den 

kunskapsluckan. 

 

Det har skrivits en hel del mediaanalyser om hur religion skildras i media. Jag kommer nämna 

två mediaanalyser som undersökt hur svensk dagspress under 1900-talet skildrat olika kristna 

aktörer och samfund. Antologin ”Värstingkristna i drevet” är en sådan analys. I denna 

undersökning beskrivs hur olika kristna rörelser skildras som otidsenliga eller t.o.m. 

samhällsfarliga enligt dagstidningsjournalister. Katolskt klosterliv beskrivs exempelvis i 1960-

talets Sverige som ”andligt koncentrationsläger”10 medan pingstvänner under tidigt 1900-tal 

skildrades vara sinnesförvirrade eller besatta av demoner.11 En röd tråd i undersökningen 

tydliggörs av författaren till inledningskapitlet är hur journalisters beskrivningar av dessa 

religiösa grupperingar tycks präglas av okunskap och främlingskap. Samma författare tydliggör 

hur mediaanalysen påvisar hur de journalistiska skildringarna som exemplifieras inte är särskilt 

neutrala och sakliga, samt att agendan gentemot dessa värstingkristna blir stereotyp och hätsk.12  

 

																																																								
8 Antoon Geels, Mystikern Hjalmar Ekström 1885-1962: En religionspsykologisk studie av 
hans religiösa utveckling (Doxa, 1980) 
9 Efraim Briem, Helgon och Helgonliv (Lund: C.W.K. Gleerups förlag, 1942) 
10 Yvonne Maria Werner, ”Himmelskt fängelse eller andligt vilorum: svenska perspektiv på 
klosterliv” i Värstingkristna i drevet, red. Kerstin Elworth (Skellefteå: Artos & Norma, 2010), 
s. 26. 
11 Nils-Eije Stävare, ”Pingstvännerna – värstingkristna för hundra år sedan” i Värstingkristna i 
drevet, red. Kerstin Elworth (Skellefteå: Artos & Norma, 2010), s. 67-70. 
12 Wigorts Yngvesson, ”Den religiösa opinionen och makten över tron”, s. 18-20. 
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Den andra mediaanalysen av kristna aktörer är Sven Thidevalls ”Kampen om 

samhällsreligionen – Dagens Nyheters djävulskampanj 1909”.13 Djävulskampanjen var en 

medial sensation under 1909 och beskrivs av Thidevall som en slags tidig konfrontation mellan 

en modern dagstidning och en kyrka som var förankrad i tradition.14 Den journalistiska idén till 

djävulskampanjen var att ställa präster inom svenska kyrkan tills svars angående hur de förhöll 

sig till en existerande djävul och helvete.15 Motivet för dagstidningen var att ifrågasätta den 

teologiska idén om ett existerande helvete som var så väl förankrad i kyrkans och samhällets 

idévärld. Tidningens hållning var att den teologiska idén om helvetet var en central kyrklig 

dogm som var föråldrad och skadlig på samhälls och individnivå. Kyrkan borde därför 

”avdiaboliseras” som det uttrycktes.16  

 

Thidevalls undersökning tydliggör hur Dagens Nyheter som medial aktör kunde föra och vinna 

debatten om djävulsfrågan gentemot den statskyrkliga aktören. Thidevall menar att den 

vinnande faktorn var hur Dagens Nyheter kunder föra debatten på sin egen arena, där moderna 

pressoffentliga regler gäller, vilket var något som var främmande för kyrkan vid tidpunkten. 

Därmed anses ”djävulskampanjen” vara ett tidigt tecken av en samhällelig tendens där pressen 

vann kommunikationsprivilegiet på kyrkans bekostnad.17  

 

Därtill har det också varit av intresse för mig att fortsätta undersöka Dagens Nyheters 

porträttering av religiösa aktörer under det tidiga 1900-talet vilket Thidevalls undersökning är 

ett bra exempel på. Med tanke på tidigare forskning finns ett behov av att vidare undersöka och 

nyansera Dagens Nyheters uppfattning av och förhållande till religiösa aktörer under det tidiga 

1900-talet. 

 

																																																								
13 Sven Thidevall, Kampen om samhällsreligionen: Dagens Nyheters djävulskampanj 1909, 
(Skellefteå: Artos & Norma, 2016) 
14 Thidevall, Kampen om samhällsreligionen – Dagens Nyheter djävulskampanj 1909, s. 15-
16. 
15 Thidevall, Kampen om samhällsreligionen – Dagens Nyheter djävulskampanj 1909, s. 16. 
16 Thidevall, Kampen om samhällsreligionen – Dagens Nyheter djävulskampanj 1909, s. 250. 
17 Thidevall, Kampen om samhällsreligionen – Dagens Nyheter djävulskampanj 1909, s. 249-
250. 
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1.5 Metod:  
För att utföra en mediaanalys av hur Petander och Andersson beskrevs i Dagens Nyheter så har 

jag använt mig av kvalitativ textanalys18 som metod. Målet med detta metodval är att kunna 

analysera och tolka innehållet i flertalet olika dagstidningsartiklar utifrån en viss kategorisering 

av bestämda teman och mönster. På så vis vill jag försöka undersöka vilken bild av de båda 

predikanterna som porträtterades i dagstidningsartiklarna genom att analysera beskrivningarna 

av dem utifrån en bestämd tematisk ordning. De teman som analyseras i undersökningen är 

dagstidningens beskrivning av predikanternas utseende, personlighet, livsstil, trosåskådning 

samt hur de benämns. Med metoden ämnar jag att analysera beskrivningarna utifrån teman för 

att sedan analysera vilken helhetsbild av personen som beskrivningarna skapar. I mitt arbete 

har jag använt mig av kungliga bibliotekets databas för att finna tidningsartiklar, samt gjort ett 

avgränsat urval vilket jag tidigare beskrivit. 

 

1.6 Teori  
För att göra en mediaanalys av dagstidningarnas olikartade skildringar av de två nämnda kristna 

gestalterna så ämnar jag i mitt arbete använda mig av två teoretiska begrepp, nämligen 

representation och gestaltning. 

 
1.6.1 Representation 
I uppsatsen använder jag Stuart Halls teoretiska begrepp representation. I boken 

”Representation” beskriver Hall begreppet som: 

 

Representation is the production of meaning through language. In representation, 

constructionists argue, we use signs, organized into languages of different kinds, to 

communicate meaningfully with others.19  

 

Begreppet används för att förklara hur människan skapar mentala representationer av världen 

för att klassificera och ge mening till den värld hon är en del av. Det behövs ett ’språk’ för att 

lyckas kommunicera de mentala konstruktionerna och dess mening. Detta ’språk’ använder 

likaså representationer för att kommunicera meningsfullt. Kommunikation och språk skall i 

																																																								
18 Chad Nelson & Robert H. Woods, Jr, ”Content analysis” i The routledge handbook of 
research methods in the study of religion, red. Micheal Stausberg & Steven Engler (London: 
Routledge, 2011), s. 109. 
19 Stuart Hall, ”The work of representation” i Representation, 2 uppl, red. Stuart Hall, Jessica 
Evans & Sean Nixon (London: Sage, 2013), s. 14. 
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denna kontext inte förstås som enbart talat språk utan här inkluderas olika former av 

kommunikation som exempelvis kroppsspråk, bildkonst, dans eller musik. Huvudpoängen är 

att människan använder sig av kommunikation för att överföra budskap och mening till andra. 

 

De representationer som individen använder sig av för att kommunicera med omvärlden är ett 

resultat av de sociala konventioner hon tar del av då hon internaliseras och blir en del av 

kulturen. Hall beskriver det som att människan som kulturell varelse lyckas delge mening till 

andra via kommunikationen. På så vis skapas och etableras bilder av verkligheten. Dessa 

meningsskapta beskrivningar av verkligheten kan dock te sig olika inom olika kulturer eller 

perioder då beskrivningarna är människoskapta och inte bär på någon slutgiltig ultimat 

sanning.20 Begreppet representation kan användas för att förstå hur media presenterar och 

kommunicerar en viss mening åt en händelse. Dagstidningars bild och ordval strukturerar och 

formar en viss mening av en komplex verklighet. De mediala kommunikationsvalen (t.ex. ord 

och bild) representerar olika uppfattningar, känslor eller fördomar som finns inom den 

människoskapta kulturen. Media kan därför använda sig av representation för att poängtera vad 

som uppfattas som det normala, önskvärda eller problematiska inom samhället. På så vis kan 

representation brukas inom media för att förtydliga samhälleliga konventioner eller stereotypa 

karaktärsdrag.21 

 

1.6.2 Gestaltning 
Gestaltningsbegreppet är mer känt under det engelska begreppet ”framing”. Teorin bakom 

begreppet syftar till att förklara hur kommunicerande mediala aktörer väljer att gestalta en viss 

händelse på ett visst sätt. Ofta kommuniceras och presenteras också en viss problematik. Hur 

gestaltningen, alltså beskrivningen av ett händelseförlopp och dess aktörer, går till är upp till 

den som rapporterar om nyheten. Nyhetsgestaltning har alltså en viss selektiv funktion där den 

producerande journalisten väljer vilken information som skall belysas och vilken information 

som undanhålls.22  

 

Centralt inom gestaltningsteorin är alltså hur mediala producenter utför medvetna eller 

omedvetna val när gestaltningen presenteras på ett visst vis. Lecheler och de Vreese beskriver 

																																																								
20 Hall, Representation, s. 45-46. 
21 Stuart Hall, ”The spectacle of the ’other”’, i Representation, 2 uppl, red. Stuart Hall, Jessica 
Evans & Sean Nixon (London: Sage, 2013), s. 247-248. 
22 Sophie Lecheler & Claes H. de Vreese, News Framing effects (London: Routledge, 2019), s. 
3. 
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det som en ”medial paketering” där olika metaforer, exempel, fraser, skildringar (källor) och 

bilder kan användas för att gestalta verkligheten på ett specifikt vis.23 Lecheler och de Vreese 

beskriver även att gestaltningsteorin ämnar förklara hur mediakonsumentens världsbild kan 

påverkas av mediaproducentens gestalning av verkligheten. Detta fenomen kallas för ”framing 

effect”.24 

 

Jag använder mig av de teoretiska begreppen representation och gestaltning i mitt arbete för att 

försöka undersöka på vilket sätt som dagstidningarna beskriver Petander och Andersson som 

religiösa aktörer. Representation används för att analysera vilka ordval som används av 

dagstidningen för att tydliggöra konventioner och stereotyper. Gestaltning används för att 

synliggöra hur predikanterna skildras i stort, alltså hur dagstidningen ”paketerar” 

verklighetsbilden av predikanterna. Jag ämnar även undersöka hur den tidigare beskrivna 

”mediala paketeringen” kan tänkas påverka den allmänna bilden av de två predikanterna. 

 

1.7 Disposition  
I nästkommande kapitel presenteras en historisk bakgrund för läsaren. Först redogörs den 

historiska kontext som predikanterna levde i vilket kännetecknades av stora samhälleliga, 

religiösa och sociala förändringar. Två viktiga influenser för Petanders trossåskådning 

presenteras därefter nämligen liberalteologi och Leo Tolstoy. I bakrundskapitlets sista del ges 

en sammanfattning av predikanternas liv och trossuppfattning.    

 

I Kapitel 3 och 4 sammanställer jag data, alltså rapporteringen om predikanterna utifrån fem 

olika teman. Målsättningen med den tematiska indelningen av tidningens rapportering av 

Petander och Andersson var att tydligare synliggöra hur och på vilket sätt tidningen använder 

sig av representation och gestaltning vid rapporteringen. I Kapitel 5 jämförs tidningens 

rapportering av predikanterna utifrån den tematiska uppdelningen för att tydliggöra vilka 

skillnader som finns gällande tidningens beskrivningar av predikanterna. Tidningens olikartade 

beskrivningar av predikanterna analyseras sedan i kapitel 6 utifrån de teoretiska begreppen 

representation och gestaltning med syftet att försöka förklara hur tidningen lyckades 

porträtteras predikanterna så olika. Slutligen sammanfattar jag undersökningens resultat i 

kapitel 7 samt redogör egna tankar om resultatet. 

																																																								
23 Lecheler & de Vreese, The framing effect, s. 5. 
24 Lecheler & de Vreese, The framing effect, s. 13-14. 
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Kapitel 2 Historisk bakgrund 

2.1 Inledande bakgrundsbeskrivning 
I det här kapitlet ämnar jag ge en relevant bakrundsbeskrivning av de två predikanterna samt 

beskriva den historiska kontext då predikanterna levde. Centralt under historiska kontexten är 

de förändringar som skedde i det kyrkliga och religiösa landskapet under denna tid. Ur denna 

aspekt var väckelserörelsen en stor förändring i det religiösa landskapet i Sverige vilket redogör 

nedan. I kapitlet redogörs även, enligt tidigare forskning, två viktiga influenser för Petanders 

tänk och levnadsval, nämligen den tyska liberalteologin samt den ryska författaren och kristna 

fritänkaren Leo Tolstoy. Dessa influenser beskrivs ha inspirerat Petanders tolkning av 

kristendomen, vilket i sin tur lär inspirerat Andersson då han var en anhängare av Petander lära.  

Både den historiska kontexten samt de nämnda influenserna är nödvändigt att beskriva för att 

förstå de historiska personerna Petander och Andersson samt hur deras världsbild kan ha 

formats.  

 
2.2 Till kristendomens ursprung för en ny tid: Väckelse, Tolstoy och liberalteologi 
 

2.2.1 Väckelse: 
1800-talet var ett sekel med stora samhällsförändringar. Vetenskapligt förankrade samt 

materialistiska idéströmningar, likt Darwins evolutionslära, började konkurrera med 

kristendomens världsåskådning. Upplysningstidens idéer om mänsklig frihet och rättighet 

började på allvar gro i samhället. Medborgerlig mobilisering och gruppering inom både den 

politiska och religiösa sfären kritisera vad som menade vara en föråldrad samhällsordning.  

 

Medborgarnas samhällskritik var riktat mot det s.k. enhetssamhälle som under århundranden 

bidragit till att medborgarna hade begränsad religiös och politisk frihet.25 Liberala idéer om 

medborgarens frihet och hennes samhälleliga rättigheter började på bred front etablera sig i det 

svenska samhället kring 1800-talets mitt.26 Föreställningar om människans frihet och hennes 

personliga relation till och ansvar inför Gud stod i kontrast mot den statskyrkliga kristendomen 

vilket av många 1800-talskristna ansågs stå för en ”död eller sovande tro som behövde 

väckas”27.Väckelserörelsen började formas under 1800-talets mitt i vilket samhällsförändringar 

																																																								
25 Martin Berntson, Bertil Nilsson och Cecilia Wejryd, Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk 
kyrkohistoria (Skellefteå: Artos & Norma, 2012), s. 268. 
26 Berntson, Nilsson och Wejryd, Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria, s. 257. 
27 Berntson, Nilsson och Wejryd, Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria, s. 259. 
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och den kristna omvändelsen stod i fokus. Väckelserörelserna var den första av tre stora 

folkrörelser som växte fram under 1800-talets andra hälft. De två andra rörelserna var 

nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Gemensamt för dessa medborgerliga rörelser var en 

strävan att förändra ett orättvist samhälle. Statskyrkan var måltavlan för både kristna 

väckelserörelser28 och arbetarrörelser29 trots rörelsernas fundamentalt olika syn på 

kristendomen.  

 

Som ett resultat av folkrörelsernas allt mer häftiga kritik mot kyrkan så förlorade statskyrkan 

anseende och maktställning i förhållande till dess tidigare ställning i samhället. Statskyrkan 

tvingades enkelt uttryckt att anpassa sig allt mer efter de krav på samhällsförändringar som 

gjorde sig hörda i Sverige. Konventikelförordningar30 från år 1858 samt dissenterlagen31 1873 

möjliggjorde att medborgare kunde grunda nya församlingar, lämna den statskyrkliga 

gemenskapen samt få rätten att bedriva sin tro mer flexibelt utan att bli betraktade som farliga 

avfällingar. Rent juridiskt var detta ett tecken på folkväckelsens genomslag i samhället. Ur 

denna samhällsförändrande väckelserörelse etableras olika frikyrkliga församlingar i Sverige, 

exempelvis baptistiska, nyevangelikala och metodistiska. Församlingarna växte i takt med dess 

missionerande kallelse. Under denna tid började kringvandrande predikanter, även kända under 

samlingsnamnet kolportörer, resa runt i landet för att predika och missionera dess församlings 

fromhetsideal och syn på kristendom. Dessa kringresande väckelseaktivister bidrog till att 

påverka och förändra allmänhetens syn på svenska kyrkan och dess prästämbete, vilket 

väckelsens aktivister oftast inte såg med blida ögon gentemot.32 

 

Väckelsens kritik gentemot statskyrkan var mångbottnad och såg olika ut i olika frikyrkliga 

församlingar. Centralt var idén om individens omvändelse till den rätta kristna tron och ett 

återupprättande av ett äkta församlingsliv där man kollektivt lever ett kristet gemenskapsliv.33 

Individens andliga liv stod i centrum bland väckelserörelsen snarare än svenskkyrklig tradition, 

dogmatik, liturgi och sakramentslära. I vissa nyevangelistiska kretsar började man t.o.m. skilja 

på ”guds barn” (de som följde församlingen) och världens barn och uppmanade guds barn att 

																																																								
28 Oloph Bexell, Sveriges Kyrkohistoria: 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid 
(Stockholm: Verbum, 2003), s. 166. 
29 Bexell, Sveriges Kyrkohistoria: 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, s.170-173. 
30 Bexell, Sveriges Kyrkohistoria: 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, s. 38. 
31 Bexell, Sveriges Kyrkohistoria: 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, s. 96. 
32 Bexell, Sveriges Kyrkohistoria: 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, s. 59. 
33 Bexell, Sveriges Kyrkohistoria: 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, s. 39. 
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ta avstånd från ”världen”.34 Väckelserörelsen ifrågasatte det statskyrkliga prästämbetes bibliska 

legitimitet. Man menade att det nytestamentliga förkunnandet till människan var att alla sanna 

kristna bör få förkunna det kristna budskapet, likt en omvänd kolportör.35 På liknande vis kunde 

kritiken riktas mot det prästerliga ämbetets ensamrätt till predikande i gudstjänstrummet eller 

ensamrätten att utföra kyrkliga sakrament såsom nattvard och dop.36  

Medborgarnas inställning till statskyrkan som institution förändrades som sagt under 1800-

talets andra hälft och vid sekelskiftet var kyrkans maktställning minskad i jämförelse med 100 

år tidigare. Kvar stod svenska kyrkan som porträtterades som en historiskt maktfullkomlig och 

stelbent institution av folkrörelseaktivisterna.  

 

2.2.2 Tolstoy 
I de texter som går att läsa om David Petanders liv och hans kristna livsåskådning så framhålls 

Leo Tolstoy som en betydelsefull influens. Detta nämns b.la. i Geels tidigare nämnda bok37 

samt av Briem38. För att få klarare förståelse över Petanders och så även Anderssons levnadsval 

så ämnar jag kort beskriva Tolstoys kristna världsbild.  

 

Under de sista två årtiondena av 1800-talet kom den ryske adelsmannen Leo Tolstoy att 

publicera böcker som var icke-fiktionära, etablissemangskritiska och filosofiska i sin stil. 

Författaren studerade bibeln, med särskilt fokus på bergspredikan. Tolstoy kom att bli djupt 

tagen över Jesu klara kärleksbudskap, men förfärades samtidigt över hur människor hade så 

svårt att leva efter detta. Tolstoy kom att kritisera den samhällsordning människan lever i, som 

får henne att leva fel och omoraliskt. En särskilt stor kritik gav författaren till den rysk-ortodoxa 

statskyrkoinstitutionen. Tolstoy menade att kyrkan tidigt i historien lurat bort sig själv från Jesu 

ursprungliga kristendom. Kyrkan hade istället allierat sig med den korrumperade statsmakten, 

sanktionerad för våld och krig och låtit ett fåtal människor härska över andra. Tolstoy menade 

att kyrkan som institution hade kommit att stå i motsats till vad Jesu predikande om hur kristna 

bör leva.39 Med verk som ”Min religion” (1884), ”Guds rike finns är inom dig” (1893), 

																																																								
34 Bexell, Sveriges Kyrkohistoria: 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, s. 66-67. 
35 Bexell, Sveriges Kyrkohistoria: 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, s. 97. 
36 Bexell, Sveriges Kyrkohistoria: 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, s. 46, 131. 
37 Geels, Mystikern Hjalmar Ekström 1885-1962: En religionspsykologisk studie av hans 
religiösa utveckling, s. 104, 110. 
38 Briem, Helgon och helgonliv, s. 276-279. 
39 ibid. 
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redogjorde Tolstoy för sin egen kristendomssyn samt vad han menade var fel med den 

maktfullkomna, människoskapta samhällsordningen. 

 

Tolstoy beskrev Gud som livets och kärlekens Gud.40 Han menade att Gud som koncept 

svårförståeligt för människan, men han beskriver Gud som den yttersta källan till allt liv. Alltet 

manifesteras av Gud, och finns till p.g.a. Guds ständigt givande kärlek. För Tolstoy är Gud 

kärleken i den renaste, sannaste och givande slag.41 Gud är perfektion med sin ständigt givande 

kärlek. Jesus är denna perfektion i mänsklig gestaltning. Perfektion i mänsklig form. Tolstoy 

menade, att människans mål bör vara att sträva efter denna perfektion, som hon är en del av.42 

Hon gör det genom att leva enligt Jesu bud med ständigt givande kärlek till sin nästa som högsta 

ideal. Först då kan människan frälsas och finna guds rike inom sig då hon lever och lär enligt 

Guds perfektion. Tolstoy menade att den Gud som Jesus levde för och talade om har blivit 

missförstådd av kyrkan sedan dess tidigaste dagar.43 

 

Författaren menade att människan i sin essens är en kärlekspartikel.44 En partikel i den stora 

världsorganism som styrs av Guds givande kärlek. Men människan lär sig, genom att deltaga i 

samhällets olika maktstrukturer, att ej leva i kärlek vilket är hennes sanna natur. Hon lever 

tvångsmässigt för sitt egna bästa i åtanke snarare än sin nästas bästa, då detta är den 

människoskapta tankestrukturen som råder enligt Tolstoy.45 Människan behöver därför frigöra 

sig från samhället. Författaren idealiserade därav ett anarkistiskt kristet samhälle, bortom 

samhällets bojor som kedjade människan i en cynisk maktfullkomlig tankestruktur. Vid 

människans frigörelse från samhällets maktstrukturer kan kristna kärleksfulla relationer stå i 

centrum menade författaren.46 Tolstoy går till särskild hård attack mot kyrkan som han menade 

säger sig stå för det goda medan de egentligen är en del av den beskrivna egoistiska 

maktstrukturen vilket har i syfte att kontrollera människan.47 Människan följer den dogmatiska 

kyrkan och dess hierarkiska prästadöme för att undslippa guds straff i detta eller nästkommande 

liv. De lever alltså för sitt egna bästa (skydda sig från straffet) istället för andras bästa. De 

																																																								
40 Richard F. Gustafson, Leo Tolstoy resident and stranger: A study in fiction and theology 
(Princeton: Princeton University Press, 1986), s. 88. 
41 Gustafson, Leo Tolstoy resident and stranger: A study in fiction and theology, s. 92-93. 
42 Gustafson, Leo Tolstoy resident and stranger: A study in fiction and theology, s. 427-432. 
43 Gustafson, Leo Tolstoy resident and stranger: A study in fiction and theology, s. 144, 190. 
44 Gustafson, Leo Tolstoy resident and stranger: A study in fiction and theology, s. 87-88. 
45 Gustafson, Leo Tolstoy resident and stranger: A study in fiction and theology, s. 393-396. 
46 Gustafson, Leo Tolstoy resident and stranger: A study in fiction and theology, s. 397-402. 
47 Gustafson, Leo Tolstoy resident and stranger: A study in fiction and theology, s. 440-441. 
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missar Jesu huvudbudskap till människan att leva i kärlek till sin nästa vilket är människans 

egentligen naturliga plats i guds riket. 

 

 

2.2.3 Liberalteologi 
David Petander skall även ha inspirerats av tysk liberalteologi vilket var en slags teologisk 

nymodighet under 1800-talet samt kring sekelskiftet. Religionshistorikern Briem som skrev om 

Petander i sin bok ”Helgon och helgonliv” menar att det liberalteologiska budskapet hade en 

avgörande betydelse för Petanders förkunnande och gärning.48 Petander kom att läsa om 

liberalteologi under sin studietid i Uppsala. Han lyssnade även på en av de mest kända 

liberalteologerna, Adolf von Harnacks, föreläsningar under sin studietid i Berlin 1903.49 

 

Vad var då liberalteologins budskap? Redaktören till boken “Adolf von Harnack: Liberal 

theology at its height” redogör i inledningskapitlet hur liberalteologerna ville, med 

historikvetenskapliga metoder, exempelvis försöka förstå vad kristendomen var och är för 

religion, samt vem Jesus var som historisk person.50 Man ville gå till kristendomens grund, 

bortom kyrkliga institutioners dogmer och sakrament. För att göra detta så menade 

liberalteologer att evangelierna är av yttersta betydelse för att förstå centralgestalten Jesus. Man 

behövde också förstå den sociala kontext som människan Jesus var född i. Liberalteologernas 

syfte med att använda historisk-kritiska verktyg i forskningen var inte att förneka Jesus som 

helig eller Kristendomen som ett påhitt. Tvärtom var ambitionen att stärka den protestantiska 

teologin och tron genom att med vetenskapliga metoder understryka kärnan i kristendomens 

lära, vilket von Harnack menade vara Jesu Kristus budskap till människan om det kommande 

guds riket.51 

 

Huvudpoängen inom liberalateologin var alltså att undersöka hur kyrkliga institutioner sedan 

Kristendomenas tidigaste dagar feltolkat och förvanskat Jesu ur-budskap.52 Man menade att 

Jesu budskap, och frälsning via Jesus, når man genom att förstå och leva efter Jesu evangelium 

																																																								
48 Briem, Helgon och helgonliv, s. 272. 
49 Briem, Helgon och helgonliv, s. 274. 
50 Adolf von Harnack, red. Adolf von Harnack: Liberal theology at its height (London: Collins, 
1989), s. 11-12. 
51von Harnack, red. Adolf von Harnack: Liberal theology at its height, s. 137-141. 
52 Briem, Helgon och helgonliv, s.272-274. 



	
	

17	

som är som tydligast i bergspredikan.53 Gudsriket skulle inte förstås som en eskatologisk, 

framtida eller utomvärdslig plats. Istället ansågs det att Jesu budskap var att gudsriket var mitt 

ibland människorna då riket var något som kunde uppstå i människans hjärta i och med Jesu 

budskap och ankomst till mänskligheten.54  

 

2.3 David Petander 
Den nämnda historiska kontexten, Tolstoy och liberalteologin bildar bakgrund till de historiska 

personerna Petander och Andersson och dess förkunnande budskap och livsgärning. 

Predikanterna hade en Tolstoyansk kritik gentemot samhälleliga maktstrukturer, ägandeskap, 

kyrkliga institutioner samt dogmer. Båda predikanterna förordande en kristendom som likt 

liberalteologin och den Tolstoyanska kristendomsbeskrivningen eftersökte Jesu ur-budskap 

vilket menades vara den rätta Kristendomen oförvanskat av kyrklig dogmatik. Med denna sanna 

kristendom var bergspredikan samt det kommande (inomvärldsliga) Gudsrike det centrala. 

Budskapet hos predikanterna var att människan kan och bör leva likt Jesus lärde och levde.  

Men människan tänktes då behöva ta avstånd från den destruktiva världsordningen. Denna 

världsordning menade Petander själv var ”grundad på kärlek till det jordiska, skapade tingen 

och tron på dem”55. Det Petanderska budskapet var ett handlingsbudskap. Människan menade 

han behöva ändra levnadssätt och omvända sig till Jesu handling i praktik istället för att följa 

samhälleliga och kyrkliga levnadsmönster. Petander ansåg att ”Kristus måste taga gestalt i 

oss”56 vilket Swensson menar var Petanders mest centrala budskap. Först då, när människan 

omvänt sig i praktiken, så kan hon frälsas, och bidra till att världen blir det guds rike som Kristus 

kom för att ge till människan. 

 

Emellertid behövs mer bakgrundsinformation om predikanternas liv för att lättare förstå den 

information som ges i dagstidningsartiklarna som omnämns i uppsatsens analysdel. David 

Petander föddes 1875 i Göteborg. Han växte upp i en pietistisk familj vars levnadsmönster 

enligt Briem kännetecknades av ett världsförsakande fromhetsliv.57 De världsförsakande 

																																																								
53 Geels, Mystikern Hjalmar Ekström 1885-1962: En religionspsykologisk studie av hans 
religiösa utveckling, s. 104. 
54 von Harnack, red. Adolf von Harnack: Liberal theology at its height, s. 138-139. 
55 Sigge Swensson, David Petander: Vandrarprästen, riksförkunnaren: brev, anteckningar, 
förkunnelse, s. 81. 
56 Sigge Swensson, David Petander: Vandrarprästen, riksförkunnaren: brev, anteckningar, 
förkunnelse, s.12. 
57 Briem, Helgon och helgonliv, s. 268. 
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livsideal som Petander kom att förespråka under sina predikningar som den 

gudsrikeförkunnande vandrarprästen kan alltså tänkas ha format Petander redan sen barnsben. 

År 1894 flyttade Petander till Uppsala för att studera vid teologiska fakulteten, med målet att 

bli docent i kyrkohistoria.58 Petanders syster Maria Eklund, fru till biskopen i Karlstad stift J.A. 

Eklund, beskriver hur Petander periodvis tog del av studentlivets nations, idrotts och 

musikverksamheter.59 Det utåtriktade studentlivet kom dock ej att tillfredsställa honom. Han 

beskriver i brev till svågern Eklund samt till systern hur han självmant levde ett ensamt liv i 

Uppsala då han ej trivts med studenternas brist självständighet och allvar samt lärarnas brist på 

idealitet och energi.60 Petander beskriver i samma brev hur universitetskollegorna spenderar för 

mycket tid i nöjessälskap och för lite tid ensamma och att människans ädlaste anlag inte kan bli 

realiserade med detta typ av leverne. Redan under Petanders tidiga studentår märks alltså de 

världsförsakande och idealistiska drag som kom att känneteckna ”Vandrarprästen”. 

  

Hösten 1903 avbryter Petander hastigt sina avhandlingsstudier, lämnar Uppsala och hoppar av 

den akademiska livsbana som tidigare utgjorde hans livsvision.61 Istället tog han en teologisk 

kandidatexamen och låter sig prästvigas i Härnösands stift 29 oktober 1903 Från och med denna 

dag kom han att tjänstgöra som präst i Svenska Kyrkan i sju år i olika församlingar inom stiftet. 

Han kom lokalt att bli känd som en märklig präst vilket även var den bild som kom att beskriva 

honom 10 år senare i nationell dagspress. Levnadstecknaren Hulda Nygren beskriver det som 

att Petander fr.o.m. med de tidiga prästdagarna tog Jesu förkunnelse på orden och hade som 

mål att omsätta dem i livet, vilket resulterade i att han ansågs vara en underlig präst.62 Idealet 

för den nyexaminderade prästen var att utföra den kristna kärlekshandlingen till sin nästa. 

Petander menade att ”tro utan gärning är död”63 och som en kristen representant krävdes 

gärning snarare än olikartade teologiska utlägg. Han beskrivs att ej ha tillåtit något materiellt 

överflöd och levde spartanskt med hemmasnickrade möbler och lät sitt egna hem stå öppet för 

fattiga samt hjälpte de behövande och sjuka med pengagåvor eller olika typer av tjänande 

handlingar såsom matlagning, vedhuggning eller städning.64 

																																																								
58 Maria Jouvin, David Petander, s. 3. 
59 Sigge Swensson, David Petander: Vandrarprästen, riksförkunnaren: brev, anteckningar, 
förkunnelse, s. 67-68. 
60 Sigge Swensson, David Petander: Vandrarprästen, riksförkunnaren: brev, anteckningar, 
förkunnelse, s. 14-17. 
61 Briem, Helgon och helgonliv, s. 280. 
62 Hulda Nygren, David Petander: Hans liv och förkunnelse, s. 16. 
63 Briem, Helgon och helgonliv, s. 280-281. 
64 Hulda Nygren, David Petander: Hans liv och förkunnelse, s. 17-19. 
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Petanders livsföring under sina år som präst i svenska kyrkan kom att väcka anstöt, särskilt 

bland församlingarnas högre uppsatta, vilka menade att hans livsföring inte kunde vara förenat 

med det för samhället betydelsefulla prästämbete som Petander innehade. Petander tycks med 

tiden också ha känt en kluvenhet inför att vara både Guds präst och statens präst. Dessa både 

ämbeten tycktes för honom inte vara förenliga med hans kall som gudsrike förkunnare. Efter 

en månads ledighet med avskilt leverne i jämtländska fjällen tycks han bestämt sig för att lämna 

sin tjänst som präst inom svenska kyrkan.65 Hulda Nygren beskriver hur Petander menade att 

sitt kall var att ”uttaga ett folk ur den nuvarande världsordningen, in i Kristi rike”66 som en Jesu 

Kristi präst istället för en statspräst. Innan sitt avbrott från svenska kyrkan i november 1910 så 

predikande han i Ånge kyrka att: ”Gud behöver inga kyrkor. Gud behöver inga bönehus. Gud 

behöver inga präster. Gud behöver inga predikanter. Men han behöver människor, fyllda med 

sin ande”.67 Med kallelsen att fylla människorna med Jesu ande började han vandra genom 

Sverige i fyra år för att förkunna om det kommande Gudsriket.  

  

Vid sitt avsked från Ånge 1910 skänkte Petander det mesta av värde och levde därefter hemlös 

och sov där husrum gavs eller ute i naturen ifall så behövdes. Under de kommande fyra 

vandrings och predikoåren predikade han i byar och städer i Hälsingland, Dalarna, Gästrikland, 

Västmanland, Uppland, Närke och Stockholm. Många stats och frikyrkoförsamlingar kom att 

misstänkliggöra Petander vilket därmed resulterade att han ofta ej kunde använda dess 

församlingsrum vid sina predikningar.68. Han kom att predika där tillstånd gavs vilket kunde 

vara i ett fåtal kyrkolokaler, privata hem eller ute i det fria såsom i Falun.69 Petander hade enkla 

arbetskläder på sig under sin tids som ”vandrarpräst” vilket kom att väcka stor uppmärksamhet 

bland folk och media.70 

 

Under sina vandringsår kom Petander att få många anhängare och följeslagare, s.k 

”Petandervänner”71 såsom Erik Andersson, samt Hjalmar Ekström. Geels beskriver hur 

																																																								
65 Hulda Nygren, David Petander: Hans liv och förkunnelse, s. 19-22. 
66 Hulda Nygren, David Petander: Hans liv och förkunnelse, s. 23. 
67 Briem, Helgon och helgonliv, s. 286. 
68 Briem, Helgon och helgonliv, s. 289. 
69 Hulda Nygren, David Petander: Hans liv och förkunnelse, s 35. 
70 Hulda Nygren, David Petander: Hans liv och förkunnelse, s. 27-28. 
71 Geels, Mystikern Hjalmar Ekström 1885-1962: En religionspsykologisk studie av hans 
religiösa utveckling, s. 127. 
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Ekström väljer en liknande levnadsbana som Petander efter att ha mött Petander och den s.k. 

Petanderkretsen samt hur Ekströms arbetsgivare, pastorn i en statskyrklig församling i Västra 

Götaland, beskriver hur diakonen Ekström ryckts med i ”den petanderska villfarelsen”72. En 

del av Petanders vandrande följeslagare tycks ha påbörjat mytologiseringen av Petander som 

en svensk Franciskus genom att berätta hur vilda djur, likt tama djur, kommit fysiskt nära 

Petander ute i naturen. Enligt dessa berättelser sägs Petander ha förklarat hur ” även djuren äro 

känsliga för kärleken”73. Liknelsen med Franciskus skall förstås utifrån det medeltida katolska 

helgonet som hade en försakande och naturnära livsstil. 

 

När första världskriget bröt ut hade Petander vandrat och predikat i nästan fyra år. Vid denna 

tidpunkt var han fysiskt svag. Fyra år av vandring och utsatt leverne hade tärt på kroppen och 

psyke. ”Vandrarprästen” tycktes sig inte så något nämnvärt resultat av sina förkunnelser till 

folket. Människor lyssnade på hans förkunnande men han tycktes sig inte se att människorna 

ändrade sina beteende och handlingsmönster. Med trosuppfattningen att tro utan gärning är död 

så tycktes han se ett folk vars tro och ande var slumrande. Medmänniskorna tycktes enligt 

Petander vara viljelösa att förändra sig själva och världen.74 Vid krigsutbrottet 1914 tycktes 

världen föras in i ytterligare mörker där människorna dyrkade strid och fosterland istället för 

Gud. Hjalmar Ekström träffade Petander hösten 1914 och beskriver Petanders missmod i ett 

brev från 1929: 

 

Han kände sig betryckt öfver att icke ha mäktat få den klarhet öfver Guds rike, som 

han själf bar på, in i de människorna som lyssnat till honom. Han menade att om de 

bara togo ett steg i handlande riktning, skulle klarheten omedelbart blifva större hos 

dem, för att sedan steg för steg tillväxa. Men de räddes handlandet, de räddes stå på 

egna ben.75  

 

Vid denna tidpunkt, hösten 1914 kallades Petander in till militärtjänstgöring vilket han vägrade 

med orden ”jag tjänar endast en konung”76. Hans vägran resulterade i en arrestering. Han 
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75 ibid. 
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frisläpps dock p.g.a. sitt svaga tillstånd men dör en kort tid därefter 6 oktober 1914. Något 

samfund eller organisation bildades aldrig av Petander och ej heller efter hans död av 

anhängare. Olof Seger som var en av Petanders nära följeslagare redogör hur världen inte sett 

en sektbildning som bär Petanders namn samt att rörelsen kring honom 14 år efter hans död 

runnit ut i sanden.77 Efter Petanders död växer historien om Petanders gärning och förkunnande. 

Han kom så även efter sin död att bli omskriven i dagspress. 

 

2.4 Erik Andersson 
Den andra ”huvudpersonen” i denna mediaanalys är den tidigare nämnda predikanten Erik 

Andersson. Andersson föds 1881 utanför Falun. De första 30 åren av sitt liv livnär han sig som 

bonde på familjegården som han också övertar från sin fader. Där bor han tillsammans med 

hustru och barn. Detta ändras under tidigt 1910-tal när David Petander vistas i Falun för att 

predika för Faluborna. Andersson tycks bli tagen av Petanders person och trosuppfattning 

såtillvida att han bryter med sitt tidigare liv och följer i Petanders prediko och vandringsspår. 

Anderssons kom därefter att följa Petander.78 Andersson kom att kallas Petanders dräng trots 

att de ej vandrade särskilt länge tillsammans då Petander sägs ha tröttnat på sin följeslagare.79 

Vid sitt avsked med Petander beskrivs det hur Andersson informerat Petander att han ämnade 

vandra och predika dennes trosbudskap i Norrland.80 

 

Någon särskilt stor klarhet över Anderssons prediko och vandringsverksamhet finns nedskrivet 

men han tycks åren efter avskedet med Petander ha predikat i olika regioner i Sverige. 

Anderssons predikouppdrag resulterade i att han fick anhängare som, likt honom själv, radikalt 

ändrade trosuppfattning och livsmönster. Det speciella var att anhängarna var kvinnor, många 

av dem gifta mödrar, som lämnade familjen bakom sig för att vandra med honom. Denna 

originella grupp kom under 1920-talet att bosätta sig vid två åtskilda gårdar i den norrländska 

glesbygden. Där kunde Anderssons grupp leva sitt religiösa liv ostört och bedriva 

självhushållning långt borta från den mänskliga civilisationen.  Gruppen kom att beskrivas som 

en sekt och fler än 20 kvinnor tros ha varit en del av den.81 

 

																																																								
77 Olof Seger, David Petander: En skildring av hans vandringsår, s. 261-264. 
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Anderssons verksamhet och livsföring skiljer sig betydligt från Petanders då denna 

sektliknande livsföring inte går att spåra i Petanders liv. Men Anderssons misstänksamhet 

gentemot samhället och den rådande världsordningen, som beskrivs drivas av ondska och 

egoism liknar Petanders uppfattning. Andersson förespråkade, liksom Petander, pacifism, 

försakelse av pengar och materiella ting. Detta beskrevs av båda som en sann kristen livsföring. 

Anderssons åskådning var än mer radikal då han var emot all privat ägande. Anderssons 

budskap har därför liknas med socialistiska och kommunistiska utopibeskrivningar82 vilket 

florerande under det tidiga 1900-talet.  

 

Anderssons sektliknande grupp kom under 1920-talet att uppmärksammas i svenska 

dagstidningar. Första gången de uppmärksammades var 1922 men det var framförallt under 

hösten 1928 som gruppen kom att bli en medial sensation. Tre år innan, 1925, dog den 

diabetessjuka gruppmedlemmen Ella Lidfeldt. Via lokala ryktesspridning utpekades Andersson 

ha orsakat kvinnans död genom att nekat kvinnan tillgång till offentlig sjukvård samt förmått 

kvinnan leva under gruppens speciella levnadsförhållande. Kyrkoherden Östergren i 

lokalsamhället Anundsjö anmäler 1928 Andersson för att ha orsakat Ellas död, vilket resulterar 

i att den lokala pressen, Örnsköldsviks Allehanda, uppmärksammar fallet och därefter flertalet 

dagstidningar i landet. Kyrkoherden Östergren förordar även att Andersson manipulerat 

kvinnorna att följa honom vilket orsakat stor skada bland kvinnornas familjer och barn. 

Historierna kring Andersson fick stor medial uppmärksamhet och journalister åkte långväga för 

att undersöka vem den märkliga mannen och hans grupp av kvinnor var.83 Under denna 

tidsperiod kom Andersson att beskrivas som både farlig och sinnesjuk. 

 

Den mediala hysterin och anmälan mot Andersson ledde dock aldrig till någon fällande dom. 

Den lokala landsfiskalen som förhörde Andersson kunde ej spåra några märkvärdiga 

omständigheter som kunnat lett till Ellas död. Anderssons grupp kom åren därefter att fortsätta 

sin livsföring och predika på olika håll i Sverige innan de flyttar till en gård Fryksdalen i 

Värmland där Andersson dog 1945.84 I religionshistorikerns Briems skildring av Petander liv 

beskriver Briem i hur det 1942 ännu fanns kvar en liten anspråkslös koloni av ”Petandertrogna” 
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vid en gård i Värmland vilka levde självhushållande och avstängda från yttervärlden.85 Briem 

nämner inte Andersson vid namn, men det är troligt att det är Anderssons sekt som beskrivs. 

Detta kan ses som ett försök av Briem att påvisa hur Petanders arv levde kvar i 1940-talets 

Sverige. 
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Kapitel 3 – Dagens Nyheters beskrivningar av David Petander  

Som beskrevs i metodbeskrivningen så är tidningens rapporteringar om predikanterna 

uppdelade i olika teman. Denna tematiska indelning har gjorts för att få enklare synliggöra vilka 

representationer och gestaltningar Dagens Nyheters porträttering predikanterna. De fem olika 

tematiska indelningarna är utseende, personlighet, livsstil, trosåskådning och livsåskådning 

samt benämningar. 

 

3.1 Utseende  
Vad gäller Dagens Nyheters porträttering av David Petanders utseende så finns det relativt få 

nyanserade beskrivningar. Det som beskrivs är framförallt hur David Petander klädde sig, 

framförallt under tiden som ’Vandrarpräst’ men även under tiden som ung student i Uppsala. 

Som student beskrivs Petander ha klätt sig vårdat och elegant.86 Det som framförallt var 

sensationellt var hur Petander klädde sig vid predikan under tiden som ’Vandrarprästen’. Två 

år efter Petanders död beskrivs det hur han ”predikade rändigen aldrig i prästkappa och 

prästkrage”87 och att han klädde sig som en arbetare. Artikelförfattaren Carl August Bolander 

beskriver 1929 hur Petander bar enkla sporttröjor under sin tid som fri predikant.88  

 

3.2 Personlighet 
I rapporteringen kring David Petanders personlighet finns det några återkommande teman. 

Hans beskrivs vara märklig, allvarlig, beläst och godhjärtad. Vid DN:s rapportering om 

Petanders död beskrivs han som originell.89 Vidare beskrivs han som märklig90 samt underlig 

och tokig i en artikel91 från år 1929. Nyhetsartiklarnas beskrivning av Petander som annorlunda 

är tydlig. Beskrivningarna görs däremot inte nödvändigtvis i negativ bemärkelse. År 1916 

beskrivs det att han gjorde ”ett starkt intryck genom sin egenartade, utpräglade personlighet”92. 

I samma artikel beskrivs han även som melankolisk. Detta melankoliska personlighetsdrag är 

																																																								
86 Nhe, ”Prelat och vagabond”, Dagens Nyheter, 23 november 1933, s. 4 
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också återkommande. I en artikel från 1929 beskrivs han som barn, student samt vuxen 

predikant ha varit allvarlig, sluten, ensam och svårmodig.93 1928 skriver därtill en skribent:  

 

Själv minns jag David Petander ganska väl från Uppsala, d.v.s. mest hans yttre 

apparition, som var strängt allvarlig och värdig, utan spår av excentritet.94  

 

Som student beskrivs Petander ha varit något av ett akademiskt framtidslöfte. Han beskrivs ha 

varit ”en framtidsman och ett professorsämne”95. Petander beskrivs i en annan artikel som 

beläst men att ”den intellektuella sidan i hans personlighet icke kom fram i all sin rikedom”96, 

vilket skribenten skriver som kallar sig en närstående person. Petander kom också att beskrivas 

som godhjärtad i Dagens Nyheters rapportering. Han rapporteras vart en ”man med alltför stort 

hjärta”97 som kände ett inre tvång att handla i en värld som led. Ur detta hänseende skildras 

Petander som unik. En skribent som kallar sig närstående till Petander skriver i Dagens Nyheter 

1916 hur:  

 

Ingen hade skarpare blick än han för orättvisan i den nuvarande samhällsordningen. 

Ingen kunde djupare känna och lida med dess offer.98  

 

3.3 Livsstil  
David Petander beskrevs alltså varit en god student, men han kom också att rapporterats vart 

en god simmare och skidlöpare99 samt en sportsman som tog danslektioner under sina 

studentår.100 De sportliga och akademiska intressena beskrivs dock ha fått ge vika för hans 

livskall att hjälpa de svaga och lidande i samhället.101 Det är just den altruistiska och försakande 

livsstilen som kom att porträtteras i rapporteringen kring David Petander. I flertalet artiklar 

nämns det hur han ägnade sin tid åt att hjälpa sjuka, fattiga och orkeslösa under sin tid som 

präst och fri predikant. 1916 beskriver exempelvis skribenten ”La Mouche”, som f.ö. hävdar 

att dennes redogörelse om Petander är den första i sitt slag, hur Petander stod till tjänst när han 
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mötte nöd och sjukdom.102 Skribenten exemplifierar detta personlighetsdrag genom att skildra 

hur Petander kom att hjälp en fattig sjuk kvinna med skura hennes golv och tvätta hennes kläder 

samt hur han givit sin säng åt en berusad tiggare för att själv sova på golvet. Skribenten redogör 

också hur folk såg honom som en vanlig luffare när han sökte nattlogi och att predikanten ej 

ville avslöja sin identitet som präst för att tillförskansa sig sängplats. I artikeln beskrivs även 

hur han med en försakande levnadsstil vandrade tomhänt av egen vilja. En annan 

artikelförfattare, som menade sig vare en närstående person till predikanten, skriver samma år 

,1916, att: 

 

Han kunde av erfarenhet betyga att ingen härligare lott kunde människan beskäras 

än att få ge sitt liv för dem som denna hjälp förutan skulle duka under.103 

 

 

3.4 Trosuppfattning och livsåskådning 
I Dagens Nyheters rapportering om David Petander ges predikantens trosuppfattning och 

förkunnelsebudskap stor uppmärksamhet. Artikelförfattarna beskriver hur han önskade lära ut 

en kristendom där bergspredikans pacifistiska och altruistiska budskap var centralt. De 

beskriver så även Petanders kritiska syn på den dåvarande samhällsandan som ansågs präglad 

av egoism, ära och makt samt hur predikanten menade att försakelse kan lösgöra människan 

från de rådande samhällsnormerna. 

 

Författaren Ellen Key skriver om David Petander i Dagens Nyheter efter att ha läst den allra 

första publicerade boken om honom av Maria Jouvin från 1921. I artikeln skriver Key hur 

Petander i liv och lära förkunnade ”den äkta Jesudomen”104, vilket var Keys benämning på 

kristendomen, som under århundraden menas ha missbrukats och vantolkats av både den 

katolska och lutherska kyrkan. I slutet av artikeln redogör hon att hon själv är av en annan 

livstro än den officiella kristna tron men att Jesudomen endast kan vara till godo till det sjuka 

människosläktet om den förkunnas i praktik och teori så som Petander levde och förkunnade. 

1916 redogör artikelförfattaren ”La Mouche” hur Petander i liv och lära ville ”omsätta 

kristendomen sådan den finns uttryckt i bergspredikan”105. Kyrkliga dogmer, såsom gemensam 
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bön och lovsång, beskrevs inte vara uppskattat hos Petander av skribenten. Skribenten menar 

att det centrala i budskapet för ”Vandrarpästen” var en kristendom där individen tillämpade de 

levnadsregler som Jesu givit människan. Artikelförfattaren skriver att Petander menade att 

människosläktet kan nå det guds rike som redan finns på jorden om de bara omvände sig och 

levde såsom Jesu förkunnat människan att leva. Det nya riket beskrivs behöva älskas fram, och 

på ett försakande sätt behöver människan ge bort det av värde åt de fattiga då ”de jordiska 

ägodelarna bygga murar mellan Gud och människorna”106.  

 

Petanders försakelselära beskrivs dock annorlunda och mer nyanserat av den till Petander 

närstående artikelförfattaren från samma år.107 Skribenten skriver hur Petander ej menade att 

människan skall reservationslöst ge bort allt man ägde. Ägodelar var ej det som den i nöd enkom 

var i behov av. Snarare beskrivs det hur Petander menade att varaktiga kärlekshandlingar, 

förtroende och medmänskligt deltagande var det som den i nöd var i behov av. Vidare beskriver 

skribenten Petanders syn gällande asketism och späkelse som självändamål som något 

förkastligt och ej förenligt med Kristendomen. Skribenten belyser ändå Petanders uppfattning 

gällande hur ägodelar, makt och ära är det som i slutändan hindrar människan för att förverkliga 

Gudsriket. Samma artikelförfattare beskriver även Petanders uppfattning av sin samtid samt 

den kritik han hade gentemot den. Enligt skribenten menade predikanten att han levde i en kylig 

mänsklig kultur där intelligens och teknik uppskattades mer än en ”gemenskapens 

personlighetskultur, bottnande i ett kärlekens liv”108. Petander rapporteras vidare anse hur hans 

samtida kultur tillät människor att gå under i förmån för den samtida destruktiva kulturens 

blomstring. Under dessa krigsår beskriver samma artikelförfattare 1916 Petanders syn på 

nationalismen, eller fosterlandskärlek som den betecknas i artikeln. Detta kunde knappast 

beskrivas som någon slags kärlek till medmänniskan utan snarare ett utpräglat fiendehat som 

grundades i fruktan vilket Petander menas anse vara en mänsklighetens förbannelse.109 Petander 

hade en liknande uppfattning som Tolstoy gällande pacifism, antimilitarism och auktoriteter 

enligt artikelförfattaren ”La Mouche”, som vidare beskriver Petander som en antimilitarist samt 

att Petander tycktes tycka det självklart att: 
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Lika litet som individen bör försvara sin privata förmögenhet, lika litet bör nationen 

försvara sin.110 

 

3.5 Benämningar 
I Dagens Nyheters rapportering kring David Petander liknas han vid både Tolstoy och 

Franciskus. Han beskrivs också med benämningarna helgon och en äkta Jesu lärljunge. Redan 

vid den första redogörande beskrivningen av Petander i DN:s artikel från 1916 så skildras han 

som ”en svensk Leo Tolstoy – den nyaste sektstiftaren”111 vilket är artikelns huvudrubrik. Det 

beskrivs vidare hur han var lik Tolstoy i liv och lära. Framförallt är det de pacifistiska idéerna 

som artikelförfattaren drar likheter individerna emellan. Denna liknelse liksom de andra jag 

kommer nämna är återkommande i flertalet artiklar som kom att publiceras.Artikelförfattaren 

”La Mouche” såg även likheter med Petander och det medeltida helgonet Franciskus gällande 

deras förkunnande och levnadssätt. I artikeln går det också läsa hur Petander har en slags 

profetisk gestalt bland de som kom att bli hans anhängare, vilka ”La Mouche” kallar 

”Petandrarna”112. Författaren Ellen Key liknar även hon Petander med Franciskus. Key menar 

att både Petander och Franciskus skiljde sig från den lutherska respektive katolska kyrkan på 

liknande vis.113 Key beskriver även Petander som en ”äkta Jesu lärljunge”114, vilket också är ett 

återkommande tema. Artikelförfattaren Carl-August Bolander beskriver Petander som en 

”Guds människa” samt skriver hur Petander var: 

 

En av en av dessa sällsynta inför vilket man känner sig frestad att använda det stora 

och missbrukade ordet: Kristi efterföljare.115  

 

Sådana storartade ordalag kom även att användas några år senare. 1933 beskrivs predikanten 

som ett modernt helgon utifrån Sigge Swenssons publicerade bok ”Vandrarprästen” från 

samma år.116 Petander kom även att skildras som en ”helig man”117 i en artikel från 1942. 

Artikeln är en beskrivning av Efraim Briems då nyligen publicerade bok ”Helgon och 

helgonliv”.  

																																																								
110 La Mouche, ”En svensk Leo Tolstoj – den nyaste sektstiftaren.”, s. 10 
111 La Mouche, ”En svensk Leo Tolstoj – den nyaste sektstiftaren.”, s. 9 
112 ibid. 
113 Ellen Key, ”David Petander och hans efterföljare.”, s. 4 
114 ibid. 
115 Bolander, ”Vandrarprästen”, s. 6 
116 Nhe, ”Prelat och vagabond”, s. 4 
117 I. H, ”Innanför legenden.”, Dagens Nyheter, 18 december 1942, s. 5 
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Kapitel 4 - Dagens Nyheters beskrivningar av Erik Andersson 

 

4.1 Utseende  
Dagens Nyheters porträttering av David Petanders utseende var primärt en beskrivning av hur 

han kom att klä sig som predikant. När det gäller Erik Andersson är det hela något annorlunda 

då det är främst hans kroppsliga utseende som beskrivs. Det går dock läsa en redogörelse hur 

Andersson klädde sig som predikant. Det beskrivs att han inte klädde sig likt andra predikanter. 

Artikelförfattaren rapporterar att Andersson klädde sig likt sin läromästare Petander och att han 

verkade vara ”som en kringresande protestantisk tiggarmunk”.118  

 

Det finns likartade och motsägelsefulla beskrivningar gällande Anderssons utseende och kropp 

beroende på vem som är uppgiftskällan. Kyrkoherden Östergren, som tidigare nämndes i 

arbetets bakrundsdel, beskriver hur han såg Andersson och två av kvinnorna till synes 

mediterande i ödeskogen vid midnattstid en januarinatt. Östergren beskriver Andersson som en 

”stor, reslig man med böljande svart skägg och hår, iförd ett långt mörkt schok”119. Östergren 

skildrar även att det finns något underligt med Anderssons ”djupa, mörka och fascinerande 

blick”120 och att han fick intrycket av att de ”mystiska genomträngande skarpa ögon”121 som 

medförde att Andersson tycktes ha en oförklarlig makt över kvinnorna. Allt detta tycktes 

Östergren se uti skogen på avstånd en januarinatt. I artikeln kan man också läsa hur kvinnor 

redogjort hur de blivit underliga till mods då Andersson spänt sin blick i dem. 

 

Tre dagar senare rapporteras något annorlunda uppgifter av artikelförfattaren ”Hatto” som var 

den DN journalist som lyckades träffa Andersson i hans hem efter flera dagars försök. Hatto 

beskriver, likt Östergren, hur Andersson är lång och reslig med djupa ögon, skägg och mörka 

ansiktsdrag. Dock skiljer sig deras beskrivningar av Anderssons mystiska ögon. Hatto skriver 

hur den inte gör något mystiskt intryck och att ögonen var djupa men att det inte fanns någon 

extatisk eld som brann i dem.122  

																																																								
118 Carl Helsström, ”Mästaren” i Anundjö.”, Dagens Nyheter, 6 oktober 1928, s. 5 
119 ”Stockholmaska på vandring med ’mästaren’.”, Dagens Nyheter, 5 oktober 1928, s. 1 
120 ibid. 
121 ”Stockhomska på varndring med ’mästaren’.”, s. 26 
122 Hatto, ”Jag är ingen mästare”, Dagens Nyheter, 8 oktober 1928, s. 1 
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4.2 Personlighet 
I den nyhetsrapportering om Andersson från 1922 och 1928 skildras han vara manipulativ, 

omoralisk och galen men det finns också artiklar som använder sig av källor som redogör olika 

och godartade uppgifter än de tidigare nämnda personlighetsdragen. Dessa typer av skildringar 

av Andersson kom att bli många till antalet år 1928. 

 

Redan år 1922 rapporteras det om Anderssons verksamhet i Dagens Nyheter. Artikelförfattaren 

”Aros” skildrar Andersson som en ”överspänd och abnorm fanatiker”123 vars uttalade 

trosåskådning var att det endast funnits tre heliga män i religionshistorien, nämligen Jesus, 

Petander och Andersson. Den första rapporteringen av Andersson år 1928 i Dagens Nyheter 

redogör hur Andersson med hypnotisk makt rövar hustrur. Detta manipulativa drag med 

hypnotisk inverkan på kvinnor sägs enligt artikelförfattaren förklara varför han fått makt över 

så många kvinnor, som dock enbart beskrivs vara ”icke själsstarka kvinnor”124. Kyrkoherden 

Östergren citeras i ett flertal artiklar då han redogör Anderssons manipulativa och hypnotiska 

personlighetsdrag. Den 8 oktober rapporteras det dessutom i DN att den hypnotiska makt som 

Andersson besitter gentemot sina kvinnliga lärjungar har erotiska underlag samt att dessa 

former av sekterism ofta vinner mark i ödebygder där människor med litet förstånd och 

sinnesvaghet bor.125 Denna redogörelse gör provinsialläkaren i Västernorrlands län dr. Carl 

Lundgren som artikelförfattaren har varit i kontakt med.  

 

Andersson kom att beskrivas som mer än bara sinnessvag i andra artiklar. Femte oktober 

redogör en av Dagens Nyheters journalist hur bybor i lokalsamhället beskriver Andersson som 

ytterst misstänksam då han sällan visar sig samt manar sina kvinnor att undvika andra 

människor då Andersson sägs mena att det bär på onda andar. Vidare redogör artikelförfattaren 

hur byborna menar att Andersson har blivit sinnesförvirrad av allt religiöst grubblande.126 

Dagen efter, den sjätte oktober, beskriver Bror Gadelius, professor i psykiatri, för Dagens 

Nyheter att Andersson är galen och att: 

 

																																																								
123 Aros., ”Svår avart av Petanders frireligion.”, Dagens Nyheter, 18 februari 1922, s. 3 
124 ”En Rasputin rövar hustrur i övre Norrland.”, Dagens Nyheter, 4 oktober 1928, s. 12 
125 ”Broder Andersson ingen ovanlig typ uppe i ödebygderna.”, Dagens Nyheter, 8 oktober 
1928, s. 1, 26 
126 ”Stockholmska på vandring med ’mästaren’.”, s. 26 
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Det riktiga vara att Erik Andersson blir ställd under undersökning på en 

sinnesvårdsanstalt och, om så visar sig erforderligt ur samhällets synpunkt, blir 

internerad.127 

 

Andersson kom i Dagens Nyheters artiklar även beskrivas som omoralisk och rentav ondsint. 

Kyrkoherde Östergren berättar för artikelförfattaren hur Ella Lidfelt dött ”under de mest 

upprörande omständigheter”128 och att Andersson bör ses som skyldig då han ej velat vårdat 

den sjuka kvinnan samt intalat kvinnorna att de ej kunde dö. Östergren beskriver i samma artikel 

hur Andersson även hade för avsikt att gräva ner liket ”som ett djur i en skogsbacke”129. DN 

rapporterar även att en mamma till en av kvinnorna i rörelsen, är övertygad om att Andersson 

”behandlat henne sämre än ett djur”130 och att han slår dottern. 

 

Alla beskrivningar om Erik Andersson personlighet är inte enbart negativa. Artikelförfattaren 

Hatto som lyckades få en intervju med Andersson beskriver att predikanten talar med värme 

och klokhet samt att det ”vilar ett ganska obeskrivligt lugn över den jagade och eftersökte 

mannen”131. Den andra personen som kom att träffa Andersson under denna tid, landsfiskalen, 

uppger för Dagens Nyheter att Andersson tycktes ”besjälad av varm och uppriktig 

religiositet”132 samt att han inte kunde finna något fel på hans eller kvinnornas psyke. 

Landsfiskalen rapporteras inte märkt några illavarslande motiv till någon dålig behandling av 

avlidna Lidfelt eller spår av dålig vård samt några erotiska inslag i grupperingens 

religionsutövning. Dessutom redogörs det att vid landsfiskalens förhör med grannar så beskrevs 

Andersson och kvinnorna som fridsamma och hederliga.133  

 

4.3 Livsstil 
Beskrivningarna i media av hur Andersson skall ha levt var följaktligen i många fall också 

negativa. 1922 rapporteras det för första gången om Andersson i Dagens Nyheter. I artikeln 

skildras Andersson och hans anhängare vara en ”en svår avart av Petanders frireligion”134 av 

																																																								
127 ”Erik Andersson var ”tjurskallig”.”, Dagens Nyheter, 6 oktober 1928, s. 6 
128 ”Stockholmska på vandring med ’mästaren’.”, s. 26 
129 ibid. 
130 ”En av stockholmskorna på egen hand?”, Dagens Nyheter, 7 oktober 1928, s. 28 
131 Hatto, ”Jag är ingen mästare”, s. 1 
132 ”Mästaren” går fri. Polismyndigheten kan inte ingripa”, Dagens Nyheter, 10 oktober 1928, 
s. 1 
133 ”Mästaren går fri. Polismyndigheten kan inte ingripa”, s. 16 
134 Aros, ”Svår avart av Petanders frireligion.”, s. 1 
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artikelförfattaren ”Aros”. Andersson beskrivs vidare i artikeln se sig kallad att vara Petanders 

efterträdare. Skribenten ”Aros” rapporterar även hur Petanders efterträdare var en extremare 

version av Petander och att Andersson representerar den yttersta vänstern av Petanderrörelsen. 

Andersson rapporteras ha lämnat barn, familj samt vänner bakom sig och uppges fodra 

detsamma av sina anhängare. Aros uppger att Andersson stödde sin livshållning genom 

Jesuorden i Matt 10:35-38 där Jesu talade om hur den troende måste uppoffra sitt familjeliv om 

så krävs för att följa Jesus.135 Bilden av en äregirig predikant förstärks när DN talade med en 

av Petanders tidigaste lärjungar, mjölnaren David Nilsson som vandrade med Andersson under 

Petanderrörelsens tidiga dagar. I artikeln beskriver Nilsson hur Andersson var maktgirig då han 

förmodligen såg sig själv komma bli en ”andra Petander och en mycket mäktigare”136. Petander 

uppges aldrig ha uppskattad Andersson enligt Nilsson. 

 

Anderssons livsstil och förkunnande om vikten av försakelse av det världsliga, även de 

närstående relationerna, uppges i flera artiklar bidragit till sorg och tragik bland många 

inblandade. I den första Dagens Nyheter artikeln från 1928 om Andersson så redogörs det att 

Andersson lyckas splittra många hem och att hans enda egentliga intresse var att draga 

själssvaga kvinnor till sig.137 Dagen efter skildras det hur en övergiven man blivit galen och 

förlorat sin butik, familj och barn samt blivit inlagd på hospital efter att Andersson fått makt 

över mannens kvinna.138 I artikeln rapporteras det även hur det inte fanns någon anledning att 

betvivla uppgiftslämnarnas ord då det var enkla och sunda människor som redogjort sina 

vittnesmål om Anderssons destruktiva livsstil. Kyrkoherden Östergren yttrade sig också om 

Anderssons livsstil. 7 oktober beskriver han hur Andersson sprider sorg i lyckliga hem samt att 

de måste ställas inför svars efter deras behandling av den avlida Lidfelt.139 

 

Östergren uppger även den 5 oktober för Dagens Nyheter att Andersson förmodligen livnär sig 

på de förmögenheter som några av de kvinnor som följde honom ägde140, trots det att han sägs 

avstå pengar och materiella ägodelar. I samma artikel uppger Östergren även att Andersson 

sedan år tillbaka slutat sin verksamhet som predikant och att han uteslutande lever på sina två 

																																																								
135 Aros, ”Svår avart av Petanders frireligion.”, s. 1, 3 
136 ”Erik Andersson var ”tjurskallig”., s. 2 
137 ”En Rasputin rövar hustrur i övre Norrland, s. 12 
138 ”Stockholmska på vandring med ’mästaren’.”, s. 26 
139 Hatto, ”Mästaren låser in sig med kvinnorna i Storsjö bakom fällda gardiner.”, Dagens 
Nyheter, 7 oktober 1928, s. 28 
140 ”Stockholmska på vandring med ’mästaren’.”, s. 26 
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gårdar med kvinnorna. Väl på gården beskriver artikelförfattaren Hatto hur kvinnorna fungerar 

som Anderssons livvakter som ser till att Andersson inte blir störd av omvärlden.141 Hatto 

redogör även dagen innan ryktesmål om hur Andersson sägs leva med sina kvinnor på gården. 

Hatto skriver: 

 

Kvinnorna två ”mästarens” fötter, som de torka med sitt hår, och alla sova i 

syskonbädd på golvet. ”Mästaren” svepes, lindas in i vita lakan och fängslas i sin 

svepning som en död. 142 

 

Precis som vid redogörelsen om Anderssons personlighet kom artikelförfattaren Hatto och 

landsfiskalen även beskriva Andersson och sektens livsstil och livsförhållanden på lite 

annorlunda vis än hur de låtit från de rykten som. Vid Hattos möte med Andersson på gården 8 

oktober uttrycker predikanten att: 

	
Det vimlar så många rykten och motsägelser kring mig och det hus där jag bor. 

Stenkastning och annan förföljelse ha vi ofta fått lida, smälek och hån och förtal. Det 

kan inte komma mig vid. Men det var kanske inte häller så underligt om vi hade litet 

svårt för att ta emot det.143  

 

Den 23 oktober rapporterar Dagens Nyheter att det vid det årliga allmänna 

diskussionsföreningsmötet bland Uppsalastudenter och professorer slagits fast hur Andersson 

kommit att bli en mediesensation p.g.a. de föreställningar om hans leverne och personlighet, 

vilket kommer från olika ryktesspridningar. Dessa berättelser menas ha sammanställts och 

författats av komministern och kyrkoherden i lokalbygden. Berättelserna skall ha redogjorts för 

media utan att de inblandade ens haft tillfälle att träffa vederbörande som berättelserna handla 

om menar talaren enligt tidningens skribent.144 

 

4.4 Trosuppfattning och livsåskådning 
Anderssons trosuppfattning beskrevs vara lik Petanders förkunnelse, men att den var mer 

extrem och kom därför att bli sedd som en märklig, urartad variant av Petanders redan märkliga 

kristna trosuppfattning. Författaren Ellen Key skriver 1922 hur den i hennes värld 

																																																								
141 Hatto, ”Mästaren låser in sig med kvinnorna i Storsjö bakom fällda gardiner.”, s. 1 
142 Hatto, ”Mästaren flyr för landsfiskalen ”efter ingivelse”.”, Dagens Nyheter, 6 oktober, s. 6 
143 Hatto, ”Jag är ingen mästare”, s. 26 
144 ”Mästaren har ställt kyrkan mot väggen”, Dagens Nyheter, 23 oktober 1928, s. 9 
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beundransvärda Petander har fått efterföljare som Petander själv skulle varnat inför.145 Tre 

uppgiftslämnare som rapporteras vara bekanta med Andersson, däribland Petanderlärljungen 

David Nilsson som vandrade med Andersson, delger en liknande bild för DN den sjätte oktober. 

De menar allesammans att Andersson uppsåt inte är ont men att han har begränsningar och 

misstolkat Petander förkunnande budskap.146  

 

Hur beskrivs då Erik Andersson och kvinnorna själva sin trosuppfattning enligt Dagens 

Nyheter? När artikelförfattaren Hatto söker Andersson i hans hem i ödebygden mötte Hatto 

enbart två kvinnor som hellre vill berätta om sanningen än om Erik Andersson. De berättar då, 

utan Hattos önskan, att: 

 

Sanningen är Jesu ord, men människan vilja inte förstå. De tänka endast på pengar 

och egen framgång och huru de skola kunna kräva ut allt av livet. De processa istället 

för att skänka av sitt överflöd.147  

 

Själv skriver Andersson i sin självdeklaration till taxeringsnämnden, som tidningen lyckats ta 

del av, att: 

 

”Jag tjänar icke penningar, utan Gud och min fattiga lidande nästa, som inte har 

något att vedergälla mig med. Jag har givit mitt liv och mina krafter åt Gud såsom 

budet säger: Älska din nästa såsom dig själv. Detta är min årliga sanning, intygar jag 

på heder och samvete inför Gud”148 

 

4.5 Benämningar 
I Dagens Nyheters rapportering kom Erik Andersson även att få visa benämningar, precis som 

David Petander fick. Andersson kom att bli benämnd som många saker b.la en religiös 

charlatan, ett socialt skadedjur eller en egendomlig mystiker men de två tveklöst vanligaste 

epiteten som användes för att benämna honom var ”Mästaren” eller ”Mästaren från Anundsjö” 

samt ”en Rasputin”. Rasputin var en kontroversiell rysk ortodox munk som ryktades ha en 

egendomlig makt över kvinnor i det ryska hovet under det tidiga 1900-talet. Liknelsen med 

Rasputin skall förstås ur den kontexten. Visserligen benämndes han inte som ”Rasputin” vid 
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namn utan det var snarare en liknelse som användes av artikelförfattarna för att beskriva 

predikanten. 

 

I den första artikeln som publiceras i Dagens Nyheter om Andersson under hösten 1928 lyder 

huvudrubriken ”En Rasputin rövar hustrur i övre Norrland”149. I huvudtextens första mening 

beskrivs det sedan hur predikanten kallas för ”Mästaren” och sägs vara en mystiker med 

”Rasputins egendomliga makt över kvinnorna”.150 Andersson kom därefter återkommande att 

liknas vid ”Rasputin” samt bli kallad för ”Mästaren” i flertalet av artiklar i Dagens Nyheter. 

Dessa benämningar kom dock också att ifrågasättas, vilket Dagens Nyheter redogjorde. Den 

åttonde oktober lyder huvudrubriken ”Jag är ingen mästare”151. I intervjun inne i gården 

förtydligar Andersson för artikelförfattaren Hatto hur han: 

 

Aldrig har kallat mig själv för mästare och ingen av mina anhängare har någonsin 

givit mig detta namn. Det finns en mästare, det är Jesus, och jag söker endast vandra 

i hans fotspår. Jag är Erik Andersson, en enkel människa.152  

 

Liknelsen med Rasputin kom också att ifrågasättas. Första gången är det av en bekant till 

Andersson, ingenjören Ivan Hempel, som anser det var oanständigt att jämföra honom med 

Rasputin då han tillbakavisar tidningsuppgifterna om Anderssons omoraliska handlingar 

gentemot kvinnor.153 Vid DN:s rapportering från årsmötet av Uppsalastudenternas allmänna 

diskussionsförening presenterades också lite mer kontroversiella uppgifter om att kyrkoherden 

Östergren tillsammans med komministern i lokalförsamlingen uppfunnit Rasputin-liknelsen när 

de författade första nyhetsartikeln i lokalpressen. Talaren menade att kyrkoherden och 

komministern strävade efter att rikta mer offentlig uppmärksamhet mot denna svenska 

Rasputin, enligt artikelförfattaren.154  
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Kapitel 5 - Jämförelse av Dagens Nyheters beskrivning av David 
Petander och Erik Andersson 

Efter att presenterat Dagens Nyheters rapportering och beskrivning av Petander och Andersson 

utifrån fem olika teman så kommer jag nu att jämföra hur beskrivningarna om individerna 

skiljer sig åt. 

 

Hur Dagens Nyheter väljer att beskriva individernas kroppsliga gestaltning skiljer sig åt. 

Skildringarna av hur David Petander såg ut fokuserade på de annorlunda kläder han klädde sig 

i som predikant. Bilden av den märkliga ”Vandrarprästen” förstärktes av det faktum att han 

hade på sig arbetskläder istället för kläder av finare slag vilket får antas varit normen bland de 

präster och predikanter som förkunnande under denna tid. Beskrivningarna om Andersson 

handlade mestadels om hans utseende. De redogörande beskrivningarna av den stora kroppen, 

mörka skägget och den intensiva genomträngande blicken porträtterade en mystisk man. Dock 

nyanseras beskrivningarna av Andersson något då journalisten som intervjuade Andersson 

tonar ner de extrema beskrivningarna av Anderssons mytomspunna blick. 

 

Gällande tidningens beskrivning av predikanternas personlighet så skiljer sig dessa 

beskrivningar åt betydligt. Båda kom att skildras som märkliga män, men i Anderssons fall är 

det tydligt hur beskrivningarna är mer i negativa ordalag än Petander. Andersson skildras ofta 

som manipulativ, ondsint och galen men det publicerades också artiklar där olika källor 

redogjorde hur dessa personlighetsdrag var extrema eller rent av påhittade. Petander porträtteras 

som underlig, allvarlig, beläst och godhjärtad. Beskrivningar av hans personlighet var i stora 

drag positiva. Petander beskrivs som mycket smart och framförallt otroligt godhjärtad, så pass 

godhjärtad så att han framstår som något av ett unikum.  

 

Andersson och Petanders livsstil var på många vis ganska likartade. De var både predikanter 

och hade en försakande världsfrånvänd livsstil som låg i linje med deras tro och förkunnande. 

Deras livsstil som predikanter skiljde sig dock betydligt på ett vis då Andersson bodde 

kollektivt med kvinnliga anhängare medan vandrarprästen var hemlös och bodde där husrum 

gavs. Vad gäller skillnaderna i Dagens Nyheters beskrivning av predikanternas livsstil så är det 

snarare skillnaden dem emellan som beskrivs än likheterna. Den godhjärtade Petander beskrivs 

ägna sitt liv åt de fattiga och svaga i samhället och det redogörs vid flera exempel hur han på 

olika vis hjälper samhällets nödställda individer. Anderssons livsstil skildras i flera artiklar vara 
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destruktiv då han manipulerat kvinnor och orsakat splittring och tragedi bland familjer. Han 

beskrivs också ha en skev relation till kvinnorna som präglades av erotiska underlag. 

Beskrivningarna av Anderssons livsstil kom dock att skildras något annorlunda i och med 

journalisten Hattos och landsfiskalens redogörelser av Andersson och kvinnornas liv. 

 

Vad gäller det förkunnade trosbudskapet så var beskrivningar av deras trosuppfattning ganska 

likartade, vilket i sig inte är underligt då Andersson influerades av Petander. De båda beskrivs 

ha en ytterst kritisk inställning till den värld och samhälle de lever i. De beskrivs förkunna ett 

budskap där Jesu kärleksbud är det som är av yttersta vikt i evangeliet. Budskapet kärna sägs 

vara att leva likt Jesus och följa Jesu bud. Petander skildras dock som den fromma av de två 

och den som klarar att leva utifrån det krävande altruistiska kärleksbudskapet. Andersson 

beskrivs som en följare av Petanderrörelsen men också som den som fått Petanders förkunnade 

budskap att urarta. Av Petandertrogna sägs han ha missuppfattat Petanders budskap, och den 

generella skildringen av Andersson i flertalet artiklar är att rör sig om en extremare form av den 

redan extrema förkunnelsen av Petander. Av denna anledning målas Anderssons förkunnande 

upp som mer farlig än Petanders förkunnande. Andersson skildras också ha använt sig av sitt 

förkunnande uppdrag för att kunna röva bort kvinnor från deras hem, medan Petander beskrevs 

som en man som levde för sin tro. 

 

De benämningar som de fick i mediala sammanhang samt de jämförelser som gjordes med 

historiska personer var också olikartade. Petander kom att bli kallad för ett helgon, en Jesu äkta 

lärljunge samt liknades vid det medeltida helgonet Franciskus. En mörkare bild målades upp 

om Andersson. Han kom att kallas ”mästaren” i Dagens Nyheters artiklar, vilket påstods vara 

vad de kvinnliga anhängarna kallade honom. Han kom även att bli jämförd med Rasputin i 

flertalet av Dagens Nyheters artiklar.  
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Kapitel 6 - Analys av Dagens Nyheters beskrivningar av Petander 
och Andersson utifrån ett teoretiskt angreppssätt 

I denna undersökning används de två teoretiska begreppen representation och gestaltning för 

att analysera hur Dagens Nyheter kommunicerar om Petander och Andersson med sina läsare. 

I detta delkapitel analyseras alltså hur den beskrivna verkligheten skildras och kommuniceras i 

text av Dagens Nyheter. Vidare undersöks det vad i tidningens kommunikation som formar 

denna beskrivna verklighetsbild, samt hur denna kommunicerade verklighetsbild, kan tänkas 

påverka mediakonsumenternas bild av den beskrivna verkligheten. 

 

Representationer och gestaltningar av verkligheten kommuniceras med text i 

dagstidningsformat, men även bilder kan vara en del av kommunikationen. I detta arbete är det 

dock enbart det skrivna ordet i artiklarna som analyseras. Det var tydligt i de förgående 

delkapitlen hur Petander och Andersson kom att beskrivas väldigt olika ifall. De ordval som 

artikelförfattarna använde för att beskriva de två predikanterna var ofta väldigt olikartade,. 

Liknelserna med Franciskus och Rasputin är bara ett, om ändå talande, exempel på hur olikt 

Petander och Andersson porträtterades i Dagens Nyheters artiklar. Tidningen använde sig av 

två olika representationer för att kommunicera två olika verklighetsbilder av vilka 

predikanterna var. De deskriptiva formuleringarna som går att läsa i artiklarna utgör 

tillsammans en slags ”medial paketering” där formuleringarna tillsammans målar upp bilden av 

verkligheten, vilket utgörs av de två predikanterna i det här fallet. Vilka formuleringar och 

ordval används då i artiklarna för att gestaltningen och representationen av predikanterna lyckas 

kommuniceras av tidningen? 

 

Artiklarna gestaltar Andersson som en mystisk stor man med mörka drag, stort skägg, och en 

blick som är något utöver det vanliga. Det beskrivs hur han kan hypnotisera kvinnor med sin 

blick och på så vis ”röva” bort dem och ”få makt över” dem. Att artikelskribenterna väljer orden 

hypnotisera, röva och få makt över kvinnorna visar hur författaren och uppgiftslämnare hade 

en tydlig bild av hur de ville gestalta Andersson, oavsett om gestaltningen var sann eller inte. 

Den övernaturliga blicken som Andersson beskrivs äga passade även väl in i den 

sinnesförvirrade, manipulativa och farliga man som han skildras vara. Artikelförfattarna väljer 

ord som sinnesförvirrad och sinnessjuk samt att han är i behov av observation för 

mentalsjukvård samt internalisering. Artikelförfattarna gestaltar en man som uppges vara farlig 
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för kvinnor och familjer i samhället. Denna gestaltning görs ofta utifrån olika uppgiftslämnare 

utan att riktigt kritisk granska deras egentliga kännedom om Andersson.  

 

Beskrivningarna av den övernaturliga blicken användes för att så även kunna gestalta 

Anderssons destruktiva personlighet och livsstil. För att ytterliga gestalta Andersson som en 

farlig man så liknades han vid en annan vandringsmystiker med stort skägg, och som sades ha 

en hypnotiserande makt över kvinnor. Jämförelsen med Rasputin kommunicerade den typ av 

verklighetsbeskrivning av Andersson som artikelförfattarna samt uppgiftslämnare eftersökte. 

Med denna jämförelse sjösätts porträtteringen av Andersson som en religiös galning. Det går 

att hävda att Andersson stereotypiseras i dessa artiklar som en religiös dåre då jämförelsen med 

Rasputin är en form av stereotyp, en representation, som effektivt kommunicerar en viss bild 

till läsaren. Det andra öknamnet ”Mästaren” som kvinnorna beskrivs kalla honom, producerar 

också en viss gestaltning av Andersson som inte får den läsande att tänka på Petanders fromhet. 

 

Det som var återkommande med gestaltningen av Andersson i många av Dagens Nyheters 

artiklar var hur kommunikationen alltid var kopplad till en viss problematik. Problematiken var 

ofta centrerad kring det faktumet att han lever tillsammans med kvinnor. Vid beskrivningar om 

predikantens utseende, personlighet, livsstil, trosuppfattning samt de olika benämningarna så 

var de ofta kopplade till de upprörande relationerna han sägs ha haft med kvinnorna. Frågan 

ifall kvinnorna av egen självständig vilja valt att följa Andersson och de resterande kvinnliga 

anhängarna diskuteras i stort sett aldrig i artiklarna. Genom olika beskrivande exempel och 

skildringar från uppgiftslämnare så ”medial paketeras” Andersson i stora drag till en religiös 

dåre, med en farlig, mystisk och erotisk natur. Denna gestaltning av verkligheten kom dock att 

beskrivas annorlunda i några artiklar där personer som 1928 eller tidigare träffat Andersson då 

de ger lite mer nyanserade, eller i vart fall inte lika extrema beskrivningar av Andersson. De 

negativt laddade ordval och benämningar som artikelförfattarna använder sig av för att beskriva 

Andersson formas en tydlig bild av vem Andersson sågs vara. Ordvalen formar Andersson som 

en stereotyp representation av den religiösa galningen. 

 

Det har redogjorts i arbetet hur Petander porträtteras på ett annorlunda vis än Andersson. Helt 

andra typer av ordval, skildringar och jämförelser används för att beskriva och gestalta 

Petander. Han må beskrivas som en underlig man vars klädsel var märklig för en predikant. 

Men den beskrivna klädseln kan även tänkas få läsaren att acceptera artikelförfattarnas 

beskrivning av honom som en äkta Jesu lärjunge eller ett helgon. När det gäller Petander så 
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uppfattades varken hans underliga personlighet, livsstil eller klädsel som något problematiskt. 

Tvärtom så gestaltas en unikt godhjärtad person som dessutom handlar i linje med vad som 

beskrivs vara en äkta Jesudomen. Flera skildringar görs i artiklarna hur han hjälpte den 

nödställde. Tidningens kommunikation om Petander tycks ha varit att han i tro och handling 

gav sitt liv och sin kärlek till medmänniskan. Många av artiklarna som handlar om Petander 

tycks vara inriktade på att gestalta en unikt from person. Detta i sig kanske inte är så märkligt 

då många av artiklarna tycks vara skrivna av personer som antingen var närstående till Petander 

eller av personer som skrev om predikanten utifrån den positiva bild som skildrades av Petander 

i Jouvin, Segers och Swenssons böcker. Min analys är därav att Petander kom att ”medial 

paketeras” och gestaltas i media på ett oerhört positivt vis då tidningen kom att använda sig av 

källor som hade en positiv bild av predikanten. Rapporteringen kring Petander kan därför 

beskyllas som partisk. Värst mycket kritik angående hans extrema samhällssyn, kyrkosyn, 

livsstil eller trosåskådning går ej att finna. Sådan typ av kritik skulle förmodligen inte passa i 

den verklighetsbild som artikelförfattarna ville kommunicera 

 

För att konstruera denna bild använder sig skribenterna av vissa ordval och benämningar om 

Petander. Petanders världs och trosåskådning jämför med Leo Tolstoy. De samhällskritiska 

idéerna, samt de antimilitaristiska och pacifistiska inslagen hos Petander kan tänkas vara 

motiven för media att jämförs Petander vid Tolstoy. Petanders livsstil och troshandlande 

jämförs i sin tur med Franciskus. Kommunikationsvalet att likna Petander vid Tolstoy och 

Franciskus bör förstås som en typ av stereotypisering. Stereotypen formar en tydlig 

representation av vem Petander ansågs vara. Liknelsen med Franciskus kommunicerar därtill 

att Petander dels var helgonlik vilket var ett annat representativt ordval som artikelförfattarna 

använde sig av. Den representativa bilden av Petander som formades redan vid Dagens 

Nyheters första skildrande artikel av predikanten kan tänkas bidragit till Dagens Nyheters 

enhetliga bild av Petander som helgonlik. Den etablerade helgonliknelsen kvarstod i årtionden 

i tidningen artiklar. Utifrån det teoretiska angreppssätt som presenterats i undersökningen har 

jag försökt förstå hur den offentliga bilden av predikanterna har formats. Teorierna är lika 

varandra då båda analyserar hur kommunikations roll i beskrivningen av verkligheten. Med 

bestämda ordval, alltså representationer, har tidningen lyckats kommunicera en tydlig bild 

predikanterna. De har också lyckats gestalta predikanterna på ett visst vis då de använt sig av 

specifika beskrivande exempel och skildringar från uppgiftslämnare. På så vis har 

predikanterna ”medial paketerats” som ett helgon samt en religiös galning och det är troligt att 

det är den verklighetsbild Dagens Nyheters läsare fick av Petander och Andersson. 
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Kapitel 7 - Sammanfattning och slutsats 

I detta arbete har jag utifrån frågeställningen försökt kartlägga vilka slags beskrivningar 

dagstidningen Dagens Nyheter gav om predikanterna David Petander och Erik Andersson samt 

jämföra hur beskrivningarna skiljer sig. Vidare har jag undersökt hur man kan förstå 

beskrivningarna om predikanterna utifrån det teoribegreppen representation och gestaltning. 

 

För att få bättre överblick hur Petander och Andersson beskrevs i artiklarna så systematiserade 

jag de olika personbeskrivningarna i fem olika teman. Beskrivningarna av predikanterna utifrån 

den tematiska indelningen var väldigt olikartade. Petander skildrades genomgående på ett 

mycket positivt vis med en from och god personlighet, beundransvärd livsstil samt inneha en 

trosuppfattning som sågs ligga nära en äkta Jesudom. Han kom att kallas ett helgon och liknades 

både vid Franciskus och den ryske författaren Tolstoy. Andersson däremot skildrades på det 

stora hela på ett negativt vis. Han beskrevs som en ondsint, galen och mystisk kvinnorövare 

som var skadlig för samhället. Visserligen var det fler uppgiftslämnare som gav sin bild av 

Andersson vilket nyanserade bilden av honom mer än i fallet med Petander. Andersson kom 

dock att porträtteras på ett mer negativt vis än positivt fastän att han var en slags lärjunge till 

den beundransvärda Petander. 

 

De ordval, skildringar, liknelser och jämförelser som presenteras i artiklarna kan sammantaget 

tänkas bilda denna mediala bild av ett svenskt modernt helgon samt en svensk Rasputin. Dagens 

Nyheter tycks, medvetet eller omedvetet, ha haft olika motiv vad gäller porträtteringen av de 

två predikanterna. Från första början var rapporteringen positiv gentemot Petander samt negativ 

gentemot Andersson. Med dessa olika motiv tycks Dagens Nyheter sökt efter uppgiftslämnare 

av olika slag. Uppgiftslämnare som ger en slags vittnesbörd om den fromma Petander är i 

många fall personer som har hört eller läst om legenden om Petander. Det motstånd som faktiskt 

fanns mot Petander, inte minst inom olika kyrkliga inriktningar, tycks inte ha fått sin röst hörd 

och jag drar därför slutsatsen att Dagens Nyheter inte hade något intresse av att dela den bilden. 

Den bilden av Petander skulle så att säga gå emot den sensationella helgonlika porträttering 

som var etablerad. Fallet Andersson tycks ha varit motsatsen. I detta fall eftersöks skildringar 

och åsikter från exempelvis kyrkoherden, läkare och olycksdrabbade familjer. Återigen fanns 

det ändock ett intresse av att nyansera bilden av Andersson då tidningen ivrigt försökte träffa 

den mystiska mannen samt tog del av landsfiskalens positiva omdöme. 
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Dagspressens uppgift är att försöka beskriva den värld människan är en del av. Beskrivningarna 

utgör dock en del av verkligheten då de utgår från utvalda personers känslomässiga och mentala 

bild av verkligheten. Denna verklighet kommuniceras i ord, eller representationer, som i sig 

innehar ett visst symbolvärde. På så vis kan en person eller en händelse gestaltas på ett visst 

vis. Givetvis går det inte föreställa sig en medieaktör som lyckas beskriva verkligheten i sin 

helhet. Det kan aldrig ses som medias syfte då det är en alldeles för stor uppgift. Dock kan man 

som mediakonsument fråga sig vilka delar av verkligheten som inte kommuniceras, och i så 

fall varför, när man tar del av alla ordval, bilder eller skildringar som finns i en 

dagstidningsartikel. 

 

Avslutningsvis vill jag återkoppla till det som skrevs i arbetets inledningstext, nämligen hur 

media kan porträttera religion och religiösa aktörer på ett sensationellt vis. Resultatet i denna 

undersökning tyder på Petander och Andersson portätterades på sensationella vis med. I 

forskningsöversikten gav jag exempel på mediaanalyser där religion porträtterats negativt och 

sensationellt av svensk 1900-talspress. Resultatet av denna rapport exemplifierar hur 

religionsaktörer gestaltades sensationellt men på ett positivt respektive negativt vis, trots de 

många likheter som fanns mellan predikanterna.  
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