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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

 

Den här uppsatsen kommer att handla om sekulariseringsprocessen i centrala Göteborg under 

åren 1890-1903. Det den här uppsatsen strävar efter är att belysa förändringar inom 

församlingar för att på olika sätt finna spår efter religiösa förändringar i medborgarnas 

medvetande. Min utgångspunkt har varit att i första hand bli klokare på begreppet 

”sekularisering”.1 Att man använder det här begreppet kan orsaka problem i form av en 

generalisering. Orsaken kan vara att man förutsätter att något som gäller i ett specialfall 

kommer att gälla generellt. Det finns ingen allmänt accepterad definition. Sekularisering kan 

beskriva processer på skilda nivåer: exempelvis hur religiös övertygelse blir till ett 

individuellt ställningstagande mer än att utgöra grunden för en kollektivt uppfattad identitet.2 

För att undvika att generalisera kring begreppet är en enklare metod att konkretisera med 

exempel som ger olika uttryck. Dilemmat är att även om vårt samhälle idag med skilsmässan 

av kyrkan och staten, ändå har folk som tror på Gud, kan man verkligen kalla Sverige för ett 

sekulariserat land? Om Sverige som samhälle är sekulariserat och individen inte är det, kan 

möjligtvis min studie av ett historiskt problem, där religiösa förändringar i medborgarnas 

medvetande kan ge sken av en sekularisering på den individuella nivån. Vad som betecknas 

som sekularisering på en samhällsnivå är vad historiken Hannah Enefalk kallar för 

”skilsmässan mellan kyrka och stat”.3 Här finns det olika nivåer för begreppet sekularisering 

och enligt Peter Berger pekar han på att om man ska använda begreppet bör man definiera det 

för varje enskilt fall.4 

Min motivering för denna undersökning är att ta i anspråk ett komplext begrepp som 

sekularisering som är omdebatterat, där min studie ska visa ett uttryck för detta. Denna 

frågeställning anser jag som viktig för att förstå våran samtid och uppsatsen ska kunna ge svar 

på detta. 

 

 

 

 

 

                                                           
1https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sekularisering 
 
2 Gjelfgren, S. (2003). Ett utvalt släkte: väckelse och sekularisering: Evangeliska fosterlands-stiftelsen 1856-1910, s. 

195 

3Enefalk, H. (2017). Svenskarna och deras kyrkor, s.256 

 
4Gelfgren, (2003), s.28  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka centrala Göteborgs församlingar och 

församlingsmedlemmarnas kyrkliga seder. Tidigare forskning visar att en uppluckring av de 

kyrkliga sederna belyser en sekularisering eller en ”religiös förändring”.5 Det min uppsats 

strävar efter är att hitta ett mönster om de religiösa förändringar som centrala Göteborgs 

församlingar genomgick, där en kyrklig sed som nattvardsgång kommer att analyseras. 

Medelantalet för de nattvardsgäster för respektive församling kommer att mätas för att se en 

förändring över tid. Dessutom, de oäkta barn som föddes under den gångna tidsperioden 

kommer att analyseras i medeltal för att se en förändring över tid. Dessa två faktorer kommer 

att sedan jämföras med församlingsmedlemmarnas antal för att se vilken typ av förändring 

som sker. I nästa del kommer man att få läsa om prästernas syn på dessa faktorer samt deras 

syn på det allmänna läget i församlingens tillstånd. Det prästerskapet tar upp i punktform som 

är väsentligt för de möjliga hot mot församlingens tillstånd är av betydelse för att förstå deras 

tankesätt och kan därmed läsas genom den tidens glasögon.  

Detta har utmynnat i följande frågeställningar; 

 

Hur många var antalet oäkta barn under åren 1890 till 1903 i centrala Göteborgs 

församlingar?  

Hur många var antalet nattvardsgäster under åren 1890 till 1903 i centrala Göteborgs 

församlingar? 

Vad hade prästerskapet för syn på församlingarnas tillstånd under åren 1890 till 1903? 

 

1.3 Forskningsläge 

 

Angående forskningsläget om sekulariseringen i Sverige finns en del material. En avhandling 

skriven av Anneli Öljarstrand där hon i sin forskning har gjort en organisationsstudie av 

Svenska kyrkans församlingar. I sin avhandling har hon ställt frågan om hur församlingens 

aktörer hanterar de förändrade krav och förväntningarna på församlingarnas verksamhet. Det 

övergripande syftet i hennes avhandling är att bidra till en ökad förståelse av hur en 

samhällelig, organisatorisk och individuell sekularisering påverkar och hanteras av 

församlingens aktörer.6 I hennes studie visar hon på att det finns en framträdande oro för ett 

minskat medlemsantal och minskat intresse för församlingens verksamhet. Att en individuell 

sekularisering kan ge ett uttryck i avtagande tro och praktik hos individen, vilket kan även 

medföra ett mer sekulärt tänkande.7              

I sin avhandling redogör hon för att samtliga församlingar delar de utmaningar som en 

samhällelig och individuell sekularisering medför i form av sjunkande antal medlemmar och 

                                                           
5 Gustafsson, G. (1997). Tro, samfund och samhälle: sociologiska perspektiv, s.227 

6 Öljarstrand, A. (2011). Den mångtydiga församlingen, .s.9 
 
7 Öljarstrand, (2011), s.107 
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minskat deltagande i de traditionella gudstjänsterna.8 Avhandlingen handlar om Svenska 

kyrkans församlingar sedda ur ett sociologiskt organisationsperspektiv. Dessutom har det inte 

gått att bortse från det religiösa i organisationerna. Sekularisering återfinns på samhällsnivå, 

organisationsnivå och individnivå.9 Det är sociala aktörer som är bärare av ”idén av 

sekularisering”.10 I avhandlingen diskuteras även formuleringen intern sekularisering eller 

organisationsförändring. I kapitlet 1.6 diskuteras begreppen mer utförligt. 

Det är en mängd olika faktorer som påverkar en sekularisering i ett samhälle och dess orsaker 

kan vara svåra att identifiera. Dessutom kan orsaker variera mellan olika samhällen. Oftast är 

det underliggande faktorer som ligger och pyr i decennier, kanske till och med i 

århundranden. En specialist inom sociologin är Peter Berger som har studerat sekulariseringen 

under lång tid har olika argument som styrker hans tes. I en artikel skriven av Dylan Reaves 

som har studerat Peter Berger arbete kring uppgången och fallet av sekulariseringsteorin, 

finns det intressanta aspekter. Orsaker som Berger har identifierat är förändringar i det sociala 

medvetandet. Primära medbringare är de institutioner och praktiker som är direkt ansvariga 

för att påverka och ändra sättet folk tänker på.11 

Det Berger påstår är att den befolkning som var mest påverkad och mest involverad i de 

industrialiserade samhällen blev mest sekulariserade. Vidare utvecklas påståendet ytterligare 

om att industrialiseringen är alltså en primär medbringare av sekulariseringen. Dessutom finns 

det flera faktorer som framgår i argumentet, man inkluderar det faktum att hög-

industrialiserade samhällen har oftast mer förklaringar för naturfenomen.12 Det finns ett annat 

argument från Berger, där han argumenterar  om att rötterna av sekulariseringen ligger i 

Kristendomen; specifikt i Protestantismen. Martin Luther år 1517 som stod för de drastiska 

förändringar som ledde till reformationen. Protestantismen avmystifierade aspekterna från 

Katolicismen, tron blev avmystifierad till en mer grundlig nivå.13  

Kyrkohistorikern Carl Henrik Martling har i sin avhandling om nattvardskrisen i Karlstad stift 

diskuterat den svenska kyrkans omvandling. Kyrkliga seder som exempelvis nattvarden blev 

uppluckrad. Detta belyser sekulariseringsprocessen. Ett par år efter baptismen kom 

mormonismen in i Karlstads stift. Denna rörelse spreds till stiftet från Göteborg och dels från 

södra Norge.14 Emigrationen och industrialiseringen skapade en social oro i Karlstad stift. 

Industrialiseringen fick stor betydelse inom näringslivet men även att nya tankesätt, nya 

värderingar inträdde, där allt gammalmodigt blev avskräckande.15 

Långsamt trädde socialistiska rörelser in i det värmländska arbetarsamhället. Under slutet av 

1800-talet fanns det socialistiska klubbar. Det fanns dock icke-socialistiska arbetarföreningar 

                                                           
8 Öljarstrand, (2011), s.121 
9 Öljarstrand, (2011), s.123 
10 Öljarstrand, (2011), s.127 
11 Reaves, Dylan (2012) "Peter Berger and the Rise and Fall of the Theory of Secularization,"Denison 
Journal of Religion: Vol. 11 , Article 3, sid 2 
12 Reaves, Dylan (2012) "Peter Berger and the Rise and Fall of the Theory of Secularization,"Denison 
Journal of Religion: Vol. 11 , Article 3, sid 2 
13Reaves, Dylan (2012) "Peter Berger and the Rise and Fall of the Theory of Secularization,"Denison 
Journal of Religion: Vol. 11 , Article 3, sid 2 
14Martling, C.H. (1958). Nattvardskrisen i Karlstad Stift under 1800-talets senare hälft, s.98 
15Martling, (1958), s.369 
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sedan länge. Inom stiftet fanns biskop Rundgren som vid prästmötet år 1893 konstaterade att 

det inte fanns någon social oro, att ett antal anhängare inte hade vuxit sig större inom 

stiftsgränserna.16 Dessutom menar Martling att ingenting tyder på att arbetarna intog någon 

särskilt avvisande eller aggressiv attityd mot kyrkan. Däremot får man beakta ett särskilt fall i 

Steneby år 1899, att särskilt från industribefolkningen fanns det i obetydlig grad någon som 

besökte kyrkan eller nattvardsbordet. Den sociala frågan fick dock aktualitet, då biskop 

Rundgren beslöt år 1905 att man skulle samlas och diskutera omkring detta problem.17 

En avhandling skriven av Stefan Gelfgren, som är docent i religionssociologi har skrivit om 

den evangeliska fosterlands-stiftelsen vid åren 1856-1910. Det avhandlingen omfattar är ett 

paradoxalt förhållande mellan väckelse och sekularisering. Dessutom är väckelserörelsen 

direkta utbredning ett resultat av att religionens ställnings började förändras.18 Användningen 

av denna avhandling kommer att tillämpas för att utveckla definitionen kring begreppet 

sekularisering. Detta pga. att det är en mängd olika faktorer som påverkar en sekularisering i 

ett samhälle och det kan vara svårt att identifiera vad som egentligen är en 

sekulariseringsprocess. 

1.4 Metod och material 

 

Mitt tillvägagångssätt har varit ett kvantitativt sätt att titta på siffror och statistisk för att mäta 

antalet församlingsmedlemmar samt antalet oäktabarn och slutligen antalet nattvardsgäster. 

Detta angreppssätt ger en numerisk observation och kan ge svar på förändringar hos 

församlingsmedlemmarnas synsätt om församlingens verksamhet samt en uppluckring av den 

kyrkliga seden nattvardsdeltagandet. Valet har även varit att göra en kvalitativ texttolkning 

och läsa ämbetsberättelser skrivna av prästerna för att ta del av deras syn på församlingens 

verksamhet. Detta för att belysa vad man kategoriserade som hot och fientlighet gentemot 

kyrkan samt religionen. Genom att sätta källorna i detta sammanhang har jag möjlighet att 

tolka materialet utifrån den tidens glasögon.19 

Mitt källmaterial består av prästmöteshandlingar. I fråga om äkthet finns det inga skäl eller 

syften att förfalska materialet. En ämbetsberättelse är undertecknad av en biskop eller präst, 

deras sammanfattning är angående församlingens tillstånd. Handlingarna har tillkommit årsvis 

med cirka 7 års mellanrum mellan varje ämbetsberättelse vilket kan medföra problem 

angående närhet i tid om det är en annan biskop eller präst som undertecknar 

ämbetsberättelsen. Däremot om det är samma biskop eller präst som har signerat, kan det vara 

mer tillförlitligt. Tendens och partiskhet kan finnas, om prästen vill ge en mer positiv bild av 

församlingens tillstånd än vad som egentligen råder. Däremot kan det förefalla sig motsatsen, 

att det finns en medvetenhet om att erkänna problemen för att senare kunna åtgärda de, vilket 

troligtvis skulle ligga mer i prästernas intresse angående församlingens verksamhet. 

                                                           
16Martling, (1958), s.379 
17Martling, (1958), s.380 
18 Gelfgren, (2003), s.14 
19 Florén, A. (2018). Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, s.51-52 
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Min metod i båda fallen är ett redskap i sökandet efter ett svar på frågeställningen.20 

Insamlandet av informationen har sammanställts i tabeller som ska ge en tydlig översikt över 

respektive av antalen.  

Med hjälp av en kvalitativ texttolkning där prästernas kommentarer tolkas, kan därmed också 

finnas en möjlighet att belysa en sekulariseringsprocess. Vad man kan utläsa ur en text kan 

vara en underliggande mening, mitt tillvägagångssätt är specifikt utifrån mina frågeställningar 

och därmed behövs det specifika kommentarer av prästernas orolighet kring församlingens 

tillstånd. Att hitta ord som är motsatser till en kollektivt uppfattad identitet är ett tecken på att 

religionen försvinner från folks medvetande.21 Ord som individualism och ateism kan vara av 

intresse och om prästerna uppfattar en förnekelse eller ser en fientlighet mot religionen. 

Att man avstår ifrån att delta i nattvardsgången eller andra seder som tillhör en nattvardsgång 

är relevant. Uppgifterna är på församlingsnivå och man kan få en god uppfattning om 

förhållandena i församlingen.22 Statistiken angående oäkta barn är av intresse om man ser till 

ord som äktenskap i texttolkningen. Hur prästernas syn på församlingsmedlemmarnas 

kyrkliga sed angående äktenskap ger en större helhetsbild. Om man ägnar sig åt dryckenskap 

kan även detta anses som en uppluckring av de kyrkliga sederna. Socialistiska rörelser är även 

något som kan uppfattas som ett hot av församlingens verksamhet för att det kan bidra till 

oliktänkande, något som prästerna kan vara motiverade till att avstyra. 

1.5 Avgränsningar 

 

I denna studie är avgränsningen centrala Göteborgs stadsförsamlingar och hur de oäkta 

barnens antal samt nattvardsgästernas antal varierar från år 1890 till 1903. En annan 

anledning till avgränsningen hör till den svenska kyrkans förlorande inflytande under slutet av 

1800-talet.  Denna bakgrund är kyrkliga seder där bland annat nattvardsseden inte bevarade 

samma ställning som tidigare vid omkring år 1870. Nattvardskrisen är ett exempel Martling 

tar upp i sin avhandling.23 Detta visar på de förändringar som den svenska kyrkan fick erfara, 

dessutom uppbrottet ur den svenska enhetskyrkan.  

Denna period blir intressant i förhållande till bakgrunden som ges. Dessutom sker en tematisk 

avgränsning i förhållande till begreppet sekularisering. Sekulariseringen i Sverige skulle 

därmed bli ett alltför omfattande arbete om syftet är att hitta uttryck för en 

sekulariseringsprocess på gruppnivå.  

 

 

 

 

 

                                                           
20Florén, (2018), s. 58 
21Gelfgren, (2003), s.195 
22Gustafsson, (1997), s.55 
23 Martling, (1958), s. 7 
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1.6  Begrepp 

Denna uppsatsen strävar efter att belysa sekulariseringen på gruppnivå. För att undvika 

missförstånd krävs det att begreppet sekularisering förtydliggörs. Det står i 

Nationalencyklopedin: 

Sekularisering är förändringar som förlorar betydelse i ett samhälle eller i medborgarnas 

medvetande. 24 

 

Bakgrunden ska endast vara till grund för att förstå en större sekulariseringsprocess på 

samhällsnivå men min studie vill visa en sekulariseringsprocess på gruppnivå. Det finns här 

alltså en distinktion från samhället till gruppen. Göran Gustafsson kallar det inte för 

sekularisering utan väljer en mer neutral formulering som han kallar för ”religiös 

förändring”.25 Vidare diskuterar han hur man ska tänka kring begreppet om att det kan 

inrymma processer där det finns försvagningar och ett stärkande som innebär förändringar.26 

I sin avhandling diskuterar Gelfgren om sekulariserings- begreppet och risker för 

missförstånd. Han menar på att man behöver en medvetenhet vilken nivå man rör sig på. Om 

det är sekularisering på en statlig nivå eller om religionen försvinner från det kollektiva 

medvetandet.27 Gelfgren menar på att en individualisering av den kristna tron är ett bättre 

begrepp och mer neutralt beskriver sekularisering.28 

Slutsatsen om vilka processer som finns när det handlar om individuella och samhälleliga 

nivåer kring sekulariseringen blir tämligen svåra att dra. Vad vi kan konstatera är att det finns 

olika processer. Vad min studie ska visa är ett uttryck för en sekulariseringsprocess i 

Göteborgs stadsförsamlingar. Det finns en mängd olika sekulariseringsprocesser och min 

studie ska visa på en av de. Den kollektiva medvetenheten går till en individualisering av den 

kristna tron. Man gör ett aktivt ställningstagande som individ. Religionen försvinner från 

individens medvetande. 

I Sverige blev religionen pluralistisk, denna process gjorde det svårare att bevara en allsidig 

världsbild på det sätt som en tidigare övergripande kyrka hade kunnat göra.29 Vilket leder in 

oss på nästa begrepp, pluralism. I nationalencyklopedin står det; 

”pluralism (av pluralis), mångfald, särskilt kulturell eller åsiktsmässig.”30 

Det här begreppet kan enklare förklaras i det här sammanhanget angående sekularisering, som 

att det betyder religionsfrihet. Det har funnits en möjlighet att ha en annan religiös åskådning. 

Den religiösa tillhörigheten blev frivillig pga. valmöjligheter, skapar möjlighet till religiös 

förändring.31 Det som gäller ”processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i 

medborgarnas medvetande” är vad min studie ska visa.  

 

                                                           
24Uppslagsord ”sekularisering” i Nationalencyklopedin (Mölndal, 2019)  
25 Gustafsson, (1997) s. 227 
26Gustafsson, (1997), s. 227 
27Gelfgren, (2003), s. 31 
28Gelfgren, (2003), s. 32 
29 Gelfgren, (2003), s. 29 
30Uppslagsord ”pluralism” i Nationalencyklopedin (Mölndal, 2019) 
31Gelfgren, (2003), s. 34 
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1.7  Bakgrund 

Det skedde ett uppbrott ur den svenska enhetskyrkan. De flesta människor hade sin religiösa 

övertygelse i den lutherska kristendomen, men nya influenser bidrog till att allt fler nu inte 

längre ville uttrycka sitt kristna liv enligt samhällets lagar och regler.32 En konflikt uppstod 

och folk sökte sig till nya tankar och idéer, kyrkan förlorade inflytande. Prästerna skulle 

undervisa församlingsborna om nattvarden och uppmana till andlig självprövning. Enligt 

kyrkolagen skulle församlingsbor visa vördnad inför Gud.33 Att man deltog i nattvarden var 

ett tecken på ett samhälleligt hänsynstagande och medborgerligt förtroende.34   

Folkväckelsens engagemang blev större och såg sitt ansvar på ett nytt sätt.35 Samhället börjar 

efter 1860-1870-talen att moderniseras. I politikens område fallerar ståndsriksdagen och 

prästståndet upphörde.36 Individens andliga liv var viktigt och den nyevangeliska väckelsen 

arbetade för detta. Wecko-Posten var en baptistisk veckotidning som grundades år 1868. Den 

uppfattades senare som den svenska baptismens språkrör. År 1889 överlämnades 

tidningsledningen till de unga pastorerna Alfred Borgström och Jakob Byström vilka båda 

kom att bli frikyrkliga  kämpar för religionsfrihet.37  

Kyrkan var kritisk mot oliktänkande. Varje präst var förpliktigad att predika Ordet och tillse 

att falsk lära och förargelse i en församling skulle avstyras. Det fanns en motivering till att 

den gammaltroende lutherska prästerskapet skulle ingripa mot avvikelser.38 Den nya 

dissenterlagen år 1873 gav upphov till förändring med möjligheten att lämna den svenska 

kyrkan och gå in i ett annat trossamfund. Stora grupper riktade kritik mot kyrkan och den 

nyevangeliska rörelsen radikaliserades. Mission blev en ny riktning för kristendomens 

utbredning internationellt sett. Detta utvecklades till de nya rörelsernas självidentitet.39 Det 

blev ett industriellt genombrott i Sverige på 1870-talet. Svenskt stål och trä blev 

internationellt efterfrågade produkter. Ångkraften gjorde det möjligt att människor och idéer 

kunde förflyttas över stora avstånd.40  

Den nya dissenterlagen öppnade för fria samfundsbildningar. En metodistisk verksamhet 

växte fram i Sverige under 1800-talets senare del. Många av dessa metodister var missionärer 

som var återvändande svenskar från USA.41 Nykterhetsrörelsen expanderade i Sverige under 

                                                           
32Bexell, O. (2003). Sveriges kyrkohistoria: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, s.9 

33Bexell, (2003), s.9 
 
34Bexell, (2003), s.17 
 
35Bexell, (2003), s.37 
 
36 Bexell, (2003), s.38 
 
37Bexell, (2003), s.43-44 
 
38Bexell, (2003), s.47 
 
39Bexell, (2003), s.93 
 
40 Bexell, (2003), s.94 
 
41Bexell, (2003), s.101 
 



8 
 

1870-talet. Helnykterhetsföreningen ”Strid och Seger” bildades i Göteborg år 1873. Den 

uppfattades som en konkurrent till kyrkan, församling och gudstjänst. Helnykterhet blev en 

etisk norm.42 Biskop Rodhe skrev vid prästmötet år 1896 om det nykterhetshögmod som hade 

inträtt i dryckenskapen. Detta såg man som en synd mot Gud. Den schartauanske prosten 

Henrik Florus Ringius menade i sin skrift från år 1905 om att det bästa sättet att uppnå 

nykterhet är en kristen omvändelse.43 

Enhetskyrkans enhet hade upplösts och nya grupperingar etablerades. Kritik mot kyrkan och 

kristendomen från de med bibeln i hand men även från de som inte ville ha något med 

kristendomen att göra. Man ville tänka fritt och obundet, man såg sig själva som fritänkare. 

De sista decennierna under 1800-talet blev den svenska kristenheten utsatt för intensiv 

ifrågasättande kritik från alla håll.44 Ludwig Büchners bok Kraft och materia som utgavs år 

1869, där han argumenterade för en vetenskaplig, materialistisk utformad samt alternativ 

världsåskådning. En fritänkare som såg kristendomen som ett bedrägeri.45 Under 1880-talet 

uppstod det en åttiotalsradikalism, den bestod av en rad nya tankesätt, en av de var en 

världsåskådning där den vetenskapligt observerbara människan stod i centrum. Kritiken 

riktade sig mot kyrkans troslära. Man började förneka Guds existens.46  

En fransk filosof vid namn August Comte levde under 1800-talet menade på att 

mänskligheten går igenom olika faser på det religiösa området, först den teologiska som man 

redan hade passerat samt den metafysiska fasen. Man skulle inte längre söka sig till religionen 

som svar på livets frågor, nu var fokus på den empiriskt belagda vetenskapen som blev svaret 

på livets frågor. Comtes system kom att kallas för positivism.47 Nya alternativ till 

kristendomen började utvecklas. Den svenska sången Arbetets söner (1885) var dels en sång 

av solidaritet men även en socialistisk kyrkokritik som framställde kristendomen som det ok 

som tryckte ned mänskligheten i mörker och nöd.48 Den ena linjen såg antingen religionen 

som ett försök att äga arbetsklassens själ, vilket var viktigt för klassfrigörelsen. Den andra 

linjen var att man gjorde sig själv till kristendomens sanna uttolkare. Jesus budskap var 

identiskt med socialismen. Antiklerikalismen och kyrkokritiken under 1880-talets 

arbetarrörelse kännetecknades av en militant ateism.49 

För att förstå bakgrunden har jag möjligheten att jämföra min undersökning och hitta ett 

uttryck för en sekulariseringsprocess. Nattvardskrisen under 1800-talets senare år verksamt 

skulle bidra till den konfessionella splittring som sågs som det konsekventa resultatet av den 

                                                           
42Bexell, (2003), s.106 
 
43 Bexell, (2003), s.107 
 
44Bexell, (2003), s.166 
 
45Bexell, (2003), s.166 
 
46Bexell, (2003), s.168 
 
47 Bexell, (2003), s.169 
 
48Bexell, (2003), s. 171 
 
49Bexell, (2003), s. 171 
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nyevangeliska väckelsen.50 Folkrörelser uppstod, man sökte sig till nya gemenskaper. Det 

fanns även en internationell påverkan där den baptistiska väckelsen växte sig stark. Kritik mot 

den etablerade kyrkan blev tydligare. Att prästståndet upphörde är ett tydligt exempel på att 

kyrkan förlorade inflytande i politikens område men också att individen var nu i fokus. 

 

2.0 Undersökning 

I det här avsnittet kommer undersökningen att presenteras. En kvantitativ del i form av 

tabeller kommer att introduceras där de tidigare frågorna tas upp. De frågor som tas upp är 

församlingsmedlemmarnas antal, de oäkta barnens antal samt antalet nattvardsgäster. 

Undersökningen för antalet församlingsmedlemmar och antalet oäkta barn gäller alla 

församlingar. Nattvardsgästernas antal kommer presenteras för Haga församling endast i 

tabellen.  

Nästa del kommer att handla om prästernas kommentarer och deras syn på församlingens 

verksamhet. Denna del är utformad med referat från prästernas kommentarer samt min egen 

tolkning av deras kommentarer. 

 

2.1 Den kvantitativa undersökningen 

 

 

  

                  

 

           Tabell 1 Församlingsmedlemmarnas antal i respektive församling                                                       

           Källor: Uppgifterna är hämtade från prästmöteshandlingar  

           GDA/12486 F10A:7, GDA/12486 F10A:8, GDA/12486 F10A:9 

 

 

 

 

 

         Tabell 2 Medelantalet för oäkta barn i respektive församling  

                  

          Källor: Ibid 

                                                           
50Bexell, (2003), s. 17 
 

År 
Antal i 
procent  

 Totala 
antalet Christina Gustavi Haga Masthugg Tyska 

1890   61537 10556 27994 16936 21985 985 

1895 14.45% 70429 10731 32107 18140 26763 810 

1903 20,44% 84822 11435 37514 17427 35031 825 

År Medelantal Christina Gustavi Haga Masthugg Tyska 

1890 16,63% 15,50% 16% 20% 15% 0 

1895 17,70% 17,80% 19% 20% 14% 1 

1903 19% 17% 20% 20% 17% 0 
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År Haga församling 
Nattvardsgästernas 
medel antal   

1885    3107 

1886    3237 

1887    3369 

1888    3195 

1889    2822 

1896    2800 

                            Tabell 3 Nattvardsgästernas antal i medeltal för Haga församling 

                            

                            Källor: Ibid               

 

Mina två egna beräkningar är församlingens totala antal och medeltalet för de oäkta barnen 

vid åren 1890, 1895 samt år 1903. De två andra beräkningarna om nattvardsgästernas antal 

angivet i medeltal samt Hagas församling och deras nattvardsgästers antal i medeltal är 

prästernas egna beräkningar. Med bakgrund av att det fattas uppgifter för vissa år i vissa 

församlingar har därmed fokus legat på att se Hagas församling och deras nattvardsgästers 

antal då de uppgifter finns för varje år. Av min första beräkning har jag observerat den första 

ämbetsberättelsen från år 1890 för alla fem församlingar och räknade ihop alla församlings 

medlemmar till antalet 61,537 vid år 1890. Senare beräknade jag antalet 

församlingsmedlemmar vid åren 1895 för alla fem församlingar och kunde se en ökning på 

14,45%. Vid den sista ämbetsberättelsen för respektive församling vid år 1903 hade alla 

församlingsmedlemmarnas antal ökat med 20,44%. 

 

I min andra beräkning tittade jag på medeltalen för de oäkta barn vid alla ämbetsberättelser 

vid året 1890. Tillsammans blev medeltalet 16,60% för året 1890 för alla församlingar. Vid år 

1895 ämbetsberättelser för alla församlingar räknade jag ut medeltalet för de oäkta barnen till 

17,70%. Slutligen vid de sista ämbetsberättelser för alla församlingar år 1903, blev medeltalet 

för de oäkta barnen 19%. Sammanfattningsvis blev det en ökning över en 13-års period med 

2,4 procentenheter.  

I prästernas beräkningar har man kommit fram till i Haga församling ett medeltal på 20% för 

de oäkta barnen vid åren 1890-1903. Detta är betydligt högre än genomsnittet. I fyra av fem 

församlingar har man inte observerat någon märkbar förändring angående nattvardsgästernas 

antal under åren 1890-1903. Vad man kan se är detta oförändrat. Däremot i Haga församling 

finns det uppgifter från åren 1885 till 1896 om nattvardsgästernas antal där man har märkt en 

betydlig minskning i medeltalet per år. En förklaring till detta kan finnas i prästernas 

kommentarer. I nästa avdelning kommer jag att tolka prästernas kommentarer. 

 

2.2 Prästernas kommentarer 

 

När det gäller nattvardsgången framkommer följande i Christina Församling angående 

nattvardsgästerna och dess antal. Prästerskapet har noterat en nedgång i antalet 
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nattvardsgäster på lördagar vid året 1890.51 Fortsättningsvis för året 1895 noterar prästerna att 

nattvardsförhören har varit delvis mångtaliga i antalet men även här uppmärksammas ett 

alltmer avtagande i deltagandet. Man noterar att nattvardsgästerna har sjunkit i medeltal vid 

åren 1890-1895.52 Slutligen vid året 1903 noterar man att nattvardsgästernas antal inte har 

förändrats sedan år 1895. Däremot vad som ger en relevant infallsvinkel är att prästerna 

betraktar församlingsmedlemmarna som slöa och liknöjda, att de avstår från att delta i 

nattvardsbordet, en orsak tycks vara av oro och förakt.53 

Nattvardsgången i Gustavi domkyrkoförsamling framgår det följande om nattvardsgästernas 

antal vid året 1890. Man har inte noterat en förändring i nattvardsgästernas antal i förhållande 

till församlingens folkmängd, antalet är oförändrat.54 Vad gäller året 1895 noterar man inte 

heller här någon större förändring i nattvardsgästernas antal i förhållande till folkmängden i 

församlingen.55 Slutligen för året 1903 har prästerskapet inte här heller betraktat någon 

förändring i nattvardsgästernas antal. Prästerna har lagt märke till att ett litet antal avstår att 

delta i nattvarden, orsaken påstås vara likgiltighet mer än samvetsbetänkligheter.56 

I Haga församling från år 1896 ämbetsberättelse, framkommer det följande om 

nattvardsgången. Nattvardsgästernas medeltal har inte minskats obetydligt, 2800 i medeltal 

om året för att tidigare ha varit 3200 i medeltal.57 Vid den senare ämbetsberättelsen för året 

1903 har prästerskapet dock en förklaring till vad man tror orsaken beror på. Man har lagt 

märke till att denna nedgång i antalet beror på att folket har flyttat eller avlidit.58 Vad som är 

relevant angående undersökningen är hur formuleringen skiljer sig mellan båda 

ämbetsberättelser. Den ena prästen från år 1896 tycker att det har obetydligt minskats och 

prästen från ämbetsberättelse år 1903 säger att det är en nedgående minskning. 

I Haga församling framkommer även en kommentar från en präst om att ungdomarna är 

religiöst likgiltiga. Det framkommer att det finns en auktoritetslöshet bland ungdomarna. 

Föräldrarna känner sig maktlösa gentemot barnen.59 I en annan kommentar känner sig en präst 

orolig angående socialistiska rörelser i Haga. Folkets Hus ligger inom församlingen. Man har 

tillgång till socialisternas organ, ’Ny tid’.60 Denna veckotidning läser ett stort antal av 

församlingsmedlemmarna i sina arbetarhem. Denna tidning som även ungdomarna tar del av 

gör prästen orolig att den ska undergräva all auktoritet och senare skapa en fientlighet mot 

religionen.61 

Angående nattvardsgången i Masthuggsförsamling från år 1890 ämbetsberättelse har man inte 

betraktat någon förändring i antalet av nattvardsgästerna. Man avstår dock att delta i 

nattvardsbordet där orsaken är likgiltighet.62 Prästen skriver om ett annat potentiellt hot mot 

de religiösa seder som finns. Det förekommer ett drickande på krogar och ölstugor av ett stort 

                                                           
51 GDA/12486 F10A:7 
52 GDA/12486 F10A:8 
53 GDA/12486 F10A:9 
54 GDA/12486 F10A:7 
55 GDA/12486 F10A:8 
56 GDA/12486 F10A:9 
57  GDA/12486 F10A:8 
58 GDA/12486 F10A:9 
59  GDA/12486 F10A:8 
60 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ny-tid 
61  GDA/12486 F10A:9 
62 GDA/12486 F10A:7 
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antal, på den mest trafikerade gatan. På gator och gränder för man oljud och visar mycket 

oförskämdhet. Många ungdomar dricker och även de fördärvas av supandet.63 I 

ämbetsberättelsen från år 1903 berättar prästen om arbetareföreningen och Folkets hus. Man 

har hållit föredrag i dessa föreningar och budskapen sprids vidare bland alla samhällsklasser. 

Väldigt få av församlingsmedlemmarna blir oberörda. Man har noterat att socialisttidningen 

utmärker sig i staden för att stå för en förnekelse av religionen och skapandet av ateismen.64 

Nattvardsgången angående i den tyska församlingen är dock verkligheten en annan. Den tyska 

församlingen är den minsta på blott 800-900 personer. Gudstjänstordningen är baserad inom 

samma kyrka med Christina territoriella församling, man säger att det finns en konservativ 

anda i församlingen.65 Man noterar att nattvardsgästernas antal har inte förändrats under de 

sista tjugo åren.66 Prästerskapet anser att församlingens tillstånd är tillfredsställande, seder 

respekteras.67  

 

3.0 Resultat och diskussion 

 

3.1 Hur mycket har församlingsmedlemmarnas antal förändrats från år 1890 till 

år 1903? 

 

Vid året 1890 blev det totala antalet medlemmar inom alla församlingar 61,537 personer. I 

min sammanställning av antalen kunde jag vid år 1895 se en ökning med 14,45% av det totala 

antalet församlingsmedlemmar. Slutligen vid år 1903 ökade församlingsmedlemmarnas antal 

med 20,44%. Vad vi kan se är en betydlig ökning av församlingsmedlemmarnas antal. Vad 

detta beror på, om det är befolkningsökningen i samhället eller migration får bli ett uppslag 

till ett nytt historiskt perspektiv som någon annan har möjlighet att sträva efter. 

3.2 Hur såg medelantalet ut för nattvardsgästerna? 

I fyra av fem församlingar har man inte uppmärksammat någon märkbar förändring i antalet 

nattvardsgäster under åren 1890 till 1903. Medeltalet per år har varit i stort sett oförändrat. 

Detta är intressant när det ställs i kontrast till församlingsmedlemmarnas antal, vilket har ökat 

avsevärt mer. Att nattvardsgästernas antal inte ökar i samma takt som 

församlingsmedlemmarnas antal kan bero på enligt prästernas kommentarer som att de 

kyrkliga seder inte längre hade samma betydelse i människors liv. I Haga församling fanns det 

för åren 1885 till 1896 en betydlig minskning i nattvardsgästernas antal. Enligt en prästs 

kommentar tror man att en orsak kan vara att människor har flyttat eller avlidit. 

3.3 Hur många oäkta barn fanns det under denna tidsperiod? 

I min sammanställning för året 1890 kom jag fram till att medeltalet för alla församlingar för 

de oäkta barnen blev 16,63%. En ökning till 17,70% skedde vid år 1895 och slutligen vid året 

                                                           
63  GDA/12486 F10A:7 
64 GDA/12486 F10A:9 
65 GDA/12486 F10A:7 
66  GDA/12486 F10A:8 
67 GDA/12486 F10A:9 
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1903 blev medeltalet för de oäkta barnen 19%. Under hela denna period blev det en ökning 

med 2,4 procentenheter. I Haga församling har dock antalet för de oäkta barnen varit 20% 

under åren 1885 till 1896 enligt prästernas kommentarer. Man har i ämbetsberättelsen kommit 

fram till att orsaken är okända föräldrar. Vid närmare titt på stadsdelen Haga finns en bakgrund 

som också kan ge ett svar till de sjunkande nattvardsgästernas antal samt de höga antalen 

oäkta barn. 

3.4 Bakgrunden i stadsdelen Haga 

 

Haga var tättbefolkad vid år 1875, antalet var ungefär 10,000. 85% av invånarna var 

arbetare.68 Haga var en tättbefolkad arbetarstadsdel full av liv och rörelse. Mängder av butiker 

och hantverkare. Arbetarrörelsen, frikyrkorna och flera andra folkrörelser hade lokaler i 

Haga.69 Haga var redan då det började anläggas avsett att bli en förstad för ”arbetare”. Ett av 

skälen, läget nära älvstranden, sjömän, fiskare och arbetsfolk vid hamnen skulle bosätta sig  i 

Haga. År 1665 räknade man till 200 personer. Prästerskapet ansåg att Haga- borna ”hyste 

elakt folk och förde ett förargligt leverne”.70 Prästerskapet var även oroliga för de socialistiska 

rörelser som fanns inom församlingen. Att många arbetare hade möjligheten att läsa andra 

böcker samt tidskrifter än bibeln skapade en oro hos prästerskapet.  

 

3.5  Hur såg prästernas syn ut på församlingarnas tillstånd?  

 

Prästerna i Christina församling kunde märka av en nedgång i antalet nattvardsgäster vid år 

1890 men för åren 1895 fram till 1903 noterade man att antalet inte hade förändrats. Det fanns 

ingen större oro för prästerna angående nattvardsgången men man var bekymrade över 

församlingsmedlemmarnas slöhet. Sammantaget inom församlingen fanns det ingen större oro 

hos prästerskapet. 

Prästerskapet i Gustavi domkyrkoförsamling hittade ingen förändring i antalet nattvardsgäster 

från år 1890 till 1903. Prästerna har i denna församlingen lagt märke till att ett litet antal valde 

att avstå delta i nattvarden, en del tycktes ha varit likgiltiga. Sammanfattningsvis i denna 

församlingen fanns det en liten oro över församlingens verksamhet. 

 

”Ny Tid” var en veckotidning som många arbetare i Haga församling läste men även 

ungdomar läste denna tidning, en präst talar om att denna tidning är ”Socialisternas organ”. 

Prästerskapet pekar även på hur ungdomarna blir influerade av dessa socialistiska tankar och 

man har börjat få en auktoritetslöshet gentemot kyrkan samt en mer fientlig syn emot 

religionen. 71 En möjlig orsak är att man som arbetare stod inför nya samhällsproblem där 

kristendomen inte kunde ge svar på. Socialistiska idéer kunde dock ge svar på arbetarklassens 

orättvisa och hur problemen skulle åtgärdas. I Haga församling fanns en betydande oro över 

de höga antalen oäkta barnen, de socialistiska arbetsrörelser som arbetarna anslöt sig till. 

                                                           
68 Lönnroth, G. (1990). Haga: Göteborgs första arbetarestadsdel, s.7 

69 Lönnroth, (1990), s.8 
70 Lönnroth, (1990), s.13 
71 GDA/12486 F10A:9 
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I Masthuggsförsamling fanns inte heller någon förändring i antalet nattvardsgäster. Vad 

prästerna dock la märke till vad en likgiltighet bland nattvardsgästerna. 

Prästerna var oroliga i denna församlingen över hur mycket församlingsmedlemmarna drack 

alkohol. Det var ett större antal, särskilt ungdomar som var oförskämda. En annan viktig 

aspekt man hade noterat vad att socialisttidningen hade spridit sig i staden och 

församlingsmedlemmarna hade börjat förneka religionen. 

Den tyska församlingen som vad den minsta på ca 800 personer, där fanns ett enda oäkta barn 

från år 1890 till 1903. Inga förändringar i nattvardsgästernas antal, det fanns en konservativ 

anda. Prästerskapet kunde betrakta sig själva som nöjda över församlingens verksamhet. 

 

3.6 Diskussion 

Det synsätt som präglas i avhandlingen skriven av Gelfgren handlar om när kyrkoenheten 

blev bruten var det enklare för nya övertygelser och ideologier att etablera sig, detta skapade 

möjligheten för alla övertygelser att konkurrera med varandra. Kyrkan var sen med att 

anpassa sin religiösa tro och verksamhet efter de rådande sociala problemen i samhället. 

Kyrkan tappade betydelse i medborgarnas liv.72 Hugh Mcleod pekar på att sekularisering 

beskriver processer på olika nivåer. En religiös tolkningsmodell trängs undan av mer 

rationella tolkningsmodeller.73 

Det min studie har visat är ett liknande mönster. Man har i Haga församling haft möjligheten 

att läsa en socialisttidning och börjat kritiserat religionen. Med möjligheten att läsa bibeln 

själva kunde man läsa den socialistiska veckotidningen ”Ny Tid”, vilket prästerskapet var 

oroade över. Anledningen till deras oro var att kyrkans auktoritet försvagades i samband med 

den ökade fientligheten mot religionen. Med bakgrund till hur kyrkan inte lyckades anpassa 

sin lära fanns det ett bättre alternativ för arbetarna i Haga församling, socialismen.  

Det min studie har visat är en sekulariseringsprocess på gruppnivå i Haga församling. Man 

har haft en förmåga till fritanke med brist på religiös auktoritet under denna specifika 

tidsperiod. En definition av sekularisering som används av Öljarstrand är ett avtagande av 

religiös auktoritet på en organisatorisk nivå.74 I mitt fall är definitionen av denna 

sekulariseringsprocess på en gruppnivå, då ett viss antal av församlingens medlemmar är en 

del av undersökningen och inte organisationen i sin helhet. I slutet av hennes avhandling 

konstaterar Öljarstrand att begreppet sekularisering är mångtydigt och en förhoppning var att 

bidra till en djupare förståelse av sekulariserings-begreppet.75 I min uppsats är även här en 

förhoppning om att ha bidragit till en fördjupad förståelse av sekulariserings-begreppet. 

 

 

 

                                                           
72 Gelfgren, (2003), s.17 
73 Gelfgren, (2003), s.195 
74 Öljarstrand, (2011), s.127 
75 Öljarstrand, (2011), s.131 
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3.7 Sammanfattning 

Avslutningsvis är syftet med uppsatsen att undersöka hur kyrkans förlorade ställning under 

det senare 1800-talet bidrog till kyrkans förlorade betydelse i medborgarnas medvetande i 

centrala Göteborgs församlingar. I huvudsak var syftet att hitta ett uttryck för en 

sekulariseringsprocess. Jag ville identifiera vilka problem prästerskapet såg hos församlingens 

tillstånd. Vilka faktorer som skapade en oro hos prästerna samt vilka olika folkrörelser som 

kunde stå till grund för detta. Detta kunde ge en bild av hur prästerskapet uppfattade de olika 

folkrörelserna, framförallt de politiska och fackliga arbetsrörelserna. Studien har genomförts 

efter ett besök hos Landsarkivet i Göteborg där jag fann mitt arkivmaterial.  

Prästmöteshandlingar har varit mitt huvudsakliga material som har använts. I dessa handlingar 

har jag letat efter uttryck för en sekulariseringsprocess där jag har läst prästernas kommentarer 

om församlingens nuvarande tillstånd. Dessutom, valde jag att göra en kvantitativ 

undersökning angående församlingsmedlemmarnas antal, medeltal för nattvardsgäster samt 

medeltal för de oäkta barnen, då dessa två sistnämnda kan visa på en uppluckring av de 

kyrkliga sederna. Valet av metod för den kvantitativa delen motiverade jag genom tidigare 

forskning på ämnet sekularisering. Valet av metod för den kvalitativa delen ansåg jag vara ett 

betydande komplement för att hitta ett uttryck för en sekulariseringsprocess. Problemen i 

församlingarnas tillstånd angående de oäkta barnen samt nattvardsgästernas antal i den 

kvantitativa delen visade en liten ökning av de oäkta barnens antal samt ett oförändrat 

medeltal av nattvardsgäster under den gångna tidsperioden. I kontrast till 

församlingsmedlemmarnas ökade antal förefaller det sig märkligt att inte nattvardsgästerna 

ökade i samband med detta. 

I Haga församling var dock de oäkta barnen mycket högre och nattvardsgästernas antal sjönk 

betydligt mer. Stadsdelen Haga var bebott av 85% arbetare. I den kvalitativa delen kunde jag 

utläsa en orolighet hos prästerskapet angående de socialistiska rörelserna. Prästerskapet var 

oroliga för den växande fientligheten emot religionen, framförallt hos ungdomen som 

dessutom var auktoritetslösa gentemot kyrkan. Sekulariserings-begreppet har använts för att 

hitta ett uttryck för en sekulariseringsprocess. Detta uttryck blev till en avtagande religiös 

auktoritet på en gruppnivå inom Haga församling.    
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