Göran Gustafsson, professor i religionssociologi vid Lunds universitets Centrum
för Teologi och Religionsvetenskap, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av
81 år. Närmast sörjande är hustrun Elsa samt sönerna Torbjörn, Henrik och
barnbarnet Hanna.
Göran var den första professorn i ämnet. Han inledde med tjänstgöring vid såväl
Lunds som Uppsala universitet. Han handledde doktorander vid båda lärosätena
och satte därmed sin tydliga prägel på forskarutbildningen i ämnet, en utbildning
med stränga normer för vetenskaplighet och noggrannhet. Under sin verksamma tid
vid Teologiska fakulteten i Lund förde han fram tretton doktorander till
doktorsdisputation. Dessutom var han både formell och informell handledare till
doktorander både vid de egna institutionerna i Lund och Uppsala samt vid
sociologiska institutionen i Lund. Hans tjänstgöring i Uppsala sträckte sig fram till
1987. En doktorshatt i Uppsala bär Görans signatur.
Göran var själv inriktad på statistiska material, vilket inte hindrade doktoranderna
att välja de forskningsuppgifter som intresserade dem: allt från en studie om folklig
religiositet och nybyggda kyrkor, sociologiska aspekter på kristna samfund, rörelser
och grupper både i USA, Kenya, Tjeckien och Sverige, begravningsentreprenörers
professionalisering, förändringar i dopseden, kyrkliga regioner i Sverige, svensk
religionsfrihetsproblematik, tjeckisk civilreligion, New Age, dess tillskyndare och
dess samhälleliga förutsättningar, sekulariseringen i Island, prästrollen samt synen
på HIV i Swaziland. Dessa ämnen vittnar om ett öppet och stimulerande
sammanhang i Görans forskarseminarier, med diskussioner om både teori och
metod. Göran tog sitt handledarskap på stort allvar. Han kom med tips om litteratur
och gav konstruktiv kritik på de avhandlingsavsnitt som presenterades på
seminarierna.
Undertecknade tillhör andra generationens religionssociologer i Sverige. Flera av
oss har fortsatt att arbeta inom universitet och högskolor. Den personliga
kombinationen av samhällsvetenskaplig lidelse och religionsvetenskapligt
engagemang som präglade Göran Gustafssons lärostol i religionssociologi har gått i
arv till denna andra generation och gett ett bestående avtryck i dagens utbildning
och forskning i religionsvetenskap och i religionssociologi.
Saknaden efter Göran både som vän och kollega är stor.
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