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Mot slutten av 1990-tallet var studiet av kristen misjonshistorie godt i gang med å gå 

nye veier. Inntil da hadde svært mange misjonsorganisasjoner i vestlige land utgitt 

historisk litteratur i forbindelse med jubileer for å markere og reflektere over eget 

arbeid rundt omkring i verden. Selv om det fantes unntak,1 fokuserte denne histo-

rieskrivingen gjerne på institusjonsbygging og på vestlige, oftest mannlige misjons-

ledere og misjonærer.2  På 1990-tallet begynte historikere, antropologer og religion-

svitere for alvor å interessere seg for kristen misjonsvirksomhet og andre aspekter 

ved misjonsdiskursen enn den mer organisasjonsinterne. Skodd med nye teoretiske 

perspektiver og spørsmålsstillinger har de rikholdige misjonsarkivene, de mange, 

sjangermessig forskjellige misjonspublikasjonene, samt i noen grad fotografier og 

filmer blitt gransket kritisk og konstruktivt for å søke nye innsikter om lokalbefol-

kninger og samfunn, og om komplekse kulturmøter i før-koloniale-, koloniale og 

post-koloniale kontekster. Misjonsstudier har rett og slett blitt et stort og interessant 

internasjonalt forskningsfelt.

På 1990-tallet begynte flere forskere også å interessere seg for kjønnsaspektet ved 

misjonsselskapenes virksomhet. Den svenske historikeren Inger Hammar påpekte i 

1999 at på samme måte som historikere lenge hadde vært kjønnsblinde, hadde femi-

nistiske forskere lenge vært religionsblinde. De betraktet religion som en anti-eman-

sipatorisk kraft i fortidige kvinners liv og var dermed helt uinteressert i nærmere 

studier.3 Fordi religion, religiøse organisasjoner og misjon lenge har vært viktige 

arenaer for kvinners aktive deltagelse, er det viktig å studere kjønnsaspekter net-

topp ved denne type organisasjoner. Vi og mange andre misjonsforskere har siden 

vist at misjonshistorien også rommer reforhandlinger og transformasjon av kjønns-

system både i landene der misjonærene har arbeidet, og i landene som misjonærene 

kom fra.4 Mens enkelte forskere med rette har spurt hvorfor kvinner sluttet seg til 

og fant seg i underordnede posisjoner i kristne organisasjoner ledet av menn,5 har 

studier samtidig vist hvordan kvinner i misjonen fant handlingsrom «ute» som langt 

overgikk de muligheter som stod åpne for dem i hjemlandet. Dette understreker po-

tensialet i uformell makt og misjonsfeminisme. Begrepet misjonsfeminisme innbe-
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fatter et ønske om å forandre kvinners liv og sosiale virkelighet både i eget og i andre 

land.6 I noen tilfeller fantes interessante kontraster mellom pragmatiske kompro-

miss tilpasset misjonærhverdagens realiteter på den ene siden, og misjonsorgani-

sasjoners formelle regler og teologiske posisjoner om hva menn og kvinner «kunne» 

og «burde» gjøre på den andre.7 Nyere studier viser at dette til dels også gjaldt menn.8 

Dette temanummeret fokuserer på en bestemt, historisk sett innflytelsesrik gruppe 

i misjonens supportbase i hjemlandet, nemlig den organisasjonen som tidligere var 

kjent som Lærerinnenes Misjonsforbund, men som nå heter Lærernes Misjonsfor-

bund/Lærernes Misjonsforening (LMF) og finnes bl.a. i Sverige, Finland, Danmark og 

Norge. LMF ble stiftet i alle de nordiske landene i løpet av en femtenårs periode rundt 

1900. Nettopp lærere og særlig «lærerinner», tilhører en gruppe støttespillere med et 

langvarig engasjement for misjon, som eksplisitt handlet om å forandre eget og and-

re samfunn til det bedre. 

I utgangspunktet ble vi interessert i LMF av to grunner. LMF har en svært lang tra-

disjon for å støtte utdanningsarbeid i kristen misjon; når man forsker på nordiske 

misjonærer eller -misjonsselskap, dukker det stadig opp referanser til LMF i kilde-

materialet. Til tross for dette er LMF nå nærmest usynlige i samfunnet. Det faktum 

at LMF fortsatt finnes i alle de nordiske landene, gjorde oss nysgjerrige både på bak-

grunnen for de enkelte lands LMF-organisasjon, samt hvilke nettverk som eventuelt 

fantes mellom dem nå og historisk. Den finske historikeren Seija Jalagin hadde alle-

rede begynt å arbeide med finsk LMF, da vi i 2016 ble kontaktet av den daglige lede-

ren av norsk LMF, Inger Marie Andersen Oppegård. Hun spurte om vi kunne tenke 

oss å bidra med et forskningsarbeid i anledning norsk (og dansk) LMFs 115-årsjubi-

leum og det planlagte nordiske LMF-møtet i Norge sommeren 2017. For oss ble dette 

en velkommen anledning til å prioritere arbeidet med LMF i nordisk perspektiv. 

Vi er glade for at NTM gir anledning til dette temanummeret. I 2002, i anledning 

norsk LMFs 100-årsjubileum, utgav NTM et glimrende temanummer om norsk LMF. 

Den gang analyserte og kontekstualiserte prominente forskere på feltet, som Kristin 

Fjelde Tjelle, Kristin Norseth og Lisbeth Mikaelsson, den norske organisasjonens 

historie fram til 2002. Etter vår oppfatning er dette nummeret om LMF i nordisk 

perspektiv en interessant fortsettelse av temanummeret fra 2002 og dessuten en 

slags oppsummering av status 15 år etter norske LMFs 100-årsjubileum. 

Noe av det første vi oppdaget da vi begynte å arbeide med LMF i Norden, var fraværet 

av forskning på finsk LMF. Førsteamanuensis Seija Jalagin ved Universitetet i Oulu 

skriver finsk LMFs (OLL på finsk) 100-årshistorie i den første av de tre artiklene i 

dette nummeret. Jalagins bidrag er et viktig grunnarbeid ikke bare i finsk misjons- 

historie, men også i nordisk sammenheng. Vi oppdaget nemlig at de første nordiske 

LMF-møtene brukte begrepet «nordisk» selv om de strengt tatt kun var skandinaviske. 

Med Jalagins artikkel tar dette temanummeret et skikkelig løft for å innlemme fin-

nene i det nordiske selskap. I utgangspunktet er det interessante forskjeller mellom 

finsk OLL og de skandinaviske LMF. Ikke bare har finsk LMF en tydelig luthersk 

identitet, siden organisasjonen alltid har vært en gren av den største misjons- 
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organisasjonen i Finland, Den finske evangelisk-lutherske misjon (FELM) (tidligere 

Det finske misjonsselskapet, FMS). De har også helt fra stiftelsen av vært en orga-

nisasjon for både menn og kvinner. Jalagin ser OLL i et nasjonalt og transnasjonalt 

perspektiv og viser hvor nært OLLs vekst er knyttet til internasjonaliseringen av det 

finske samfunnet. Hun viser også at OLL og de tre skandinaviske LMF-organisasjo-

nene er blitt mer like hverandre i nyere tid, blant annet fordi alle organisasjon- 

ene nå er for begge kjønn. 

Den neste artikkelen er skrevet av Seija Jalagin og førsteamanuensis Karina Hestad 

Skeie ved NLA Høgskolen.  Basert på intervju med tidligere og nåværende ledelse i 

de fleste nordiske LMF samt studier av arkivmateriale og publikasjoner, tar artik-

kelen utgangspunkt i dagens situasjon og sammenligner organisasjonene i fortid og 

nåtid.  Vi er opptatt av å forstå LMF i en større internasjonal kontekst og undersøker 

særlig dynamikken mellom det «nasjonale» og det «internasjonale», både for det 

enkelte lands LMF og også for de nordiske fellesmøtene. Selv om vi fokuserer på LMF 

både i Danmark, Sverige, Norge og Finland og nevner søsterorganisasjoner i andre 

land, har vi av naturlige grunner valgt å gå i dybden på norsk og finsk LMF. Disse er 

nå de største LMF-organisasjonene i Norden, i tillegg til at deres arkiver har vært 

lettest tilgjengelige for forfatterne. 

Da det ble klart at vi ikke fant noen som kunne påta seg å skrive om svensk, dansk 

eller islandsk LMF, søkte vi tematisk mot skjæringspunktet mellom indre- og ytre-

misjon. At det finnes mange historiske likheter og paralleller mellom misjon blant 

minoriteter i eget land og misjon i andre land, viser universitetslektor ved Universi-

tetet i Oulu, Ritva Kyllis artikkel om evangelisk-luthersk undervisningsarbeid blant 

samene i finsk Lappland på 1800-tallet. LMF i Norge og Sverige, men ikke i Finland, 

støttet fra begynnelsen av misjon blant samene i sine respektive land. Kyllis artikkel 

handler om den finske (stats)kirkes tiltak for å bedre kristendomsundervisningen og 

utdanningen av samene på finsk område og de sosiale og kulturelle konsekvenser av 

tiltakene.  Hun viser at man i finsk sammenheng på 1800-tallet, i motsetning til i Norge 

og Sverige, brukte morsmålet som redskap for kristendomsundervisningen og «sivili-

seringen» av samene. Denne strategien var i samsvar med den rådende misjonsstrate-

gien utenfor Finland og Nordens grenser så vel i det nittende som det tjuende århundre. 

Dette samme gjelder betydningen av å oversette Bibelen til lokale språk.

Det har vært svært interessant å arbeide med dette materialet.  

Vi håper at leserne finner lesningen like interessant. 

Seija Jalagin og Karina Hestad Skeie  

gjesteredaktører
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