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Missionärsutbildningens omstrukturering
vid Finska Missionssällskapet 1945–1950

Inledning
Kriget i Europa och vinter- och fortsättningskriget satte sina spår på livet i Finland.
Ingen blev oberörd – inte heller Finska Missionssällskapet och dess anställda. I sällskapets verksamhetsberättelse från år 1939 talas om hur världen har blivit omsluten
i mörker och hur mörkrets furste reser folk och individer mot varandra.1 De dystra
orden fortsätter i årsberättelserna för de kommande krigsåren. Det finländska missionsarbetet drabbades hårt av kriget och Finska Missionssällskapet avbröt största delen av sin verksamhet i början av år 1940. Sällskapet kämpade med tidens ekonomiska
utmaningar som försvårade organisationens verksamhet. De sista missionärerna under krigstiden sändes till Afrika år 1939 innan reseförbindelserna till centrala Europa
stängdes. Inga nya missionärer utbildades under åren 1940–1944.
När utbildningen av missionärer startade vid Finska Missionssällskapet i Helsingfors år 1945 ägde en omfattande omstruktureringsprocess rum. Samtidigt som arvet
från de avslutade missionsskolorna för män och kvinnor levde kvar, sökte missionsinstitutet fortfarande sin plats i organisationen. Kriget hade förändrat situationen
i världen och missionssällskapets ledning såg att tiden var inne för en betydande
omorganisering av utbildningen. Hela den västerländska missionen befann sig i ett
brytningsskede. Den nya utbildningen omstrukturerades, studietiden förkortades och
utvecklingen från yrkesutbildningskaraktär till en allt starkare akademisk koppling
fortgick. Samtidigt blev rekryteringsarbete ett allt viktigare verksamhetsområde i de
förändrade förhållandena.
En förnyelse av missionsskolans verksamhet efter avbrottet under kriget förefaller
intressant med tanke på omständigheterna. Varför omstrukturerades missionärsutbildningen så radikalt under de svåra krigsåren och kort därefter? Vad innebar omstruktureringen helt praktiskt? Trots att frågorna är viktiga, finns det endast lite tidigare forskning om missionärsutbildning i återuppbyggnadstidens Finland. Studium
av kyrkans internationella arbete har alltför ofta hamnat i skuggan av krigsforskningen och studiet av återuppbyggnadstidens samhällsliv. Tidigare forskning om missionärsutbildning i finländsk kontext har varit inriktad på 1900–talets första hälft då
bland annat Katariina Lankinen, Seija Jalagin och Kirsti Kena studerat utbildningen.
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Kvinnors insatser i missionen efter kriget har undersökts av Eila Helander medan
Allan Franzén studerat utbildningen i nordisk kontext. Syftet med föreliggande artikel
är att undersöka ett stycke finländsk missionshistoria som varit betydande både nationellt och internationellt. Omstruktureringen av missionärsutbildningen vid Finska
Missionssällskapet – den evangelisk-lutherska kyrkans största missionsorganisation
– lade grunden till en långtgående fortsatt utveckling i den finländska missionärsutbildningen. Genom den kunde sällskapet påverka missionärernas självförståelse, förmåga att möta främmande kulturer och styra missionsuppdragets förverkligande.
Undersökningen bygger på ett tacksamt källmaterial. Finska Missionssällskapets
årsberättelser och protokoll, missionärsutbildningens dagböcker, lärarnas brev och
sällskapets tidningar ger en intressant helhetsbild om utbildningens omstrukturering.
Undersökningen sker utgående från den centrala aktörens dvs. missionsorganisationens perspektiv. Eftersom studiets fokus ligger i tidsperioden 1945–1950, kommer utbildningen före kriget att behandlas endast i mindre omfattning. Den centrala fråge
ställningen handlar om utbildningens omstrukturering, vilket medför att aspekter
som inte är avgörande i det sammanhanget faller utanför undersökningsämnet.

Förändrade behov i krigets svallvågor
Finska Missionssällskapets årsberättelse för verksamhetsåret 1939 fångar något av tidsandan och ger en illustrerande beskrivning av krigets återspeglingar:
Suurvaltain sota tuottaa jo sen kautta paljon haittaa lähetystyölle, että miinoitetut meret ja
laivain upotukset tekevät yhdysliikenteen lähetysalojen kanssa sangen hankalaksi, jopa aivan mahdottomaksi, ja sen lisäksi taloudellinen elämä sen johdosta kärsii paljon kaikkialla.
Niinpä on meille mahdotonta toimittaa sitä työntekijäin vaihtoa lähetysaloilla -- on veljiä ja
sisaria, jotka väsyneinä -- tarvitsisivat virkistystä, mutta sodan vuoksi heidän täytyy jäädä
paikoilleen. -- Kotimaan oloihin vaikutti jo suursodan syttyminen huomattavasti ja maamme joutuminen sotatantereeksi vielä paljon enemmän.2

Det oroliga världsläget ledde till att vägarna till missionsfälten stängdes för alla missionsorganisationer. Lokala kyrkor hamnade att ta större ansvar samtidigt som det
har uppskattats att 900 av 1 500 protestantiska missionärer lämnade sina arbetsfält.3
För Finlands del innebar krigsutbrottet att missionärer vars arbetsperiod höll på att
ta slut, inte kunde återvända samtidigt som inga nya missionärer kunde sändas ut.4
Sällskapets verksamhet minskade när männen kallades till fronten. I det kollektiva
minnet låg erfarenheterna från 1930-talets lågkonjunktur och de politiska oroligheterna från inbördeskriget. Den ekonomiska depressionen världen över hade medfört en
stark nedgång i missionsgåvor i väst med minskad missionärsrekrytering som följd.5
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Vid tiden för andra världskriget hade missionärsutbildningen vid Finska Missionssällskapet varit löst organiserad. Efter att missionsskolan för män stängts år 1933 arrangerades ingen utbildning för män. Sällskapet uppmanade till självständiga studier
före avresa till fältet.6 Missionsskolan för kvinnor hade stängts år 1930, trots att dess
verksamhet i praktiken hade upphört ett par år tidigare. Tomrummet hade fyllts med
ett nygrundat missionsinstitut, som hade inlett sin verksamhet år 1929. Syftet med institutet var att utbilda akademiker, teologistuderanden och sällskapets anställda. Den
aktuella verksamhetsformen var föreläsningar.7 Vid tiden för andra världskriget hade
institutets verksamhet inte fått fasta former och hela missionärsutbildningen befann
sig i ett starkt brytningsskede. Tiden var utmanande även för de övriga finländska
missionsorganisationerna. Åren 1926–1941 kom endast få ansökningar till SLEY:s missionärsutbildning.8 Finska Missionssällskapet arrangerade missionskurser för kvinnor
åren 1936–1939, men utbildningen betraktades inte som en del av institutets verksamhet. Missionsinstitutet ordnade sporadiska föreläsningsserier för studenter ännu år
1937.9 Den politiskt och ekonomiskt osäkra tiden satte sin prägel på utbildningsverksamheten och sällskapets årsböcker berättar om en sporadisk utbildningsverksamhet
åren 1930–1944. Antalet missionärer sjönk betydande. Enligt Viljo Remes var situationen så ohållbar att en ny missionskurs var helt otänkbar efter kursen som utexaminerats år 1939.10 Trots detta kom ansökningar till utbildningen ännu samma år.11
Kriget ändrade på många sociala och ekonomiska omständigheter trots att missionens mål förblev det samma – att sprida evangeliet och stöda de unga kyrkornas
självständighet. När England förlorade sitt världsherravälde utvecklades Amerika till
den ledande staten inom världsmissionen.12 Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess missionsorganisationer hamnade att ompröva och omdefiniera sin identitet i likhet med de tyska missionsorganisationerna.13 Under kriget hade missionens
förhållande till kyrkan behandlats på kyrkomötet år 1941 i samband med ett förslag att
förenhetliga arbetet, men tiden var inte mogen för radikala förändringar. Samtidigt insåg missionssällskapen att behovet av missionärer förändrats i en ny samhällssituation.
Antero Holmila och Simo Mikkonen har noterat hur forskning om återuppbyggnadstiden präglas starkt av ett studium av mänskornas relation till och växelverkan med olika
organisationer.14 Denna växelverkan berättar om samhällets och kyrkans förmåga att
återgå till det normala livet efter krigsåren. Finska Missionssällskapet hade en stark
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Saarilahti 1999, 261. Se även SLS vk 1933, 17, 19–20; SLS vk 1934, 19.
Saarilahti 1999, 187–191. Närmare information om missionsskolorna samt missionsinstitutets första år se
Saarilahti 1999, 101–104, 260–261; Kena 2000, 155–162.
8 Jalagin 2007, 79–99; Koskenniemi 1992, 256–265.
9 RA SLSA Ca Jpk 18.5.1936, § 14; RA SLSA Ca Jpk 28.8.1936, § 9 samt bilaga 3 och 4; RA SLSA Ca Jpk 18.12.1936,
§ 7; RA SLSA Ca Jpk 21.2.1938, § 8; RA SLSA Ca Jpk 9.11.1938, § 11 samt bilaga 8; Peltola 1989, 25; Kena 2000, 156.
Se även RA SLSA Ad Lähetysopiston päivä- ja merkintäkirjat 1929–1951.
10 Remes 2008, 89. Se även Peltola 1989, 67; Korpiaho 2012, 83–84.
11 RA SLSA Ee Muut lähetystyöhön pyrkineiltä saapuneet hakemukset 1928–1939. Kotelo 358.
12 Missionens förhållande till kolonialism, ledarskapsförskjutningen och krigets återspeglingar se Ahonen 2003,
61–63; Elenius 2008, 95–107.
13 Se Mt 1947, 56; Menzel 1978, 360–363.
14 Holmila & Mikkonen 2015, 21–25.

64

Missionärsutbildningens omstrukturering vid Finska Missionssällskapet 1945–1950

medvetenhet om att det till åldern komna finländska missionärskollegiet utomlands
behövde akut ny arbetskraft.15 De organisatoriska ramarna för missionärsutbildningen
behövde definieras för att kunna skapa en fungerande utbildningsstruktur.
Kriget fick djupgående följder. Kyrkans traditionella verksamhet omformades till
fördel för diakoni, som växte till en av kyrkans mest centrala funktioner. Samtidigt
hade befolkningens religiösa liv vaknat. Antalet utträdda sjönk kraftigt.16 Kyrkan fick
en tydligare profil som en samhällstjänande folkkyrka. Samtidigt hade de oroliga förhållandena skapat en gynnsam jordmån för nypietistiska och evangeliserande rörelser,
vilket också kom att återspeglas i engagemanget för mission.17 Även det omfattande
återuppbyggnadsarbetet återspeglade sig i kyrkans och missionssällskapets verksamhet. Ekonomin var stram samtidigt som kyrkans finanser behövde kanaliseras förutom
till diakoni också till reparation av kyrkor och fastigheter.18 De svåra förhållandena
hade också aktualiserat behovet av en välorganiserad kyrklig centralförvaltning och
visat på betydelsen av internationella kontakter. Det kyrkliga centraliseringsarbetet,
som påbörjats på 1930-talet, nådde sin kulmen i augusti år 1944 då planerna på en
gemensam kyrkostyrelse förverkligades.19 Trycket på centralisering var stort även vid
Finska Missionssällskapet, där resurserna var knappa och behövde användas effektivt.
Vid sidan av det kyrkliga centraliseringsarbetet växte en omfattande kommittéstruktur
fram som ett uttryck för den nya folkkyrkliga inriktningen. Efterkrigstidens samhälleliga behov av aktiva relationer till andra länders kyrkosamfund ledde till att Finland
deltog i Lutherska världsförbundets konstituerande möte i Lund år 1947 samt Kyrkornas världsråds konstituerande möte i Amsterdam år 1948. Det interkyrkliga samarbetet bar frukt och samarbetet utomlands förstärktes.20 Lutherska världsförbundet kom
att bli ett viktigt stöd i de unga kyrkornas självständighetsprocess. Trots krigsåren var
förutsättningarna gynnsamma för att utveckla kyrkans internationella arbete och missionärsutbildningen.

Förberedelser för omstruktureringen
Det utdragna kriget medförde att missionsorganisationerna tvingades anpassa sin
verksamhet enligt världspolitikens utveckling. När en regelrätt missionsskola inte kunde vara verksam inledde Finska Missionssällskapet ett förberedelsearbete, som präglades av att sällskapets ledning sökte alternativa lösningar till traditionell utbildning.
Under mellanfreden i början av år 1941 utformades en specialutbildningsplan, enligt
vilken missionärerna Walde Kivinen och Liina Lindström skulle sändas till Tyskland.

15

I Finland fanns under krigsåren följande organisationer som hade sänt ut missionärer: Finska Missions
sällskapet, Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor KFUK, SLEY, Suomen Vapaakirkko och dess svenskspråkiga
del. Se Korpiaho 2012, 40.
16 Murtorinne 2000, 196–198, 202, 231–233.
17 Se Ekstrand 2001, 17–27; Leskinen 2008, 161–164.
18 Se exempelvis Murtorinne 2000, 198–199, 219, 221; Virrankoski 2009, 980–987.
19 Murtorinne 2000, 182–183, 221–223, 249–250, 254.
20 Leskinen 2008, 162.
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De skulle bekanta sig med de tyska missionsorganisationernas planer för efterkrigstidens mission. Vid Finska Missionssällskapet fanns ett intresse att söka vägar för alternativ utbildning. Korrespondensen mellan missionsdirektor Uno Paunu och ledaren
för tyska kyrkans utrikesavdelning biskop Theodor Heckel avslöjar att utbildningsplanerna kom i ett för tidigt skede. Planerna övergavs i samband med fortsättningskrigets
utbrott.21
När vägen till alternativa utbildningsformer inte öppnades fortsatte diskussionen
om hur sällskapet kunde förbereda de kommande missionskurserna. Första försiktiga
tankar om att sända ut nya missionärer nämns igen i årsboken från år 1942, när man
började samla in ekonomiska medel för detta syfte.22 Det saknades ännu konkreta planer på att öppna missionsskolan och saken togs upp som ett konstaterande av framtida behov. Samtidigt som kriget drog ut på tiden blev rekryteringsfrågan ändå allt
mera aktuell. År 1943 konstaterade sällskapets anställda att det var omöjligt att sända
ut nya missionärer, men samtidigt uttrycktes en djup oro över att behoven började
vara stora och det saknades människor som skulle vara i beredskap att åka ut.23 Sällskapets oro och engagemang i rekryteringsfrågan kan förklaras med en medvetenhet
om missionens samtida globala utmaningar. En medvetenhet om den ekonomiska depressionens och krigets negativa verkan på missionsunderstödet och rekryteringen
i väst motiverade till aktiva åtgärder. Sällskapets ledning insåg att många missionärer
hade nått pensionsålder och inte kunde sändas ut för en ny period efter kriget.24 Få av
de missionärer som var bosatta i Finland när kriget bröt ut var beredda att åka på en
ny arbetsperiod.25 Samtidigt hade de missionärer som befunnit sig utomlands under
krigstiden varit förhindrade att komma tillbaka på sina regelrätta vistelser i Finland,
vilket innebar att många var i behov av vila innan en ny arbetsperiod skulle kunna
inledas.26 Behovet av nya missionärer var stort. Missionssällskapets engagemang i rekryteringsarbetet kommer till uttryck i sällskapets årsbok för år 1944 där de anställda
uppmanade människor till förbön för att Gud skall sända människor till missionens
tjänst.27
Sida vid sida med missionssällskapets förberedelser i rekryteringsarbetet funderade privatpersoner på frågan om hur och när en missionärsutbildning skulle kunna
inledas. En av dem som aktivt deltog i debatten var Sakari Collan, som hade gått sällskapets missionärsutbildning och välsignats till missionär år 1906. Han hade verkat
en lång tid i Kina och brann för tanken att en ny missionsskola skulle öppnas. I april
år 1944 skrev Collan till den dåvarande missionsdirektorn och föreslog att en ny missionskurs skulle inledas för frontmän.28 Det var nämligen redan i det skedet tydligt
att kriget snart skulle vara över. Collans förslag gav inget resultat. Däremot fortsatte
rekryteringsarbetet som en förberedande fas inför en ny missionskurs.
21
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En av de viktigaste kanalerna för ett förberedande rekryteringsarbete blev sällskapets språkrör Suomen Lähetyssanomat och Missionstidning för Finland. När Finland
stod inför krigets slutskede skrev missionsdirektor Paunu på vårvintern år 1944 en
vädjan i tidningarna om att det behövdes arbetare till missionens tjänst. Han redogjorde för de stora behoven av nya missionärer och vände sig speciellt till unga präster,
lärarinnor och sjukskötare.29 Samtidigt som sällskapet noterade behoven, inledde rekryteringsarbete, diskuterade kursutformning och samlade in ekonomiska medel för
att starta en missionärsutbildning berättar årsböckerna om en förtröstansfull inställning i den osäkra situationen. Sällskapets anställda talade med stor tillit om att Gud
kommer att ge arbetare.30
Rekryteringsarbetet, som hade inletts år 1942 och intensifierats år 1943, bar frukt
samtidigt som kriget närmade sig sitt slut. Finska Missionssällskapet kunde i allt större
utsträckning återgå till sin tidigare verksamhet i Finland. Sällskapets anställda konstaterade att Gud hade hört deras böner och gett en missionsväckelse bland ungdomar.31
Matti Peltola har noterat att intresset för att bli missionär hade blivit större än tidigare.32
Många unga präster, lärare och sjuksköterskor anmälde sitt intresse för att utbildas till
missionärer.33 Även om intresset var större än tidigare, var behoven fortfarande större
än antalet intresserade. Ett problem utgjordes också av att vid sidan av många yrkesutbildade sökanden fanns fortfarande en stor grupp sökande med bristfällig grundutbildning. Många intresserade var också till åren komna.34 Trots dessa utmaningar
kan konstateras att förberedelsearbetet och rekryteringen under krigsåren hade burit
frukt så att en ny missionskurs kunde inledas. Sällskapets anställda var övertygade om
att deltagarantalet skulle öka de kommande åren och att de nödvändiga ekonomiska
medlen skulle kunna samlas in så att nya kvalificerade missionärer kunde sändas ut så
fort som möjligt.35
Samtidigt som rekryteringsarbetet utgjorde en viktig fas i förberedelserna för den
kommande omstruktureringen efter kriget kom även de organisatoriska aspekterna
att bli av stor betydelse. Det tidigare nämnda kyrkliga centraliseringsarbetet med
dess kommittéstrukturer kom att återspeglas i Finska Missionssällskapets tänkande
och ledde till en kulmination i den förberedande omstruktureringsprocessen. Sällskapets styrelse såg behovet av en fastare organisatorisk struktur kring utbildningen
och tillsatte en utbildningskommitté 15.12.1944.36 Liknande kommittéer hade funnits
i ledningen av missionsskolorna och missionsinstitutet redan före kriget.37 Den nya
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Ls 1944, 53; Mt 1944, 52; Peltola 1989, 68.
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Kommittén har i dokumenten namnet kasvatuskomitea eller lähetystyöntekijöiden valmistuskomitea. Senare
bytte den namn till koulutustoimikunta. RA SLSA Ca Jpk 26.4.1945 bilaga 11; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean
pk 16.1.1946; FMSA Cc 10 Koulutustoimikunnan pk 2.7 1946; FMSA Cc 10 Koulutustoimikunnan pk 5.10 1946;
Peltola 1989, 69.
37 För närmare information se Saarilahti 1999, 102, 190, 261, 264.
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kommittén skulle vara verksam under sällskapets styrelse och fick i uppgift att arrangera och övervaka missionskurser och avgöra vilka sökanden skulle bli antagna
till den nya utbildningen och senare sändas ut till arbete utomlands. Ärenden som
behandlades kunde beredas i ett beredningsutskott.38 I praktiken skulle beslutsprocessen kring en missionärs avresa ske genom att missionärerna utnämndes av styrelsen på förslag av utbildningskommittén. Motsvarande arrangemang förekom också
i andra protestantiska missionsorganisationer. Beslutet om att bli missionär fattades
individuellt om varje missionärskandidat i ett skede när kandidaten hunnit avlägga en
lämplig del av missionskursens studier. När organisationsstrukturen hade stabiliserats
överfördes planeringen av missionärens blivande arbetsfält till beredningsutskottets
uppgifter i april år 1950.39 Den nya utbildningskommittén bestod av sällskapets missionsdirektor, den biträdande direktorn och missionsskolans lärare. Åren 1945–1946
bestod kommittén av fem personer: missionsdirektor Uno Paunu, biträdande direktor
Kustaa Adolf Saarilahti, teolog Martti Simojoki, pastor Aatu Järvinen och magister
Liina Lindström.40 Kommittén samlades i regel en gång i månaden. I slutet av perioden
hölls möten endast två till fyra gånger i året. Grundandet av utbildningskommittén
ledde till en kulmination av förberedelsearbetet och möjliggjorde missionärsutbildningens omstrukturering. Samtidigt blev kommittén ett av de viktiga organ som styrde
missionärsutbildningen efter andra världskriget.

Specialiseringsutbildning etableras
Avbrottet i missionsskolans undervisning under kriget kom att bli en skiljelinje mellan
gammalt och nytt i den finländska missionärsutbildningens historia. Finska Missionssällskapet hade följt aktivt med i samhällsutvecklingen och gjort de nödvändiga förberedelserna för att kunna starta en utbildning som skulle motsvara tidens behov. Den
första missionskursen efter kriget inleddes 1.2.1945.41 Kursen pågick fram till våren år
1946 och det antogs nya elever till den ännu i mitten av januari, så att deltagarantalet
som mest blev 34 personer. Några kom att avbryta utbildningen.42 Det stora deltagarantalet visar att det långvariga förberedelse- och rekryteringsarbetet hade burit frukt.
Några kursdeltagare hade antagits till utbildningen redan under kriget när det ännu
var osäkert när en ny kurs skulle inledas.43 Sällskapet gjorde sitt yttersta för att utbilda
nya missionärer och dess förhållningssätt till dem som avbröt kursen var slående opti-

38 RA SLSA Ca Jpk 22.4.1947, § 6. Se även RA SLSA Ca Jpk 19.5.1948, § 16; Peltola 1989, 68–69.
39 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 28.3.1947; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 20.4.1950; Peltola 1989, 69.
40 RA SLSA Ca Jpk 26.4.1945 bilaga 11; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 16.1.1946. Missionsdirektorn och den
biträdande direktorn hade självskrivna platser i kommittén, medan övriga positionerna kunde variera. Se
exempelvis FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 22.11.1949.
41 RA SLSA Ca Jpk 26.4.1945, § 21 samt bilagorna 11–15; RA SLSA Ca Jpk 1.11.1945, § 14 samt bilaga 6; RA SLSA
Ca Jpk 7.12.1945, § 7; Mt 1945, 21–23; Peltola 1989, 69; Remes 2008, 90.
42 RA SLSA Ca Jpk 1.11.1945 bilaga 6; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 16.1.1946, § 1; SLS vk 1946, 25;
Missionshistorisk skrivelse 2007; Peltola 1989, 69.
43 RA SLSA Ca Jpk 26.4.1945 bilaga 11.
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mistiskt. Man betonade att avhopparna återgick tillfälligt till sina gamla uppgifter utan
att ge avkall på sin kallelse.44
Den första missionskursen efter kriget kom att uppmärksammas från kyrkligt håll,
när biskop Eelis Gulin gjorde ett historiskt besök till utbildningen i samband med en
biskopsvisitation.45 Besöket vittnade om missionens viktiga plats i kyrkan. Den första
missionskursen blev ingen engångsföreteelse, utan nya kurser kom att inledas de kommande åren. Utbildningen fick en motsvarighet när SLEY utbildade sina missionärer
i ett eget missionsinstitut åren 1947–1953.46 Kännetecknande för de första missionskurserna blev att de införde ny ung arbetskraft i en svår situation.
Missionärsutbildningens omorganisering kom att förverkligas redan under de
första kurserna efter avbrottet och påverkades starkt av det efterkrigstida samhällets
utveckling. Samtidigt som många europeiska länder genomgick stora förändringar
i näringslivet tilltog urbaniseringen.47 Det finländska samhällslivet kom att präglas av
en allt tydligare specialisering och professionalisering, vilket ställde sina krav även på
Finska Missionssällskapet och dess missionärsutbildning. En av de första stora omstruktureringar i missionärsutbildningen gällde utbildningens karaktär, omfattning
och längd, vilket var en direkt återspegling av samhällets professionalisering. De gamla
missionsskolorna hade haft karaktären av mångåriga yrkesutbildningar, där deltagarna
var studeranden som utbildades för missionärens yrke. Utbildningen hade inte under
1900-talets första del krävt tidigare yrkesutbildning eller erfarenheter från arbetslivet.48
Under 1920-talet hade sällskapet börjat fokusera på missionärskandidaters studiebakgrund, vilket hade inneburit ett första steg mot professionalisering. År 1923 hade inträdeskravet till kursen för kvinnor blivit studentexamen, studier vid lärarseminarium
eller motsvarande kunskaper. Tre år senare krävdes studentexamen eller en yrkesutbildning.49 Utbildningens karaktär kom samtidigt att ändra från yrkesutbildning till
specialiseringsutbildning. Liknande utveckling skedde på protestantiskt håll bland annat i Tyskland, Schweiz, Holland och England.50 Finska Missionssällskapet strävade efter att erbjuda en utbildning som motsvarade tidens europeiska standard. Det nygrundade missionsinstitutet fick en stark akademisk inriktning med högt utbildade som
den främsta målgruppen.51 När de gamla missionsskolornas verksamhet upphörde och
utbildningen blev sporadisk, lämnade frågan om utbildningens karaktär öppen.
Den förändrade situationen efter krigsåren ledde till att sällskapet såg vikten av att
förnya och effektivera utbildningen. Samtidigt var det viktigt att utbildningen svarade
på tidens samhälleliga förväntningar beträffande professionalisering och specialisering. Sällskapets ledning förde diskussioner om vilka krav skulle ställas på sökanden.
En av huvudfrågorna handlade om utbildningen skulle riktas till akademiker eller till
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SLS vk 1947, 35.
Mt 1946, 37.
Arkkila 2010, 62–63.
Se Virrankoski 2009, 997–999.
Peltola 1989, 69.
För närmare information se Saarilahti 1999, 186–191.
Franzén 1986, 291–304.
Se t.ex. Saarilahti 1999, 190.
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personer med mellanskolebakgrund. I grunden hade frågan en djupare dimension,
eftersom mellanskoleinriktningen samtidigt skulle ha betytt en tillbakagång till yrkesutbildningsmodellen. Det andra alternativet med akademisk betoning innebar att
utbildningen skulle få karaktären av en specialiseringsutbildning. När missionskursen
inleddes år 1945 ställde sällskapet kravet att deltagarna skulle ha en yrkesutbildning
från tidigare. Samtidigt är det intressant hur kursen inte sågs som en del av missionsinstitutets verksamhet, utan hade karaktären av en självständig kurs. Matti Peltola
förklarar situationen med att missionsinstitutet ännu betraktades som en akademisk
institution, medan missionskurserna fanns till för en bredare allmänhet.52 Omständigheterna vittnar om att utbildningen befann sig i ett starkt brytningsskede. I april år
1947 beslöt sällskapets styrelse på förslag av utbildningskommittén att infoga missionskurserna i missionsinstitutets verksamhet. Kursernas praktiska utformning fortsatte
på samma sätt som tidigare.53
Kravet om yrkesutbildning som ett av antagningsvillkoren kom att följas under de
kommande åren, vilket påvisas av att utbildningskommittén sköt upp antagning till
missionskurs ifall den sökande inte hade sin utbildning avslutad. Avsaknad av grundeller yrkesutbildning var en av de officiella orsakerna till att en sökande kunde få avslag.54 Frågan om utbildningens karaktär stod trots detta länge öppen och behandlades
bland annat i utbildningskommitténs beredningsutskott, som intressant nog föreslog
inriktning på mellanskolenivå ännu år 1947.55 Övergången till en kort specialiseringsutbildning var ingalunda självklar. SLEY:s nygrundade missionsinstitut bestod av en
omfattande fyraårig missionskurs, medan studenter med akademisk bakgrund skulle
utbildas två år.56 När beredningens förslag inte fick understöd i Finska Missionssällskapets utbildningskommitté förföll förslaget och det nya förfaringssättet med kort specialutbildning fick stöd. Ett officiellt beslut fattades i september år 1948, när styrelsen
konstaterade att praxisen om kursdeltagares tidigare utbildning kom väl till lags. Från
och med januari år 1949 skulle deltagarna i missionskursen vara utexaminerade präster, läkare, arkitekter, ingenjörer, lärare, sjuksköterskor, diakonissor eller ha utbildning
inom teknikens område.57
Det finns många orsaker till varför den gamla yrkesutbildningskaraktären fick ge
vika för en specialiseringsutbildning, som kom att bli den varaktiga utbildningsformen efter kriget. Det stora intresset för utbildningen gav sällskapet frihet att forma
den på ett sätt som bäst tjänade behoven och ledningens intressen. Trycket på effektivare verksamhet och behovet att snabbt kunna sända ut nya missionärer medförde
i kombination med professionaliseringsbehoven att en specialiseringsutbildning föreföll vara en naturlig lösning. Den gamla yrkesutbildningskaraktären hade fungerat väl
i ett jordbrukarsamhälle där en stor del av befolkningen saknade högre utbildning, så52 Peltola 1989, 69. Se även Franzén 1986, 291–295.
53 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 18.4.1947, § 4; RA SLSA Ca Jpk 22.4.1947, § 6. Se även Peltola 1986, 69.
54 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 26.2.1946 § 1; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 2.7.1946 § 1; FMSA Cc 10
Kasvatuskomitean pk 16.9.1946 § 1; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 15.12.1948 § 1.
55 RA SLSA Ca Jpk 1947, valmistusvaliokunnan pk 15.1.1947, § 2; Peltola 1989, 129.
56 Arkkila 2010, 62–63.
57 RA SLSA Ca Jpk 23.9.1948, § 21; Peltola 1989, 128.
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som fallet hade varit i början av 1900-talet. När urbaniseringen och industrialiseringen
tilltog och universitetsstudier blev vanligare hade systemet blivit föråldrat. Sällskapet
behövde få en bestående lösning i frågan som varit öppen under en lång tid. Samtidigt hade sällskapet fått starka kontakter till Studerandens missionsförbund, som upplevde en blomstringstid. Föreningen öppnade möjligheter att rekrytera akademiker.58
Kontakterna mellan missionärsutbildningen och studenterna resulterade i en fruktbar
samverkan och föreningen fick en dubbelfunktion då den förutom rekryteringen också blev en viktig kanal för att sprida missionsintresse.59
Omstruktureringen från yrkesutbildning till specialiseringsutbildning gav önskad
stabilitet i en fråga som varit öppen länge. Under perioden blev antagningsförfarandet en etablerad allmän praxis. Utvecklingen är av stort historiskt intresse med tanke
på hur specialiseringsutbildningen senare gav underlag för dagens projektbaserade
mission. Professionaliserings och specialiseringssträvandena efter kriget kan ses som
ett första steg mot projektinriktningen. Samtidigt förklarar utvecklingen en del av
varför den missiologiska utbildningen i Finland inte kom att få samma bärkraft i det
akademiska tänkandet såsom fallet blev exempelvis i USA. Professionaliseringen av
den finländska missionärsutbildningen blev en lång process som kulminerade först på
1950–talet när Finska Missionssällskapet införde psykologiska tester vid antagning av
nya deltagare.
I samband med professionaliseringsarbetet diskuterade sällskapets ledning förutom
utbildningens karaktär även dess omfattning och längd. Nya missionskurser blev kortare och koncentrerades på ämnen som sällskapets ledning ansåg vara mest relevanta.
Till dessa hörde bibelkunskap, missiologi och missionshistoria samt språkundervisning i engelska, afrikaans, oshindonga eller kinesiska. Det är intressant hur de finländska pingstvännerna redan på 1930–talet valt att ordna korta missionskurser på sin
nya utbildning i Hangö.60 En effektiv utbildning svarade på den europeiska tidsandan.
Utbildningen skulle också medvetet bygga på kursdeltagares tidigare utbildning, vilket vittnar om professionaliseringssträvandena.61 I Finska Missionssällskapets gamla
missionsskolor hade undervisningen pågått för männens del sju år, medan kvinnorna
studerat två till fyra år. Det stora behovet av nya missionärer efter kriget bidrog till att
frågan om utbildningens längd inte väckte större diskussioner och en kort utbildning
föreföll naturlig. Beslutet om missionskursens längd fattades av utbildningskommittén
och sällskapets styrelse.62

58 Studerandens missionsförbund var på finskt håll känd som Akateemisten Vapaaehtoisten Lähetysliitto, AVL.
FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 28.3.1947 § 4; Henrik Smedjebackas intervju 21.1.2011; Peltola 1989, 130. Se
RA SLSA Ad Lähetysopiston päivä- ja merkintäkirjat 1929–1951 samt Suomen Lähetysseuran vk 1948, 23.
59 Henrik Smedjebackas intervju 21.1.2011. År 1949 hade 28 medlemmar åkt ut som missionärer via Finska
Missionssällskapet enbart efter kriget. Se Peltola 1989, 131.
60 Ahonen 2002, 272–281.
61 SLS vk 1946, 25; Peltola 1989, 69.
62 Se t.ex. FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 6.12.1946, § 1; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 18.4.1947 § 3;
FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 21.5.1947 § 3; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 16.12.1947 § 3; FMSA Cc
10 Kasvatuskomitean pk 15.12.1948 § 2; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 28.5.1949 § 4.
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I praktiken varierade missionskursernas faktiska längd beroende på möjligheter att
åka ut till fältet.63 Sällskapet hade som allmän praxis att kursdeltagare som inte kunde
åka ut enligt den planerade tidtabellen fortsatte att delta i undervisningen tills avresan
klarnade. Detta förfaringssätt berodde på viljan att upprätthålla goda språkkunskaper.64 När en ny kurs inleddes hösten år 1946 hade en stor del av de nya missionärerna från föregående kurs redan åkt ut till sina arbetsfält. Till den nya kursen år 1946
antogs 17 missionärskandidater, vilket var avsevärt färre än det föregående året.65 Av
dessa fortsatte tre att delta i undervisningen hösten 1947 när en ny kurs inleddes med
elva nya deltagare.66 Variationen i längden av de blivande missionärernas utbildning
medförde att deltagarantalet på en missionskurs kunde växla. I utbildningen kunde
också delta människor som fanns närvarande tillfälligt.67 De nämnda deltagarsiffrorna
baserar sig på antalet deltagare vid kursens start.
Hösten år 1947 inleddes en ny missionskurs, som kom att pågå ända till slutet av år
1948. Kursen fick totalt tolv deltagare av vilka två avbröt sina studier och reste till Östafrika.68 Missionskursen från år 1947 pågick hela påföljande året på grund av att behoven av nya missionärer var tillgodosedda. Det fanns således inget behov av att inleda
någon ny missionskurs hösten år 1948. Utbildningskommittén hade trots detta redan
i april samma år antagit deltagare till den följande kursen som kom att starta i januari
år 1949 och fick 14 deltagare. Könsfördelningen var riktgivande för den tidstypiska – 13
kvinnor och en man.69
Kvinnornas stora andel kan delvis förklaras med att många yrken som förknippades
med mission var kvinnodominerade. Under de fattiga åren efter kriget är det också
möjligt att sällskapet såg en möjlighet till ekonomiska inbesparningar genom att sända
ut ogifta kvinnor istället för gifta män, vilkas lönekostnader var betydligt högre. Dylika tankar hade påverkat SLEY:s utbildning av missionärer. Seija Jalagin har konstaterat
att kvinnor ofta såg missionsuppdraget som viktigare än den sändande organisationens ideologi. Många kvinnor såg missionen samtidigt som ett sätt att komma in i en
annorlunda arbetskarriär.70
Efter att kursen avslutades i april år 1950 fick missionärsutbildningen en treårig
paus. Avbrottet förklarades med att bristen på arbetskraft var tillgodosedd.71 Det
förekommer motstridiga uppgifter om missionssällskapets ekonomiska situation påverkade beslutet om att hålla avbrott i utbildningen. Matti Peltola menar att ekonomiska faktorer inte påverkade beslutet.72 Mot detta talar det faktum att sällskapets ekono-

63 Så var fallet exempelvis år 1949–1950. Se FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 28.5.1949 § 1 samt FMSA Cc 10
Kasvatuskomitean pk 20.9 1949 § 1.
64 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 28.3.1947. RA SLSA Ca Jpk 22.4.1947, § 5.
65 RA SLSA Ca Jpk 11.4.1946, § 12; SLS vk 1947, 35.
66 RA SLSA Ca Jpk 22.4.1947, § 5; SLS vk 1948, 23.
67 SLS vk 1948, 23.
68 SLS vk 1949, 27.
69 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 29.4.1948 § 1, § 2; RA SLSA Ca Jpk 19.5.1948, § 16; FMSA Cc 10
Kasvatuskomitean pk 23.9.1948; RA SLSA Ca Jpk 23.9.1948, § 21; SLS vk 1950, 20; SLS vk 1951, 29–30.
70 Jalagin 2007, 82, 88.
71 SLS vk 1951, 29; Peltola 1989, 128, 140–141.
72 Peltola 1989, 128.
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mi var dålig år 1949, vilket hade lett till att den pågående missionskursen år 1950 hade
avslutats tidigare.73 Det är därför möjligt att den ekonomiska situationen året innan
de facto bidrog till avbrottet och påverkade könsfördelningen bland kursdeltagarna i
slutet av perioden.

Rekrytering skapar utbildningens karaktär
Under den nystartade missionärsutbildningens första verksamhetsår blev det viktigt
att satsa på ett omfattande rekryteringsarbete som samtidigt kom att skapa utbildningens karaktär i det efterkrigstida samhället. De viktigaste metoderna för rekrytering blev annonsering, läroavtalssystem och personliga kontakter. Även möjligheten att
bli missionär genom missionärsexamen kan betraktas som en kanal för rekryteringen.
Den viktigaste kanalen var annonsering. Enligt Allan Franzén var det här rekryteringsförfarandet något som skilde organisationen från många nordiska missionssällskap,
där personliga kontakter var avgörande.74 De vanligaste språkrören var sällskapets tidningar Suomen Lähetyssanomat och Missionstidning för Finland. Genom dessa nåddes
kretsar där missionsintresset var väckt. Andra tidningar sällskapet använde sig av var
Kotimaa, Herättäjä och Sana.75 Förutom sedvanliga annonser skrev anställda inspirerande artiklar om mission.76 Texterna visar hur missionsuppdraget motiverades med
Guds kallelse, omsorg för själars frälsning, pliktkänsla och Guds kärlek – motiv som
David J. Bosch förklarat som vanliga.77 Nästan alla tidningar där texter ingick var finskspråkiga, vilket vittnar om utbildningens språkliga karaktär. Svenskspråkiga sökanden
var en minoritet på den finskspråkiga kursen. Borgå stift understödde år 1947 totalt sex
missionärer och hade förhoppningar på nya svenskspråkiga missionärskandidater.78
Sällskapet såg de svenskspråkiga som en naturlig del av verksamheten. Det ekonomiska stödet från svenskspråkiga församlingar var förhållandevis högt. År 1949 gav Borgå
stift ekonomiska bidrag med en summa på 8,52 mk per person. Det högsta bidraget
kom från S:t Michels stift med en summa på 11,32 mk och det lägsta från Uleåborgs stift
med endast 1,96 mk per person.79 Missionen i Borgå stift gynnades av de starka sociala
banden mellan finlandssvenskar, resepredikanternas viktiga arbete och möjligheten
att lätt knyta personliga kontakter till missionärer.
Vid sidan av den traditionella tidningsannonseringen blev läroavtal en ny kanal
för rekrytering år 1947. Systemet innebar att sällskapet gav unga studeranden möjlighet att ansöka om gratis boende och uppehälle på missionshemmet. Villkoret var att
studeranden hade kommit väl i gång med studier och gav löfte om att bli missionär

73 Se RA SLSA Ca Jpk 30.1.1950, § 4.
74 Franzén 1986, 291–304. Se Mt1945, 51.
75 RA SLSA Ca Jpk 26.4.1945 bilaga 14; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 23.9.1947 § 1; RA SLSA Ca Jpk 23.9.1948,
§ 21.
76 Se exempelvis RA SLSA Ub SLS:ssa kerätyt lehtileikkeet 1948–1950. Kotimaa 7.11.1949.
77 Bosch 2014, 349–353.
78 Mt 1947, 56–59.
79 SLS vk 1950, 36–39.
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vid Finska Missionssällskapet. Ifall löftet inte förverkligades, skulle studeranden betala tillbaka sina kostnader.80 När systemet utvecklades infördes regler för att sökande
skulle uppge läkarintyg i samband med ansökningen.81 Läroavtalssystemet blev populärt. Sällskapet antog nio studenter till programmet år 1947.82 Till en början var alla
läroavtalsstuderanden studenter vid teologiska fakulteten, men systemet utvidgades
till andra fakulteter år 1948.83 Systemet kom väl till lags och underlättade unga studerandenas ekonomiska situation, samtidigt som det säkerställde tillgång till nya högutbildade missionärer under åren då landet ännu levde i återuppbyggnads tider.
Rekryteringsarbetet riktades inte enbart till studeranden. Ett sätt att engagera äldre
var att sällskapet godkände möjligheten att bli missionär genom missionärsexamen
vid domkapitlet. När Finska Missionssällskapet omformade sin utbildning ville man
behålla möjligheten, trots att sällskapets ledning inte uppmuntrade till detta.84 En av
dem som blev missionär utan den sedvanliga utbildningen var ungdomsledaren Matti
Pekka Rantanen som vigdes till sin tjänst i juni år 1947.85 Alternativet förblev ett undantagsförfarande. I specialfall kunde sällskapet också rekrytera missionärer genom
personliga kontakter, utan att personen gått missionskurs eller avlagt missionärsexamen. Så var fallet år 1947 när utbildningskommittén föreslog att en medicinstuderande
skulle sändas ut efter avlagd examen på universitetet. Sällskapet motiverade rekryteringen med att personen bott på missionshemmet många år och var väl känd.86 Förslaget att rekrytera en person utan missionärsutbildning visar på stor öppenhet. Även
om utbildningen betraktades som extremt viktig, sågs den inte som ett självändamål
i sig, utan betraktades som ett redskap för att kunna sända ut kompetent arbetskraft.
I undantagsfall kunde det vara möjligt att en person hade fått kompetensen på annat
sätt än genom traditionell missionskurs.
Metoderna i rekryteringsarbetet talar om mångsidighet och flexibilitet. Det behövdes en aktiv rekrytering för att fylla behovet av arbetskraft efter krigsåren. Rekryteringen under den undersökta perioden byggde på erfarenheterna från missionsskolornas
tid. Sällskapet fortsatte att betona sökandens kristna livssyn och lämplighet – aspekter
som var viktiga i den samtida protestantiska missionärsutbildningen. I annonseringen
betonades den sökandes inre kallelse, intresset för mission skulle komma ur ett personligt trosliv.87 Kursdeltagarnas trosliv kartlades genom korta biografier som sökanden
skulle skriva. Systemet var vanligt i de protestantiska missionsorganisationerna och
importerades också till Finland. Rekryteringens roll kom att förstärkas under den
undersökta perioden och präglades av en allt större medvetenhet när praxisen om

80 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 28.3.1947 § 1; RA SLSA Ca Jpk 22.4.1947, § 24; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean
pk 18.9.1947;
81 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 29.4.1948 § 3.
82 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 28.3.1947 § 1; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 18.9.1947, § 2; FMSA Cc
10 Kasvatuskomitean pk 16.12.1947 § 1.
83 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 29.4.1948 § 3; RA SLSA Ca Jpk 19.5.1948, § 17.
84 Peltola 1989, 129–130.
85 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 18.4.1947 § 2; Peltola 1989, 130.
86 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 18.9.1947 § 3.
87 Mt 1945, 89; Mt 1946, 141.
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sökandens utbildningsbakgrund etablerades. Samtidigt började sällskapets ledning
fästa större uppmärksamhet vid sökandens personliga faktorer som ålder, familjesituation och hälsotillstånd. Dessa faktorer hade varit viktiga redan före krigsåren både
i Finska Missionssällskapets och i SLEY:s missionärsutbildningar.88
De personliga faktorerna utreddes i samband med att den sökande träffade sällskapets anställda.89 Sökandes hälsotillstånd kartlades genom läkarintyg. Hälsotillståndet
utgjorde endast i ett fåtal fall grunden för att en person inte antogs till utbildningen.90
I tveksamma fall kunde utlåtanden krävas av många läkare. Om något av läkarutlåtandena var negativt tog sällskapet en reserverad inställning till möjligheterna att åka ut
som missionär.91 Till de personliga faktorer som man fäste uppmärksamhet hörde den
sökandens familjeförhållanden. I fall där endast en part i ett äktenskap ansökte om att
gå missionskurs och sändas ut avslog sällskapet ansökan. När ett äkta par hade gått
missionskurs, men ena parten motsatte sig avresa var utgången negativ.92 En ändrad
inställning och en ny ansökan kunde ändra situationen och öppna vägen till arbete
utomlands. Missionssällskapets positiva attityd kan förklaras med det stora behovet
av ny arbetskraft.
Det omfattande rekryteringsarbetet bar frukt och ansökningar kom praktiskt taget
året runt. Finska Missionssällskapets anställda konstaterade år 1946 att intresset för
missionärsutbildningen var så stort att antalet sökanden var större än antalet missionärer som kunde sändas ut.93 Många av dem som åkte ut var präster eller prästfruar,
lärare, läkare, sjuksköterskor, diakonissor, arkitekter eller ingenjörer.94 Största delen av
de rekryterade kvinnorna var på samma sätt som i SLEY under perioden 1900–1941
lärare.95 Eila Helander har förklarat kvinnornas stora andel med att många hade förlorat sina män i kriget och möjligheterna till äktenskap hade försämrats.96 Som en
följd av den målmedvetna rekryteringen blev åldersstrukturen på missionskurserna
under den undersökta perioden allt yngre. Jeja-Pekka Roos har delat in finländare
i fyra generationer på basen av livserfarenheter.97 De som rekryterades till missionärsutbildningen åren 1945–1950 hörde till den fattiga krigsgenerationen som var född på
1910–1920-talen. När utbildningskommittén gav sitt utlåtande till styrelsen år 1947 om
vilka kursdeltagare som skulle antas som nya missionärer var alla föreslagna i ålderskategorin 24–34 år. Av totalt 13 personer var åtta i åldern 30–39 år och fem i åldern
20–29 år.98 Mot slutet av tidsperioden ändrade antagnas åldersfördelning ytterligare till

88 Jalagin 2007, 79–99.
89 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 15.11.1946; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 6.12.1946.
90 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 2.7.1946; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 29.4.1948 § 3; RA SLSA Ca Jpk
19.5.1948, § 17; FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 22.11.1949 § 2; Se även RA SLSA Fa Lähetysopiston johtajan
kirjeet 1941–1947. Paunus brev till Kähkönen 23.7.1941.
91 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 21.3.1946.
92 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 26.2.1946, § 4.
93 SLS vk 1947, 42.
94 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 23.9.1948 § 1; SLS vk 1945, 25.
95 Se Jalagin 2007, 92–96.
96 Helander 2001, 33, 35.
97 Roos 1987, 51–59.
98 FMSA Cc 10 Kasvatuskomitean pk 28.3.1947 § 2.
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fördel för yngre sökanden. När missionskursen inleddes i januari år 1949 var tolv av
totalt femton antagna i ålderskategorin 20–29 år. Endast tre befann sig i åldern 30–39
år.99 En liknande tyngdpunkt hos yngre sökanden förekom också i SLEY:s missionärsutbildning redan under första delen av 1900-talet.100 Missionssällskapet ville genom arbetskraftens unga ålder försäkra tillgången till en arbetsför missionärskår som hunnit
skaffa en del tidigare arbetserfarenhet i hemlandet.
Samtidigt som det aktiva rekryteringsarbetet resulterade i ett stort intresse ökade
också antalet avslag. Under perioden 1944–1950 fick i medeltal nio personer avslag
under ett år.101 I likhet med åren före kriget kunde orsak till avslag vara hög ålder, bristfällig utbildning och svag hälsa. När utbildningskommittén beslöt om rekrytering till
kursen åren 1947–1948 var den sökandes höga ålder det största hindret för att bli antagen.102 Åren 1949–1950 hade situationen förändrats så att det fästes större uppmärksamhet på hälsotillstånd och tidigare utbildning. Av nio avslag motiverades nu fem
med bristfällig utbildning och fyra med svag hälsa. Samtidigt hade de antagnas medelålder sjunkit från 30,1 år till 27,9 år.103 Trots att det är frågan om ett förhållandevis lågt
antal ansökningar, ger resultaten riktlinjer för rekryteringen.

Målinriktad och mångsidig undervisning
Vid sidan av rekryteringsarbete fäste missionssällskapets ledning under den undersökta perioden stor uppmärksamhet vid undervisning. Utbildning av missionärer följde Finska Missionssällskapets samtida linjedragningar och präglades av ett holistiskt
tänkande, trots att uttrycket ännu inte användes.104 Om ett holistiskt tänkesätt talar
bland annat det faktum att utbildningen ofta kallades för missionärsfostran, vilket
är ett bredare begrepp än missionärsutbildning eller missionskurs.105 Edgar J. Elliston
har påpekat betydelsen av att missionsundervisning bygger på ett helhetsperspektiv
som anpassas enligt behoven.106 Studierna på Finska Missionssällskapets missionskurs
bestod av teoretisk undervisning, språkutbildning, praktiska övningar, seminariedagar,
församlingskontakter och livet på missionshemmet. Utbildningen formades enligt helhetsbehov som sällskapets ledning uppfattade som aktuella.107 Innehållet präglades
av ideologiska strömningar från globala missionsrörelser, europeiskt tänkande och
lärarnas erfarenheter från fältet på samma sätt som under de gamla missionsskolornas
tid.108 De finländska missionsorganisationerna fick efter kriget en allt större medve99
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tenhet om betydelsen av högt utbildade missionärer, vilket syns både i Finska Missionssällskapets och i SLEY:s utbildningsverksamhet. Den teoretiska undervisningens
omstrukturering kom att präglas starkt av etableringen av specialiseringsutbildning.
När kursdeltagarna hade högre utbildning behövdes inte undervisning i allmänbildande ämnen såsom matematik och modersmål, vilket samtidigt innebar ekonomiska
inbesparningar under den svåra tiden.109 Missionärskandidaterna skulle nu undervisas
i ämnen som bibelkunskap, dogmatik, missionslära och språk.
Det är intressant hur den teoretiska undervisningen präglades starkt av bibelundervisning och dogmatik. En förklaring till detta kan ligga i 1920- och 1930–talens
växande medvetenhet i världsmissionen om att den pastoralteologiska utbildningen av
inhemska ledare måste få största prioritet. Frågan hade aktualiserats bland annat vid
den ekumeniska missionskonferensen i Tambaram i Indien år 1938.110 Missionärer med
goda kunskaper i exegetik, dogmatik och missionslära kunde anses ha goda teologiska
förutsättningar att utbilda blivande pastorer och andliga ledare. Bibelundervisningen
var koncentrerad till bibelböcker som Genesis, Exodus, Romarbrevet, Korinterbreven
och Filipperbrevet. I undervisningen kunde ingå föreläsningsserier om Jesu liv eller
Gamla testamentets kronologi. Vissa år fick kursdeltagare utbildning i själavård.111 Paul
G. Hiebert har presenterat en modell för missiologisk utbildning i en global värld.112
Trots att modellen är utformad för modern tid, är det slående hur hans tankar om en
biblisk världsbild i missiologisk undervisning förverkligades vid Finska Missionssällskapet. Samtidigt som Hiebert tar fasta på en missionssyn som präglas av teologiska frågor om Guds kallelse, mänsklighetens vilsenhet och frälsningens natur tar han
avstånd till försöken att förena teologi och socialvetenskap. Finska Missionssällskapets årsböcker vittnar om en likadan hängivenhet för Guds kallelse och frälsningens
viktiga roll i missionsuppdraget. Den senare inriktningen i västerländsk mission, där
sociala och samhälleliga aspekter prioriterades framom förkunnelse och församlingsgrundande, hade ännu inte fått fotfäste i sällskapets missionärsutbildning.113
Missionskursens utbildningsplan bestämdes av sällskapets styrelse på förslag av
utbildningskommittén. Kursens lektionstider var måndag till fredag klockan 8.30–16.
På torsdagar hölls kvällsundervisning. De teoretiska ämnena fördelades år 1945 enligt följande: Engelska åtta timmar, tyska tre timmar och missionslära, missionshistoria, bibelkunskap, dogmatik och praktisk mission alla två timmar per ämne.114 Den
teoretiska undervisningen hade ofta praktisk karaktär och en för senare tider typisk
missiologisk medvetenhet var ännu inte etablerad.115 En av de stora förändringarna
efter kriget blev att den nya undervisningen skulle beakta kursdeltagarnas tidigare
utbildning i allt större grad. Ämnen skulle behandlas så att innehållet tillämpades på
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förhållandena vid arbetsfältet.116 Stämningen på missionskursens lektioner kunde vara
lättsam såsom följande citat visar:
Men från katedern höres ett vänligt ”Good morning” till tecken på att den engelska timmen
är slut. -- Några få vända borden så att vi under den följande bibeltimmen kunna se varandras ansikten. Så börjar harmoniet ljuda och en av deltagarna lockar oss alla att deltaga i en
känd sång. -- Det är ambomissionen som behandlas och pastor Kivinen utreder missionärens viktigaste uppgift, den, att göra sig själv obehövlig.117

Under den undersökta tidsperioden fick språkundervisning en allt viktigare roll, vilket
vittnar om en kulturell förståelse och vilja att orientera utbildningen enligt behoven på
fältet. En av de stora frågorna var hur man skulle jämna ut kursdeltagarnas skillnader
i språkkunskaper. Sällskapet vidtog åtgärder för att jämna ut olikheter genom att vissa
deltagare förväntades avlägga språkexamen innan missionskursen.118 Vid sidan av engelska studerade man också afrikaans, oshindonga, tyska eller kinesiska beroende på
det blivande arbetsfältet. Språkstudierna var möjliga tack vare gamla missionärer. Från
och med år 1947 erbjöd missionsinstitutet undervisning i engelska för medlemmar
i Studerandens missionsförbund.119 Sällskapet ville rekrytera ny arbetskraft med goda
språkkunskaper.
Den teoretiska undervisningen kompletterades med praktiska övningar som diskussionstillfällen, gatumissionsaktioner eller medverkan i olika evenemang. De praktiska övningarna utvecklade kursdeltagarnas sociala färdigheter, som blev allt viktigare
i arbetet. Den internationella missionskonferensen i Whitby i Kanada år 1947 uttryckte
att de sändande och mottagande parterna var syskon i den gemensamma missionskallelsen.120 Det var viktigt att förbereda missionärerna för jämbördigt partnerskap. Här
stod missionärernas sociala färdigheter, kulturella läskunnighet och kultursensitivitet
i nyckelposition. Under diskussionstimmar delade lärarna egna erfarenheter från arbetsfältet och mötte kursdeltagarnas tankar. Trots detta blev de blivande missionärerna ofta dåligt förberedda inom dessa områden och fick bättre inblick i kulturen först
på arbetsfältet.121
Kursdeltagarna deltog i sällskapets verksamhet i hemlandet, vilket betraktades
som en del av utbildningen.122 Sällskapet hade en stark kyrklig identitet och framhöll
betydelsen av att utbildningen skapade kontakt mellan missionärer och utsändande
församlingar.123 Kursdeltagarna besökte missionskretsar både som föredragshållare
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och som deltagare. Liknande verksamhet hörde också till SLEY:s missionärsutbildning. Utbildningens holistiska karaktär kom till uttryck genom livet på missionshemmet. Bostadsarrangemangen var en viktig del av förberedelserna. Den kollektiva tillvaron tränade kandidaternas anpassningsförmåga, som var en viktig egenskap i arbete
på fältet.124 Samtidigt uppstod en fruktbar växelverkan mellan sällskapets anställda och
de nya missionärerna. Gemenskapen på kursen var ofta väldigt god. En av missionärskandidaterna skrev i sällskapets språkrör:
Det är gott att komma varandra nära, lära känna den andres problem och huru han löser
dem -- En del ha lätt för att vara öppna och omedelbara, men huru stor är icke glädjen när
man får blicka in i en tystlåten kamrats värld. Vi börja förstå, att vi blivit kallade att älska
varandra ända fram till ljuset från Kristus och att denna gemenskap måste odlas nu för att vi
sedan -- äro arbetskamrater i -- främmande förhållanden.125

Sällskapets ledning prioriterade bostadsarrangemangen, trots att de stora missionskurserna gjorde missionshemmets utrymmen trånga. Missionshemmet levde under
strama ekonomiska förhållanden hela perioden efter kriget.126
Trots nedskärningar från de gamla missionsskolornas tid, förblev undervisningen
mångsidig. Utbildningen leddes av sällskapets styrelse. Det verkställande ansvaret tillföll sällskapets biträdande direktor K. A. Saarilahti som verkade som utbildningens
ledare ända till sin pensionering år 1950.127 Undervisningen genomfördes med en brokig lärarkår. Årsboken från år 1947 omnämner sex lärare vid sidan av utbildningens
rektor.128 Bland lärarna fanns både kvinnor och män. Under vissa år stod kvinnorna
i majoritet i kollegiet. Så var fallet speciellt under åren efter kriget, när en stor del av
lärarna var språklärare.129 Lärarna i missionsinstitutet var för sin samtid högt utbildade
och hade vanligen magisterexamen i teologi eller språk.130

Avslutande diskussion – omstrukturering efter tidens behov
Studiet av missionärsutbildningens omstrukturering vid Finska Missionssällskapet
åren 1945–1950 lyfter fram ett viktigt brytningsskede i den finländska missionärsutbildningens historia. Andra världskriget och återuppbyggnadstiden förändrade världen till den grad att sällskapets ledning omformade utbildningen så att den skulle svara på tidens behov. Kriget tvingade de europeiska missionssällskapen att stanna upp.
I en tid när traditionell utbildning inte var möjlig försökte Finska Missionssällskapet
hitta alternativa lösningar genom specialutbildningsplaner, förberedande rekrytering
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och organisatoriska förberedelser. När kriget var över och reseförbindelserna öppnades kunde en aktiv omstruktureringsprocess ta vid.
De stora behoven av ny arbetskraft ledde i kombination med samhällets näringslivsförändringar och professionalisering till en snabb omstrukturering av missionärsutbildningens karaktär, omfattning och längd. En kort specialiseringsutbildning blev
möjlig tack vare högutbildad ung arbetskraft. Omstruktureringen gav samtidigt klarhet i den oklara utbildningssituationen före kriget. Som en följd av professionaliseringssträvandena fokuserade missionssällskapet i allt större grad på rekrytering och
utbildningsinnehåll. De ekonomiskt svåra åren innebar knappa resurser och ett stort
tryck på effektivitet. För att utveckla rekryteringen införde sällskapet läroavtalssystem och behöll de gamla rekryteringsmetoderna annonsering och missionärsexamen.
Finska Missionssällskapets fokusering på rekrytering kan förklaras med bristen på
missionärer under krigsåren. Under hela perioden betonades betydelsen av en ung
livskraftig missionärskår. Samma betoning återfinns också i de övriga finländska missionsorganisationerna.
Med tanke på modern projektinriktad mission förefaller den undersökta perioden
väldigt intressant med dess starka betoning på teologisk undervisning framom kulturell läskunnighet och kultursensitivitet. En möjlig orsak till betoningen kan ligga i den
religiösa tidsandan. Den teologiska grunden betraktades som en grundfärdighet för
att utbilda kyrkliga ledare till växande unga samarbetskyrkor. Samtidigt kom återuppbyggnadstidens missionskultur att ställa speciella utmaningar till sina samtida just på
kulturmötens plan. Språkutbildningen och de praktiska övningarna kunde knappast
svara på ett tillfredsställande sätt på kursdeltagarnas behov av utbildning i dessa frågor.
Man kan fråga sig om samhällsutvecklingen och omstruktureringsprocessen ledde till en förskjutning i tidens missiologiska tänkande. Svaret är knappast entydigt.
Undersökningen visar att Finska Missionssällskapet reagerade på utbildningens behov medvetet, planerat och ändamålsenligt. Sällskapet insåg behovet av effektivitet
och professionalisering, vilket påverkade sällskapets missionssyn på ett praktiskt plan.
Samtidigt var sällskapets missiologiska tänkande ännu vid denna tid starkt beroende
av enskilda lärares personliga erfarenheter och missionssyn, vilka är svåra att nå med
källmaterialet. Undersökningen visar att omstruktureringsarbetet efter andra världskriget gav resultat och år 1950 var behovet av nya missionärer tillfredsställt till den
grad att utbildningen kunde hålla paus fram till år 1953. Omstruktureringen hade nått
sitt mål på en resa som skulle lägga grunden till modern projektbaserad missionärsutbildning.
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Abstract
Johanna Björkholm-Kallio
The Transformation of Missionary Training in the Finnish Evangelical Lutheran
Mission 1944–1950
In the aftermath of World War II, the Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM)
and its missionary training program underwent fundamental reorganization while
preserving the legacy of its old missionary training schools for men and women. In the
turmoil of World War II, most European mission societies suspended their training
activities. Nonetheless, FELM and other organizations adapted and tried to develop
alternative types of training. This study investigates the transformation of FELM
missionary training during the war and postwar circumstances and discusses the
rationales behind the transformation process. Annual reports, minutes, missionary
training diaries, letters and journals are used as sources.
Finnish postwar society offered good opportunities for reorganizing missionary
training. Training was rearranged from vocational education to a shorter but
more specialized program, where prospective missionaries were required to bring
professional experience suitable for missionary purposes. By the end of World War
II, there appeared a sudden demand for new missionaries. FELM had to make up
for departing missionaries when war-related travel restrictions were removed. In
combination with changes in society like professionalization, the lack of trained
missionaries called for a swift adaptation of the training programs in character, scope
and length. Shorter and more effective training was needed. At the same time, the
transformation resulted in more uniformity, compared to the diversity of prewar
missionary training. Due to the professionalization of Finnish society, FELM decided
to focus on recruitment and streamlined training. The economic straits of postwar
Finland favored short and efficient programs.
Postwar missionary training by FELM fulfilled its purpose. By 1950 there was no
further need for new missionaries. The training was put on hiatus for three years. The
transformation was accomplished. At the same time, it led to a new era, which paved
the way for modern, project-based, non-academic missionary training in Finland.

84

