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JOHAN BACKHOLM

NÄR LÄRARNA BLEV NORDISTER
- om skandinavism och nordism på de första nordiska skolmötena

Lärarkåren är en av de yrkesgrupper som tidigt
skapade kanaler för nordisk samverkan. Det
första nordiska skolmötet hölls 1870 i Göte-
borg, det tjugonde och sista i Stockholm hun-
dra år senare. Sammankomsterna omfattar in-
te enbart en lång tidsrymd; med sina ungefär
70 000 deltagare uppvisar de även en impone-
rande bredd.

Sina rötter har de nordiska skolmötena i den
klassiska skandinavismen. Under 1860-talet vil-
le man ge rörelsen en folklig förankring, och
här sågs skolan och lärarna som viktiga instru-
ment. Initiativet till skolmötena togs 1861, men
när den första sammankomsten hölls 1870 var
skandinavismen i stort sett överspelad. Skan-
dinavister blev lärarna därför inte, däremot
kom man att utveckla ett slags lärarnordism
med strävanden efter utökat samarbete och en
undervisning med också nordisk inriktning.

Johan Backholm är journalist på Vasabladet
och forskarstuderande vid Åbo Akademis pe-
dagogiska institution i Vasa.

När den nordiska folkskolan etablerades och byggdes upp i de nordiska län-
derna under 1800-talet kom dess ideologiska innehåll till stora delar att kon-
centreras kring nationen och de nationella värderingarna. Respekten för
överhögheten och kärleken till fosterlandet var ett par av de hörnstenar på
vilka undervisningen i folkskolan skulle bygga. Tidsmässigt sammanfaller
de stora folkskolereformerna - 1814 i Danmark, 1827 i Norge, 1842 i Sve-
rige och 1866 i Finland - också med ett nationellt uppvaknande, samtidigt
som den borgerliga nationalstaten tog form. Herbert Tingstens klassiska
Gud och fosterlandet (1969) äger därför giltighet inte bara för Sverige, utan
säkerligen också i olika grad för de övriga nordiska länderna.

Att den nordiska folkskolan på detta sätt blev ett instrument i det natio-
nella bygget är ett välkänt och omfattat faktum. Att det samtidigt i skol-
världen fanns en omfattande strävan till utökat nordiskt samarbete och till
nordiska kontakter är däremot kanske mindre känt.

I början av 1860-talet tog nämligen ett par danska skolman initiativ till
att samlas till nordiska skolmöten. Den första sammankomsten kom att hål-
las 1870 i Göteborg. Hundra år senare hölls det tjugonde och sista nordi-
ska skolmötet av denna karaktär i Stockholm. Då hade mötena samlat över
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18 Johan Backholm

70 000 deltagare - mest folk samlade faktiskt mötena kring sekelskiftet, då
de kunde omfatta upp till 7 000 deltagare.

De nordiska lärarna är därför inte bara en av de första yrkeskårer som
ansåg det viktigt att samlas i nordiska sammanhang; de skapade också en
institution som kom att omfatta en lång tidsrymd och som i popularitet svår-
ligen kan överträffas. Därmed har de också varit med om att bygga upp den
nordiska identitet vi känner till i dag.

De nordiska skolmötena blev snabbt inte bara en mötesplats för läraren
i gemen utan också ett viktigt forum för de ledande nordiska pedagogerna.
Avsikten i denna artikel är dock inte att belysa sammankomsternas bety-
delse i pedagogisk och professionell mening, däremot skall jag här försöka
dra upp deras nordiska konturer och innehåll. Tyngdpunkten ligger främst
på mötenas förhistoria och på de tio första sammankomsterna fram till 1910.

När de danska folkskolemännen Johan Lauritsen och Niels Kraiberg 1861
väckte idén om att samlas till nordiska skolmöten skall det ses mot bak-
grund av den skandinavistiska rörelsens framväxt och blomstring under
1800-talet. I stället för arvfiendeskapen mellan de svensk-finska och dansk-
norska sfärerna i Norden utvecklades först en litterär och kulturellt orien-
terad skandinavism, som från tiden kring 1840 fick allt tydligare politiska
undertoner. Representanterna för den politiska skandinavismen nöjde sig
nämligen inte med en allmän samhörighetskänsla; i stället eftersträvade
man någon form av politisk och militär union mellan de nordiska länderna.

Skandinavismen blev å ena sidan ett instrument i liberalernas strävan-
den, där man såg den norska författningen som en förebild i kampen för
politiska friheter. Å andra sidan fick den också nationella förtecken. I Dan-
mark behövdes den som politisk ideologi mot ett expanderande Tyskland,
i Sverige igen för att stärka den svensk-norska unionen, samtidigt som den
fick klart antiryska förtecken.

Skandinavisterna, vare sig de var kulturellt eller politiskt orienterade, ut-
vecklade med tiden en rätt imponerande propagandaapparat. Via olika säll-
skap, tidningar och tidskrifter fördes idéerna ut. Viktigt blev också att mö-
tas i skandinaviska sammanhang. Mest kända här är ju de skandinaviska
studentmötena (1829-1875), vilka fram till 1860-talet spelade en viktig roll
för den politiska skandinavismen. En något annan inriktning fick de skan-
dinaviska naturforskarmötena (1839-1936); även om de i press och propa-
gandalitteratur kom att ses som ett led i de skandinaviska strävandena, ef-
tersträvade man här ända från starten i huvudsak andlig samhörighet och
praktiskt samarbete. Som ett tredje exempel kan nämnas de nordiska kyrko-
mötena (1857-1861). Det var synbarligen också det tredje nordiska kyrko-
mötet 1861, som hos Lauritsen och Kraiberg väckte tanken på gemensam-
ma sammankomster även för de nordiska folkskollärarna.
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"Lefve derföre Nordens enhet"
Det var naturligtvis inte någon riktig enkel uppgift de två danskarna tog på
sig. Kraiberg var för de danska folkskollärarna redan känd som en ihärdig
mötesarrangör, Lauritsen igen var vid tiden redaktör för Nordisk Skoleti-
dende, som hade ambitionen att bli ett organ för hela Nordens skolväsende.

Av de två var det Kraiberg som fick i uppdrag att vinna de norska lärar-
na för idén, vilket han också lyckades med på ett möte i Åkers Lærer-
forening 1862. På mötet uttalade sig bland andra en norsk lärare för tan-
ken, eftersom han understödde "en inderlig Sammenslutning af de beslasg-
tede Folkestammer". Lika väl lyckades också Lauritsen i sina uppsåt när
han samma år deltog i det tredje allmänna svenska folkskolläraremötet i
Göteborg. Under mötet föredrog Lauritsen sitt ärende, i det att han beto-
nade skolans plikt att arbeta för Nordens enhet.

Vill man ge en bild av vilka stämningar planerna väckte bland de sven-
ska folkskollärarna kan man lämpligen söka den i en dåtida skoltidskrift,
Föreningen. Där refereras rätt utförligt en "sexa å Lorenzberg" som hölls i
samband med Göteborgsmötet och som synbarligen avnjöts i skandinavisk
anda. Man skålade för Danmark och Norge - och för Finland, för "minne
och hopp". Man uttryckte förhoppningar om att folkskollärarna skulle ar-
beta för Nordens enhet och Lauritsens skål, "Lefve derföre Nordens en-
het", togs enligt mötesreferatet emot under jubel och sång.

Efter att planerna på det nordiska skolmötet sålunda förankrats bland
danska, svenska och norska lärare tog mötesförberedelserna ny fart. Dan-
mark utsågs som värdnation för det första mötet, och de danska pedago-
gerna utsåg också en 16 man stark bestyrelse som skulle förbereda sam-
mankomsten. En inbjudan gick ut på hösten 1863, enligt den skulle man
mötas i Köpenhamn sommaren 1864.

1864 innebar dock inte något skolmöte med nordisk inramning. I stället
förde året med sig ett danskt-tyskt krig. Det nordiska skolmötet inhibera-
des, ett faktum som kommenterades bland annat i den svenska skoltid-
skriften Skolvännen:

"Gömdt är dock inte glömdt. Hvad som icke kan ske i år, kan - om Gud
vill - ske ett annat år och då, som vi hoppas, under en gladare sinnes-
stämning. Sannolikt skola innan dess nordens söner fått tillfälle att ännu
fastare än hittills knyta ett fostbrödraförbund - troligen besegladt med
blod. Ett skandinaviskt folkskolläraremöte skall icke ha mindre sympat-
hier för sig då än nu."

I den första spådomen kom Skolvännen att få rätt - i den andra fel. Av pla-
nerna på ett nordiskt försvarsförbund blev ju intet, och den uteblivna svensk-
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norska hjälpen i kriget innebar också med tiden ett sammanbrott för den
politiska skandinavismen. Planerna på ett nordiskt skolmöte levde dock vi-
dare, låt vara att de nu skulle föras vidare under delvis helt andra stjärnor.

Den folkliga skandinavismen
Den skandinaviska rörelsen hade fram till 1860-talet till stora delar fått sitt
uttryck bland studenter, universitetsfolk och intellektuella. Det var den so-
ciala eliten som skulle vinnas för den nordiska enhetstanken. Efter 1864
kan man emellertid skönja ett ökande intresse hos dem som förde den nor-
diska enhetstanken vidare att vinna också folket för sina idéer.

I historiska översiktsarbeten brukar ju 1864 ses som det år då skandina-
vismen led skeppsbrott. I så måtto stämmer det säkert, att den högstämda
retoriken hade kommit på skam. Intresset för det nordiska samarbetet lev-
de dock vidare.

1864 bildades nämligen i Norge Skandinavisk Selskab, 1865 konstituera-
des en motsvarande förening i Sverige under namnet Nordiska National-
föreningen och 1866 grundade danskarna Nordisk Samfund. Deras syfte var
i huvudsak gemensamt: politisk union utåt och självständighet i inre frågor.

Ett betydande språkrör fick de skandinaviska och nordiska föreningar-
na i Nordisk Tidskrift för politik, ekonomi och litteratur (1866-1870). Dess
mål fastslås i det första numret; den skulle "utreda alla sådana spörsmål,
som framkallas af de Nordiska folkens sträfvanden till politisk enhet".

I tidskriften redogörs också för de skandinaviska strävandena. Bland an-
nat berättar man om de många folkmöten som arrangerades kring den nor-
diska enhetsfrågan. 1867 hade ett nordiskt folkmöte hållits i Skåne med un-
gefär 10000 deltagare; 1869 arrangerades en liknande samling med det dubb-
la antalet deltagare. I en artikel konstaterar tidskriftens utgivare G. K.
Hamilton även betydelsen av att folkmedvetandet väcks för den nordiska
enhetstanken. Skandinavernas uppgift skulle nu, enligt Hamilton, bli att
uppfostra de nordiska folken till en klarare uppfattning om Nordens enhet.

I ögonenfallande är också Nordisk Tidskrifts stora intresse för skolfrå-
gor. Bland annat lyfter man fram folkhögskolan som en nordisk skola, vär-
mer upp idén om ett gemensamt nordiskt universitet, pläderar för att man
borde ge fornnordiskan samma ställning som latinet i läroverken och efter-
lyser en samverkan för en gemensam nordisk folkundervisning. "Hvar för
sig gälla de tre folken föga såsom kulturfolk i verlden", konstaterar den
svenska folkskolmannen O Eneroth i en artikel om folkuppfostran, och ef-
terlyser ett "gemensamt försvar för vårt i grunden gemensamma bild-
ningslif".
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Nya ansträngningar ger resultat

En av Nordisk Tidskrifts för politik, ekonomi och litteratur gynnare och fli-
tigaste medarbetare var dansken Frederik Bajer. Det var också han som
tillsammans med Kraiberg 1867 åter förde tanken på nordiska skolmöten
på tal. På lärarmöten och i olika artiklar pläderade de två för tanken. De
besökte bland annat Göteborg, Christiania och Stockholm. Ändamålet med
dylika samlingar skulle bland annat vara "att med allt fastare band förena
de trenne nordiska folken och befordra enhet i deras intellektuella utveck-
ling". Den nordiska enhetstanken förs alltså ännu fram som en av de bä-
rande orsakerna till varför sammankomsterna borde fås till stånd.

Tanken var nu, att det första nordiska skolmötet skulle hållas i Göteborg
1868. Planerna var rätt långt framskridna, så hade man till exempel valt en
kommitté med Bajer och Kraiberg som ett par av medlemmarna, med upp-
gift att förbereda mötet i Göteborg.

Återigen stötte man på problem. Samma år skulle nämligen ett allmänt
folkskolmöte hållas i Örebro, dessutom ungefär vid samma tidpunkt. Nu
ordnades emellertid saken så, att arrangörerna för folkskolmötet i Örebro
beslöt sig för att inbjuda också lärare och skolfolk från Danmark, Finland
och Norge, varför Göteborgsmötet "kom att uppgå i Örebromötet".

Det sjätte allmänna folkskolemötet i Örebro i slutet av juli 1868 kom så-
lunda att få en klar nordisk anknytning. Förutom drygt 700 svenska lärare
och "vänner av folkskolan" anlände från Norge 113, från Danmark 44 och
från Finland sex deltagare. Syftet med mötet sades bland annat vara att
"närmare förbinda de folk, hvilka genom stamförvandtskap, språk och bor-
gerliga institutioner redan stå hvarannan nära".

Trots det starka nordiska inslaget i Örebro kom sammankomsten dock
inte att räknas in i raden av nordiska skolmöten. Däremot var det här som
man fattade det definitiva beslutet om att arrangera nordiska skolmöten.
Göteborg utsågs ånyo till mötesplats, mötestiden fastslogs till 1870 och man
valde en svensk bestyrelse bestående av rektor S. A. Siljeström, folksko-
leinspektören C. J. Meijerberg, kantorn och riksdagsmannen S. Rosenberg,
lektor A. Rundbäck och professor Hamilton1. De yttre ramarna för det kom-
mande mötet i Göteborg var nu tryggade.

Mötenas genomslagskraft
De nordiska skolmötena kom ända från början att bli relativt stora, med
över 800 deltagare redan på det första mötet i Göteborg. Efter detta möte
växte sammankomsterna ordentligt, och antalet deltagare räknades nu i tu-
sental. Störst blev mötet i Köpenhamn 1905 med närmare 7000 deltagare.
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Med undantag av sammankomsten i Göteborg blev mötesplatserna
härefter de nordiska huvudstäderna. En översikt av mötesort, årtal och
antalet deltagare för de tio första sammankomsterna ges i tabellen
nedan:
Mötesort År Danskar Norrmän Finländare Svenskar Totalt

Göteborg 1870 71 190 6 575 842
Christiania 1874 78 923 8 155 1164

Köpenhamn 1877 1106 325 23 452 1910
Stockholm 1880 1273 670 204 3 080 5 227
Christiania 1885 1150 1600 120 600 3 470
Köpenhamn 1890 3 000 1100 160 1000 5 300
Stockholm 1895 1500 1057 322 3 666 6 554
Christiania 1900 1254 2 343 197 1766 5 563
Köpenhamn 1905 3 772 922 317 1952 6 975
Stockholm 1910 1756 759 602 3 839 6 962
Totalt 14 962 9 916 1951 17100 43 967

I berättelserna över mötena uppgav man synbarligen inte alltid
exakta siffror och det totala antalet deltagare överstiger ibland något
det sammanräknade antalet för de olika länderna. Detta sagt som en
kommentar till de små diskrepanser som finns i tabellen. I huvudsak är
den dock korrekt och den visar ju tydligt hur stora de nordiska
skolmötena blev.2

Orsakerna till att de nordiska skolmötena samlade så mycket folk
beror inte enbart på att lärarkåren i de nordiska folkskolorna
genomgick en kraftig kvantitativ tillväxt under 1800-talet, utan skall
också sökas i att målgruppen med tiden växte. Initiativet till
sammankomsterna hade ju kommit från folkskolehåll, och de
planerade mötena 1864 och 1868 skulle beröra folkundervisningen. Så
blev också fallet med mötena 1870 och 1874; de ämnen som
behandlades hade i huvudsak anknytning till folkskolan.

Från och med mötet i Köpenhamn 1877 fick emellertid de nordiska
sammankomsterna större bredd, i och med att de också skulle omfatta
frågor rörande den högre undervisningen. Mötena blev nu en
samlingsplats för lärare från folkskolor, folkhögskolor, läroverk,
samskolor, flickskolor etc. En viktig roll kom också skolinspektörerna
och andra myndighetspersoner engagerade i skolfrågor att spela för
sammankomsterna. Mötena var ända från början dessutom allmänna
och  samlade  på  så  sätt  ett  brett  register  av  representanter  för  andra
yrkesgrupper. Intressant är också det stora antalet kvinnor som deltog.
Exempelvis på mötet i Stockholm 1895 utgjorde de en majoritet av
deltagarna.

Även om folkskollärarna som grupp kom att dominera samlingarna
fram till 1910 och de ämnen som behandlades fram till dess hade
tyngdpunkten
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förlagd på frågor rörande folkskolan, fick de nordiska sammankomsterna
alltså karaktären av allmänna skolmöten.

Tabellen ovan ger också anledning till ett par randanmärkningar. Den
första rör det finländska inslaget i de nordiska skolmötena. Som synes var
det relativt blygsamt, vilket visar på den ömtåliga ställning landet intog i
nordiskt samarbete under 1800-talet och vid tiden kring sekelskiftet. In-
bjudan till det första mötet i Göteborg riktades sålunda till lärare och an-
dra gynnare av undervisningen i Danmark, Norge och Sverige, i det att man
samtidigt uttalade en önskan om att också det finländska skolfolket skulle
delta i mötet.

Det var också den rollen de finländska lärarna kom att spela under de
tio första sammankomsterna. Man var med, men ändå lite på sidan om. An-
talet finländska föredragshållare var få och något möte i Finland kunde inte
arrangeras. Sådana initiativ från de finländska lärarna gillades inte av
den ryska överhögheten.

Speciellt känslig var situationen tydligen inför sammankomsten i Chris-
tiania år 1900. Inför tidigare möten hade man i Finland utsett kontaktper-
soner och kommittéer som skulle förbereda det finländska deltagandet. Nå-
gon sådan kommitté kunde nu inte tillsättas. Något föredrag av finländare
hölls inte heller på Christianiamötet, som ju arrangerades vid en tid med
intensifierade förryskningssträvanden i Finland.

Å andra sidan kan man inte heller bortse från den betydelse de nordiska
sammankomsterna säkerligen spelade för de finländska deltagarna. De möt-
tes av stor välvilja av de nordiska grannarna, och den skål för "minne och
hopp" som höjdes i Göteborg 1862 kom under årens lopp att få många
olika uttryck under de nordiska skolmötena.

En annan randanmärkning rör mötet i Köpenhamn 1905, som hölls un-
der unionskrisens år. För naturforskarna innebar det ett avbräck i mötes-
traditionen; mellan 1898 och 1916 hölls nämligen en paus i de samman-
komsterna beroende just på de politiska meningsskiljaktigheter unionskri-
sen gav upphov till mellan Norge och Sverige.

Här lyckades de nordiska lärarna bättre. Visserligen förekom det bland
annat i Svensk läraretidning en debatt om huruvida de svenska lärarna skulle
delta i Köpenhamnsmötet. Den svenska bestyrelsen för mötet beslöt dock att
inga åtgärder skulle vidtas för att få det uppskjutet.

Sammankomsten i Köpenhamn kom faktiskt att bli den största i de nor-
diska skolmötenas hundraåriga historia, och kunde genomföras utan stör-
re problem. Några föredrag med nordisk inriktning drogs dock i sista stund
bort från programmet. På avslutningsfesten undvek man dessutom alla of-
ficiella tal; annars var det just här som den nordiska retoriken fick sina tyd-
ligaste uttryck.
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Det nordiska på de nordiska skolmötena
När det första nordiska skolmötet hölls i Göteborg 1870 var det vid en tid-
punkt som har betecknats som det andra sammanbrottet för skandinavis-
men. Nordisk Tidskrift för politik, ekonomi och litteratur, gick i graven, och
verksamheten i de nordiska och skandinaviska samfund som nämndes ovan
tynade bort.

Intresset för att samlas i nordiska sammanhang minskade dock inte. Na-
turforskarmöten arrangerades ända fram till 1936, och ur dem växte också
en rad mera specialiserade sammankomster fram. Sålunda arrangerades
nordiska möten för läkare, kirurger och tandläkare, kongresser för inre me-
dicin, möten för kemister, matematiker och arkeologer. Andra exempel är
sammankomster för jurister, för tekniker, nordiska arbetarmöten, skandi-
naviska sjöfartsmöten och så vidare.

Det nordiska rummet hade alltså blivit en angelägen och viktig mötes-
plats, låt vara att man möttes under andra villkor och med andra målsätt-
ningar än under den skandinaviska blomstringstiden.

Vilken roll kom då det nordiska att spela på de tio första nordiska skol-
mötena? Något entydigt svar på en sådan fråga är naturligtvis svårt att ge,
men överlag kunde man kanske säga att det nordiska skolfolket knöt an till
den kulturella skandinavismen från 1800-talets början, medan man såg med
en viss misstro och likgiltighet på den politiska skandinavismen. Det man
eftersträvade var i huvudsak nordisk samhörighet och nordiskt samarbete;
lärarna blev väl aldrig som det var tänkt från början skandinaver, de blev
nordister.

Ser man på syftet med sammankomsterna så fick det ett mera officiellt
uttryck egentligen bara inför det första mötet i Göteborg 1870.I den in-
bjudan delegater från Danmark, Norge och Sverige hade skrivit ihop och
enats kring betonas dels vikten av att lära sig av varandra i skolfrågor, dels
vikten av det nordiska samarbetet:

"Den største Betydning af Møder mellem en god Sags Venner ligger dog vist-
nok i, at de fremkalder en ny Væekkelse og en mere levende Iver for Sagens
Fremme. Personlige Bekendtskaber sluttes, og det fæelles Kultur-Arbejde bli-
ver et Sambaand mellem de enkelte, som ogsaa maa tjene til at knytte Folk-
ene nærmere og nærmere sammen."

Även framledes lyfts den kulturella sammanslutningen och det broder-
liga samlivet fram i olika sammanhang. När C. J. Meijerberg hälsar det nor-
diska skolfolket välkommet till mötet i Stockholm 1880 betonar han också
denna form av nordisk enhetstanke: "Nordens folk äro icke stora, men ge-
nom sann kultur och broderlig sammanslutning kunna de dock komma till
någon betydenhet. Att främja detta mål äro äfven skolans lärare kallade."

Det var kring denna kulturellt orienterade nordism som lärarna samla-
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des. Man eftersträvade samhörighet och en känsla för det nordiska. Därtill
lades också under årens lopp en rad olika initiativ fram som skulle gynna
praktiskt, nordiskt samarbete. Bland annat efterlystes undervisning i grann-
språken i de nordiska skolorna, samtidigt som undervisningen i historia och
geografi skulle ges en nordisk inriktning. Man ville utöka möjligheterna till
lärarbesök i grannländerna, anordna gemensamma feriekurser för lärare,
intensifiera bevakningen av grannländernas skolförhållanden i den peda-
gogiska fackpressen och upprätta ett nordiskt pedagogiskt litteratursäll-
skap, för att nämna några exempel.

I stort kan man säga att dessa initiativ följde två huvudspår. För det för-
sta ville man i undervisningen ge större utrymme för det nordiska, man ön-
skade att "hver skolestue blev som en samfølelsens faste borg". För det an-
dra ville man på alla sätt ge lärarna möjlighet till utökade nordiska kon-
takter; de nordiska skolmötena var inte nog, också andra kanaler borde
skapas.

Många av förslagen kom aldrig att förverkligas. Det gäller bland annat
idén om att grunda en gemensam nordisk skoltidskrift, det gäller också pla-
nerna på att få till stånd en gemensam nordisk lärarunion.

Den sistnämnda tanken fördes relativt långt. I samband med mötet i
Stockholm 1895 hade man kallat till en sammankomst där planerna disku-
terades och godkändes av representanter för de nordiska lärarna. Projek-
tet kunde dock inte förverkligas - orsaken var att myndigheterna i Finland
inte accepterade ett finländskt deltagande i lärarunionen.

"I folkets midt"
Ovan har i korthet redogjorts för de nordiska skolmötenas förhistoria och
för de tio första sammankomsterna. Initiativet till skolmötena togs under
en tid av skandinavisk blomstring och dess rötter kan sålunda härledas till
den traditionella skandinavismen. Under perioden från 1861 när initiativet
togs och 1870 när det första mötet hölls hann emellertid mycket hända som
förändrade synen på nordiskt samarbete. Idén om skolmötena överlevde
dock det skandinaviska skeppsbrottet, och med tiden fick den nordiska skol-
mötesinstitutionen både stor tyngd och stor bredd. Mötena kom också fram-
ledes att överleva olika konjunkturer för nordiskt samarbete.

Vilken betydelse skall man då ge möten av den här typen? Många av de
initiativ och idéer om fördjupat nordiskt samarbete som fördes fram på skol-
mötena kunde ju aldrig förverkligas, hur goda de än var. Lätt får man allt-
så det intrycket att de nordiska skolmötena när det gäller praktiska resul-
tat var rätt verkningslösa.
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I detta sammanhang skulle jag vilja peka på två områden där de nordi-
ska skolmötena enligt mitt sätt att se spelat en speciellt viktig roll i det nor-
diska enhetsbygget. Det första rör den samstämmighet man finner i de oli-
ka ländernas skolsystem, där inte enbart de yttre ramarna utan också det
inre pedagogiska livet uppvisar många gemensamma drag. Här blev de nor-
diska skolmötena ett tidigt forum för utbyte av pedagogiska idéer och er-
farenheter, en arena för utbildningsideologisk debatt och en kanal för vad
man kunde kalla pedagogisk diffusion mellan de nordiska länderna.

För det andra gav skolmötena ett ypperligt tillfälle för de nordiska lä-
rarna att mötas och förbrödras, att skapa kontakter och ett personligt en-
gagemang för nordiskt samarbete. Lärarna själva var också väl medvetna
om de möjligheter de hade att sprida denna nordism i skolorna - uttalan-
den i den riktningen förekom vid ett flertal sammankomster. De politiska
bragderna faller utanför programmet för de nordiska skolmötena, konsta-
terade exempelvis den finländske pedagogikprofessorn Waldemar Ruin vid
avslutningen av sammankomsten i Köpenhamn 1905, men lärarna har än-
då en stor möjlighet att skapa endräkt, vänskap och förbrödring i Norden:

"Väl står vi här, om ock räknade i tusendetal, blott som en ringa del af
Nordens bebyggare, men vi äro pedagoger och ha som sådana vår plats i
folkets midt, där vi spridda vidt omkring i bygderna, lefva med dess ung-
dom."
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NOTER:
1 Av dessa var det Meijerberg som kom att få den största betydelsen för de nordiska skol-

mötena. Om hans nordiska intressen kan bland annat sägas att han var en av Nordisk tid-
skrifts aktietecknare och sekreterare i Nordiska Nationalföreningen. Han upprätthöll ock-
så redan från 1860-talet en omfattande korrespondens med sina nordiska kolleger och vän-
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2  Efter mötet i Stockholm 1910 blev det på grund av världskriget ett tioårigt uppehåll innan
nästa möte arrangerades. Det hölls i Christiania 1920 och samlade ungefär 3000 deltagare.
1925 var Helsingfors värd (2655 deltagare), 1931 arrangerades mötet i Köpenhamn (4408
deltagare, 1935 i Stockholm (4410 deltagare), 1948 åter i Stockholm (ca 3000 deltagare),
1953 i Oslo (ca 2 500 deltagare), 1957 i Helsingfors (1 600 deltagare), 1965 i Reykjavik (drygt
tusen deltagare) och 1970 i Stockholm (ca 1000 deltagare). Det tjugonde mötet i Stockholm
samlade alltså i stort sett inte fler deltagare än det första mötet i Göteborg hundra år tidi-
gare. I och med denna sammankomst bröts också traditionen. Avsikten var visserligen att
mötas i Norge i mitten på 1970-talet, men det mötet kom aldrig att hållas.
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