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A JEG VAR barn, v!goede jeg
en morgen meget tidligt i vo
res hus i Rom ved at min
seng rystede, og jeg h0rte en dyb, rum
lende 1yd. Jeg havde knap faet abnet
0jnene, da min mor roligt og smilende
kom ind og satte sig pa sengekanten.
,,Mario," sagde bun, ,,kan du se,
hvordan lysekronen svajer frem og til
bage ?" Det kunne jeg. ,,Kan du mrer
ke, hvordan gulvet vibrerer ?" Jeg nik78

kede. Og sa slog mor ud med armene,
som om hun havde en vidunderlig
overraskelse til mig.
,,Det her, Mario, er et jordskrelv !"
For Maria Montessori var selv et
jordskrelv et middel til at abne et barns
sind. Det var hendes faste overbevis
ning, at Vorherre havde udstyret men
neskenes b0rn med trang og evne ti]
at folde sig belt ud. Ved at finde frem
til, hvordan man kunne frig0re disse

krrefter, gav bun verden et nyt syn pa
opdragelse og undervisning som en
glad og munter fremadskriden, hvor
b0rnene opdrager sig selv og reali
serer sig selv.
Nar jeg nu ser tilbage, er det svrert
at fatte, hvordan <let lykkedes hende at
nil. sa meget i et liv. F0rst som viden
skabsmand - antropolog og ltaliens
forste kvindelige lrege - og siden som
den inspirerende predagog, der grund
lagde det verdenskendte system til sma
b0rns-undervisning, som brerer hendes
navn. Det bar vreret mit livs st0rste
glrede at vrere med til dette arbejde.
Engang, da jeg var dreng, kom jeg vrek
fra hende, og da jeg fandt hende igen,
sagde jeg stolt og selvsikker: ,,Du kan
ikke ga noget sted hen, hvor jeg ikke
kan folge dig." Min lille pralende be
mrerkning er omtrent blevet til sand
hed. I 40 ar har jeg som sekretrer og
medarbejder fulgt hende over den
halve jordklode, hvor hendes opgaver
end forte hende hen.
I modsretning til mange af arhun
dredskiftets respektindgydende karri
erekvinder klredte mor sig med ele
gance og udstralede kvindelig charme.
Hun elskede god mad, godt selskab
og en god samtale. Hendes frengslende
brune 0jne kunne strale af fryd, og de
kunne ogsa iagttage prrecist.
�
,,Hemmeligheden ved et lykkeligt
liv," sagde hun engang, ,,er at leve i
overensstemmelse med virkeligheden."
Hun havde evnen til at se objektivt pa
sine omgivelser uden at lade sit syn
farve af 0nsketrenkning og illusioner.
Hun begyndte altid sine kurser for lre
rere med undervisning i at se. ,,De har
lrert at fa b0rnene til at se pa Dem,"
sagde hun til eleverne. ,,Men her er
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det Dem, d�{ skal betragte b0rnene."
,,Jeg har for meget at udrette." Som
lille pige var min mor den darligste i
klassen. Det var hende umuligt at fa
lektierne ind i sit lille hoved. Men da
Maria var ti ar, skete der en pludselig
torandring med hende. Samtidig med
en voksende interesse for religionen,
der ikke er ualmindelig hos pigeb0rn
i den alder, fik bun folelsen af at have
et kald. Hendes forreldre opdagede det
forste gang, da hun la alvorligt syg af
influenza. Lregen bad dem vrere for
beredt pa det vrerste, men Maria bero
ligede sin mor. ,,Du skal ikke vrere ked
af det, Marnrna rnia, jeg d0r ikke. Jeg
har alt for meget at udrette."
Nu blev bun nummer et i klassen.
Hendes forreldre syntes, hun skulle
vrere lrererinde, den eneste h0jere ud
dannelse, der dengang stod aben for
kvinder. Den ide ville hun ikke en
gang diskutere; hun havde besluttet sig
til at blive ingeni0r ! Da hun var 14,
tog hun timer pa en teknisk skole for
drenge. Aret efter gik hun over til at
studere biologi, og omsider bestemte
hun sig for en lregevidenskabelig ek
samen.
,,Det er umuligt," sagde professor
Guido Baccelli, der var dekan for det
medicinske fakultet ved Roms univer
sitet. Men det lykkedes hende til slut
at fa adgang, hun fik et legat og hjalp
med til at betale sine studier ved at
give privatundervisning. Min morfar,
der var strerkt imod hele foretagendet,
nregtede i arevis at tale med hende.
Som eneste kvindelige student matte
hun tale mange spydigheder og ond
skabsfulde drillerier. Men hun fik sin
eksamen.
,,Mine krere, andsvage b0rn." Hun
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blev ansat ved universitetets psykiatri
ske klinik, hvor det var en af hendes
opgaver at bes0ge byens sindssygean
stalter for at finde egnede studieobjek
ter. Pa d�n tid blev handicappede b0rn
betragtet som - og anbragt sammen
med - sindslidende. Et sted sa La Dot
toressa, som hun blev kaldt, en flok
evnesvage b0rn stuvet sammen som
fanger i et tomt vrerelse. ,,Se pa dem,"
sagde forstanderinden med vremmelse.
,,Hver gang de har spist, kaster de sig
ned pa gulvet som dyr for at finde
brndkrummer." Min mor studerede
b0rnene. Med h0je, uartikulerede skrig
strakte de hrenderne ud efter brnd
stumper, som de reltede i forskellige
former.
Med pludselig klarhed sa mor, at
det, de. s0gte, ikke sa meget var mad
som erfaringer. Disse sma hrender rakte
ud efter kontakt med omverdenen ! En
eller anden indre kraft drev disse b0rn
frem mod en udvikling af lemmer,
sind og personlighed. I stedet for at
spqre dem inde og lregge band pa
de�, burde man befri dem og opmun
tre dem til selvvirksomhed. Men hvor
dan komme i kontakt med dem?
Dr. Baccelli, der nu var blevet un
dervisningsminister, bad mor om at
holde foredrag om undervisning af ev
nesvage. Og pa grundlag af den op
sigt og interesse, det vakte, startede
han en statsst0ttet fors0gsskole for han
dicappede b0rn - med dr. Montessori
som leder. ,,Der kan De se," sagde dr.
Baccelli sp0gende til mor. ,,De er sta
dig kun kvinde og b0rnehavelrerer
inde !"
,,Mine krere sma andssvage," kaldte
mor sine elever i sin dagbog. Hun til
bragte hele dagen fra otte om morge-

nen til syv om aftenen sammen med de
sma skabninger, som samfundet havde
opgivet som habl0se, mens hun iagttog
og eksperimenterede ,,og pustede til
de sma glimt af forstaelse, jeg sa i deres
0jne." Efter to ars intenst arbejde lod
hun sine elever ga op til en almindelig
skoleeksamen. De ,,krere andssvage"
viste at de trods alt ikke var habl0se
tilfrelde. Mange af dem klarede sig
faktisk ligesa godt ved prnverne som
normale b0rn.
Da det kom ud, vakte det sensation.
Men med sit k0lige overblik sa mor
straks, at det virkeligt bemrerkelsesvrer
dige ikke sa meget var, at de handicap
pede b0rn klarede sig sa godt, som at
de normale b0rn ikke klarede sig me
get bedre.
Da hun gik rundt pa kommunesko
lerne, sa hun, at man gjorde alt for at
holde b0rnenes. initiativ og virkelyst
nede. Eleverne blev tvunget til at sidde
ved pulte, hvor der var sa lidt plads
til at rnre sig, at de matte vride og
vende sig for at komme ind. Nar de sa
var last fast pa deres pladser, regnede
man med, at de ikke kunne lade vrere
med at h0re efter lrereren. Den st0rste
ros fik man for at sidde stille; den
mindste bevregelse blev alvorligt straf
fet. ,,Moralen synes at sidde i bukse
bagen," sagde bun til en forsamling
af lrerere og embedsmrend.
B0menes huse. Efter at mor havde
startet skolen for handicappede, vendte
bun tilbage til universitetet og endte
med at blive udnrevnt til professor i
antropologi. Det varede syv ar, for hun
fandt det arbejde, der skulle blive hen
des livsvrerk. Et privat boligforetagende
havde faet flyttet flere hundrede fat
tige familier vrek fra en snavset og
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overbefolket lejekaserne og hen i bedre
lejligheder. Men mens foneldrene var
pa arbejde, og de st0rre b0rn i skole,
gik de mindre b0rn under seks ar amok.
Man besluttede at starte en b0rnehave
og bad dr. Montessori om at lede den.
Hun slog til med det samme. Her var
den lrenge ventede chance for at kom
me til at prnve sine teorier pa raske
b0rn.
Hendes Casadei Bambini (b0rnenes
bus) abnede i det berygtede San Loren
zo-slumkvarter. ,,Tres tudende, rredsels
slagne b0rn, s/1 sky, at det var umuligt
at fa dem til at sige noget; modl0se,
fors0mte, blege, underernrerede b0rn,
der var vokset op i m0rke huller uden
nogensomhelst andelig stimulans." Sa
dan beskrev mor sine protegeer den for
ste dag, de var sammen.
I l0bet af de nreste to ar hjalp disse
,,sm/1 vandaler", som en journalist
skrev, min mor med at revolutionere
smab0rnsundervisningen. I stedet for
at p:'Uregge dem en masse vilkarlige
regler og banke kundskaber ind i
hovederne pa dem, s0gte bun metoder
til !t udl0se deres selvstrendigheds
folelse.
Hendes forste skridt var at frig0re
b0rnene ved at bibringe dem lidt op
dragelse. ,,Lrer dem betydningen af at
g0re selv den mindste ting omhygge
ligt," formanede mor sine lrererinder.
,,Og giv dem sa frihed ti! at g0re,
hvad de vil, s/1 lrenge de vii." Montes
sori-b0rnene lrerte at pudse nrese stil
frerdigt, vaske hrender, binde deres
skoband, pudse sko, lukke deres brelte
sprender og skrenke mrelk eller vand
uden at spilde. ,,Selvtillid og selvdisci
plin," skrev bun, ,,er ydre tegn pa, at
det indre ogsa fungerer, som det skal."

Freud bemrerk�de engang, at b,un, der
var opdraget I Monte. sorianden ikke
ville fylde op i p ykoanalytikernes
konsultationsvrerelser senere i Jivct.
Nye redskaher. Mor forstod, at det
er gennem sanserne, et barn udvikler
sin intelligens. Dtrfor fik bun lavet
undervisningsmaterialer, der kunne
give b0rnene fornemmelsen af et emne
gennem direkte erfaring med ting, de
kunne tage og fale pa. Ved at benytte
ensartede trrestykker, malet i forskel
lige farver, lrerer barnet at skelne far
verne fra hinanden fra de lyseste til
de m0rkeste. Ved at stille klokker, der
ser ens ud, men har forskellige toner,
pa rad og rrekke, lrerer det tonerne og
toneskalaerne at kende. Det meste
predagogiske leget0j i vore dage er in
spireret af de hjrelpemidler, mor fik
fremstillet for over et halvt arhun
drede siden.
,,Jeg kan skrive!" Efter mors me
ning var det ikke spor for tidligt for
et barn i tre ars alderen at fa fornem
melse fot bogstaver skaret ud i sand
papir, en af hendes mange opfindel
ser. En dag sad en dreng og tegnede
med et stykke kridt, og pludselig skrev
han mano (hand). ,,Jeg kan skrive!"
rabte han af sine Jungers fulde kraft.
Lrererinden og b0rnepe flokkedes om
ham fulde af overraskelse og begej
string. Og sa begyndte de andre ogsa
en efter en at skrive, mens de rabte:
,,Jeg kan ogsa! Jeg kan ogsa!" Der
var ingen, der havde lrert dem det.
Alt, hvad mor havde gjort, var at lade
b0rnene arbejde i bestemte omgivel
ser, der gav dem lejlighed til selv at
g0re deres erfaringer, selv at opdage
ting og drage deres slutninger gennem
egne konkrete iagttagelser.
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I Casa dei Bambini lxrte b0rnene
at skrive fire-fem maneder, for de
lxrte at lxse. En dag, da mor sad i en
klasse med b0rn, som var begyndt at
skrive lidt, skrev hun pa tavlen: ,,Hvis
du kan lxse dette, sa kom op og giv
mig et kys." Der gik flere dage, uden
at der skete noget. ,,De troede, jeg
skrev pa tavlen for min egen forn0j
elses skyld, ligesom de selv gjorde,"
sagde bun. ,,Sa den fjerde dag kom en
lille spinkel pige op til mig og sagde:
'Eccomi,' (her er jeg) og gav mig et
kys." I fire a.rs alderen kunne de fleste
af b0rnene i Casa dei Bambini lxse
og skrive.
Skolen afsl0rede ogsa noget andet:
at det ikke er frygt for straf eller hab
om bel0nning, der er drivfjederen i et
barn, men ren og skxr glxde ved den
gjorte gerning i sig selv. B0rnene fik
frigjort de evner, de bar i sig - og den
st0rste bel0nning var for dem at na
frem til nxste trin i udviklingen.
Krigen rykker ind pa OS. I arene ef
ter 1912, da mors forste bog om op
dragelse, ,,Montessori-metoden" ud
kom, blev hendes principper om un
dervisning af de n.llermindste taget op
af mange skoler i Europa og USA,
Senere, da nazisterne og fascisterne
kom til magten, blev de gjort til gen
stand for angreb. I Tyskland og 0str}p
brxndte nazisteme Maria Montessons
billede over et bal af hendes b0ger.
Mussolini prnvede at udnytte hendes
ry, men da bun nxgtede at tjene bans
propagandistiske formal, vendte ban
sig imod hende. De skoler og institut
ter, bun havde grundlagt, blev lukket
af regeringen.
,,Mario," sagde bun, ,, vi ma se i
0jnene, at dette var den eneste made,
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hvorpa G�d kunne g0re os det be
gribeligt, at vi bar udrettet nok her,
og at man bar brug for os andre ste
der." Og i en alder af 64 ar forlod
mar Italien og oprettede et nyt hoved
kvarter i Barcelona.
Da den spanske borgerkrig brnd ud,
var jeg i London, og mar var alene i
vores bus i Barcelona sammen med tre
af mine b0rn. Regeringstroppernes
transportbiler k0rte gennem gaderne
og arresterede folk, der var mistxnkt
for Franco-sympatier. Forbitrelsen
mod katolikkerne var star, og at vxre
italiener oven i k0bet gjorde det ikke
bedre.
En lastbil gjorde holdt foran vores
d0r. De bevxbnede milicianos i vog
nen sa n0je pa vores hus. Min xldste
s0n fortalte mig senere, hvordan mar
vendte sig bort fra vinduet og samlede
b0rnene om sig. ,,En dag," sagde bun
sa roligt, som dengang bun forklarede
jordskxlvet for mig, ,,skal vi alle d0.
For nogle sker det for end for andre.
Nu vil vi bede til Gud, om han vil
lede os, hvor vi end skal hen."
Sa h0rte de lyden af en lastbil, der
k0rte bort. Min s0n gik ned og kik
kede forsigtigt ud ad hovedd0ren. Fol
kene var vxk, men de havde efterladt
et skilt. Med store rnde bogstaver stod
der: ,,Dette bus er under beskyttelse.
Det tilh0rer en. ven af b0rn."
I land efter land blev Montessori
skolerne lukket af krigen. Efter at mar
var flygtet fra Spanien pa en britisk
kanonbad, opslog bun sit hovedkvar
ter i Amsterdam. Der kom en henven
delse fra Indien, og vi tog derud for at
uddanne smab0rnspxdagoger. Italien
gik ind i krigen, mens vi var der, og
sk0nt vi blev internerede som ,,fjendt-
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lige udlrendinge", fortsatte mor med
at undervise.
Invitation fra Afrika. Efter krigen,
da mor var i 70'erne, vendte bun hjem
til Europa. Nu var hendes teorier igen
i h0j kurs, og Montessori-skoler og
-seminarier sk0d op rundt omkring. *)
Hun tilbragte meget tid med at lrese
og skrive i familiens sommerhus i
Hollands tulipanbrelte ved Noordwijk
aan Zee.
En dag i maj, da tulipansresonen var
pa sit h0jeste, spiste jeg frokost med
hende foran et vindue med en vid
underlig udsigt til hav og blomster
marker. Jeg fortalte hende, at jeg
havde truffet en regeringsembeds
mand fra Ghana, som snart skulle vrere
selvstrendigt, og som h�vde hardt brug
for skoler. Han ville gerne have mor
og mig til at hjrelpe med at uddanne
predagoger.
,,Hvis der er nogen b0rn, der trren
ger til hjrelp, sa er det de arme stakler
i de afrikanske lande," sagde mor.
,,Selvfolgelig ma vi tage afsted."
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Jeg mindede hende om varmen og
om de prii:tiitive forhold. Hun var dog
81 ar.
,,Du vil altsa ikke have mig med,"
smaskrendte bun blidt. ,,En dag tager
jeg maske afsted og lader dig blive
hjemme."
,,Du kan aldrig ga noget sted hen,
hvor jeg ikke kan folge dig," sagde
jeg og gentog min barndoms selvsikre
forvisning fra mange ar tilbage.
Jeg gik ud for at finde et kort over
Afrika. Da jeg kom ind i stuen igen,
var mor d0d. Hun ville gladeligt vrere
taget til Ghana eller et hvilken som
helst andet sted, hvor der var b0rn,
der havde brug for hende.
*) Nordisk Montessori Kursus for B0r
nehavelrererinder, Hellerupgardsvej 13,
Hellerup, er det skandinaviske center for
undervisningen.
Eventuelle sp0rgsmal om Montessori
Metoden eller om Maria Montessori kan
sendes ti!:
Association Montessori Internationale
161, Koninginneweg
Amsterdam-Z, Holland

