
het Gustaf W 40-arsjubilerar

— Ska man lara sig sjalv
nagot, sa Mr basta vagen att
undervisa andra. Men ska man
lyckas lara andra nagot — i
varje fall ungdom — sa ar den
viktigaste f orutsattningen att
man tycker om ungdom. Da
kanner man sig sjalv ung trots
att man som jag ar bade gra-
harig, tjock och klantig.

Det sager i dag med glimten
i ogonvran pedagogen Gustaf
Wetter. Han sager det efter
40 ars samlad erfarenhet av
folkskolebam i Katrineholm. I
augusti 1924 kom ban till sta-
den, nar lasaret nu slutar lam-
nar ban folkskolan med pen-
sion. Men inte undervisningen.
Han kommer att stanna som
larare i laroverket.
— Det var inte alls meningen

att jag skulle stanna i Katrine-
holm, bekanner nan. Men sa blev
det och nu ar jag glad for det.
Ser du, jag ar fodd smalanning
och det ar jag stolt for, jag ar
acklimatiserad sormlanning och
det ar jag glad for. Och sa ar
jag student i Norra Latin — det
ar jag ocksa mallig for. Och sa
ar jag seminarist fran Vaxjo, s.k.
bult, och det ar jag mallig for
det oeksit, Fast det var bekym-
mersamt i borjan.

Folkskollararlonerna lag pa
svaltgransen och det var ont om
jobb pa 20-talet. Det var over 80
sokande till den plats som jag
fick i Sodra skolan. Mitt musi-
kaliska intresse var val en bidra-
gande orsak till att det var just
jag som fick platsen. Det kan-
des ganska skont da, nar man
som gymnasist varit med om att
sta i ko for en kaka paltbrod eller
varit med i tider da ett kilo fttior
kostade 25 kroner.

Lyx i utkanten
Det ar inte bara 40-arsjubileum

som larare i Katrineholm heller,
det ar 40 ar i Sodra skolan.

— Den var ganska nybyggd da
jag kom hit. Folk var arga for
att den var sa luxuSs. Och sa sa
man att det var alldeles galet att
man lagt denna pampiga byggnad
i stadens absoluta utkant. Se har
nere hosjmej pa Dalagatan hade
jag mitt forsta svampstalle. Rena
vildmarken.

Men nu ar det andra tider. Nu
ar skolkvarteret Katrineholms
geografiska centrum.

Barnbarnens tur
Och nu ar det barnbarnens tur

att sitta i skolbanken for Gustaf
Wetter. Alltsa barnen till de
foraldrar som pa 20-talet var
hans elever.

— Det slar inte fel — alltid
f inns det nagot barnbarn i mina
klasser. Och jag har haft manga.
Kanske fler an nagon kollega.

Jag borjade namligen med 30
veckotimmar i skolan pa dagtid.
Till det kom 12 eftermiddagstim-
mar i slojd med tre grupper.
Fyra kvallar i veckan hare jag
fortsattningsskolan. Tillsammans
gjorde det 50 veckotimmar. Och
det var nodvandigt for ekonomin.
Sedan tillkom undervisning i yr-
kes- och larlingsskolan. Ocksa pa
kvallstid. Men ett tjusigt jobb
med fina unsrdomar som fHviino+

—• Ndr jag kom till Katrineholm var det rena vttdmarken kring
nuvarande Dalagatan. Ddr jag i dag rensar ogrds i blomrabatten

hade jag' mitt fSrsta svampsttille, ber&ttar Gustaf Wetter.

forkovrade sig efter dagens jobb.
Jag tror inte man ~«ka tvinga
nagon att ga i skolan langre an
nodvS,ndigt, om man ska n& re-
sultat.

Och sa hade Gustaf Wetter sina
sangkorer. Atskilliga katrine-
holmare som nu nalkas nedre me-
delaldern minns i dag de resor
till Radiotjanst han ordnade. Det
var upplevelser det pa den tiden.
I dag ocksa, kanske.

Tjanstledig
I realiteten har Gustaf Wetter

redan lamnat folkskolan. For sju
ar sedan fick han tjanstledighet
for att i stallet undervisa i ma-
tematik och fysik i realskolan.
Men undervisningen har till stor-
sta delen bedrivits i SSdra skolans
lokaler.

Men hur har det varit med ord-
ningen ?

— Ungar gillar disciplin, for-
klarar jubilaren med absofut over-
tygelse. De vill ha ordning och
reda. Kommer de for sent sa
blir det obonhtfrligen anmark-
ning. Pa det lar de sig att re-
spektera skolans .regler. Den sam-
sta present som foraldrar kan
ge sina barn, det &r att skamma

Skillnad anda
Men for det man haller pa reg-

ler behover man inte vara elak.
Forr tillampade skolan kadaver-
disciplin och ungarna skulle nas-
tan falla ner och tillbedja. Men
se det har jag aldrig gillat. Nej,
det ska vara kamratligt — och
eleverna ar oppnare nu ar forr.
Men jobbigare ocksa. Att ha
hand om dem, det ar att ha hand
om f ram tiden — ett fint jobb.

Jellon


