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- Ska man lira sig sjaly
.;got, s& ar bastes vagen att undervisa andra. Men ska man lyckas lara andra nagot - i varje fall ungdom - spa fir den viktigaste forutsattningen att man tycker om ungdom. D$ kanner man sigg sjaly ung trots att man som jag ar bade gr&harig, tjock och klantig.
Det sager i dag med glimten i Sgonvrfin pedagogen Gustaf Wetter. Han sager det efter 40 ars samlad erfarenhet av folkskolebarn i Katrineholm. I augusti 1924 kom han till staden, nar lasaret nu slutar lamnar han folkskolan med pension. Men rote undervisningen. Han kommer att stanna som larare i laroverket.
- Det var rote ails meningen att jag skulle stanna i Katrineholm, bekanner han. Men s& bleu det och nu ar jag glad for det. Ser du, jag ar fiidd smttilanning och det ar jag stolt for, jag ar acklimatiserad siirmlanning 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 ocksk Fast det var-bekym= mersamt i borjan.
Foikskollararliinerna lag pii sva,ltgransen 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 bidragande orsak till att det var just jag som fick platsen. Det kandes ganska skSnt dA, nar man som gymnasist varit med om att stzi, i kii for en kaka paltbr8d eller varit med i tider d5, ett kilo *rtSr kostade 25 kronor.
Lyx i utkanten
Det ar rote bares 40-ii,rsjubileum som larare i Katrineholm heller, set ar 40 Ar i Sodra skolan.
- Den var ganska nybyggd da jag kom hit. Folk var arga for att den var si3, luxuSs. Och sii, sa man att det var alldeles galet att man lagt denna pampiga byggnad i stadens absolutes utkant. Se har nere hos mej p5, Dalagatan hade jag mitt fSrsta svampstalle. Rena vildmarken.
Men nu ar det andra tider. Nu ar skolkvarteret Katrineholms geografiska centrum.
Sarnbarnens tur
Och nu ar det barnbarnens tur att sitta i skolbanken for Gustaf Wetter. Allts& barnen till de foraldrar som pa 20-talet var hans elever.
- Det slfir rote fel - alltid fines det nAgot barnbarn i mina klasser. Och jag har haft manga. Kanske fler an nAgon kollega.
Jag biirjade namligen med 30 veckotimmar i skolan pA dagtid. Till det kom 12 eftermiddagstimmar i slojd med tre grupper. Fyra kva,llar 1 veckan hare jag fortsattningsskolan. Tilisammans gjorde det 50 veckotimmar. Och det var nodvandigt for ekonomin. Sedan tillkom undervisning i yrkes- och larlingsskolan. Ocksa pii, kvalistid. Men ett tjusigt jobb med fines ungdomar som frivilligt
fi3rkovrade sig efter dagens jobb. Jag tror rote man -ska tvinga nagon att gfi, i skolan langre an n&dvandigt, om man ska n& resultat.
Och sd, hade Gustaf Wetter sins s&ngkorer. Atskilliga katrineholmare som nu nalkas nedre medelildern miness i dag de resor till Radiotjanst han ordnade. Det var upplevelser det p& den tiden. I dag ocksa, kanske.
Tjanstledig
I realiteten har Gustaf Wetter redan lamest folkskolan. For sju ar sedan fick han tjanstledighet for att i stallet undervisa i matematik och fysik i realskolan. Men undervisningen har till stSrst.a delen bedrivits I Sodra skolans lokaler.
Men hur har det varit med ordningen
- Ungar gillar disciplin, fiirklarar jubilaren med absolut over_ tygelse. De will ha ordning och reds. Kommer de for sent sA blir det obSnh&rligen anmarkning. Pa det lar de sig att respektera skolans,regier. Den samsta present som foraldrar kan ge sins barn, det ar att skamma bort dem.
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- Ndr jag kom till Katrineholm var det rena vildmarken kring
nuvarande Dalagatan. Dar jag i dag rensar ogress i blomrabatten
hade jag mitt fSrsta svompst¢lle, bera,ttar Gustaf Wetter.
Skflinad ands
Men for det man hAller pd re ler behiiver man ante vara eis Forr tillampade skolan kadavf disciplin och ungarna skulle ni tan falls ner och tillbedja. M so det har jag aldrig gillat. N det ska vara kamratligt - o eleverna ar Sppnare nu ar fii Men jobbigare ocksa. Att hand om dem, det ar att ha ha om framtiden - ett fint jobb.
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