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Gösta Wessling
Ett liv : mitt! Gösta Wessling boken PDF Gösta Wessling, född 1938 i Sätra utanför Sandviken, är

pensionerad lärare efter nära 30 är som idrottslärare och dom avslutande 17 terminerna som språklärare i
engelska, tyska och svenska. Han har också ett förflutet som reservofficer med bl a ett års tjänstgöring 1975-
76 som militär observatör i Mellanöstern, dit hela familjen följde med: jämngamla hustrun Anita och barnen

Mikael och Anna, då 14 och 11.

Under 50- och 60-talen var GW en rätt framgångsrik fotbollsspelare i bl a Sandvikens AIK, Djurgårdens IF,
Gefle IF och Sandvikens IF. Simlärare, folkdansare och fotbollstränare har han också varit, och i mera än 40

år har han sjungit i kör, vilket han fortfarande gör.

Det är sannerligen ett högst aktivt liv du berättar om. Jag häpnade när jag läste om hur du, efter att ha
drabbats av stroke och inte kan fortsätta som idrottslärare, läser engelska vid universitetet i Uppsala och
tyska vid högskolan i Gävle och därefter återvänder till arbetslivet men nu som lärare i engelska, tyska och

svenska!
Ett stort utrymme har ägnats åt familjen: din hustru Anita och barnen Mikael och Anna och så småningom
barnbarnen och ger bilden av en kärleksfull familj med fin sammanhållning. Du har lagt ner ett imponerande

arbete på att skildra ditt liv och det på en korrekt och ledig svenska.
Berit Skogsberg Föreningen Liv i Sverige
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