
HEMVÄNDARDAG / BOKSLÄPP
Lördagen 28 augusti kl. 10.00 – 14.00

Försäljning av boken Välkommen till Götafors
Affischutställning med motiv från den nyutkomna boken

Musik av blåsensemble som spelar ur 
Musikkåren Götas repertoar

Bokförsäljning Kaffeservering

Välkommen

Waggeryds Museiförening

VÄLKOMMEN TILL GÖTAFORS
Den traditionella Vaggerydsdagen, med 
artistframträdanden och extra satsningar av WIK 
och våra köpmän, som normalt firas sista lördagen i 
augusti flyttas i år till lördagen 25 september. 
Museiföreningen inbjuder trots detta till 
Hemvändardag och boksläpp 28 augusti i parken 
utanför Magnisa stuga. Vi har glädjen att erbjuda 
Sven Gunnar Sundkvists bok VÄLKOMMEN TILL 
GÖTAFORS till försäljning.

Vi kommer att resa två partytält i Järnvägsparken 
vilket gör att vi kan hantera all försäljning och alla 
möten med besökare utomhus. En affischutställning 
med utvalda sidor från boken kommer att visas i 
Magnisa stuga och Jan-Allan Persson kommer även 
i år att förhöja stämningen med hornmusik. Vid två 
framträdanden får vi lyssna till musik hämtad från 
musikkåren Götas notböcker. Musikkåren som var 
knuten till Munksjö berättar Sven Gunnar om i 
kapitlet ”Musik i samhället”. Det blir också möjligt 
att köpa enkel fika i trädgården.



VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE
TORSDAGEN 16 SEPTEMBER KL 18.30

I MAGNISA STUGA

Vi tar sikte mot en omstart efter pandemiuppehållet

FÖRENINGSARBETET UNDER HÖSTEN

Årsmöte
Museiföreningen inbjuder till årsmöte torsdagen 16 september kl 18.30. På grund av coronarestriktioner har vi 
tvingats avvakta med vårt årsmöte, men nu blir det äntligen av. Välkommen!

Lördagsfika
Vårt trivsamma lördagscafé har haft uppehåll i över ett år, men nu börjar vi igen med start lördagen 4 september 
kl. 10.30 – 12.00.

Föreläsning
Tillsammans med IOGT/NTO inbjuder Museiföreningen till föreläsning på Bäckalyckan onsdagen 13 oktober. 
Sven Gunnar Sundkvist berättar om sin bok ”Välkommen till Götafors”

VÄLKOMMEN TILL GÖTAFORS
Onsdagen 13 oktober kl. 19.00

Föreläsning på Bäckalyckan med Sven Gunnar Sundkvist

Servering Entré 50:-

IOGT/NTO                  Museiföreningen               

Måndagsträffen
Varje måndag under hösten 
välkomnar vi intresserade 
medlemmar att delta i vårt 
arkiv- och studiearbete. 
Exempel på jobb –
tidningsklipp, arkivering, 
justering av våra utställningar, 
vård av stugans inre och yttre 
miljö, informationsblad och 
medlemskontakter. Vi börjar kl
9.00 och håller på till kl 12.00 
med uppehåll för glatt och 
pratsamt fika. Välkommen med!

Vid boksläppet 10:30 och 12:00 bjuder Jan-Allan och hans orkester på toner 
från Musikkårens Götas tid.



Dan Forsberg – förste svensk i VM-final

Dan Forsberg på speedwaycykel utanför sitt hem i Götafors

Vi som växte upp på 1950-
talet hörde ofta talas om 
speedwayföraren Dan 
Forsberg. Han bodde då inte 
kvar i Vaggeryd men 
eftersom han nyligen flyttat 
härifrån talades det 
fortfarande mycket om 
honom. Vad var han då 
känd för? Jo, det var så att 
Dan redan som 18-åring år 
1952 deltog i VM-finalen i 
speedway på Wembley i 
London och han gjorde det 
som förste svensk, till och 
med som förste icke 
engelsman.

Dan Forsbergs föräldrahem på 1940-talet

Dan har skrivit ner sin livshistoria och vi har träffats ett par gånger för att ta fram bildmaterial så att det kan bli 
en bok av hans historia. Waggeryds Museiförening planerar att boken ska vara färdigtryckt till hemvändardagen 
2022.

I boken berättar Dan om hur det hela började. Han föddes 1934 medan familjen bodde i Stora Hotellet, som 
hans farfar, John Forsberg, år 1921 övertagit efter Carl Grant. När Dan var liten flyttade familjen till 
nedanstående hus i Götafors.

Huset igenkänns som det hus där pizzeria Jamaica finns idag. På 1940-talet låg som synes Konsum i huset. Dans 
far, Olle Forsberg, hade bensinstationen BP och drev tillsammans med hustrun Valborg konditori och kafé. 
Dessutom var Olle Forsberg bilförsäljare och som sådan hittade han 1948 en motorcykel som passade hans 
motorintresserade son. Dan började åka med sin motorcykel på en rundbana på Mellängen. Möbelhandlaren 
”Våge Levin” hade skaffat sig en Norton 500 cc isbanecykel och körde med den på Hjortsjön. Dan blev sugen 
att testa iskörning och pappa Olle köpte därför en motorcykel, byggd för isracing, i Halmstad.



Dan Forsbergs uppvisningar på Hjortsjön blev ett folknöje i Vaggeryd och han blev upptäckt av Värnamo 
motorklubb. Detta gjorde att Dan 1950 flyttade till Norrköping för att köra speedway för klubben Vargarna, vars 
ledare var den berömde Arne Bergström. Om detta berättar Dan i sina memoarer och han berättar också att det 
var hans ingifte farbror, Axel Eriksson, som såg till att Dan i mars 1951 fick komma till England på 
speedwayskola. Vid återkomsten blev han en obehaglig överraskning för den övriga speedwayeliten i Sverige.

Dan Forsberg berättar också om de speedwayresor i olika världsdelar som han gjorde tillsammans med de kända 
förarna ”Varg-Olle” Nygren och Rune Sörmander med flera.

”Varg-Olle” Nygren och Dan Forsberg. 
Foto från 1953-54.

Efter karriären blev Dan affärsman, framförallt bilförsäljare, 
och märkena Honda och Mazda introducerades i Sverige. 
Dan Forsberg var en verklig entreprenör. En stor grej var när 
han på 1970-talet anordnade en stor rymdutställning i 
Stockholm, där kända ryska kosmonauter deltog. 

Idag bor Dan Forsberg med hustrun Monica i Linköping, 
vintermånaderna brukar tillbringas i Spanien. Nästan varje år 
brukar paret besöka hemvändardagen i Magnisa stuga.

Lars-Evert Eskilsson

Vacker syn som mötte mig när jag kom tillbaks från semestern, de nyplanterade rosorna frodas. /Camilla


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4

