
VARLDEN 1943

1943 uar året d.å krigskget hkrtf)riindrades till dr allierades

ftrdel. Slaget uid El Alanein i Norclnfriha ohtaber 1942
bleu en stor brittisb segex och engelskn ocb aneribansha
styrhor har landstigit i Marocbo, Algeriet och Sicilien.
Tysharna har just §ort et sista nissfickad offensiu not
Soujet, operation Citadell, som nubröts den l5juli 1943.

SVERIGE 1943

K"fr, tr, bensiry hläder oclt ur äuqt tobah rir railillrcrat.
Surige är på aäg dtt sägd upp autabt som ger Tlsbk»d rlitt
att trailsitera tlsba pemittoxerfrhr och till Norge på uåra

järnuägar. Kung är Cnrstau V stdtsmiilister är Per-Albiu
Harrsott soru bder eu snmlitgsregering med Högerpartiet,
Fo l*parti e t, B otd"qfrirbundet och S oci aldmto hratenn. Storn

samtalsämneu är medeldistatslöparen Gurder Hiiggs

ft'amgångar i Aneriha och tnedeldistarrslöparen Arte
An d erss ott s on s log fle r a u iir lds re bo rd. Ö ur iga ti rls t1 p i s le a

f)reteeb er är motboleen, uätrs tertraf h, geilgdsaggregd t P ;;

bilirTw salnt pörsion uid 67 års ålder.

HEMVARNET 1943

Hemaäntet bildas 29 maj 1940 eftersom grannLirdentn
Danmarh, Norge oth Firukrd bliuit indragu i higet. Den

fcirste Hnnuiinrschefett hou art bli Gusmf Villtelin Perri

oc/t hmwäntet rähuas nu ochså som en del au amdn. Vid
den här tidet ägrar sig bemuiintet nestadels åt att
omhärulma nödkndnde/stö rtadt flygp ku och spänbalbngn
Hemaärnet går ochså som högunbter aid slottet. Hösteu

1940 billa ftrsta mrcibhårn (i Lehsand). De flesta inon
hentuärnet år öuer 47 år, eJierson man då irte längre

rähnu som anmplibtig.



Eshil Arudreasson

Eskil Andreasson ar 46 år. Han ärvde sin fars

pantafrär, belägen i Haga, f0r 20 år sedan,

och han har sedan barnsben haft stort intresse

av antikviteter och udda foremål. Detta
intres§e delas också av hans unga, vackra
hustru Helene, 3l är, som emeliertid
tillbringar sin mesta tid hemma med deras

dotter Josefin, 4 är och sonen Andreas, 1 år.

Han gick med i Hemvärnet eftersom han
inte ville att hans barn skall vdxa upp i ett
land ockuperat av främmande makt.

Eskil är normalt blggd och ser ung ut for
sin ålder.

Personlighet: Eskil är urgöteborgare, och
blåvit ut i fingertopparna. Han missar säl1an

en hemmamatch medAnglarna. Han dr alltid

ir;1;;;i;;$ glra och skämtsam och har aldrig långt till
en rolig kommentar, och är inte rädd f,or att

prova pä nya saker. Han är mycket stolt över sin fru och berättar ofta och gärna om
henne och deras wå barn, speciellt Andreas, som skall bli nästa stora fotbollsstjärna.
Han bär foton på dessa i sin plånbok.

Till fbljd av sitt arbete är han mycket uppmärksam. Han är ofta den som forst lägger

märke till små detaljer. Vidare är han expert på att värdera foremål och avslöja

forfalskningar.

Övrigt: Dr-r har fått en order att infinna dig kl 09.15 utanfor Göteborgs Centralstation
iklädd uniform och invänta Gruppchef Carl-Gusta\r Magnusson.

Vad Eskil tycker om de andra:

Carl,Gustav Magnusson: "Han verkar ha haft det tufft, sedan hans fru dog, men hans

kvalitder som ledare är det inget fel påI"

Gösta Lundqvist: "Gösta är en hlvens man, men han borde tänka mer på sitt dåliga
, ... ,)
hJarta.

Birger Mohlin: "FIan verkar lite ensam och bitter. Han borde muntras upp lite!"

Orvar Björck: "Han har bara ett fel. Han är ÖIS-arel De spelar ju inte ens i Allsvenskan"



earl-Gwstau Magnusson

Carl-Gustav är 58 år. Han var en av eldsjälarna bakom startandet
av Hemvärnet tillsammans med GustafVilhelm Petri och Stig
Tärras-§Tahlberg. Då hans hustru Agata vid samma tid plötsligt
avled i feber var han inte längre intresserad av att tillhora staben.

Efter en tid hade han kommit över sin hustrus tragiska död
och lat sig övertalas om att bli gruppchef i en av Göteborgs
hemvärnsgrupper (Område Västgöta-Bohus). Carl-Gustav
arbetar som lektor i svenska och latin på Hvitfeldtska
Gymnasiet i Göteborg.

Carl-Gustav är en normalt byggd man, med lätt grånat
hår och välansad mustasch.

Personlighet: Carl-Gustav är en patriot av sällan skådat slag,

och älskar verkligen Sverige. Han har aldrig varit någon

popular lärare då han alltid ansetts som torr och tråkig, men
i gengäld är han mycket noggrann i sitt arbete. Han är ingen
vän av improvisationer och han lyder darfor de order han
är till punkt och pricka.

Övrigt: Öv.rst. Gyllenswäärd, som är en gammal god vän
till dig och din bortgångna hustru, har kallat dig till sitt
kontor piLY6 i Göteborg, då han behöver hjälp med ett
delikat problem. Du_har därfor begivit dig dit.

Vad Carl-Gustav tycker om de andra:
Gösta Lundqvist: "Han är hjälpsam och flitig och
passar väl in i vårt sällskap."

Birger Mohlin: "Jaglyckades övertala honom att gå med i Hemvärnet för att starta
en musikkår i Göteborg, eftersom han arbetade som musiklärare på mitt Gymnasium.
Han har hållit sig lite mycket for sig själv."

Eskil Andreasson: "Han ställer aldrig till några problem, f,or han forsöker alltid hålla
humöret uppe när saker och ting går honom emot! Han är dessutom extremt observant

och har ett sinne lor detaljer som går de flesta forbi."

Orvar Bj örck: "Jag oroar mig lor att han kanske kommer att titta for djupt i glaset

en dag. Dessutom borde han lagga band på sig själv!"



Gastu Lurdquist
Gösta ar 65 år och nybliven pensionär.
Gösta var rvungen att sluta som slaktare
på grund av sin med tiden allt mer
oregelbundna hjärwerksamhet. Hans läkare
har skrivit ut hjdrtmedicin, som Gösta alltid
har med sig. Han är fore detta fribrottare
och hans karriär avslutades som tränare for
brottningstruppen vid Stockholms-OS
1912. Hans hustru Greta är nyss fyllda 60.
Tillsammans har de wå döttrar Gunilla och
Agnes sarnt sonen Sverker som stred frivilliE
för Finland under Finska vinterkriget.

Gösta är en mycket kraftig och robust man
med tunt grått håa mustasch och buskiga
ögonbr1.n. Han har sedan barnsben ägt
betydande kroppskrafter och hans
brottningskarriär uppmuntrades av hans

far som var lantbrukare och på vilkens gård
han vdxte upp..

Personlighet: Gösta är en mycket lugn och sansad man med hjartat på rätta stället.
Eftersom att Gösta alltid har varit väldigt stark, har han lärt sig att alltid behärska sig

men för att vara en gammal idrottsman har han påfallande dålig kondition.

ÖvriE: Du har fått en order att infinna dig kl 09.15 utanlor Göteborgs
ikladd uniform och invänta Gruppchef Carl-Gustav Magnusson.

Vad Gösta rycker om de andra:
Carl-Gr-rstav Magnusson: "Det här landet behöver fler ledare av hans kaliber."

Birger Mohlin: "Trevligt med en kultiverad man som tippskattar klassisk musik i lika
hog grad som jag."

Eskil Andreasson: "Han är den ende forutom jag som välsignats med en familj. Jag
önskar honom all lycka och välgång."

Centralstation

Orvar Björck: "Alltid lika roligt att höra hans berättelser om sina resor över de sju

haven. Jas önskar att jag hade fått möjlighet att resa så mycket i min ungdom.



Oruar Björck

Personlighet: Då Orvar under sina resor sett
många märkliga ting dr han egentligen inte rädd
for något. Han vet att det finns mycket som inte

går att forklara med gängse teorier. Han har upplevt Voodoo, sanndrömmar, omen
och ockulta riter, något som han oftast undviker att tala om

Han är stabil och tuff och handlar impulsivt. Under sin ungdom, när livet lekte och

rommen flodade bland sjömännen borjade han dricka i större mängder, och han har
inte helt lyckats slappa sitt alkoholberoende.

ÖvriE: Du har fått en order att infinna dig kl 09.15 utanför Göteborgs Centralstation
ikladd uniform och invänta Gruppchef Carl-Gtrstav Magnusson.

Vad Orvar qycker om de andra:
Carl-Gustav Magnusson: "En bättre gruppchef går inte att få. En tragedi att hans fru
avled, när han hade kunnat gå så långt."

Gösta Lundqvist, "Ingär lite avundsjuk på att han fick vara med under OS i Stockholm.

Jag som blev wungen att åka till Brasilien det året, men å andra sidan kan)agknappast
klaga. Han uppskattar att höra om mina resor."

Birger Mohlin: "Hade inte Birger varit en sådan musikfine, så hade jag kanske tagit

med honom till Valand fbr att visa honom hur man handskas med kvinnor."

Eskil Andreasson: "Han bara tjötar om sin fru. Visst, hon är snygg, men han skulie

bara se de brudar jag stötte på i Rio de Janeiro. Annars är han alltid en kul prick, men

hr-rr kan han hålla på Göteborgskamraterna då det bara finns ett lag att hålla på:

Orvar ar 53 år, och har större delen av sitt \lrxna
liv varit på sjön, men har de senaste åren arbetat
på Götaverken. Orvar känner att han måste göra
sin plikt for fosterlandet och ansluter sig darfor
till hemvarnet när detta startas. På grund av sitt
kringflackande liv har han inte bildat åmilj,
men är kand som något av en kvinnokarl dven

sedan han steg i land for gott.

Orvar är en mycket välbyggd man, som har
åtskilligt med tatueringar
som minne av hans vilda

på armar och kropp
ungdom.

Örgr1tel. Det är bara en tidsfråga innan de går uPP i allsvenskan igen."



Birger Mohlin

utfura kroppsliga arbeten. Det är oftast

är en mycket konservativ man. Han är

lor de andra att han minsann motsatte

Övrigt: Du har fått en order att infinna dig kl 09.15 utanför Göteborgs Centralstation
ikläcld uniform och invänta Gruppchef Carl-Gustav Magnusson.

\åd Birger tycker om de andra:

Carl-Gustav Magnusson: "En rekorderlig man, som alltid har varit pålitlig. E,n god

vän och kollega."

Gösta Lundqvist: "Han rycks vara den ende som delar mitt intresse fur ldassisk musik."

Eskil Andreasson: "Eskil har en väldigt söt fru, men hon är allt i yngsta laget för
honom. Varlor har inte jag l,vckats finna någon?"

Orvar Björck: "Der kan aldrig gå väl, när han dricker på detta sätt, och sedan ger han

sig in i saker Lltan att tänka efter före."

Birger Mohlin ar 49 år. Han lever mest
lor musiken och arbetar som musiklärare
på Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg.
Hans kollega Carl-Gustav Magnusson,
som också arbetar på Hvitfeldtska,
övertalade Birger att gå med i Hemvärnet
fttr att dä.r starta en musikkår, ett uppdrag
som han gickin for helt och fullt. Eftersom
han inte lyckats finna "den rätta" har han
ått vänja sig vid att vara ensam och bitter
ungkarl, som sitter hemma och umgås
med sina kära frimärken.

Birger är en smal och klen man som har
lätt for att bli sjuk. Han vill helst undvika
lysisk ansträngning.

Personlighet: Birger är en veritabel
,.', .....i gnällspik, som ailtid hittar på invdndningar

och forsöker hitta på anledningar att inte
han som motsätter sig nya idder eftersom han

också efterklok och forsummar inte att berätta
sig det hela från borjan.


