
Namn: Bernhard Morris 

Yrke: Bondson 

Bernhard är en modern ung man som lever på sina 

föräldrars gård en bit utanför stan tillsammans med 

föräldrarna, farföräldrarna, sin bror William samt den nya 

lantarbetaren Ellen. Gården är inte särskilt stor, men den 

är i familjens ägo och särskilt föräldrarna ser sig som en del 

av den landägande samhällsklassen, som råder över ägorna 

och lever på avkastningen från markerna. Bernhard är mer 

av en praktisk man som tar aktiv del i arbetet på gården, 

något som kommit väl till pass när krigsinsatsen nu har sänt 

drängar och pigor iväg till fronten. Han är också intresserad 

av att utveckla gården. Han har tagit en korrespondenskurs 

i agronomi, och han är intresserad av alla sätt på vilka han kan modernisera jordbruket. 

Ett annat stort intresse är jazzmusik och swingdans. Bernhard frekventerar ofta stadens danshak, och 

när drömmar om att starta ett jazzband tillsammans med Mattias Björkströms karaktär. Han har 

också lärt känna dansläraren på klubben väl under de senaste veckorna. 

I arbetet tillsammans med pigor och drängar, och i kontakten med arbetare på fabriken dit han 

levererar varor samt på stadens klubbar, har Bernhard fått upp ögonen för arbetarnas situation. Även 

om han inte är särskilt politiskt orienterad så har han en stark känsla för vikten av att nationen 

utvecklas framåt genom att arbetare ges bättre möjlighet och lyfts från fattigdom och elände. Kriget 

har understrukit en känsla av att kämpa tillsammans för att skapa någonting bättre. 

Under det senaste halvåret har han också fått upp ögonen för Ellen Martin, som tagit anställning på 

gården som lantarbetare. Tidigare har Bernhards intresse för förälskelser varit ganska begränsat, han 

har istället hängivit sig till gården, jazzen och dansen, men han upplever att han i Ellen har träffat en 

själsfrände – precis som han har hon en stark längtan efter utveckling, och de kan prata i timtal om 

stort och smått, personligt såväl som samhälleligt. Vid tiden för lajvet så är Bernhard och Ellen nära 

vänner, och Bernhard har mer än en gång kommit på sig själv med att föreställa sig dem tillsammans 

eller till och med som gifta. Han har inte sagt ett ord om detta till någon, men William retar honom 

ofta – visar upp annonser för förlovningsringar, säger Ellen Morris istället för Ellen Martin och så 

vidare. Bernhard har dock märkt att Ellen ogärna pratar om just förlovningar och giftermål i stort – 

han oroar sig över att hon kanske inte har några planer i den riktningen. 

Annars är William den person som är Bernhard närmast. Visserligen är han en omogen pojke som 

ägnar sina drömmar åt bilar och med en minst sagt mild förståelse för det pågående kriget och vikten 

av att stödja nationen. Trots detta har de ändå mycket gemensamt, särskilt med broderns 

begynnande intresse för jazz och dans. Bernhard känner också en stark beskyddarinstinkt och vill 

verkligen hjälpa brodern att lyckas i livet. 

Mål för kvällen: 

1) Bernhard vill verkligen utveckla relationen med Ellen. Han vill våga prata om vad han känner 

för henne, och hoppas att det ska vara lättare utanför hemmet. 



2) William verkar vara intresserad av att bli introducerad för Cynthia, en av Ellens vänner från 

fabriken. Bernhard vill verkligen se sin bror lycklig, så han vill gärna hjälpa honom se bra ut å 

ena sidan och att undersöka att Cynthia verkligen är en bra person för William å andra sidan. 

3) Mattias Björkströms karaktär och Bernhard brukar jamma tillsammans någon gång per vecka, 

och efter månader av spelande så känner de nu sig mogna att ta med en sångerska och starta 

ett riktigt band. Helst vill Bernhard se Ellen, men trots att de ofta sjunger på gården så har de 

aldrig sjungit jazz tillsammans – står Ellens kyrkliga hemvist kanske i vägen för Bernhards 

önskan? 

4) Arbetarkampen: Bernhard tror starkt på att arbeta för att förbättra arbetares villkor på 

landet såväl som i staden. Han vet inte hur det arbetet går till, men han har hört att det finns 

fackföreningsaktiva som brukar frekventera klubben – han skulle gärna veta mer om vad han 

skulle kunna göra. 


