
Cynthia Barnes 

 

▪ Ett yrke 

Cynthia är fabriksarbetare i det röda skiftet. Hon 

har arbetat där sedan 1940. Innan dess var 

Cynthias familj välbärgad eftersom de ägde ett 

företag som bedrev handel med Tyskland. I och 

med krigsutbrottet ruinerades familjen och 

företaget gick i konkurs. Fadern blev fullkomligt 

knäckt och tog livet av sig vilket lämnade 

Cynthia och hennes mor i fattigdom. De tog 

således arbete på varvet och arbetar kvar där än 

även när det blev en bombfabrik. 

 

▪ En kort beskrivning av din närmaste familj 

Cynthia är ogift och hon har aldrig varit kär. En 

kärleksrelation är inget hon längtar efter eftersom 

hon inte vet vad hon går miste om, men hennes 

vänner gör allt för att försöka få Cynthia att få 

upp intresset för olika karlar. Cynthia och hennes mor bor tillsammans i ett litet rum i 

fabriksbostäderna. Cynthias mor är mycket bitter över deras lott i livet och ibland 

tycker Cynthia att det är påfrestande att leva så tätt inpå henne. Cynthias skäms över 

dessa tankar då hon anser det okristligt att tänka illa om sin mor. 

 

Cynthia har några få goda vänner; Ellen och Chris som hon jobbade tillsammans med 

på fabriken tidigare. Hon saknar sina vänner som hon tyvärr inte träffar så ofta längre, 

hon ser mycket fram emot att återförenas med Ellen på Grand. De senaste två 

veckorna har varit mycket roliga då Chris varit hemma på permission. Cynthia och 

Chris är mycket olika varandra och Cynthia tycker ibland att Chris beter sig 

opassande och är alldeles för lösaktig, men de är ändock goda vänner eftersom det var 

Chris som tog hand om Cynthia när hon först började på fabriken. Cynthia och Ellen 

är mer lika varandra då de delar samma moraliska värderingar och går i samma kyrka. 

 

▪ Några personlighetsdrag 

Cynthia är ganska pryd och kristen, hon är något fin i kanten och tycker att de andra 

fabriksarbetarna ibland är vulgära och omoraliska. Hon har fått en fin uppfostran och 

passar inte alltid in i den hårdare jargongen på fabriken.  

 

▪ Ett mål för kvällen  

Cynthia vill umgås med sina vänner Ellen och Chris på Grand men tänker sig i övrigt 

en ganska lugn kväll. Hon är sorgsen över att behöva ta farväl av Chris.  

 

Ellen har pratat mycket om Bernhards lillebror som ska med till Grand för första 

gången. Cynthia förstår att Ellen vill para ihop de två men känner ingen större 

entusiasm inför detta, han är säkert lika vulgär som alla andra karlar Ellen och Chris 

försökt para ihop henne med tidigare. 

 

Chris har träffat en tjej under hennes två veckor på permission. Cynthia har sett dem 

kyssas en kväll utanför fabriksbostäderna eftersom Chris har bott hos henne och 



hennes mor. Cynthia tycker att Chris borde fria till tjejen innan hon åker ut i kriget 

igen och planerar att försöka övertala henne om detta under kvällen. 

 

Cynthia ser det som sin moraliska plikt att hjälpa sina församlingsmedlemmar att inte 

korrumperas av synden i samhället och inte svika kyrkans värden. Detta håller hon 

ständigt i åtanke då hon träffar sina församlingsmedlemmar ute på dansklubb. Hon 

tycker att det är mycket hemskt att det finns en klubb i Staden som visar 

burleskshower, hon kan inte tänka sig att någon förståndig person skulle gå dit. 


