
Rollpresentation

Namn: Margaret ”Maggie” Gardner 

Yrke: Sjuksköterska

Maggie är gift sen fyra år tillbaka med yrkesmilitären och 
bombflygaren William ”Bill” Gardner. Tillsammans har 
de två barn, sonen Patrick ”Paddy” som är två och ett 
halvt och dottern Ruth som är 10 månader. Maggies 
föräldrar, George och Edith Walker, bor båda i Staden. 
George äger en liten handelsbod och Edith har under hela 
Maggies uppväxt varit hemmafru. De hjälper gärna till att 
ta hand om Paddy och Ruth när Bill är iväg och Maggie 
arbetar. Maggie har även två syskon, en äldre syster, 
Alice, och en yngre bror, Ernest.

Maggie är en omtänksam person. Hon är ett stereotypiskt mellanbarn som vill att alla ska må bra 
och vara glada. Hon försöker ofta vara positiv, men kriget har gjort att det ibland blivit mer en 
intalning än en sanning. Hon är till naturen en trevlig person som helt inte säger något elakt om 
någon och blir därför lite osäker angående skvaller, även om hon inte kan låta bli att lyssna när det 
väl sägs något då hon är lite nyfiken.

Maggies inställning till kriget är lite splittrad. Hon tycker å ena sidan det är bra att Storbritannien 
kämpar och hjälper att besegra Hitler och Tyskland då de absolut inte ska få glädjen att vinna kriget. 
Men å andra sidan så är det hemskt med krig och att människor dör. Då hennes egen make och även 
hennes bror är ute och kämpar i kriget så blir det ändå mer hemskt då hon är orolig för deras 
säkerhet.

Tanken med kvällen för Maggies del är att få fina minnen med sin man innan han åker ut i kriget 
igen. Hon vill delvis göra kvällen så minnesvärd som möjligt om det är sista kvällen hon får 
spendera med Bill, men hon vill absolut inte tänka den tanken under kvällen då hon intalar sig själv 
att det är självklart att inget händer med ett så stort plan som Bills Avro Lancaster.


