
William Morris 

 

▪ Ett yrke 

Bonde 

 

▪ En kort beskrivning av din närmaste familj 

William bor på en stor bondgård med sina farföräldrar, föräldrar 

och storebror Bernhard som tjivas med William när han får 

chansen. Det finns även ett antal anställda på gården, bland annat 

Ellen. 

 

▪ Några personlighetsdrag 

Lättsam, nyfiken. William är stillsam och hemma på gården 

spelar han ofta bridge eller kortspel med sina farföräldrar. Hans 

senaste passion är familjens nyinköpta bil, en Rover Ten, som han tycker om att 

mecka med och köra runt med på landsbygden. I övrigt är William intresserad av 

fotboll och innan kriget åkte han ofta med familjen och tittade på matcher.  

 

William är ointresserad av kriget och vill inte ta värvning. Han lever en trygg tillvaro 

ute på landsbygden där de inte blir lika påverkade av kriget som i Staden.  

William har även oförståelse för de personer som vill ta värvning. Kan nog verka 

omogen och arrogant, vilket han kanske är. 

 

Han är även ovetande om hur bra han har det på gården. Där man kanske kommer 

över en apelsin från svarta marknaden. Riktigt kaffe till söndagen och flera olika 

sorters te är inget som är märkligt tycker William. 

Under sin uppväxt har föräldrarna inte tvingat på William några särskilt konservativa 

åsikter, pådyvlat fler religiösa påhitt än nödvändigt.  

Föräldrarna har helt enkelt låtit honom göra lite som han vill, men William har 

besvarat den milda uppväxten med att vara arbetsam på gården.  

 

▪ Ett mål för kvällen  

Williams storebror har tagit med honom ut på Grand för första gången. William har 

lärt sig dansa hemma på gården men ännu inte varit på dans i Staden. Han ser fram 

emot kvällen med spänning och lite nervositet. Under kvällen kommer han vilja veta 

allt om hur det är att bo i Staden, arbeta på fabriken och gå på dansklubb. 

 

Ellen har berättat om hennes vän, Cynthia, som jobbar på fabriken, William hoppas 

på att få ett tillfälle att bjuda upp henne och kanske flirta lite. 

 
 


