Grenna 28.3 [?] 1922
”…
… mycket mera fördelaktigt för mig att åter flytta dit, isynnerhet som det syns tydligt,
att tanken på, för Mary och mig, att komma bo tillsammans måste alldeles uteslutas, och
här i Grenna kann jag endå inte tro Ni tycka jag skall vara kvar, då jag ej kann fördraga
luften, och att långsamt pinas till döds, kann jag ej uthärda.”
uthärda.
I slutat på augusti 1922 flyttar Marie till England, först till East Cowes på Isle of Wight,
därefter till Bristol.
I oktober 1926 återvänder Marie till Sverige, den direkta anledningen känner vi inte till,
till brev saknas
för hela år 1926.
Det kan kanske finnas andra källor…
By the way. ”Prästen” har slarvat i husförhörslängden. Marie berättar i ett brev att hon för första
gången ”beträdde Svensk jord” den 15 september 1880.
Isabella Josefsson

Anna-Klara Bankel om sig själv:
”Mitt
Mitt uttryck är det dokumentära berättandet i bild, med ett granskande öga. När jag ska
skildra missförhållanden i samhället vill jag att berörda människor själva ska vara med och
göra problemformuleringarna. Därför går vi inte sällan ut och filmar utan att på förhand ha
bestämt vad det är för vinkel på reportaget eller vilka människor som ska vara med. Vi letar
såklart svaren på egna frågor,, men vi testar också hela tiden om våra
frågeställningar verkligen är de rätta och mest relevanta i verkligheten.”
verkligheten.
Prisutdelning 21 mars 2017

Novellcafé. Karl Östman
Örjan Torell läser texter, och berättar om författaren.
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Högberg salen Härnösands bibliotek.
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