
Fjortonde sammankomsten i Dubliners-läsecirkeln 
 
 
Onsdagen den 21 februari 2018 är det dags för fjortonde sammankomsten i vår 
Dubliners-läsecirkel. Vi tar oss nu under Göran Wiklanders ledning an den näst sista 
novellen i samlingen, ”Grace”. 
 
Vi träffas från kl 18.00 hos Maria och Göran Dahlgren på Banérgatan 25 (portkod 
0221), 115 22 Stockholm. Närmaste tunnelbanestation är Karlaplan. Kliv av, gå 
Karlavägen mot Radiohuset. Vid Banérgatan sväng höger ner mot Strandvägen. 
 Andra förbindelser är buss 69 och 76 samt spårvagn 7 vilka går utmed 
Strandvägen (kliv av vid Djurgårdsbron, gå Narvavägen upp mot Karlaplan, när man 
kommer till Linnégatan gå höger och vänster in på Banérgatan) och buss 4 (går 
utmed Odengatan, Valhallavägen och Banérgatan; stig av vid hållplats Garnisonen 
och gå Banérgatan ner mot Strandvägen). 
 Anmäl er senast söndagen den 18 februari till Göran Dahlgren, 
gorandahl@hotmail.com, mobil 070-660 15 49. 
 
Vi börjar kl 18.00 med det traditionella knytkalaset. Själva mötet med inledning och 
diskussion av texten startar sedan kl 19. Vi påminner om att ni bör ha läst den 
aktuella novellen, på svenska eller på engelska spelar ingen roll. Joyces novellsamling 
finns i många utgåvor, men till skillnad från Ulysses existerar ingen reviderad 
textkritisk version: valet är alltså fritt. För den som söker bakgrundsinformation är 
fortfarande Richard Ellmanns biografi ovärderlig; Don Giffords Joyce Annotated från 
1982 (tidigare utgåva under annan titel 1967) ger goda detaljkommentarer, kartor etc 
till varje novell. 
 
Hjärtligt välkomna! 
Jonas Ellerström och Thomas Hartman  
för the James Joyce Society of Sweden and Finland 
 
 
Den sista novellen i Dubliners, den långa berättelsen ”The Dead” (även utgiven 
separat på svenska förra året som De döda), tar vi sedan upp den 20 mars 2018 hos 
Marina Backer Skaar; Jonas Ellerström inleder. Och nu är det klart att det blir en 
grandios avslutningskväll för läsgruppen onsdag den 18 april hos Lena Ahlgren med 
visning av John Hustons långfilm The Dead (Minnen av lycka)! 
 


