
Tionde sammankomsten i Dubliners-läsecirkeln 
 
 
Onsdagen den 11 oktober 2017 är det dags för tionde sammankomsten i vår 
Dubliners-läsecirkel. Vi tar oss nu under Lennart Holmbergs ledning an den tionde 
novellen i samlingen, ”Clay”. 
 
Vi träffas kl 19.00 hos Lena Ahlgren på Kungsgatan 82, 112 27 Stockholm (portkod 
4210). Det är inom gatans sista kvarter, vilket ligger på Kungsholmen. Närmaste 
tunnelbanestation är Rådhuset (uppgång Kungsholmsgatan). Tar man bussen är det 
54:an till Pipersgatan och 53:an, 59:an eller blåbuss 1 till Kungsbroplan. 
 Anmäl ert deltagande senast söndagen den 8 oktober till Lena Ahlgren, mail 
lena@lenaahlgren.se, tel/sms 070-555 8526. 
 
Vi träffas från kl 18.00 för det traditonella knytkalaset. Själva mötet med inledning 
och diskussion av texten inleds 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. 
 De som vill stå värd för respektive inleda kommande sammankomster under 
våren 2018 (se lista nedan) får gärna meddela detta på mötet eller per mail till Jonas 
Ellerström, jonas@ellerstroms.se 
 
Hjärtligt välkomna! 
Jonas Ellerström och Thomas Hartman  
för the James Joyce Society of Sweden and Finland 
 
 
Här nedan en lista på hittills bestämda dagar och platser för sammankomsterna, 
liksom på vilka som åtagit sig att inleda diskussionerna. Det är fritt fram att sätta upp 
sig på listan för att stå värd för och/eller inleda något av de möten där plats finns 
(markerat med XX och YY).  
 
Novellnummer och titel / dag, värd och inledare 
11. A painful case / 13 november hos Ann Pettersson, som inleder 
12. Ivy day in the committee room / 5 december hos Magnus Ringborg, som inleder 
13. A mother / 00 januari 2018 hos Göran Wiklander (Reimersholme), YY inleder 
14. Grace / 00 februari 2018 hos XX, Göran Wiklander inleder 
15. The dead / 00 mars 2018 hos XX, Jonas Ellerström inleder 
 


