
Trettonde sammankomsten i Dubliners-läsecirkeln 
 

 

Torsdagen den 18 januari 2018 är det dags för trettonde sammankomsten i vår 

Dubliners-läsecirkel. Vi tar oss nu under Göran Larssons ledning an den trettonde 

novellen i samlingen, ”A mother”. 

 

Vi träffas från kl 18.00 hos Göran Wiklander på Reimersholmsgatan 79 (ingen 

portkod). Närmaste T-banestation är Hornstull, röda linjen till Liljeholmen-

Fruängen, därifrån är det ca 15 minuters promenad. Lämpliga bussar är 66 och 54, 

som båda går från Hornstull till Reimersholme. Åk till ändhållplatsen. Gå in i 

området rakt söderut mot Liljeholmsviken och ta till höger vid informationskartan 

över husnumrens placering i området. 

 Anmäl ert deltagande senast måndagen den 15 januari till Göran Wiklander, e-

post goran.wiklander@hotmail.com, tel 070-7874108. 

 

Vi börjar kl 18.00 med det traditionella 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. 

 

Hjärtligt välkomna! 

Jonas Ellerström och Thomas Hartman  

för the James Joyce Society of Sweden and Finland 

 

 

Här nedan en lista över återstående sammankomster, liksom på vilka som åtagit sig 

att inleda diskussionerna. (Dagar är ännu ej bestämda, fint om värdarna ville höra av 

sig med förslag till mig på jonas@ellerstroms.se). 

 

Novellnummer och titel / dag, värd och inledare 

14. Grace / 00 februari 2018 hos Göran och Maria Dahlgren, Göran Wiklander 

inleder 

15. The dead / 00 mars 2018 hos Marina Backer Skaar, Jonas Ellerström inleder 
16. Avslutningskväll med visning av John Hustons film ”The Dead” (Minnen av lycka) 
/ 00 april 2018 hos Lena och Göran Ahlgren 

 


