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James Joyce fans over hele kloden forbereder sig på Bloomsday  
og 90-års dagen d. 16. juni for udgivelsen af hans mesterværk, Ulysses.  

 

 
“Hold fast ved nuet, det herværende, gennem hvilket al fremtid styrter til fortiden”.  

Ulysses 
Stephen Dedalus 

 

D. 16. juni er markeret i kalenderen hos James Joyce fans (Joyceans) over hele verden under 

betegnelsen Bloomsday. Og særligt i år tiltrækker Bloomsday og Joyces mesterværk, Ulysses, sig 

særlig opmærksomhed, da det er 90 år siden, Ulysses udkom første gang, og da det er i år, copyright 

på bogen udløber. Noget, der vil give mulighed for endnu flere kreative festligheder. D. 16. juni er 

kendt som Bloomsday til ære for helten i historien, Leopold Bloom. På denne dato begiver Bloom sig 

i 1904 ud på en tur tværs igennem Dublin til sit første stævnemøde med sin senere hustru, Nora 

Barnacle. Ulysses bliver ofte sammenlignet med Homers Odysseen, idet titlen Ulysses er det latinske 

navn for Odysseus, helten i Odysseen. 

I år er Dublin vært for en ugelang festival, der løber fra d. 10. til d. 16. juni, hvor Bloomsday fejres 

med en tætpakket eventkalender.  Et hundrede forfattere deltager i en rekordlang oplæsning af 

Ulysses med deltagelse af bl.a.  Seamus Heaney, Kevin Barry, Gabriel Rosenstock, Dermot Bolger, 

Marita Conlon McKenna, Gerald Dawe og Roddy Doyle. 

I Dublin og over hele verden fejrer og mindes Joyce fans på denne dag James Joyces liv og værker. I 

Dublin er der i forbindelse med Bloomsday kulturelle arrangementer, oplæsninger, pub crawls, 

cykelture, skuespil, koncerter, udstillinger og mange andre events. Når de faste deltagere i 

Bloomsday-festlighederne følger Leopold Blooms fodspor, er de klædt ud i dragter fra Edward d. 7.’s 

tid, som dem personerne i Ulysses i 1904 gik klædt i. Højdepunkter langs ruten er Matello Tower i 

Sandycove, Sweny’s Pharmacy, Bewley’s i Grafton Street og selvfølgelig Davy Byrne’s pub i Duke 

Street, hvor man stadig serverer den berømte gorgonzola-sandwich, som Bloom var så glad for. 

http://www.jamesjoyce.ie/listing.asp?id=29
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Til redaktøren:  

 Tourism Ireland er den organisation, der er ansvarlig for markedsføringen af øen 

Irland som et førende rejsemål i udlandet. Det nordiske hovedkvarter ligger i 

København.  

 Tourism Irelands hjemmeside er www.discoverireland.com. Den består af 42 

forskellige hjemmesider med informationer på 20 forskellige sprog, der dækker alle 

kontinenter. 

 Det nye medieforum er tilgængeligt på www.discoverirelandmedia.com/Nordics, 

hvor du kan finde faktaoplysninger, ideer til historier og meget mere.  

 For at læse mere om vores internationale gruppe-medierejser for pressen gå ind på 

http://www.discoverirelandmedia.com/DIIR_PDF-Brochure_23pg_Screen_Final.pdf 

og download vores brochure.  

 For flere oplysninger om Bloomsday gå ind på 

http://www.jamesjoyce.ie/detail.asp?ID=289  

 For flere oplysninger om James Joyce gå ind på http://www.jamesjoyce.ie/ 

 For flere oplysninger om irske forfattere gå ind på http://www.writersmuseum.com/ 
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