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James Joyce-elskere jorden rundt er klare for Bloomsday-feiringen og 90-
årsjubileet for utgivelsen av Joyces mesterstykke Ulysses 16. juni 

 

 
“Hold to the now, the here, through which all future plunges to the past.” 

Ulysses 
Stephen Dedalus 

 

16. juni – eller “Bloomsday” – er en dato som er markert i kalenderen til James Joyce-fans verden 

over. I år er Bloomsday og Joyces mesterstykke Ulysses sentrum for ekstra oppmerksomhet. Det er 

nemlig 90-årsjubileum for utgivelsen av Ulysses, og utløpet av bokas opphavsrett vil føre til enda 

mer kreative feiringer. 16. juni er kjent som Bloomsday til ære for bokens helt og hovedperson 

Leopold Bloom. 16. juni 1904 tar Bloom fatt på en reise gjennom Dublin, for sitt første stevnemøte 

med sin kommende kone, Nora Barnacle. Ulysses sammenlignes ofte med Homers Odysseen, og 

tittelen er hentet fra det latinske ordet for Odyssevs – hovedpersonen i Odysseen.  

I år vil Bloomsday markeres i Dublin fra 10. til 16. juni med en ukelang festival full av arrangementer. 

Hundre forfattere vil ta del i en rekordlesning av Ulysses, deriblant  Seamus Heaney, Kevin Barry, 

Gabriel Rosenstock, Dermot Bolger, Marita Conlon McKenna, Gerald Dawe og Roddy Doyle. 

Både i Dublin og verden rundt bruker Joyce-elskere denne dagen til å feire James Joyces liv og 

verker. I Dublin innebærer Bloomsday kulturelle arrangementer, høytlesninger, pubrunder, 

sykkelturer, forestillinger, konserter, utstillinger og mange andre arrangementer. Faste Bloomsday-

festdeltakere følger i Herr Blooms fotspor ikledd edvardianske drakter, akkurat som karakterene i 

Ulysses ville ha kledd seg i 1904. Høydepunkter langs ruten er Martellotårnet, Sandycove, Swenys 

apotek, Bewley’s, Grafton Street og selvfølgelig Davy Byrnes-puben på Duke street som fortsatt 

serverer de berømte gorgonzola-smørbrødene som Bloom spiser i Ulysses.    
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Informasjon til redaktøren: 

 Tourism Ireland er organisasjonen ansvarlig for markedsføringen av Irland som en ledende 

feriedestinasjon i utlandet. Det nordiske hovedkvarteret ligger i København. 

 Tourism Irelands hjemmeside er www.discoverireland.com. Her finner du 42 forskjellige 

undersider med informasjon på 20 forskjellige språk, fra hvert kontinent. 

 På vår nye nyhetsside www.discoverirelandmedia.com/Nordics kan du finne fakta, ideer 

og mye mer 

 Les mer om vår internasjonale mediagruppes presseturer på 

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

 For mer informasjon om Bloomsday, besøk http://www.jamesjoyce.ie/detail.asp?ID=289 

 For mer informasjon om James Joyce, besøk http://www.jamesjoyce.ie/ 

 For mer informasjon om irske forfattere, besøk http://www.writersmuseum.com/ 
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