Mitt tacktal till Göran Hägg stipendiet 2016.05.19
Mitt första och varmaste TACK till familjen Hägg för att ni vill förära
mig detta fina stipendium till minne av er käre make och pappa
Göran Hägg, den så framstående och karismatiske författaren och
litteraturvetaren … En stor ära!
Tack Läsrörelsen, som gjort detta möjligt och juryn för er fina
motivering och att ni valde just mig. Oförglömligt!
Tack också för Läsrörelsens fantastiska landsomfattande kampanjer.
Jag blir med glädje er nya medlem och hjälper gärna till att sprida ert
motto ” Ge dina barn ett språk”. Detta sammanfaller helt med mitt
eget motto… och även nyckelordet NYFIKENHET, vilket jag förstärker
med BEGRIPLIGHET, som aktiv pedagog.
Tack Elisabet Reslegård för alla telefonsamtal. Du fångade upp mig,
mitt i vardagen, i mitt klassrum, en måndag i april och berättade om
denna fantastiska UTMÄRKELSE… och sa tydligt till mig…” Du får inte
köpa böcker till barnen för pengarna”… Det verkade då precis som
om du kände mig redan … efter ett tag frågade jag ” HUR HITTADE NI
MIG?”
Det var specialpedagog, språk-läs och skrivutvecklare Erica Eklöf nere
i Halmstad som nominerat mig. Hon är en yngre kollega som jag hade
glädjen att arbeta med för ca tio år sedan kring språkutveckling i ett
tufft socioekonomiskt område. Därefter har våra vägar korsats titt
och tätt. Tack Erica för dina fantastiska ord. Alla behöver en Erica.
Mottot var: ”Ge dina barn ett språk”
Tack då till mina egna barn Charlotte och Christoffer för att mamma
fått ösa sina ord, musik, teater, tankar och böcker över er genom
livet. Tack för att det gav ringar på vattnet. Ni är idag tillsammans

med era fina respektive, alla kulturpersonligheter som utövar teater
och musik på hög nivå och påverkar många människor varje dag, till
min stora lycka och glädje.
Tack också för att jag får fylla mina små underbara barnbarns
bokhyllor med böcker och att de älskar det.
Tack till min man Yngve för att jag får fylla hela vårt hus med böcker
och för att du inte knorrar… tja oftast inte… åt alla räkningar för
böcker som hopar sig på skrivbordet.
Hur kunde Elisabet ana detta ” att jag gärna köper böcker”
Min egen stora NYFIKENHET på olika strategier, som får så många
som möjligt runt om mig att hitta spännande vägar och världar in i
litteraturen, har spelat roll.
Att få LÄSNINGEN att bli som ett ”TROLLERI inne i huvudet” som den
tioåriga pojken citeras i Aidan Chambers bok ”Böcker inom oss och
omkring oss”… eller… att ”Få böcker att blänka som solar och gnistra
som tomtebloss”, enligt Lennart Hellsing, är målande ord, så otroligt
viktiga.
Så TACK min egen mamma för att du gav mig trolleri inne i mitt
huvud när du högläste sagor och Kulla-Gulla för mig när jag var liten.
Alla barn behöver någon som läser högt för dem. De behöver
boksamtal in i spännande världar och boksamtal för att utveckla ett
rikare språk.
TACK farfar för att du öppnade dörren för mig till biblioteket i
källaren i Folkets Hus i den lilla fiskebyn Kuggeboda i Blekinge.
Där, tror jag att mina första böcker började blänka och gnistra och
NYFIKENHETEN tändes. Alla mina sinnen fylldes till bredden.

TACK till er alla denna oförglömliga stund ” Mellan hägg och syren” ...
… Den ljuvligaste av stunder.
TACK

Christel Göransson

