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Mellan hägg och syren  
– En hyllning till författaren Göran Hägg och utdelning av det första Göran 
Hägg-stipendiet 
 
Författaren och docenten i litteraturvetenskap Göran Hägg hyllas av Läsrörelsen den 
19 maj kl. 18.00 på ABF-huset i Stockholm. Bland annat presenteras hans kommande 
och sista bok Sanningen är alltid oförskämd. En biografi över August Strindberg. Värd 
för kvällen är journalisten John Chrispinsson. Det nyinstiftade Göran Hägg-stipendiet 
delas ut till Christel Göransson, förstelärare och lågstadielärare på Valhallaskolan i 
Oskarström. 
 
Författaren och docenten i litteraturvetenskap Göran Hägg gick bort i september 2015. Göran Hägg 
var en entusiastisk läsfrämjare och bidrog med ovärderliga kunskaper och idéer till Läsrörelsen, där 
han ingick i Läsrådet sedan starten 2000 och från 2002 i styrelsen. 
 
För de gåvor som kom in till Läsrörelsen – 29 717 kronor – instiftades Göran Hägg-stipendiet som 
tilldelas en lärare som gjort en betydelsefull insats för att väcka barns och ungas intresse för språk och 
litteratur. 
 
Göran Hägg-stipendiet 2016 går till Christel Göransson, förstelärare och lågstadielärare på 
Valhallaskolan i Oskarström med motiveringen:  
 
För hennes undervisning i bokens och läsandets tjänst. Litteraturen har alltid stått i centrum för 
hennes undervisning oavsett ämne. En litteratur som vidgar elevernas inre och yttre världar. Eller som 
en röst sagt: ”Hon är den lärare som man som tonåring minns med glädje och i vuxen ålder inser har 
spelat en oerhört viktig roll för ens liv.”   
 
I juryn ingår Elisabet Reslegård, Barbro Hägg, Ulf Stark, Barbro von Schoenberg och Stefan Hilding. 
 
Göran Hägg-stipendiet kommer att leva vidare genom Läsrörelsen med stöd av familjen Hägg.  
 
Stipendiet delas ut torsdag 19 maj kl. 18.00 på ABF-huset i Stockholm under en hyllningskväll till 
Göran Hägg, som anordnas av Läsrörelsen i samarbete med ABF Stockholm, Norstedts och Italienska 
kulturinstitutet i Stockholm. 
 
PROGRAM  
 
Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet belyser Göran Häggs 
författarskap 
Stefan Hilding, förläggare Norstedts 
Virginia Piombo, direktör för Italienska kulturinstitutet i Stockholm 
Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen 
Christel Göransson, lärare och mottagare av det första Göran Hägg-stipendiet. 
 
Skådespelaren Tomas Bolme läser ur Göran Häggs kommande och sista bok Sanningen är alltid 
oförskämd. En biografi över August Strindberg. 
 
Musikerna Marie Selander och Tuomo Haapala har tonsatt och framför texter av Erik Johan 
Stagnelius, Gunnar Ekelöf och Forough Farrokhzad 
 
Värd: journalisten John Chrispinsson 
  
ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Fri entré. 
 
För mer information, kontakta:  
Lina Kåberg Stene, tel 0707-62 04 66, lina.kaberg.stene@gmail.com 
Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen, 076.25 81 74, reslegard@yahoo.se 
 


