LAURA FITINGHOFFSÄLLSKAPET
I SOLLEFTEÅ
inbjuder elever i gymnasiet och i åk 8-9 på högstadiet samt
personer med annat modersmål till en skrivartävling.

L

aura Fitinghoff (1848-1908) var född och uppväxt i Sollefteå och ligger begravd invid Sollefteå kyrka. Hon
var en stor och berömd författare på sin tid och skrev en av den svenska barnlitteraturens största klassiker,
Barnen ifrån Frostmofjället.

Boken berättar om sju små syskon, som blev föräldralösa under det fruktansvärda nödåret 1867, då många människor dog av svält och många tvingades lämna sina hem för att försöka överleva någon annanstans. Kommunerna
sålde föräldralösa barn på auktion, till den som tog dem för billigaste ersättning. För att undgå detta hemska öde
tog barnen med sig geten Gullspira ut på vandring med de två minsta på en kälke. Boken har också filmats och
blivit Sveriges allra mest sedda och kända barnfilm. Du har säkert sett statyn av geten Gullspira på Storgatan i
Sollefteå. Gullspira är en ”huvudperson” i boken och filmen om Frostmobarnen. Hon ger barnen värme, lite mat
(getmjölk) och trygghet under deras hopplösa vandring. Svenska Filminstitutet delar varje år ut en ”Gullspira” till
den som gjort den bästa insatsen för svensk barnfilm under året.
Du kan läsa mer om Laura på www.laurafitinghoffsallskapet.se
Många barn, som kommit till Sverige på senare år, har, precis som Frostmobarnen en gång, tvingats lämna sitt hem,
för att söka en oviss framtid i en ofta främmande och skrämmande värld. Kanske är just du ett sådant barn?
Vi hoppas att du vill skriva ett brev som handlar om något av allt detta. Brevet kan vara skrivet av Laura själv,
eller av något av Frostmobarnen, eller av ett flyktingbarn av idag, eller, varför inte av Gullspira?
Brevet inte får vara längre än två A4-sidor.
Skicka in ditt brev senast den 1 december till hervorsjodin@telia.com
Gymnasieelever, högstadieelever och personer med annat modersmål tävlar i varsin grupp.
Ange vilken grupp du tävlar i. Tre priser delas ut i varje grupp:
1:a pris 1 000 kronor
2:a pris 500 kronor
3:e pris 300 kronor
Vi ser med spänning fram emot alla bidrag. Välkomna!
Laura Fitinghoffsällskapets Styrelse

LF

