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BESKRIVNING

Vibo-Stina, och hennes Gullstig1830-40-tal. En historia byggd på verkliga händelser. Stina Olsson är en
glad och vacker - men också vild och frispråkig - ung flicka på gården Vibo i Norduppland. Gå i kyrkan
bryr hon sig inte om, men har god hand med hästar. En gång tar Stina med sig väninnan Hagar och åker till
den närbelägna huvudorten Österbybruk, för att beskåda det så kallade furstemötet mellan den svenske
kronprinsen Oscar och Rysslands unge storfurste Alexander. Därvid råkar hon rädda Oscar från att bli
skadad av en oregerlig ridhäst. Stina Pehrsdotter, Vibo-Stinas, föräldrar bestämmer, mot hennes vilja, att
hon ska gifta sig med Olov Olsson. Han blir en bitter och grym make. Stina far illa i samlevnaden. Han är
också oresonligt svartsjuk. Livet blir outhärdligt för Vibo-Stina. Hon måste bryta med Olov för att få frid..
Genom en slump kommer hon över arsenik, som hon blandari en sås och ger maken. Stina klarar sig ett bra
tag. Men så slår henne samvetet och hon bekänner för en gammal präst. Han anmäler henne. Vibo-Stina
sätts på fästning i Uppsala. Döms till döden. Hon tror att om vädjar till "sin vän" Oscar, nu Sveriges kung,
ska hon benådas. Men... hon äri stället på väg mot Gullstigen.Jan Eric Arvastson har skrivit den här
berättelsen. Han ser Vibo-Stina som ett offer, en "politisk person".Omslagsfoto: Anders Fugelstad
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Nyproduktion till salu - Gullstigen Högstorp, Mjölby kommun

Lilla Gullstigen Skrukeby Östergård: Vånga: Jungfrutorp: Västra Eneby: Västra Eneby: Västra Stenby:
Fågelsta Lårstad: Väversunda: Väversunda: Ödeshög ...

Mittsläktträd.nu » Hjälp med släktforskning i Östergötland

Inga träffar matchar din sökning. Sök i ett större område, t.ex. ort istället för specifik gata; Ändra eller ta
bort eventuella filtreringar som exempelvis ...

Kommersiella till salu i Mjölby - Mäklarhuset

Högby hembygdsförening. Hembygdsförbund: Östergötland . Högby hembygdsförening bildades 1945 då
man förvärvade fastigheten Lindstorp. Föreningen har 149 ...
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GULLSTIGEN
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