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Abstract 

Florence Stephens became the owner of Huseby bruk, an industry located in Småland, 

1934 while she was just over 50 years old, she inherited it from her late father. Huseby 

bruk, while under the ownership her father Huseby bruk had a thriving economy and 

expanded. When he died his daughter Florence Stephens took over. Missing formal 

education regarding how to manage an industry led to a declining economy and later 

one of the bigger economic scandals in the county. One of the outcomes of the scandal 

was that Florence Stephens was declared a legally incompetent person and she remained 

so in 19 years.  

This study aims to fill in the gaps of studies regarding her attempts to regain her legal 

competence and in the legal dispute about arranging an administrator for Florence 

Stephens that followed. Further this study analyzes her right of possession to Huseby 

bruk and if she had all the rights she was entitled. The source material chosen for this 

study is documents left over from her cases located at Linnéuniversitetet in the Huseby 

archives. 

The result reached by the study was that Florence Stephens regained her legally 

competence 1976 which led to a response from Alvesta chief guardian requesting that 

this only happens if an administrator is assigned. This lead to a long lawsuit ending in 

October 1978. Regarding her possession of Huseby have the study concluded that she 

still had the rights but they were not absolute. 

 

Keywords: Huseby bruk, Florence Stephens, legally incompetent person, legal dispute, 

administrator, right of possession, Property. 

 

A legally incompetent person’s fight – a study of Florence Stephens disputes 

regarding her becoming legally competent and the appointment of an administrator. 
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1 Inledning 
Jag hoppas, att Fröken Stephens med sin småländska seghet och kraft trots 

allt icke skall förtröttas i Eder ansträngningar att få den personliga frihet, 

som ni så wäl är värd1 

Citatet är ifrån ett brev skrivet av advokaten Henning Sjöström där han visar sitt 

medlidande inför den omyndiga Florence Stephens som ständigt försökt återvinna sin 

myndighet, eller i Hennings ord, sin frihet. Vid tidpunkten då brevet skrevs hade 

Stephens redan varit omyndig i 5 år och till hennes frustration, kommer hon inte bli 

myndig förrän efter totalt 19 år.2 

Florence Stephens är en anmärkningsvärd person med ett mycket händelserikt liv och 

hennes eftermäle lever starkt kvar idag. Hon födds 1881, dotter till Joseph Stephens som 

på sin tid var en ägare av Huseby bruk. Stephens som tog över bruket vid ca 50 år ålder 

hade sett brukets stordagar men under hennes livstid kommer hon se sin fars bruk 

ruineras.3 

Familjen Stephens kommer genom sin tid på Huseby har starka kontakter med olika 

delar av kungahuset. Föräldrarna, Elisabeth Kreüger och Joseph Stephens kommer ha 

kontakt med Oscar II och Stephens själv kommer ha sin största kontakt med kungahuset 

genom prins Carl, som även kommer visa sig vara en av huvudpersonerna i 

Husebyaffären.4 

Då familjen har haft en stark förbindelse med kungahuset har detta även lett till olika 

rykten, ett av dessa är att det ska finnas ett samband mellan Stephens, henne moder 

Elizabeth och dåvarande kung Oscar II. Idag är ryktet främst att Stephens ska vara ett 

oäkta barn till kungen.5  

Husebyaffären är en ekonomisk skandal där Stephens, prins Carl och Berl Gutenberg är 

de främst involverade förövarna. Resultatet av denna skandalen är att Stephens blir 

omyndigförklarad i mån av ekonomiska skulder och kommer vara omyndig i som 

                                                 
1 Växjö Universitetsbibliotek. Husebyarkiven. Florence Stephens arkiv: F I: Förmynderiet: F I:20. 

Advokatfirma Henning Sjöström. 1962-06-16; Samtligt otryckt material i uppsatsen är från serieren F I: 

förmynderiet i Florence Stephens privata arkiv, kommer fortsättningsvis refereras till på följande sätt: 

Volym. Titel på dokumentet. Dokumentets datum. 
2 Selling, Eva. Huseby bruk & bruksherrgård. Växjö: Domänverket. 1984. S. 19. 
3 Wångmar, Erik. ”Lurifaxarnas framfart – Husebyaffären 1956–1964”. I: Småländska brott: brott och 

straff i Småland under 500 år. Johansson, Lennart & Nilsson, Roddy & Nordmark, Håkan (red.). 289–

305. Växjö: Historiska föreningen i Kronobergs. 2010. S. 289. 
4 Selling. 1984. S. 18. 
5 Lindelöw, Per. Kungen stoppar sanningen. Expressen. 2009-06-24. 

http://www.expressen.se/nyheter/kungen-stoppar-sanningen/ (hämtad: 2017-07-30); Selling. 1984. S. 18. 

http://www.expressen.se/nyheter/kungen-stoppar-sanningen/
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tidigare nämns 19 år.6 Husebyaffären är enligt en Staffan Skott en av de största 

skandalerna på senare tid i Småland.7  

Även i skönlitteratur har Stephens mytiska bild uppenbarat sig i samband med boken 

Florence Stephens förlorade värld skriven av Lena Ebervall och Per E Samuelson. 

Boken beskriver det liv som familjen Stephens har i en mer skönlitterär stil. Ebervall 

och Samuelson har själva antytt att det är ett skönlitterärtverk baserat på en verklig 

händelse genom att i bokens efterord skriva:  

DETTA ÄR EN sann historia. Men det är en roman. Som alltid gäller det att 

vi använt vår fantasi för att emellanåt förtydliga eller dramatisera vissa 

händelser.8 

1.1 Syfte 

Som tidigare nämnt i inledningen blev Florence Stephens omyndigförklarad på grund av 

den ekonomiska skandalen, Husebyaffären som kommer i mer detalj beskrivas i ett 

senare kapitel. Stephens som kommer att vara omyndig i 19 år för att slutligen återvinna 

sin myndighet till följd av en lagändring enligt Erik Wångmar.9 I det inledande citatet 

menar Henning Sjöström att Stephens besitter: ”småländsk seghet och kraft,” något som 

kommer sättas på prov under de sista åren av hennes liv.10  

Uppsatsen kommer följa Stephens i hennes kamp om frihet under de sista åren av 

hennes liv, från och med 1974 och fram till 1979. Syftet med uppsatsen är att bidra till 

forskningsläget om Florence Stephens och framför allt om de rättsliga tvister som 

utspelar sig mellan 1974 och 1979. 

Jag kommer även ta avstamp i en teoretisk utgångspunkt kring äganderätt som handlar 

om hur en persons ägande av en tillgång går att definiera. Men även hur en stat kan göra 

inskränkningar på enskilda personers äganderätt. Denna teoretiska utgångspunkt ger 

uppsatsen verktyg att analyser om Stephens liv förändras efter att hon blir myndig, om 

hon nu återigen ägde bruket eller om hennes liv fortsatte som tidigare år.  

Uppsatsen går även se som en mätpunkt för dessa teorier, då Richard Pipes teori handlar 

om hur olika stater genom tiden har sett på äganderätt och hur den har använts av 

                                                 
6 Wångmar. 2010. S. 289–301. 
7 Skott, Staffan. Alla dessa Bernadottar: kungarna, de kungliga och de övriga. Stockholm: Bonnier. 

1996. S. 399. 
8 Ebervall, Lena & Samuelson, Per E. Florence Stephens förlorade värld: en sannsaga om Huseby bruk. 

Stockholm: Piratförlaget. 2016. S. 339. 
9 Wångmar. 2010. S. 302. 
10 F I:20. Advokatfirma Henning Sjöström. 1962-06-16. 
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enskilda personer samt hur staten har haft möjlighet att göra inskränkningar på den. En 

av de perioder han framhäver är 1900-talet men han utgår ifrån USA och hur 

utvecklingen av äganderätt formades där. Uppsatsen kan som tidigare nämnt utgöra en 

möjlig referenspunkt för att generalisera teorierna kring äganderätt. 

1.2 Frågeställning 

Hur gick processen till när Florence Stephens åter blev myndig?  

Har förslaget om lagändring förändrat något i tvisterna?  

Hur gick processen till när en god man förordnades till Florence Stephens?  

I vilken utsträckning går det att säga att Florence Stephens äger Huseby bruk under 

hennes sista år?  

1.3 Avgränsningar:  

Det bör noteras att Stephens redan någon månad efter hon förklaras omyndig försökte 

återfå sin myndighet och gjorde otaliga mängder försök efter detta tills hon lyckades 

1976.11 För att begränsa uppsatsens omfång har jag valt att se alla försök tidigare än 

1974 som en bakgrund till den de försök som slutligen ger resultat. Lagändringen i 

föräldrabalken kommer slutligen vara anledningen till att Stephens blir myndig och 

denna lag får sin proposition under 1974.12 Efter att propositionen lämnats bör detta 

givit nytt liv i tvisten om Stephens myndighet, försöken innan 1974 kommer därför inte 

analyseras. Jag kommer främst analysera de tvister som handlar om Stephens försök att 

återvinna sin myndighet och de tvister som berör frågan om god man. Men även det 

andra materialet kommer att analyseras utifrån min teoretiska utgångspunkt för att få en 

bredare grund om Stephens äganderätt. 

1.4 Disposition  

Inledningsvis kommer tidigare forskning om Huseby och framförallt Florence Stephens 

presenteras i kapitlet 2 Tidigare forskning. Följt av ett kapitel där Richard Pipes och 

Tony Honorés idéer om äganderätt kommer förklaras som utgöra uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt. 

Kapitlet efter, 4 Material och metod, är ägnat till att förklara det källmaterial som har 

valts för undersökningen, vilket består av rättshandlingar. Samt den kvalitativa 

textanalysmetod som ha valts för att undersöka materialet.  

                                                 
11 Wångmar. 2010. S. 293. 
12 Wångmar. 2010. S. 302. 
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Sedan kommer ett bakgrundskapitel där Florence Stephens, Fredrik Zethraeus, C. W. 

Du Rietz kommer introduceras. Här kommer även Husebyaffären belysas som är den 

primära anledningen till att Stephens blir omyndigförklarad.  

I kapitel 6 Uppsatsen Huvudundersökning kommer resultatet av undersökningen 

presenteras. Följt av en diskussion och analys av materialet och dess innebörd för 

frågeställningarna i kapitel 7 Analys och diskussion. 

Uppsatsen kommer avslutas med didaktiska reflektioner om uppsatsens ämne och 

resultat och ge förslag på hur dessa går använda i klassrumsmiljö. 

2 Tidigare forskning  
Forskning kring Huseby bruk och aktörerna som hör till, kan anses vara bristande då 

Huseby inte har forskats kring allt för mycket. Men det finns fortfarande en del 

forskning som har bedrivits kring Huseby.  

Lars-Olof Larsson är en av de som har bidrog som mest till forskningsläget kring 

Huseby, han har skrivit tre verk som berör ämnet, Det fantastiska Huseby,13 Hur 

Stephens kom till Huseby14 och Historia kring Huseby.15 De två senare är särtryck ur 

Skatelövskrönika, den första är en bok i sig. Hur Stephens kom till Huseby handlar 

främst om Joseph Stephen och hur han tog beslutet att köpa bruket. Historia kring 

Huseby handlar istället om i större översikt om Huseby bruks historia från 1600-talet till 

Florence Stephens tid på bruket, han nämner ägare av bruket och vad dessa har gjort för 

utvecklingen av Huseby. I Det fantastiska Huseby tar Larsson hjälp av de tidigare 

särtrycken och försöker på ett mer noggrant sätt framhäva bruket samt att han 

presenterar majoriteten av alla byggnader på Huseby i form av en guidetur.16 

Eva Selling publicerade sin bok Huseby Bruk & Bruksherrgård nio år före Lars-Olof 

Larssons bok. Sellings bok är utformad på ett liknande sätt som Det fantastiska Huseby. 

Där första hälften är ämnat att framhäva det historiska perspektivet av Huseby som 

grundar sig på Larssons tidigare publikationer, Hur Stephens kom till Huseby och 

                                                 
13 Larsson, Lars-Olof. Det fantastiska Huseby: en rundvandring i tid och rum. Växjö: Halls Offset AB. 

1993. 
14 Lars-Olof Larsson. ”Historia kring Huseby”. I: Skatelövskrönika 1978. Hovne, Fritz & Nilsson, Ann-

Marie & Andersson, Sven (red.). 33–97. Utgiven av hembygdsföreningen. 1978. 
15 Larsson, Lars-Olof. ”Hur Stephens kom till Huseby”. I: Skatelövskrönika 1986. Hovne, Fritz & 

Nilsson, Ann-Marie & Andersson, Sven (red.). 39–56. Utgiven av hembygdsföreningen. 1986. 
16 Larsson. 1993. 
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Historia kring Huseby. Den andra halvan liknar en guidetur där olika byggnader, rum 

och områden illustreras med både bild och text.17  

Kjell Jansson har skrivit Vällingklockans undersåtar som handlar om arbetarrörelsen 

och ”småfolkets” historia i Skatelöv. I boken försöker Jansson följa Skatelövs 

utveckling från 1800-talet in i modern tid och därefter försöka återge en bild av denna 

historia ur arbetarklassens perspektiv. I boken skildra Jansson även Husebys tillväxt och 

fall och de aktörer som var inblandade.18 

Den forskning som besitter störst relevans för uppsatsen är Erik Wångmars kapitel 

Lurifaxarnas Framfart – Husebyaffären 1956–1964 i boken Småländska brott. Tidigare 

nämnd forskning har inte haft stort fokus på Florence Stephens och framför allt inte på 

den senare delen av hennes liv. Här skiljer sig Wångmar som forskat kring 

Husebyaffären. Wångmar skriver även en epilog som handlar om Florence Stephens 

sista år. Han skriver att anledningen till att Stephens åter blev myndig berodde på en 

lagförändring i föräldrabalken och att han skriver att redan innan Stephens blev myndig 

förordnades en god man, Fredrik Zethraeus. I denna del kommer han även klargöra för 

andra saker som skedde under Stephens sista år t.ex. att Du Rietz kommer anta en roll 

som god man jämsides Zethraeus.19 

3 Teori 
Florence Stephens kommer tillbringa en stor del av hennes liv underordnad någon, först 

en förmyndare och sedan en god man när hon återfått sin myndighet. Fredrik Zethraeus 

kommer enligt Wångmar vara Stephens förmyndare från och med 1963 fram tills hon 

blir myndigförklarad, då han blir erbjuden uppdraget att vara god man åt henne vilket 

han kommer anta och vara tills hennes död 1979.20 Det går därför att ifrågasätta ifall 

Stephens egentligen hade tillgång till bruket. För att analysera detta tillämpar 

undersökningen teorier om äganderätt. 

Richard Pipes skriver i boken Ägande och frihet: Grunderna för demokrati om 

konceptet av egendom, ägande och hur det har format samhället ur ett historiskt 

perspektiv. Han skriver även om hur staten har agerat mot enskilda egendomar. 

                                                 
17 Selling. 1984.  
18 Jansson, Kjell. Vällingklockans undersåtar. Stockholm: Författarens bokmaskin. 1986.  
19 Wångmar. 2010.  
20 Wångmar. 2010. S. 302–305. 



  

 

6 

Pipes beskriver begreppet egendom som: ”begreppet som betecknar ägarens eller 

ägarnas rätt”.21 Rätten som ägaren eller ägarna har är att de kan nyttja deras tillgångar 

och avyttra uteslutande från vad andra individer avsikter. Pipes skriver att det som 

skiljer en egendom från annan form av ägande är att ett anspråk på en egendom kan 

bekräftas av samhället eller staten genom lagar eller hävd.22 

I boken går han genom hur samhället har sett på detta begreppet samt frihet genom 

historien och för att belysa samhällets syn presenterar han olika exempel ur historian 

som sin undersökningsgrund. Jag kommer inte presentera hans fullständiga resultat utan 

de delar som kommer vara relevant för min undersökning.  

Genom ett citat hämtat från Platon inleder han kapitlet om hur välfärdsstaten: ”Vad en 

människa är bra på att vakta är hon också bra på att stjäla”.23 Med andra ord menar 

Pipes att välfärdsstaten både har makten att beskydda men även att ta egendom. En av 

de primära motivationerna för statens ”övergrepp” mot äganderätt på 1900-talet är att 

det utförs för det ”allmänna bästas”.24 Pipes skriver att för att skydda friheten i en stat 

måste den samtidigt inskränkas av samma stat som försöker skydda den, anledningen är 

att det finns många saker som i ett samhälle måste garanteras för frihet men inte kan 

uppnås utan bekostnad på frihet. Ett exempel kan vara lärarexamen, för att en bibehålla 

en bra undervisning för samhällets bästa tillämpas en kvalitetsstämpel i form av en 

lärarexamen, men på samma gång tas friheten bort att bli lärare utan denna.25 

Pipes för även några exempel på hur det ”allmänna bästas” kan tillämpas av en stat, 

exemplen kommer uteslutande från USA. Ett av dessa bruk av det ”allmänna bästas” 

som Pipes framför är 1989 i USA då George H. W. Bush den äldre, omdefinierad 

begreppet ”våtmarker,” den nya formuleringen omfattade nästan dubbelt så mycket 

mark. Av den nya markern som tillkom begreppet var 75 procent privatägda och de som 

besatt denna marken var tvungna att bibehålla marken i sitt ursprungliga tillstånd, detta 

betydde att dessa ägare inte längre fritt kunde hantera sin egendom. Anledningen till att 

omformulera begreppet, som Pipes har valt att benämna den, var ”miljövårdshysterin”. 

                                                 
21 Pipes, Richard. Ägande och frihet: grunderna för demokratin. Stockholm: Natur och kultur. 2002.  

S. 15. 
22 Pipes. 2002. S. 15. 
23 Pipes. 2002. S. 223. 
24 Pipes. 2002. S. 223. 
25 Pipes. 2002. S. 230. 
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Genom att målet tillämpade idén om att skydda naturen agerade därför staten på det 

”allmänna bästas”.26 

Han skriver även att mot 1990-talet börjar äganderätt med medborgligarättigheter men 

eftersom detta sker enligt Pipes först på 90-talet är detta ett flertal år efter den period 

som undersöks i uppsatsen. Där av är teorin om att staten ingriper och inskränker på 

enskilda äganderätter fortfarande aktuell för undersökningen. 

För att tydligare kunna analyser begreppet äganderätt kommer uppsatsen ta hjälp av 

Tony Honorés modell av äganderätt. Han skriver att det går att dela upp begreppet 

ägande i elva delar, som nu ska återges kortfattat. 

Besittningsrätten: Den som äger t.ex. mark eller ett hus har rättigheten att bestämma 

vem som får vistas där. Det bör noteras att det inte detta inte alltid utgör ägande, t.ex. att 

hyra något ger en person tillfälligt denna rättighet men äger inte föremålet. 

Nyttjanderätt: Ägaren av ett föremål har rätten att använda den men endast så länge 

den gör så inom samhällets lagar. 

Bestämmanderätt: Ägaren har makten att bestämma över vem som får använda 

föremålet och hur den får använda det. Exempelvis om en person äger en mobil får den 

bestämma över vem som använder den och om hen får ringa, skicka sms, etc. 

Rätten till inkomst: Ifall egendomen producerar inkomst ska den tillfalla ägaren.  

Rätt till kapital: Att ha rätten till att sälja eller pantsätta sin egendom och därav få 

åtkomst till egendomens kapital. Det förekommer ägande som utesluter denna punkten 

fullständigt. 

Rätt till trygghet: Detta innebär att ägaren ska vara trygg med att deras egendom inte 

berövas från de så länge som ägaren klarar att betala sina skulder.  

Ärftlighet: Ägaren ska ha rätt att låta egendomen gå i arv, det vill säga att egendomen 

kommer ärvas ägarens bröstarvingar enligt lag och att detta inte går att ändra. 

Frånvaro av förfallotid: Ägande har ingen tidsbegränsning, en person som besitter en 

egendom behöver inte förväntas sig att ge upp egendomen på grund av en 

tidsbegränsning. Det finns vissa undantag för detta vilket är upphovsrätt och patent 

eftersom dessa är tidsbegränsade i sin natur. 

                                                 
26 Pipes. 2002. S. 247-248.  
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Förbud mot skadlig användning: Något som tillkommer med ägande är att de får 

använda sin egendom efter deras vilja (nyttjanderätt), men fritt användande kommer 

med vissa skyldigheter vilket är att använda egendomen inom gränserna för lagen.  

Utmätbarhet: En ägare har en skyldighet att betala sina skulder annars kan egendomen 

utmätas.  

Återstodskaraktären: Ägaren har en unik relation till egendomen, det vill säga att 

ägaren har rättigheter i förhållande till egendomen som ingen annan person har. Om 

endast en person kan påvisa rättigheter till en egendom tillfaller den egendomen till den 

personen. Bevisbördan tillkommer inte ägaren utan den som försöker att hävda att en 

annan person har rättigheten till egendomen.27 

Sven Ove Hansson har tolkat Honorés modell och även framfört de argument som finns 

kring hur modellen ska tolkas. Han menar att modellen ska tolkas som ett begrepp med 

många betydelser, vilket han beskriver under namnet ”familjelikhet”. Att innebörden av 

begreppet kan delvis variera i olika sammanhang. För att förtydliga detta väljer han att 

ge ett exempel om spel. Han skriver:  

de flesta av dem är tävlingar mellan minst två personer (men inte datorspel), 

de flesta utövas för nöjes skull (men inte militära strategispel), etc.28 

Han menar att för att något ska vara ett spel behöver den inte uppnå alla mål i en lång 

list utan det räcker med att ett flertal av målen uppnås. Att vissa mål inte uppnås 

behöver inte nödvändigtvis betyda att det inte är ett spel. Hansson menar att Honorés 

modell ska ses på samma sätt, för att något ska vara ägande behöver det inte uppnå alla 

utan ett flertal av de elva delarna och ingen särskild av delarna krävs specifikt för att 

uppnå ägande.29 

4 Material och metod 

4.1 Material 

För att förstå innebörden av bruket och arkivhandlingarna menar Rosenbalck, som är 

upphovsmannen för den rådande arkivförfattningen på Husebyarkivet, att förståelse om 

Husebys historia är nödvändig. Därför presenteras först en kort introduktion till Huseby 

bruk och arkivmaterialets historia. 

                                                 
27 Hansson, Sven Ove. (ed.) 1994. Idéer om ägande. Tidens Idéserie. Stockholm: Tiden. S.67–81. 
28 Hansson. 1994. S. 55. 
29 Hansson. 1994. S. 55. 
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Huseby bruk grundades tidigt på 1600-talet av riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm 

och genom honom tillförs en masugn. Inriktningen för bruket var gjutgodsmanufaktur 

där kakelugnar gjorda av järn och kanoner en viktig del produkterna som bruket 

producerade.30 Listan på ägare efter Carls död är lång och att behandla den i detalj 

lämnas för annan forskning. 1867 köper Joseph Stephens bruket och inleder den kanske 

mest kända epoken på Huseby bruk. Under Joseph Stephens tid på bruket sker stora 

utökningar då han köper Tornegård och utvecklar jord- och skogsbruken på Huseby.31 

Efter Joseph Stephens död ärver dottern Florence Stephens bruket varav under hennes 

tid bruket kommer förfalla och leda till en av de största skandalerna i svensk historia, 

Huseby affären.32 I kapitlet 5 Bakgrund, kommer Joseph och Florence Stephens 

behandlas mer noggrant.   

I Stephens testamente stod det att bruket skulle överlämnas till staten efter hennes död 

som till en början var osäkra på om staten ville ta över bruket. Därför utförds en 

undersökning på bruket angående om staten skulle ta över bruket som tog flera år. 1983 

överfördes det bevarade arkivet på Huseby till Högskolan i Växjö, nuvarande 

Linnéuniversitetet. Innan arkivet flyttades gjorde advokaten C.W. Du Rietz en 

grovsortering av arkivet. Enligt Rosenbalck hade inte Du Rietz en tillräcklig kunskap 

om arkivsortering vilket har lett till att dokument kan vara fel sorterade, felaktigt 

häftade med andra dokument eller förstörda i samband med sorteringen. Något som 

fortfarande bär spår i dagens arkivsamling.33 

Idag består arkivsamlingen av ett arkiv ägnat till var person i familjen Stephens (5 st.), 

ett allmänt arkiv ägnat till Huseby bruk och gods, ett ägnat till en ingenjör Johan Alfred 

Andersson och slutligen ett ”restarkiv” ägnat till Huseby där olika dokument som inte 

passar i tidigare arkiv sorteras i.34 

Materialet som har valts för denna undersökningen är dokumenten som är sorterade i 

arkivserierna ”F I: Förmynderiet” och ”F II: Domstols och rättegångshandlingar” i 

Florence Stephens arkiv på Linneuniversitetet i Växjö.35  

                                                 
30 Larsson. 1993. S. 5-6. 
31 Larsson. 1993. S. 20-23. 
32 Larsson. 1993. 29 -31. 
33 Rosenbalck, Niclas. Förteckning över Husebyarkiven. Linnnéuniversitetet. 2010. 

https://lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/bibliotek/soka-och-

vardera/arkivsamlingar/husebyarkiven_101119.pdf (hämtad: 2017-07-30) S. 2–3. 
34 Rosenblack. 2010. S. 3. 
35 Rosenbalck. 2010. S. 189–190. 

https://lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/bibliotek/soka-och-vardera/arkivsamlingar/husebyarkiven_101119.pdf
https://lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/bibliotek/soka-och-vardera/arkivsamlingar/husebyarkiven_101119.pdf
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Som Rosenbalck hävdar finns det vissa problem med arkivmaterialet som används för 

undersökningen där det största problemet har varit hur osorterat arkivserierna har varit. 

Serierna består av tillsammans 25 st. volymer som är benämnda att innehålla ”spridda 

år”.36 Undersökningen fokuserar på Stephens sista år på Huseby vilket gör att 

undersökningen inte behöver använda alla dokument, då volymerna sträcker sig från 

1940-talet till 1979. 

Eftersom serierna saknar kronologisk ordning har det därav varit svårt att hitta rätt 

material för undersökningen. Det är även möjligt att dokument har förstörts eller 

sorterats i fel serier under tidigare sorteringar. Ett annat problem som har uppenbart sig 

har varit att även om den arkivförteckning som Rosenbalck har skrivit används har 

arkivet blivit omsorterat efter detta. En markant förändring är att serien ”F II: Domstols- 

och rättegångshandlingar” har tagits bort och materialet i serien har lagts till i serien ”F 

I: Förmynderiet”. Detta har lett till att det är svårt att vet hur korrekt materialet 

avspeglar verkligheten. 

De volymer som tillslut visade sig innehålla relevant material efter en noga genomgång 

av alla volymer är F I: 12 och 15–20. I dessa volymer kan en stor spridning av material 

återfinnas där allt ifrån domstolsbeslut från tingsrätten, Göta hovrätt och högsta 

domstolen till formella brev mellan Stephens och hennes advokater.37 

4.2 Metod  

Uppsatsen strävar efter att beskriva den process som Florence Stephens upplever i sina 

sista år, processen som leder till att hon återfår sin myndighet och det som följer. För att 

göra detta krävs det att materialet som är presenterat ovan analyserar noggrant för att 

uppmärksamma händelseförloppet. Esaiasson redogör för den kvalitativa textanalysen 

som är ett tillvägagångssätt att mer utförligt analysera källmaterial. De väljer att 

motivera valet av kvalitativ textanalys som en undersökning som kan fånga in mer än 

”summan av delarna” med andra ord fokuserar metoden mer på innehållets betydelse än 

den frekvens innehållet förekommer. Som passar undersökningen bra då målet för 

uppsatsen är att förklara hur Stephens blir myndig och vad som sker i frågan om god 

                                                 
36 Rosenbalck. 2010. S. 189–190. 
37 Växjö Universitetsbibliotek. Husebyarkiven. Florence Stephens arkiv: F I: Förmynderiet. F I:12, F I:15 

– F I:20. 
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man. Det är svårt att göra genomen en kvantitativ metod så istället genom att lägga vikt 

i varje dokuments betydelse kan en klarare bild av processerna framställas.38 

Den kvalitativa textanalysen går ut på att noggrann läsning av materialets delar och 

helhet, samt analysera den kontext materialets delar och helhet befinner sig i.39 

Esaiasson skriver även att metoden framförallt grundar sig i att aktivt läsa materialet, 

ställa frågor som antingen materialet kan svara eller forskaren kan svara på med 

materialet som grund.40 

I undersökningar som tillämpar den kvalitativa textanalysen står begreppet ”tolkning” i 

centrum vilket inte är ett helt problemfritt begrepp. För varje akademiskt arbete gäller 

det att sträva emot att vara intersubjektivt och därav oavsett vem som gör 

undersökningen ger samma resultat. Att tolka innebär att förstå sambandet mellan 

textens innehåll och betydelse i förhållande med den fråga som ställs till materialet.41 

Problemet som uppstår är att olika forskare kan ha olika grunder för materialet som kan 

leda till att de upplever och därav tolkar det på skilda sätt. Esaiasson tar själv upp denna 

diskussionen och menar att avståndet mellan källmaterialet och personen som tolkar 

materialet är det grundläggande problemet, med andra ord förförståelse. Han tar 

utgångspunkten att det troligen kommer finnas skillnader mellan olika personer som 

tolkar samma material men att detta är något som inte går att undvika. Esaiasson menar 

att för att göra tolkningsarbetet intersubjektivt ska argumentationen kring 

tolkningsarbetet vara öppen och transparant och det ska framföras belägg till för de 

tolkningar som framförs.42  

För att hjälpa mitt tolkningsarbete har jag valt att utföra min undersökning på principer 

hämtade från det hermeneutiska perspektivet. Dahlgren och Florén beskriver 

hermeneutik till att vara ett sätt att närma sig text och tal baserad information. De menar 

att för att förstå de enskilda delarna av materialet måste dessa sättas i förhållande till 

den helhet som de tillhör, alltså ger helheten mening till de enskilda delarna. Den nya 

kunskapen om vilken mening som den enskilda delen har kan ge ny mening till helhet, 

utifrån detta grundar sig det hermeneutiska arbetet på att ständigt byta mellan de 

                                                 
38 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Towns, Ann & Wängnerud, Lena. 

Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5. Uppl. Stockholm: Wolters 

Kluwer. 2017. S. 211. 
39 Esaiasson. 2017. S. 211. 
40 Esaiasson. 2017. S. 212. 
41 Esaiasson. 2017. S. 226. 
42 Esaiasson. 2017. S. 228. 
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enskilda delarna och helheten. Dahlgren och Florén beskriver denna arbetsprocessen 

med namnet hermeneutiska cirkeln.43 

I uppsatsen tillämpas den hermeneutiska cirkeln på två plan, det första är när olika 

dokument ska förstås. I detta sammanhang är själva dokumentets betydelse och budskap 

helheten medan texten och den information som finns i dokumentet är delarna. Genom 

att förstå meningarna kan en bättre bild av dokumentets budskap skaps som i sin tur ger 

liv åt delarna etc.  

Det andra är mellan dokumenten och händelsen, här utgör dokumenten, i sin helhet, 

endast delar som ger mening till helheten som i detta fall är själva händelsen. Och på 

samma sätt som dokumentet och dess text ger dokumenten här mening till händelsen.  

Genom att arbeta på detta sätt kan dokument som är svårtydda i avskildhet få en ny 

mening av de andra dokumenten. Genom att skapa bild av händelsen och hur 

dokumentet passar där till vilket leder till att dokumentets delar även blir mer 

förståeliga. 

5 Bakgrund 
Under detta kapitel kommer förkunskap kring uppsatsens ämne framhävas för att 

tydliggöra bakgrunden till ämnet. 

5.1 Florence Stephens 

Florence Stephens var redan över 50 år när hon ärvde Huseby bruk efter sin fader dog 

1934.44 Till skillnad från sin fader var hon inte lika säker i rollen som bruksägare. 

Stephens var välutbildad i språk och konversera, lärd av en guvernant,45 men hade ingen 

officiell utbildning om hur ett bruk drivs.46 Bristen på kunskap om hur hon skulle driva 

sitt bruk bidrog till att Stephens lämnade över delar av ansvaret främst på förvaltare men 

även andra anställda. Detta gav upphov till möjligheter för individer att utnyttja den lösa 

kontroll som Florence Stephens hade och där igenom lura henne på inkomst. Detta är en 

av de faktorer som bidrar till Stephens omyndigförklaring 1957.47 

Även om bruket hade stora tillgångar gick det inte bra för bruket från början av hennes 

period. Det var oreda i räkenskaperna, och jordbruket tillsammans med snickerifabriken 

                                                 
43 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders. Fråga det förflutna: En introduktion till modern Historieforskning. 

Malmö: Holmbergs. 2010. S. 274. 
44 Larsson. 1993. S. 29.  
45 Selling. 1984. S. 17. 
46 Wångmar. 2010. S. 290.  
47 Wångmar. 2010. S. 292. 
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och gjuteriet gick med förlust. Och när en vän till Stephens försökte antyda på dessa 

problem och ge rådet att Stephens borde anställa en bra förvaltare för att reda ut 

problematiken vägrade hon att lyssna.48 

1955 anställde Stephens en förvaltare, vid namn Berl Gutenberg som kommer vara en 

av huvudpersonerna i Husebyaffären. Det var inte Stephens första gång som hon 

träffade Gutenberg när hon anställde honom utan hon hade känt honom i fyra år genom 

prins Carl.49  

Stephens och prins Carl kände redan varandra sedan tidigare, Stephens var som sin mor 

fascinerad av kungahuset. Prins Carl var även ett tag den tilltänkte arvingen av Huseby 

bruk då Stephens själv saknade barn. Den första gången som Stephens träffade 

Gutenberg var då hon skulle hjälpa Carl med en skuld på 435 000 kr som hon gjorde 

genom att ta växelansvar för ett lån genom Gutenberg. Anledningen var då prinsen själv 

riskerade en omyndigförklaring i samband med hans ekonomiska problem.50 

Att Berl Gutenberg inte skötte sitt jobb kan tydas utifrån ökningen av 

betalningsanmärkningar under hans tid som förvaltare. Det fanns redan några innan 

Gutenbergs tid som förvaltare som då låg på ca 50 000 kr men redan efter ett år som 

förvaltare hade summan ökat till 450 000 kr.51 Denna ekonomiska situation gav upphov 

till vad som enligt Staffan skott kommer vara en av de största skandalerna under 1900 

talet i Småland, Husebyaffären.52 

5.2 Omyndigförklaringen 

Den 28 december 1956 inleddes den process som inom loppet av två månader skulle 

leda till att Florence Stephens blev omyndigförklarad i 19 år. Men även processen har 

sin har en del historia, redan 1942 lämnades det in en anmälan till länsstyrelsen om att 

Husebys jordbruk vanvårdades. Men denna anmälan ansågs inte tillräcklig och följdes 

därför inte upp. Men under oktober och december 1956 kom frågan upp igen, denna 

gången tillskillnad från förra gången behandlades nu frågan av kommunalfullmäktig i 

Skatelöv.53 

                                                 
48 Wångmar. 2010. S. 290. 
49 Wångmar. 2010. S. 290.  
50 Wångmar. 2010. S. 290. 
51 Wångmar. 2010. S. 291. 
52 Skott. 1996. S. 399. 
53 Wångmar. 2010. S. 292. 
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När det gäller omyndigförklaringen tog det som tidigare nämnts fart under december 

1956. I slutet av januari och början av februari 1957 gjordes de förberedande 

förhandlingarna som skulle bidra till den huvudsakliga förhandlingen den 26 februari 

där Stephens myndighet sattes i fråga. Men fyra dagar innan förhandlingen begärde 

Stephens själv att bli omyndig. Anledningen enligt Stephens själv var att hon hade fått 

uppfattningen av Berl Gutenberg att omyndigförklaringen skulle bli kortvarig.54 

När Stephens blev omyndig förordnas två förmyndare med målet att minska Husebys 

skulder. Förmyndarna och Stephens fick en dålig relation till varandra tidigt då 

förmyndarens lösning på Husebys ekonomi var att sälja av gårdar och att lägga ner olika 

aktiviteter som stuteriet för att minska på utgifterna, men det var just detta som 

Stephens hade problem med. Under åren som Stephens var omyndig gjorde hon många 

försök till att bli myndig igen men dessa utan resultat.55 

Under 50- och 60-talet kommer även ske en del rättegångar emot Berl Gutenberg, prins 

Carl och andra inblandade aktörer angående deras inblandningar i olika ekonomiska 

bedrägerier där Huseby är en av de större.56  

5.3 Lagändring i föräldrabalken 

1 januari 1950 tillkom ett nytt avsnitt i den svenska lagboken, föräldrabalken. Detta 

avsnitt ersatte en del tidigare lagar om barn utom äktenskap, äktenskaplig börd och 

adoption men även förmyndarskap.57 Det är utifrån denna lag som Florence Stephens 

1957 blev omyndigförklarad:  

Den som fyllt aderton år skall av rätten förklaras omyndig: […] 2. Om han 

genom slöseri eller annan grov vanvård av sin egendom eller eljest genom 

otillbörlig förfarande med avseende å egendomen äventyrar sin eller sin 

familjs välfärd. […] 4. Om han på grund av […] oerfarenhet eller annan 

orsak behöver annans bistånd i vården av sina angelägenheter och av sådan 

anledning själv begär att bliva förklarad omyndig eller samtycker därtill. 58 

Lagen gav rätten att omyndigförklara någon som har hanterat sina tillgångar vårdslöst 

på ett sådant sätt att det riskerar att skada deras välfärd. I jämförelser med Stephens gav 

                                                 
54 Wångmar. 2010. S. 293. 
55 Wångmar. 2010. S. 293.  
56 Wångmar. 2010. S. 295.  
57 SFS 1949: 382. Föräldrabalken. 
58 Lagutskottets betänkande 1974: 38. S. 2–3. 
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Husebyaffären en tydlig utgångspunkt för ett beslut genom denna lag då hon vid denna 

tidpunkt hade skulder på 450 000 kr.59 

1974 utkommer propositionen 1974:142 som berör Föräldrabalken, ärvdabalken, 

giftermålsbalken m.m. I Inledningen står det att den innehåller: ”förslag till ändringar i 

förmyndarskapslagstiftningen m. m. Bl. a. föreslås att grunderna för omyndigförklaring 

begränsas”.60 Senare i propositionen står det att en omyndig person förlorar rätten att 

själv bestämma över sina egna ekonomiska resurser. Detta kan leda till en stark 

begränsning på hur mycket individen kan framföra sina åsikter och göra. Detta var en av 

motiveringarna för att begränsa användningsområdet för omyndigförklaringar och att 

dessa endast ska användas när det är absolut nödvändigt för att skydda individen eller 

individens närstående personer.61 Lagen förändras på dessa premisser därför till:  

Den som fyllt aderton år skall av rätten förklaras omyndig, om han på grund 

av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet 

av annat slag är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och det icke är 

tillräckligt att god man förordnas för honom eller att han på annat mindre 

ingripande sätt får bistånd i vården av sina angelägenheter.62 

Efter lagändringen ska endast omyndigförklaring utredas först när god man eller annan 

hjälp inte kan erbjudas.  

Då lagens mål var att begränsa användningsområdet av omyndigförklaringen då det 

ansågs vara hämmande för individen framförs god man som en bättre lösning. Lagen 

började gälla den 1 januari 197663 och kan anses vara grunden till att Stephens blir 

myndigförklarad den 28 maj 1976.64 

5.4 Aktörer 

Här kommer de aktörer som kommer vara relevanta för undersökningen presenteras. 

Inte alla aktörer i avsnittet kommer behandlas utan endast de som kommer ha en större 

roll. Huvudpersonen, Florence Stephens, har redan presenterats tidigare i uppsatsen och 

kommer därför inte behandlas här. 

Den andra aktören som är direkt relevant för Stephens sista år är Fredrik Zethraeus. Han 

föddes 1916 av major Henrik Zethraeus och Amma Leche. Zethraeus tog juristexamen 

1944 och blev efter det anställd på Mellersta Värends domsaga i två år. 1948 öppnade 

                                                 
59 Wångmar. 2010. S. 291.  
60 Proposition 1974: 142. S. 1. 
61 Proposition 1974: 142. S. 44. 
62 Lagutskottets betänkande 1974: 38. S. 2. 
63 SFS 1974: 1038. Föräldrabalken. S. 2175.  
64 Wångmar. 2010. S. 302. 
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han en egen advokatbyrå som han kommer vara aktiv inom hela sitt liv.65 Zethraeus 

kommer anta rollen som förmyndare till den omyndiga Florence Stephens efter att 

notarien Levi Herman Philipson och kommer bibehålla denna rollen tills Florence 

Stephens blir myndig, vart på Zethraeus kommer bli god man åt henne.66 

En annan person som antar en central roll i sammanhanget är C. W. Du Rietz, han var 

en grosshandlares son och föddes 1906. Han tog i likhet med Zethraeus också 

juristexamen men gjorde så 18 år tidigare, 1930. Du Rietz karriär bestod av tjänstgöring 

på Bråbygdens och Finspångaläns domsaga. Följt av att han blir anställd som biträdande 

jurist på Jenriks advokatbyrå och slutligen får en egen avdelning 1935.67 Du Rietz var 

en mångårig vän till Stephens och blev även Stephens andra gode man 1978.68 

6 Uppsatsens huvudundersökning 
Här kommer resultatet av uppsatsens undersökning presenteras tematiskt, först alla 

dokument som berör myndighetsfrågan sedan allt som berör frågan om god man. 

Slutligen det material som utgör grunden för analysen kring teorierna detta sorteras 

endast tematiskt materialet inte går att konsekvent presentera kronologiskt. 

6.1 Myndigförklaringen 

I februari 1974 kommer Växjö Tingsrätt utfärda en dom angående ansökning från 

Stephens om att bli myndig. Tingsrätten kommer att avslå ansökningen och motiverar 

detta beslut med att det inte har framkommit några nya omständigheter i målet som är 

av betydelse. De använder även Stephens ålder som en anledning, de skriver att: ”hon 

äger fast egendom av betydande omfattning”69 och att hon på grund av hög ålder inte 

kommer kunna hantera sina angelägenheter. De kommer därifrån fram till att: 

”Tingsrätten finner att Florence Stephens ansökning om att bli myndig skall bedömas 

som uppenbart ogrundad”.70  

                                                 
65 Harnesk, Paul. Vem är vem: Götaland, utom Skåne, Halland, Blekinge. Stockholm: Vem är vem. 1965 

S. 1153. 
66 Wångmar. 2010. S. 295, 302. 
67 Harnesk, Paul. 1965. S. 259. 
68 Staav, Agne. Två kvinnor: Ida Moberg och Stephens. Örkelljunga: Settern. 1984. S. 28; Wångmar. 

2010. S. 303. 
69 F I:15. Växjö Tingsrätt Dom. 1974-02-15.  
70 F I:15. Växjö Tingsrätt Dom. 1974-02-15. 
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Florence Stephens överklagar detta till Göta Hovrätt som i juni månad samma år skriver 

att de fastställer tingsrättens dom.71 Endast en månad efter domen kommer Stephens 

igen försöka överklaga, denna gång till Högsta domstolen.72 

Under september månad kommer Högsta domstolen behandla målet men innan domen 

kommer ut skickar Du Rietz ett utdrag ur Departementsnytt 1974: 25. utdraget handlar 

om förslag på vissa ändringar i förmynderskapslagstiftningen främst angående 

förmyndarens uppgifter och arvoderingen men även en del om att omyndigförklaring 

ska användas mer sparsamt.73 

Två veckor efter att Utdraget har skickats till Florence Stephens tar Högsta domstolen 

sitt beslut angående Stephens ansökan om att bli myndig. Som tar beslutet: ”Kungl. 

Maj:t finner ej skäl att meddela prövningstillstånd, i följd varav hovrättens dom skall stå 

fast”.74 

Innan Stephens gör en ny ansökan om att bli myndig kommer hon först få en skrivelse 

av landshövdingen och sedan Göta Hovrätts president. Landshövdingen skriver att han 

med stort intresse deltagit i de handlingar som Stephens hade skickat till honom som 

han nu skickar tillbaka och tackar för att han fick låna handlingarna (står inte vilka samt 

att inga är bifogade). Utöver de handlingarna skriver han även att han har skickat med 

prop. 142 och skriver: ”Dessa lagändringar förmodar jag kan vara av intresse för 

Eder”.75 

Februari 1975 skickar Presidenten i Göta Hovrätt en redogörelse angående 

lagändringarna skriven av Ingegerd Sarman. Redogörelsen beskriver tydligt vilka lagar 

som kommer ändras, hur de ska ändras, vilka som tillkommer och tas bort i 

föräldrabalken.76 

I september 1975 gör Stephen ett nytt försök att åter bli myndig. Hon skriver till Göta 

hovrätt att hon på blivit orättvist behandlad av sin förmyndare då han har inlett 

arrendekontrakt med ”Länsmuséet” utan att Stephens hade blivit korrekt underrättad om 

vem som skulle anta arrendekontraktet samt i vilket syfte. Hon avslutar med att yrka om 

                                                 
71 F I:12. Göta Hovrätt Dom. 1974-06-19.  
72 F I:15. Till Högsta Domstolen. 1974-07-15.  
73 F I:18. Från Advokaten C. W. Du Rietz. 1974-09-10.  
74 F I:15. Kungl. Maj:ts Beslut. 1974-09-25.  
75 F I:19. Landshövdingen i Kronobergs län. 1974-11-07.  
76 F I:12. Presidenten i Götahovrätt. 1975-02-05.  
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att bli befriad från hennes: ”så olyckliga förmyndarskap”.77 Ansökningen kommer få 

avslag av Göta hovrätt oktober, anledningen är: ”Enär hovrätten ej äger som första 

instans upptaga de av Florence Stephens framställda yrkandena, avisar hovrätten hennes 

talan”.78 Hovrätten skriver att ifall hon vill föra talan emot deras beslut ska hon göra så 

genom besvär till Högsta domstolen,79 vilket hon göra den 11 december.80 

Fyra dagar efter detta skriver Zethraeus till Stephen om att vid årsskiftet kommer de nya 

ändringarna i föräldrabalken träda i kraft och att han menar att det inte längre finns 

någon anledning för henne att vara omyndig under dessa lagar och därför ska han 

omedelbart efter årsskiftet anmäla till överförmyndarnämnden att Stephens ska bli 

myndig. Han skriver även:  

I samband med avslutande av förmyndarskapet uppstår problem avseende 

den framtida förvaltningen. Då jag har förståelse för att Fröken [Florence 

Stephens] icke personligen kan övertaga den omfattande dagliga 

förvaltningen, kommer jag att föreslå att en god man förordnas.81 

Även om Stephens svar till Zethraeus inte finns bland materialet finns den skrivelse som 

han gör till Tingsrätten 4 februari 1976 i vilket Zethraeus skriver om Stephens reaktion 

på hans förslag. Han skriver att han ska svara på den inlaga som Stephens hade skickat 

och att han hoppades på att Stephens skulle ha förståelse för att hon kommer behöva en 

god man. Han fortsätter med: ”Fröken Stephens reaktion på mitt brev har blivit att hon 

bestämt förklarat att hon motsätter sig god man”. I slutet av skrivelsen understryker han 

vikten av att om Stephens blir myndigförklarad bör detta ske på förutsättningen att en 

god man förordnas.82 

Först den 10 februari 1976 behandlas Stephens besvär över Göta hovrätts avslag den 22 

oktober 1975. Högsta domstolens skriver endast: ”Över hovrättens beslut har Florence 

Stephens anfört besvär. […] Högsta domstolen fastställer hovrättens beslut”.83 

Den 11 mars inleds ytterligare ett försök från Stephens att bli myndigförklarad.84 

Beslutet tas inte förrän den 28 Maj 1976 då Växjö tingsrätt tar beslutet om Stephens ska 

                                                 
77 F I:12. Kungl. Göta Hovrätt. 1975-09-19.  
78 F I:12. Göta hovrätt protokoll. 1975-10-22. Finns som en bilaga till: F I:12. Högsta domstolens beslut 

nr. 235. 1976-02-10.  
79 F I:12. Göta hovrätt protokoll. 1975-10-22.  
80 F I:12. Till Högsta Domstolen. 1975-12-11.  
81 F I:12. Fredrik Zethraeus Advokatbyrå. Till Florence Stephens. 1975-12-15.  
82 F I:12. Till Växjö Tingsrätt, Fredrik Zethraeus. 1976-02.04. 
83 F I:12. Högsta domstolens beslut nr. 235. 1976-02-10.  
84 F I:12. Växjö Tingsrätt protokoll. 1976-03-11.  
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bli myndig. De skriver att Zethraeus har tillstrykt bifall till ansökan och att 

överförmyndarnämnden har: 

avstyrkt att omyndighetsförklaringen hävs och därvid åberopat bl a att 

Florence Stephens förmåga att förvalta sin egendom inte har ökat sedan 1957 

och att alvarliga följder i fråga om egendomens förvaltning kan befaras, om 

hon förklaras myndig.85 

Domskälet är att Stephens omyndigförklaring skedde på grund av hennes höga ålder, 

hennes egendom som vid den tidpunkten var i behov av vård och att Stephens själv hade 

begärt att bli omyndig. Det står även att på grund av lagändringen i föräldrabalken utgör 

dessa anledningar inte längre skäl för en omyndigförklaring. Domslutet blev då att 

Tingsrätten hävde omyndigförklaringen86 men det är först den 5 juni som domen träder i 

kraft.87  

6.2 God man 

Samma dag som Stephens blir myndigförklarad skickar överförmyndarnämnden en 

inlaga till Växjö tingsrätt. I inlagan skriver nämnden att under förutsättningarna att 

Stephens blir myndigförklarad måste en god man tillsättas för henne. Enligt nämnden är 

detta då hon är för gammal för att kunna förvalta sin egendom. Nämnden föreslår 

Fredrik Zethraeus som god man av praktiska och ekonomiska skäl.88  

Några dagar efter skriver Zethraeus till Tingsrätten angående hur Stephens ser på god 

man eller förmyndare. I brevet skriver han om de intentioner som Stephens har med 

bruket:  

Fröken Stephens har uttalat som sin vilja, att nuvarande godsarrendator 

Hugo Bengtsson skall sägas upp […] Jordbruket skall skötas med häst och 

plog […] Enligt uppgifter håller fröken Stephens redan på med förhandlingar 

om inköp av häst och kvigor. […] sätta igång industrier å Huseby med bl.a. 

sjömalmsbrytning. Enbart koncessionsavgifterna för ursprungliga 

sjömalmstäkter uppgår till cirka 600.000 kronor. […] Icke minst kommer 

anställda – mellan 6 och 10 personer – samt hyresgäster och arrendatorer att 

drabbas.89 

Med detta sagt så erbjuder han sig att vara god man till Stephens till dess att en annan 

godtagbar förvaltning ordnats.90 

                                                 
85 F I:12. Växjö Tingsrätt dom. 1976-05-28.  
86 F I:12. Växjö Tingsrätt dom. 1976-05-28.  
87 F I:18. Riksskatteverket valprövningsnämnden.1976-11-05.  
88 F I:12. Alvesta kommun överförmyndarnämnden. 1976-05-28.  
89 F I:12. Fredrik Zethraeus Advokatbyrå. 1976-06-03.  
90 F I:12. Fredrik Zethraeus Advokatbyrå. 1976-06-03.  
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I juni månad kommer Växjö tingsrätt ta upp målet där överförmyndarnämnden vill 

förordna en god man till Florence Stephens. Florence har under månaden skrivit en 

inlaga till tingsrätten och förklarat att det bör vara Göta hovrätt som avgör om god man 

ska förordnas och att Stephens i varje fall motsätter sig Zethraeus som god man. Enligt 

tingsrätten måste ett förordnande av god man för någon ske med dennes godkännande 

om inte: ”särskilda skäl föreligger”.91 För att motivera att det här finns särskilda skäl 

inkluderar de Zethraeus syn på Stephens intentioner med Huseby. Det tar därför 

beslutet: 

Av hänsyn till de personer som är beroende av de ekonomiska förhållandena 

på Huseby framstår det emellertid som oundgängligt att förvaltningen står 

under fast och fortlöpande ledning. På grund av det anförda finner 

tingsrätten särskilda skäl föreligger […] Zethraeus, som har lång erfarenhet 

av förvaltningen av Florence Stephens egendom är lämplig för uppdraget.92 

Stephens överklagar beslutet till Göta hovrätt med en yrkan att en annan än Zethraeus 

utses som god man. Hovrätten lämnar besvären utan bifall.93 Rättsmålet kommer att 

ännu en gång överklagas och därav hänvisas till Högsta domstolen. Som kommer med 

en liknande motivering som förs i tingsrätten fastställa att en god man är behövlig men 

att en annan än Zethraeus bör anta uppdraget som god man åt Stephens. Med detta 

undanröjer Högsta domstolen tidigare beslut i målet och åter hänvisar det till 

tingsrätten.94 

Dagen efter Högsta domstolens beslut, den 16 mars, skriver tingsrätten till Florence 

Stephens om att: ”Advokat Zethraeus har idag entledigats såsom god man för Eder” 

men de tillägger att tingsrätten har beslutat att Zethraeus förordnas som god man tills ett 

slutligt beslut i målet ernåtts. Om Florence vill vara delaktig i beslutet skriver de att hon 

måste svara inom tre veckor med förslag på personer som kan anta uppdraget som god 

man.95  

Under perioden som följer kommer några personer bli tillfrågade om att uppta 

uppdraget som god man åt Florence Stephens. I december 1977 skriver tingsrätten till 

Stephens om vilka personer som tingsrätten anser är aktuella för att anta uppdraget som 

god man, advokaten Nils-Göran Borna, lagmannen Nils Rappe och advokaten Fredrik 

                                                 
91 F I:12. Växjö tingsrätt slutligt beslut. 1976-06-22. 
92 F I:12. Växjö tingsrätt slutligt beslut. 1976-06-22. 
93 F I:12. Göta hovrätt Beslut. 1976-09-21.  
94 F I:15. Högsta domstolen beslut nr. 464. 1977-03-16.  
95 F I:12. Växjö tingsrätt Hemställan om yttrande. 1977-03-17.  
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Zethraeus.96 På detta svara Stephens på grund av ”storfinansen” kan vara inblandad och 

att hon inte känner Nils Rappe och att han inte känner henne vill hon inte att han 

förordnas som god man. Samt att hon försätter motsätta sig Zethraeus.97 Under den här 

perioden kommer även Zethraeus skicka in en inlaga till Växjö tingsrätt om hur en god 

man bör bete sig för att accepteras av Florence Stephens enligt hans erfarenhet. Han 

skriver:  

Enligt min uppfattning skall en god man, som accepteras av fröken Stephens, 

helt följa hennes önskemål beträffande förvaltningen. Bland sådan bestämda 

önskemål märkes uppsägning av nuvarande arrendatorer å huvudgården samt 

skötsel av jordbruket i egen regi. […] Det är otänkbart att någon 

ansvarskännande person kan åtaga sig uppdrag som god man under angivna 

förutsättningar. 98 

Han skriver även att om någon vägrar hennes önskemål kommer hon inte acceptera den 

personen som god man och därav ansöka om att få byta god man.99 

I april 1978 kommer det slutliga beslutet om förordandet av god man. I beslutet framgår 

det att Stephens innan Nils Rappe var betänkt till uppdraget hade Stephens motsatt sig 

Nils-Göran Borna som god man. Efter att Borna sagt att han inte längre kan anta 

uppdraget, bytte överförmyndarnämnden inriktning till Zethraeus enligt beslutet. 

Zethraeus motiveras med att han har lång erfarenhet med att driva bruket och att 

överförmyndarnämnden finner honom den mest lämpliga personen för uppdraget.100 

Tingsrätten sammanfattar situationen på följande sätt:  

att Florence Stephens motsätter sig såväl att någon god man förordnas för 

henne som att – om så ändock sker – Rappe och Zethraeus utses till 

uppdraget  

att överförmyndarnämnden avstryker att Rappe förordnas och hemställer att 

Zethraeus utses till uppdraget 

samt att Zethraeus och Rappe är de enda av de personer som varit på förslag 

till uppdraget som är villiga att åtaga sig detta, Rappe dock med den 

inskränkningen att han ej önskar komma i fråga därest Florence Stephens 

föredrar någon annan.101 

Med detta skriver tingsrätten att de skäl som Högsta domstolen i sitt beslut anfört 

fortfarande kvarstår. Enligt tingsrätten innebär detta att god man kan förordnas utan 

                                                 
96 F I:12. Växjö tingsrätt. 1977-12-06.  
97 F I:12. Till Växjö Tingsrätt. 1977-12-10.  
98 F I:12. Till Växjö tingsrätt, Fredrik Zethraeus. 1977-08-25.  
99 F I:12. Till Växjö tingsrätt, Fredrik Zethraeus. 1977-08-25.  
100 F I:12. Växjö tingsrätt slutligt beslut. 1978-04-06.  
101 F I:12. Växjö tingsrätt slutligt beslut. 1978-04-06.  
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Stephens samtycke. Beslutet som tars blir då det finns många omständigheter som måste 

beaktas och att förvaltaren bör vara intresserad av att driva bruket: 

Zethraeus får till följd av sin långa förtrogenhet med förvaltningen, som han 

skött mycket förtjänstfullt, och med beaktande av förhållanden 

överförmyndarnämnden i sina två senaste yttranden pekat på vara den som är 

bäst skickad att sköta förvaltningen. […] undgå att förordna Zethraeus till 

uppdraget.102 

Två månader senare får Stephens en skrivelse av advokat Du Rietz som tackar för den 

gästfrihet som han och hans fru blev erbjudna när han var på besök. I skrivelsen står det 

att Du Rietz hade träffat Zethraeus och hade diskuterat ett flertal saker. De kom in på att 

Zethraeus hade haft dålig kontakt med Stephens. I skrivelsen står följande om detta: 

Zethraeus omtalade, att han under senare år icke haft personlig kontakt med 

fröken Stephens och att fröken Stephens framfört sina önskemål till den av 

hans sekreterare, som biträdde honom med fröken Stephens ärenden. Han 

beklagade, att ett förtroendefullt samarbete inte kommit till stånd Er 

emellan.103 

Du Rietz fortsätter med att skriva om hur Zethraeus gav ett förslag:  

att han [Fredrik Zethraeus] icke hade någonting emot att jag, om jag nu ville 

det, jämsides med honom förordnades såsom god man åt fröken Stephens 

[…] Jag är glad över att fröken Stephens vid vårt samtal idag gick med på 

detta som en lösning för den närmste tiden.104 

Den 18 juli 1978 skriver Du Rietz en inlaga till Göta hovrätt angående det 

lösningsförslag. I inlagan redogör han för den dåliga kommunikationen mellan Stephens 

och Zethraeus och att Zethraeus har övervägt att entlediga sig från uppdraget men att 

han har haft svårt att finna någon som kan anta sig uppdraget. Du Rietz skriver att han 

från Norrköping inte kan överta uppdraget helt och att Zethraeus och Du Rietz bör 

därför anta uppdraget som god man till Stephens tillsammans.105 En vecka efter detta 

skriver Zethraeus till hovrätten och bekräftar det som Du Rietz har framfört och menar 

att detta kan hjälpa kommunikationen mellan Zethraeus och Stephens.106 

I september samma år inleds processen och den 18 samma månad kommer protokollet 

vilket gav överförmyndarnämnden 10 dagar på sig att svara.107 Nämnden svara jakande 

                                                 
102 F I:12. Växjö tingsrätt slutligt beslut. 1978-04-06.  
103 F I:12. C. W. Du Rietz.1978-07-18.  
104 F I:12. C. W. Du Rietz. 1978-07-18.  
105 F I:12. Till Göta hovrätt, C. W. Du Rietz. 1978-07-18. 
106 F I:15. Till Göta hovrätt, Fredrik Zethraeus. 1978-07-25. 
107 F I:12. Göta hovrätt protokoll. 1978-09-18.  
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inför förslaget108 och den 13 oktober tar hovrätten beslutet att: ”Du Rietz förordnas att 

jämte Zethraeus vara god man för henne [Florence Stephens]”.109 

6.3 Äganderätten 

I samma dom som Stephens blir myndigförklarad skriver tingsrätten: ”att Florence 

Stephens förmåga att förvalta sin egendom inte har ökat sedan 1957”.110 Den 22 juni 

1976 skriver tingsrätten: ” Zethraeus, som har lång erfarenhet av förvaltningen av 

Florence Stephens egendom, är lämplig för uppdraget”.111 Även Zethraeus benämner 

Huseby som Stephens egendom i en skrivelse till samtliga anställda, där han skriver att 

han har blivit tillsatt som god man och ska därför förvalta: ”fröken Stephens 

egendom”.112  

1971 i en inlaga till Växjö tingsrätt skriver Stephens att: ”Jag har också anmärkt på att 

förmyndaren icke på sätt jag önskat tillvaratagit mina intressen vad gäller min egendom 

berörande sjöar och vattendrag”.113 

I september 1975 skriver Stephens till Göta hovrätt om sin rätt till ”Snugge”.114 I 

inlagan skriver hon att hon har köpt gården med en: ”vanlig äganderätt på samma sätt 

som jag köper vilken bondgård som helst”.115 Senare i Inlagan framkommer det att 

”Snugge” har utarrenderats privat utan Stephens närvaro och att de uppgifter hon i 

senare fall hade fått inte stämmer överens med situationen. Hennes uppfattning är att ett 

arrendekontrakt inte kan skrivas under i avsaknad av ägaren. Vidare menar hon att en 

renovering av taket, där torvtaket tagits bort och ersatts av ett modernt tegeltak, detta 

emot hennes protester. Hon skriver även att: ”det är för närvarande advokat Zethréaus 

som bär hela ansvaret och i dessa ärenden bör han allvarligt höras”.116 Vidare skriver 

hon även att hon anser att förmyndarförvaltningen inte utnyttjar sjömalmerna och 

därigenom går miste om betydande resurser.117 

                                                 
108 F I:15. Alvesta kommun överförmyndarnämnden. 1978-09-21.  
109 F I:17. Göta hovrätt beslut. 1978-10-13.  
110 F I:12. Växjö Tingsrätt dom. 1976-05-28. 
111 F I:12. Växjö tingsrätt slutligt beslut. 1976-06-22. 
112 F I:12. Fredrik Zethraeus Advokatbyrå. 1976-06-23.  
113 F I:20. Till Växjö Tingsrätt. 1971-08-25.  
114 ”Snugge” är Kristina Nilsson födelsehem som ligger Vederslövs församling: Franzén, Nils-Olof. 

Christine Nilsson. Svenskt biografiskt lexikon. https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8940. 

(hämtad: 2017-07-28). 
115 F I:12. Kungl. Göta Hovrätt. 1975-09-19.  
116 F I:12. Kungl. Göta Hovrätt. 1975-09-19.  
117 F I:12. Kungl. Göta Hovrätt. 1975-09-19.  

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8940
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1978 skriver Du Rietz till Arkitekt SAR Tore Klarén om de pågående reparationerna av 

en fasad på Huseby. Han skriver att han tycker att det bör utföras med större omsorg 

denna gången så att inte nya skador uppstår, han skriver även:  

Jag anser inte, att fröken Stephens blir fullt kompenserad genom att nu 

pågående arbeten utföres till entreprenörens självkostnad. Jag ifrågasätter, 

om icke kostnaderna för nu pågående arbeten helt borde bäras av 

entreprenören.118 

Han skriver även senare att han inte vill att firman Riab blir relevant för ytterligare 

beställningar förrän de pågående arbetena avslutas och han kan göra en bedömning av 

dessa.119 

Nästa månad skickar Klarén sin tidrapport till Zethraeus. I rapporten skriver Klarén 

kortfattat om alla viktiga detaljer kring det fullständiga projektet. Första inlägget är för 

vecka 40 då en granskning av kostnader har skett med: ”adv. Du R. och FIZ”. vecka 43 

har han ett samråd med ”D.R”. m.m.120    

Stephens har som tidigare nämnt tydliga intentioner med Huseby bruk som tidigare 

citeras, i 6.3 God man, ur Zethraeus inlaga den 3 juni 1976 som senare används som en 

motivering att god man bör förordnas. 

1975 skriver Zethraeus till Växjö tingsrätt om att få tillstånd att: ”Döda befintliga 

inteckningar uti fastigheterna Huseby 1: 1 m.fl. å tillhopa 1.930.000 kronor samt 

fastställa nya inteckningar samma fastigheter å 2.010.000 kronor”.121 Den 17 april 

samma år förs ett protokoll av Växjö tingsrätt om målet. De skriver att Zethraeus hade 

blivit tilldelad rätten till det han frågar efter den 17 februari. Och att Florence Stephens 

hade skickat ett besvär över detta den 4 april efter att besvärstiden var slut. Därav 

avisades Stephens besvär.122 Detta målet kommer överklagas två gånger av Stephens, 

först till Göta hovrätt som kommer avslå hennes besvära den 11 juni123 och slutligen till 

Högsta domstolen som också avslår hennes besvär den 10 februari 1976.124 

I mars 1971 skriver Stephens en inlaga angående Zethraeus ansökan om ökat arvode. 

Hon skriver:  

                                                 
118 F I:15. Advokaten C. W. Du Rietz. 1978-10-30.  
119 F I:15. Advokaten C. W. Du Rietz. 1978-10-30.  
120 F I:15. Tore Klarén tidrapport. 1978-11-20.  
121 F I:18. Fredrik Zethraeus Advokatbyrå. 1975-01-22.  
122 F I:12. Växjö tingsrätt protokoll. 1975-04-17.  
123 F I:12. Göta hovrätt beslut. 1975-06-11.  
124 F I:12. Högsta domstolens beslut nr 234. 1976-02-10.  



  

 

25 

Jag finner det anmärkningsvärt, att förmyndaren nu begär att hans arvode 

skall höjas från det för 1968 fastställda beloppet kr 36.000 med 13 % = 

4.600, eller till kr 40.600. Hans uppdrag skötes rent rutinmässigt.125 

Hon skriver även att majoriteten av hennes fastigheter har utarrenderats eller uthyrts till 

vad hon anser är för låga priser. Hon skriver även att om det begärda beloppet fastställs 

kommer kostnaden för administrationen närma sig 1/7-del av bruttointäkterna. Senare i 

skrivelsen står det att:  

Det arvode som min förmyndare begärt, i vilket alltså icke ingår någon 

ersättning för havda kostnader, eller kr 40.600, […]. Jag får själv åtnöjas 

med 12.000 kronor per år till mina personliga utgifter utöver 

hushållskostnader – ett belopp som varit oförändrat under många år och 

alltså ej ökat i förhållande till konsumentindex. 12.000 kronor motsvara ej 

2% av redovisad bruttoinkomst på min förmögenhet – drygt 700.000.126 

Några dagar efter att Fredrik Zethraeus blir tilldelad positionen som god man skriver 

han till: ”samtliga anställda, hyresgäster, arrendatorer hos och avtalspartners med 

förvaltning för Huseby Bruk”.127 Om att Stephens blev myndig den 18 juni och att han 

har blivit förordnad som god man. I brevet skriver han att förvaltningen kommer 

fortsätta som tidigare till domstolen förordnar annat och att:  

I princip skall avtal i försättningen träffas i samråd mellan fröken Stephens 

och mig. Rättshandlingar. Såsom inköp, försäljningar, upplåtelser eller 

uppsägningar vidtagna endast av fröken Stephens, om de strider mot mina 

beslut, komma att bli ogiltighetsförklarade. I alla angelägenheter torde Ni 

alltså även fortsättningsvis hänvisa Er till mig [Zethraeus].128 

1978 i samma skrivelse där Du Rietz föreslår att han ska bli god man tillsammans med 

Zethraeus skriver han även att han har framfört Stephens klagomål. ”Jag framförde 

fröken Stephens anmärkningar om att fröken Stephens icke blivit underrättad i förväg 

om de mycket betydande investeringarna, som skedde under 1977 vad gäller gödselstad 

och siloanläggning vid ladugården”.129  

7 Analys och Diskussion 
Här kommer materialet diskuteras med utifrån tidigare forskning, frågeställning och 

teorier om äganderätt. 

                                                 
125 F I:17. Till Växjö Tingsrätt. 1971-03-08.  
126 F I:17. Till Växjö Tingsrätt. 1971-03-08.  
127 F I:12. Fredrik Zethraeus Advokatbyrå. 1976-06-23.  
128 F I:12. Fredrik Zethraeus Advokatbyrå. 1976-06-23.  
129 F I:12. Till fröken Florence Stephens, C. W. Du Rietz. 1978-06-18.  
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7.1 Analys angående myndigförklaringen 

Jag valt att inkludera de försök som börjar under 1974 för att se om förslaget om 

lagändring påverkar tvisterna något. 25 september 1974 är dessa lagändringar påtänkta 

vilket kan ses i utdraget av departementsnytt som Du Rietz skickar till Stephens.130 

Detta sker innan hennes besvär behandlas av Högsta domstolen som kommer avslå 

det.131 Vid denna tidpunkt går det säga att förslaget inte har haft någon större påverkan.  

Efter detta kommer Stephens få två skrivelser om lagändringarna132 samt att SFS 

kommer att publiceras den 23 december 1974.133 Stephens har härmed god insikt över 

lagändringen och att den träder i kraft första januari 1976, ändå gör hon ett nytt försök i 

september 1975 till Göta hovrätt som kommer avslå hennes önskan.134 Stephens 

kommer överklaga till Högsta domstolen som först den 10 februari kommer 1976 som 

avslog överklagan.135  

Förslaget om lagändring visar sig inte vara markant eller uppvisa någon förändring från 

varken domstolen eller Stephens, även med god kunskap om lagändringen väntar inte 

Stephens med att söka tills den träder i kraft utan fortsätter försöka. Från domstolens 

sida verkar inte något betänkande över lagändringen göras i domen av hennes mål innan 

lagen träder i kraft heller. Det närmsta är att presidenten i Göta hovrätt skickar en 

skrivelse med lagändringarna till Stephens.136  

Wångmar skriver att Stephens blev myndig först 25 maj 1976 genom ett beslut av 

tingsrätten och att: ”överförmyndarnämnden i Alvesta kommun avstyrkt att hon blev 

myndigförklarad, medan hennes förmyndare tillstrykt att hon blev förklarad myndig”.137 

Han fortsätter med att skriva att myndigförklaringen skedde mot bakgrunden av en 

lagändring i föräldrabalken.138  

I undersökningen går det att bekräfta att myndighetsförklaringen sker med motiveringen 

att lagen har ändrats och att det inte längre finns någon anledning att Stephens var 

omyndigförklarad den 25 maj 1976.139 

                                                 
130 F I:18. Från Advokaten C. W. Du Rietz. 1974-09-25.   
131 F I:15. Kungl. Maj:ts beslut. 1974-09-25.  
132 F I:19. Landshövdingen i Kronobergs län. 1974-11-07; F I:12. Presidenten i Göta hovrätt. 1975-02-05.  
133 SFS 1974: 1038. Föräldrabalken. 
134 F I:12. Göta hovrätt protokoll. 1975-10-22.  
135 F I:12. Högsta domstolens beslut nr. 235. 1976-02-10.  
136 F I:12. Presidenten i Göta hovrätt. 1975-02-05.  
137 Wångmar. 2010. S. 302. 
138 Wångmar. 2010. S. 302. 
139 F I:12. Växjö tingsrätts dom. 1976-05-28.  
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Jag vill hävda att Zethraeus har en större roll en Wångmar antyder, han skriver att 

Zethraeus är för att häva omyndigförklaringen men Wångmar skriver inget om 

korrelationen mellan Zethraeus inställning och beslutet som tas.140 I Växjö tingsrätts 

dom 28 maj 1976 får domen motiveringen att Zethraeus är för beslutet och att 

överförmyndarnämnden är emot det och att det inte längre finns en grund för henne att 

fortsätta vara omyndig.141 Även om det är svårt att säga hur stor roll Zethraeus spelar i 

beslutet är hans ställning till beslutet viktig nog att nämnas i domen.  

7.2 Analys angående tvisten av god man 

Efter domen den 28 maj 1976 kommer det dröja till den 5 juni innan beslutet träder i 

kraft.142 Under denna tiden menar Wångmar att det kommer ett temporärt beslut om att 

förordna en god man åt Stephens tas som sedan kommer bekräftas den 22 juni. Han 

fortsätter med:  

Till uppdraget utsågs den avgående förmyndaren Fredrik Zethraeus, vilket 

Florence Stephens överklagade till Högsta domstolen, som i mars 1977 biföll 

hennes överklagan och återförvisade frågan till Växjö tingsrätt. Frågan om 

god man löstes i september 1978, då fröken Stephens accepterade att det 

tillsattes två gode män143 

Han skriver sedan att dessa två är Zethraeus och Du Rietz. Sammanfattningen som 

Wångmar ger är överensstämmer med materialet men vissa detaljer utelämnas.  

Redan samma dag som domen om att häva Stephens omyndigförklaring tas skriver 

överförmyndarnämnden en inlaga till tingsrätten, i inlagan står det att om Stephens ska 

förklaras myndig bör en god man förordnas åt henne då hon på grund av hög ålder 

behöver hjälp: ”bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person”.144 Samt 

att Zethraeus skickar en inlaga den 3 juni till Växjö tingsrätt där han förklara hur en god 

man eller förvaltare bör bete sig för att Stephens ska acceptera den. Han menar att det 

krävs att personen i fråga ska följa Stephens alla önskemål annars kommer hon ansöka 

om att få en ny. Han skriver här även om de intentioner Stephens hade i samband med 

att bli myndig.145 

Att beslutet den 22 juni 1976 sedan överklagas till Högsta domstolen kommer ske. I 

beslutet från 22 juni står det att Florence Stephens: ”anser att det bör ankomma på Göta 

                                                 
140 Wångmar. 2010. S.302. 
141 F I:12. Växjö tingsrätt dom. 1976-04-28.  
142 F I:18. Riksskatteverket valprövningsnämnden. 1976-11-05.  
143 Wångmar. 2010. S. 303. 
144 F I:12. Alvesta kommun överförmyndarnämnden. 1976-05-28.  
145 F I:12. Fredrik Zethraeus Advokatbyrå. 1976-06-03.  
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hovrätt att avgöra om god man skall förordnas och att hon i varje fall motsätter sig att 

Zethraeus utses till uppdraget”.146 Göta hovrätt kommer avslå Stephens överklagande 

den 21 september samma år147 var på Stephens kommer hänvisa målet till Högsta 

domstolen. Högsta domstolen skriver att särskilda skäl finns och att det därför går att 

bortses från Stephens motvilja till god man men att en annan än Fredrik Zethraeus 

förordnas. Med detta undanröjer Högsta domstolen tidigare beslut i målet och 

återförvisar målet till tingsrätten.148  

En möjlig förklarning till Florence Stephens starka motstånd till Zethraeus som god 

man kan bero den relation de hade till varandra. I en skrivelse 1978 från Du Rietz till 

Stephens skriver han om sitt möte med Zethraeus och vad de har pratat om. En av de 

saker som förekommer är att Zethraeus nämner att han under de senare åren inte har 

haft personlig kontakt med Stephens utan att hon föredrar att kontakta honom genom 

Zethraeus sekreterare.149 Detta bekräftas ytterligare i en skrivelse av Zethraeus till Göta 

hovrätt där han menar att förslaget tillrätta två gode män kan bidra med ett bättre 

samarbete mellan honom och Stephens. Samt att de kan medföra bättre tillvaro för 

henne.150 Du Rietz förklarar den dåliga kontakten mellan Stephens och Zethraeus på 

följande sätt: ”Anledningen till fröken Stephens motsatsförhållande till Zethraeus kan 

vara, att han först blev förmyndare för henne efter förre advokaten Malmqvist, som hon 

ogillade i allra högsta grad och enligt min uppfattning med all rätt”.151 Därför bör 

relationen mellan Stephens och Zethraeus anses vara en bidragande faktor till Stephens 

försök att undvika att Zethraeus förordnas som god man. 

En annan detalj som kan läggas till i Wångmars skrift är att under perioden mellan att 

högsta domstolen återförvisat frågan till tingsrätten, den 16 mars 1977 och tills: ”frågan 

löser sig under september månad 1978”152 kommer ett flertal möjliga kandidater som 

ska anta uppdraget motarbetas av Stephens. Under denna perioden har tingsrätten ännu 

en gång förordnat Zethraeus tillfälligt som god man.153 Slutligen den 6 april 1978 

kommer Zethraeus förordnas som god man. Anledningen är dels att 

                                                 
146 F I:12. Växjö tingsrätt slutligt beslut. 1976-06-22. 
147 F I:12. Göta hovrätt Beslut. 1976-09-21.  
148 F I:15. Högsta domstolen beslut nr. 464. 1977-03-16.  
149 F I:12. Från advokaten C. W. Du Rietz. 1978-07-18.  
150 F I:15. Till Göta hovrätt, Fredrik Zethraeus. 1978-07-25. 
151 F I:12. Till Göta hovrätt, C. W. Du Rietz. 1978-07-18.  
152 Wångmar. 2010. S. 303.  
153 F I:12. Växjö tingsrätt. Hemställan om yttrande. 1977-03-17.  
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överförmyndarnämnder menar att han är mest kvalificerad och att Florence har 

motarbetat andra kandidater.154  

Under juli månad 1978 kommer en ny plan för att lösa situationen formuleras, lösningen 

kommer involvera att Du Rietz ska tillsammans med Zethraeus vara gode män åt 

Stephens. Denna gång är relationen mellan Stephens och Zethraeus central för frågan. I 

skrivelsen den 18 juli 1978 av Du Rietz skriver han att han har tillsammans med 

Zethraeus diskuterat förslaget att han tillsammans med Zethraeus kan vara gode män, 

något som Zethraeus inte var emot. Du Rietz skriver även om att han är glad över att 

Stephens hade accepterat detta lösningförslag.155 Redan samma dag skickar Du Rietz en 

inlaga till Göta hovrätt om lösningsförslaget, som tidigare nämnt skriver han här om den 

dåliga relationen som finns mellan Stephens och Zethraeus och motiverar därför att det 

finns anledning att förordna honom som god man men att han inte kan anta tjänsten 

själv då han bor i Norrköping. Han skriver även att både Zethraeus och Stephens har 

accepterat förslaget. 

18 september 1978 utkommer protokollet av Göta hovrätt som är för beslutet att Du 

Rietz ska förordnas som god man jämsides Zethraeus.156 Överförmyndarnämnden 

kommer svara jakande den 21 september och beslutet tas den 13 oktober.157 Att frågan 

om Stephens gode man här är löst går att se då alla parter nu är positivt inställda till det 

beslut som togs. Officiellt var frågan löst först i oktober när hovrätten tar beslutet, 

månaden efter det Wångmar anger. Det är möjligt att han skriver september då 

överförmyndarnämnden svara redan i september vilket betyder att alla inblandade då är 

jakande inför det kommande beslutet och därför endast väntar på beslutet ska tas.  

Richard Pipes skriver att staten i olika sammanhang har gjort inskränkningar på 

enskilda personers äganderätt och att i moderntid sker detta med motiveringen det 

”allmänna bästas”.158 Han skriver även att under 1900-talet sattes det allmänintresset i 

regel före den enskilde ägarens intresse, detta förändras inte förrän på 90-talet.159  

                                                 
154 F I:12. Växjö tingsrätt slutligt beslut. 1978-04-06.  
155 F I:12. Från advokaten C. W. Du Rietz. 1978-07-18.  
156 F I:12. Göta hovrätt protokoll. 1978-09-18.  
157 F I:15. Alvesta kommun överförmyndarnämnden. 1978-09-21; F I:17. Göta hovrätt beslut. 1978-10-

13.  
158 Pipes. 2002. S. 223. 
159 Pipes. 2002. S. 249. 
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7.3 Äganderätt 

För att motivera behovet av att förordna en god man åt Stephens skriver Först Zethraeus 

en förklarning av Stephens intentioner med Huseby som sedan kommer att användas av 

Växjö tingsrätt och Högsta domstolen. Det Zethraeus skriver är att hon ska säga upp 

godsarrendatorn, sköta jordbruket med häst och plog och starta nya industrier. Zethraeus 

menar att detta kommer drabba både anställda, hyresgäster och arrendatorer.160 Här går 

det se samma tendenser som Pipes skriver om där staten inskränker enskilda personers 

äganderätt med skäl att det är för det ”allmänna bästas”. Även om de fall som pipes 

presenterar är mer omfattande i storleken har hans teori ändå likheter med fallet som 

Stephens råkar utför. Först, enligt Honoré har ägaren rätten att bestämma vem som 

nyttjar egendomen och hur de nyttjas,161 så om Stephens vill säga upp arrendatorer och 

bruka jord på ett annat sätt bör hon har rätten att göra så. Den andra delen är att detta 

kan på olika sätt påverka arrendatorer, hyresgäster och anställda negativt, vilket blir 

skälet till varför en god man bör förordnas. Här ställer staten det ”allmänna bästas” 

emot Stephens intentioner med sin egen egendom. Resultat blir att domstolen vinner 

och god man förordnar för att förhindra Stephens från att göra det hon vill.162 Därav 

inskränker staten på Florence Stephens äganderätt med skäl att det blir bättre för 

allmänheten. 

I samband med statens försök att motarbeta Stephens avsikter med bruket går det att 

fråga till vilket utsträckning som Stephens ägde Huseby under förmyndar- och god 

manstiden. Pipes skriver att äga är att ha ensamrätt till att utnyttja tillgångarna och att 

avyttra dem. Detta ska ske med ett formellt bekräftande av offentliga myndigheter.163 

Att myndigheterna erkänner att egendomen är Florence Stephens är tydligt, i ett flertal 

av domstolsprotokoll och beslut benämner dessa Huseby som Florence Stephens 

egendom.164  

Men för att analysera ifall Stephens har ensamrätt på att utnyttja och avyttra sin 

egendom används Tony Honorés uppdelning av begreppet äganderätt som delas upp i 

11 delar. Vissa av delarna kommer inte diskuteras då det inte finns tillräckligt med stöd 

från materialet för att argumentera kring dessa delar. Därför kommer följande delar inte 

                                                 
160 F I:12. Fredrik Zethraeus Advokatbyrå. 1976-06-03. 
161 Hansson. 1994. S. 70. 
162 F I:15. Högsta domstolen beslut nr. 464. 1977.03.16.  
163 Pipes. 2002. S. 15. 
164 F I:12. Växjö tingsrätt beslut. 1976-05-28; F I:12. Växjö tingsrätt slutligt beslut. 1976-06-22. 
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diskuteras: rätten till trygghet, ärftlighet, frånvaro av förfallotid, förbud mot skadlig 

användning och utmätbarhet. 

Då samman person som var förmyndare sedan blir Stephens gode man betyder att det 

går fråga om än större förändring egentligen äger rum. Zethraeus skriver själv när han 

nyligen blivit förordnad som god man att förvaltningen kommer fortsätta som tidigare 

och att han har sista ordet i rättshandlingar, försäljning och inköp oavsett vad som 

tidigare har förhandlats fram med Stephens. Med andra ord kan Zethraeus motsätta sig 

Stephens angelägenheter ifall de strider emot hans intresse.165  

Stephens som tidigare nämnt hade en del planer för Huseby i samband med att hon 

skulle bli myndig, som kommer motsättas av domstolen 1976. I det som Zethraeus 

förklara vill Stephens börja bryta sjömalm och hon vill att jordbruket ska brukas med 

häst och plog. Att bryta sjömalmen är något som Stephens har försök under längre tid, 

eftersom detta även förekommer i en inlaga 1971 och sedan i en inlaga till Göta hovrätt 

1975 där hon i båda fallen menar att Zethraeus inte har inlett något arbete med 

sjömalmen även om det var hennes önskan.166 Nyttjanderätt är en av de delar som enligt 

Honoré utgör begreppet äganderätt, nyttjanderätt är att den som äger något har rätten att 

nyttja föremålet på sitt sätt. Om Stephens besatt denna rätt skulle ingen kunna motsätta 

sig Stephens vilja att börja bryta malm eller ändra på jordbruket. Att domstolen 

förordna god man för att förhindra detta menar på att det finns en viss restriktion kring 

Stephens nyttjanderätt.167  

En annan rättighet som en ägare har är att den har bestämmanderätt, vilket innebär att 

den ska ha förmågan att avgöra vem som använder egendomen och hur de får använda 

den. 1975 skriver Stephens till Göta hovrätt om ”Snugge” som både har utarrenderats 

utan hennes kunskap och renoverats mot hennes vilja.168 Att hon motsätter sig 

renoveringsarbetet innebär att det är någon annan som har tillsatt renoveringen, vilket 

indikerar en inskränkning på Stephens äganderätt i form av hennes bestämmanderätt. 

En äganderätt innebär även rätten till inkomsten, vilket betyder att i fall egendomen 

producerar något har ägaren rätt till det som produceras. I Stephens fall verkar det som 

att hon inte får full tillgång till hennes inkomst. När Zethraeus försökte öka sitt arvode 

1971 skriver Stephens att hon anser att det är ogrundat att höja Zethraeus arvode ifrån 

                                                 
165 F I:12. Fredrik Zethraeus Advokatbyrå. 1976-06-23.  
166 F I:20. Till Växjö Tingsrätt. 1971-08-25; F I:12. Kungl. Göta Hovrätt. 1975-09-19.  
167 F I:12. Växjö tingsrätt slutligt beslut. 1976-06-22. 
168 F I:12. Kungl. Göta Hovrätt. 1975-09-19.  
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36 000 till 40 600 kr. Hon ansåg framförallt att detta var ogrundat då hon själv endast 

fick 12 000 kr som också varit oförändrat under många år. Hon fortsätter med: ”12.000 

kronor motsvara ej 2% av redovisad bruttoinkomst på min förmögenhet – drygt 

700.000”.169 Anledningen till att hon skriver redovisad är att Zethraeus i försök att öka 

sitt arvode bifogade årsräkningen. Med andra ord får inte Stephens tillgång till någon 

större summa av inkomsterna som Huseby producerar. 

En ägare har även rätt till kapitalet av en egendom genom att sälja eller pantsätta sin 

egendom. 1975 skriver Zethraeus till Växjö tingsrätt om att han vill döda befintliga 

inteckningar på Husebys fastigheter. Han vill ersätta inteckningarnas värde genom att 

först döda dem och sedan fastställa nya inteckningar i samma fastigheter. Zethraeus 

ansökan går till tingsrätten där som kommer svara jakande på ansökningen. Stephens 

först efter besvärstiden lämnar hon besvär men Göta hovrätt kommer avslå samt Högsta 

domstolen avslår henne när hon för andra gången lämnar besvär.170 Även om 

anledningen till avslagen är hennes sena besvär, utelämnar inte det att någon annan 

person än Stephens kunde ta initiativ till att hantera pantbreven med stöd av domstolen.  

Slutligen skriver Honoré om ”återstodskaraktären,” han beskriver detta som att ägaren 

har ett unik förhållande till egendomen, att ägaren har rättigheter som ingen annan har, 

och att ägaren har rättsligt stöd. Detta påminner om Pipes definition att ägande stödjs av 

en myndighet, och som tidigare skrivet erkänner domstolen vid flertal tillfällen 

egendomen att tillhöra Stephens. Även Zethraeus skriver att om ”fröken Stephens 

egendom” när han berör Huseby. Vilket indikerar vem som äger Huseby och därav bör 

ha rättigheterna som följer.  

Det går se att det finns många inskränkningar emot olika delar av Stephens äganderätt, 

detta betyder inte nödvändigt vis att Stephens inte hade äganderätten av Huseby eller att 

hennes äganderätt inte respekterades. Men det visar att hennes äganderätt inte var helt 

absolut och att den hade vissa problem med att andra kunde motsätta sig hennes beslut 

om egendomen. 

8 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis går det säga att förslaget om lagändring i föräldrabalken inte 

förändrade något förrän lagändringen faktiskt gick igenom. Samt att lagändringen var 
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ett av de ledande argumenten för att Stephens skulle återfå sin myndighet men att 

Zethraeus också är en bidragande faktor till hävandet av omyndigförklaringen 1976.  

Kort in på att Stephens blir förklarad myndig börjar en debatt om att förordna en god 

man åt Stephens som kommer blir lång och komplicerad, först för att Stephens 

motsätter sig att bli förordnad god men sedan på grund av att hon motsätter sig alla som 

är på förslag att anta uppdraget. Under denna tiden kommer Zethraeus anta uppdraget 

tillfälligt. Frågan kommer inte lösa sig förrän 1978 oktober då Du Rietz kommer 

förordnas som god man tillsammans med Zethraeus för att minska avståndet mellan 

Zethraeus och Stephens. 

Stephens var Huseby ägare men hennes äganderätt blev inskränkt både från statens håll 

med motiveringen att det var för det ”allmänna bästas” och även olika delar som 

nyttjanderätten, bestämmanderätten, rätten till inkomst och kapital blir på olika sätt 

inskränkta med stöd av domstolen. Med andra ord hade Florence Stephens äganderätten 

men den var inte absolut.  

9 Didaktisk reflektion 
I kursplanen för gymnasiet i ämnet historia står det att: ”undervisningen ska bidra till 

insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar”.171 

Med andra ord ska undervisningen leda till att ge eleverna möjlighet att utveckla empati 

för de historiska figurer de studerar. Florence Stephens som redan i inledningen 

beskrivs som en intressant person utgör därav en bra person för elever att sätta sig in i. 

Perioden som uppsatsens undersökning kan vara en tydlig punkt för att se hur en person 

kan föra en kamp för att förbättra sitt liv. I Styrdokumenten står det även att 

undervisning i historia ska utveckla elevernas kunskaper om personer utifrån olika 

tolkningar och perspektiv, utveckla sin förmåga att hantera historiska frågeställningar 

samt att de ska utveckla sin källkritik.172  

Med detta i bakgrund går det att skapa en uppgift som främst hanterat källkritik och 

historisk empati men även delvis deras förmåga att hantera historiska frågeställningar. 

Den historiska empatin förankras i de omständigheter som Florence Stephens hade, att 

hon var omyndig, kämpade för att ändra på det och för att återfå sin handlingskraft.  

                                                 
171 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Stockholm. 2011. S. 1. 
172 Skolverket. 2011. S. 1. 
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Källkritiken i uppgiften kommer ifrån användningen av materialet som undersökningen 

använt. Då majoriteten av materialet är ”datorskrivet” är det lättläsligt i det flesta fall, 

därför minskar svårigheterna att använda det i klassrumsmiljö. Det bra med materialet 

är att det ibland går se tydliga tendensiösa drag ifrån aktörerna som kan ifrågasättas 

samtidigt som material som domstolen utgör en mer neutral grund. Med andra ord kan 

eleverna analysera vilka av de olika dokumenten som är mer sant, vilka tendenser som 

finns och även diskutera varför en aktör hävdar något. Självfallet väljs delar av 

materialet ut av läraren så det inte blir en överväldigande mängd för eleverna. Att följa 

ett rättsmål från Växjö tingsrätt till Högsta domstolen kan vara en lämplig storlek för en 

uppgift till eleverna då de får se hur situationen utvecklas.  

Att eleverna utvecklar sin förmåga att hantera historiska frågeställningar kommer ifrån 

hur uppgiften designas, Lindström och Pennlert skriver om hur ”projektarbeten” i grupp 

kan följande behandlas: ”problemlösning, utbyte av kunskap och åsikter, jämförelse av 

uppfattningar diskussioner och värderingar”.173 De skriver även att arbeta med ”frågor” 

kan: ”utmana elevers tänkande, stimulera deras kommunikativa färdigheter och genom 

svaren försöka förstå hur någon uppfattar något”.174 Vilket leder tillbaka till historisk 

empati. 

Sammanfattningsvis går det att designa en gruppuppgift där eleverna försöker svara på 

frågor kring en episod i Florence Stephens liv med hjälp av historiska källmaterial som 

kommer utmana elevernas samarbete. Detta leder till att eleverna utveckla deras 

källkritik och förmåga att arbeta med historiska frågeställningar. Uppgiften ger även 

eleverna möjlighet att utveckla en empati inför historiska figurer. 

 

 

                                                 
173 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke. Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik. 

6. Uppl. Ungern: Interpress. 2016.  S. 62. 
174 Lindström. 2016. S. 61. 
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10 Källhänvisning  

10.1 Otryckta källor 

Växjö Universitetsbibliotek. Husebyarkiven. Florence Stephens arkiv: F I: 

Förmynderiet. F I:12, F I:15 – F I:20. 
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