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Abstract 
The road to Florence Stephen's declaration of invalidity 

 
A qualitative study of how Småland local media depict Florence Stephen's declaration of invalidity 

 

This is a study that deals with the way in which Florence Stephen's declaration of affairs 

is viewed from the perspective of the local press. Previous research done in the field 

shows that Stephen was declared invalid on February 23, 1957, and the proposal for this 

was already taken on October 27, 1956. 

   

To complete the study, a qualitative text analysis has been conducted. This has been 

done with help from the newspapers Smålandsposten, Kronobergaren and Växjöbladet. 

Lukes and Focault's power perspective has been used as theoretical tools to analyze the 

results of the study. The result of the study shows that the papers depict the course 

starting from the first hearing on January 17, 1957 until Stephens asks himself 

unauthorized. Until her declaration of confidentiality, the newspapers write partly why 

the decision on her declaration of invalidity was taken and partly who made the 

decision. In newspapers, it is also possible to read that Stephen opposed the decision 

and fought for his authority. In addition, historical perspectives are presented regarding 

the negative development that occurred during her time as a user owner.  

 

Keywords 
Huseby bruk, Florence Stephens, local press, declaration of invalidity and power 

perspective. 

 

Tack 
Ett stort tack riktas till studiens handledare Erik Wångmar.   
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1  Inledning 

”Jag har blivit lurad”. Uttrycket kommer från Florence Stephens som uttryckte sin 

frustration över att hon blivit bortlurad sin myndighet och detta kom hon att fortsätta 

säga så länge hon levde.1 Den 23 februari 1957 begärde sig Florence Stephens 

omyndigförklarad. Hon blev rekommenderad att själv omyndigförklara sig och att 

denna skulle förbli kortvarig. Men till hennes frustation kom hon inte att bli myndig 

förrän 19 år senare.  

Stephens fick efter sin far Joseph Stephen, 1934, ärva Huseby bruk vilket hon sedan 

kom att bli ägare av. Hon var vid denna tid över 50 år gammal och då bruket övertogs 

av Florence hade dess storhetstid nått sitt slut, bland annat med anledning av den så 

kallade Husebyaffären som ägde rum under  Stephens tid som ägarinna.2  

När Husebyaffären kom på tal under mitten av 50-talet blev det en stor sak för pressen 

vilket resulterade i ett stort media fokus. Historien om hur Stephens anställda förvaltare 

utnyttjade henne var av mycket ovanligt slag och på den här tiden var inte Huseby 

”småsaker”. Det var en stor tragedi för både  Stephens men även för de som arbetade på 

Huseby. Pengar som arbetarna och deras tidigare generation ansträngt sig inbringat  

hamnade i samvetslösa förbrytares händer. Arbetarna på Huseby bruk fick ofta vänta på 

sina löner medan  förvaltarna runt Stephens gjorde sig goda förtjänster. Det hela slutade 

med att arbetarna sades upp och  Stephens blev förklarad omyndig.3  

Denna studie kommer att följa Florence Stephens väg fram till omyndigförklaringen. 

Som tidigare nämnts i inledningen omyndigförklarades Stephens den 23 februari 1957 

men redan den 27 oktober 1956 tog kommunalfullmäktige i Skatelövs ett initiativ som 

innebar att Florence Stephens behövde en förmyndare för att rädda Huseby bruk från en 

ekonomisk katastrof. Den 28 december 1956 lämnas en ansökan in till Västra Värends 

domsagas häradsrätt om att Stephens skulle bli omyndigförklarad. Men fram till den 17 

januari 1957, då inledningar mot Florence Stephens inleds, hade det varit tyst i media 

angående beslutet om Stephens omyndigförklaring och det är först då som tidningarna 

börjar skriva om omyndigförklaringen. 

                                                
1 Jansson, 1986, s 37 
2 Larsson, 1993, s 29-31 
3 Jansson, 1986, s 23 
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1.1  Syfte 

Studiens genomgripande syfte är att granska och analysera hur det tre Växjötidningarna 

Kronobergaren, Smålandsposten och Växjöbladet skildrade vägen fram till Stephens 

omyndighetsförklaring 23 februari 1957.    

 

1.2  Frågeställning 

Uppsatsens frågeställning är följande:  

-   Hur såg förloppet ut fram till omyndighetsförklaringen och hur skildras det  i 

Smålandsposten, Kronobergaren och Växjöbladet?  

 

1.3  Avgränsning  

Studien är begränsad till tre lokala tidningar, Kronobergaren, Smålandsposten och 

Växjöbladet. Ansökan angående omyndigförklaringen togs den 27 oktober 1956 av 

kommunalfullmäktige i Skatelövs kommun. Efter beslutet var taget nämns inget om 

begäran av Florence Stephens omyndigförklaring i tidningarna trots att det var öppna 

förhandlingar. Enligt Wångmar skrev tidningarna först i anslutning till förhandlingarna 

som ägde rum den 17 januari att förslaget om att omyndigförklara Stephens. Hon 

begärde sig själv omyndigförklarad den 22 februari 1957 och detta beviljades den 23 

februari av Västra Värends domsagas häradsrätt.4 Undersökningen kommer därför 

omfatta perioden mellan den 17 januari till den 23 februari 1957. Utifrån studiens 

källmaterial kommer fokus ligga på alla  tidningarnas sektioner då syftet med studien är 

hur tidningarna skildrar förloppet fram till hennes omyndigförklaring.  

       

 

                                                
4 Wångmar, 2010, s 292 
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1.4  Disposition 

I det här kapitlet presenteras studiens disposition. I kapitlet ovan har studiens syfte, 

frågeställning och avgränsning presenterats. Därefter kommer resterande kapitel att 

introduceras i följande ordning: Nedan följer en redogörelse för tidigare forskning på 

uppsatsens område. Därefter följs det upp med en beskrivning av studiens teori om 

Michael Foucaults maktperspektiv och en generell förklaring av teorin makt .  

Efter teorikapitlet kommer studiens metod och material kapitel introduceras. Kapitlet är 

uppdelat i ett metodavsnitt och ett materialavsnitt. I metodavsnittet presenteras 

tillvägagångssättet som valts för att undersöka materialet vilket  är en kvalitativ 

textanalys. I materialavsnittet beskrivs källmaterialet som är valt för studien, vilka är 

tryckta publicerade tidningar från Kronobergs län. Sedan kommer ett bakgrundskapitel 

där Huseby bruk beskrivs utifrån ett historiskt perspektiv. I kapitlet introduceras även 

både huvudpersonen Florence Stephens och hennes  omyndigförklaring. 

I uppsatsens huvuddel kommer resultatet av undersökningen presenteras. Sedan 

kommer en diskussion och analys kopplas ihop med resultat, tidigare forskning, teori 

och frågeställningen i kapitel analys och diskussion. 

Avslutningsvis avslutas uppsatsen med en didaktik reflektion.  

 

 

 

 

 

 



  
 

4 

2  Tidigare Forskning 

Tidigare forskning kring Florence Stephens och hennes omyndighetsförklaring som den 

här studien infaller inom har det inte forskat mycket om. Inte heller finns det mycket 

forskning kring Huseby bruk. Litteratur som finns om Huseby skildrar mestadels det 

historiska perspektivet om Huseby. Omyndigförklaringen nämns ytligt i den flesta 

litteraturen men forskaren Erik Wångmar skriver i boken Småländska brott i kapitlet 

Lurifaxarnas framfart – Husebyaffären 1956-1964 om Florence Stephens 

omyndighetsförklaring och den kommer vara av störst relevans i studien.5 Nedan följer 

en kort beskrivning om tidigare forskningsläge.  

Forskaren Lars-Olof Larsson har skrivit studien Det fantastiska Huseby – en 

rundvandring i tid och rum. Det är ett mer allmänt verk om Huseby bruk där Larsson tar 

upp det historiska perspektivet kring Huseby. Larsson börjar redan vid Gyllenhielms 

besittning av Huseby på 1620-talet. Därefter redogör Larsson för brukets historia i 

kronologisk ordning med dess olika ägare fram till att staten tar över Huseby bruk. 

Larsson ger en även en rundvandring genom bruks och herrgårdsmiljön på Huseby.6  

Det mest väsentliga kapitlet för den här studien är dock kapitlet Skandalernas Huseby 

blir statens där Larsson kort beskriver Florence Stephens liv och hennes 

omyndigförklaring.7 Här nämns bland annat att Stephens visade sig för godtrogen mot 

hennes förvaltare, inte minst Berl Gutenberg, vilket sedan kom att resultera i många 

skandalartade affärer samtidigt som Huseby bruk vansköttes. Efter framställningen av 

omyndigförklaringen av kommunalfullmäktige förmådde hon senare själv begära sig 

omyndig. Under tiden höll den rättsliga processen mot den så kallade Husebyaffären 

som till slut slutade 1962 med att förvaltaren Berl Gutenberg fängslades. Historien 

ledde till att Stephens och hennes ”kavaljerer” blev rikskända.8        

Amatörforskaren Eva Selling har gjort en liknande studie som Larsson om Huseby bruk, 

Huseby bruk och Bruksherrgård. Även hon presenterar Huseby bruk genom ett 

historiskt perspektiv. Selling redogör för hur familjen Stephens kom till Huseby och den 

allmänna historian kring Huseby bruk. Likaså ges en rundvandring genom Huseby Bruk 
                                                
5 Wångmar, 2010, s 289-305 
6 Larsson, 1993, Det fantastiska Huseby – En rundvandring genom tid och rum 
7 Larsson, 1993, s 29-32 
8 Larsson, 1993, s 30  
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, detta i form av bilder och text, vilket möjliggör för läsaren att följa olika platser och 

byggnader kring bruket. Selling beskriver emellertid mer ingående om Stephens liv,  

detta i förhållande till Larssons studie som istället går djupare in på omyndigförklaring.9  

Amatörforskaren Kjell Jansson har skildrat både Huseby bruk och Skatelövs utveckling 

samt fall från sent 1800-tal till de sista åren av Huseby bruk. Detta har Jansson gjort 

utifrån arbetarrörelsens och ”små folkets” historia. I boken får läsaren dels följa 

arbetares vardag och deras organisering på bruket och dels Skatelövs utveckling. 

Dessutom redogörs för de aktörer som var inblandade i Huseby bruks nedgångar utifrån 

arbetarnas perspektiv.10 Boken bygger bland annat på intervjuer från arbetare på Huseby 

bruk. Jansson intervjuar exempelvis Gunnar Frisk, skogsarbetare på Huseby bruk och 

representant för socialdemokraterna i kommunfullmäktige, som berättar hur han och 

hans partivän  i bilen på väg till ett kommun sammanträde diskuterade hur de skulle ta 

upp frågan om Florence Stephens omyndigförklaring. Detta kom  sedan att leda till 

beslutet om Florence Stephens omyndigförklaring.11  

Som tidigare nämnts kommer Erik Wångmars kapitel Lurifaxarnas framfart – 

Husebyaffären 1956-1964 i boken Småländska brott- Brott och straff i Småland under 

500 år vara högst relevant i denna studien. Forskning som gjorts tidigare har inte 

fokuserat på Florence Stephens omyndigförklaring så ingående som Wångmar gjort.  

Wångmars studie syftar till att behandla händelser som äger rum under perioden 1956-

1964. Wångmar ger dels en översiktlig bakgrund om Husebys ekonomiska problem som 

sedan kommer leda till omyndigförklaringen och dels de rättsprocesser om den 

ekonomiska brottslighet som pågick 1957-1964. Omyndigförklaringen beskrivs från den 

27 oktober 1956 då kommunalfullmäktige i Skatelövs kommun tog beslutet till den 23 

februari 1957 då den beviljas på Stephens egen begäran. Vidare framgår att det var först 

den 17 januari 1957 som de tre tidningarna Kronobergaren, Smålandsposten, 

Växjöbladet skrev om förslaget att omyndigförklara Florence Stephens.12  

Såväl Larsson som Wångmar hävdar att Stephens var godtrogen mot hennes förvaltare 

som till stor del fick ta hand om ledningen på bruket. Vidare går det i Wångmars studie 

att utläsa att Huseby och Stepehns  i mångt och mycket präglats av ett maktvakuum 

                                                
9 Selling, 1984, Huseby bruk och Bruksherrgård 
10 Jansson, 1986, Vällingklockans undersåtar 
11 Jansson, 1986, s 34-35 
12 Wångmar, 2010, s 289-295,  
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efter de starkt patriarkala och maktstrukturer som fanns innan Stephens blev ägare av 

Huseby. Han menar att dessa maktstrukturer  fortfarande fanns kvar 1950-talet och att 

de kunde utnyttjas av personer som förvaltaren Gutenberg. Avslutningsvis framgår det 

att problemen blev mer uppenbara när Gutenberg anställdes 1955.13              

En annan undersökning som också behandlar Stephens omyndigförklaring är Linus 

Johansson studie Över 90 år men inte vuxen? Denna handlar om Florence Stephens sista 

år från 1974 fram till 1979 och hennes kamp om att bli myndig. Dessutom beskrivs de 

rättsliga tvister som detta kom att medföra. I studien konstateras att det främsta 

argumentet för att Stephens återfick sin myndighet var förslaget om lagändring i 

föräldrabalken som trädde i kraft samt hade Fredrik Zethraeus, Florence Stephens 

förmyndare och god man, en bidragande faktor till hävandet av omyndigförklaringen 

1976.14    

3  Teori 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska verktyg som har använts för analys av resultatet. 

Maktbegreppet är ett svårdefinierat begrepp och det definieras olika beroende på vem 

det analyseras av. Studien kommer därför förhålla sig till två välkända forskare som 

studerat maktbegreppet.15 Dels Michael Foucaults teori om makt och dels Steven Lukes 

föreställning om makt.   

Lukes har gjort en indelning av maktbegreppet som kallas maktens tre dimensioner eller 

ansikten. Den första beskrivningen av maktdimensionen beskrivs enkelt med att A har 

makt över B i den grad att A får B till att göra något eller hen inte vill göra där A och B 

betecknas som aktörer som kan vara individer, organisationer, grupper eller stater. I 

denna maktdimension ska makt vara synligt och man utgå från att det finn en konflikt. 

Fokus ligger på konkreta beteenden där makt undersöks genom olika aktörers 

handlanden.16  

Den andra dimensionen handlar om omedvetna beslut eller handlingar där antalet frågor 

och beslutsalternativ begränsas. Utifrån denna maktutövning är det  då vissa frågor som 

                                                
13 Wångmar, 2010, s 290 
14 Johansson. Linus, 2017, Över 90 år men inte vuxen? 
15 Bergström & Boréus, s 18-19 
16Lukes, 2005, s 16-19 
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inte alls kommer upp på dagordningen, alltså frågor som är viktiga för en bestämd aktör 

inte blir föremål för beslut. I den andra dimensionen finns även en intressekonflikt 

mellan de som sätter dagordningen vilket leder till att vissa grupper framför andra 

gynnas i vissa frågor och den faktiska beslutprocessen kan då sorteras ut.17 

Den tredje dimensionen handlar om att kunna påverka en  aktörs önskning i en viss 

riktning så att aktören klara att agera på ett sätt som egentligen inte alls ligger i aktörens 

intresse. Den starka aktörens intresse ligger i att själv som stark förneka konflikt med 

den svage och samtidigt hindra att den svage ser konflikten. I samhället finns alltid 

grupper som använder makt, antingen medvetet eller omedvetet. Manipulation och 

auktoritet utövas ofta av denna makt. Individen som blir manipulerad eller dominerad 

märker inte  av att hen blir manipulerad och därför ser hen bara alternativet som hen 

blivit manipulerad till och som hen ofta ses som det enda rätta alternativet.18  

Michael Foucaults maktperspektiv är annorlunda än Lukes. Foucault tonar ner de 

agerande aktörerna och menar att de enskilda individerna varken har eller äger makt  

utan det är snarare platsen där makt utformas.  Detta redogör Roddy Nilsson i boken 

Foucault – en introduktion. Foucault har sammanställt olika typer av makt, som 

Foucault själv kallar för maktkonfigurationer. Dessa är suveränitetsmakt, biomakt, 

disciplin och governmentality.19  

Som sagt är Foucaults kritisk till den traditionella makten i form av herravälde som 

legitimera olika styresformer det vill säga att makt ”ägs” eller innehas av någon eller 

några. Exempelvis att makten ”ägs” av en specifik person eller grupp (president, kung, 

polis, regering). Denna uppfattning om makt handlar om hierarkier, en uppdelning 

mellan de som inte har makt och de som har makt. Makten riskerar då att leda till 

maktproblem som förknippas med staten och dess institutioner och detta ansåg Foucault 

var ett felaktigt sätt att förhålla sig till maktproblematiken. De resurser som staten trots 

allt besitter så kan inte staten kontrollera alla verkningar i maktrelationer. Staten kan 

bara påverka maktrelationer.20  

                                                
17 Lukes, 2005, s 20-25 
18 Lukes, 2005, s 25-29 
19 Nilsson, 2008, s 80-81  
20 Nilsson, 2008, s 83-84 
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Vidare menar Nilsson, enligt Foucault, att makten är aktiv, vilket menas att den vill 

frambringa något. Foucault talar om att makt bara kan framföras om individen är fri. 

Detta är en förutsättning att individen är fri för att då kunna utöva motstånd. Har man en 

fri vilja innebär  det att man kan skapa motståndshandlingar. Utgångsläget är att båda 

parterna är fria och man förhandlar om makten. Detta innebär också att 

styrkeförhållandena alltid kan förändras. Båda parterna försöker alltid påverkas 

varandras handlande och de som är i överläge vid en situation kan vid en annan hamna i 

underläge, och tvärtom. När en person utövar makt vet oftast han eller hon vad de gör 

eller vill göra. Däremot de slutliga  konsekvenserna av sina handlingar  kan han eller 

hon inte kontrollera. Foucault menar att det finns en osäkerhetsfaktor kring de slutliga 

konsekvenserna av handlingarna  som kan leda till att handlingar får en annan effekt än 

vad de var avsedda till.21   

Foucault talar om en maktdisciplin, den disciplinära makten som syftar till att man ska 

rätta sig in i ledet, att så få som möjligt ska avvika från dagordningens makt som är satt. 

Exempelvis handlar det om att soldater ska följa order så att inte fientliga aktörer från 

fiender land vinner, att polisen följer lagar så att inte brottsligheten tar över. Detta kallas 

för normalisering som verkar i samhället och är grunden för hur makten ser ut i det 

moderna samhället22. Normalisering definieras som en process där individer anpassar 

och korrigerar sig till ett individualiserande beteende. Individen bedöms därmed vad 

som ses som avvikande från det normerande beteendet. Normen utgår från en annan 

form av makt än lagen. Normen utgår istället från den disciplinära formen av makten 

medan lagen hör hemma inom det Foucault kallar suveränitetsmakt. Suveränitetsmakt 

kännetecknas utifrån motsatspar som rätt och fel medans den disciplinära makten 

kännetecknas utifrån det normala och onormala.23   

 

 

 

 

 

                                                
21 Nilsson, 2008, s 86-87 
22 Nilsson, 2008, s100-101 
23 Nilsson, 2008, s 90 
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4  Metod och material 
 

4.1  Metod 

Studiens syfte är beskriva hur tidningarna skildrar vägen till  Stephens 

omyndigförklaring. För att uppnå ett resultat och besvara  frågeställningen kommer 

därför en kvalitativ textanalys genomföras. Händelseförloppet från 17 januari till 

Florence Stephens omyndigförklaring den 23 februari kommer därför att studeras 

utifrån källmaterialet som presenteras längre ner i kapitlet. 

Enligt Esaiasson innebär en kvalitativ textanalys i stora drag att få fram det väsentliga 

innehållet i materialet genom en noggrann läsning av innehållet. I en kvalitativ 

textanalys fångas det central i tillvägagångsättet, vilket innebär att det viktiga delarna i 

texten anses viktigare  än andra. Vidare menar Esaiasson att kvalitativ textanalys bygger 

på en aktiv läsning av materialet och att forskaren kan svara eller att materialet kan 

svara på ställda frågor som grundar sig utifrån materialet.24 Denna metod passar bra då 

syftet för undersökningen är att granska och tolka  tidningars innehåll, det vill säga hur 

Stephens väg fram till omyndigförklaringen skildras utifrån det aktuella källmaterialet. 

Ett begrepp som är väsentligt inom metoden kvalitativ textanalys är begreppet tolkning. 

Enligt Esaiasson handlar tolkning i stora drag om att begripa och förstå vad en text 

säger i förhållande till studiens frågor som ställs.25 Detta kan sättas i samband med den 

så kallade hermeneutiken som också blir aktuell i denna studie. Hermeneutik går ut på 

att tolka och förstå för att få kunskap.26 Detta kan ses som en förutsättning för att 

analysera källmaterialet som ligger till grund för denna studie. 

 

4.2  Källmaterial och källkritik 

Studiens material som granskas är tryckta och publicerade tidningar från Kronobergs 

län nämligen de tre lokaltidningar Kronobergaren, Smålandsposten och Växjöbladet. 

Materialet är relativt lättarbetat då det inte finns några svåra handstilar att ta hänsyn till 

                                                
24 Esaiasson, 2012, s 210 
25 Esaiasson, 2012, s 221 
26 Bryman, 2011, s 507 
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utan det är tryckt material som kommer bearbetas. Även språket är lättförståeligt då 

tidningar avser att vara lättillgängligt för läsaren. 

Ågren talar om källans vikt dvs källans relevans, alltså om den information forskaren får 

fram ur källan är relevant med tanke på frågeställningen.27 Utifrån studiens 

frågeställningen är materialet relevant då syftet är att analysera tidningarnas skildring av 

Stephens omyndighetsförklaring. Alternativ till källmaterial som dels skulle möjliggöra 

för en större bredd i studien och dels ge en inblick i pågående forskning kring Stephens 

skulle kunna vara material från Husebyarkiven, närmare bestämt Florence Stephens 

arkivetserie F1, förmynderiet. Kanske hade ett sådant material också kunnat bidra till en 

ökad relevans och en mer ingående information om vad som bestämdes utifrån 

förhandlingarna angående Stephens omyndigförklaring. Med anledning av den tidsram 

som denna studie haft att förhålla sig inom har dessvärre inte detta kunnat bli fallet.  

Det finns såväl fördelar som nackdelar med det material som ligger till grund för denna 

studie och det är av betydelse att redogöra för den källkritik som går att finna. Studiens 

källor är alltså mediaproducerat material. Som läsare gör man det ofta lätt för sig och 

tror gärna på det som vi läser, ser eller hör. Dock bör betraktaren fundera  på om det hen 

uppfattar är korrket eller inte. Man ska vara medveten att de som sprider information 

kan vara okunniga och också ljuga eller förvränga. Det finns alltså en risk att man kan 

bli felinformerad. Det finns aspekter som man måste ta hänsyn till när man analyserar 

mediamaterial.28  Thurén talar om äkthet av en källa och menar att den inte ska vara 

förfalskad utan att den är vad den utger sig för att vara.29 Utifrån studiens material 

handlar det alltså om en reporters  källas berättelse är tillförlitlig, det vill säga om 

berättelsen är äkta eller inte. Källan kan manipulera eller förfalska historien. Reportern 

måste därför kontrollera källan och samtidigt ha kunskap och vara insatt i området hen 

skriver om för att inte tro på falska uppgifter. Dett är något som måste tas i beakning 

under arbetets gång.  Den bristfälliga äktheten i en källa kan oftast lysa igenom i 

innehållet när materialet bearbetats. 

Thurén skriver att en källa är mer trodvärdig ju närmre den befinner sig samtiden.30  

Med stöd i det skulle denna studies material kunna ses som fördelaktigt då samtliga 

                                                
27 Ågren, 2005, s 257 
28 Thurén, 2003, s 5 
29 Thurén, 2003, s 28  
30 Thurén, 2003, s 44 
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författare till dagstidgningarna infunnit sig vid exempelvis förhandlingarna och i i direkt 

anslutning till dem också publicerat händelseförloppet. Vad som skulle kunna ses som 

en nackdel med de dagstidningar som använts är att de inte ges ut veckans alla dagar. 

Det innebär således att specifika händelser inte alltid kan publiceras i tillräckligt god tid 

vilket man skulle  kunna tänka sig att denne på bekostnad av tidsaspekten påverkas 

negativt.  

Det blir också av relevans att diskutera det så kallade beroendekriteriet som Thurén 

redogör för. Det handlar om att källan blir mer trovärdig om det bekräftas av minst två 

oberoende källor.31 Är källorna oberoende kommer dess berättelser sannolikt att skilja 

sig en del från varandra. Vem och vilka har tidingarna fått sin information ifrån? Är det 

av samma informant eller olika? Om det är från olika informanter har de i så fall 

uppfattat samma sak exakt likadant? Tar tidningarna hjälp av varandra? Sätt ur detta 

kriterie skulle man kunna tänka sig att denna studies resultat hade kunna se mer 

annorlunda om tidningaran var mer oberoende av varandra då tidningarna påminner 

mycket om varandra och rappoterar ofta lika.   

Vidare talar Thurén om källans tendens, det vill säga om den är partisk eller opartisk. 

Det skulle exempelvis kunna röra sig om en politker som  bortser  och blundar från de 

problem som eventuellt kan finnas inom hens parti och istället enbart ägnar fokus åt och 

lyfter det positiva.32 I studiens fall skulle detta kunna handla om hur författarna vinklar 

beskrivningen av verkligheten. Utifrån källans tendens bör det tas i beaktande att 

tidningarna har olika politiska ställningstagande som styr deras innehåll. Detta är viktigt 

att som forskare ha i åtanke då ett sådant material används. Sedan är det också av 

betydelse att att diskutera de personer som i tidningarna intervjuas och som kommer till 

tals.  Är det självaste Stephens eller hennes vänner som talar för henne eller rent av en 

som inte alls sympatiserar  med Stephens. Kan det vara så att reportern i all hast jagar 

någon som kunde kommentera exempelvis Stephens syn på omyndigförklaringen. 

Denna typ av frågor menar Thurén är viktiga att som forskare ställa sig. En sådan 

information kan komma att bli avgörande i frågan om verkligheten blir vinklad rätt eller 

fel. Exempelvis skulle det kunna röra sig om en individ som i detta fall påstår sig vara 

nära vän till Stephens utan att egentligen vara det och vidare uttalar sig om sådant som 

rör Stehpens tankar kring omyndigförklaringen. Om ”den nära vännens” uttalande 

                                                
31 Thurén, 2003, s 51 
32 Thurén, 2003, s 61 
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överensstämmer med verkligheten blir i det fallet mindre säkert. Ett annat exempel kan 

vara att den intervjuade är en arbetare på Huseby bruk och således enbart har vetskap 

om sådant som föregår på bruket och trots det uttalar sig om omyndigförklaringen. Det 

faktum att denne arbetetare saknar kunskap om allt pappersarbete som har en betydande 

roll i detta sammanhang kan också komma att ge en mindre pålitlig bild av verkligheten. 

Avslutnigsvis bör det tas i beaktande att journalister ibland väljer intervjupersoner 

utifrån vilka svar som önskas. Även detta kan ge en stor påverkan på sanningshalten. 

Journalister vill gärna ha stora nyhter. Därför kan artiklar bli tendentiösa.33 Personer 

som ingår i omyndighetsmålet bör vara av främsta prioritet att intervjua då de med stor 

sannolikhet är de mest insatta i det aktuella ärendet och således också kan ge en mer 

sanningsenlig bild av det.   

Valet av  tidningar är baserat på ett lokalt perspektiv då uppsatsens ämne utspelar sig i 

Huseby som är närliggande Växjö stad. Därför hamnade valet på tre stycken tidiningar 

som samtliga befinner sig inom ett geografiskt begränsat område. Vad som skulle kunna 

ses som kritiskt med detta är att publiciteten i samtliga tidningar kan efterlikna 

varandra. Man skulle således kunna tänka sig att en större tidining tillsammans med två 

lokaltidningar med fördel hade kunnat användas. Kanske hade detta kunnat ge vidgade 

perspektiv. Nedan följer en kort beskrivning av tidningarna.  

4.2.1  Smålandsposten 

 

Det första numret av tidningen utkom 1866 och grundare av tidningen var lärarna Frans 

Munther och Carl Lundgren. När de presenterade den nya tidningen undvek de att göra 

någon politisk positionsbestämning men de syntes att de sympatiserade för till tiden 

liberalism. Med åren kom nya chefsradaktörer och tidningen gick allt mer mot en 

konservativ riktning och 1908 gjorde tidningen en klar markering av att tidningen 

företrädde en moderat konservativ linje. Chefredaktören för studiens aktuella period var 

då Gunnar Franzén och tidningen var under den här tiden en fyradagarstidning med ett 

halvveckoblad.34   

 

                                                
33 Thurén, 2003, s 69 
34 Tornehed,1991, s 42, s 63, s 73, s, 253 
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4.2.2  Kronobergaren 

Kronobergaren var en socialdemokratiskt tidning som skulle föra fram småfolket talan i 

olika samhälleliga frågor i Växjö och ge läsarna objektiva nyheter i både från Sverige 

och från övriga världen. Redan 1922 hade man tankar att starta tidningen men inte 

förens 12 år senare,1934, kom de första numret ut. Tidningen gavs ut med tre nummer i 

veckan. Förste chefredaktören hette Anton Johansson. 1946 började den ges ut i fyra 

nummer vilken den även kom att göra under studiens aktuella period. Chefredaktören 

för studiens aktuella period var då Agne Staav.35  

4.2.3  Växjöbladet 

Växjöbladet grundades 1810 av Swen Rask och är den tredje äldsta dagstidningen i 

Sverige. Växjöbladet är en Centerpartistisk tidningen och blev det 1930 då 

huvudsakligen jordbrukare var delägare. Chefredaktören för studiens aktuella tid var 

Gustaf Berland.36    

5  Bakgrund 

Under detta kapitel kommer en bakgrundsbeskrivning om Huseby bruks historia, 

Florence Stephens och hennes liv och omyndigförklaringen för att få en tydligare 

historiks kontext angående uppsatsens ämne.    

5.1  Huseby bruks historia 

Huseby är ett före detta järnbruk i Skatelövs socken i Alvesta kommun i Kronbergs län 

som har en lång och gedigen historia. Huseby fick sitt uppsving redan på 1620- talet när 

Carl Carlsson Gyllenhielm kommit i besittning av Huseby. Tidigare var Huseby en 

småländsk by som dominerades av ett traditionellt jordbruksliv. Efter Gyllenhielm tagit 

besittning av Huseby förändrades Huseby till en industriverksamhet i form av ett 

järnbruk.37 Under århundraden som gick utvecklades Huseby bruk till ett mer 

omfattande bruk genom större marker och bruket producerade mer och mer produkter. 

År 1867 köpte Joseph Stephens Huseby bruk. Vid denna tidpunkt omfattade Huseby 

                                                
35 Palm, 1989, s 64-70 
36 Petersson, 1960, s 12, s 71 
37 Larsson,1993, s 5,  
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med underlydande gårdar 12,000 tunnland, varav 2000 åker, 2000 betesmark och äng 

och 8000 tunnland skog. I Huseby och tillhörande område fanns mer än 100 torp och 

över 800 personer arbetade på bruket.38  

Som sagt togs Huseby bruk över av Joseph Stephens 1867. Hans far, George Stephens, 

som var en engelsk språkman och fornforskare hade kommit till Sverige under första 

hälften av 1800-talet för studier. I Sverige under sin studietid träffar George en god vän, 

Gunnar Olof Hyltén- Cavallius från Vislanda. Vänskapen växte mellan vännerna och 

det visade sig att Hyltén- Cavallius kom att bli Joseph Stephens gudfader. När Joseph 

var 26 år gammal arbetade han som både ingenjör och järnvägsbyggare. Vid samma 

ålder råde hans gudfader, Hyltén- Cavallius, genom  kraftfulla uppmaningar att han 

skulle köpa Huseby bruk. Den 9 augusti 1867 sätter Joseph Stephens pennan på 

köpekontraktet som gjorde Joseph till Husebys nya ägare39.  

Joseph Stephens gjorde stora investeringar på bruket och införde nya metoder både 

inom jord-och skogsbruket men även vid järnbruket. Joseph Stephens drev bruket i hela 

67 år, från 1867-1934. Under hela hans tid som brukspatron präglades en patriarkal 

ordning på Huseby. Hans höjdpunkt inom bruket nåddes på 1880-talet då produktionen 

var som störst. Därefter gick småningom produktionen ner och brukets storhetstid hade 

nått sitt slut med Joseph Stephens död 1934. Därefter skulle bruket sakta men säkert gå 

samma väg som Joseph Stephens. Joseph Stephens gifte sig 1880 med Elisabeth 

Kreüger och de fick tre döttrar. Äldsta dottern Florence Stephens, andra dottern Mary 

och tredje dottern Margreth Stephens. I och med Joseph Stephens död testamenterades 

Joseph Stephens egendomar till döttrarna. Den äldsta dottern, Florence Stephens, föll 

lotten på huvudgården Huseby med flertalet närliggande gårdar.40 Under hennes tid 

kommer bruket allt mer vanvårdas, samtidigt till följd av många skandalartade affärer 

som pågick. Tillslut tvingades Florence Stephens begära sig själv omyndig 1957 och 

gav upp sin talan och sina rättigheter kring Huseby.41  

                                                
38 Selling, 1984, s 14,  
39 Larsson, 1993, s 20-22 
40 Selling, 1984, s 15-17 
41 Larsson, 1993, s, 30 
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5.2  Florence Stephens 

Florence Stephens föddes den 5 oktober 1881 på Huseby. Hon var den äldsta av tre 

systrar som föddes ett respektive två år före Mary och Margreth. Under deras uppväxtår 

hade Lilly, Elisabeth Stephens kammarjungfru, stor betydelse för systrarna då hon 

skötte sysslorna åt Elisabeth som amma och barnskötsel. Florence och systrarna var 

väluppfostrade och lärde sig tidigt att tala engelska på grund av att deras släkt var 

engelsktalande. Systrarna hade hemundervisning och lärde sig även franska, tyska och 

en god allmänbildning var ett mål för undervisningen. En viktigt del som flickorna 

skulle lära sig var att uppträda fint, artigt, kultiverat och umgås i rätt kretsar som 

exempelvis folk bland hovet eller kungafamiljen. De skulle absolut inte umgås med folk 

från bruket. Åren gick och början på 1900-talet började Florence hjälpa sin far med 

skötseln av Huseby bruk med exempelvis med förvaltning och personalfrågor. Efter 

hennes fars död 1934 ärvde systrarna hans egendomar och lotten för Huseby föll på 

Florence.42 

Florence var redan över 50 år när hon fick ärva Huseby bruk. Florence hade dessvärre 

ingen utbildning om hur hon skulle bedriva ett bruk på bästa sätt. Florence blev då 

tvungen att anlita och lämna över ansvaret till förvaltare och andra anställda för att 

hjälpa henne med driften av bruket. Florence blev starkt beroende av förvaltarna då hon 

inte hade några kunskaper hur man drev ett bruk. Florence kom även att anställa prins 

Carl till sin rådgivare och tilltänkte arvinge i och med att Florence var ogift och hade 

inga egna barn. Han kom sedan att vara en av huvudaktörerna i Husebyaffärerna. Det 

skulle visa sig att det kom bli problematiskt med de nya förvaltarna och tjänstefolket 

som anställdes. Florence hamnade i händer som lurade henne på inkomster och vållade 

henne stor ekonomisk skada. Tjuv- och rackarspelen ledde till att Florence blev tvungen 

att begära sig själv omyndig 1957 efter påtryckningar som ledde till att förmyndare fick 

ansvaret för Huseby bruk. Florence kämpade i hela 19 år och först 1976 lyckade hon bli 

myndig igen, vart på Fredrik Zethraus och C.W. DU Rietz kom att bli goda män åt 

henne fram till hennes död den 2 april 1979, en ålder av nästan 98 år.43 

 

                                                
42 Selling, 1984, s 17-18 
43 Larsson, 1993, s 29-31 
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5.3  Omyndigförklaringen 

Husebyaffären är en bidragande orsak till Huseby bruks nedgång. Kort var det en affär 

gällande ekonomisk brottslighet gällande Huseby bruk. Olika förvaltare och andra 

anställda inom bruket utnyttjade Florence utan hennes vetenskap tömdes Huseby bruk 

på stora tillgångar. Detta ledde tillslut 1957 att Florence begärde att bli förklarad 

omyndig för att säkra Husebys framtid. Samtidigt inleddes ett antal rättsprocesser mot 

hennes rådgivare som avslutades 1962, vilket ledde till flera fällande domar bland annat 

mot förvaltaren Berl Gutenberg.44   

Redan under Florence första tid som bruksägare gick Husebybruk allt sämre trots att 

godset innehöll värden och naturtillgångar. Men ekonomin var svag, räkenskaperna var 

i oreda, gjuteriet, snickerifabriken och jordbruket gick med förlust. Situationen var 

ohållbar. En vän till Florence rekommenderade henne att anställa en bra förvaltare för 

att reda ut den problematiska situationen. Men Florence vägrade att lyssna på sin vän.45  

Problemen blev alltmer uppenbara på Huseby under 1950- talet. 1955 anställde 

Florence Berl Gutenberg som sin förvaltare, som kom att bli en huvudperson i 

Husbyaffären. Anledningen av anställningen av Gutenberg var att hjälpa Florence från 

hennes svåra ekonomiska situation hon hade på Huseby bruk. Istället blev det tvärtom. 

Innan Gutenberg anställdes av Florence hade hon samlat på sig ett antal 

betalningsanmärkningar men under Gutenbergs tid som förvaltare steg dessa 

betalningsanmärkningar avsevärt. Det var prins Carl som introducerade Berl Gutenberg 

för Florence som menade att han skulle få fart på verksamheten igen på Huseby bruk, 

vilket uteblev. 46  

” På därom gjorda förslag beslöt fullmäktige enhälligt att göra en allvarlig framställning 

till överförmyndaren i Skatelöv, att han måtte snarast möjligt vidtaga åtgärden för att 

förhindra ytterligare rovdrift och kapitalförstöring å Huseby egendom”.47 Detta var ett 

beslut som togs 27 oktober 1956 vid ett sammanträde med kommunalfullmäktige i 

Skatelövs kommun. Skatelövs kommun oroade sig för den stora arbetslöshet som skulle 

                                                
44 Larsson, 1993, s 30 
45 Wångmar, 2010, s 290 
46 Wångmar, 2010, s 290-291 
47 Alvesta kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Skatelöv landskommun 
1956-10-27, § 11.  
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bli följden av vanskötseln på Huseby som gav arbete åt många människor i trakten. Det 

var socialdemokratiske ledamoten Yngve Jarlid som tog upp frågan i 

fullmäktigesammanträdet som i samråd med Gunnar Frisk, skogsarbete på Huseby bruk 

och representant för socialdemokraterna i fullmäktige,  på vägen till sammanträdet 

diskuterade förslaget. Men Skatelövs kommun hade redan 1942 aningar om att Huseby 

vansköttes och lämnade in en anmälan redan då till länsstyrelsen som utredde anmälan 

och förde fram anmärkningar. Dessa ansågs inte allvarliga och man ansåg att Huseby 

inte missköttes.48   

Efter beslutet den 27 oktober 1956 så lämnade Skatelövs kommun den 28 december in 

en ansökan till Västra Värends domsagas häradsrätt om att Florence skulle bli 

omyndigförklarad. Florence vägrade att bli omyndigförklarad vid de förberedande 

förhandlingar som ägde rum 17 januari och  8 februari 1957. Det var vid dessa 

förberedande handlingar som tidningarna Smålandsposten, Kronobergaren, och 

Växjöbladet först skrev om att Florence skulle bli omyndigförklarad.49    

Florences myndighet sattes i fråga vid den huvudsakliga förhandlingen som skulle äga 

rum den 25 februari. Men redan tre dagar tidigare den 22 februari begärde Florence sig 

själv omyndigförklarad. Kraven var att få advokat Olof Malmquist och bankdirektör 

Esaias Westborg som sina förmyndare. Men främst hade hon fått påtryckningar från 

Berl Gutenberg som menade att omyndigförklaringen skulle bli kortvarig. Hennes 

begäran om omyndigförklaringen beviljades redan dagen efter att hon önskat sig 

omyndig och huvudförhandlingen som skulle ägt rum den 25 februari inställdes på 

grund av att hon själv gick med på att bli omyndigförklarad. Den 23 februari 1957 blev 

alltså Florence Stephens omyndigförklarad.50  

Florence fick som sagt två förmyndare som anställdes som hade i uppgift att minska 

Husebys skulder. Förmyndarnas ansåg att man skulle sälja av gårdar och andra 

driftigheter för att minska Husebys skulder. Detta var något som Florence motsatte sig 

starkt och fick direkt en dålig relation med förmyndarna. Den 21 mars 1957 ansökte hon 

om att bli myndigförklarad för hon ansåg att förmyndarna bara vållade henne mer 

ekonomisk skada än den brottsliga verksamheten som pågick innan hon blev 

omyndigförklarad men häradsrätten avslog ansökan. Under många år gjorde Florence 
                                                
48 Wångmar, 2010, s 292 
49 Wångmar, 2010, s 292 
50 Wångmar, 2010, s 293, s 295 
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sedan ett antal försök till att bli myndigförklarad men det skulle dröja ända fram till 

1976 innan hon åter blev myndigförklarad.51 

 

6  Uppsatsens huvudstudie 
 

I det här avsnittet behandlas det resultat som framkom med studiens källmaterial. Detta 

är indelat i olika rubriker som utgår från källmaterialet som är Smålandsposten, 

Kronobergaren och Växjöbladet. Artiklarna presenteras i kronologisk ordning.   

 

6.1  Smålandsposten 

 

Den 19 januari 1957 skriver Smålandsposten om Florence Stephens omyndigförklaring 

för första gången. Tidningen nämner att förhandlingar hade påbörjats på begäran av 

Skatelövs kommunalfullmäktige och att överförmyndaren Ernst Petersson hos Västra 

Värends häradsrätt begärde Stephens omyndig. Häradsrätten föreslog Jacob Tersmeden 

och Claes Danell till förmyndare. Dock motsatte sig Stephens begäran och istället sköts 

förhandlingarna fram till 8 februari, skriver tidningen. Vidare skriver tidningen att 

överförmyndaren motiverade begäran om en omyndigförklaringen då godset skulle 

fortsätta utsättas för kapitalförstöring och vanskötsel om inte Stephens sattes under 

förmyndare.  Skadan på godset hade ökat över en miljon det sista året och var nu uppe i 

3-4 miljoner kronor.52 

 

Vidare tar Smålandsposten upp ett historiskt perspektiv och jämför hur Huseby såg ut 

när Florence Stephens tillträdde 1934 och vad som hade hänt fram till begäran om 

omyndigförklaringen. Smålandsposten skriver att Stephens var frispråkig och uttalande 

sig att hon blev bedragen, lurad, bespottad och anklagad för att vara tokig, godtrogen 

och oförmögen att sköta sina affärer. Stephens påpekade dock att hon var medveten om 

att hon hade förlorat mycket pengar och hade det svårt. Hon menade att fordringsägare  

pockade på betalning, skog som blåst ner på hennes marker som hon inte fått ett öre av. 

Hon måste slakta sina djur för att få fram likvida medel, man uppvaktade henne 

dagligen om betalningsföreläggande och hot om indrivningar. Hon var tvungen att ta lån 
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för att betala sina anställda. Hon ville att hennes fordringsägare skulle komma tillbaka 

igen inom tre veckor  och menade att hon hade kapitalstarka krafter i Stockholm. Vidare 

sa hon att hon hade både skog av ett värde till 5 miljoner kronor samt aktier som hon 

kunde omsätta i likvida medel för att inte sätta Huseby i konkurs. Hon avslutade och 

medgav att hon var medveten att hon har blivit bedragen under årens lopp men att hon 

skulle slåss med sin småländska envishet och rädda Huseby.53  

 

Landsfogde Vult von Steyern hade inkopplats på Huseby affärer rapporterar 

Smålandsposten. Gunnar Läggebergers affärer med Huseby kom nu att synas betydligt 

mer hos polisen. På begäran från ombudet för överförmyndaren i Skatelöv förekom det 

något brottsligt av det kontrakt Gunnar Läggerberger mot en ränta på 12 procent lånat ut 

410 000 kronor till Huseby. Nu hade även landsfiskal Bror Hjort i Älmhult inlett en 

egen utredning om samma sak. Berl Gutenberg, förre förvaltaren vid Huseby, hade 

dessutom gjort en polisanmälan mot Läggerberger för bedrägeri i samband med del 

märkliga transaktioner som berörde Berl Gutenbergs eget företag. Dock berörde inte 

utredningarna de fortsatta muntliga förhandlingarna vid Västra Värends häradsrätt i 

Alvesta om Stephens omyndighetsförklaring som skulle återupptas den 8 februari.54  

   

Stephens gick till motattack mot ett par av sina mest oblyga långivare. Dels mot en 

firma i Malmö som stämt  Stephens på 278 129 kr efter utelämnad virkesleverans, dels 

Gunnar Läggerbergs stämning på Huseby för fallen ränta och uppsägning av en skuld på 

410 00 kr som Florence Stephens bestred.55  

  

Den 8 februari fortsatte förhandlingarna om Stephens omyndigförklaring och 

Smålandposten var på plats och rapporterade. Förhandlingarna ägde rum i fyra timmar 

inför öppnar dörrar. Florence Stephens var inte närvande vid förhandlingen istället 

representerades hon av hennes advokat Fredrik Adlercreutz och advokat Gösta Emthén. 

Stephens-sidan begärde förhandlingarna innanför lycka dörrar men åklagaren Folke 

Lang ansåg att saken redan fått så stor publicitet att det inte fanns någon anledning 

hemlighålla mera i målet. Lang yttrade fortfarande samma framställning som i föra 
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förhandlingar dvs att Stephens måste omedelbart förklaras omyndig. Men detta kom att 

bestridas av motsidan.56 

 

 Lang började sitt yttrande med egendomens storlek, omfattning, skötsel och skulder.  

Sammanlagande skulder som Lang redovisade uppkom till 3,6 miljoner kronor. I den 

totala skulden finns bland annat skulden till Malmö firman på  280 000 kr och skulden 

till Läggeberger på 410 000 kr men som Florence Stephens ombud  menade endast var 

267 000 kr. Rättens ordförande sammanfattade Langs påståenden och menade att 

Stephens hade äventyrat sin trygghet vilket ledde till ökade skulder. Advokat Emthén 

replikerade och menade att  Stephens haft dåliga affärer länge, att skulderna uppgick till 

3,3 miljoner redan vid år 1955 men att det inte ökat med ”mer än” 300 000 kr sedan 

dess. Men Smålandsposten skriver att  Stephens hade 253 betalningsskyldigheter till 

och med 1956 och bara under 1957 hade hon 13 stycken stämningar som uppgick i 

avsevärda belopp.57  

 

Frågan om vart skogmiljonerna fanns kom upp av advokat Lang. Emthén replikerade 

med att man vet faktiskt inte hur mycket som avverkats. Det finns inga uppgifter om 

vad som tagits ut.  Man har utgått från avverkningarna 1949 från dåvarande förvaltarens 

siffror som bevisligen var felaktiga. Lang ansåg att det kommit in pengar år efter år och 

man borde haft ett överskott av pengar men vart hade pengar gått? Lang fortsatte och 

fann att Stephens hade agerat så att hon tecknat för stora kontrakt genom sina rådgivare 

trots varningar för liknande affärer för att sedan ”åkt på” stora skadestånd där hon blivit 

lurad. Ordföranden ställde sig undrande och menade att skogsförsäljningen hade skett 

slarvigt och undrade om inte Stephens haft allt för stort förtroende för sina rådgivare. 

Advokat Adlercreutz svarade att det fått handla på eget ansvar.58  

 

Sedan tog advokat Lang upp frågor om fastighetsförsäljningar som skett av före 

förvaltaren Berl Gutenberg som tagit provision utan Stephens vetenskap. Här skymtade 

även prins Carls namn kring Langs redogörelse kring fastighetsförsäljningarna. Sedan 

kom advokat Lang in på hästaffären där Läggerbeger och Gutenberg var inblandade och 

menade att Stephens köpt sina egna hästar för 94, 500 kr utan hennes vetenskap. Lang 

menade vidare att Stephens varit omgiven av dåliga rådgivare och att hon borde fått 
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kreditupplysningar på dessa personer innan de anställdes. Speciellt den senaste, Berl 

Gutenberg. Om Gutenberg försvunnit i tid hade saken ställt sig annorlunda beträffande 

eventuellt förmyndarskap. Lang kritiserade Gutenberg och hans kunnande inom jord-

och skogsbruksskötsel och menade att valet av förvaltare var fel. Emthén och 

Adlercreutz försvarade dock Gutenbergs arbete och kompetens och sa att han inte hade 

något inflyttande i Husebys affärer längre. Ordföranden undrade om det var dåligt 

omdöme av Stephens att anställa Gutenberg varav Emthén svarade att hon inte då hade 

någon anledning att tro att det var en sån äventyrlig man.59  

  

Efter en halvtimmes paus i förhandlingen la försvarssidan fram ett förslag för att får en 

förändring, ett alternativ till omyndighetsförklaringen. Förslaget var att ett 

förvaltningsbolag borde bildas med hjälp av långivare, i detta fall Uppsala universitet. 

Smålandsposten skriver att bolagsbildningen snart skulle vara klar och behandlas 18 

februari. Lang ville inte försvåra det för försvarssidan men var dock tveksam. Något 

beslut om omyndighetsförklaringen blev det inte den här gången heller och ordförande 

fastställde ett nytt datum den 25 februari då Stephens själv ska infinna sig.60  

 

Den planerade planen på att bilda ett förvaltningsbolag verkade misslyckas på grund av 

att Uppsala universitet sa nej till det kapitalet. Akademiräntmästaren Sven Lindbald på 

Uppsala universitet sa att universitetet kan göra en insats på vissa villkor. Dessa skulle 

vara att Stephens inte skulle sitta med som styrelseledamot i förvaltningsbolaget vilket 

var Stephens förslag. Avstod dock Stephens kraven på att själv bli representant i 

styrelsen så stod frågan öppen. Sven Lindblad hade inte givit något preliminärt besked 

om miljonlånet vilket  Stephens advokater hävdade. Universitetet hade utsett en nämnd i 

samband låneframställningen i och med förslaget om bolagsbildningen. Men nämnden 

ansåg emellertid att man inte kunde bevilja lånet.61 

 

Advokat Lang blev förvånad när han fick höra om beskedet just för han inte ville störa 

projektet om lånet från Uppsala universitet vid dem senaste förhandlingarna. Men han 

kommer inte göra några förändringar i målet och avvaktade till huvudförhandlingarna 

den 25 februari. Det fanns dock uppgifter om att Torsten Kreüger i samband med 

låneframställningarna kan ställa upp med kapital för att rädda godset. Man visste dock 
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ingenting om hur Husebyaffären ska utvecklas. Även ordföranden Arnold Herrlin som 

behandlade målet i Västra värends domsaga blev överraskad över den vändning målet 

tagit. Herrlin fick nämligen också intrycket av att det var klart.62   

     

Smålandsposten hade fått höra att Stephens gått med på att bli ställd under förmyndare. 

Målet mot henne kom därför att läggas ner automatiskt och huvudförhandlingarna som 

skulle ägt rum den 25 februari ställdes därmed in. Stephens hade dock ett villkor att få 

förmyndarna sparbanksdirektören Esaias Westborg och advokat Olof Malmquist. 

Anledningen till Stephens egna begäran till omyndigförklaringen var att hon inte lyckats 

få fram det ekonomiska stöd för att befria sig från sin ställning hävdade advokat 

Emthén. Stephens förväntade sig att förmyndarna skulle bringa ordning i Husebys 

affärer. Hennes avsikt med handlandet var att återfå lugn och arbetsro och en trygghet 

för Husebys framtid. Stephens gick även ut med ett offentligt meddelande där hon 

beklagade det besvärliga läget att det blivit som det blivit. Huseby som alltid varit 

hennes och även skulle förbli men hon var nu tvungen att begära sig under förmyndare. 

Hon tackade även goda vänner och rådgivare som stått henne nära, hon tackade kända 

som okända som sympatiserat med henne. Hon riktade ett stort tack till sin förra 

rådgivare Berl Gutenberg som alltid  stöttat henne i svåra tider. Hon lämnade nu över 

Huseby i förtroende till goda och respekterade förmyndarna och att hennes beslut kom 

vara av nytta för Huseby. Nu hoppades hon få leva i lugn och ro och fred med sina 

medmänniskor avslutade hon. 63    

  

6.2  Kronobergaren 

    

Den 17 januari 1957 nämner Kronobergaren för första gången att Stephens begärs 

omyndig. Att nu på dagen handla Västra Värends häradsrätt i Alvesta ett ovanligt mål, 

där begäran att ägarinnan av Huseby gods i Skatelöv skulle omyndigförklaras. 

Bakgrunden till detta är de kommunala myndigheterna i Skatelöv som var oroade över 

utvecklingen vid bruket. Ärendet har bland annat behandlats i kommunalfullmäktige där 

man pratade om både kapitalförstöring och rovdrift.64  
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I ledarartikeln ställde sig chefredaktören Agne Staav undrande om vad som skedde på 

Huseby. Staav höll med  om att Skatelövs kommunalfullmäktige hade rätt i påståendet 

att jordbruket var vanskött, att det förekom rovdrift. Hur långt ska vanvården av Huseby 

få fortsätta ställde han sig frågande. Staav tog upp gammal historia från Husebys 

blomstrande tid fram till 1934, då Florence Stephens tog över godset och drog 

jämförelser med hur det såg ut innan hennes tid och hur det hade utvecklats under 

hennes tid. Från att vara skuldfri till skulder upp mot 3-4 miljoner kronor, hur bra 

skördana skötts till hur illa skördarna skötts, hur skog har avverkats så att 

skogsvårdsstyrelsen fått sätta stopp för fortsatt avverkning och dessutom källskatter. 

Med denna bakgrund menade Staav att bilden inte såg ljus ut och det är självklart att 

kommunen och folk på gårdarna kände sig oroade. Staav undrade även hur stor sanning 

det låg i uppgiften att Torsten Kreüger eller Uppsala universitet skulle vara villiga att 

pumpa in kapital. Dock ansåg Staav att det var en personlig tragedi för Stephens, men 

att det nu var upp till de fortsatta förhandlingarna som ägde rum den 8 februari om det 

var nödvändigt med ett omyndigförklarande. Staav avslutade att Huseby och allt vad det 

representerade fick inte förfalla.65  

 

Intresset för hur det skulle gå för Huseby var stort i bygden. Målet om Stephens och 

hennes omyndigförklarande var av stort intresse men tätt där efter kommer de nya 

uppgifterna om Gunnar Läggerbergers attack i form av en uppsägning av ett lån på 410 

000 kr. Kronobergaren  skrev att vissa menade att om Stephens blir omyndig och satt 

under förmyndare borde det finnas möjligheter att rädda Huseby. Skulle hon däremot 

inte bli satt under förmyndare skulle resultatet gå åt det motsatta.66  

 

Kronobergaren påpekade att Huseby hade skulder runt 3-4 miljoner kronor och att 

Stephens nu befann sig i Stockholm för finansiär hjälp. En av hennes kontakter skulle 

varit finansmannen Torsten Kreüger men tidningen skrev att det skulle förvåna om han 

ställde upp med att satsa pengar på Huseby. Troligen hade hon också varit hos 

kungahuset och utnyttjat sina kontakter med bland annat Prins Carl Bernadotte som 

bekant har varit knuten till verksamheten på Huseby. Kronobergaren fortsätter i artikeln 

om Gunnar Läggbergers anmälan mot Stephens för obetald ränta på 12 % som hon 

skulle betalt tillbaka i början av januari, vilket inte skedde. Advokat Lang, biträdde för 
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överförmyndaren Ernst Petersson, hade försökt få insyn i bokföringen men inte funnit 

något som gick att lägga fram. I bygden gick det rykten om att stora belopp berövats 

Huseby under årens lopp. Frågan var vart pengarna hade tagit vägen, avslutar 

Kronobergaren.67  

 

Kronobergaren hade fått kontakt med de anställdas organisationer och Karl Karlsson, 

ordförande i avdelning 97, sa att de anställda under en längre tid inte fått ut sina löner 

inom fastställd tid. Karlsson sa att de varit tålmodiga så länge som möjligt men nu 

avvaktar de närmast på omyndighetsmålet. Vidare menade Karlsson om det skulle 

fortsätta med att medlemmarna inte får ut sina löner i tid, var det en risk att de 

nödvändig måste inför domstol begära skadestånd för att deras avtal inte följdes.68    

   

Inför den ”andra ronden” den 8 februari  skrev Kronobergaren en sammanställning om 

den uppseendeväckande historien vad som skett på Huseby och med det begärda 

omyndigförklarandet av Stephens. Tidningen tar upp den dåliga utvecklingen från det 

att Stephens tog över godset tills hur det hade utvecklats till hur det blev. Allt ifrån 

skulder, skogsavverkningen, vanskötsel av jordbruk samtidigt ett flertal undersökningar 

och betalningsförelägganden. Tidningen fortsätter sammanställningen med Läggeberger 

entré i Husebyhärvan och att Stephens både bestred denna samt hennes 

omyndigförklaring. Stephens hade varit i Stockholm och försökt skaffa fram hjälp och 

därmed försökt bevisa att hon var god för att ta hand om sina affärer själv. 

Kronobergaren fick samtala med henne innan förhandlingarna den 8 februari där hon 

berättade att de kommer att lämna in en del uppgörelse som har skett. Hon sa att hon har 

förhandlat med olika personer i Stockholm och alla varit mycket snälla. Hon räknade 

med att det var uppklarat men ville inte gå in på några detaljer. Kanske skulle det bli ett 

bakslag, uttrycker Kronobergaren.69  

 

Kronobergaren var på plats under de förberedande förhandlingarna som ägde rum den 8 

februari.  I artikeln skrev Kronobergaren hur förhandlingarna gick till. I rättssalen var 

det fullsatt. Alla var där,  Häradshövdingen Arnold Herrlin, åklagarsidan som 

representerades av Ernst Petersson och advokat Folke Lang och Stephens försvarare 

Gösta Emthén och Fredrik Adlercreutz. Alla förutom självaste Stephens. Lang började 
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med en bakgrund till vanskötseln av Huseby för att sedan går över till skulderna där 

Läggebergers skuld bland annat nämns. Sammanlagt skulle skulderna uppgå till 

omkring 3,6 miljoner kronor. Försvarssidan svarade att Stephens hade en privat 

förmögenhet med både obligationer och aktier till ett betydande värde samt 

vattenkraften som uppskattas till 1 miljon.70  

 

Sedan kom man in på andra huvudpunkten, skogen, skriver Kronobergaren. Lang 

undrade vart pengarna tagit vägen. Under sista bokföringsåret hade avverkning skett 

som gett 1,2 miljoner kronor ändå visade det förluster på en kvartsmiljon under samma 

tid. Som svar på detta replikerade försvaret att man utgått från fel siffor från första 

början. Lang fortsatte och påpekade att Stephens tagit på sig leveranser som hon inte 

kan leverera som leder till skadestånd. Lang menade att hon har blivit lurad och gått 

miste om stora summor att det finns ett överskott men vart skulle pengarna tagit vägen. 

Emthén ansåg dock att yttrandet var felaktigt, att det inte strömmats in några 

miljonbelopp, att beräkningarna var vilseledande. Replikväxlingarna ledde till att 

häradshövdingen fick gå in och avbryta.71  

 

I de fortsättande diskussionerna rörde det sig om försäljning av vissa fastigheter som 

gått mystiskt till. Här kom också Berl Gutenbergs namn upp i diskussionerna. Lang 

ansåg att Stephens borde fått en medhjälpare som var mer lämplig. Han menade att 

Stephens borde kunnat ta reda på mer om honom om hon bara hade försökt och borde 

vetat vad han gick för. Lang presenterade en hel del om Gutenbergs förflutna, att han 

exempelvis inte var kunnig inom jordbruk och de lilla han lärt sig har han lärt sig på 

Huseby. I diskussionerna om Gutenbergs inbladning bestreds dessa av försvaret och 

framhöll att Stephens fått de bästa rekommendationerna om Gutenberg. Vidare menade 

försvaret att han kom till Huseby redan1954 på hösten under en regnperiod och gjorde 

en insats som uppmärksammades i tidningarna.72   

 

Efter en längre paus kom sedan försvaret med nya uppgifter att Uppsala universitet var 

villiga att hjälp Stephens med kapitala insatser genom att det skulle bildas ett bolag på 

Huseby. Försvaret framhöll att det skulle bli en helt ny regim, där bolaget skulle sköta 

allt och i bolagsstyrelsens skulle det ingå en person från Uppsala universitet, en 
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representant från Huseby samt ytterligare en person. Detta skulle vara ett alternativ till 

en tillfällig lösning. Från den andra sidan motsatte man sig inte att avgörandet med  

Stephens omyndigförklarande får uppskjutas till huvudförhandlingarna den 25 och 26 

februari.73  

   

Kronobergaren rapporterade dock två dagar senare att förslaget till lösningen av 

svårigheterna för Huseby gods som Stephens advokater la fram redan hade spruckit. 

Under förhandlingarna ansågs det så gott som klart att universitetet skulle satsa 1,5 

miljoner kronor och ett nytt bolag skulle bildas den 18 februari. Men nu framställdes det 

att det inte blev några universitetspengar till något aktiebolagsbildande. Kronobergaren 

uppger även att  Stephens själv inte varit så förtjust i förslaget och uttalande således att 

hela målet är onödigt och borde avskrivas. Hon menade att hela aktiebolagsbildningen 

är en utväg men att den inte är bra. Hon ville sköta sin ärvda egendom själv och om det 

nu skulle bildas ett aktiebolag ska hon själv vara vd.74  

 

I och med att Stephens misslyckades skaffa fram pengar för upprensningen av 

Husebyaffärerna hade hon själv begärt sig själv bli satt under förmyndare och begärde 

att advokat Olof Malmquist och bankdirektör E. Westborg skulle utses som förmyndare, 

rapporterade Kronobergaren. Överförmyndaren återkallade omedelbart sin ansökan om 

hennes omyndigförklaring och de utsatta huvudförhandlingen inställdes. Stephens 

räknade nu med att det ska gå lättare för de blivande förmyndarna att utbringa det 

kapital som behövs för att föra fram ordning på Huseby. Men hennes främsta anledning 

tycktes dock vara att hon ville återställa lugn och arbetsro samt trygghet för godsets 

framtid. Överförmyndaren Petersson sa till Kronobergaren  att han är mycket 

tillfredsställd med utvecklingen och kan bara beklaga att den inte kom tidigare.75  

 

6.3  Växjöbladet 

 

Den 18 januari nämner för första gången Växjöbladet att man behandlar mål om 

Stephens omyndighet. Växjöbladet skriver att Skatlövs kommunalfullmäktige ingav till 

kommunens överförmyndare en framställning om att han måste förhindra ytterligare 
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kapitalförstöring och rovdrift vid Huseby gods. Överförmyndaren Petersson ingav 

därefter ansökan med att begära Stephens omyndig. Förhandlingarna inleddes den 17 

januari inför stängda dörrar.  Stephens var själv på plats tillsammans med hennes syster 

Mary Stephens, advokat Emthén och förre förvaltaren Berl  Gutenberg. Anledningen till 

omyndigförklaringen var att Stephens äventyrat genom grov vanvård på sin egendom. 

Växjöbladet nämner hur godset hade vansköts genom åren och tar upp exempel på detta. 

Förmyndare som föreslogs var Tersmeden och Danell. Tidningen avslutar med att nästa 

förhandlingar skulle ske den 8 februari.76  

 

Växjöbladet träffade Stephens och diskuterade  den situations som uppstått.  Stephens sa 

till Växjöbladet att hon var förtvivlad över hela historien. Hon trodde aldrig att sin egna 

kommun skulle göra så mot henne. Hon kommer dock inte att släppa Huseby eller 

hennes rätt att bestämma över godset. Hon menade att allt var på väg att klaras upp 

genom att hon hade fått löfte om finansiell hjälp. Huseby skulle bli som förr i världen. 

Stephens sa att hon beslutat för att skaffa sig en ny förvaltare. Hennes hittillsvarande 

förvaltare, Berl Gutenberg, ska ha lämnat alla papper och affärer och lämnat godset.  

Stephens hyllade Gutenbergs arbete och menade att han alltid velat väl och var en 

mycket snäll man. Hon önskade honom all lycka i framtiden och hade hon inte haft 

honom som förvaltare hade kanske godset tagits ifrån henne.77 

 

Vidare fortsatte Stephens och menade att hon skulle rusta upp Huseby inom jordbruket, 

gjuteriet och snickerifabriken. Det finns värden i Huseby och skogsvårdsstyrelsen 

kommer genast påbörja stämplingen av stormfällda träd och det betyder likvida medel 

inom kort. Övrig finansieringen hade hon lyckats lösa genom tre olika möjligheter. Ett 

av dom var förmedling av privatpersoner i Stockholm. Hon avslutade och sa att hon var 

förtvivlad över all denna offentlighet men hon gav sig inte och Huseby ska bli som förr. 

Växjöbladet skriver att hon var säker på sin sak och att hon var fast besluten att rida ut 

den storm som skakade henne.78   

 

Växjöbladet skriver också samma dag att skogsavverkningförbudet på Huseby 

utfärdades i november 1956 och den stormfällda skog inte skulle få avverkas. Tidningen 

skriver också att Gunnar Läggeberger har skymtat i samband med Huseby under den 
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senaste tiden, att han hade köpt inteckningar för 360 000 kronor. Stephens rådgivare har 

avrått henne att göra affärer med Läggerberger därför har dessa affärer lagts på is.79  

 

Växjöbladet skriver att uppgifterna om Huseby blir alltmer oklara. Torsten Kreüger var 

ett namn som Växjöbladet erfarit skulle hjälpa Huseby. VäxjöBladet tog kontakt med 

Kreüger men han ville inte uttala sig men det framgick dock att han inte var alldeles 

ovetande om affärerna på Huseby. Landsfiskal Olof Hjort var skeptiskt mot uppgiften 

att Huseby skulle räddas och menade att han hört det så ofta att han slutat tro på det och 

sa att Huseby har höga skulder som skulle betalas. Enligt tidningen sägs det också att 

Berl Gutenberg har synts till på Huseby igen efter uppgifter om att han skulle till 

Stockholm.80  

    

Läggeberger anmälde Stephens för en ränta på 12 % gällande ett lån på 410 000 kronor. 

Lånet gav Läggeberger den 4 december 1956 vilket sedan skulle avbetalas och förräntas 

med 12% under halvårsintervaller. Den första betalningen skulle ske i början av januari 

1957 men uteblev, därav anmälan. Den uteblivna räntebetalningen använde 

Läggeberger som en ursäkt  för att säga upp hela lånet.81   

  

Samma dag skriver Växjöbladet att förmyndarmålet återkom igen den 8 februari och till 

dess pågick ett intensivt förberedelsearbete på olika håll. Rykten gick att miljoner hade 

försvunnit men vart de hade tagit vägen visste ingen. Allt var ett stort pussel för de 

berörda och nu skulle de berörda få bitarna att falla på plats. Lyckades man skulle det 

eka över hela Sverige. Men vad som egentligen var sanning i Husebydramat var det 

ingen som visste och om allt någonsin kan kartläggas var också ett stort frågetecken.82  

 

Två polisanmälningar förekom nu i Huseby-härvan. Gutenbeg anmälde Läggeberger i 

samband med en del märkliga transaktioner som ägt rum mellan Gutenberg, 

Läggeberger och Stephens. Bland annat handlade det om gamla båtvrak, hästar och 

fastigheter. Förmyndarskapsmålet kunde nu, enligt Växjöbladet, bli försenat när så 

många svårutredda frågor fanns. Enligt tidningen var inte Stephens rädd över att 

Läggeberger skulle hota Huseby. Han skulle inte få röra ett vedträd, sa hon. Tidningen 
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avslutar artikeln och påpekar att universitet har efter undersökning funnit att det inte kan 

hjälpa Huseby ekonomiskt.83  

 

Stämningen på Huseby var efter den senaste tidens händelser inte direkt positiv. På en 

del håll var man irriterad över de förhållanden som avslöjats och man visste faktiskt inte 

vilket ben man skulle stå på menar Växjöbladet. En sak var säker att man var överens att 

det behövdes ekonomisk hjälp så att Huseby fick tillbaka sin blomstrande glans som det 

hade under Stephens fars dagar. Enligt uppgifter skulle Kreüger vara räddaren men 

Växjöbladet hade varit i kontakt med honom och ville varken bekräfta eller dementera 

att han dragit sig ur spelet.84   

 

En Malmöfirma har anmält Stephens för en virkesleverans som Huseby inte kunnat 

leverera och kräver nu ett skadestånd på 278 129 kronor. Stephens menade att det var 

skogsvårdsstyrelsens avverkningsförbud som hindrade henne att leverera. Stephens gick 

även till motattack mot Läggebergers anmälan på den förfallna räntan samt 

uppsägningen av skuldbeloppet på 410 000 kronor som Stephens advokat menade ävar 

uppe i 267 865 kronor.85 

 

Två dagar innan den andra förberedande förhandlingen skriver Växjöbladet att intresset 

var stort för rättegången och att den kommer locka mycket folk men om den kommer 

vara öppen var oklart. Båda sidorna förbereder sig väl men det är ingen hemlighet 

utifrån media att det inte gått bra för Husebys del angående kapitalanskaffningen. 

Därför lär det inte blir några större sensationer om inte Stephens själv kommer med  en 

sensation som tillexempel att begära sig själv omyndig, då skulle saken vara klar med 

en gång, menar Växjöbladet.86  

 

Lang ansåg att det inte fanns någon anledning till att hålla rättegången inom lyckta 

dörrar då försvarssidan väntades begära detta. Det hade offentliggjort så mycket om 

saken att det inte länge fanns några hemligheter och därför kändes det meningslöst, sa 

Lang. Vidare kritiserade Lang Stephens förra förvaltare, Gutenberg, om han hade varit 

rätt man för Stephens att sköta affärerna på Huseby. Kan man styrka att han hade 

                                                
83 Växjöbladet, 19570125 
84 Växjöbladet, 19570126 
85 Växjöbladet, 19570130 
86 Växjöbladet, 19570206 
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vanskött godset till hennes ekonomiska skada blev det en grund att omyndigförklara 

Stephens. Vart hade pengar tagit vägen och detta blev nödvändigt att granska närmare 

på, sa Lang. Skatelövs kommun ville egentligen inget illa och överförmyndare 

Petersson satt inte på den anklagandesidans för nöjes skull utan ville hjälpa Stephens 

men det hade tillslut gått för långt, sa Petersson. Enligt vad Växjöbladet erfarit hade 

Stephens lyckats göra upp en plan för Husebys framtid som gick ut på att ett aktiebolag 

skulle bildas.87   

 

Skribenten med signaturen Frans-Gideon från Växjöbladet var på plats den 8 februari 

under den andra förberedande förhandlingen. Det blev inget omyndigförklaring. 

Försvaret lyckades i sista stund avlägsna beslutet om omyndigförklaringen genom 

operation ”AB Huseby”. Försvarana kunde nämligen redovisa att Uppsala universitet 

skulle stå bakom och hjälpa till ekonomiskt med 1,5 miljoner kronor. Hur det lyckades 

vet ingen, skrev Frans-Gideon. Överförmyndarsidan var dock skeptiskt och avvaktade 

till huvudförhandlingarna den 25 februari.88  

 

Rättssalen var fullproppad med folk, inte minst åhörare från Skatelöv och V. Torsås. 

Alla väntade på huvudpersonen men hon dök inte upp. Stephens representerades av 

Fredrik Adlercreutz och Gösta Emthén. Den sistnämnde var dock försenad vilket inte 

uppskattades av rättens ordförande. Försvarssidan begärde målet inför lyckta dörrar men 

nekades. Lang inledde och yrkade för överförmyndaren Petersson vägnar att Stephens 

skulle omyndigförklaras. Detta bestred försvarssidan. Lang fortsatte sedan med 

anklagelser över vanskötseln på bruket, skatter som inte betalas och Husebys skulder. 

Försvaret menade att det finns pengar i fastigheter, aktier och värden i vattenkraften. 

Vidare menade försvaret att skulderna på 3,3 miljoner sen 1954 inte hade försämrats 

med mer än ca 300 000 kr senaste två åren. Advokat Lang replikerade med att säga 

”utmärkt, det var dit jag ville komma. 253 betalningsföreläggande på 4 år säger också 

en del”. Sedan kom man in på skogen igen och Lang menade att man har haft ett 

överskott på pengar och undrade vart dessa tagit vägen. Under skogsdebatten blev det 

livliga diskussioner, skrev Frans-Gideon, men att båda parterna kom överens att 

Stephens gett sina förvaltare för stort förtroende.89  

 
                                                
87 Växjöbladet, 19570208 
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Sedan kom två egendomsaffärer på tal. Där Lang hävdade att försäljningar av 

egendomar i Vrigstad och Härryd där Gutenbergs firma fått provision och även friherren 

De Geer. Lang ville nu veta varför Stephens av 300 000 kronor i handpengar inte fick 

mer än 94 500 kronor. Hade de används till att reglera vissa växelskulder som 

Gutenberg hade med De Geer, undrade Lang. Sedan skulle dessa 94 500 kronorna 

hamna hos Läggberger för det där med hästarna, kanske fick Stephens köpa sina egna 

hästar, fortsatte Lang. Försvarat menade på att försäljningar av egendomarna inte hade 

något med hästaffären att göra även om beloppet stämmde.90 

 

Sedan kom man in på Gutenbergs personlighet. Anklagarsidan menade på att Gutenberg 

fortfarande hade makt över Stephens. Hon borde aldrig anställt honom efter som 

Gutenberg redan hade betalningsföreläggningar när han anställdes hos Stephens 1955. 

Gutenberg hade inte heller någon utbildning inom jordbruket, vilket försvarssidan 

replikerade med att Stephens fått bästa rekommendationer om Gutenberg. Angående 

diskussionerna om Gutenberg kom Lang in på den förmodade  löneskuld på 80 000 

kronor som han skulle ha i ekonomiska krav av Stephens. Detta stämmde inte, menade 

försvaret. Gutenberg hade i svåra situationer hjälp henne ekonomiskt. Han kunde därför 

inte ses som en skum figur som lockade Stephens in i äventyrliga affärstransaktioner.91  

 

Efter nästa fyra timmars förhandlingar blev det paus men frågan kvarstod, myndig eller 

omyndig idag? Då lämnade försvaret in förslaget om bolagsbildning, precis som 

Växjöbladet erfarande. Uppsala universitet har lovat att ett lån på 1,5 miljoner kronor 

och kontraktet skrivits på 15 år och har anmälts till patentverket. Lang gick med på 

förslaget och menade att Stephens tagit sitt förnuft till fånga när det brann i knutarna 

men att inga tokigheter skulle göras innan den 25 februari. Frans-Gideon avslutade att 

nu måste försvarande ordna upp sitt bolagsbildande för att ha chans att avbryta ett 

omyndighetsförklarande.92 

 

Uppsala meddelade att de inte lånar ut några pengar. Deras nämnd kunde inte bevilja ett 

sådant lån. Advokat Lang var förvånad men sa att de skulle fullfölja den ursprungliga 
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planen. Ordförande, Arnold Herrlin, menade att han fick intrycket att lånet var så gott 

som klart men han medgav att försvarsadvokaterna aldrig uppgav att lånet beviljats.93 

 

Emthén meddelade till Växjöbladet att Stephens begärde sig själv omyndig och begärt 

Olof Malmquist och E. Westborg som förmyndare. I och med beskedet kom 

överförmyndaren att återkalla sin ansökan om Stephens omyndigförklaring och 

huvudförhandlingen kom därmed att ställas in. På grund av att Stephens inte lyckades 

skaffa fram ekonomiskt stöd var hon tvungen att ta detta beslut. De blivande 

förmyndarna la hon stort förtroende över och att de lättare skulle kunna utbringa de 

ekonomiska kapital som behövdes för att bringa ordning i Husbys affärer, sa hon till 

Växjöbladet. Vidare fortsatte Stephens och menade att det var ett tungt beslut men att 

hon har haft vänner och rådgivare som har stöttat henne. Hon ville rikta ett stort tack till 

hennes gamla förvaltare Gutenberg som hade hjälpt henne i svårigheter. Nu ville hon 

leva i lugn och ro och fred med sina medmänniskor, avslutade Stephens.94  

 

Stephens stred länge för sin myndighet men var tillslut tvungen att ge efter. Men efter 

omyndigförklaringen hade det uppgetts att Stephens endast tillfälligt gått med på 

omyndigförklaringen. Hon hade avsikt att efter lämplig tid begära att 

omyndighetstillståndet skulle hävas. Växjöbladet menar att det var ganska självklart att 

ett upphävande av omyndigförklaringen var lättare att ordna om hon blivit satt under 

förmyndare på egen begäran än om det skett mot hennes vilja.95  

 

7  Analys och diskussion 
Nedan analyseras resultatet med hjälp av studiens teoretiska verktyg. Dessutom sätts det 

i sammband med tidigare forskning som gjorts inom fältet.   

 

Efter att ha undersökt Smålandsposten, Kronobergaren och Växjöbladet kan det 

konstateras att samtliga tre tidningar inte skrivit något angående Stephens 

omyndigförklaring förrän den första förhandlingen vilken ägde rum den 17 januari 

1957. Detta stämmer väl överens med det Wångmar skriver i sin studie.96 När 
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94 Växjöbladet, 19570223 
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tidningarna för första gången väl skriver om omyndigförklaringen nämner alla att 

förhandlingar har påbörjats på begäran av Skatelövs kommunalfullmäktige och dess 

överförmyndare, Ernst Petersson, som anser att Stephens bör omyndigförklaras för att 

förhindra ytterligare kapitalförstöring och rovdrift vid Huseby. Tidningarna redogör ur 

ett historiskt perspektiv för hur utvecklingen har sett ut. Framför allt redogörs för det 

faktum att Huseby påverkats negativt efter att Stephens tagit över bruket efter sin far. 

Stephens motsatte sig självklart att bli omyndigförklarad och nya förhandlingar kom att 

äga rum den 8 februari 1957. Fram till den förhandlingen skriver samtliga  tidningar att 

intresset angående Stehphens framtid var stort i bygden.  

 

Gemensamt för samtliga tidningar är att godsägare Gunnar Läggeberger och hans 

iblandning i Huseby vid flera tillfällen nämns. Man skriver att han hade lånat ut 410 000 

kronor till Huseby med en räntesats på 12% och anmälde Stephens för att inte ha betalt 

tillbaka räntan.  Det framgår också i tidningarna att Stephens vistas i Stockholm för 

finansiär hjälp genom Uppsala universitet och Torsten Kreüger.  

 

Den 8 februari när den andra  förhandlingen ägde rum var samtliga tidningar på plats då 

målet hölls inför öppna dörrar. Tidningarna skriver väldigt ingående hur målet gick till 

och vad som diskuterades under förhandlingen. Det visar sig att Stephens inte heller då 

blev förklarad omyndig och ett nytt datum för huvudförhandlingen kom att bli aktuellt, 

nämligen den 25 februari. Anledningen till att inget beslut kunde tas var att 

försvarssidan kunde presentera ett alternativ av ekonomisk hjälp genom Uppsala 

universitet som skulle gå in med 1,5 miljoner kronor i Huseby och bilda ett bolag. Det 

visade sig sedan detta inte kom att bli fallet, Uppsala bidrog inte med den ekonomiska 

hjälp som diskuterats. Stephens kunde således inte få fram det ekonomiska kapital  som 

behövdes för att rädda Huseby. Detta resulterade i att hon begärde sig själv omyndig för 

att rädda bruket, dock med kravet att få förmyndarna Westborg och Malmquist. Beslutet 

accepterades av Ernst Petersson och han återkallade omedelbart sin ansökan om hennes 

omyndigförklaring och den utsatta huvudförhandlingen kunde således ställas in. 

Läggebergers civilmål mot Stephens lades också ned samma dag som  Stephens 

omyndigförklarades.  

 

Angående Gutenberg går det att konstatera att hans namn är vanligt förekommande  i 

tidningarna. Växjöbladet skriver utifrån den förberedande förhandlingen den 8 februari 
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att anklagarsidan menade på att Gutenberg fortfarande hade makt över Stephens.97 

Smålandsposten, Kronobergaren och Växjöbladet skriver att advokat Lang anklagade 

Stephens för dåliga rådgivare under åren, särskilt förvaltaren Berl Gutenberg.98 Lang 

hävdade enligt Smålandsposten att Gutenberg tog ut provision utan Stephens vetskap. 

Vidare påstod Lang att Stephens borde fått kreditupplysningar på Gutenberg. Om 

Gutenberg inte blivit anställd eller försvunnit i tid hade saken ställt sig annorlunda 

beträffande eventuellt förmyndarskap.99   

  

Lang menade också enligt Kronobergaren att hon borde ha fått en mer lämplig 

förvaltare. Stephens borde tagit reda på mer om honom innan han anställdes.100 Även i 

Växjöbladet går det att läsa om Langs kritik mot det faktum att Gutenberg inte kollades 

upp ordentligt, detta trots att han sedan tidigare haft betalningsförelägganden. 

Gutenberg anklagades också för mystiska affärer angående båtar, hästar och fastigheter 

utan Stephens vetande.101  

 

Utifrån vad som skrivs i tidningarna angående Gutenbergs förtjänster gentemot 

Stephens stämmer det med vad tidigare forskning säger om Gutenbergs handlande på 

Huseby. Detta tar sig i uttryck hos bland annat Larsson och Wångmar som menar att 

Stephens visade sig vara godtrogen mot sin förvaltare vilket kom att resultera i 

skandalartade affärer som Stephens inte hade någon vetskap om. Gutenberg kom sedan 

att bli fängslad för sina affärer på Huseby.102 Det tycks finnas ett samband mellan 

Gutenbergs handlande gentemot Stephens och den tredje maktdimension som Lukes 

skriver om som handlar om att kunna påverka en aktörs önskan i en viss riktning så att 

aktören klarar att agera på ett sätt som egentligen inte alls ligger i aktörens intresse. Man 

skulle alltså kunna tänka sig att Gutenberg lett in Stephens i hans riktning så det gynnar 

honom vilket sedan skadliggjort  Stephens utan hennes vetskap.103 Hon köpte exmpelvis 

sina egna hästar.  

 

                                                
97 Växjöbladet, 19570209 
98 Smålandsposten 19570209, Kronobergaren 19570209, Växjöbladet 19570209  
99 Smålandsposten, 19570209 
100 Kronobergaren, 19570209 
101 Växjöbladet, 19570209 
102 Larsson, 1993, s 30, Wångmar, 2010, s 290 
103 Lukes, 2005, s 25-29 
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Den  tredje maktdimensionen handlar också om att det själv ligger i den starka aktörens 

intresse att som stark förneka konflikt med den svage och samtidigt hindra att den svage 

ser konflikten.104 Den svage skulle man  i detta fall kunna tänka sig är Stephens och den 

starka Gutenberg. Stephens uttalar sig i Smålandsposten och Växjöbladet efter hennes 

omyndigförklaring där hon riktar ett stort tack till hennes förre förvaltare Gutenberg och 

menar att han hjälpt och stöttat henne i svårigheter.105 Uttalandet av Stephens kan tolkas 

som att hon inte ser den faktiska konflikten och vad Gutenberg har åstadkommit mot 

henne.  Alltså är det möjligt att Gutenberg  har lyckats förneka och inte minst dölja den 

konflikt som funnits mellan dem båda. I Sellings studie framgår att Stephens inte fick 

någon utbildning av att styra ett bruk under sin uppväxt och när Stephens väl fick ärva 

bruket fick därav förlita sig på sina förvaltare.106 Detta kan bero på det som Wångmar 

skriver, nämligen att Stephens växte upp i ett starkt patriarkalt samhälle och därför inte 

fick någon utbildning kring hur ett bruk skulle drivas och styras. Hon fick således förlita 

sig på förvaltare som gjorde arbetet åt henne samtidigt som de utan hennes vetskap 

utnyttjade henne, inte minst Gutenberg.107 Mycket tyder på att Stephens blivit ”falskt” 

manipulerad medvetet, det vill säga att Stephens alltså blivit manipulerad och 

dominerad och att hon bara såg ett alternativ, förvaltarnas. Hon hade på grund av 

manipulationen inte möjlighet att se andra alternativ.  

 

Det framgår också i samtliga tidningarna att intresset för rättegången var stort och att 

den kom att locka mycket folk. Växjöbladet skriver också att stämningen efter alla 

händelser på Huseby inte var särskilt positiv. På några håll rådde en irritation över de 

förhållanden som avslöjats och man visste inte vilka sida man skulle stå på.108 Ledaren 

för Kronobergaren kritiserade det som hände på Huseby genom en historieskrivning 

över Husebys negativa utveckling genom åren med Stephens på rodret och undrade hur 

långt det skulle få gå. Han menade att det inte såg ljust ut för Huseby och det var 

självklart att kommunen och folk på gårdarna upplevde oro.109 Kronobergaren fick även 

reda på att de anställda var missnöjda över situationen på Huseby, att de exmeplevis inte 

fick ut sina löner i tid och skulle begära skadestånd om det fortsatte.110 

                                                
104 Lukes, 2005, s 25-29 
105 Smålandsposten 19570223, Växjöbladet 19570223 
106 Selling, 1984, s 17-18 
107 Wångmar, 2010, s 290 
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Utifrån detta tolkar jag det som att många var beroende av Huseby och ville Huseby 

bruk väl men att det inte kunde fortsätta i samma negativa riktning. Det fanns en rädsla 

över en eventuell konkurs. Det behövde enligt folket ske en förändring, oavsett om 

Stephens förklarades omyndig eller inte. De ville få tillbaka sin blomstrande glans som 

de hade under Stephens fars dagar. Jansson skriver bland annat om hur en arbetare på 

Huseby tillsammans med sin partivän på väg till ett kommunsammanträde diskuterade 

hur de skulle ta upp frågan om Stephens omyndigförklaring. Denna diskussiion 

tillsammans med invånarnas oro kom att leda till beslutet om omyndigförklaringen.111 

Kollektivet gick samman mot Stephens vilket gav henne mindre auktoritet. Detta skulle 

kunna sättas i samband med den första maktdimensionen som Lukes redogör för. 

 

Denna innebär att A har makt över B i den grad att A får B till att göra något hen inte 

vill göra. I detta fall betraktas A som kollektivet och B som Stephens. I den här 

maktdimensionen ska makten vara synlig och man utgår från att det finns en konflikt.112 

Det är uppenbart att det fanns en konflikt och makten låg hos kommunen som ville 

omyndigförklara Stephens samtidigt som Stephens kritiserade kommunen och för att 

göra något sådant mot henne. Hon kunde aldrig tro att kommunen skulle vända henne 

ryggen på ett sådant sätt.113 Tillslut blev Stephens tvungen att ge efter och begärde sig 

själv omyndig, vilket anklagarsidan var mycket nöjda med och menade på att syftet var 

vunnet. Vidare menade anklagasidan att Stephens tidigare varit emot en sådan lösning 

men nu förstått vad saken gällde.114   

Utifrån vad som framgår i samtliga tidningar tyder mycket på att Florence Stephens 

saknade en disciplinär makt. Foucault redogör för denna maktform och menar att den i 

mångt och mycket handlar om att individen för makt inte ska avvika från ett så kallat 

normerande beteende. Med andra ord är det av betydelse att denne följer den 

dagordning som hör omgivningen och samhället till. Ständigt ställs krav på hur 

människan ska vara, hur denne ska handla etcetera, något som bidrog till problematik 

för just Stephens. Stephens skötte inte det hon skulle på bruket vilket ledde till 

vanskötsel av jordbruket, rovdrift och miljonbelopp av skulder. Hon saknade ordentlig 
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utbildning och träning för ett framtida yrke som brukspatron. Detta ledde till att 

Stephens blev beroende av sina förvaltare vilket även framgår i tidningarna. Enligt 

Wångmar berodde detta på att Stephens far, Joseph Stephens, ansåg att ägandet och drift 

av ett bruk tillhörde en manlig kodad sfär därför fick inte Stephens inte den utbildning 

hon hade behövt. Med stöd i den disciplinära makten kan således konstateras att 

Stephens ständigt avvek från det rätta handlandet. Hon avvek från det normala genom 

att vid upprepade tillfällen orsaka problem på bruket och därav också förlorade makt.  

Avslutningsvis kan det konstateras att samtliga tidningar till stora delar skildrar 

händelseförloppet på ett liknande sätt. Samma namn förekommer kontinuerligt i dem 

och utifrån de teoretiska verktyg som använts för att genomföra studien är det uppenbart 

att Stephens i förhållande till övriga aktörer besatt mindre makt under hennes tid vid 

Huseby bruk.  
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8  Didaktisk reflektion 
 

Innehållet i denna studie kan ses som väl användbart i olika skolsammaanhang. Då den 

är en presshistorisk undersökning innebär det att eleverna kan få ”förutsättningar att 

utveckla förmågan att söka, granska, tolka och värdera källor” utifrån ett historiskt 

källmaterial. I det centrala innehållet för historia 1a1, 50 poäng står det att 

undervisningen bland annat ska  behandla ”tolkning och användning av olika slags 

källmaterial”.115 Denna punkt av det central innehållet gör det tydligt att reflektera över 

vad som står i tidningar och vem som skriver artiklarna. Det ger också eleven möjlighet 

att att diskutera källkritik i massmedia. Innehållet i denna studie är av lokaltperspektiv 

vilket kan sättas i samband med lokalhistoria. Fördelen med att undervisa om Huseby är 

närheten till Huseby vilket kan var av en didaktiskt fördel för dig som lärare och detta 

kan väcka elevernas intresse då du som lärare kan kombinera ett besök för att sedan låta 

eleverna arbeta med historiskt källmaterial som berör Huseby.  

Det står också i det central innehållet att läraren ska behandla demokratisering 

förändringsprocesser under 1800- och 1900-talen.116 Studerar man Huseby bruks hisoria 

från Joseph Stephens tid som bruksägare till Florence Stephens tid som bruksägare 

berörs denna del av det centrala innehållet. Exempelvis skulle eleverna dels kunna 

studera brukets negativa utveckling genom åren dels arbetsförhållanden genom åren. 

Det positiva med att få in Huseby bruk i undervisningen är både att det finns 

akrivmaterial nära till hands samt som jag varit inne på tidigare att självaste bruket 

ligger i närheten.  
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