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The Lord and her ladyship 

- A gender analysis of the correspondence of the married couple Stephens of 

Huseby mansion 

Abstract 

The purpose of this essay is to study the gender system and structures for a married couple in 

the late 1900-centery in the southern part of Sweden. More precisely the gender system of the 

lord Joseph Stephens and his wife the lady of the castle Elisabeth Stephens that lived in 

Huseby mansion during this time.  

I attend to do a qualitative textual analysis of the couple's correspondence from 1880-1900. I 

will interpret the results based on a theory of gender and gender division between the genders 

and the concepts of the private and the public sphere for the two genders.  

The results shows that the couple for most of the time has a gender based division between 

themselves were Elisabeth attempts to the private sphere and Joseph for the public. Joseph 

does not involve Elisabeth with the operation of the estate or with his political duties. The 

way they appeals to each other can also implie that Joseph is superior to Elisabeth. The couple 

has also embraced the bourgeois ideal of love that means togetherness and exclusiveness in 

the relationship.  

But the result also shows that the division is not that fixed for the man in the relationship. 

Joseph can also enter the private and the female sphere which can implie that he is in control 

of the gender relationship and thinks that this is the best way to make sure the gender roles are 

kept safe which also will secure his superior position. 

 

Nyckelord: Huseby bruk, Stephens, brevväxling, genusrelation, genusstruktur, 

genussystem, offentligt/privat 

Key words: Huseby mansion, Stephens, correspondence, gender system, public/private 

sphere 
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1. Inledning 

Under 2016 släpptes en ny roman där livet på Huseby bruk och familjen Stephens spelar 

huvudrollen: Florence Stephens förlorade värld skriven av Lena Ebervall och Per E 

Samuelsson. Författarna kallar den för ”En sannsaga om Huseby bruk”. Historien handlar 

framförallt om Florence Stephens, äldsta dotter till Joseph och Elisabeth Stephens hon som 

kommer att ärva bruket efter sin far efter hans död 1934. I boken tar de bland annat upp 

hennes kärlek och vurm för de svenska kungahuset, en kärlek som de menar kommer bli en 

anledning till den besvärliga ekonomiska situation hon och bruket så småningom hamnar i. 

Kärleken till kungahuset, den menar de kommer från hennes mor. Elisabeth Stephens, född 

Krüger, var dotter till amiral Krüger som var god vän med kung Oscar II. Elisabeth föddes in i 

Stockholms överklass och var van vid att umgås med societeten och att frottera vid hovet. 

Ebervall och Samuelsson (2016:16) inleder boken med att ta upp den historia som varit rykte 

för mycket skvaller genom åren, nämligen ryktet om Elisabeth och Kung Oscar II. Elisabeth 

var 22 år när hon gifte sig med Joseph Stephens och Ebervall och Samuelsson menar i sin 

roman att detta skulle vara en hög ålder för en kvinna från överklassen och menar därför att de 

skvallrades om det här där ryktet var att hon svår att gifta bort och att det skulle ha att göra 

med hennes relationer till hovet och framförallt till kung Oscar II (Ebervall och Samuelsson, 

2016:16). 

Men det här är ett skönlitterärt verk och det ska läsas i syfte att underhålla och kanske inte ska 

tas exakt på orden, egentligen är det också det som är typiskt för vad som finns skrivet om 

Huseby. Det mesta är skönlitterärt eller populärvetenskapligt. Det kanske inte är så konstigt, 

”skvallret på byn” om familjen Stephens ger såklart uppslag till en mängd fantastiska historier 

som man lätt kan förstå triggar igång idéer och uppslag till mer kommersiella verk. Dock 

tycker jag att det är på tiden att Huseby bruk och livet där får ta mer plats i den svenska 

forskningen och min ambition är att genom denna uppsats bidra till det. sedan 2008 finns det 

dessutom en mängd nytt arkivmaterial som hittats och som för de mesta är helt outnyttjat i 

forskningen. Stämmer verkligen Ebervalls och Samuelssons ”sannsaga” om Huseby. Det vill 

jag ta reda på, eller i alla fall börja att skapa på ytan för. Jag väljer att börja där de börjar. Med 

relationen mellan Joseph och Elisabeth Stephens, mellan brukspatronen och hans slottsfru.  

Jag studerade även Huseby bruk under min seminarieuppsats på B-nivån i historia, 31-60 hp 

på Linnéuniversitetet i Växjö. Under mitt tidigare arbete så studerade jag arbetarna på bruket 

och utvecklingen och framväxten av den första fackliga organisationen utifrån den patriarkala 

maktstrukturen. Som historiker är jag framförallt intresserad av att studera strukturer, men den 
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här gången vill jag göra det ur en för mig helt ny infallsvinkel genom att studera 

genusrelationerna för brukets ägare, brukspatronen och slottsfrun och på sätt studera 

strukturer genom att studera hur enskilda aktörer agerar inom dem.   

1.1 Syfte 

Jag ämnar att studera brevväxlingen mellan makarna Stephens under slutet av 1800-talet från 

att de förlovar sig i september 1880 till slutet på seklet 1899. Trots att syftet är att studera 

genus och strukturer kommer uppsatsen givetvis handla mycket om enskilda aktörer och 

individer eftersom det är brevskrivarna och de två makarna som får bli huvudpersonerna i den 

här studien. Att göra forskning genom att bearbeta brevsamlingar tillåter således en 

kombination av ett individ - och ett strukturperspektiv och kan ge en uppfattning om 

människors liv och föreställningsvärld vid tiden som studeras. Jag vill studera relationen 

utifrån de teorier som finns kring genus, genussystem och könsroller. Jag vill undersöka om 

paret håller sig inom manligt och kvinnligt kodade sfärer och om deras liv följer en 

traditionell uppdelning och vilka normer det fanns för män och kvinnor under slutet av 1800-

talet och om det återspeglas i den vardagliga praktiken mellan makarna.  Att studera just brev 

och samtal som förs via brevkorrespondens under slutet av 1800-talet är dessutom mycket 

gynnsamt då det helt enkelt finns väldigt mycket brev bevarade från den här tiden (Douglas, 

2011:33).  

För mig är frågan om kärleken i relationen egentligen sekundär då jag vill titta på 

genusstrukturer i relationen snarare än om huruvida det rör sig om ”äkta” kärlek eller inte. Det 

går dock inte att ducka för att jag ändå berör ämnet i studien. Speciellt med hänsyn till de nya 

borgerliga kärleksidealen som växer fram under den här tiden. Syftet med den här uppsatsen 

är att studera vardagslivet på Huseby bruk för ägarna av bruket och relationen mellan 

makarna Stephens. Syftet med uppsatsen är mer preciserat att studera genusrelationen och 

genussystemet för ett gift par från samhällets elit under slutet av 1800-talet i södra Sverige.  

1.2 Frågeställningar 

Uppsatsens preciserade frågeställningar: 

- Hur såg genusrelationen och genussystemet ut mellan makarna Stephens i deras 

vardagliga praktik som framkommer i breven som skickades mellan 1880-1900? 

- Hur såg makarna Stephens relation ut med utgångspunkt i typiskt manliga/kvinnliga 

sfärer?  
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1.3 Uppsatsen disposition 

I det första följande kapitel kommer jag att presentera det aktuella forskningsläget för de 

områden som jag berör i den här studien, både tidigare forskning om Huseby bruk och 

makarna Stephens samt den forskning som finns kring att studera genus, brevkorrespondens i 

kärleksrelationer och offentliga/privata sfärer under ungefär samma tid som för min 

undersökning. Därefter presenteras min teori och mina utgångspunkter för mina tolkningar av 

de kvalitativa materialet där jag först övergripande presenterar genusteorin och sedan mer 

ingående presenterar just de specifika delarna av genusteori jag använder mig av här. Jag 

kommer efter det att beskriva min metod och mitt sätt att angripa källmaterialet. Källmaterial 

kommer också att presenteras och följs upp av en källkritisk – och etisk diskussion kring 

materialet. Jag kommer också här argumentera för mitt praktiska urval. 

Därefter kommer jag presentera en del bakgrundsinformation om Huseby bruk och makarna 

Stephens. Uppsatsens huvuddel presenteras kronologiskt och efter det presenterar jag min 

analys där jag kopplar samman mitt resultat med den tidigare forskningen på området och 

med de teorier jag presenterat som utgångspunkt för mina tolkningar av resultatet. 

Jag kommer också att följa upp det med en didaktisk reflektion där jag diskuterar på vilket 

sätt min forskning med fördel går att använda i läraryrket och hur området återspeglas i 

läroplaner och det centrala innehållet för ämnet historia. Sedan kommer en sammanfattning 

där uppsatsens resultat och slutsatser sammanfattas samt diskuterar eventuella vägar för 

fortsatta studier på området.  
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2. Forskningsläge 

2.1 Vad finns skrivet om Huseby bruk? 

Redan i inledningen till den här uppsatsen så nämner jag det faktum att det inte finns så 

mycket forskning eller vetenskapliga texter som behandlar just Huseby bruk eller livet på 

Huseby utan framförallt mindre översikter eller populärvetenskapliga texter. Jag har dessutom 

redan lyft fram Lena Ebervall och Per Samuelssons fiktion som släppets under 2016 och som 

framförallt handlar om Florence Stephens men som tar sin början i att även beskriva Joseph 

Stephens och hans fru Elisabeth Stephens (Ebervall och Samuelsson, 2016). 

Ett tidigare och mer omfattande verk som dessutom har ambitionen av att likna mer 

vetenskaplig forskning är det av journalisten Kjell Jansson (1986) som har skrivit om Huseby 

bruk och om arbetarnas situation på bruket runt sekelskiftet 1900 och under första hälften av 

1900-talet. Han beskriver livet och villkoren för torparna och om statarna. Han beskriver 

också arbetarrörelsens framväxt och socialdemokratins utveckling i Skatelöv och den första 

arbetarekommunen i Vällingklockans undersåtar (Jansson, 1986). 

Sedan har det även skrivits en del mindre texter och översikter om Huseby, en av Eva Selling 

(1984) som heter Huseby bruk & bruksherrgård.  Sedan har Lars-Olof Larsson (1993) skrivit 

Det fantastiska Huseby: en rundvandring i tid och rum. De båda översikterna har båda 

liknande upplägg där de behandlar Huseby bruks historia från 1600-talet fram tills staten tog 

över bruket 1979. De beskriver miljöerna kring bruket, slottet och de olika ägarna som ägt 

bruket genom och historien så som familjen Stephens (Larsson, 1993).  

Ada Rydgård som själv arbetat på Huseby som Kammarjungfru åt Florence Stephens har 

skrivit om kvinnorna som arbetade på Huseby i Ett år på Huseby (Rydgård, 2003) och 

Kvinnorna på Huseby (Rydgård, 1998). Hon beskriver de hon själv upplevt och de hon fått till 

sig genom samtal och intervjuer med andra anställda hon mött på Huseby. Hon beskriver 

alltså både familjen Stephens, framförallt Florence Stephens som hon arbetade åt, miljön på 

bruket och då främst kring och i det stora huset samt livet för en del av arbetarna, åter igen 

främst de som rörde sig i och kring huset (Rydgård, 1998, Rydgård, 2003).  

2.2 Vad finns skrivet om genus? 

Genusforskningen har under de senaste 30-40 åren utvecklats till att bli ett allt mer etablerat 

forskningsfält och växte från början fram ur en politisk aktivism och ur feministiska rörelser. 

(Lykke, 2009:18). Det finns alltså relativt mycket skrivet om genus inom olika vetenskapliga 



9 
 

områden och här kommer jag presentera den genusforskning från främst historiska 

institutioner som jag anser vara relevant för min studie. 

2.2.1 Vad finns skrivet om genus och könsroller för tiden sekelskiften 1900 och slutet av 

1800-talet? 

I antologin Det evigt kvinnliga diskuterar genusforskaren och historiken Ulla Wikander 

(2001) konstruktionen av en nygammal kvinnlighet som växer fram kring sekelskiftet i 

Sverige och där hennes syfte har varit att visa det finns ett samband mellan verkligheten och 

det samhälleliga samtalet, alltså den diskurs om hur verkligheten ska uppfattas (Wikander, 

2001:7). Wikander menar att traditionellt för genushistorian så har den samhälleliga 

konstruktionen av manligt och kvinnligt stått i fokus. Genusforskare menar alltså att vad som 

är manligt och kvinnligt inte enbart bestäms av naturen utan ständigt blivit normerat och 

skapat i mellanmänskliga relationer. Hon menar också att det är en förenkling att prata om 

vad som är ”evigt kvinnligt” eller ”typiskt manligt”. Eftersom att det är beroende på den 

historiska kontexten. Wikander menar att inom forskningen försöker man lösa detta genom att 

istället tala om genusforskning som koncentrerar uppmärksamheten på formandet av 

förhållandet mellan kvinnor och män samt observerar hur människor makt och inflytande ofta 

bestäms av deras biologiska kön (Wikander, 2001:12). 

2.2.2 Vad finns skrivet om brevkorrespondens och genus? 

Det mesta av den forskning som gjorts på området för 1800-talets brevkorrensondens rör 

borgligheten och det är en vanlig uppfattning inom forskningen att det är borgliehetens 

praktik och ideal att skriva brev. Dock kommer det resultatet av att den forskning som gjorts 

på området är möjlig just på grund av de rika källmaterial som denna klass har lämnat efter 

sig vilket i sig påverkar resultatet (Douglas, 2011:22, Ulvros, 236). 

En forskare som studerat kärleksrelationer och brevkorrespondens under 1800-talet är 

Christina Douglas (2011) i sin studie: Kärlek per korrespondens. I den tar hon upp synen på 

relationen för de två par hon studerar genom breven. Det hon framförallt undersöker är 

kärleken som exklusiv och tvåsamheten i relationerna (Douglas, 2011:15). Hon menar att det 

är först när människor blivit ett par som de börjar skriva till varandra vid den här tiden. Hon 

menar också att under 1800-talet så börjar kärlek allt mer ses som en förutsättning för att ingå 

äktenskap. Hon menar att det nya kärleksidealet kommer från den nya marknadsekonomin 

och de kapitalistiska systemet som förde med sig en större frihet för unga människor när de 

via sina arbeten inne i nya städer kunde lämna kontrollen från sin familj (Douglas, 2011:21). 
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I Kärlekens villkor studerar Eva Helen Ulvros (1998) tre kvinnoöden mellan 1780-1880 

genom brevkorrespondens. Den handlar om kvinnor och män i köpmans- och 

ämbetsmannakretsar, främst i Blekinge men även i Småland, Stockholm och Skåne. Hon tar 

upp 1800-talets omvälvningar och vilket eventuellt handlingsutrymme kvinnorna fick av det. 

Hon studerar hur kvinnornas relationer till män, barn, andra kvinnor och personer ur andra 

samhällsklasser formerades (Ulvros, 1998:8). Studien rör kärlek mellan män och kvinnor men 

också kärlek mellan föräldrar och barn hon menar att kärlek egentligen alltid har funnits men 

har tagit sig olika utryck (Ulvros, 1998:8). 

Ulvros (2001) har också studerat brevkorrespondens och relationer mellan kvinnor. I Sophie 

Elkan har hon skrivit om relationen mellan Selma Lagerlöf och Sophie Elkan. Även hon 

menar att tiden kring slutet av 1800-talet var en tid som präglades av brev och det var en 

självklarhet att skriva brev till vänner och släktingar. Det kunde gå lång tid mellan möten med 

de man höll av därför bidrog brevskrivande till att hålla igång samtalet (Ulvros, 2001, 24). 

Ulvros menar att brevet och en dialogisk text och i det ständigt pågående samtalet kan ”jaget” 

iscensättas på nytt. Genom att skriva skapar man sig en egen identitet. Det visar vem man är 

eller i alla fall vem man vill vara (Ulvros, 2001:24–25). 

Malin Lennartsson (1999) har också studerat relationer mellan män och kvinnor genom 

brevkorrespondens om än för en tidigare period än för min studie, hon har studerat relationen 

mellan män och kvinnor i det tidigmoderna Småland under 1600-talet.  

2.2.3 Vad finns skrivet om genus och offentliga/privata sfärer. 

Marie Steinrud (2008:24) menar att det inom socialhistoria tidigare har forskats mer på 

allmogen än på herrgårdskultur och adliga familjers levnadsförhållanden och oftast har det 

gjorts utifrån ett manligt perspektiv. Hon menar att det var först under 1970–1980-talen som 

man intresserade sig för att studera kvinnor och adliga kvinnors liv men att man under senare 

tid har man sett ett visst uppsving för den här typen av forskning framförallt kopplat till 

populärkulturen. Steinrud (2008) tar i sin studie Den dolda offentligheten upp livet för fyra 

adelsystrar, systrarna Tersmeden och studerar till exempel hur valet av partner går till för 

adeln under den här tiden när de borgerliga kärleksidealen slagit in (Steinrud, 2008:24). 

Hon använder i sin studie begreppen offentligt/privat vars teorier från början kommer från 

Sherry B Ortner som redogör för kvinnans underordning genom att koppla den till kulturella 

symboler. I alla samhällen menar hon är kvinnan i högre utsträckning kopplad till naturen och 

till reproduktiva hushållsgöromål i hemmet. Det har funnits en föreställning inom både 
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politiskt och social historia att det är nu under 1800-talet som den här uppdelningen mellan 

könen når sin kulmen (Steinrud, 2008:16–17). Resultatet för hennes studie visar att det 

slutgiltiga valet av partners för systrarna i familjen Tersmeden låg hos systrarna själva. Men 

dock ska man veta att man löste det genom att styra i vilka kretsar flickorna fanns och för 

vilka personer de då presenteras och omgavs med (Steinrud, 2008:92–93). 

I Fruar och Mamseller som är Eva Helen Ulvros (1996) avhandling om borgligheten kvinnor 

i Sydsverige mellan 1790-1870. Hon studerar fruarnas liv och möjligheter kopplat till teorier 

om offentligt och privat. Hon har studerat både brev och dagböcker och har undersökt 

material från både män och kvinnor för att genom deras relationer se hur kvinnligheten 

konstrueras och fokuserar främst på kvinnornas liv och möjligheter. Hon menar att 

särhållandet mellan män och kvinnor egentligen inte slår igenom förens på slutet av 1800-talet 

eller till och med början på 1900-talet. Skalan mellan offentligt och privat är inte heller helt 

tydlig även om de är tydligt att mannen är överordnad så hade kvinnan via sällskapslivet en 

typ av ”halvoffentlighet” att verka inom (Ulvros, 1996:334–335). 

I Fruars makt och omakt har Catarina Lundström genom att studera fruarna till 

landshövdingar i norra Sverige i början av1900-talet. Hon har studerat eliter och 

offentligheten, för att kunna studera både kön och klass och hur det påverkar möjligheterna 

till makt (Lundström, 2005:12). Hon beskriver på vilket sätt landshövdings-fruarna genom 

kulturarvsföreningar och hemslöjdsrörelsen fick en arena att verka i, detta menar hon 

accepterades eftersom verksamheten såg som en symbol för det kvinnliga. Kvinnorna hade 

inte annars något inflytande eller möjligheter till makt i den offentliga sfären (Lundström, 

2005:177). 
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3. Teori 

Genus är det begrepp som gör att det inom forskningen går att skapa en begreppslig och 

språklig plattform för att kunna tala om det sociokulturella könet som något som går att 

analytiskt skilja från det biologiska könet (Lykke, 2009:9) 

Genusteori handlar om att se kön som en konstruktion och därifrån kommer uppkomsten av 

feministiska teorier om kön som social och språklig konstruktion. Ett viktigt riktmärke och 

grunden för den feministiska teorihistorien och genusteorin är tesen från Simone de Beauvoir: 

”Man föds inte till kvinna man blir det” (Lykke, 2009:68). Det betyder att vi inte föds till män 

eller kvinnor och det är inte naturen som gör oss till det ena eller det andra utan det sker 

genom en socialisationsprocess. Det är det symboliska och diskursiva i samhällsordningen 

som gör oss till kvinnor och män (Lykke, 2009:68). 

Genom att använda genusteorin kan jag studera förhållandet mellan olika grupper och se 

maktrelationer och relationer i förhållande till varandra. Jag anser att genusteorin har potential 

att erbjuda en teori som fungerar väl för att studera sociala strukturer. Genom genusteorin kan 

jag utläsa genussystem och könsroller kopplat till teorierna om manliga/kvinnliga och 

offentliga/privata sfärer.  

3.1 Teorier om kön 

På ett teoretiskt plan finns det en tydlig distinktion på ett biologiskt kön och ett socialt kön, 

alltså genus. Modern om forskning om genus tar ofta utgångspunkt i det relationella 

perspektivet, alltså om att försöka kartlägga mekanismerna i hur könsrelationerna konstrueras 

socialt och kulturellt. Varken mansrollen eller kvinnorollen kan skiljas eller analyseras från 

varandra.  (Ulvros, 1996:15) 

I begreppet kön så innefattar jag här både de fysiska kropparna och de kunskaper, idéer, 

värderingar och sociala relationer som tillskrivs dem. Genom teorier och modeller som kan 

fånga såväl mönsterbildande och begränsande strukturer som handlande och förändrade 

perspektiv (Lundström, 2005:22). 

3.2 Genussystem 

Att använda sig av ett genussystem för att kunna se kön som både en historisk och analytisk 

kategori som innebär dels ett socialt meningsskapande genom åtskillnad, dels ett sätt att 

uttrycka maktrelationer är en teori som från början kommer från Joan Scott (Lundström, 

2005:22). Yvonne Hirdman har sedan utvecklat det här och gjort ett genussystem vilket 
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tydligare knyter samman maktdimensionen där könets särhållande fått ett stort inflytande. De 

två bärande elementen i systemet är:  

1. Särhållande i kvinnligt och manligt  

2. Den hierarkiska ordningen, där mannen är normen för det normala och mänskliga.  

Ulvros (1996:17) tolkar Hirdmans teori där hon menar att det är mannen, den starkare parten 

som avgör kontraktets villkor och Hirdman menar att ju kraftigare man håller isär könen så 

ifrågasätts inte den manliga normen. Det som kan förändra systemet är när män och kvinnor 

går in på varandras områden. Då blir inte normen nämligen inte lika legitim. Detta kan 

tillexempel ske i tider av kris och oro, som krig och revolution men också som en följd av en 

genomgripande samhällsförändring, till exempel industrialismen (Ulvros, 19996:16). Det 

finns dock skillnader som gör att man inte kan utgå från en universell genusordning utan att 

det kan finnas olika typer av genusstrukturer. Ulvros menar att man kan arbeta med både ett 

struktur- och aktörsperspektiv om man betraktar systembegreppet som öppet och möjligt att 

förändra genom enskilda aktörers handlande (Ulvros, 1996:17). 

Om genusforskningen byter ut en universell man mot en generaliserad kvinna kan det skapa 

problem för forskningen, många har därför sett det som nödvändigt att relatera det till andra 

kategorier som klass, etnicitet eller sexualitet. (Lundström, 2005:21). Spänningar och 

makthierarkier har varit ett område som inte är särskild utvecklat inom genusforskningen. Att 

sätta fokus på en kvinna från eliten handlar därför om att nyansera bilden av kvinnan 

(Lundström, 2005:23).  

3.3 Genus och privat/offentlighet 

1800-talets samhälle var präglat av en könsmaktsordning där kvinnor var underordnade och 

män överordnade. Mannen var normen och det handlar om en patriarkal kultur där kvinnorna 

ständigt relaterades till en man (Steinrud, 2008:29). Forskare hävdar att när 

marknadsekonomin och det kapitalistiska systemet får genomslag och produktionen flyttar ut 

ur hemmen så slutar hushållet att värderas. Det gör också att kvinnans roll fastlåses i hemmet 

och hon förlorar sin roll som jordägare eller kulturskapare (Lennartsson, 1999:17). 

Jürgen Habermas har en tes som hänger ihop med det här som beskrivs av Steinrud (2008:16–

17), en tes om borgerlighetens värld som uppdelat i privata och offentliga sfärer. Inom 

genusteorin har begreppen offentligt/privat används och vars teorier från början kommer från 

Sherry B Ortner som redogör för kvinnans underordning genom att koppla till kulturella 

symboler. I alla samhällen menar Ortner är kvinnan i högre utsträckning kopplad till naturen 
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och till reproduktiva hushållsgöromål i hemmet. Det har funnits en föreställning inom både 

politiskt och social historia att det är under 1800-talet som den här uppdelningen mellan 

könen når sin kulmen. Privat, kvinnligt och offentligt manligt. Det har även framkommit 

kritik om den liberala ideologi som växta fram på 1800-talet att den syftade på mannens 

frihets aldrig kvinnans. (Steinrud, 2008:16-17). 

Marie Steinrud (2008:20–21) menar att offentligt/privat sfär är ömsesidigt beroende av 

varandra. Det betyder att det är en dikotomi. Det går inte att studera den ena utan den andra. 

Precis som med män/kvinnor. Vad som är offentligt eller privat är kontextuellt. Etiketterna är 

både beskrivande och bestämmande och nära knytet till normerande funktion. Med detta 

resonemang kan kvinna och privat i kombination få två olika betydelser som är avgörande 

antingen för kvinnan eller för det privata. Man kan också tolka begreppen mer processuellt, 

där det finns en skala istället för fixerade etiketter. Det är därför en nödvändighet att studera 

både kontexten och den aktuella tiden eftersom att de har betytt så olika i olika tidpunkter. 

Den syn jag lyfter fram här är den syn på det privata som uppkommit under 1800-talets senare 

hälft, i samband med industrialiseringen och uppkomsten av den moderna familjen och 

åtskillnaden mellan hem och arbetsplats som jag nämner ovan (Steinrud, 2008:23).  

3.4 Genus och studier om män 

I traditionell forskning har man först och främst tematiserat män. Men man har inte haft några 

synvinklar om könsmaktsordningar eller män som social grupp (Lykke, 2009:120). För 

forskare inom kritiska studier så har det varit viktigt att uttrycka sig kritiskt mot de 

könsmaktsordningar som underbygger mäns hegemoniska maktformer. Kategorierna om män 

och maskuliniteter betraktas som sociala konstruktioner. Därför vill jag poängtera att kön är 

relationellt. Det är inte män som sådana som står i fokus för den här studien utan de könade 

maktrelationerna. Det handlar om att titta på förhållandet mellan kvinnor och män som är 

relaterade till varandra i ett samhällsbestämt under/överordnings förhållande (Lykke, 

2009:121). 
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4 Metod 

För att ta mig an källmaterialet och brevsamlingen kommer jag använda mig av en kvalitativ 

textanalys. Det är dock inte helt okomplicerat att närma sig texter från en äldre tid. Ord som 

kanske är starkt värdeladdade för oss idag kan ha haft en annan karaktär förr och tvärt om. 

Normerna för hur män och kvinnor kunde bete sig liksom etikettens regler att skriva har också 

förändrats. Det är även normer och strukturer som i hög grad styr människors samtal även i 

skrift. (Ulvros, 1998:9). Därför är det också normerna och strukturerna som jag väljer att 

fokusera på att studera i texterna via en kvalitativ textanalys. Genom en kvalitativ textanalys 

ska jag kunna studera vad makarna har för inställning till familjeliv, könsroller, sociala 

skillnader med mera utifrån ett antal centrala teman/begrepp vilka utkristalliseras efter en 

genomgång av stoffet. Här kan jag analysera och exemplifiera både de vanligast 

förekommande tankarna och de som sticker ut. Jag kommer alltså undersöka vilka termer och 

begrepp som skribenterna använder sig av när de beskriver sin vardag och sina relationer i 

brevtexterna. 

 

Jag anser att en kvalitativ textanalys bäst passar mitt syfte eftersom det går ut på att ta fram 

det väsentliga i innehållet genom en noggrann läsning av texterna. Ett viktigt skäl till att 

använda den textanalytiska helheten som man är ute efter inte bara består av helheten av 

delarna utan det betyder att vissa ordalag och delar av texten är mer betydelse full än andra 

(Esaiasson, 2012:211). Innehållsanalysen i sig har ingen teoretisk utgångspunkt, jag kommer 

ha min utgångspunkt i genus. Det handlar inte bara om att se de manifesta eller denotativa 

utan också de latenta eller de konnotativa i innehållet (Lindgren i Fangen och Sellerberg, 

2011:274). Grundtanken för textanalys är att all betecknande verksamhet på en och samma 

gång regleras av både språkliga och sociala strukturer så det går inte helelr helt går att utskilja 

kvalitativt och kvantitativ eftersom man även vid kvalitativ tolkning tänker i termer av hur 

ofta något förekommer (Lindgren i Fangen och Sellerberg, 2011:270–2017). Det blir alltid 

någon typ av kvantifiering i tolkade när man använder termer som ”ofta förekommande” eller 

”inte så ofta förekommande” händelser (Bergström och Boréus, 2016:140). 

 

Jag kommer genom min studie av brevväxlingen att studera både skribent och mottagare. Det 

är därför en aktörscentral studie eftersom det enligt mitt syfte är relevant vem som säger vad 

(Esaiasson, 2012:218). Till viss del är det också en kritisk granskande undersökning där jag 

undersöker om makarna Stephens lever upp till normerna som finns i den tidigare forskning 

och enligt de teorier jag utgår ifrån (Esaiasson, 2012:212).  
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4.1 Källmaterial 

Mitt källmaterial har varit de brev som skrevs och skickades mellan makarna Stephens och 

som finns som bevarade som arkivmaterial i Husebyarkivet. Husebyarkivet finns tillgängligt 

på universitetsbiblioteket i Växjö vilket är väldigt tacksamt av praktiska skäl. Husebyarkiven 

utgörs av sex olika arkivbildare och i arkivet finns både Josephs och Elisabeths arkiv och jag 

kommer alltså att studera material från bådas respektive arkiv för kunna studera hela 

korrespondensen. Josephs brev som han fick av Elisabeth under åren 1880-1909 finns i 

Josephs Stephens arkiv Serie EI:1 och Elisabeths brev som hon fått av Joseph under åren 

1880-1911 i Elisabeth Stephens arkiv i serie EI:2 

Jag väljer att börja från början år 1880, året då Joseph friar till Elisabeth och året då deras 

korrespondens startar och jag kommer att studera de brev som skickades under slutet av 1800-

talet mellan 1880-1900. De brev som studeras är alla de som finns i arkivet för den här tiden. 

Det är givetvis fullt möjligt att det skrev fler brev skrev men att de förstördes eller att brev 

kommit bort.  

Breven som finns bevarande i arkivet och som jag studerat är fördelade under följande år: 

Tabell 4.1 fördelning antal brev 

Brev 1880-1884 1885-1889 1890-1894 1895-1899 

Skrivna av Joseph         29 13 28 10 

Skrivna av Elisabeth 17 3 37 57 

Totalt         46 16 65 67 

Källa: Husebyarkivet, Joseph Stephens arkiv, EI:1:1880–1900, Elisabeth Stephens arkiv, 

EI:2:1880–1900. 

4.2 Avgränsning och val av tidsperioder 

Min mest avgörande avgränsning är att jag har valt att studera endast ett gift par från ett lokalt 

bruk Joseph och Elisabeth Stephens på Huseby bruk. Det gör jag på grund av att jag tycker 

det är intressant att skriva om ett studieobjekt som ligger geografiskt nära men det är också av 

praktiska skäl då Huseby-arkivet och brevsamlingen finns tillgängligt på Linnéuniversitetets 

bibliotek. Med hänsyn till uppsatsens relativa snäva omfång så anser jag också att endast ett 

par är rimligt och lagom att studera eftersom jag vill kunna studera paret över en längre tid 

och se större tendenser i materialet. Jag har valt att börja med året 1880 eftersom det är då 

paret förlovar sig och det är då brevväxlingen börjar. Jag vill också bara behöva fokusera på 

att studera 1800-talet och väljer därför att sluta vid sekelskiftet åter igen med hänsyn till att 
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det är mest praktiskt att på en studie av det här viset avgränsa sig till ett århundrande.  

Mängden brev som skrivs under de här åren är tillräckligt för att skapa mig en bild och för att 

kunna svara på frågorna och uppfylla mitt syfte. 

4.3 Källkritisk reflektion 

Att studera breven är det närmaste jag kommer att komma att få ta del av makarna Stephens 

vardagliga kommunikation men det är så klart inte ett fullständigt bevis på deras 

kommunikation eftersom det även måste varit mycket som avhandlades muntligt mellan dem 

under åren. Breven skrevs ju dessutom bara när de var ifrån varandra. Därför kommer jag inte 

med säkerhet kunna säga att det var så här parets relation och genusstrukturer såg ut och att 

andra mönster inte uppvisade sig annars. Dock så är brevsamlingen trots allt är så omfattande 

på nästan 200 brev och jag studerar paret under 20 år vilket jag ändå anser att det går att dra 

slutsatser från deras brev som gäller för makarnas relation. 

4.4 Etiska överväganden 

Genom den här studien av en brevväxling så har jag möjligheten att på djupet förstå dessa två 

människor på deras villkor men jag måste vara medveten om att jag gör intrång eftersom jag 

egentligen inte är den tänkta läsaren av breven (Douglas, 2011:16). Till mitt försvar så menar 

dock Eva Helen Ulvros (2016:8) att man under 1700-1800-talet räknade med att man läste 

brev högt för flera och inte bara mottagaren, de mest privata utelämnades eller lindades in och 

om det verkligen bara vara menat för en person att läsa bruka de uttryckas tydligt (Ulvros, 

2016:8). Men jag anser att det är viktigt att ha med sig den här tanken när jag bearbetar breven 

och behandla materialet med respekt och göra dem rättvisa.  
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5 Bakgrund 

Det sena 1800-talet benämns ibland som ”brevskrivningens guldålder” och i slutet av seklet 

förmedlades så mycket som 124 miljoner brev årligen (Douglas, 2011:33). Anledningen till 

att brevskrivandet ökar så mycket under den här tiden beror på urbaniseringen, migrationen 

samt att läs- och skrivkunnigheten ökar vid denna tid. Dessutom så införs enhetsportot 1855 

vilket gör det billigare att skicka brev. Dessutom så gjorde utbyggnaden av järnvägen att 

kommutationen nu gick snabbare (Douglas, 2011:33–34). Det här var alltså en tid som starkt 

präglades av brevet och det var en självklarhet att man skrev brev flera dagar i veckan till 

både vänner och familj. Ibland kunde det gå lång tid mellan möten med sina nära och brevet 

var det som höll samtalet och kontakten vid liv då (Ulvros, 2001:24). 

 

5.1 Huseby bruk 

Huseby bruk ligger i Småland och Kronobergs län och var ett gods som var verksamt i över 

300 år. Bygden kring Huseby har en rik historia som sedan 1600-talet blomstrat. Huseby bruk 

låg i Skatelöv pastorat i Vislanda som idag tillhör Alvesta kommun. Här bildades de första 

småländska järnbruket och Huseby var har även varit en svensk vapensmedja eftersom de 

gynnsamma förhållanden där järnet kunde hämtas från de omkringliggande sjöarnas botten 

(Jansson, 1986:8). 

På 1860-talet kom järnvägen till Småland, från Vislanda kunde man nu med lätthet färdas och 

järnvägen bidrog till att förändra strukturen på landsbygden. Men det var inte bara själva 

järnvägen som kom till Småland under den här tiden, det gjorde också järnvägsbyggaren 

Joseph Stephens (Jansson, 1986:8) 

5.2 Familjen Stephens 

Elisabeth och Joseph träffas första gången då Joseph åkt till Ronneby för att ”dricka brunn” 

med hopp om att där även hitta en vacker kvinna att gifta sig med. Bland övriga gäster på 

Ronneby fanns även kommendörkapten Carl-Henrik Kreuger, hans hustru Ingeborg och deras 

dotter Elisabeth Kreuger. Den 15 september 1880 förlovar sig Joseph och Elisabeth och den 6 

november samma år gifte de sig (Rydgård, 2003:4-5). Bland bröllopsgästerna sågs bland 

andra kung Oscar II som hade varit kadettkamrat med amiral Kruger och de hade förblivit 

goda vänner (Rydgård, 2003:5).  

Bröllopsresan gick sedan till Danmark, England och Frankrike. På nyåret 1881 anländer de 

igen till Huseby. Det dröjde sedan inte länge innan parets första barn var på väg. I tät följd 
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kom de tre flickor. 5 oktober 1881 föds Florence sedan Mary den 20 augusti 1882 och sist 

Maggie den 23 september 1883 (Rydgård, 2003:7). 

Engelska talades av alla i familjen men av deras guvernanter fick flickorna de även lära sig 

tyska och franska. Hela familjen var också flitiga brevskrivare och då telefon inte fanns på 

Huseby vid denna tid (Rydgård, 2003:11). 

5.2.1 Joseph Stephens 

Joseph Stevens tog över Huseby bruk 1867, då var han 26 år och arbetade som ingenjör och 

järnvägsbyggare. Tidigare hade Joseph Stephens utbildat sig till ingenjör i Storbritannien och 

därefter engagerat sig för sin svågers järnvägsbygge mellan Bombay och Calcutta. (Larsson, 

1993:20–23). Joseph Stephens själv flyttade in på Huseby 1869 och blev då godspatron. 

Under hans tid uppnådde bruket sin största omfattning någonsin. Godset hade dessutom 

mycket goda förutsättningar för jordbruksproduktion med bra omkringliggande åkermark 

(Larsson, 1993:23–26). Huseby bruk präglades också vid denna tid av en stark konservatism 

och gamla traditioner. Detta präglade både produktionen och de sociala relationerna. En stark 

patriarkalism kännetecknade Huseby vid denna tid och Joseph Stephens drev sitt bruk som en 

sann patron fram till 1934 då han avled och bruket togs över av den äldsta dottern Florence 

Stephens (Larsson, 1993:27). 

Joseph Stephens var även kommunpolitiskt aktiv och riksdagsman för högern i första 

kammaren mellan åren 1886-1909. Hela familjen brukade vara tillsammans under den tiden 

han skötte sina riksdaggöromål (Rydgård, 2003, 42).  

5.2.2 Elisabeth Stephens 

Elisabeth kommer till Huseby 1880 och fann sig väl i sina nya roll som slottsfru och vann 

respekt och tillgivenhet hos tjänstefolket genom sitt vänliga och glada sätt. Hon hade goda 

kunskaper när det kommer till hushåll och trädgård, hon var bra på att planera och gav raka 

besked. Ansvaret till att sedan sköta arbetet lämnade hon till sin hushållerska och 

medhjälpare. Hon kallades hennes nåd av sina anställda. Elisabeth såg också till att det fördes 

noggrann bokföring då de gällde utgifter och inkomster i hushållet. Hon hade uppsikt över 

mejeriet och mejerskans arbete, över mjölk, smör, och ost som levererades därifrån. Hon hade 

också ansvar för hönsen äggen, kycklingarna och grönsakerna. Överskottet från trädgården 

såldes på torget inne i Växjö. Inkomsterna från detta förfogade Elisabeth själv över (Rydgård, 

2003:5-6). 
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Elisabeth var också duktig på att brodera och hon ägnade gärna eftermiddagarna åt detta då 

förmiddagens uppgifter var avklarade. Det hände ofta under de första året att släkt kom på 

besök, dessa besök gav anledning till fester och middagar för herrskapsfolk i närheten. Fru 

Elisabeth som var van vid att umgås med societeten i Stockholm var en perfekt värdinna och 

kände sig väl med sin uppgift. Hon uppskattades för sitt glada humör och lyckade fester. Hon 

fann sig snabbt nya vänner bland brukspatronens umgängeskrets (Rydgård, 2003:6-7). 

Det som gällde vid denna tid handlade om att anställa en amma som kunde finnas till hands 

dygnet runt och sköta barnen. Herrskapsfruar ammade inte själva sina barn under 1800-talet 

eftersom de var noga med sin figur och sitt utseende och det fick inte bli uttröttade av nattvak 

och barnskrik och de kunde inte heller vara bundna vid att alltid finnas till hands för barnen 

Då Elisabeths morgonbestyr var avklarade kom hon till barnkammaren och lekte med barnen 

eller tog ut dem i parken. Hon lärde dem om växter, djur. Hon läste sagor, sydde och målade. 

(Rydgård, 2003:7). Elisabeth dog 1911 efter en tids sjukdom och då blir det fröken Florence, 

äldsta dottern som tog över huvudansvaret för huset och tjänstefolket (Rydgård, 1999:4-5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

6 Huvudstudie 

6.1 År 1880, tiden som förlovade 

Brevväxlingen mellan Joseph och Elisabeth startar när de har förlovat sig den 17 september 

1880. När det skriver till varandra i början av förhållandet är Elisabeth kvar i Stockholm hos 

sina föräldrar och Joseph är tillbaka på Huseby. Joseph har tidigare under sensommaren varit 

en tid i Stockholm och friar till Elisabeth innan han åker till Huseby igen. Joseph är då 39 år 

gammal och har varit brukspatron på Huseby i 13 år. Elisabeth var 22 år gammal och de 

planerar sitt bröllop till november samma år (Joseph Stephens arkiv, EI:1:1880–09-25).  

Joseph skriver för det mesta sina brev på engelska under de första åren av deras relation och 

Elisabeth skriver sina brev på svenska. Breven inleds alltid på samma vis. De skriver först: 

”Min älskade Joseph” eller ”Min älskade Elisabeth”. Sedan fortsätter de med att tacka för de 

brev som de fått av varandra (1880-10-15 Joseph Stephens arkiv, EI:1, Elisabeth Stephens 

arkiv, EI:2:1880–10-17:2). 

Elisabeth skriver under hösten 1880 att hon är överväldigad över att en man som Joseph kan 

tycka om henne och hon är lycklig för att han skriver så många fina brev till henne (1880-10-

15 Joseph Stephens arkiv, EI:1). Under tiden som förlovade så skrev Joseph också fler brev än 

henne, hon brukar få två brev innan hon svarar. Joseph är också glad för de brev han får av sin 

”lilla snälla flicka” som han ibland kallar Elisabeth. Under hela deras relation så har Joseph 

denna typ av smeknamn för Elisabeth, han kallar henne även för ”my good girl” (Elisabeth 

Stephens arkiv, EI:2:1880–10-17:2).  

Under tiden som de förlovade paret är ifrån varandra så skriver de ofta hur mycket de saknar 

varandra. Elisabeth skriver hur outhärdligt det är att vara ifrån varandra trots att de är i samma 

land och vill att Joseph ska komma upp till Stockholm. Elisabeth längtar också efter att få åka 

ner till Joseph och att de ska få börja sitt liv tillsammans (Joseph Stephens arkiv, EI:1:1880–

09-25). Det mesta av konversationen under den här tiden handlar just om de stundade 

bröllopet och livet de sedan har framför sig. 

De skriver även om sina umgängen och vilka personer de träffar. Det står klart att brukspatron 

Stephens umgås med andra ur den småländska eliten. Han talar om möten och middagar med 

Greven och Grevinnan Posse på Bergkvara, Baron Gyllenkrok, Baronen på Östergård, Kapten 

Nordenstjärna och Friherrinnan Jegendahl (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1880–10-18). De 

skriver också till varandra om hur deras omgivning reagerat på trolovningen och vad de fått 

för reaktioner på lysningen inför broloppet. Elisabeth är så glad över alla lyckönskningar och 
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Joseph skriver att han blir glad när han får höra så fina saker om ”sin flicka” (Elisabeth 

Stephens arkiv, EI:2:1880–10-21). Han berättar till exempel särskilt att Friherrinnan vid en 

middag hade sagt att hon hört från sin bror att Elisabeth var en mycket bra flicka vilket gjorde 

honom mycket glad (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1880–10-18). Det verkar alltså spela stor 

roll vad andra tycker om deras relation, speciellt för Joseph. 

De skriver också mycket om sina förberedelser inför bröllopet. Elisabeth skriver om sin 

klänning både till lysningen och till bröllopet och Joseph skriver om olika juridiska dokument 

som ska ordnas hos prästen (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1880–10-14, Elisabeth Stephens 

arkiv, EI:2:1880–10-20). Han berättar också om hur sin familj förbereder sig, till exempel 

skriver han om ett brev som han fått från sin syster Inge där hon skriver om hur hon 

förbereder sig för sin resa till Stockholm och att hon beställt en länning från London inför 

bröllopet (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1880–10-18). 

De skriver också lite grann redan nu om mer praktiska detaljer inför sitt kommande liv 

tillsammans. Till exempel angående Elisabeths blivande kammarjungfru. Elisabeth skriver att 

hon inte tror att hon behöver någon hjälp att hitta sig en ”flicka” utan att hon har kontakter 

med en från Sävsjö som hon tror kan passa.  De diskuterar vid ett tillfälle även köpet av en 

servis men de bestämmer sig för att vänta med att köpa en till bröllopsresan eftersom Joseph 

tror att de antagligen kommer hitta en finare och billigare servis när de är utomlands (Joseph 

Stephens arkiv, EI:1:1880–10-17). 

Under den här första tiden är det några brev som sticker ut. Vid ett tillfälle så skriver 

Elisabeth att hon tänker: ”på alla undersåtar på bruket” i Vislanda och hur de kommer sakna 

Joseph sedan när han iväg på bröllopet och bröllopsresan. Det är en av de få gånger som 

Elisabeth överhuvudtaget nämner de anställda arbetarna på bruket och inte bara de i hushållet 

(Josephs Stephens arkiv, EI:1:1880–10-20). Joseph verkar under den här första tiden av deras 

relation fundera en del på livet vilket också är tankar som han  innan bröllopet delar med sig 

av till Elisabeth i två olika brev. Han frågar sig: ”vad som egentligen är värt att leva för? Inga 

rikedomar i världen kan göra dig lycklig om du egentligen är olycklig” (Elisabeth Stephens 

arkiv, 1880-09-24). Han skriver också i ett annat brev om deras kärlek. Han ska visa henne 

hur mycket han älskar henne. ”Jag tackar gud för att jag fått en så fin flicka. Snart får vi vara 

tillsammans igen i varandras omsorg. Inget ska få dela på oss, kärleken är stark och vi 

kommer även lära oss att tycka om varandras svagheter” (Elisabeth Stephens arkiv, 1880-10-

17). 
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Det finns också redan från början tecken på svartsjuka i breven. Framförallt från Josephs håll 

vilket Elisabeth också verkar vara medveten om. Hon hade nämligen vid ett tillfälle under 

hösten tänkt gå på ett evenemang men eftersom det skulle vara folk där som hon visste att 

Joseph inte tycker om så går hon inte dit eftersom hon misstänker att Joseph inte skulle gilla 

att hon träffar dem (Joseph Stephens arkiv, EI:1:1880–10-17). Vid ett annat tillfälle när han 

vet att kungen kommer så ber han Elisabeth uttryckligen att inte träffa honom: ”så att det inte 

ska pratas mer om de ämnet” (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1880–10-21). Han vill också i 

samband med det här visa Elisabeth att han kan vara mycket bestämd så vid samma tillfälle 

skriver han om att trots att han blev avrådd att åka in till Växjö på grund av det dåliga vädret 

så åkte ha in ändå eftersom han bestämt sig för det: ”så du ser min älskling att jag är 

beslutsam när jag väl bestämt mig” (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1880–10-21). En gång 

finns det tecken på att Elisabeth visat sig svartsjuk när hon inte ville att Joseph skulle gå på en 

fest inne i Växjö eftersom det skulle vara mycket unga kvinnor där, Joseph skriver till henne 

att han inte gick på festen så hon inte behöver känna sig orolig för det (Elisabeth Stephens 

arkiv, EI:2:1880–10-16). 

Under tiden som förlovade så är även avslutningen av breven mycket långa där de önskar att 

den andre ska tänka mycket på en så länge de är ifrån varandra och hur underbart det ska bli 

när de äntligen får vara tillsammans igen. De är också måna om att i varje brev hälsa till 

respektive familjer och Joseph vill alltid hälsa till hennes snälla föräldrar. De avslutar sedan 

med till exempel: ”tusen kyssar”, ”varma kyssar” och ”så som jag älskar dig”. Sedan signerar 

de breven med olika begrepp som innebär att de tillhör varandra och ska vara varandras för 

evigt som: ”För evigt din Elisabeth” eller ”Din Joseph” (Joseph Stephens arkiv, EI:1:1880–

09-20). 

6.2 1880-talet 

När de sedan gift sig och flyttat in tillsammans på Huseby blir korrespondensen via brev 

naturligtvis mer sporadisk eftersom de bara behöver skriva brev till varandra när någon av 

dem är iväg på någon resa på egen hand. Från och med 1886 är Joseph riksdagsman men hela 

familjen åker ofta tillsammans till Stockholm så under de perioderna behöver de inte heller 

skriva brev till varandra. Elisabeth är själv i Stockholm ungefär två gånger om året för att 

hälsa på sin familj och Joseph är ibland själv i Köpenhamn och hälsar på familj och vänner. 

Joseph är även inne i Växjö ibland eller i andra sydsvenska städer för att göra olika ärenden 

och då skriver han också brev hem till Elisabeth. Inne i Växjö brukar han även på passa han 
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att göra sina telefonsamtal eftersom de inte har telefon på Huseby (Elisabeth Stephens arkiv, 

EI:2:1880–10-20).  

Breven har fortfarande på samma upplägg som under tiden som förlovade där de börjar med 

att skriva till sin älskade och de tackar alltid för varandras brev och hur mycket glädje brevet 

har gett dem. De börjar dock avsluta sina brev kortare nu när deras gemensamma liv startat 

under de kommande åren och avslutar oftast bara kort med en hälsning till barnen eller 

eventuell familj som den andre besöker och sedan ”Din Joseph” eller ”Din Elisabeth” (Joseph 

Stephens arkiv, EI:1:1882–04-06, Joseph Stephens arkiv, EI:1:1884–01-15). 

Eftersom breven skrivs när de är ifrån varandra och minst en av dem är på någon resa så 

innehåller nästan alla brev också något om deras resor. De frågar varandra hur resorna gått 

och hoppas att den andra kunnat sova och det fått en bra kupé. De berättar även om resan gått 

bra eller om det varit olika problem på vägen (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1880–10-13). 

De beskriver också ofta för den andra partnern om hur vädret är där de befinner sig (Elisabeth 

Stephens arkiv, EI:2:1882-lång fredag). De skriver också att de saknar varandra, Elisabeth 

skriver till exempel att hon saknar honom och att det tråkigt utan honom när det är hon själv 

som är kvar på Huseby (Josephs Stephens arkiv, EI:1:1884–01-15). Det samma gäller när 

Elisabeth är borta då vill Joseph att hon ska komma hem för han tycker det är tråkigt att vara 

själv (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1883–05-29). 

När barnen nu kommer så skriver de också mycket om dem till exempel vad de gör på 

dagarna och om barnens hälsa och hur de mår. Oftast mår barnen bra och om barnen är kvar 

hemma med sin pappa så skriver han att Elisabeth inte ska oroa sig för dem. Är flickorna 

sjuka så är det oftast bara så att någon av flickorna har fått stanna inne på grund av en irriterad 

hals (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1888–11-13, Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1889–11-03). 

Barnen skickar också med hälsningar i breven till sin mamma eller pappa och ibland nämns 

det att barnen frågat efter sin mamma eller pappa. Mary verkar den flickan som frågar mest 

efter sin pappa och de gånger Joseph skriver om att han har haft något barn bredvid sig när 

han skriver sina brev så är det Mary. Han skriver också vid ett tillfälle om att de åt fisk och 

det var bara han och Mary som tyckte om maten medan Florence och Maggie inte tyckte om 

maten (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1885–11-08, Josephs Stephens arkiv, EI:1:1884–01-

15). När barnen blir äldre vill de skicka egna brev till sin mamma och det är viktigt att få 

lägga sina brev i egna kuvert. Joseph antyder till Elisabeth att han tycker det är lite dyrt men 

att barnen envisas (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1889–11-01). Vid ett annat tillfälle skriver 
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Joseph till Elisabeth att flickorna har bråkat och Maggie då har rivit Mary (Elisabeth Stephens 

arkiv, EI:2:1885–10-03). 

De skriver också mycket om deras egen hälsa. Elisabeth är ofta sjuk samtidigt som Joseph 

bara är sjuk någon enstaka gång under den tiden som jag studerar och Elisabeth nämner vid 

ett tillfälle att hon orolig för att Joseph inte äter (Josephs Stephens arkiv, EI:1:1884–01-16). 

Skälet till att Joseph ibland reser ensam verkar vara för att Elisabeth stannar hemma och är 

sjuk. (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1884–01-15). De skriver också en del om andra i 

familjens hälsa och om vänners hälsa. Vissa av resorna de gör verkar de göra med syftet att 

besöka någon som är sjuk. Joseph besöker till exempel Köpenhamn när hans mamma är sjuk 

(Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1882–08-13). 

När Elisabeth är själv i Stockholm så skriver hon också mycket om olika nyheter som hon 

förmedlar till sin make och som hon måste tro skulle intressera honom. Som när någon 

förlovat sig, eller hur det står till med andras förmögenhet och en gång om ett politiskt val där 

hon nämner att en person inte blev till riksbanken som de förväntat sig (Josephs Stephens 

arkiv, EI:1:1883–05-28).  

I den mån de skriver om de anställda eller om driften på Huseby så handlar det om det som 

rör huset eller trädgården. Det här eftersom trädgården är Elisabeths uppgift. Joseph skriver 

för att ge rapporter till Elisabeth om hur det går i trädgården och för trädgårdsmästaren och 

vad denne gör eller inte gör när Elisabeth inte är hemma (Elisabeth Stephens arkiv, 

EI:2:1883–05-29, Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1888–11-18, Elisabeth Stephens arkiv, 

EI:2:1885–11-10). 

Vid två tillfällen under den här tiden nämner Joseph ärenden som kopplas till korna och 

mejeriproduktionen till Elisabeth. Han skriver att en Anna Bergman kan komma till gården 

för att mjölka och vid ett tillfälle skriver han att de har fått mycket kalvar (Elisabeth Stephens 

arkiv, EI:2:1885–11-08, Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1885–11-09). 

Förutom detta så nämner Joseph en anställd till för Elisabeth.  En Herr Bergström som 

anställs i slutet på 1880-talet och som verkar vara någon typ av hjälp åt Joseph och han 

skriver och klagar en del i början av anställningen då han inte tycker Bergström för in 

material i böckerna tillräckligt bra och att han är ovan vid att arbeta hårt. Sedan verkar ändå 

Bergström få vara kvar som anställd och vad jag kan se så klagar inte Joseph mer på honom 

senare till sin fru. (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1889–11-01, Elisabeth Stephens arkiv, 

EI:2:1889–11-03, Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1889–11-04). 
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Joseph skriver också när han varit på andra egendomar som Åshult, Lästa och Gransholm, 

men han nämner endast någon enstaka gång något om skötseln där. En gång när Joseph varit 

på Lästa så skriver han att han är missnöjd med säden och att en häst har dött, förmodligen för 

den fått dålig havre (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1885–01-21, Elisabeth Stephens arkiv, 

EI:2:1888–11-18). 

De skriver också om vilka det träffar och middagar de går på när de är ifrån varandra. Det är 

tydligt att Joseph inte alltid tycker det är så roligt på dessa tillställningar. Han klagar till 

exempel på att talen är för långa (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1883–07-19, Elisabeth 

Stephens arkiv, EI:2:1889–11-03) Precis som nämnt i tidigare avsnitt så står det klart att 

Joseph umgås med samhällets elit och med politiska makthavare. Han skriver om möten, 

aktiviteter, middagar och fester med Baron Eggens, Landshövdingen, Greve och Grevinnan 

Posse (Joseph Stephens arkiv, EI:1:1883–05-30, Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1882–06-01). 

Joseph skriver till Elisabeth och berättar vilka han träffat på de olika tillställningarna och om 

det finns någon nyhet eller något skvaller som han vill dela med Elisabeth, han berättar också 

för henne om hur borden var dukade och huruvida det var lyckade middagar (Elisabeth 

Stephens arkiv, EI:2:1888–11-16, Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1884–01-17, Elisabeth 

Stephens arkiv, EI:2:1886–10-08) 

En gång under den här tiden tar han själv upp kungen i ett brev då han varit på genomresa på 

väg mot Skåne och Danmark, på tåget hade han mött Baron Wedel Jarlsberg från Östergård 

och Kung Oscar II som passerat Vislanda under natten på väg till Sofiero. (Elisabeth Stephens 

arkiv, EI:2:1886–10-08). I samma brev berättar Joseph att de håller på att sammanställas en 

text om hans liv, från födelse till att han nu blivit riksdagsman i första kammaren i Sverige. 

Han skildras som dansk men född i England och att han samlade en oerhörd förmögenhet i 

Indien och nu har stora gods i Sverige (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1886–10-08). Stärkt av 

det självförtroende som detta gav honom kanske han kände att han kunde skriva om kungen 

till Elisabeth.  

Ibland händer det att Joseph lyfter upp helt andra frågor med sin hustru och då handlar det 

ofta om att han klagar på något och vill ha sin hustrus stöd. Som när han inte fått så bra hästar 

som han önskat. Eller när hans slåttermaskin, som enligt Joseph själv var den bästa, bara vann 

andra pris i en tävling. Dock lägger han till att han ändå tror att den kommer vara bra för 

affärerna (Joseph Stephens arkiv, EI:1:1883–05-30, Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1883–07-

19).  
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I slutet av 1880-talet börjar paret leta efter en våning i Stockholm, antagligen för att hela 

familjen ska kunna vara där när Joseph sköter sina riksdagsgöromål men också för att 

Elisabeth ska kunna träffa sin familj. Paret har problem med att hitta en som de blir nöjda 

med, egentligen vill Elisabeth ha en möblerad men Joseph skriver att om de kan hitta en 

omöblerad till bra pris så kan de ordna möblerna själva (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1888–

11-18). Elisabeth skriver vid ett tillfälle om två olika lägenheter som hon varit och tittat på när 

hon själv varit i Stockholm. Den ena ligger på Drottninggatan och den skulle kosta 1800 kr 

sedan har hon tittat på en på Sturegatan som skulle kosta 1500 kr (Joseph Stephens arkiv, 

1889-11-02). Joseph svarar att han tycker det är svårt att ta beslut utan att få se dem men han 

tycker inte de ska betala mer, han säger att om man kan få en bra våning till billigare pris så 

ska de ta den eftersom han menar på att avståndet inte spelar någon roll för honom eftersom 

han inte har något emot att gå (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1889–11-04). Det dröjer dock 

till 1891 innan de skriver kontrakt på en våning (Josephs Stephens arkiv, EI:1:1891–11-01). 

6.3 1890-talet 

På 1890-talet när paret varit gifta i tio år så är det tydligt att Joseph börjar bjuda in Elisabeth 

mer till andra diskussioner och ber om hjälp med olika ärenden. Redan här blir hennes 

handstil sämre, vilket kan tyda på att hon nu börjat märka av sin sjukdom även om det inte är 

något som utrycks konkret (Joseph Stephens arkiv, EI:1:1889–10-31). 

Breven är för det mesta lika de jag sett under tidigare år. De håller fortfarande samma mall för 

hur de inleder och avslutar sina brev. Innehållet i breven fortsätter också att innehålla mycket 

information om deras resor och om barnen. Elisabeth skriver vid ett tillfälle när hon anlänt till 

Stockholm att hon tror att det gjort henne gott med ett miljöombyte, även här går det att tolka 

det som att hon börjat känna av sin sjukdom. Även Joseph mår dåligt under något enstaka 

tillfälle och Elisabeth är orolig att hans huvudvärk håller i sig och tycker att han ska passa på 

att gå till en bättre läkare när han har tillfälle i Stockholm (Elisabeth Stephens arkiv, 

EI:2:1890–11-09). Vid ett tillfälle när Elisabeth är i Stockholm skriver hon ska ta barnen till 

skansen för att de ska få träffa djuren där, dessutom är det så vackert väder med 11 grader i 

skuggan. Hon berättar också att hennes föräldrars hund Gask har fått valpsjukan. (Josephs 

Stephens arkiv, EI:1:1893–03-29). 

De fortsätter att skriva om sina möten med andra när de är iväg från vandra och berättar 

nyheterna för varandra om vad som händer. Till exempel berättar Joseph när han träffat 

vänner eller andra riksdagsledamöter och andra förtroendemän (Elisabeth Stephens arkiv, 
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EI:2:1891–01-18). Joseph ber nu vid denna tid Elisabeth mer om hjälp än tidigare med olika 

göromål eller om olika information. Detta tolkar jag som att det är mest av praktiska skäl. Till 

exempel att Elisabeth förmedlar information från hennes pappa angående ekonomi till Joseph. 

Hon skriver någon gång om obligationer som har gått dåligt och att till och med kungen har 

förlorat mycket pengar (Josephs Stephens arkiv, EI:1:1891–10-30). En gång får Elisabeth i 

uppgift att hon ska lämna en fullmakt till Bergström som han har skickat med i brevet 

(Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1891–01-18).  

När de annars samtalar om de anställda så är det fortfarande om dem som jobbar i huset eller 

trädgården som under tidigare år (Josephs Stephens arkiv, EI:1:1891–10-30). 1891 börjar en 

ny trädgårdsmästare. Joseph skriver om det så här: ”Den nya trädgårdsmästaren har anlänt. 

Han ser mycket städad ut och är en vacker karl, så jag fruktar att han kommer vrida nacken på 

pigorna. Jag har sagt att han ska följa dina önskemål” (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1891–

10-29). 

Vid några tillfällen så passar de även på att klaga för varandra på saker som skett när det vart 

iväg och som det inte är nöjda med. Joseph skriver att en Betty Lemleke har slagit sig ner i 

trakten och hon har goda tillgångar och hon har redan börjat höra sig för om ny personal och 

hade försökt kontakta deras mejerska, det är uppenbart att detta stör Joseph mycket (Elisabeth 

Stephens arkiv, EI:2:1891–10-31). Joseph klagar till exempel också vid ett tillfälle på att det 

är dålig luft i Stockholm och att det är mycket att göra med riksdagsgöromålen. (Elisabeth 

Stephens arkiv, EI:2:1993–05-11). Vid ett annat tillfälle har han haft ett samtal med en 

landstingspolitiker. Han upplever att han nästan tvingas att rösta på en Rundbäck vilket gör att 

han känner sig förnedrad (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1890–11-18). Elisabeth skriver vid 

ett tillfälle att det är något som är problem med huset i Stockholm. Hon gillar inte att dela 

lägenhetshuset med andra och är upprörd över andra människors beteende (Josephs Stephens 

arkiv, EI:1:1893–04-02).  

Mellan åren 1894-1899 finns det bara ett bevarat brev från Joseph vilket måste tyda på att de 

inte sparats eller bevarats eftersom Elisabeth skriver relativt många brev under samma period 

till Joseph. Mot slutet av seklet har Elisabeth dessutom blivit sjuk. 

6.4 Sekelskiftet 1899-1900  

Under1899 har Elisabeth insjuknat i reumatism och hon befinner sig stora delar av året 

utomlands i Bad Mannheim i Tyskland. Hon har även med sig de två äldsta flickorna 

samtidigt som Maggie är hemma med Joseph (Joseph Stephens arkiv, EI:1:1899–09-07). 
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Precis som under de tidigare 20 åren så inleder de sina brev likadant och det fortsätter att 

tacka varandra för breven de fått. De skriver fortfarande mycket om vädret och precis som de 

alltid gjort så redogör de för varandra om vilka de träffat och om det finns någon nyhet de kan 

dela med sig av till varandra. Joseph har nu under slutet av seklet börjat att använda sig av ett 

standaliserat brevpapper med tryckt Huseby-logga (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1899–09-

09). (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1899–11-23, Joseph Stephens arkiv, EI:11899–11-22, 

Joseph Stephens arkiv, EI:1:1899–11-28). 

Elisabeth skriver också nu om sin smärta och hon klagar på att det är svårt att gå och hon 

beklagar sig över sin handstil och att det gör ont att skriva (Joseph Stephens arkiv, EI:1:1899–

08-30). När Elisabeth är utomlands så letar hon efter en ny bra hushållerska och hon läser 

intyg från kvinnor som sökt tjänsten hos henne (Joseph Stephens arkiv, EI:1:1899–09-01). 

När Joseph är i Stockholm så skickar Elisabeth honom på olika ärenden som han ska utföra åt 

henne (Joseph Stephens arkiv, EI:1:1899–11-22). 

Barnen är nu betydligt äldre men ännu syns inga spår i breven på att det skulle finnas några 

friare eller planer på framtida partners för dem. Joseph skriver att Maggie som är kvar med 

honom har blivit bjuden att bo i Köpenhamn över vintern tillsammans med hans syster. Mary 

som är med sin mamma ska konfirmera sig i Tyskland och Joseph ville att de ska skriva och 

berätta om det (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1899–09-09, Elisabeth Stephens arkiv, 

EI:2:1899–09-12). 

Någon enstaka gång under det här året nämner han driften av bruket. Han skriver då att det 

har regnat så mycket att det inte går att köra någon säd och de kan inte tröska på grund av det 

kommit så mycket vatten (Elisabeth Stephens arkiv, EI:2:1899–09-03). 

Angående det offentliga livet för Joseph så kommer det på tal två gånger under de här 

perioden. En gång lyfter Joseph upp ett riksdagsärende i förbifarten och en gång när Joseph är 

i Stockholm och så ska han träffa kungen, ”det vet jag att du inte tycker är roligt”, skriver 

Elisabeth förstående till sin man (Elisabeth Stephens arkiv, 1899-09-03, Joseph Stephens 

arkiv, EI:1:1899–11-23). 

Nu när Elisabeth är sjuk och när hon visats utomlands under en längre period så blir deras 

avslutningar på breven åter igen mycket längre och de utrycker mer kärleksfulla hälsningar till 

varandra, precis som när de precis förlovat sig 20 år tidigare. ”Tusen varma hälsingar från oss 

alla och en innerlig kyss. Din Elisabeth” (Joseph Stephens arkiv, EI:1:1899–11-23). 
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7 Analys 

Det är en del i mitt resultat som visar att makarna Stephens relation stämmer väl överens med 

den tidigare bilden som finns presenterad i den tidigare forskningen på området men det finns 

även en del som sticker ut och som inte lika tydligt stämmer överens med tidigare forskning. 

Det som stämmer handlar dels om hur man vid den här tiden tagit sig an de borgerliga 

kärleksidealen. Även det som Wikander (2001) skriver i sin forskning kring genus så visar 

den här studien på ett bra sätt hur könsrollerna är knutna till sin samtid men också hur de 

konstrueras i de mellanmänskliga relationerna. Detta eftersom det är i korrespondensen det 

blir möjligt för mig att tolka genussystemet och som verkar skilja könen och deras sfärer åt.  

Men det ska också nämnas att resultatet också visar att det finns tydliga ramar och en 

brevdiskurs för hur det förväntas skriva brev under den här tiden och att paret följer vissa 

tydliga ramar för hur de formulerar sig och sina brev. Alla brev påbörjas och avslutas ungefär 

på samma sätt och däremellan så innehållet ungefär samma under alla de 20 åren jag studerat 

vilket också tyder på att det finns vissa förväntningar på vad man skulle skriva om och 

förväntningar på respektive köns som uppfylls. Precis som Ulvros (2001) beskriver i sin 

forskning så skildrar sig makarna sig själva i breven och hur de framställer sig genom breven 

knutet till normer och förväntningar på könet, speciellt i början av relationen när paret håller 

på att lära känna varandra. Joseph vill berätta om att han kan vara bestämd, genom brevet 

framställer man sig alltså även som den man vill vara.  

Något som också verkar stämma överens bra med tidigare forskning är de som handlar om att 

man vid denna tid börjar välja sin partner av kärlek, redan som förlovade utrycker paret 

sådant som skulle kunna syfta på att de är förälskade och vill vara tillsammans. Just när det 

kommer till hur de skriver sina respektive inledningar och avslutningar och hur de utrycker 

sina kärleksyttringar i breven så skiljer det inte så mycket mellan könen i hur de utrycker sig. 

Däremot så är det tydligt att det är viktigt för båda två att betona tvåsamheten, exklusiviteten 

och ett sorts ägandeskap över varandra i relationen när de upprepande gånger skriver: ”min 

älskade”, ”din älskade” och ”din tillgivna” till exempel. Att det dessutom finns tydliga tecken 

på svartsjuka kan också vara knytet till just exklusiviteten i relation som Douglas (2011) 

skriver om. 

Något som skiljer mycket mellan könen är hur de tilltalar varandra i texten. Joseph har 

smeknamn för Elisabeth som: ”min lilla flicka” och ”my good girl”. Det syns i språket att det 

finns en tydlig rangordning mellan könen här. Att han kallar henne för ”lilla” gör att det 

betonas att hon står under honom vilket enligt Ulvros (1998) tyder på ett genussystem och en 
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struktur där mannen överordnas kvinnan. Dock ska de tilläggas att det är var en åldersskillnad 

på paret som kan påverka ordvalet och det är svårt att veta om Joseph hade tilltalat en partner 

i samma ålder på samma vis. Samtidigt som åldersskillnaden i sig också kan vara en del av 

anledningen tills att Joseph överordnas Elisabeth. 

Ser jag också till innehållet för breven och ser mitt resultat i förhållande till tidigare forskning 

och med utgångspunkt i mina teorier om genussystemet så syns det även här tydliga tecken på 

att det finns en genusstruktur hos makarna. Däremot är det inte lika tydligt om man ser till 

teorin om särhållande där den ena delen handlar om att ständigt hålla sig inom sina sfärer för 

att fortsätta legitimera maktordningen och ett särhållande av könen för att legitimera den 

manliga normen som överordnad. För det mesta håller sig makarna inom sina sfärer men inte 

så strikt som kanske kan tro och det syns i resultatet att Joseph har betydligt större frihet med 

att gå utanför sin sfär och in i den kvinnliga sfären. 

Det finns vissa ämnen som paret för det mesta berör i sina samtal. De skriver för det mesta om 

familj, om hälsan, om väder, och om deras resor. Det är alla områden och kulturella symboler 

som jag tolkar ligger innanför den privata och den kvinnliga sfären och det som Elisabeth har 

ansvar för. Elisabeth har ansvar för hemmet men hon har också ansvar för trädgården, det kan 

vara det som sticker ut här. Synen på trädgården, som ligger så öppet, som privat eller så tyder 

det på att de glider lite mellan skalan vad som är offentligt och privat. Dock så visar ju 

Steinrud att kvinnligheten var knuten till kulturella symboler som naturen och därför skulle 

man ju kunna tänka sig att det är därför det är Elisabeths område.  

När makarna reste ifrån varandra kunde barnen vara hos olika, det var inte alltid de var hos 

sin mamma utan kunde också vara med sin pappa. När Joseph har flickorna så skriver han ofta 

till Elisabeth om vad barnen gör, det kan ju tyda på att han tycker att det något som Elisabeth 

borde vara intresserad av som kvinna. Men jag tolkar det också som Joseph har en relativt bra 

relation till sina döttrar, speciellt till Mary under den här tiden.  

Resultatet visar att det alltså är vanligare att Joseph pratar om områden som ligger innanför 

den kvinnliga och privata sfären men inte lika vanligt att de pratar med varandra om områden 

som ligger innanför den manliga och offentliga sfären som politik och ekonomi. Joseph sitter i 

riksdagen under merparten av den tiden jag studerar men ändå nämner han bara någon enstaka 

gång sina riksdagsgöromål för Elisabeth. Ser man också till Elisabets roll som fru till en 

förtroendeman så märks inte det på det sättet som både Ulvros (1996) och Lundström (2005) 

beskriver i sin respektive forskning. I varje fall så framkommer det inte alls i något av hennes 
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brev att hon skulle ha någon typ av offentlig arena eller den typen av umgängen med kvinnor 

från liknande förhållanden. I Lundströms forskning så konstaterar hon också att dessa fruar 

ofta hade kulturarvets verksamheter som en arena för att utöva någon typ av offentlig makt. 

Finns inte heller det några tecken i breven på att Elisabeth skulle visats i några sådana 

sammanhang. Däremot så kan man säga att trädgården blev en typ av arena för Elisabeth där 

hon hade makten som kanske går att teckna som någon typ av ”halvoffentlighet” som Ulvros 

(1996) lyfter fram i sin avhandling. 

Joseph släpper aldrig in Elisabeth för Husebys ekonomi eller driften av bruket. Han påtalar 

ibland något om driften på Huseby och någon gång lyfter han upp någon enstaka anställd men 

inte mer. Däremot får hon ju vara med och prata om deras privata ekonomi och saker som 

påverkar hennes område nämligen hemmet, som köpet av en servis eller när det ska köpa 

våningen i Stockholm. Dock ska det påpekas att det är Joseph som vid alla tillfällen visar sig 

vara den som försöker hålla kostnaderna och vars utlåtande dessutom verkar fälla avgörandet 

även på dessa områden. Hans vilja att hålla ordning på pengarna visar han även vid fler 

tillfällen, till exempel när alla barnen vill skicka egna brev och han egentligen tycker att det är 

för dyrt, här ger han dock med sig för sina döttrar.  

Makarna Stephens hade ett genussystem som de höll genom de 20 år som jag har studerat och 

systemet är uppdelat i manliga och kvinnliga sfärer som dessutom faller samman väl med 

teorin om offentligt och privata sfärer. Joseph verkar dessutom vara överordnad Elisabeth, 

dock inte när det gäller områden. När det kommer till trädgården verkar hon bestämma och 

även om Joseph fäller avgörandet för privat ekonomin så tillåts hon vara en part. Särhållandet 

är inte heller alltid lika tydligt. Joseph beträder den kvinnliga sfären i samtalen med Elisabeth 

och det verkar vara lättare för honom att byta sfär än vad det är för Elisabeth att beträda den 

manliga sfären. Det som går att säga om Elisabeth som sticker ut är att hon har ansvar för 

trädgården vilket kan tolkas som en offentlig miljö utanför hemmet men i deras uppdelning 

verkar de bestämt att trädgården tillhörde huset och därför är hennes område eftersom det är 

hon som ger trädgårdsmästarna uppgifterna. Uppdelningen i sfärer och åtskillnaden verkar 

annars främst gälla för Elisabeth alltså kvinnan, medan det för Joseph alltså mannen är okej 

att beträda den andra sfären. Det kan ha att göra med att kvinnan enligt rangordningen är lägre 

vilket gör att mannen som står över också kan beträda andra lägre stående sfärer men det är 

inte okej att träda in sfärer som står ovanför din egen. Dock är det lite förvånande då man 

kunde tänka att det var viktigt att upprätthålla sin höga ställning och genom att sänka sig 
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under den så riskerar man att tappa legitimitet. Men det är också mannen enligt styr 

genusrelationen så kan ha kanske utan att riskera att rasera det välja att gå in.   

Det går givetvis inte med all säkerhet att säga att det var så här eftersom de saknas en del brev 

i konversationen men framförallt för att det kan vara så att de finns en del ämnen som de 

behandlade muntligt, eftersom Elisabeth dessutom var med i Stockholm under Josephs tid i 

riksdagen kan ju en del av samtal som rör mer offentliga och politiska områden avhandlats 

muntligt. Men eftersom jag studerat nästan 200 brev författade under en period på 20 år så 

skulle jag ändå säga att de är sannolikt att de skrev ungefär på samma områden som de i 

vanliga fall samtalade med varandra om.  

Mot slutet av min studie när Elisabeth blivit sjuk och befinner sig utomlands, vilket jag tolkar 

handlar om att hon ska ha ett bättre klimat för sin reumatism, så återgår de till att uttrycka fler 

och längre kärleksförklaringar i avslutningarna på breven liknande de under den första tiden 

som förlovade. Det kan ju bero på att de är i från vandra under en längre tid när Elisabeth är 

borta och de inte kan avhandla lika mycket muntligt men det kan också bero på att hennes 

sjukdom faktiskt påverkar deras sätt att se på varandra, speciellt om vi har Josephs tidiga brev 

i minnet om hur de alltid ska ta hand om varandra.  

Och hur var det nu då om ryktet om Kung Oscar II, ja det får vi nog aldrig säkert veta. Men 

att Joseph inte att ville Elisabeth skulle gå på fest med kungen de vet vi och att han inte hade 

några problem med att gå från Sturegatan till riksdagen det vet vi, kanske var trots allt 

Drottninggatan lite för nära till slottet…  
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8. Didaktisk reflektion 

Jag ser positivt på hur jag kan få användning av min studie i min kommande roll som lärare i 

ämnet historia på gymnasiet. I det övergripande syftet för historieundervisning på 

gymnasieskolan står det till exempel att eleverna ska kunna förstå människors levnadsvillkor 

genom andra tider och förstå olika människors roller genom samhällsförändringar samt hur de 

förflutna påverkat idag samhället som det ser ut idag (Skolverket, 2011:66). Min studie 

grundar sig i genusteori och genus och könsroller är också på en viktig del av arbetet som styr 

av skollagen. Enligt skollagen får det ske någon inte diskriminering på grund kön eller 

könsidentitet, könsöverskidande uttryck (Skolverket, 2011:6). Det innebär också att eleverna 

måste ha verktyg och kunskap kring genus och könsroller och på hur de ser på sig själva och 

varandra. 

Just tidsepoken 1800-talet med sina samhällsförändringar som demokratisering och 

industrialisering är dessutom ett av de centrala innehållet som ska undervisas i kurserna 

historia 1a1 och historia 1b på gymnasiet så att ha fördjupat sig i den tiden ser jag också som 

positivt för mitt kommande yrke och ger mig möjlighet att även kunna bredda och fördjupa 

elevernas kunskaper på området (Skolverket, 2011:73). 

Dessutom så står det för ämnesplanen i historia att man ska arbeta med kulturarv (Skolverket, 

2011:6). Där ser jag också en stor fördel att jag studerat en plats som är ett centralt och lokalt 

samt närliggande kulturarv som Huseby bruk är för oss här i Kronobergs län. Dessutom så ser 

jag kopplat till det här några didaktiska fördelar med mitt arbete som jag kan dra nytta av. Att 

jag har valt att studera ett objekt som ligger nära till hands gör att det lättare kan användas i 

min undervisning. Jag kan knyta an både världens och Sveriges historia till den lokala 

historian. Det skulle också vara möjligt att faktiskt besöka både Huseby bruk och Huseby-

arkiven med klasserna jag undervisar. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att själva prova på 

att söka, granska och värdera historiska källor. Att jag arbetat med ett lokalt beläget arkiv ser 

jag som en fördel då man fördel kan visa eleverna denna möjlighet och åka på studiebesök. 

Utmaningen som lärare blir att sedan kunna lägga till fler analyser och bredda elevernas 

perspektiv med hänsyn till könsroller, normer och ett mångkulturellt perspektiv som också 

framhålls i skolans värdegrund och som är viktigt för oss lärare att förhålla oss till hela tiden i 

vår undervisning. Detta för att undvika att reproducera de förlegade stereotyperna 

(Skolverket, 2011:5). 
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9. Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har alltså varit att studera vardagslivet på Huseby bruk för 

ägarna på bruket och genusrelationen för makarna Stephens genom att jag har gjort en 

kvalitativ textanalys på parets brevkorrespondens.  I Huseby arkivet finns både Josephs och 

Elisabeths arkiv och jag kommer att studera material från båda deras arkiv för kunna studera 

hela korrespondensen mellan 1880-1900. Syftet har alltså mer preciserat varit att studera 

genusrelationen, maktrelationen och kärleksrelationen för ett gift par från samhällets elit 

under slutet av 1800-talet i södra Sverige.  

För att ta mig an källmaterialet och brevsamlingen använde jag mig av en kvalitativ textanalys 

för att studera vad makarna hade för genusstrukturer genom att studera deras samtal utifrån 

genusteorier om genussystem där särhållande av sfärer och uppdelning mellan offentligt och 

privat varit min teoretiska utgångspunkt.  

Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet för relationen mellan makarna Stephens följer 

ett för tiden ganska typiskt genusmönster i förhållande till teori och tidigare forskning samt att 

de tagit till sig av framväxande borgerliga kärleksidealen. Paret håller sig till inom olika sfärer 

där deras samtal främst rör Elisabeths sfärer. Undersökningen visar dock att det är lättare för 

en man beträda en kvinnans sfär än tvärtom vilket jag anser är förvånande eftersom man kan 

tänka sig att det innebar för mannen att sänka sig ”under sin nivå” men om jag tolkar det 

utifrån att det är mannen som styr villkoren och därmed anser att det är lättare att kontrollera 

sin egen legitimitet genom att själv byta sfär än att tillåta kvinnan att göra det. Det som sticker 

ut ytterligare från tidigare studier är makarnas syn på offentligt/privat eftersom att Elisabeth 

även hade ansvar för trädgården som är en utemiljö en men som visserligen ligger i anslutning 

till huset men där man kan hävda med stöd i den tidigare forskningen att kvinnligheten vara 

nära sammankopplad med naturen.  

Jag anser att det efter min avslutande studie finns en mängd uppslag för fortsatta forskning på 

området. Det skulle tillexempel vara intressant att lägga in en klassdimension genom att göra 

en komparativ studie med ett kärlekspar från andra samhällsskikt eller genom att studera de 

olika könens syn sina anställda. Det skulle också vara möjligt att göra en komparativ studie 

till en annan tid i historien för att se hur genusroller utvecklas över tid.  
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