
Boktips av Anki Lindau 
biblioteksassistent på Stadsbiblioteket 
Jag tycker ibland att det är intressant att läsa historiska händelser, här 
kommer ett tips för er som också gillar detta. 

 

Florence Stephens förlorade värld 
En sannsaga om Huseby Bruk  
av Lena Ebervall och Per E Samuelson 
 
Boken handlar om Florence Stephens äldsta dotter till bruksägaren 
Joseph Stephens och Elisabeth Kreüger på Huseby bruk. 1934 ärvde 
hon godset av sin far. Livet igenom hade hon en stor svaghet i sin starka 
kärlek till kungahuset och hon blev därför ett 
lätt offer när ögonstenen prins Carl och hans 
skrupelfria vän (Berl Gutenberg) gjorde entré. 
Florence var en ivrig rojalist och utsåg prins 
Carl Bernadotte till sin arvinge och rådgivare. 
Det tog inte många år förrän Florence var 
barskrapad och Huseby bruk stod på ruinens 
brant. 

Husebysaken blev en av de skandaler som 
skakade Sverige på femtiotalet. Florence 
Stephens förtrollade värld sjönk sakta ner i 
mörkret. Hon förlorads sitt slott och sitt 
kungarike. 

 
Florence Stephens gick bort 1979, nästan 98 år gammal. I sitt 
testamente lämnade hon sitt älskade Huseby till Svenska staten. 
Idag är Huseby ett omtyckt turistmål med en välbevarad bruksmiljö två 
mil söder om Växjö. Själv tänker jag vid något lämpligt tillfälle besöka 
Huseby, kanske blir det den populära julmarknaden. 
Ett spännande kvinnoöde men jag har lite svårt att förstå hennes svaghet 
och kärlek till kungahuset. 
Vill du läsa en historisk sannsaga kan jag rekommendera denna bok. 

 

 

 
 



 
Sonjas andra chans av Åsa Hellberg 
 
Har du läst Sonjas sista vilja och Sonjas hemlighet? 
Då vill jag tipsa om tredje boken om Sonja. Här får 
vi följa hennes bästa väninnor och arvtagare 
Rebecka, Maggan och Susanne på resor i Sonjas 
spår. 
Sju år efter Sonjas död – och arvet som bland 
annat gav hennes bästa vänner ett hotell i London, 
ett fantastiskt hus på Mallorca och en restaurang i 
Paris – tampas Sonjas vänner med livet. Alla tre 
behöver en förändring, och de vet att det är dags 
att uppfylla Sonjas sista önskan: att sprida hennes 
aska runtom i världen. Under resans gång, i brev 
efter brev från Sonja, målas hennes hemliga och 
passionerade kärlekshistoria upp och berör dem 
djupt. 

 
Boken är, som hennes tidigareböcker, en feelgood roman med allt som 
hör till, kärlek och en härlig vänskap mellan dessa kvinnor som är 50 
plus. 
Den är lättläst och underhållande och kan varmt rekommenderas. 

 


