
 

 

Släkten är bäst 

Handling 

Grosshandlare Johan Ekberg är närmast demonstrativt kyrksam och lika demonstrativt en generös 

givare, när ändamålet är religiöst eller på annat sätt välgörande. Men han är också känd för att vara 

hård i affärer.  

Genom att vägra en låntagare anstånd med en skuld kommer Johan över en fastighet, som har en 

affärslokal han vill disponera för egen del. I lokalen finns en sybehörsaffär, som drivs av två äldre 

systrar.  

Johan och hans hustru Ebba har en dotter, Anna, som snart ska ta studenten. En av Annas kamrater, 

Evy Nilsson, enligt Johans uppfattning en lättfärdig slinka, talar en dag om för Anna vad hennes 

kamrater anser om Annas far: han är en skenhelig hycklare med bönboken i ena handen och 

lagboken i den andra.  

När Anna, som alltid trott sina föräldrar om gott, inser att Evys hårda ord är välgrundade, sätter hon 

sig upp mot fadern. Far visar i handlingar att far inte tror på Guds ord, säger hon.  

Efter studentexamen sänder Johan och Ebba sin dotter till Johans syster Hulda, som äger det stora 

jordbruket Svansta. Där ska Anna vila upp sig och komma ifrån kamraternas dåliga inflytande.  

Anna finner sig väl till rätta hos sin faster, och en djup vänskap växer fram mellan dem.  

Vid en fest på Svansta uppvaktas Anna av en ung man, Kurt. Hon tycker så småningom att han blivit 

väl närgången och flyr. Hulda ger sedan Kurt en rungande utskällning.  

Medan Johan fortsätter att förbereda vräkningen av de gamla systrarnas sybehörsaffär, kommer 

Anna på hösten till Stockholm för att börja handelsstudier. Där träffar hon av en händelse Kurt -- och 

snart har deras tidigare konflikt förbytts i djupaste förälskelse.  

Anna berättar i brev till Hulda om sin stora kärlek. Men hon avslöjar inte, att Hulda redan känner 

Kurt. Hulda svarar att Anna bör presentera den unge mannen för sin far, och Anna beslutar följa 

rådet.  

Johan blir ursinnig över Annas nyhet. Han hotar att omedelbart dra in sitt understöd.  

Hulda reser till Stockholm för att träffa fästmannen. När Anna presenterar Kurt för henne, blir hon 

först bestört. Men i nästa ögonblick erbjuder hon sig att bekosta både förlovningsarrangemang och 

Annas studier.  

Kurt blir inkallad och måste lämna Anna. Han reser för att försvara en bit av gränsen i norr. När Kurt 

är borta, upptäcker Anna att hon är med barn. Evy Nilsson, som också bor i Stockholm numera, råder 

Anna att göra abort. Men Anna vägrar. För henne är barnet välkommet.  



Då kommer det ett telefonsamtal från Norrland. Kurt har råkat ut för en svår olycka. Han är död. 

Anna faller ihop avsvimmad. Evy tillkallar läkare, som konstaterar att Anna är svårt medtagen.  

Evy kallar också Hulda och Annas föräldrar till Annas sjuksäng. Alla kommer, men Johan och Ebba 

vänder sin dotter ryggen, när de får höra om havandeskapet. Hulda säger: Jag ska ta hand om Anna -- 

och sonen.  

Systrarna i sybehörsaffären har försökt ta livet av sig. Svårt gasförgiftade svävar de nu mellan liv och 

död. Johan vakar på sjukhuset. Efter en natt av självrannsakan får han slutligen beskedet, att de 

kommer att överleva.  

Samma morgon meddelar Johan, att även sybehörsaffären ska få leva vidare.  

En stund senare kommer ett telefonsamtal från Hulda. Anna har fött en pojke. Johan och Ebba gör sig 

genast klara att resa.  

Framme på Svansta säger Johan: Jag har kommit för att be Anna förlåta mig. 


