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Richmond, Missouri, 2. juni 1862

“Mary, hva ser du?” Marys stemor snakket lavt fra 
sykesengen sin.

“Kamphandlingene synes å komme stadig nærmere”, 
sa Mary mens hun så ut av vinduet. Den amerikanske 
borgerkrigen ble utkjempet bare noen kilometer unna. 
Lyden av skudd hadde fylt luften siden tidlig om 
morgenen. Mary snudde seg mot stemoren. “Jeg er så lei 
meg. Jeg tror ikke vi kan forlate huset for å dra til legen.”

“Kom nærmere.” Mary satte seg ved siden av sengen 
og tok stemorens hånd. “Jeg vet at din far fortsatt ikke er 
frisk”, sa Marys stemor sa lavmælt, “men du må få familien 
til Sion – din bror, din søster og tvillingene. Ikke la din far 
være i fred før han drar til Rocky Mountains! Lov meg det!”

Mary visste hvor sterkt familien ønsket å dra til Salt 
Lake City. Etter at de fikk høre evangeliet og ble døpt, 
hadde de forlatt England for å slutte seg til de hellige i 
Sion. Men ville det engang være mulig? Hun kastet et 
blikk på sin far, som satt stille i stolen. For tre år siden 
hadde faren blitt rammet av et forferdelig slag som 
hadde gjort ham lam på venstre side.

Mary trakk pusten dypt. “Jeg lover”, hvisket hun.
Snart lukket Marys stemor øynene for siste gang.
En morgen kort tid senere bestemte Mary seg for at 

det var på tide å fortelle faren om løftet sitt. “Jeg vet at 
jeg er bare 14 år”, sa hun, “men jeg må få familien til 
Sion.” Hun hørte tvillingene våkne. “Jeg må lage frokost”, 
sa hun. “Men bare tenk på det, er du snill.”

Noen dager senere, ropte far på Mary. “Alt er ordnet”, 
sa han. Han snakket fortsatt utydelig på grunn av 
slaget. “Jeg har solgt jorden og kullgruven vår slik 
at vi kan kjøpe en vogn, noen okser, kyr og noen 
forsyninger. Et vognkompani drar snart vestover. De er 
ikke siste-dagers-hellige, men vi kan reise sammen med 

dem så langt som til Iowa. Når vi kommer dit, kan vi 
slutte oss til en gruppe hellige som skal til Saltsjødalen.”

Mary slo armene rundt ham. “Takk, far.” Snart skulle 
de dra til Sion!

Dagene gikk fort mens Mary hjalp familien å gjøre seg 
klar til reisen. “Alt kommer til å ordne seg”, sa hun til seg 
selv. “Snart er vi i Sion.”

Men så ble far syk. Fordi munnen hans hang ned på 
den ene siden, fryktet Mary at det var et nytt slag.

“Han er for syk til å reise”, sa hun til lederen av 

Veien til Sion
vognkompaniet. “Vi trenger bare noen få dager så han 
kan komme seg.”

“Vi kan ikke vente”, sa mannen bryskt. Men da han så 
Marys ansikt, ble han mykere i stemmen. “Dere kan bli 
her til han er klar til å reise, og så kan dere ta oss igjen.” 
Mary hadde ikke noe annet valg.

En uke senere gjorde Mary igjen familien klar til å 
reise. “Tvillingene og Sarah kan ri på oksene”, sa hun til 
Jackson, sin ni år gamle bror. “Far kan sitte i vognen, og 
du kan hjelpe meg å drive oksene.”

“Jeg er redd”, sa Sarah lavmælt. Hun var bare seks, 
og hun virket knøttliten på oksens brede rygg. De fire 
år gamle tvillingene så på Mary med store øyne.

“Vi får bare holde god fart så vi kan ta igjen gruppen 
vår!” sa Mary med krampaktig munterhet.

Familien Wanlass reiste og reiste, i mange kilometer 
og deretter i flere dager. Til slutt måtte til og med Mary 
erkjenne sannheten.

Vognkompaniet hadde ikke ventet på dem. Mary 
og familien måtte komme seg til Sion alene.ILL
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