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BA
RN Elven Platte i Nebraska, 1863

“Ptro!” Mary dro i tømmene, og oksene gikk 
langsommere. “Har alle det bra?” Hun så på sine tre 
yngste søsken, som satt på oksenes rygg. De nikket.

Elven Platte lå foran dem, bred og grumsete. “Hva 
nå?” spurte hennes yngre bror Jackson. Han var bare ni, 
men han hjalp Mary å drive oksene. Far lå bak i vognen, 
fremdeles syk etter slaget.

“Vi trenger ikke å krysse elven”, sa Mary. “Men vi kan 
følge den.” Det var ingen vei til Sion, men elven kunne 
veilede dem når de satte kursen vestover. “Hypp!”

Mary visste ikke at mormonpionerer reiste på 
den andre siden av elven Platte, og fulgte en annen 
rute. Ved å ikke krysse elven, var de på vei inn i 
indianerterritorium. De skulle ikke få se noe annet 
vogntog resten av reisen.

De reiste videre. Noen uker senere, så Mary en 
støvsky som nærmet seg. “Rolig”, hvisket hun til 
oksene og seg selv. “Rolig.”

Støvet klarnet, og hun så en liten gruppe indianere 
som red på hester. En av rytterne beveget seg mot 
baksiden av vognen, der far lå.

Rytterens øyne var vennlige. “Er han syk?” spurte 
han og pekte på far.

“Ja”, hvisket Mary. Mannen ropte noe på sitt eget 
språk, og mennene red av sted like raskt som de hadde 
kommet.

Mary så på solen på himmelen. “Vi stopper her”, sa 
hun til Jackson. Hun løftet Sarah og tvillingene ned.

“Mary, kom og se!” sa Jackson. Mannen med de 
vennlige øynene kom ridende mot dem med noe 
tungt i hendene.

“Villand”, sa han. “Og kanin. Til dere.” Mary kunne 
bare stirre målløs da han la viltet i armene hennes. Med 
et nytt nikk red han inn i skumringen.

“Mat!” utbrøt Mary. “Kjøtt!” Mannens gave var virkelig 
et mirakel.

Flere mirakler skjedde på reisen. En bøffelflokk kom 
mot dem, for så å dele seg opp og gå på hver side av 
vognen. En støvstorm slengte en av tvillingene ut i en 
elv, men Mary klarte å redde henne.

Men reisen var likevel vanskelig. Hver dag så vognen 
mer medtatt ut, og oksene virket mer slitne. Bakken var 
bratt og steinete. Fjellene var vanskelige å krysse. Men 
Mary og familien sto på videre.

De var på vei ned fra en høy topp da Mary så en 
mann kjøre mot dem i en vogn.

“Kanskje han kan fortelle oss veien til Lehi i Utah!” 

sa hun til Jackson. De hadde en onkel som bodde der.
“Dere er i Echo Canyon, ikke langt fra Saltsjødalen”, 

sa mannen da hun spurte hvor de var. “Men hvor er 
resten av gruppen?”

Hele historien kom frem, og mannen lyttet med 
forbauselse. “Har dere reist over 1600 km helt alene?” 
Han ristet på hodet av beundring. “Du er en modig jente. 
Jeg skal forklare veien til Lehi. Dere er nesten fremme.”

“Nesten fremme”, hvisket Mary for seg selv mens 
mannen tegnet et omtrentlig kart på bakken. Nesten 
i Sion. “Jeg tror vi kan klare det likevel.”

Mary og familien hennes kom frem til Lehi i 
Utah. Hun giftet seg senere og fikk sin egen store 
familie. Hennes eksempel på tro og mot har vært til 
velsignelse for mange. ◼
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