
 1 

Kapitel 1 
 

1 Febrary 1923 

St Paul, Minneapolis 

 

Dear sister Anna, 

 

I am writing to you and hoping you are well.  

Maybe you are surprised to hear from me, your big sister. You probably don’t remember me. 

I have been thinking about you and about father too. It has been a very long time. 

I want you to know that I am well. Mrs. Ahlgren, who took care of me all this time, has passed 

away, may the Lord be with her, and I am going to study to be a nurse. I want to ask you if 

you would like to visit me here in St Paul? Mr. Ahlgren was very kind and gave me some 

money for your ticket from Chicago. Please send a letter to reply. 

 

May God be with you, 

Gud vare med eder!  

 

Your sister Astrid 

 

Hon hade först inte kunnat sova på den smala britsen bredvid damen med den barska minen 

och den stora mörka hårknuten. Augustivärmen under dagen var borta och en kall fukt kröp 

längs hennes armar. Mannen låg i överslafen och snarkade. Damen, som hette Hulda, men 

ville bli kallad Misses Ahlgren, hade vänt ryggen mot Astrid som blivit upptryckt mot den 

kalla skeppsväggen varje gång båten gungade. Våningssängens metallben gnisslade och 

täcket luktade som Monnas potatiskällare. Hon undrade om hon gjort rätt. Hon hade ju först 

sagt nej, då Misses Ahlgren frågat om hon ville åka med till Amerika. Hon hade fått höra att 

lillasyster Anna åkt då. Anna som bara var bebis då Astrid skickats att bo med mormor och 

morfar först och sen faster Kristina. Det var Annas fel att mamma dött. Först hade Anna 

kommit och sen hade mamma blivit sjuk. Mormor och morfar hade varit så ledsna. Senare 

hade hon tänkt att hon kanske skulle få träffa pappa där i Amerika. Hon minns i och för sig 

inte riktigt hur han såg ut. Hon minns en bred mun och en stor näsa. En lång man med stora 

händer. Båten gungade till och hon rullade in mot väggen. Misses Ahlgren rullade efter och 



 2 

de dunsade mot väggen så att stålet i sängen skallrade. Hon tänkte en stund på sin mamma där 

uppe i himlen. Såg hon henne nu? Kanske om hon koncentrerade sig kunde hon känna värmen 

från hennes skyddande hand strax ovanför huden. Till slut hade hon somnat och drömt om 

faster Kristina. Hon hade kallat henne mor, men då hade faster Kristina skrattat så det ekat. 

– Huvva sånt pjöller! Jag är int din mor int! 

 

När Astrid vaknat på morgonen hade gungandet upphört. Istället kunde hon höra ett högt 

brusande och klackar som hamrade på däck. Mister och Misses Ahlgren var borta. Astrid 

tyckte inte om att ligga i sängen när alla andra var uppe. Hon kastade av sig den slitna filten 

och drog på sig ullklädet över den nötta linnesärken och knöt vant på sig det randiga 

förklädet. Sen gick hon ut i korridoren. Där rörde sig människor om varandra. Astrid såg inte 

Mister och Misses Ahlgren. Det brusande ljudet var starkare och här ute hördes också 

motorerna från maskinrummen under stålgolvet. Korridoren hade 20 hyttdörrar här nere på 

tredje klass. Mittemot fanns en ledstång att hålla sig i. I det ribbade trätaket hängde nakna 

glödlampor och rörledningar. Astrid visste att hon inte fick gå någonstans utan att säga till, 

men alla människor verkade uppspelta och vara på väg upp på däck. En del skyndade sig i 

sina hytter och sen kom de ut igen. Astrids rastlöshet fick henne att glömma förbudet och hon 

följde med strömmen upp mot däck. Hon visste vad ljuden och uppståndelsen innebar och hon 

ville inte missa slussningen. På vägen upp på däck passerade hon de högre klasserna och 

deras hytter. Astrid hamnande bakom en familj som just kom ut från sin hytt. Modern i sin 

långa vita klänning och vackert uppsatta hår höll i sitt minsta barn, en pojke i knäbyxor och 

blanka skor. Hans äldre syster, jämnårig med Astrid, i svarta långstrumpor, blanka kängor och 

vitt spetsförkläde ovanpå den fina randiga bomullsklänningen, passerade dem med 

hoppsasteg. Astrid ville springa fram och göra henne sällskap i hoppleken, men flickan mötte 

hennes blick och sträckte ut tungan så långt hon kunde. Astrid kikade in i hytten. Därinifrån 

kom en doft av blommor och någon behaglig bränd doft. Därinne var soffor med röda 

sammetsmadrasser, ett vackert bord i mörkt trä. Ena bordskivan var uppvikt från mitten och 

nere i bordet såg Astrid en glänsande vit grop. Som av sten. Men Astrid visste vad det hette. 

Det hette porslin och gropen var ett handfat - ett sådant hade Monna fast i zink och det hette 

sinken. 

 

När Astrid tänkte på Monna blev hon ledsen. Hon hade varit den enda som verkligen brytt sig 

om Astrid. Hon blev inte arg om Astrid kallade henne mor. Astrid hade varit tre år då hon 
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kom till Monna som egentligen hette Nanna, men Astrid hade inte kunnat säga Mor Nanna, så 

det hade blivit Monna. Monna sjöng för Astrid. Sorgliga sånger och Astrid älskade det. 

 

I skimrande bruddräkt så vit som en snö 

står djurtämjarnas dotter, en blomstrande mö 

Hon tvingats att giva en främling sin hand 

I morgon går färden till främmande land 

 

Astrid brukade gråta då visan kommit fram till den delen där lejonet inte vet vad han ska göra 

då han förstår att han inte ska få träffa sin Selma mer och till slut tar det fruktansvärda och 

ödesdigra beslutet att äta upp henne. Astrid hade inte fått ha Monna kvar heller. En kväll hade 

de andra kvinnorna kommit till hennes hus och de hade haft väldigt bråttom. De kokade 

vatten och slängde handdukar mellan sig. Mor Nanna var i ett annat rum. De hade hållit på 

hela kvällen och när Astrid gick och lade sig i kökssoffan bredvid gamla Momo som alltid 

stönade och lade av fisar i sömnen, var kvinnorna kvar. Nästa morgon fick Astrid ge sig av till 

grannhuset och deras arga hund som alltid skällde så fort man närmade sig husets dörr. Hela 

dagen hade Astrid fått vara där, och ingen mat hade hon heller fått till fram på kvällen, när 

mormodern kom och hämtade henne på staplande ben. När hon kommit in genom dörren så 

kunde hon redan i farstun höra barnskrik, men ingen verkade glad. Nannas karl satt 

ihopsjunken i ett hörn och en av kvinnorna från byn höll i det lilla barnet och försökte stoppa 

dess hjärtskärande skrik. Av Mor Nanna såg Astrid inte mer. Hon hade gjort sällskap med 

Astrids egen mamma i himlen och ingenting skulle längre vara sig likt. 

 

Flickans hoppsasteg väckte Astrid ur minnet och hon bet sig i läppen och andades in djupt för 

att svälja gråten, så som hon lärt sig själv. En ganska bra metod som oftast fungerade.   

Ute på däck lyste augustisolens ljusa morgonstrålar genom bladen på de stora runda träden, 

vilka inte liknade de små spensliga björkarna eller toppiga granarna hemifrån byn i Hässjö.  

Ångan ur M/S Junos skorsten stånkade och visslan tjöt. Framför fartyget reste sig en vägg av 

sten och stål och från väggen forsade det brusande vattnet in. Skeppet var som en barkbåt i en 

jättelik badbalja som sakta fylldes med vatten. Barkbåten steg med vattenytan närmare och 

närmare kajens kant. På barkbåten satt Astrid. Hennes fantasi gjorde henne yr i huvudet. Hon 

provade några hoppsasteg som flickan från första klass och snart hoppade hon fram längs 

däcksidan från för till akter och sen tillbaka igen. Hur fort kunde hon hoppa? Ibland fick hon 

sicksacka mellan de vuxna som stod lutade mot relingen eller gick och pratade längs 
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däcksidan. Hon hoppade sig genom den första slussen. När vattnet hade spolat klart visste hon 

att porten skulle öppnas så att båten kunde flytta sig in i nästa sluss. Hon fick inte missa 

något. Därför bytte hon ut hoppsastegen mot löpning. Hon stod beredd i fören. När slussen 

stängts igen bakom dem visste hon att det var dags att fylla på vatten igen. När det slutat forsa 

skulle porten i fören öppnas igen, de skulle fara igenom och så skulle porten stängas bakom 

dem. Hon sprang mot aktern för att hinna se porten stängas. En dam med en stor svart kjol 

svängde runt ett halvt varv när Astrid passerade i full fart. En jungman kastade en tjock tross 

mot land där en slussvakt tog emot den. M/S Junos ångvissla tjöt. 

– Alle man till poopen, ropade båtsmannen till sina mannar. 

Bakom Astrid sprang tre unga män om henne. På vägen rättade de till de stora 

fendertrossarna. Astrid tog upp kapplöpningen, en kapplöpning som förstås bara hon kände 

till. En äldre herre i hatt tappade sin tidning av Astrids knuff åt sidan. Han plockade snabbt 

upp den och sträckte den upp i luften som en batong. Astrid kände att hon flög fram. Fötterna 

nuddade nästan inte marken. Bara klänningsfållen var lite i vägen så hon hade tagit tag i 

klänningskjolen vid knäna och dragit tyget uppåt så att fötterna kunde få fritt spelrum. Nästan 

vid aktern på M/S Junos nedre däck sprang hon om en av mannarna. Hon hade vunnit 

kapplöpningen och en rysning i nacken kittlade till så att hon blev tvungen att fnittra för sig 

själv.  

 

Hon mindes hur hon en kall eftermiddag i september då hon som vanligt hade gått med 

matkorgen till Monnas karl ute i fältet. Grusvägen glittrade lite i frosten och luften var vass 

och frisk. Innan hon gått hade Monna påmint henne att ta på sig sina vantar. Monna hade 

packat ner kålrotssoppa och bröd i korgen. På vägen hade Astrid fått lust att dansa. Hon 

svängde med armen och om hon hade en jämn takt så skvimpade inget ur. Hon prövade att 

snurra. Hon höll armen med korgen rakt ut och lät kraften från korgens tyngd bestämma 

farten. Det var en lustig känsla och det pirrade nerifrån tånaglarna upp i bröstet. Hon vet inte 

hur det hade hänt, men plötsligt låg hon på marken. Korgen låg en bit bort. Hon satte sig upp 

och borstade av vantarna som blivit smutsiga av gruset och vätan från frosten. Monnas karl 

hade lovat att inte säga något om den spillda soppan och när Astrid varit på väg hem igen, så 

kändes stegen återigen lätta. Den tomma korgen hängde på armen och hon prövade att vissla 

så där som faster Kristins äldsta pojke brukat göra. När hon kom hem igen hade Monna tagit 

emot korgen i farstun. 

– Har du ramlat barn? frågade hon då hon såg vantarna. 



 5 

Astrid hade ruskat på huvudet och skyndat sig av med vantar och skor. På kvällen då Monnas 

karl kommit hem hade han berättat att soppan spillts ut och Astrid hade fått gå och lägga sig 

utan middag. Astrid hade inte kunnat sluta gråta. Hon låg i soffbädden med ansiktet mot 

väggen och stirrade på den flagnande gröna färgen på panelen. Det hade inte varit hennes lögn 

utan att Monnas karl inte hållit sitt löfte som varit värst. 

 

Matroserna var nu upptagna med att kasta aktertrossen till kajen medan en i land rättade till 

spänningen av de tjocka repen. Astrid föreställde sig att hon också hade en blå uniform och en 

mössa med skärm. Hon kunde inte tröttna på att se hur M/S Juno steg högre och högre till hon 

kunde se fötterna på människorna på kajen och sen hela kajen. Nu var slussen bakom M/S 

Juno stängd och det var dags att springa till fören igen. Astrid fick syn på familjen från första 

klasshytten. Flickan såg på Astrid. Hon granskade henne uppifrån och ner och Astrid saktade 

in lite på farten. Hon kanske ville springa tillsammans med Astrid? Återigen sträckte flickan 

ut tungan mot Astrid som såg till att springa extra spänstigt när hon passerade. 

Slussen hade tre portar så när de passerade sista slussen var Astrid andfådd. Hon slängde sig 

ner på en bänk och kände hur hjärtat hoppade i bröstkorgen. När andningen blev lugnare drog 

hon en lång suck som efter att ha gråtit. Kroppen kändes avslappnad och mjuk.  

Den här sporten blev Astrids tidsfördriv och hennes löpteknik på däck blev bättre och bättre. 

Varje gång de närmade sig en sluss var Astrid beredd och matroserna som fortfarande inte 

visste att det var en löptävling hade börjat heja på henne. 

 

I höjd med Trollhättan hade plötsligt springandet och hoppandet fått ett slut när Astrid hoppat 

på Mister Ahlgren. Där var ändå slussarna slut och det hade varit ganska skönt att bara stå och 

titta på landskapen som rullade förbi. Hon behövde inte tänka så mycket på Monna då, eller 

på mormor och morfar som satt och grät i sin stuga eller på far som lämnat Sverige innan 

Astrid hunnit träffa honom mer än ett par gånger. John och Hulda Ahlgren hade inga egna 

barn. De sa till Astrid att hon var deras hittebarn, men att hon skulle få fortsätta heta Erling. 

Det passade Astrid bra. Hon hade fått nog av mammor och pappor som försvann och tänkte 

inte låtsas vara någon annan. När Monna dött hade Astrid fått flytta till en familj inne i staden. 

De hade ett bageri som Astrid sprang till varje dag där hon ibland kunde få en bränd kaka 

eller bulle. Bredvid bodde paret Ahlgren. De hade kommit tillbaka till Sverige från Amerika 

för att besöka släktingar. Astrid hade haft till uppgift att hämta mjölk hos dem och när paret 

Ahlgren förstått att Astrid var föräldralös hade de bestämt sig för att ta henne med sig till 

Amerika.  
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På vägen ner till Göta Kanal hade Astrid fått se Sundsvall för första gången. De stora 

stenhusen med de spöklikt stora fönstren. Lukten av hästar och hav. Det var konstigt att hon 

direkt förstod att det var havet som hon kände i näsborrarna eftersom hon aldrig sett det. 

Ljudet av försäljare på det stora torget, hovar mot den stenbelagda gatan och långt bort 

sågverken och båtar som tjöt. Nu var M/S Juno framme i Göteborg hamn. Från relingen såg 

Astrid myllret av hus som tycktes klättra på varandra och små fiskebåtar med ropande män 

och stora skepp med höga master. Skeppen i hamnen var två eller te gånger så stora som M/S 

Juno och Astrid tänkte att ju närmare hon kommer Amerika desto större blir allting. Hon 

undrade om hon själv också skulle bli större eller kanske tvärtom. 

 

Det kändes sorgligt att ta farväl av M/S Juno. Hon skulle sakna nedre däck och matroserna 

som inte kunde springa ikapp henne. Hon skulle till och med sakna den lilla hytten med 

stålsängarna och den fina familjen med den lipande flickan. Hon hade en liten väska. I den 

fanns allt hon ägde. Förutom det hon hade på sig hade hon med sig en varm kappa, ett par till 

långstrumpor, två vackra stenar som hon hittat på stranden i Sundsvall, några underkläder och 

en docka av tyg som Monna sytt. Nu stod Astrid med paret Ahlgren på kajen vid landgången 

till ångaren S/S Calypso. Innan de hade fått ställa sig i kön hade de varit tvungna att ställa upp 

sig för vaccination. Det var då Astrid hade sett den lipande flickan från Göta Kanal. Hon hade 

stått några meter framför Astrid, och när det var hennes tur hade hon börjat gråta och vifta så 

att två starka män hade fått håll i henne medan hon fick sprutan. Just som det var Astrids tur 

hade hon rödgråten passerat Astrid som sträckte på ryggen, räckte fram sin arm och log mot 

flickan. Astrid hade bestämt sig. Hon skulle vinna. Vad det än var. 

 

 

 
Detta är kapitel 1 i en roman som bygger på verkliga händelser, men det mesta är fiktivt. 

Inga Astrid Erling har funnits i verkligheten och emigrerade 6 år gammal till Amerika med två för henne okända 

människor. Hon växte hos den i St Paul, utan kontakt med sin pappa och syster som bodde i Chicago. Hon blev 

sedan sjuksköterska och arbeta på ett missionssjukhus i Kina och flydde på en cykel undan japanska bombanfall 

under andra världskriget. Hon bodde sammanlagt i fem olika fosterfamiljer innan hon kom till Amerika och blev 

ensam vid 16 års ålder då hennes amerikanska fostermamma dog under mystiska förhållanden. Hon fick inga 

barn och accepterade aldrig att hennes pappa övergivit henne. 


