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FÖRORD 

I Sverige fanns det 1000 mormoner år 1949, 3518 år 1960, 4 965 år 1970, 6196 år 1980 och 6 
942 år 1987. 
I hela världen fanns det 1949 drygt en miljon mormoner, 1970 nära 3 miljoner, 1980 fanns det 
4,6 miljoner och 1987 6,4 miljoner. År 2000 räknar mormonkyrkan med att ha 8 miljoner 
medlemmar. 
Enbart denna snabba expansion borde ha fått religions- och kyrkohistoriker att intressera sig 
för den religionsbildning, som 1830 började med att Joseph Smith och fem av hans vänner 
grundade "Kristi kyrka", från 1838 känd som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. 
Men förvånansvärt få forskare har ansett det vara mödan värt att tränga bakom kyrkans 
officiella historieskrivning. Det är därför synnerligen välkommet, när Håkan Arlebrand nu 
efter en hård granskning av källmaterialet ger ut en samlad framställning av mormonkyrkans 
historia och teologi. Resultatet är överraskande, ibland chockerande. Nya fakta kommer i 
dagen, nyttiga för både mormoner och icke-mormoner att ta del av. 

Lester Wikström 
 

 
Drömmen om gudomlighet publicerades 1989. Sedan dess har naturligtvis en del av bokens 
innehåll förlorat sin aktualitet. Vissa statistiska uppgifter gäller inte längre, Jesu Kristi Kyrka 
av Sista Dagars Heliga har förändrat sin organisation och andra personer än de som nämns i 
boken intar idag ledande positioner inom kyrkan. Sociala och ekonomiska förhållanden bland 
de sista dagars heliga som beskrivs har förändrats osv. Teologiskt har kyrkans budskap dock i 
stort sett förblivit detsamma.  
 
De hemliga tempelritualer som utövas inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har 
numera delvis ett annat innehåll än vad boken beskriver. Våren 1990 fick mormonkyrkan en 
ny version av endowmentritualen, som var mer anpassad till tidsandan. Den nya ritualen har 
bl. a. utelämnat alla gester deltagarna fick göra för att symbolisera de drakoniska straff som 
väntar den som avslöjar ritualens innehåll för utomstående. De så kallade ”gemenskapens fem 
punkter” som förekom i slutet av endowmentritualen är också borttagna. Därmed har 
mormonkyrkan ur endowmentritualen avlägsnat element som går tillbaka till den skotska 
frimurarritualen.  
 
Borttagna är också den scen i ritualen där en kristen predikan framträder som djävulens 
tjänare, liksom den ed för kvinnor där de inför Gud fick lova att alltid lyda sina män.  
 
Mer information om förändringarna av tempelritualer återfinns på följande webbadresser: 
 
http://mormonismi.net/temppeli/endowment_1990.shtml
http://utlm.org/topicalindiexc.htm#Temple
http://www.utlm.org/newsletters/no76.htm
 
Håkan Arlebrand 
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DET VÄLSIGNADE AMERIKA 

Tonåring får besök av Gud 
Mormonismens historia börjar i USA våren 1820 i trakterna av den lilla staden Palmyra i 
staten New York. När fyra medlemmar av jordbrukarfamiljen Smith avgjorde sig för Gud 
under en evangelisk väckelse, blev den unge Joseph Smith jr förvirrad, eftersom han inte 
visste vilken kyrka som var den sanna. För att få klarhet i frågan gick Joseph ut i skogen för 
att söka Gud. I Jakobs brev 1:5 hade han nämligen funnit löftet att Gud ger vishet till den som 
ber honom om det. 
Så snart Joseph hade börjat bedja sänkte sig en ljuspelare ned över honom och han såg två 
personer. "En av dem talade till mig nämnande mig vid namn, och sade, pekande på den 
andre: Denne är min älskade Son. Hör honom", berättade Joseph senare i sitt liv. Fadern och 
Sonen sa också till Joseph att inte gå med i någon kyrka, "ty de voro alla orätta".1

Hösten 1823 fick Joseph i en andra syn möta ängeln Moroni. Han berättade "att det fanns en 
gömd bok, skriven på plåtar av guld, vilken innehöll en berättelse om denna (amerikanska) 
kontinents forna invånare och deras ursprung. Han sade också att den innehöll det eviga 
evangeliet i dess fullhet, såsom Frälsaren överlämnade det åt de forna invånarna."2 Följande 
dag fann Joseph de heliga dokumenten nedgrävda i en kulle. Moroni visade sig ännu en gång 
och meddelade Joseph att han om fyra år skulle få ta hand om guldplåtarna. Till dess skulle 
Joseph och Moroni träffas vid kullen en gång om året. 
I oktober 1825 flyttade Joseph Smith jr till Harmony i Pennsylvania för att hjälpa en viss 
Josiah Stowell med att söka efter en gammal spansk silvergruva, som denne trodde sig känna 
till. Denna verksamhet gav Joseph ryktet att han var skattsökare, vilket han ihärdigt förnekade 
när han senare nedtecknade sitt livs historia.3

I Harmony blev Joseph Smith förälskad i Emma Hale, som han enleverade sedan hennes 
föräldrar tagit avstånd från skattsökaren. Paret vigdes i hemlighet den 18 januari. 
Den 22 september fick Joseph äntligen guldplåtarna av ängeln. Han blev strängt förbjuden att 
utan tillåtelse visa plåtarna för några andra. Nyheten om guldplåtarna intensifierade 
motståndet mot den unge Joseph Smith och för att undgå omgivningens trakasserier blev 
Joseph och Emma tvingade att flytta till familjen Hale i Harmony.  

Den gyllene bibeln 
Arbetet med att översätta guldplåtarnas text till engelska påbörjade Joseph Smith i december 
1827. Till sin hjälp hade han Urim och Tummim, som uppgavs vara ett slags glasögon som på 
övernaturlig väg visade den korrekta översättningen. Guldplåtarna förvarade Joseph dolda un-
der en linneduk, eftersom han inte behövde titta på dem när han med hjälp av Urim och 
Tummim läste upp översättningen.4

Till en början dikterade Joseph för Emma, men i februari 1828 avlöstes hon av Martin 
Harris. I avsikt att kontrollera Josephs anspråk reste Harris till New York med en avskrift av 
guldplåtarnas text, som han visade professor Charles Anthon vid Colombia College. Professor 
Anthon påstås först ha skrivit ut ett äkthetsintyg, men sedan rivit sönder detta, när han fick 
veta hur Joseph Smith hade kommit över de forntida inskrifterna.5

Martin Harris skrivkunnighet var inte väl utvecklad, och när han i början av juni reste hem 
till Palmyra hade endast 116 manussidor blivit nedskrivna. Med Josephs tillåtelse tog Harris 
med sig manuskriptet för att kunna övertyga sin fru att historien om guldplåtarna var sann. 
Lucy Harris var emellertid mer skeptisk än sin make och misstänks ha medverkat till att det 
116 sidiga dokumentet försvann. 
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Förlusten av manuskriptet skapade svåra problem för Joseph Smith. Om han gjorde en ny 
översättning av det förlorade avsnittet, löpte han risk att någon återförde det för att kunna göra 
en jämförelse med den nya översättningen. Sommaren 1828 fick Joseph emellertid några up-
penbarelser som löste problemet. I dessa fick han gudomlig befallning att inte göra någon ny 
version av det förlorade avsnittet. Joseph måste dessutom för en tid återlämna guldplåtarna till 
Moroni. 6

Uppenbarelserna sommaren 1828 kom att få mycket stor betydelse för Joseph Smiths 
fortsatta livsgärning, eftersom de gjorde honom till mer än en gudomligt inspirerad 
översättare av antika dokument. Han blev en modern profet. 

När Joseph vintern 1828-1829 återupptog översättningsarbetet, tjänade hans hustru Emma 
åter som sekreterare. I april 1829 avlöstes hon av Oliver Cowdery, en ung lärare från Palmyra. 
Med Cowdery som skrivare kunde Joseph öka arbetstakten betydligt och efter drygt tre 
månader var ett manuskript på 275 000 ord färdigt. 

I en uppenbarelse i mars 1829 fick Joseph ängelns tillåtelse att låta tre utsedda män se 
plåtarna.7 Under en bönestund ute i skogen fick Josephs vänner Oliver Cowdery, Martin 
Harris och David Whitmer skåda guldplåtarna, en händelse som gjorde de tre männen till 
Josephs viktigaste vittnen. Något senare lät Smith ytterligare åtta män se plåtarna.8

Den 15 maj 1829 fick Joseph Smith, enligt vad han senare uppgav, tillsammans med Oliver 
Cowdery med egna ögon se Johannes döparen, som befallde de båda männen att döpa 
varandra i Susquehannafloden. Omedelbart efter dopakten ordinerade Joseph och Oliver 
varandra till det aronska prästadömet.9 I och med denna händelse blev Joseph och hans vän 
insatta i en gudomlig successionsordning, som de hävdade gick tillbaka till Adam och gav 
dem rätt att agera i Guds namn. 

När Mormons bok äntligen lämnade tryckeriet i mars 1830, väckte boken omedelbart starka 
reaktioner. I Palmyra bildades en kommitté som agerade för bojkott av boken. Utgivningen av 
Mormons bok gav Joseph Smith också en framskjuten position i trakter där han tidigare varit 
okänd. Några trodde hans budskap, och bland dessa människor blev Joseph betraktad som 
profet. 

Mormons bok fyllde uppenbarligen viktiga behov i det identitetssökande unga USA. Boken 
skildrade inte endast hur judar under forntiden koloniserade Amerika och byggde upp en 
storslagen kultur. Den berättade också om hur Jesus Kristus efter fullbordat verk i Israel 
besökte den nya världen där han grundade en levande församling. 

En ny fornkyrka 
Tisdagen den 6 april 1830 organiserade Joseph och fem av hans vänner "Kristi kyrka".10 I 
början av juni hade kyrkan vuxit till 27 medlemmar. De flesta mormoner, som de troende 
snart kallades, bodde i staten New York. Få av dessa kom från Josephs hemstad Palmyra, där 
den unga profeten var utsatt för ofördelaktig ryktesspridning och kritiska tidningsskriverier. 
Förföljelserna hindrade dock inte mormonkyrkan från att etablera sig på andra platser. Flera 
grenar av kyrkan växte upp runtom i New York och Pennsylvania. 

Vid kyrkans konferens i september 1830 beslöt de 52 medlemmarna att inleda 
missionsverksamhet bland indianerna, eftersom Mormons bok identifierade dessa som 
ättlingar till Amerikas forntida judiska invånare. Under resan västerut kom 
indianmissionärerna till Kirtland i Ohio, där de vann en grupp f.d. Campbelliter, som under 
ledning av predikanten Sidney Rigdon försökte tillämpa urkristen egendomsgemenskap. På 
senhösten 1830 konverterade också Sidney Rigdon till mormonismen.11

I staten New York fortsatte motståndet mot mormonerna med oförminskad styrka. Med 
tiden insåg Joseph därför att han med sina anhängare borde flytta till trakter där han förut varit 
okänd. 
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Joseph utsåg Kirtland till kyrkans nya centrum och i december 1830 fick han en 
uppenbarelse med Herrens befallning till "de heliga" att samlas i Ohiodalen. Vid kyrkans 
konferens under nyårshelgen kungjorde Joseph en uppenbarelse i vilken Kirtland utmålades 
som ett "förlovat land som flyter av mjölk och honung" och som Gud skulle ge dessa till 
"arveland".12 När Joseph i slutet av januari flyttade till Kirtland, följde snart de flesta mormo-
nerna i New York med honom. 

I Kirtland drogs stora skaror till mormonernas möten och kyrkan expanderade. 
Mormonerna fick under denna tid bevittna flera märkliga omvändelser. En metodistpastor 
kom t ex till tro på mormonismen, sedan han sett Joseph Smith bota sjuka med bön och 
handpåläggning. 

Under påverkan av Sidney Rigdon började Joseph förkunna att kyrkans medlemmar skulle 
leva i egendomsgemenskap. Denna idé blev emellertid aldrig fullt förverkligad. 

Trots att kyrkan blomstrade i Kirtland hade Joseph ännu inte funnit Sion, fristaden och 
löfteslandet, som han så gärna talade om i sina predikningar och uppenbarelser. 

Våren 1831 återkom Parley Pratt från en missionsresa i västern. I hänförande ordalag 
beskrev han Jackson County vid gränsen till de nästan obebodda indianterritorierna i norra 
Missouri, 1600 kilometer från Kirtland. Under sommaren besökte Joseph Smith och Sidney 
Rigdon området. I nybyggarsamhället Independence proklamerade Joseph i en uppenbarelse 
att "detta är löftets land och platsen för Sions stad."13

De flesta mormoner i staten New York flyttade med tiden till Jackson County. 
Mormonkolonin i Missouri växte också genom att kyrkans intensiva missionsverksamhet 
började ge utdelning. När Joseph Smith i maj 1832 återvände till Kirtland lämnade han efter 
sig 300 medlemmar i Missouri. Kirtland i Ohio och Independence i Missouri utvecklades 
snart till två jämnstarka centra för mormonkyrkan. 

Våren 1833 inledde Joseph Smith en kampanj för att kyrkan skulle uppföra ett tempel i 
Kirtland. En vecka efter templets grundläggning gav Joseph sin kyrka en uppenbarelse i 
vilken Herren beordrade sitt folk att bygga ett andra tempel i Missouri. 

Tillväxt under motstånd 
I takt med att mormonkyrkan i Missouri stabiliserades försämrades relationerna med 
"hedningarna". Missouriborna var i regel invandrade slavägande sydstatare, som betraktade 
människor från de slavfria Nordstaterna med misstro. Nybyggarna i Jackson County var vana 
att lösa sina problem med hjälp av våld. Och det skulle mormonerna snart bittert få erfara.14

En viktig orsak till stridigheterna var mormonernas föreställning att Gud hade gett dem 
Jackson County som löftesland. En sådan tanke uppfattade många naturligtvis som ett hot, 
eftersom den saknade plats för de människor mormonerna betraktade som "hedningar". 
Slavfrågan, som vid denna tid var mycket känslig i gränsområdena mellan Nord- och 
Sydstaterna, bidrog också till starka spänningar i Jackson County. Starkt totalitära tendenser 
hos mormonkyrkans ledare gav dessutom de utomstående intrycket att kyrkan styrdes av 
religiösa diktatorer. När mormonledarna började beordra medlemmarna hur de skulle rösta i 
allmänna val, blev också deras politiska ambitioner uppenbara. 

Under 1832 blev mormonerna i Jackson County vid flera tillfällen överfallna av fientliga 
"hedningar". Sommaren året därpå förvärrades situationen, vilket tvingade mormonerna att 
avge löftet att lämna Jackson County före följande vår. Detta beslut kunde dock inte förhindra 
att nya strider bröt ut under hösten 1833. 

Natten till den 30 oktober anföll femtio beväpnade män mormonkolonin väster om Big 
Blue River. Denna händelse fick mormonerna att besluta sig för att göra väpnat motstånd, 
vilket medförde att Missouris guvenör satte in statsmilisen mot mormonerna. På så sätt fick 
"de heligas" fiender officiell status, eftersom milisen bestod av i stort sett samma personer 
som varit med i illegala väpnade band och bekämpat mormonerna. 
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Ställda mot militär övermakt hade mormonerna i Independence inget annat val än att 
kapitulera. Efter kapitulationen fördrevs mormonerna från sina hem. De tog sig till Clay 
County, där de blev väl mottagna av befolkningen. 

För att rädda situationen organiserade Joseph Smith "Sions läger", en militär 
undsättningsexpedition på 200 man som marscherade från Kirtland till Missouri. Väl framme 
i Missouri tvingades "Sions läger" ge upp. Missouris milis hotade anfalla om mormontruppen 
gick in i Jackson County, och en koleraepidemi som skördade flera dödsoffer gjorde styrkan 
stridsoduglig. 

Misslyckandet med "Sions läger" fick många mormoner i Kirtland att vända sig mot sin 
profet. Joseph lyckades dock återvinna kontrollen över kyrkan och insatte de flesta manliga 
medlemmar av sin familj på strategiska poster inom ledarskapet. 

I slutet av mars 1836 invigdes templet i Kirtland. För många mormoner blev 
invigningshögtiden ett bevis på att de levde i en ny apostolisk tidsålder. Änglar skall ha visat 
sig för vissa av de närvarande, och några hävdade till och med att de hade skådat Kristus inne 
i templet.15

I spåren av markspekulationer öppnades runt om i USA många mindre banker med högst 
begränsat rörelsekapital. Flera av dessa banker hade egen sedelutgivning med jordegendomar 
som täckning för sedlarnas värde. Joseph och hans medarbetare finansierade kyrkans verk-
samhet och sina egna affärer genom att låna ansenliga summor. För att få ordning på sin 
ekonomi bildade kyrkan i november 1836 Kirtland Safety Bank. Joseph Smith utsågs till 
bankens direktör och Sidney Rigdon blev dess kassaförvaltare. Bankens kapital, som uppgavs 
vara fyra miljoner dollar, bestod av övervärderade jordegendomar och pantsatta fastigheter. 

Den 1 januari 1837 avslog Ohios lagstiftande församling bankens begäran att få utge egna 
sedlar. Mormonkyrkan kringgick dock beslutet genom att bilda Kirtland Safety Society 
AntiBanking Company.16

Antibankverksamheten var nödvändig för att kyrkan skulle kunna köpa jord till alla fattiga 
medlemmar som flyttade till Kirtland, heter det i mormonkyrkans officiella historieskrivning. 
John Whitmer, som vid denna tid var Josephs förtrogna vän, påstod emellertid att antibanken 
enbart tillkom "i spekulationssyfte".17

Mormonernas förtroende för sin bank undergrävdes snart av rykten om att antibankens 
sedlar saknade täckning, och när "hedniska" affärsmän krävde att få sina sedlar inlösta i 
hårdvaluta, sprack bubblan. I februari månad var antibankens dollarsedlar värda endast 12,5 
cent! För att rädda sitt anseende avgick Joseph Smith och Sidney Rigdon ur företagets 
styrelse. En månad senare dömdes de båda mormonledarna av en domstol som skyldiga till 
den olagliga bankverksamheten. 

Bankkraschen medförde att Joseph Smith fram till april 1839 blev stämd tretton gånger. 
Hans sammanlagda skulder uppgick till ca 150 000 dollar. Banksvindeln utlöste ett uppror 
inom mormonkyrkan och åtminstone sex av kyrkans tolv apostlar vände sig mot sin profet. 

Mitt under pågående kris tog mormonkyrkans ledning det taktiskt riktiga beslutet att starta 
missionsarbete i England. Genom att samla medlemmarna i ett utåtriktat projekt lyckades 
Joseph avleda uppmärksamheten från de inre problemen. Samtidigt kunde potentiella 
motståndare hållas borta genom att man sände ut dem som missionärer. 

Nya problem uppstod och vid ett par tillfällen var Josephs ställning som kyrkoledare hotad. 
Med stor skicklighet lyckades profeten dock rida ut stormarna, men när myndigheterna i Ohio 
utfärdade en arresteringsorder för brott begångna i samband med banksvindeln, insåg Joseph 
att Kirtland var ett avslutat kapitel. Natten till den 12 januari 1838 flydde Joseph Smith och 
Sidney Rigdon på sina hästar. De red med siktet inställt på Missouri, där det nya Sion snart 
skulle upprättas. 
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Det nya Sion 
Joseph Smiths flykt från Kirtland avslutade en epok i mormonkyrkans tidiga historia. Hälften 
av medlemmarna i Kirtland flyttade med till Missouri. Mormonerna i Missouri å sin sida 
uppfattade katastrofen i Kirtland som ett bönesvar, eftersom det äntligen blev möjligt för alla 
"de heliga" att samlas i Sion. 

Mormonerna som hade fördrivits från Jackson County, hade efter en kortare tid slagit sig 
ned i ett ödsligt område öster om Clay County. I sitt nya hemland anlade mormonerna ett nytt 
grevskap, Caldwell County, där staden Far West blev kyrkans nya huvudort. 

 
 Mormonernas bosättningar under den första tiden 
 
Sommaren 1838 bodde ca 10 000 mormoner i norra Missouri. Tack vare en framgångsrik 

missionsverksamhet i östra USA, Kanada och England växte kyrkan oavbrutet. Särskilt i 
England lyckades missionen över förväntan. Anledningen till att de nyomvända flyttade till 
Missouri var att missionärerna predikade att "de heliga" skulle samlas i Sion för att invänta 
Jesu snara återkomst. 

I Caldwell County byggde Joseph Smith i största hemlighet upp ett väpnat försvar som inte 
sorterade under delstatsmilisen. Styrkan leddes av dr Sampson Avard och kallades daniterna. 
Den 300 man starka truppen opererade i mindre enheter, som ett slags gerillaförband. Man-
narna var underkastade en obetingad lydnad och hade under ed lovat att hemlighålla truppens 
existens. 

Joseph Smith och Sidney Rigdon aktade sig noga för att förknippas med daniterbandet. 
Ännu heter det i mormonkyrkans officiella historieskrivning att dr Avard byggde upp 
daniterna utan Joseph och de andra ledarnas kännedom. Historisk forskning har numera 
bekräftat att daniterna hade de högsta ledarnas tysta medgivande.18

Mycket talar för att Joseph Smith och kyrkans vice president Sidney Rigdon drömde om att 
upprätta en teokrati i norra Missouri. I USA, där separationen mellan stat och kyrka fanns 
inskriven i författningen, betraktades alla sådana ambitioner med största misstro. När 
mormonkyrkans motståndare påstod att "de heliga" strävade efter att bygga upp ett eget rike, 
blev därför sådana anklagelser mycket kontroversiella. 

Daniterna bör således sättas i relation till mormonernas önskan att bygga upp Sion, ett eget 
löftesland isolerat från den "hedniska" omgivningen. Enligt Sampson Avards vittnesmål vid 
en senare rättegång bildades daniterna för att driva ut avfällingar och oppositionella ur 
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Caldwell County. Daniterna sattes också in i kampen mot "hedningarna", när strid utbröt i 
norra Missouri.19

Den 17 juni 1838 höll Sidney Rigdon den s.k. saltpredikan. I en timme öste Rigdon svavel 
över alla oppositionella inom kyrkan och drog slutsatsen att dessa var saltet som mist sin 
sälta. "Jag kommer att bistå med att trampa ned dem eller resa en galge på torget i Far West 
och hänga dem… och det skulle bli en handling som änglarna skulle bifalla med ett leende"20, 
ropade han till slut. 

Rigdons predikan medförde att de som av missnöje hade lämnat mormonkyrkan utsattes för 
ett allt hårdare tryck. Josephs gamla vänner Oliver Cowdery, David Whitmer och John 
Whitmer blev med sina familjer av daniterna fördrivna från Far West och berövade nästan alla 
sina ägodelar.21

Mormonkyrkans behandling av sina oppositionella väckte opinionen i norra Missouri. När 
konflikten ytterligare skärptes förklarade daniternas ledare heligt krig mot människorna 
utanför mormonkyrkan. På nationaldagen den 4 juli samlades tusentals personer i Far West. 
Joseph Smith hade valt att denna dag under högtidliga former lägga grunden till ett nytt 
tempel. Rigdon höll också en predikan som handlade om hämnd mot mormonkyrkans fiender 
och utrotningskrig mot de "hedningar" som vågade angripa kyrkans medlemmar.22

Religionskrig i Missouri 
På valdagen den 8 augusti 1838 inträffade i det lilla samhället Gallatin en händelse som kom 
att utlösa inbördeskrig i norra Missouri. Ett slagsmål utanför en vallokal förstorades av falska 
rykten till en massaker på ickemormoner. Joseph Smith mobiliserade kyrkans milis, men 
avstod från att ingripa när han förstod att ryktena var osanna. Ryktesspridningen gick 
emellertid inte att stoppa, och kyrkans fiender gick till anfall. Gårdar vandaliserades, hästar 
och boskap stals och många farmare blev svårt misshandlade. 

När mormonstaden DeWitt intogs av kyrkans fiender insåg mormonledarna att inga 
myndigheter var beredda att ta sig an deras sak. Väpnat motstånd framstod därför som den 
enda utvägen. Profetens predikningar antog en alltmer militant ton: "Om folket låter oss vara i 
fred, predikar vi evangeliet i fred. Men om de kommer för att ofreda oss, så kommer vi att 
upprätta vår religion med svärdet. Vi kommer att trampa ned våra fiender och göra en ström 
av blod från Klippiga bergen till Atlanten. För detta släkte kommer jag att bli en andra 
Muhammed, vars motto i fredsförhandlingar var 'Koranen eller svärdet'. Så kan det eventuellt 
bli med oss - 'Joseph eller svärdet'!” 23

Mormontrupperna gick till motoffensiv och daniterna plundrade och brände ner tre 
samhällen. Vid Crooked River utkämpades ett mindre fältslag som krävde flera människoliv. 
Missouris guvernör Lilburn Boggs negativa inställning till mormonerna förstärktes och han 
beordrade sina trupper att inta mormonkyrkans centrum Far West. Boggs gav också generalen 
Clark order att "mormonerna måste behandlas som fiender och de måste utrotas i staten, om 
det är nödvändigt för den allmänna ordningen deras våldsamheter saknar all beskrivning. "24

När Missourimilisen gjorde halt utanför Far West skickades en budbärare in i staden med 
en kopia av guvenör Boggs utrotningsorder. Kyrkans ledare fick också veta att en styrka på 
sex tusen man var på väg mot staden. Mormonerna nåddes också av rapporter om en massaker 
på sjutton mormoner i Haun's Mill. Flera av de dödade var barn och åldringar. 

Den 31 oktober tvingades mormonerna kapitulera. Följande dag dömdes Joseph och Hyrum 
Smith, Sidney Rigdon, Parley Pratt m.fl. mormonledare till döden. 
General Doniphan vägrade emellertid verkställa domarna, eftersom han fann dem juridiskt 
ogiltiga. 
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Veckan efter kapitulationen utsattes Far West för sex tusen hämndgiriga milismäns 
övergrepp. Män tillfångatogs, kvinnor våldtogs, boskap dödades och hus plundrades och 
förstördes. Flera mormoner dödades när de gjorde motstånd mot erövrarna. 

Under rättegången mot kyrkans ledare försökte åklagarna bevisa att de åtalade hade strävat 
efter att upprätta en egen teokrati i norra Missouri. På åklagarsidan fanns flera personer som 
lämnat mormonkyrkan under krisen. Till nyckelvittnena hörde ex-mormonerna överste Hinkle 
och f.d. danitbefälhavaren Sampson Avard.25  

Efter rättegången fördes Joseph Smith, Hyrum Smith och Sidney Rigdon till det lilla 
fängelset i Liberty i Clay County, för att invänta ännu en domstolsförhandling, vilken skulle 
hållas i april 1839. Under ledarnas fängelsevistelse fick Brigham Young överta högsta 
ledningen av kyrkan, vilket blev något av ett eldprov för hans ledarförmåga. 

Omedelbart efter kapitulationen fördrevs 12-15000 mormoner från sina hem och många 
dukade under i vinterkylan. Under svåra umbäranden tog sig de flesta av dem till Quincy i 
Illinois, där de blev mottagna av en välvilligt inställd befolkning. Det fanns dock inga 
möjligheter för mormonerna att permanent bosätta sig i Quincy. 

Under en fångtransport till Boone County lyckades Hyrum Smith muta vakterna med 800 
dollar och en kanna whisky, vilket gjorde det möjligt för mormonprofeten att fly tillsammans 
med brodern och Sidney Rigdon. Efter sex månaders fängelsevistelse kunde de äntligen före-
na sig med sina trosfränder i Illinois. 
 

En jordisk gudsstat 
Strax efter sin ankomst till Illinois började Joseph söka efter en ny samlingsplats för "de 
heliga", som levde i flyktingläger. Profetens blickar föll på samhället Commerce vid 
Missourifloden. Av en mäklare köpte kyrkan Commerce och omkringliggande sumpmarker. 
Joseph Smith gav kyrkans nya centrum namnet Nauvoo, som enligt hans egen förklaring 
betyder "det vackra".26 Platsens vattensjuka terräng visade sig emellertid vara direkt 
hälsovådlig och många av de redan försvagade mormonerna dog i malaria. 
Med målmedvetna ansträngningar förvandlade mormonerna träskmarkerna kring Nauvoo till 
ett blomstrande handelscentrum. Staden Nauvoo uppfördes efter en stadsplan som Joseph 
själv hade utarbetat. På kort tid växte Nauvoo upp till den största och rikaste staden i Illinois. 
Nauvoo fick tillstånd att upprätta en egen försvarsstyrka, Nauvoo-legionen. Joseph Smith blev 
befälhavare med titeln generallöjtnant. Formellt ingick legionen i delstatsmilisen, men i 
praktiken var den självständig, endast ansvarig inför guvernören. 
I stället för att som tidigare isolera sig tog mormonerna nu aktivt kontakt med människor som 
inte delade deras tro. Utomstående inbjöds också att bosätta sig i Nauvoo, och många 
besökare lämnade staden med ett mycket positivt intryck av mormonkyrkan. 
Med tiden uppstod emellertid nya spänningar mellan "de heliga" och "hedningarna". En 
anledning till de försämrade relationerna var att grannstaden Warshaw fruktade att deras 
handel skulle bli utkonkurrerad av mormonerna. Dessutom misstänkte kyrkans kritiker att 
mormonerna skulle besätta alla viktiga ämbeten i Hancock County. 

En annan orsak till de gryende konflikterna var de rykten som kom i omlopp under våren 
1842. Flera tidningar publicerade uppgifter om att mormonledarna i hemlighet tillämpade 
månggifte och stal från den icke-mormonska befolkningen, därför att Joseph Smith påbjöd 
"mjölkning av hedningarna".27

Mormonkyrkans rykte försämrades ytterligare av rapporter om den militäriska atmosfären i 
Nauvoo. Legionen exercerade regelbundet och dess uniformerade befäl var stående inslag i 
stadsbilden. Joseph Smith bar själv regelbundet uniform under de sista åren av sitt liv.28
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Artiklar i mormontidningar gav också intrycket att "de heliga" förberedde en blodig hämnd 
mot sina fiender i Missouri. För mormonerna var konflikten i Missouri inget avslutat kapitel. I 
Illinois blev de mer än en gång påminda om det förflutna när myndigheterna i Missouri vid 
flera tillfällen försökte få Joseph utlämnad.29

Åren i Nauvoo blev fruktbara för Josephs profetiska gärning. I det relativa lugnet kunde han 
koncentrera sina resurser på att föra sin teologi till dess fulländning. Han författade också 
mormonkyrkans historia. Uppenbarelserna minskade emellertid i antal. I stället förmedlade 
Joseph sina läror via predikningar och hemliga möten med sina mest betrodda medarbetare. 
Under 1841 påbörjade mormonerna ett tempel i Nauvoo. Denna byggnad var planerad att 
överträffa alla andra monumentalbyggnader i denna del av USA. 

Våren 1842 drogs Joseph Smith in i en strid med sin vän John C Bennett. På kort tid hade 
Bennett nått toppen av mormonhierarkin och blivit en farlig konkurrent till Joseph. Öppen 
konflikt utbröt när de båda gifta männen blev rivaler om Sidney Rigdons dotter Nancy. I den 
ordväxling som uppkom lade Joseph all skuld på Bennett, som anklagades bl.a. för 
äktenskapsbrott och för att ha utfört illegala aborter på unga kvinnor.30

Några veckor efter det att Bennett blivit utesluten ur mormonkyrkan publicerade han 
artiklar om förhållandena i Nauvoo. I slutet av september gav Bennett ut boken History of the 
Saints, som förde fram flera grava anklagelser mot Joseph Smith.31

I augusti 1842 arresterades Joseph och hans livvakt Porter Rockwell för misstanke om 
delaktighet i ett attentat mot Missouris förre guvernör Boggs. Efter några månader friades 
Joseph från alla misstankar om delaktighet i mordförsöket. Porter Rockwell fick dock 
tillbringa nio månader i fängelse, trots att han förnekade sin skuld.32

Under 1840-talets första år gick Joseph Smith alltmer upp i sin politiska roll. Han drömde 
om en teokrati med sig själv som överhuvud och betraktade Nauvoo som en stat i staten. Vid 
de allmänna valen 1843 utnyttjade mormonledarna sin makt genom att uppmana kyrkans 15 
000 medlemmar att rösta på en annars chanslös kandidat, vilken på så sätt vann valet. 

Kyrkans anseende sjönk ytterligare när Joseph Smith fick myndigheterna i Nauvoo att 
utfärda en förordning som innebar att varje person som kom till Nauvoo med order att 
arrestera Joseph Smith för hans gamla brott i Missouri skulle fängslas och kunna dömas till 
livstids fängelse. Ett annat misstag begick Smith när han bad kongressen i Washington att 
göra Nauvoo till en självständig federal stat med långtgående politiska och militära rättighe-
ter.33

Under denna period utsåg profeten i hemlighet de femtios råd, som skulle regera över det 
jordiska gudsriket. Joseph Smith lät också rådet kröna honom till kung av Guds rike på 
jorden.  

Pressen i New York fortsatte att skriva om hur en farlig militär despoti höll på att växa fram 
i Nauvoo. Av allt att döma tog kyrkans ledare intryck av kritiken och började förbereda ett 
framtida uttåg ur Nauvoo. Personer sändes till Kalifornien, Oregon och Texas i uppdrag att 
försöka finna en ny samlingsplats för "de heliga". Förhandlingar inleddes också med 
regeringen i den då självständiga republiken Texas. Mormonkyrkan önskade annektera ett 
område som omfattade 60 % av det nutida Texas samt ansenliga delar av Oklahoma, Kansas, 
Colorado och Wyoming.34 Efter en tid avstod mormonerna från att engagera sig i ett projekt, 
som sannolikt skulle ha lett till storpolitisk konflikt. 

Efter att ha insett att inga ledande politiker var villiga att bevaka mormonkyrkans intressen, 
beslöt Joseph Smith att kandidera vid 1844 års presidentval. Sidney Rigdon utsågs till 
kandidat för posten som vice president och kyrkans missionärer aktiverades som 
propagandister runt om i USA. 
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Det oundvikliga offret 
I takt med att mormonledarna förde ett allt högre spel, ökade fiendskapen mot kyrkan. Också 
inom mormonkyrkan började kritiska röster höjas. Profetens andre rådgivare William Law 
reagerade t ex på hans enväldiga agerande i ekonomiska frågor och hur han i hemlighet levde 
med flera kvinnor. De båda männens vänskap upphörde definitivt, när Joseph försökte förföra 
Laws hustru.35

Tillsammans med andra oppositionella startade Law en reformkyrka och gav ut tidningen 
Nauvoo Expositor. Den 7 juni 1844 utkom det första och enda numret av tidningen som 
innehöll avslöjande artiklar om profetens hemliga månggiften och politiska ambitioner.36

Nauvoo Expositor spreds i Nauvoo och många mormoner förstod att ryktena om ledarnas 
erotiska utsvävningar måste vara sanna. I stället för att erkänna sina felsteg och be om 
förlåtelse valde Joseph att sammankalla Nauvoos stadsfullmäktige, som beordrade att 
tidningens redaktionslokaler och tryckpress skulle förstöras. En avdelning av Nauvoo-
legionen verkställde beslutet den 10 juni 1844. 

Aktionen mot Nauvoo Expositor utlöste en våg av indignation över hela Illinois. Runt om i 
staten samlades upprörda medborgare till protestmöten mot mormonkyrkans undertryckande 
av tryckfriheten. I pressen aktualiserades också flera av de tidigare anklagelserna mot mor-
monerna och deras ledare. Grupper av beväpnade män från Missouri och Iowa drog mot 
Nauvoo, och på vägen dit anföll de flera mormonbosättningar. 

Mormonerna hade nu väckt det amerikanska folkets fruktan för politisk despoti. Den 12 
juni arresterades Joseph Smith och tolv andra av kyrkans ledare. En välvilligt inställd domare 
lät dem emellertid omedelbart återfå friheten och några dagar senare kallade profeten in 
Nauvoolegionen och försatte Nauvoo i belägringstillstånd. 

Guvernör Ford krävde att Joseph Smith och hans medarbetare som ansvariga för 
förstörelsen av Nauvoo Expositor skulle överlämnas till polisen i grannstaden Carthage. Mitt i 
natten flydde Joseph Smith, Hyrum Smith, William Richards och John Taylor från Nauvoo. 
Dessa män, som utpekades som ansvariga för den senaste tidens händelser, gömde sig i Iowa, 
men snart återvände de till sin hemstad. 

De fyra överlämnade sig till guvernör Ford i Carthage. Joseph Smiths brott ansågs vara 
högförräderi, eftersom han hade mobiliserat Nauvoo-legionen. Ford lovade att följa Joseph till 
Nauvoo, där legionen redan hade kapitulerat för att undvika blodsutgjutelse. Följande dag bröt 
guvernören emellertid sitt löfte och reste ensam till mormonstaden. 
Nästan samtidigt som guvernör Ford den 27 juni red in i det besegrade Nauvoo, stormades 
fängelset i Carthage av ett drygt hundratal hemförlovade milismän. Joseph och Hyrurn Smith 
försvarade sig mot övermakten med hjälp av ett par insmugglade pistoler. Redan i eldstridens 
inledning träffades Hyrum av en dödande kula. Joseph genomborrades av flera kulor, när han 
flyende kastade sig ut genom cellfönstret på andra våningen. Mormonprofetens liv ändades 
när han liggande på marken träffades av ytterligare skott. John Taylor undkom lynchningen 
med lättare skador, medan William Richards klarade sig helt oskadd. 

Mordet på Joseph och Hyrum medförde att det samlade motståndet mot mormonerna kom 
av sig. På så vis uteblev det blodbad, som många hade fruktat skulle inträffa.  

Flykten undan hedningarna 
Efter Joseph Smiths död började de tragiska händelserna i Missouri att upprepa sig. 
Mormonernas hus och hem plundrades eller förstördes och många blev hotade till livet. Vid 
rättegången mot bröderna Smiths mördare frikändes de åtalade i brist på fällande vittnesmål. 
Ingen stod längre på mormonernas sida. Under 1845 förnyades de väpnade anfallen mot "de 
heliga", som visa av erfarenheten undvek att göra motstånd. Till slut lovade mormonerna 
befolkningen i Hancock County att lämna Illinois under följande vår. 
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Mormonkyrkans ledare efter Joseph Smith blev Brigham Young. Hans position var till en 
början inte obestridd, eftersom Joseph inte hade utvecklat någon konkret plan för hur kyrkan 
skulle styras efter hans död. Profeten verkar ha tagit för givet att hans mantel skulle falla på 
sonen Joseph III, som endast var 12 år gammal vid sin fars frånfälle.37

Vid tidpunkten för mordet i Carthage var Brigham Young i Storbritannien och han var då 
aldrig tänkt som Josephs efterträdare. När han kom till Nauvoo i början av augusti 1844, 
möttes han av Sidney Rigdon, som kort före profetens död hade lämnat mormonkyrkan i 
indignation. Rigdon ansåg att kyrkan skulle vänta med att utse ny ledare tills Gud kallade en 
ny profet. Under tiden skulle han själv som "väktare" leda kyrkan. Trots stöd av Josephs änka 
Emma och hans mor Lucy lyckades Rigdon inte nå sitt mål. 

Brigham Youngs genombrott som ledare skedde vid ett möte där han uppträdde på ett 
sådant sätt, att många tyckte sig höra Joseph tala genom honom. Detta uppfattades som ett 
övernaturligt tecken på att Gud hade smort honom till ny profet. 

Under vintern 1845-46 organiserade Brigham Young en flyttning av kyrkan till Klippiga 
bergen. Mormonernas motståndare ville emellertid inte vänta till våren, utan började på nytt 
trakassera "de heliga". I februari utfärdade myndigheterna en arresteringsorder för Brigham 
Young, vilket tvingade honom att fly från staden tillsammans med en förtrupp. Den 1 mars 
1846 satte sig 20 000 mormoner i rörelse för en lång och farofylld färd till Klippiga bergen, 
där de planerade att grunda ett nytt Sion.38

Templet i Nauvoo invigdes den 1 maj 1846, men fick endast vara i bruk några månader, 
innan kyrkans fiender i september fördrev de sista mormonerna från staden. 

Samtidigt som mormonerna var på väg till Klippiga bergen, erbjöds de av president James 
K Polk att delta i ett erövringsfälttåg av Kalifornien, som då tillhörde Mexiko. För att höja 
kyrkans anseende och trygga rättigheterna till de landområden mormonerna planerade att 
annektera lät Brigham Young 526 av sina bästa män skriva in sig i armen. I kriget mot 
Mexiko bildade de inkallade mormonerna den s.k. mormonbataljonen. Truppen blev aldrig 
engagerade i regelrätta strider, men utförde en av den moderna historiens mest imponerande 
infanterimarscher.39

 

Drömmen förverkligas 
Försommaren 1847 nådde de första mormonerna fram till Saltsjödalen i Klippiga bergen. 
Brigham Young anlände den 24 juli, den dag som idag firas som pionjärdagen och är den 
största högtiden inom mormonismen. 

Med skicklig ledning, helhjärtat samarbete och idog företagsamhet kunde Jesu Kristi Kyrka 
av Sista Dagars Heliga på kort tid anlägga ett helt nytt samhälle. Runtom i Klippiga bergen 
byggde mormonerna upp 95 tätorter. De flesta av dessa samhällen låg runt omkring Salt Lake 
City, som kyrkans nya medelpunkt i Saltsjödalen kom att heta. År 1849 bodde sex tusen 
personer i Saltsjödalen. Fyra år senare hade deras antal ökat till tjugo tusen. 

Mormonerna kallade sitt nya land Deseret. Det var mycket stort och omfattade inte bara 
nuvarande Utah, utan också ansenliga delar av Arizona, New Mexico, Kalifornien, Colorado, 
Nevada och Wyoming. År 1849 avslog Förenta staternas kongress mormonkyrkans ansökan 
att Deseret skulle få bli delstat i unionen, men skapade följande år territoriet "Utah", som 
endast omfattade en tredjedel av Deseret. Brigham Young utsågs av president Filmore till 
guvernör över det nya territoriet.40

Sedan Utah fått status av federalt territorium, såg regeringen i Washington till att de flesta 
chefsämbetsmän inom territoriets förvaltning inte var mormoner. Detta förargade Brigham 
Young och hans medarbetare, som därför i hemlighet uppmuntrade mormonerna att motarbeta 
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myndigheterna. Situationen förvärrades ytterligare när Brigham Young år 1852 proklamerade 
polygami som officiell lära inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. 

Trots att mormonledarna medvetet isolerade befolkningen i Utah, nåddes den 
nordamerikanska allmänheten efter en tid av alarmerande uppgifter om att grundlagsskyddade 
fri- och rättigheter sattes på undantag i mormonernas gudsstat. 

Brigham Youngs medarbetare Jedediah M Grant inledde år 1856 den s.k. reformationen 
inom mormonkyrkan. Denna syftade till att stärka medlemmarnas lojalitet och öka 
ledarskapets makt inom kyrkan.41 Trycket ökade mot de ljumma i tron, och vissa personer 
utsattes för ren terror när de vägrade att underordna sig mormonkyrkan. Brigham Young 
började också predika blodförsoning, en lära som innebar att för vissa svåra synder kunde 
man endast få förlåtelse om man under rituella former lät sig dödas, så att blod rann ut på 
marken.42

För de mormoner som inordnade sig i leden blev pionjärtiden bland Klippiga bergen en 
positiv upplevelse. De kom till ett land som till 95 % bestod av berg och öken, men med 
outtröttlig pionjäranda och välorganiserat samarbete lyckades mormonerna skapa ett 
blomstrande Sion. En av hemligheterna bakom mormonernas ekonomiska framgångar var att 
de från första början strävade efter att bli ekonomiskt självförsörjande, så att de inte skulle 
vara beroende av det "hedniska" samhället.43

Mormonernas antal i Utah ökade konstant genom att människor som kom till tro genom 
kyrkans framgångsrika mission i Europa emigrerade till "de heligas" nya samlingsplats. År 
1849 inrättade mormonkyrkan sin Perpetual Emigrating Fund, som hade i uppgift att göra det 
ekonomiskt möjligt för fattiga mormoner att flytta till landet bland Klippiga bergen. 
Samhällsbyggandet i det nya löfteslandet finansierade mormonkyrkan med att de egna 
medlemmarna offrade tid och pengar. 

För att få maximal immigration till låga kostnader införde Brigham Young år 1856 s.k. 
Handcart companies, som innebar att 4-5 personer till fots fick dra var sin kärra den långa 
vägen till Saltsjödalen. Över 1900 européer tog sig på detta sätt till sitt nya land. En kall vinter 
satte emellertid stopp för vidare marscher med handkärror. Mer än 200 personer förfrös i 
snöstormarna i Klippiga bergen.44
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Nya konflikter 
Mestadels överdrivna skildringar av missförhållanden i Utah gav upphov till att en anti-
mormonrörelse växte fram i östra USA i mitten av 1850-talet. För att kunna kontrollera Utah 
lät den federala regeringen avsätta Brigham Young som guvernör och i hans ställe utse Alfred 
Cunning. Mormonkyrkans ledare reagerade med våldsam indignation på detta beslut och 
gjorde hätska utfall mot regeringen i Washington. 

I mitten av juli 1857 lämnade 2500 soldater Fort Leavenworth. De hade blivit beordrade av 
president Buchanan att marschera till Utah för att eskortera den nya guvernören, som skulle 
insättas på sin post. Presidenten betraktade mormonerna som upproriska och hade beslutat sig 
för att statuera exempel. Samtliga federala domare och ämbetsmän, utom två indianagenter, 
hade under första halvåret 1857 lämnat Utah av fruktan för sina liv. Av de flyende 
statstjänstemännen och juristerna fick Buchanan bilden av Brigham Young som en tyrann 
som enväldigt styrde Utah utan respekt för Förenta staternas lagar och institutioner.45

Brigham Young besvarade president Buchanans order med att mobilisera mormonkyrkan till 
motstånd. Under ledning av Daniel H Wells sattes Nauvoolegionens 3000 man i högsta 
beredskap. Mormonerna valde en gerillataktik som kom att tillfoga generalen Johnston stora 
svårigheter. 

Mitt under pågående konflikt blev ett trettiotal familjer på väg från Arkansas till 
Kalifornien massakrerade av en grupp indianer och mormoner vid Mountain Meadows i Utah. 
Nybyggarna hade en svår färd genom öken framför sig, och hade hamnat i en desperat 
situation när Brigham Young förbjöd mormonerna att sälja något till dem. För att kunna äta 
sig mätta stal därför några av emigranterna mat i Cedar City, ett brott som enligt 
mormonledarnas rättsuppfattning förtjänade döden.46

I tre dagar höll emigranterna stånd mot ett par hundra indianer som anföll dem på lokala 
mormonledares inrådan. Den 11 september lovade några mormoner nybyggarna eskort och fri 
lejd till Cedar City, där de skulle få beskydd av mormonerna. Efter att emigranterna hade bli-
vit avväpnade och startat färden mot Cedar City, massakrerades de av en grupp indianer under 
ledning av mormonen major Higbee. Endast barn under 6 år skonades. Över 120 personer, 
däribland många kvinnor och barn, mördades på detta sätt. Deras tillhörigheter togs sedan till 
Cedar City och de överlevande barnen fördelades bland befolkningen i de omkringliggande 
byarna. 

Mountain Meadows är ett att de mörkaste kapitlen i den nordamerikanska 
kolonisationshistorien och skuldfrågan är fortfarande ett känsligt ämne, eftersom Brigham 
Youngs roll ofta har diskuterats.47 Det finns dock inget som tyder på att han skulle ha 
beordrat massakern, och han hade förmodligen hindrat den om han hade känt till de planer 
som mormonledarna i Cedar City hade. Två veckor efter händelsen rapporterade John D Lee 
massakern till Brigham Young. Lee var f ö en av Youngs för trogna vänner, och han var en av 
dem som hade lett attacken mot nybyggarna i Mountain Meadows. 

Trots att Brigham Young kände till sanningen om massakern, utpekade han i flera år 
indianerna som skyldiga till dådet. Samtidigt såg han till att pressen i Utah teg om händelsen, 
och de skyldiga tog han under sitt beskydd. När den federale domaren Crandlebough 1859 
kom till Utah för att utreda skuldfrågan, blev han motarbetad av mormonledarna. Först på 
1870-talet började mormonkyrkan samarbeta med de federala myndigheter som utredde 
mordet i Mountain Meadows. Efter att i flera år ha varit beskyddad av Brigham Young, kunde 
John D Lee gripas och ställas inför rätta. Den 23 mars 1877 avrättades Lee på platsen för 
massakern. Innan John D Lee dog, hann han skriva en bok i vilken han gav mormonkyrkans 
högsta ledare en stor del av skulden för massmordet.48

Kriget i Utah mellan ca sextusen unionssoldater och mormonkyrkans milis blev aldrig den 
blodiga uppgörelse som många hade fruktat. Under medling av Thomas L Kane slöts ett avtal 
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mellan mormonkyrkan och regeringen i Washington. Brigham Young gick med på att guver-
nör Cumming fick komma till Salt Lake City för att installeras i sitt ämbete. Guvernören 
anlände till Salt Lake City i april 1858. 

Under 1860-talet bröts Utahs isolering successivt. Guldrushen i Kalifornien medförde att 
stora mängder emigranter passerade Utah, och 1869 kom järnvägen till mormonernas land. 
Därmed kom mormonernas andel av befolkningen i territoriet att minska markant. Samtidigt 
fortsatte dock mormonkyrkan att växa. 

Många av de nyinflyttade hade kommit till tro genom mormonkyrkans brittiska mission, 
som startade 1837. Tolv år senare öppnade mormonkyrkan mission i Skandinavien, som blev 
den del av Europa som näst efter Storbritannien bidrog med flest immigranter till Utah. Totalt 
lämnade nästan 90 000 personer sina hem i Europa för att sluta sig till det nya gudsfolket.49

Problem med månggiftet 
Flera politiker agerade i Washington för att de federala myndigheterna skulle sätta stopp för 
polygamin i Utah. Kongressen antog därför 1862 en lag som gjorde det straffbart att ingå 
månggifte. President Lincolns välvilliga inställning till mormonerna gjorde emellertid denna 
lag verkningslös. I mars 1887 antog kongressen en lag som fråntog alla polygamister rätten att 
rösta och inneha offentliga ämbeten. Denna lag kom i praktiken att beröva territoriet Utah 
dess självstyre. Ett ännu hårdare slag riktades mot mormonkyrkan, när den s.k. Edmunds-
Tucker lagen trädde i kraft. Lagen stadgade att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
upplöstes som juridisk person och dess egendom konfiskerades av regeringen. 

Under 1887 avled John Taylor, som tio år tidigare hade efterträtt Brigham Young som 
kyrkans president. För att undgå arrestering för månggifte hade Taylor hållit sig gömd i två 
år.50

Mormonkyrkans position blev alltmer ohållbar, och ledarna insåg med tiden att det blev 
nödvändigt att, åtminstone officiellt, ta avstånd från månggiftet. Mormonkyrkans president, 
Wilford Woodruff, vågade ta det nödvändiga beslutet, och i september 1890 utfärdade han det 
s.k. manifestet, som meddelade att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tog avstånd från 
månggifte och påbjöd sina medlemmar att hålla landets lagar.51

Kursändring  
Woodruffs manifest markerade slutet på ännu en era i mormonismens historia. Kyrkans 
pionjärtid var till ända och ledarna hade misslyckats med att separera kyrkan från den 
"hedniska" omgivningen. Efter inbördeskriget fick USA en stabilare statsbildning med 
starkare centralmakt, vilket omöjliggjorde mormonernas dröm om en oavhängig stat. 

När mormonerna kapitulerade förändrades allmänhetens attityd till dem. År 1893, samma 
år som templet i Salt Lake City invigdes efter fyrtiosex års byggande, utfärdade Förenta 
staternas president Harrison amnesti för tidigare åtalade mormoner. I januari 1896 antogs 
Utah som delstat i unionen och då återfick kyrkan också sin konfiskerade fasta egendom. 

Utah förvandlades till en vanlig delstat. Immigrationen minskade och privata företag som 
inte var kontrollerade av kyrkan expanderade, en utveckling som gynnades av att mormonerna 
slutade med att bojkotta affärer och industrier som ägdes av "hedningar". Dessutom upphörde 
mormonkyrkan med att direkt blanda sig i det politiska livet i Utah.52

Efter Wilford Woodruffs död hösten 1898 valdes den 84-årige Lorenzo Snow till ny 
president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Snow såg som sin främsta uppgift att 
förbättra den konkursfärdiga kyrkans hårt ansträngda ekonomi. Med hjälp av framgångsrika 
affärsmän inledde han en utveckling, som med tiden gjorde kyrkan till ett av Förenta staternas 
rikaste affärsföretag.53
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Att mormonkyrkan fortfarande inte hade blivit fullt accepterad i det amerikanska samhället 
stod klart 1898, när Brigham H Roberts vägrades plats i Förenta staternas kongress, p g a att 
han levde i månggifte. Ett liknande problem uppstod 1903, när Reed Smoot, som var en av 
mormonkyrkans tolv apostlar, invaldes i senaten i Washington. Trots att fakta som var 
synnerligen komprometterande för mormonkyrkan kom i dagen vid de s k Reed Smoot-
förhören i senaten, tilläts Smoot att bli senator år 1907.54

Joseph F Smith, som var son till Hyrum Smith, efterträdde Lorenzo Snow efter dennes död 
år 1901. Vid 63 års ålder inledde Joseph F Smith en framgångsrik ämbetsperiod, under vilken 
mormonkyrkan stärkte sin position. År 1904 utfärdade Joseph F Smith det s k andra manifes-
tet, vilket definitivt satte stopp för månggifte inom kyrkan. Tre år senare hade kyrkan lyckats 
betala alla sina skulder. Under Joseph F Smiths ledning satsade mormonkyrkan stort på 
utbildning, och missionsverksamheten expanderade. Andelen passiva medlemmar minskade 
avsevärt. Dessutom startade Joseph F Smith mormonkyrkans mest ambitiösa 
byggnadsprogram sedan Brigham Youngs dagar. Tempel uppfördes i Arizona, i Kanada och 
på Hawaii. 

Under första världskriget stödde mormonkyrkan aktivt nationen i kriget mot 
Centralmakterna. Dessa insatser medverkade till att "de heligas" image förbättrades. 

Affärsmannen Heber J Grant blev mormonkyrkans president 1918. Med denna starkt 
konservativa man i spetsen ökade mormonkyrkan sina rikedomar avsevärt, bl.a. genom ökat 
engagemang inom industrin och affärsvärlden. 

På 1930-talet minskade invandringen till Utah markant. Till stor del berodde det på att 
kyrkan började uppmuntra de nyomvända att stanna kvar i sina hemländer. 

Den svåra depressionen efter börskraschen 1929 drabbade också Utah. I stället för att ta 
emot de stödåtgärder som president Roosevelts New-deal-politik erbjöd, bestämde 
mormonerna sig för att klara sig själva. Under Heber J Grants ledning startade mormonkyrkan 
det s.k. välfärdsprogrammet. Grundprincipen i välfärdsprogrammet, som fortfarande fungerar inom 
mormonkyrkan, är att man får materiell hjälp i utbyte mot arbete för kyrkan.  

Våldsam expansion 
Den 77-årige David O McKay tillträdde som president 1951. Till skillnad från företrädaren 
George Albert Smith lade McKays höga ålder inga hinder i vägen för honom att vara en stark 
ledare och god administratör. McKay var mer intresserad av undervisning och 
församlingsfrågor än affärer och koncentrerade sig helt på kyrkans andliga utveckling. 
Missionsverksamheten fick nytt liv genom att varje medlem gjordes till en aktiv missionär. 
Flera nya tempel byggdes. 

David O McKay avled 1970, 96 år gammal. Under de år McKay hade lett mormonkyrkan 
hade dess medlemstal nästan fördubblats. Den fenomenala tillväxten berodde till stor del på 
McKays personliga insatser. 

Till McKays efterträdare utsågs kyrkans historieskrivare Joseph Fielding Smith, som också 
var en av mormonismens ledande teologer och författare. Smith genomförde en 
genomgripande utbyggnad av mormonkyrkans utbildningsväsende och socialtjänst. Han 
införde också måndagskvällen som tidpunkten för mormonfamiljernas hemaftnar. 

Efter Smiths död valdes Harold B Lee 1972 till ny president för kyrkan. Under hans 
ledning fortsatte mormonkyrkan att växa. Undervisningsmaterial anpassat till olika kulturer 
producerades och kyrkans välfärdsprogram utbyggdes. 

Spencer W Kimball blev president över Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga år 1973. 
President Kimball var främst intresserad av tre områden av mormonkyrkans verksamhet: 
familjen och hemmet, missionen, särskilt bland indianerna, och byggandet av nya tempel. 

 19



År 1978 genomförde Kimball en av de viktigaste förändringarna av mormonkyrkan under 
hela 1900-talet. På försommaren meddelade han att Gud gjort klart för honom att svarta 
hädanefter skulle få tillträde till mormonkyrkans prästadöme. 

Mer än halva hans ämbetstid var Spencer W Kimballs hälsa starkt nedsatt. Efter 1981 blev 
Kimball relativt passiv som ledare. Gordon B Hinckley utsågs till hans tredje rådgivare och 
övertog det praktiska ledaransvaret. När Kimball avled hösten 1985 hade mormonkyrkan ökat 
så mycket, att nästan hälften av alla medlemmar hade blivit mormoner under de år han var 
president. Under Kimballs ledning blev också antalet mormontempel fördubblat, vilket är ett 
tecken på att kyrkan har blivit mer internationaliserad.55

Vid en akt i templet i Salt Lake City installerades Ezra Taft Benson (född 1899) den 10 
november 1985 till ny president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. 

Benson är en man med långt förflutet inom mormonkyrkan. Efter andra världskriget 
ansvarade han för att kyrkans arbete i Europa återupptogs. Under Förenta staternas president 
Eisenhower var Ezra Taft Benson jordbruksminister i åtta år. År 1964 utsågs han till president 
för mormonkyrkans europeiska mission.56

Sina politiska ambitioner har Ezra Taft Benson inte gett upp. I mormonkyrkans 
förlagskataloger finns flera patriotiska och antikommunistiska böcker författade av den 
nuvarande profeten. Trots hög ålder kommer Benson sannolikt att för eftervärlden framstå 
som en kraftfull ledare, som värnade om den starka konservatism som i våra dagar är 
utmärkande för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. 
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MORMONISMEN IDAG  

Storlek och utbredning 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är störst av de kyrkor som gör anspråk på att ha 
återupprättat det ursprungliga evangeliet. Mormonkyrkan är dessutom en av de mest 
expansiva religiösa rörelserna i världen. Under efterkrigstiden har den haft en tillväxt, som 
saknar motsvarighet bland de nya religionsbildningarna i västerlandet. I medeltal bygger 
mormonerna ett nytt kapell varje dag. Dessutom har de på senare år inlett ett ambitiöst pro-
gram för byggande av tempel över hela världen. För närvarande finns det över fyrtio 
mormontempel på fem kontinenter. 

Vid Joseph Smiths död år 1844 hade Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ca 35 000 
medlemmar. År 1877, när Brigham Young avled, fanns det 150 000 mormoner.57

Idag är mormonkyrkan representerad i samtliga världsdelar. Sedan president Kimball 1968 
gjorde det möjligt för färgade att ingå i prästadömet har kyrkan också lyckats etablera sig på 
den afrikanska kontinenten.58

Den snabbaste tillväxten har mormonkyrkan i Asien, där den årligen ökar med ca 12 %. I 
Sydamerika har kyrkan en tillväxt på ca 7,5 % om året, medan den är 6 % i Mexiko och 
Centralamerika. De knappt 300 000 europeiska mormonerna ökar med endast 2 % om året. 
Två tredjedelar av alla mormoner bor i USA.59

Fram till mitten av 1900-talet var mormonkyrkans tillväxt förhållandevis långsam. Vid 
sekelskiftet hade Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 332 048 matrikelförda medlemmar. 
Tjugofem år senare var medlemstalet nästan fördubblat till 613 572.60

Efter andra världskriget förnyade Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga sin 
missionsverksamhet. Nya rön inom pedagogik och försäljningsteknik började tillämpas och 
kyrkans missionärer blev effektivare kommunikatörer. Vid krigsslutet 1945 hade 
mormonkyrkan 979 454 medlemmar. Fem år senare hade antalet ökat till 1 111 314. En 
nästan hundraprocentig ökning fick sedan mormonkyrkans medlemstal fram till 1965, då den 
redovisade 2 395 932 medlemmar. 

Sextio- och sjuttiotalen var svåra decennier för de kristna kyrkorna, men mormonkyrkan 
fortsatte att växa i snabbt tempo. År 1970 fanns det 2 930 810 mormoner och fem år senare 
hade deras antal ökat till 3 572 202 personer. Åttiotalet har karaktäriserats av en explosiv 
utveckling av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Särskilt i tredje världen har 
mormonernas mission haft framgång. Enligt kyrkans statistik hade den 4 633 000 medlemmar 
1980. År 1985 var medlemstalet uppe i 5 920 000. 

I slutet av 1988 hade mormonkyrkan totalt 6 720 000 medlemmar, vilket innebär en 62,6 % 
ökning av medlemstalet på tio år. Under 1987 tillkom 280 000 nya medlemmar. Av dessa 
hörde 256 515 personer till kategorin döpta omvända, medan resterande döpta är barn som har 
fyllt åtta år. Enligt statistiken för 1987 är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga indelad i 
379 distrikt och 205 missioner. Kyrkan har verksamhet i 97 självständiga nationer och 25 
kolonier och besittningar. Under 1987 bildade mormonkyrkan 687 nya wards.61

En förklaring till mormonkyrkans medlemsökning är den missionsplikt som råder bland "de 
heliga". Unga män förväntas ge 24 månader som missionärer när de fyllt 19 år. För flickorna 
räcker det att gå ut i mission under 18 månader när de har fyllt 21 år. Missionen finansieras 
oftast av missionärerna själva. Under 1988 hade mormonkyrkan 36132 missionärer i sin 
tjänst. 

Trots en fenomenal tillväxt räknade mormonkyrkans ledare för några år sedan med en ännu 
snabbare expansion. År 1970 planerade kyrkan att den skulle ha 15-25 miljoner medlemmar 
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år 2000. År 1986 hade man sänkt ambitionsnivån till den mer realistiska siffran 8 miljoner 
medlemmar år 2000.62

Organisation  
Redan Joseph Smith insåg vikten av att aktivera samtliga medlemmar. Mormonkyrkan är 
därför idag väsentligen en lekmannarörelse, där alla aktiva medlemmar innehar 
förtroendeuppdrag med väl preciserade ansvarsområden, som är underordnade ett prästadöme 
som är allmänt för män. 

Varje manlig mormon som har fyllt tolv år kan bli medlem av det s.k. aronska prästadömet. 
Det egentliga ledarskapet på alla nivåer ligger dock hos det melkisedekska prästadömet. 
Kvinnor, som inte får vara med i prästadömena, kan också inneha nyckelpositioner inom 
kyrkans biorganisationer, t ex kvinno- eller ungdomsorganisationer eller sociala projekt. 

Att mormonkyrkan har en mycket hög aktivitetsnivå går att belägga statistiskt. För några år 
sedan fanns det i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga en lärare eller innehavare av 
ämbete per 2,65 medlemmar.63

Ledarskapet inom mormonkyrkan är uppbyggt i en strikt ledarpyramid som gör anspråk på att 
vara teokratisk, alltså direkt styrd av Gud. Inom kyrkan räknar man med tre 
organisationsnivåer: 

1. Generalauktoriteter kallas kyrkans högsta ledarskap, som är stationerat i Salt Lake City. 
Dessa ledare är avlönade av kyrkan och tillsätts i princip för livstid. Generalauktoriteterna 
väljer sig själva. Kyrkans generalkonferenser, som hålls i april och oktober, bekräftar sedan 
generalauktoriteternas val.64

Högsta auktoritet inom mormonkyrkan innehar dess president, som betraktas som Guds 
rikes jordiska styresman och språkrör. Enligt en av Joseph Smiths uppenbarelser skall 
presidenten "vara siare, uppenbarare, översättare och profet".65

Tillsammans med sina rådgivare (vanligen två stycken) bildar presidenten kyrkans första 
presidentskap. Under mormonkyrkans drygt etthundrafemtioåriga historia har första 
presidentskapets medlemmar rekryterats från ett tjugotal familjer i Utah.66

Underställda det första presidentskapet är de tolv apostlarnas kvorum. Sedan Brigham 
Young blev Joseph Smiths efterträdare har man som praxis att den äldste aposteln blir ny 
president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Därför har mormonpresidenterna en 
mycket hög medelålder. 

Mormonapostlarna övervakar kyrkans arbete och har sina avgränsade anvarsområden. Ofta 
är det män med stor erfarenhet inom företagsvärlden som utses till apostlar. Under apostlarna 
lyder en grupp män som kallas de sjuttios första kvorum. Denna grupp hjälper de tolv mor-
monapostlarna att leda kyrkans verksamhet. Presidentskapet för de sjuttios kvorum, som 
består av sju män, leder de sjuttios första kvorum. Till generalauktoriteterna hör också det 
presiderande biskopsrådet. Detta råd ansvarar för kyrkans fasta egendomar, men har också 
vissa andliga uppgifter. 

Kyrkans patriark innehar ett hedersämbete som har status av generalauktoritet. Patriarken 
har bl.a. i uppgift att ge s.k. patriarkaliska välsignelser till medlemmar i kyrkan. Han har 
också den karismatiska gåvan att fastställa släktskapsförhållanden, när sådana inte går att 
belägga med hjälp av folkbokföringsdokument. Av mormonerna uppfattas de patriarkaliska 
välsignelserna som profetior. Ofta får dessa livsavgörande betydelse. 

Varje biorganisation inom mormonkyrkan leds av ett presidentskap på tre personer. Dessa 
är direkt underställda generalauktoriteterna. 

2. Regionala auktoriteter inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är i regel oavlönade 
lekmän. Regionrepresentanter har i uppgift att handleda och utbilda ledarskapet på 
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lokalplanet. I områden där mormonkyrkan bedriver mission har man en regional indelning i 
missioner, distrikt och grenar. Varje sådan avdelning leds av en president. 

Mormonkyrkan är indelad i stavar som i regel har ca 4000 medlemmar. I ledningen för 
varje stav står ett stavspresidentskap på tre män och tolv högpräster med administrativa 
funktioner. De tolv högprästerna utgör det s.k. stavrådet, som bistår de olika 
biorganisationerna i ward och grenar. Till staven hör också ett de sjuttios råd och ett äldsteråd 
med 96 medlemmar. Varje stav har en egen patriark. Stavarna är direkt underställda 
generalauktoriteterna i Salt Lake City. 

3. Lokala auktoriteten. En ward motsvarar en lokalt organiserad kyrka och har 600-1200 
medlemmar. Gren kallas en självständig enhet som är en ward i blivande. Vanligen har 
grenarna 50-200 medlemmar. Biskopen är leda 
re för warden. De två biskopsrådgivarna bildar tillsammans med biskopen wardens 
biskopsråd, som ansvarar för det aronska prästadömet inom warden. Direkt under 
biskopsrådet lyder också wardens hemlärare. Underställda biskopsrådet är diakonernas 
kvorum, lärarnas kvorum och prästernas kvorum. Dessa tre råd fungerar inom det aronska 
prästadömet. 

De aktiva mormoner som inte är engagerade i några av prästadömenas olika 
rådsförsamlingar, deltar aktivt i arbetet inom någon av kyrkans olika biorganisationer. Sön-
dagsskolan, officiellt benämnd Deseret Sunday School Union, är den största biorganisationen. 
Män, kvinnor och barn i alla åldrar är inskrivna i söndagsskolan.67

Hjälpföreningen är en organisation för mogna kvinnor. Dess uppgift är att utöva 
barmhärtighetsverksamhet och stärka moralen i samhället. Andra viktiga biorganisationer 
inom mormonkyrkan är: GUF (Gemensamma utbildningsföreningen), Primärföreningen, 
Genealogiska föreningen och kyrkans scoutrörelse.68

Kyrka eller sekt? 
Mormonismen är för dess utövare mer än en religion. Den är ett helt socialt system, som berör 
alla aspekter av medlemmarnas vardagsliv. Särskilt märkbart är detta i de delar av USA, där 
mormonerna utgör majoriteten av befolkningen. Men också där "de heliga" utgör en liten mi-
noritet har de lyckats profilera en karaktäristisk livsstil. Med viss rätt kan mormonerna liknas 
vid en etnisk grupp. 

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är övertygade om att de tillhör 
den bästa av kyrkor. I regel har "de heliga" stor respekt för sina förfäder i tron. Kyrkans ledare 
har väl insett värdet av en historia som sammansvetsar medlemmarna. Historielöshet försöker 
man motverka genom att tidigt meddela de unga uppbyggliga berättelser ur kyrkans historia 
och dess ledares liv. Man är också medveten om att nuet skapar framtidens historia. Inom Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är det därför något av en plikt att föra dagbok. 

När mormonerna studerar sin historia kan de upptäcka att omvärldens inställning till dem 
idag är annorlunda än för hundra år sedan. Mormonkyrkan är numera en prestigefynd 
institution som knappast betraktas som någon obskyr sekt. 

Mormonkyrkan vinnlägger sig om att medlemmarna skall få en allsidig 
personlighetsutveckling. I kyrkans regi arrangeras inte bara undervisning i mormonismens 
lära och historia. Idrottstävlingar, konserter, musikaler, dansaftnar, konstnärlig verksamhet 
och kurser i matlagning och släktforskning kan stå på en församlings program. 

Renlevnad och hög moral bidrar till att Utah kan uppvisa en social statistik som på flera 
punkter är föredömlig för övriga USA. Eftersom majoriteten av invånarna i Utah är 
mormoner, kan man av statistiken få en bild av effekterna av deras livsstil. 
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I Utah är alkoholkonsumtion och -missbruk hälften jämfört med genomsnittet i USA. De 
flesta allvarliga sjukdomar är mer sällsynta i Utah; särskilt gäller detta veneriska sjukdomar, 
vars förekomst endast är 10% av vad som är normalt i USA: 

Medellivslängd och födelsetal i Utah är också högre än genomsnittet i nationen. 
Självmordsfrekvensen är dock något högre i Utah än i resten av USA. Skilsmässofrekvensen i 
Utah motsvarar medeltalet i USA, medan skilsmässorna bland mormoner som blivit vigda i 
tempel endast är en tredjedel av vad som är normalt i nationen.69

I kyrkans förkunnelse ingår mycket praktisk undervisning för unga familjer. De får råd i 
hur man lägger upp familjeekonomin och hur man utvecklar relationerna inom familjen. 
Kvinnan förväntas inte förvärvsarbeta, eftersom hennes "egenskaper är att tjäna och att vara i 
hemmet."70 I den patriarkaliska mormonkyrkan uppfattas mannen som den "presiderande 
ämbetsmannen i hemmet. "71 I praktiken har kvinnorna inom mormonkyrkan dock en 
självständig ställning och de kan utföra viktiga ledaruppgifter. 

På måndagskvällarna samlas mormonfamiljerna till s k hemaftnar, då de kan följa särskilda 
hemaftonsprogram som är utarbetade av kyrkan. Dessa program är avsedda att stärka 
familjernas sammanhållning, samtidigt som de ingår i kyrkans undervisningsplan. 

En gång i månaden får familjerna besök av hemlärare som är biskopens officiella 
representanter. Förutom undervisning ansvarar hemlärarna för själavård och de är förpliktade 
att avge rapport om familjernas tillstånd. Till kvinnorna sänder Hjälpföreningen en gång i 
månaden besökslärarinnor, som ger dem undervisning och praktisk vägledning i deras roll 
som maka och mor. 

För trogna mormoner är systemet med hemlärare ett uttryck för kyrkans omsorg om sina 
medlemmar. Kritiska utomstående kan dock uppfatta systemet som en kontrollmekanism. En 
sådan misstanke stärks av formuleringarna i en av mormonkyrkans undervisningsböcker: 
"Biskopen kan använda hemlärarna till att vidarebefordra och få informationer (en del av 
informationerna kan vara av konfidentiell karaktär och bör behandlas taktfullt och alltid i 
förtroende och i överensstämmelse med god smak). "72

En exemplarisk mormonhustru skall bygga upp ett årsförråd av livsmedel. Tanken bakom 
dessa matförråd är att familjerna skall kunna vara ekonomiskt oberoende i tider av nöd. 
Kyrkan uppmanar också sina medlemmar att inte vara skuldsatta. 

Mormoner som kommer i materiell nöd kan få ta del av kyrkans välfärdsprogram, som 
bygger på principen hjälp till självhjälp. I utbyte mot arbete i kyrkans tjänst kan de behövande 
få mat, kläder och annat som är livsnödvändigt. I USA är välfärdsprogrammet en väl utveck-
lad social institution för mormonkyrkans medlemmar. Där äger välfärdsprogrammet stora 
livsmedelsbutiker, varuhus, jordbruk och industrier. 

Utmärkande för mormonerna är deras stora intresse för utbildning. Fastän mormonkyrkan 
tidigare hade sin största förankring bland lågutbildade grupper,73 är numera en stor andel av 
"de heliga" välutbildade. Inom kyrkan bedrivs ett ambitiöst undervisningsprogram, som går 
långt ned i åldrarna. Alla aktiva medlemmar över tre års ålder är inskrivna i kyrkans 
söndagsskola och i de olika biorganisationerna och intressegrupperna ges en gedigen 
undervisning. 

I kyrkans undervisningsmaterial betonas vikten av att man bygger upp sin individualitet 
och att man lär sig självrespekt och disciplin. Sportsmannaanda, hantverk och kroppsarbete 
uppmuntras också av kyrkan. Överhuvudtaget präglas kyrkans undervisning av en positiv 
inställning till detta livets goda. 

I USA har mormonkyrkan flera college och ett universitet, Brigham Young universitet i 
Provo, som har fungerat sedan 1903. För att möta utmaningarna från det sekulariserade 
skolväsendet startade mormonkyrkan på 1920-talet skolor för religionsundervisning i 
anslutning till universitet som inte drivs av mormonkyrkan. Ungdomar över 18 år erbjuds ett 
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fyraårigt utbildningsprogram som kallas religionsinstitut. För ungdomar i åldrarna 12-18 år 
har kyrkan också ett utbildningsprogram, s k religionsseminarier. 

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga bedriver också forskning i egen regi. År 1952 
bildades t ex New World Archeological Foundation, vilket har betecknats som det mest 
ambitiösa arkeologiska projekt som har finansierats av någon religiös organisation.74 I 
Centralamerika har denna stiftelse tagit initiativ till omfattande utgrävningar i syfte att bevisa 
Mormons boks historicitet. 

Välkända är mormonkyrkans stora insatser inom släktforskning, som bedrivs på såväl lokal 
som central nivå. Motivet till släktforskningen är att mormonerna önskar få fram namnen på 
avlidna personer som de ställföreträdande kan döpa sig för vid särskilda ceremonier i mor-
montemplen. I Utah finns ledningen för Genealogical Society, som i sin tjänst har över 600 
experter. Sällskapet har mer än 400 underavdelningar över hela jorden. I Wasach Mountains 
söder om Salt Lake City har kyrkan ett genealogiskt arkiv i ett bergrum som anses kunna stå 
emot en kärnvapenexplosion. Detta arkiv rymmer ca 26 miljoner volymer, medan ett 
genealogiskt bibliotek i Salt Lake City har dokument som rymmer mer än en miljard namn.75

Trots omfattande satsningar på högre utbildning och forskning är de intellektuellas 
situation inom mormonkyrkan inte oproblematisk. Under efterkrigstiden har många 
akademiker fått svårt att förena sin tro med sin intellektuella integritet, vilket har gett upphov 
till en liberal falang inom mormonismen. Denna grupp har haft svårt att göra sig hörd inom 
kyrkan, varför den intellektuella oppositionen har bildat egna nätverk, kallade "The Mormon 
Underground".76

Historikerna inom mormonkyrkan är den grupp som .fätt sin intellektuella frihet hårdast 
beskuren. Ezra Taft 'Benson har gått till häftiga angrepp mot historiker, som 'inte följer den 
historieskrivning mormonkyrkan gjort till [sin officiella. Vid flera tillfällen har 
generalauktoriteter~na också stoppat utgivningen av litteratur som åberopar obehagliga 
historiska källor. Man har till och med försökt förhindra nytryck av vissa mormonklassiker, 
vars innehåll motsäger kyrkans nuvarande undervisning. Välkänt är att generalauktoriteterna i 
ett kassavalv gömmer flera viktiga historiska dokument, som bevisar att kyrkans historie-
skrivning stämmer illa på flera avgörande punkter. I några fall har liberala historiker lyckats 
smuggla ut mikrofilmer av dessa dokument.77

Samtidigt som mormonkyrkan uppenbarligen har ett positivt inflytande på sina 
medlemmar, utövar den stark kontroll över dem. Lydnad för kyrkans ledare är något av det 
första barnen får lära sig när de kommer under påverkan av mormonkyrkans 
undervisningsprogram. Kyrkan kontrollerar noggrant om medlemmarna regelbundet betalar 
tionde på sin bruttolön. Varje medlems tiondegivande finns registrerat i Salt Lake City. 
Systemet med hemlärare kan också användas för att övervaka medlemmar. 

Vid kyrkans utbildningsanstalter i USA förekommer också att studenter får i uppdrag att 
spionera på elever och lärare som misstänkts bryta mot kyrkans etik eller läror. Flera 
avslöjanden av angiveriverksamhet har t ex gjorts vid Brigham Young universitet.78

Sedan början av 1900-talet har Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga en egen 
underrättelseavdelning. Med hjälp av egna agenter bedriver denna spionage mot mormon-
fundamentalister och oppositionella inom kyrkan. De f d mormonerna Jerald och Sandra 
Tanner i Salt Lake City har avslöjat hur de varit föremål för spionage.79 Det interna organet 
The Priesthood Bulletin innehöll 1974 en avslöjande notis, i vilken de lokala kyrkoledarna 
uppmärksammas på att en ny lag gjort hemliga inspelningar av telefonsamtal olagliga. Att 
avlyssning och inspelning av privatsamtal har skett är belagt från Brigham Young 
universitet.80

De unga missionärerna i kyrkans tjänst hålls i hårda tyglar. Klockan 6.30 måste de stiga 
upp och sedan väntar en lång arbetsdag, som normalt inte är slut förrän sena kvällen. En 
missionär får inte läsa litteratur och lyssna till musik som inte har producerats av 
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mormonkyrkan. De får inte ens läsa dagstidningar, vilket förmodligen anses kunna distrahera 
dem i deras uppgift. Att mormonmissionärerna ser ytterst välvårdade ut beror på att de är 
instruerade att klä sig enligt strikta konservativa amerikanska medelklassnormer. Också deras 
frisyr måste vara reglementsenlig.81

Mormonkyrkans omfattande verksamhet binder upp medlemmarna, så att en ansenlig del 
av deras fritid ställs i kyrkans tjänst. Umgänge med människor utanför kyrkan finns det lite tid 
till. Sådant sällskapsliv uppmuntras "de heliga" f ö inte heller till. 

Ett tecken på sekterism inom mormonismen är kyrkans agerande när en medlems maka 
eller make blir evangeliskt kristen. I USA har det flera gånger hänt att kristna män med ett 
förflutet i mormonkyrkan har förlorat sina mormonska fruar och barn därför att lokala 
mormonledare uppmanat sina medlemmar att bryta äktenskap med kristna. Också i Sverige 
har liknande händelser inträffat.82

Inom mormonkyrkan finns särskilda biskopsdomstolar som behandlar moraliska 
överträdelser, opposition mot kyrkans undervisning och ledarskap samt konflikter mellan 
medlemmar. De som bestraffas klassas ned i "värdighet" och kan förlora sina möjligheter till 
avancemang inom hierarkin. Tills för några år sedan var inställelse inför biskopsdomstol 
obligatorisk för alla som önskade utträda ur Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.83

En samhällets stöttepelare 
Redan från första början trodde mormonerna att Guds rike innefattar ekonomiska välsignelser. 
Engagemang i affärslivet blev därför naturligt för "de heliga". I dag är den hårt centralstyrda 
mormonkyrkan ett eget självständigt affärsimperium, som räknas som ett av USA:s 250 
största företag. Medlemmarnas tiondegivande är kyrkans viktigaste inkomstkälla. 

Tionde förväntas mormonerna betala redan innan de blir döpta, och sedan betraktas 
tiondegivandet som en test på deras lojalitet. Förutom tionde betalar mormonerna också 
fasteoffer och kostnader för diverse projekt, t ex byggande av kapell. Fasteoffer innebär att 
man avstår från mat en dag i månaden och ger pengar motsvarande kostnaderna för 
måltiderna till välfärdsprogrammet. Helst ska familjerna också bekosta barnens mission, vil-
ket för en svensk familj innebär en total kostnad på ca 30 000 kr per barn! Författaren Wallace 
Turner har beräknat att en amerikansk mormonfamilj i verkligheten betalar 35% av sina 
inkomster till kyrkan.84 I länder med högt skattetryck måste denna siffra dock bli lägre. 

Mormonkyrkan håller sin bokföring konfidentiell. Intäkterna av kyrkomedlemmarnas 
tionden har emellertid beräknats till ca 1 miljard dollar per år. Ansenliga delar av inkomsterna 
investerar mormonkyrkan i företag och fastigheter. Mormonkyrkan äger de flesta bankerna i 
Utah och kontrollerar statens koppar- och sockerindustri. Dessutom är kyrkan ägare till flera 
försäkringsbolag, hotell, tidningar, radiostationer, bokförlag, industrier, gruvor, affärskedjor 
och jordbruk.85

I takt med att rikedomarna har vuxit har mormonkyrkans inflytande ökat i det amerikanska 
samhället. Mormoner återfinns i ledningen för flera av de största företagen i USA och i det 
politiska livet är "de heliga" väl representerade. Många mormoner är medlemmar av kon-
gressen och flera av president Reagans rådgivare var medlemmar i mormonkyrkan. I 
förhållande till sin storlek räknas mormonkyrkan som en av de mest inflytelserika religiösa 
grupperna i USA. Högerkrafterna i USA ser mormonkyrkan som en av sina pålitligaste 
bundsförvanter.86

Anmärkningsvärt många medarbetare inom CIA är mormoner, vilket brukar förklaras med 
att deras moraliska och politiska konservatism gör dem attraktiva i säkerhetstjänstens ögon. 
Brigham Young-universitetet är f.ö. det enda universitet i USA som tillåtit CIA att upprätta ett 
värvningskontor på sitt område.87
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Andra mormonkyrkor 
I spåren av Joseph Smiths profetiska verksamhet bildades en hel familj av rörelser, som var 
och en gör anspråk på att vara den enda sanna mormonkyrkan. De flesta av dessa 
mormonkyrkor har antingen sin upprinnelse i de motsättningar som uppstod när en 
efterträdare till Joseph Smith skulle utses, eller i policyförändringen 1890, då Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga officiellt upphörde att omfatta månggiftet. 

Den största av dessa grupperingar vid sidan av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är 
Reorganiserade Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som bildades 1860 av en grupp 
mormoner som ansåg att profetämbetet skulle gå i arv inom familjen Smith. Joseph Smiths 
son, Joseph Smith III, utsågs till kyrkans ledare och profet. Kyrkans högkvarter förlades till 
Independence i Missouri. 

Läromässigt skiljer sig Reorganiserade mormonkyrkan från Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga på flera avgörande punkter.88 Man erkänner inte att Joseph Smith förkunnade 
polygami och tar dessutom avstånd från bruket att döpa sig för de döda. Reorganiserade mor-
monkyrkan har också en gudsuppfattning som överensstämmer med de evangeliska 
kyrkornas. Sedan 19841åter Reorganiserade kyrkan kvinnor ingå i prästadömet. 

Reorganiserade mormonkyrkan ger ut egna upplagor av Mormons bok och Läran och 
förbunden. Dessutom har kyrkan kanoniserat Joseph Smiths revision av Bibeln, Den 
Inspirerade Versionen. Idag har Reorganiserade mormonkyrkan ca 240 000 medlemmar. Den 
bedriver arbete i 36 länder. Mest expansiv är Reorganiserade mormonkyrkan i Haiti, 
Dominikanska republiken och Afrika.89

Mer än 150 olika grupper som gör anspråk på att vara den sanna mormonkyrkan har 
bildats genom åren. De flesta av dessa har varit små och kortlivade. Endast ett tjugofemtal 
grupper har nått en sådan storlek att de har blivit urskiljbara kyrkor. De största av dessa är 
Kristi kyrka, Temple Lot, samt de s.k. Strangiternas Jesu Kristi Kyrka.90

Fundamentalisterna inom mormonismen tillämpar ofta månggifte och omfattar den s k 
Adam-Gud läran, som den stora mormonkyrkan sedan länge har tagit avstånd ifrån. De olika 
fundamentalistgrupperna är små och i regel löst organiserade, ofta av kommunitetskaraktär. 
Efter att ha fört en tynande tillvaro började fundamentalisterna göra sig hörda på 1970-talet. I 
slutet av 1960-talet uppskattades ca 30 000 personer i Utah leva i månggifte.91  

Mormonismen i Skandinavien 
Skandinavien tillhör de områden utanför Amerika där mormonkyrkan tidigt började 
missionera. Redan i augusti år 1850 förrättades det första mormondopet på dansk mark. En 
gren av kyrkan växte snart upp i landet, och 1851 fanns Mormons bok översatt till danska. 

Med Danmark som bas blev snart hela Skandinavien föremål för mormonernas mission. I 
september 1851 började de missionera i Norge, och redan i november kunde de ha sin första 
dopförrättning i det nya missionslandet. Eftersom Norge inte hade någon religionsfrihet, blev 
mormonerna där utsatta för myndigheternas förföljelser. Motståndet hindrade dock inte 
missionärerna från att organisera två norska grenar 1852.92

John Forsgren hette den första mormonmissionären i Sverige. Han var svenskamerikan och 
började förkunna i sin hemstad Gävle, dock utan större framgångar. Myndigheterna ingrep 
mot Forsgren, och efter att han blivit frikänd av en domstol i Stockholm skickades han 
tillbaka till USA.93

De svenska myndigheterna utvisade alla mormonmissionärer, så snart det blev känt att de 
hade förrättat dop. Förföljelserna hindrade dock inte mormonismen från att få fotfäste i 
Sverige och 1853 organiserades de första svenska grenarna i Skåne. Tillsammans hade dessa 
ett drygt hundratal medlemmar. I slutet av 1800-talet ökade religionsfriheten i Norge och 
Sverige, vilket medförde att mormonerna fick det lättare att föra ut sin tro. År 1875 bildade 
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mormonkyrkan sin första svenska stav i Stockholm, och tre år senare utkom Mormons bok på 
svenska. 

Åren 1850-1859 döptes 9 854 personer inom den skandinaviska missionen. Av dessa 
emigrerade 2 357 personer till Utah. Mellan 1860 och 1869 vann mormonerna 12 887 nya 
anhängare i Skandinavien. Hälften (6 153) av dessa nyomvända mormoner flyttade till Sion i 
den nya världen. 

År 1875 inledde mormonkyrkan mission i Finland, som då var en rysk provins. De ryska 
myndigheterna var emellertid inte välvilligt inställda till mormonismen och flera missionärer 
utvisades från Finland. 

I Norge och Sverige brottades mormonerna med myndigheternas ovänliga inställning 
långt in på 1900-talet. År 1912 krävde Svenska kyrkan att ledarna för mormonkyrkan skulle 
deporteras och stränga bötesstraff utkrävas av svenskar som missionerade. Efter upprepade 
påtryckningar av den amerikanske ambassadören i Stockholm, upphävdes visumstoppen för 
amerikanska mormonmissionärer först år 1924. 

Mormonkyrkan nådde under mellankrigstiden aldrig någon betydande storlek i 
Skandinavien. Delvis berodde det på att en ansenlig del av de nyomvända flyttade till Sion i 
Utah. Åren 1850-1950 blev ca 44 000 personer i Skandinavien mormoner. Endast en bråkdel 
av dessa stannade kvar i sina hemländer. Så sent som 1948-1949 blev mormonkyrkan i 
Sverige svårt åderlåten av en emigrationsvåg. År 1949 fanns det endast 1000 mormoner i vårt 
land. Följande år blev 165 missionärer stationerade i Sverige, vilket gjorde det möjligt för 
kyrkan att inleda en viss tillväxt. 

Sverige betraktas av mormonerna som ett hårdarbetat missionsfält. År 1960 redovisade 
kyrkan 3 518 svenska medlemmar. Under det följande decenniet fortsatte kyrkan att 
expandera, och 1970 fanns det 4 965 registrerade medlemmar i kyrkans svenska församlingar. 
En följd av kyrkans tillväxt blev att den svenska missionen omorganiserades 1977. År 1980 
hade de svenska mormonförsamlingarna sammanlagt 6196 medlemmar. År 1988 redovisade 
kyrkan 6 942 svenska medlemmar. Under året var 137 mormonmissionärer verksamma i vårt 
land. Efter 1960 har mormonkyrkan i Sverige nästan fördubblat sitt medlemstal 94

Sedan kyrkan 1961 invigde sitt första svenska kapell i Gubbängen utanför Stockholm, har 
den genomfört ett ambitiöst nybyggnadsprogram. Särskilt under slutet av 1980-talet har man 
uppfört en rad ändamålsenliga kapell runtom i landet. 

Den första juli 1985 invigdes kyrkans tempel i Västerhaninge, som därmed fick det tredje 
mormontemplet i Europa. Templet har en yta av 800 m2 och innehåller bl a rum för 
tempelritualer. I anslutning till templet finns ett tempelhärbärge för tillresande 
tempelbesökare. Templet styrs av ett särskilt tempelpresidentskap som tillsätts av 
generalauktoriteterna i Salt Lake City. 

Sverige räknas som en region inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Arbetet leds 
av en missionspresident, som tillsätts av generalauktoriteterna i Salt Lake City. Den svenska 
regionen är organiserad i fyra distrikt, som i sin tur är uppdelade i grenar. Störst av distrikten 
är Malmö distrikt, som består av fem grenar. Stockholm och Göteborg är självständiga stavar, 
som i sin tur har ett tjugofemtal underlydande församlingar. Stavarna lyder inte under 
regionkontoret. 

I våra skandinaviska grannländer är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga inte så stor 
som i Sverige. Den danska grenen av kyrkan hade 1987 4 053 medlemmar och i Norge 
räknade man 3 611 mormoner. Samma år redovisade kyrkan 3 986 medlemmar i Finland. 
Mormonkyrkans tillväxt i Danmark, Norge och Finland har varit högst måttlig under det 
senaste årtiondet. År 1977 redovisade dessa länder 4 061, 3 378 respektive 3 642 
medlemmar.95

Reorganiserade mormonkyrkan finns representerad i Skandinavien sedan 1875. Denna 
gren av mormonismen har aldrig nått några framgångar på våra breddgrader. Som mest hade 
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Reorganiserade mormonkyrkan år 1935 193 medlemmar i Skandinavien. Med en 
missionspresident som är stationerad i Oslo bedriver kyrkan ett blygsamt arbete i 
Skandinavien. År 1986 fanns det ca 70 personer i Sverige, Norge och Danmark, som var 
anslutna till Reorganiserade mormonkyrkan. I vårt land har kyrkan inga församlingar och 
bedriver inget missionsarbete. De flesta svenska medlemmarna av denna mormonkyrka är 
åldringar, vars totala antal understiger tio.96

 

Mormon kyrkans teologi  

Det återupprättade evangeliet  
Mormonerna hävdar att deras tro är identisk med det budskap de första kristna omfattade. När 
Joseph Smith uppträdde, återupprättades en sanning som sedan 1800 år gått förlorad. Läror 
och bruk som vi finner hos mormonerna, men inte hos de kristna kyrkorna och samfunden, 
blir för "de heliga" starka bevis för att deras tro är i enlighet med urkvisten praxis och att 
kristenheten är avfallen. Den historiska bevisbördan tar mormonerna dock lätt på. Inga fakta 
stöder tesen att det i början av vår tideräkning fanns kristna med samma teologi som Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. 

"Vi tror allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar och vi tror att han ännu 
kommer att uppenbara många stora ting angående sitt rike."97 Dessa ord ur mormonkyrkans 
nionde trosartikel uttrycker en av de grundläggande tankegångarna i mormonismen. Mormo-
nerna tror att gudomlig uppenbarelse "kan givas när som helst för att såväl ändra praxis inom 
kyrkan som uppenbara nya lärdomar och normer. "98

Mormonerna anser att "fullheten av evangeliet" finns "i Bibeln och Mormons bok"99, och 
vid sidan av dessa båda böcker räknar de med att kyrkans president är profet för sitt folk. 

Mormonkyrkans historieskrivning gör gällande att den kristna församlingen strax efter 
apostlarnas död avföll från den sanna tron. När Joseph Smith år 1820 fick sin första syn, 
inträdde emellertid en vändpunkt i frälsningshistorien. De sista dagarnas gudsuppenbarelser 
inleddes, då Gud direkt kommunicerar med sitt folk.100 Denna epok i frälsningshistorien 
påstås vara förutsagd i bibeltexter som Ords 29:18, Amos 3:7 och Joel 2:28-29.101

Rättesnören för tron 
Kanoniserade skrifter inom mormonkyrkan är de s k standardverken, som förutom Bibeln och 
Mormons bok består av Läran och förbunden samt Den kostbara pärlan. 

Trots att mormonkyrkans teologi mest utgår från Joseph Smiths uppenbarelser spelar 
Mormons bok en avgörande roll för "de heliga". Joseph Smith kallade boken "vår religions 
grundsten"102, och i mormonkyrkans trosartiklar finner vi bekännelsen att "Mormons bok är 
Guds ord".103 I praktiken har mormonerna därför en mycket hög syn på boken, som enligt 
Joseph Smith är "den mest korrekta av alla böcker på jorden."104

Eftersom Mormons bok gör anspråk på att skildra historiska händelser, är mormonkyrkans 
apologetik i hög grad inriktad på att försvara boken. Även om långt ifrån alla mormoner idag 
är fundamentalister, är frågan om bokens trovärdighet central för "de heliga". Utan överdrift 
kan man påstå att mormonismen står och faller med Mormons bok. 

Ur teologisk synvinkel är Läran och förbunden den viktigaste av mormonkyrkans 
standardverk. I denna samling uppenbarelser förmedlade av Joseph Smith och hans 
efterträdare finner vi de flesta av de läror som är karaktäristiska för Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga. 

Ett problem med Läran och förbunden är att dess innehåll har utsatts för omfattande 
redigeringar under årens lopp. Första utgåvan av Joseph Smiths nedtecknade uppenbarelser 
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utkom 1833 under titeln Book of Commandments. När den andra upplagan publicerades 1835 
hade flera av uppenbarelserna förändrats till oigenkännlighet. Totalt hade 703 ord bytts 
ut,1656 ord lagts till och 453 ord strukits. Sedan dess har ytterligare ingrepp gjorts i texten.105

Den kostbara pärlan är en liten bok som först kanoniserades år 1902. Boken innehåller bl a 
ett utdrag ur Joseph Smiths självbiografiska historia, delar av hans revision av Bibeln, samt 
Abrahams bok, en skrift vi återkommer till senare. 

Bibelns roll som auktoritet för mormonerna är problematisk. Utåt har mormonkyrkan vid 
flera tillfällen agerat som försvarare av Bibeln. En svensk undersökning 1977 visade t ex att 
tillfrågade mormoner läste mer i Bibeln, än i något annat av mormonkyrkans standardverk.106 
I praktiken har Bibeln dock en betydligt svagare ställning bland de sista dagarnas heliga. 

Samtidigt som mormonkyrkan försvarar Bibeln för den också fram kritik mot dess innehåll. 
Joseph Smith motsade Bibeln i flera av sina uppenbarelser och lärde att den är fylld av 
felaktigheter. I praktiken satte Joseph Smith Mormons bok och sina egna uppenbarelser högre 
än bibelordet. Med tiden kom Bibeln därför att spela en allt mindre roll när Joseph Smith 
utvecklade sin teologi. 

Mormonkyrkan lär att Bibeln ursprungligen var ofelbar, men att kristenheten har förvanskat 
dess text och uteslutit hela avsnitt.107 En bibeltro med förbehåll finner vi i den åttonde av 
mormonkyrkans trosartiklar: "Vi tro att Bibeln är Guds ord i den mån den är rätt översatt."108 
En rätt översättning är den som har gjorts av personer som har "översättningsgåvan" och 
"profetens ande".109

En reserverad hållning till Bibeln är en teologisk nödvändighet för mormonkyrkan, 
eftersom flera av dess mest fundamentala lärosatser står i direkt konflikt med bibelordet. Den 
kluvna inställningen till Bibeln är emellertid inte utan problem, eftersom både Mormons bok 
och många av Joseph Smiths uppenbarelser förutsätter Bibelns historicitet. I takt med att 
bibelvetenskapen fått allt större kunskap om bibeltexterna har mormonismens bibelsyn 
dessutom blivit alltmer ohållbar. Viktiga textfynd som Dödahavsrullarna har t ex visat att 
Bibelns grundtext aldrig blivit korrigerad på det sätt som mormonkyrkan lär. 

Förutom standardverken är direkta uppenbarelser auktoritativa för mormonerna."Varje 
överlåten, lydig och rättfärdig person på jorden har mottagit, och mottar, uppenbarelse från 
Gud".110 En uppenbarelses giltighet står i relation till vilken auktoritet den som mottar uppen-
barelsen har inom mormonkyrkan. 

Eftersom mormonkyrkan är uppbyggd som en teokrati, kan endast kyrkans president 
förmedla uppenbarelser som är auktoritativa för hela mormonkyrkan. Så länge de är relevanta 
för mormonkyrkan, betraktas presidentens uppenbarelser som högsta ofelbara norm. De 
främsta ledarnas ord har i mormonkyrkan status av helig skrift. Mormonkyrkans nuvarande 
president, Ezra Taft Benson, har i ett uppmärksammat tal förklarat: "Den levande profeten är 
viktigare för oss än standardverken".111 Enligt Benson behöver kyrkans president därför "inte 
säga 'så säger Herren' för att uppenbara helig skrift."112

Redan Joseph Smith utövade sitt ledarskap på ett sätt som fordrade total underkastelse. När 
ett av daniternas befäl, Jared Oarter, klagade hos Joseph över den famösa predikan som 
Sidney Rigdon höll i Far West den 17 juni 1838, fick han inget som helst gensvar för sina 
synpunkter. I stallet åtalades han av en kyrklig domstol, anklagad för att ha kritiserat 
mormonkyrkans presidentskap. Frågan om Oarters protester var befogade ansågs oviktig. Vid 
rättegången deklarerade Joseph Smith att om Oarter hade kommit till honom när han var 
ensam, skulle han ha skurit halsen av honom.113

Under 1800-talets senare hälft var lydnad för auktoriteterna ett ofta återkommande ämne i 
förkunnelsen inom mormonkyrkan. Aposteln Heber C Kimball predikade vid ett tillfälle: 
"Men om du blir tillsagd av dina ledare att göra något, gör det. Om det är rätt eller fel är inte 
din sak att avgöra."114 Brigham Young dalade vid flera tillfällen om sig själv som 
mormonernas diktator.115
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Fortfarande bekänner sig mormonkyrkan till teokratiska principer. Jerald och Sandra 
Tanner i Salt Lake City har publicerat ett brev skrivet av mormonaposteln Bruce McConkie 
till en oppositionell medlem av mormonkyrkan. I brevet förklarar McConkie bl a att "det 
ligger inom mitt område att undervisa kyrkan vad läran är. Det ligger inom ditt område att ge 
eko av vad jag säger eller att förbli tyst. Du har inget gudomligt uppdrag att korrigera mig 
eller någon annan av bröderna… Om jag leder kyrkan vilse, är det mitt ansvar".116 McConkie 
skrev också att även om någon upptäckte fel begångna av kyrkans presidentskap, skulle denne 
"då vara tyst i frågan och lämna händelsen i Herrens hand."117

Synen på Gud 
I sin första trosartikel bekänner mormonkyrkan: "Vi tro på Gud, den evige Fadern, på hans 
Son, Jesus Kristus, och på den Helige Anden."118 Vid en första anblick ger dessa ord intrycket 
att mormonkyrkan omfattar samma gudsbild som kristenheten. I själva verket tar trosartiklar-
na inte upp de tankegångar som är specifika för mormonernas gudsuppfattning. 

Mormonismens gudstro är påverkad av hur Joseph Smiths teologi utvecklades under åren. 
Den gud Joseph år 1830 presenterade i Mormons bok skiljer sig avsevärt från den gud Joseph 
förkunnade vid sin död. Efter profetens död fortsatte mormonkyrkan att tillföra sin gudsbild 
nya ideer. I denna process kan ett tydligt mönster skönjas: ju längre fram i tiden vi kommer, 
desto mer fjärmar sig mormonismen gudsbild från Bibeln. 

När mormonerna använder ordet "Gud" avser de en person med en fysisk kropp och en 
människas utseende. "Fadern har en kropp av kött och ben, lika förnimbar som en människas. 
"119 De kristna kyrkornas tro att Gud är ett immateriellt andeväsen betraktar mormonerna som 
ett slags ateism. Bruce McConkie förkunnade att "kristendomens trosbekännelser illustrerar 
fullkomligt vad Lucifer vill att s.k. kristna människor för att bli fördömda skall tro om 
gudomen".120

Bibeltexter som förklarar att Gud är ande och osynlig för mänskliga ögon121 tar 
mormonerna ingen notis om. Samtidigt brukar de framhålla texter i Gamla testamentet som 
innehåller antropomorfismer, d.v.s. där Gud liknas vid en människa. I stället för att uppfatta 
antropomorfismerna som litterära stildrag, läser mormonerna dem som bokstavliga 
beskrivningar av Gud.122

Den gud mormonkyrkan förkunnar påstås inte endast likna en människa. Han anses också 
ha ett förflutet som människa! Denna ide finns utlagd i King Follett-predikan, som Joseph 
Smith kort före sin död år 1844 höll inför 20 000 åhörare. 

Jag vill gå tillbaka till begynnelsen, innan världen var, för att visa vad slags varelse Gud 
är… Gud själv var en gång såsom vi själva äro nu och är en upphöjd människa och sitter 
på sin tron i himlarna därovan!… Gud själv, allas Fader, bodde på jorden, liksom Jesus 
Kristus själv gjorde.123

King Follett-predikan har satt djupa spår i mormonteologin och iden att Gud är en upphöjd 
människa är idag grundläggande för mormonkyrkans gudsföreställning. "Gud själv, allas vår 
Fader, är en förhärligad, upphöjd, odödlig, uppstånden människa!"124

Spekulationerna om Guds förflutna som människa innebär ett radikalt avsteg från den 
bibliska gudsbilden. Romarbrevets förklaring till att mänskligheten en gång förlorade sin 
kunskap om Gud, passar väl in på mormonkyrkan: "De bytte ut den oförgänglige Gudens 
härlighet mot bilder av förgängliga människor. . . "125

Redan i början av 1830-talet övergav Joseph Smith tron på den treenige Guden. I stället 
förkunnade han att Fadern, Sonen och Anden är så åtskilda, att de i praktiken blir tre gudar: 
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Jag har alltid förkunnat att Gud är en särskild person, att Jesus Kristus är en annan 
person, att den Helige Anden är en andlig person och att dessa tre äro särskilda personer 
och tre Gudar.126  

Joseph Smith nöjde sig inte med att tro på tre gudar. I en utläggning av Paulus ord i 1 Kor 8:4-
6 hävdade han "att det finns många Gudar och många Herrar. Det är ett flertal Gudar . . . Ni 
veta, att jag betygar, att Paulus ej syftade på hedniska gudar. "127 Brigham Young tog fasta på 
duna undervisning, och hävdade: "Hur många gudar det finns, det vet jag inte."128

Samtidigt som Joseph Smith förkunnade polyteism, framhöll han att den troende inte är 
förpliktigad att tillbe alla gudar. "För oss finns det emellertid blott en Gud - som hör till oss, 
och han är i allt och genom allt."129 Mormonerna är med andra ord henoteister, d.v.s. de tror 
att det utanför vår värld finns ett oräkneligt antal gudar, men tillber endast en gudom, som 
består av tre personer som är upphöjda människor. 

En följd av denna gudsuppfattning är att det måste finnas gudar som står över de tre gudar 
människorna skall tillbe. Helt logiskt lärde Joseph Smith också "att Gud, Fadern till Jesus 
Kristus, hade en Fader . . . När har det funnits en fader, som icke först var son? . . . Om därför 
Jesus hade en Fader, kommer vi då icke också tro, att Fadern också hade en Fader?"130

Mormonismens gudalära är ett radikalt avsteg från den bibliska gudabilden. Det är ingen 
tillfällighet att det första budet lyder: "Du skall inga andra gudar hava vid sidan av mig."131 
Den israelitiska trosbekännelsen inleds med orden: "Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är 
en. "132 En sträng monoteism är ett grundtema i Gamla testamentet. "Jag är den förste och den 
siste, och förutom mig finns ingen Gud",133 förklarade Herren för profeten Jesaja. 

Hos mormonerna finner vi också tron att den gud de kallar Fadern har en hustru. 
Standardverken innehåller visserligen inte denna tanke, men den himmelska Modern är ett 
kärt motiv i mormonernas fromhetsliv. "Det står uttryckligen att Gud är andarnas Fader och 
för att förstå hur bokstavlig denna sanning är, måste vi inse att en andarnas 
moderexisterar"134, skrev aposteln James Talmage. En av mormonernas mest älskade hymner, 
O min fader, av Eliza R Snow, innehåller följande ord: "Icke är det fäder endast uti himlen! 
Hör det svar som förnuft och sanning giva: 'Där du ock en Moder har.' "135

Att den gudomliga makten utgörs av en manlig och en kvinnlig person är helt främmande 
för Bibelns presentation av Gud. För att finna liknande tankegångar, får vi vända oss till 
religioner som står utanför den bibliska traditionen. 

Mormonaposteln Bruce McConkie har gett följande definition av begreppet gud: "Gud (i 
allmänhet avses Fadern) är den enda suveräna och absoluta Varelsen; universums yttersta 
ursprung; den allsmäktige, allvetande, absolut goda Skaparen, Härskaren och Upprätthållaren 
av allting."136 Om vi följer denna definition, som är hämtad ur en av mormonkyrkans 
teologiska handböcker, finner vi märkligt nog att den inte stämmer med den bild av Gud som 
mormonkyrkan lär sina medlemmar att tillbe. Mormonismens gud är ju endast en av ett 
oändligt antal gudar, och kan därför inte vara "den enda suveräna och absoluta Varelsen". 
Tanken att Fadern i sin tur har en Fader över sig, som också har en Fader, o.s.v., utesluter Gud 
Faderns suveränitet. Som vi skall se längre fram ger mormonismens lära om skapelsen inte 
heller rum för att dess gud är "universums yttersta ursprung". Enligt McConkies definition 
kan mormonkyrkans gud inte vara Gud! 

Mormonismens gud (eller gudar), kan inte tillskrivas allmakt, eftersom gud själv påstås 
stå under vissa kosmiska lagar, som han måste kunna bemästra för att utöva sin makt. En av 
kyrkans tidigare generalauktoriteter och främsta lärare, Milton R Hunter, skrev om Gud 
Fadern: "Han blev Gud genom fullständig lydnad mot alla evangeliets eviga lagar". 137

Våra himmelska föräldrar har under eoner av tid och genom en mängd erfarenheter 
gradvis i sina liv blivit förtrogna med och tillämpat ett oräkneligt antal av dessa eviga 
lagar. 
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Allteftersom de lärde sig dessa sanningar och hur de skall utövas, blev dessa lagar 
därigenom underkastade Elohim och de var hädanefter hans lagar - eller, med andra ord, 
Jesu Kristi evangelium.138

Flera mormonteologer har i mormonismens gudsbild funnit en tillfredsställande lösning på 
lidandets problem. Eftersom deras gud inte kan tillskrivas allmakt, kan han inte heller göras 
ansvarig för ondska och lidande i världen, menar de.139 Ur bibliskt perspektiv skapar ett 
sådant resonemang betydligt fler problem än lösningar på teodicéproblemet. 

I Psaltaren läser vi: "Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Förrän bergen 
blev till, och du frambringade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud."140 
Jakobs brev berättar om "himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker. "141 Bibelns 
Gud är en helt annan person än den gud mormonkyrkan förkunnar. Han är en evig Gud, fri 
från all förändring och alla begränsningar. 

Adam-Gud läran 
Flera mormoneka fundamentalistsekter, som står i konflikt med Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga, lär att den första människan Adam är identisk med Gud Fadern. Denna lära 
bekämpar mormonkyrkan ihärdigt.142

Orsaken till att mormoner som står utanför Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
omfattar denna tanke är att den förkunnades av Brigham Young. 

Den 9 april 1852 introducerade Brigham Young den s.k. Adam-Gud-läran i en predikan: 
"När vår fader Adam kom till Edens lustgård, kom han till den med en himmelsk kropp, och 
förde Eva, en av sina fruar, med sig. Han hjälpte till med att göra och organisera denna värl-
den. . . . Han är vår Fader och vår Gud, och den enda Gud som vi har att göra med."143 Under 
årens lopp fortsatte Young att predika att Adam är Gud. Så sent som ett halvår före sin död 
1877 förkunnade han fortfarande denna lära.144

Mormonkyrkans officiella hållning i vår tid är att Brigham Young aldrig någonsin 
predikade att Adam är Gud. Kyrkans ledare menar att den felaktiga läran uppstod av misstag, 
på grund av att Youngs predikan den 9 april 1852 blev felciterad av den stenograf som 
nedtecknade den.145 Detta argument håller dock inte för en saklig prövning, eftersom Adam-
Gud-läran finns dokumenterad i ett stort antal samtida källor, bl.a. i hymnböcker som kyrkan 
officiellt godtog.146

Skapelsen  
Mormonerna tror inte, som den kristna kyrkan, att Gud skapade världen ur intet. I en av 
kyrkans teologiska klassiker står det: "Gud den högsta makten, kan otänkbart ge upphov till 
materia; han kan endast organisera materia. Inte heller kan han förstöra materia; han kan 
endast bringa den i upplösningstillstånd. "147 "Elementens rena principer äro principer vilka 
aldrig kunna förstöras. De kunna organiseras och omorganiseras men icke tillintetgöras. De 
hade ingen begynnelse och kunna icke hava någon ände",148 lärde Joseph Smith. Enligt 
mormonteologin består hela tillvaron av materia. "Immateriell substans finns icke. All ande är 
substans, blott finare och renare, och kan urskiljas med renare ögon."149

När mormonerna använder ordet "skapa" menar de egentligen en organisation av den redan 
existerande materien. Joseph Smith påstod utifrån sina kunskaper i hebreiska att ordet "skapa" 
i 1 Mos 1:1 "kommer…från ordet baran, som icke betyder skapa ur intet…Gud hade material 
att organisera världen ur kaos - kaotisk materia, vilket är element och i vilket ligger all härlig-
het. "150

Innan vår värld blev till, organiserade Gud ett "oräkneligt antal världar".151 I 
mormonismens skapelsetro ingår också föreställningen att jorden inte är död materia. "Denna 
jorden skapades som ett levande ting."152 Jorden blev först skapad som andevarelse och "blev 
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därefter beklädd med påtagliga fysiska element".153 Mormonkyrkan lär också att när vår värld 
skapades, skedde det efter ett beslut fattat av en gudaförsamling som hade sammanträtt på 
planeten Kolob, den planet som ligger närmast Guds tron.154

Förnekelsen av en skapelse ur intet innebär att mormonismens gud knappast kan 
tillskrivas allmakt. Om det finns "oskapad" materia, kan vi ju nämligen inte vara säkra på att 
Gud har makt att kontrollera den. Flera ledande mormonteologer hävdar fördenskull att Gud 
är underställd en högre kosmisk lag eller kraft. John A Widtsoe lärde t ex: "Evangeliet lär att 
förbunden med den universella energi, som levandegör universell materia, och möjligen är 
identifierad med denna, är universell intelligens, en kraft som förnims överallt… Universums 
krafter verkar inte blint, men de är uttryck för en universell intelligens."155 Widtsoe trodde 
sålunda att tillvaron ytterst styrs av en opersonlig kosmisk kraft eller intelligens, en tanke som 
tangerar panteism. 

Historikern Fawn M Brodie menade att Joseph Smith hämtade sina spekulativa idéer om 
skapelsen från Philosophy of a Future State av Thomas Dick. Denna bok, som innehöll tankar 
om astronomi och metafysik, gjorde ett bestående intryck på Joseph.156 Flera av Josephs 
grundläggande tankar om kosmos och dess tillblivelse har också paralleller inom olika ockulta 
åskådningar.157

 

Människan  
Mormonkyrkan lär att människan existerar innan hon föds till jorden. Joseph Smith 
förkunnade: "Vi säga, att Gud själv är en självexisterande varelse… Människan finns till 
enligt samma principer."158 Att människan är "självexisterande med Gud",159 innebär att 
"Människoanden… existerade från evighet och skall existera evinnerligen. "160 "Det har 
aldrig funnits en tid, då det icke funnits några andar, ty de äro lika med (sameviga) vår Fader i 
himlen. "161

Följande ord av Milton R Hunter ger en god sammanfattning av mormonkyrkans 
undervisning om människans föruttillvaro: 

I det första stadiet var människan en evigt existerande varelse, utrustad med intelligens. I 
den existenssfären var varje individ av naturen medveten. 

Vi känner inte till hur länge vi levde i detta första rike, men det måste ha varit 
tidsåldrar och tidsåldrar. Det kom emellertid en tid då vi fullbordade vårt verk i det riket 
och fick tillåtelse att gå vidare i framåtskridandets eviga process… Nästa rike människan 
bodde i var andevärlden.162

Människoanden tillkom vid den himmelska Faderns sexuella umgänge med den himmelska 
Modern. Människorna uppfattas därför "bokstavligen" som "Gudomens söner och döttrar; 
som andar var de 'avkommor' av himmelska föräldrar."163 Gudsavbilden i människan 
uppfattar mormonerna sålunda som en fysisk realitet. 

De olika livsvillkoren för människorna under jordelivet kan förklaras av en konflikt som 
utbröt i andevärlden. När Fadern kungjorde sin plan att sända Kristus till jorden, gjorde 
Lucifer uppror tillsammans med en tredjedel av den himmelska härskaran. "Det fanns inga 
neutrala under kriget i himmelen. Alla stod antingen på Kristi eller Satans sida. Var och en 
hade sin fria vilja där, och människorna får belöningar här som är grundade på deras gär-
ningar där, liksom de kommer att få belöningar i nästa liv för handlingar som gjorts i köttet. 
Negern får tydligen den belöning han gjort sig förtjänt av."164 Framgång i livet beror också på 
gärningar i den himmelska föruttillvaron. Joseph Smith och andra framstående mormoner 
brukar t ex framställas som personer som i den andliga världen visade sig särskilt ädla. 
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Jordelivet är, enligt mormonismen, "ett prövotillstånd" då människorna kan "förbereda 
sig… för en framtida större härlighet".165 I evigheten kan människan sedan antingen bli en 
ängel eller själv bli en gud. I King Follett-predikan förklarade Joseph Smith: "Ni måste själva 
lära eder, hur ni skola kunna bliva Gudar och bliva konungar och präster åt Gud, detsamma 
som alla Gudar hava gjort före eder, nämligen genom att gå från en låg grad till en högre och 
från något smått till något stort, från nåd till nåd, från upphöjelse till upphöjelse. 166

Brigham Young predikade att varje trofast man kan bli "en kungars kung och en herrars 
Herre, eller en fäders Fader. "167 När McConkie förklarade innebörden i läran att människan 
kan bli gud, skrev han: "Gudaskap är att ha den karaktär, inneha de egenskaper, och glädja sig 
åt de fullkomligheter som Fadern har. Det är att göra vad han gör, ha de krafter som finns i 
honom, och leva som han lever, och ha evigtillväxt."168

Det närmaste vi i Bibeln kommer mormonismens lära om människans möjligheter att själv 
bli gud är ormens ord till Eva i 1 Mos 3:4-5. När Joseph Smith presenterade tanken att 
människan kan bli gud, var det i själva verket bara en variant av en urgammal lögn som han 
gjorde sig till talesman för. Mer än en tillfällighet är det att mormonismens förkunnelse här 
mer påminner om grundläggande tankegångar inom ockultism och hinduism än om bibliskt 
orienterad kristendom.169

I biblisk kristendom är det yttersta målet för människorna att "bli delaktiga av gudomlig 
natur".170 Detta är dock inte detsamma som att själva bli gudar. Jesus uppmanade sina 
lärjungar att vara "fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig".171 Frälsningens mål 
enligt Bibeln är med andra ord att människan genom tron på Kristus återställs till den Guds 
avbild hon är skapad till att vara. Enligt Ps 8:6 skapade Gud människan "nästan till ett 
gudaväsen". Längre går aldrig Bibeln i sin skildring av Guds upphöjelse av människan. 
Mellan människan och Gud föreligger nämligen en väsensskillnad som aldrig kommer att 
överbryggas. 

Ockultismen och den österländska mystiken nöjer sig inte med att människan får möjlighet 
att leva i en evig fullkomlig gemenskap med Gud. Dessa åskådningar går längre och 
förkunnar att människan har samma natur som det högsta gudomliga. Frälsningsmålet blir här 
därför gudomliggörande av människan. I detta avseende finner vi att mormonismen står dessa 
åskådningar närmare än evangelisk kristendom. 

Syndafallet  
Hos mormonerna finner vi en positiv syn på syndafallet. I Mormons bok heter det: "Adam 
föll, på det att människorna skola bliva till, och människorna äro till för att hava glädje."172 
Joseph Fielding Smith kallade "Människans fall… en maskerad välsignelse".173

Mormonerna tar avstånd från tron på arvssynden. "Vi är söner och döttrar till himmelska 
varelser, och Gudomens frö finns inom oss. När våra andar tog dessa tabernaket i besittning, 
var de lika rena som Guds änglar, varför fullständigt fördärv inte kan vara en sann lära. "174 
Den kristna arvssyndsläran anser mormonerna "har byggt upp generationer av förbittring över 
våra ädla föräldrar. "175

Trots att Bibeln antyder att Gud visste att människorna skulle falla i synd och därför redan i 
begynnelsen förberedde en frälsningsplan, försöker bibelförfattarna aldrig nedtona allvaret i 
syndafallet. Inte heller påstår Bibeln att syndafallet var en maskerad välsignelse. Bibeln är all-
deles för realistisk för att göra ett sådant ställningstagande. I stället visar den vilka ödesdigra 
konsekvenser synden har fått för mänskligheten. 176

Syndafallet var historiens största tragedi och förde in hela mänskligheten i ett fruktansvärt 
dödens slaveri, ett tillstånd som berör hela skapelsen.177
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Kristus 
 Jesus Kristus uppfattar mormonerna som den först skapade anden. "Vi accepterar Jesus 
Kristus som Gud - Faderns enfödde i köttet och förstfödde i anden. Därför är han vår äldre 
broder, ty vi är också Guds avkomma."178 Enligt mormonteologin var Kristus också broder 
med Lucifer i den preexistenta tillvaron. 

Förutom att Kristus är den först skapade anden, är han unik eftersom han var syndfri och 
därför fick förtroendet att återlösa mänskligheten. Mormonerna räknar dessutom med att 
Kristus hade sådana kvaliteter, att han till skillnad från alla andra andar redan under sin 
föruttillvaro kunde bli gud. Kristus var dock från början inte gudomlig till sin natur. Innan 
Kristus blev människa, uppträdde han inför mänskligheten som den Gud Gamla testamentet 
kallar Jahve/Jehova, tror mormonerna. 

Jesu födelse uppfattar mormonerna som en naturlig händelse. Mormonaposteln James E 
Talmage skrev: "Det barn, som Maria skulle föda, var avlat av Elohim, den evige Fadern, icke 
genom åsidosättande av naturliga lagar utan i överensstämmelse med en högre uppenbarelse 
av dessa".179

Att Matteusevangeliet omtalar att Maria "var havande genom den helige Ande”180, fäster 
mormonerna ingen vikt vid. De menar att denna text måste tolkas "i ljuset av andra 
skriftställen som det strider mot" 181, vilket innebär att orden i Matt 1:18 måste korrigeras 
med hjälp av mormonkyrkans egna uppenbarelser. 

Tidigare lärde mormonkyrkan att Jesus var gift. Orson Pratt hävdade på sin tid, att "Jesus 
var brudgummen vid bröllopet i Kana i Galileen."182 Brigham Young och Orson Pratt lärde 
också att Jesus var polygamist.183 Nutidens mormoner tar emellertid avstånd från sådana tan-
kar. 

Den betoning på den troendes personliga relation till Kristus som vi finner i Nya 
testamentet saknas i mormonteologin. I egenskap av generalauktoritet, gick Bruce McConkie 
till angrepp mot mormoner som strävade efter att komma in i gemenskap med Kristus. Dessa 
"hänger sig åt att förtjäna en speciell personlig relation till Kristus, som är både opassande och 
vådlig"184 menade mormonaposteln. 

Om mormonkyrkans presidentskap förklarade McConkie följande i ett tal: "Du har aldrig 
hört någon av dem förespråka detta överdrivna mål som lockar till att förtjäna så kallad 
speciell och personlig gemenskap med Kristus."185 Det är sant. Mormonkyrkans ledare har 
aldrig uppmanat sitt folk att söka personlig gemenskap med Jesus Kristus, eftersom de 
förkunnar en helt annan Kristus än den vi möter i Bibeln, vilket bibeltexter som Mark 1:7, 
Rom 1:6, 1 Kor 1:9 och 1 Joh 1:3 avslöjar. De tycks också ha glömt aposteln Paulus ord i Fil 
3:10: ”Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse.” 

Den helige Ande 
Den helige Ande är enligt mormonkyrkan "en ande i en människas gestalt."186 Till skillnad 
från de andra gudarna har Anden "icke en kropp av kött och ben, utan är en personlighet som 
består av ande." 187

I mormonteologin görs en åtskillnad mellan "Guds ande" och "den Helige Ande". "Guds 
ande" definieras som det "medium genom vilket Gud behärskar universum och kan inspirera 
och leda sina barn".188 Detta "medium" liknas vid "solens ljus, elektricitet eller 
elektronerna."189 "Den Helige Ande" är en person som endast kan "vara på ett ställe samtidigt. 
Men hans inflytande kan nå till universums yttersta gränser med hjälp av samma medium, 
Guds ande, som allting styrs och behärskas genom."190

Distinktionen mellan "Guds ande" och "den Helige Ande" saknas i den kristna kyrkans 
förkunnelse. Visserligen använder de bibliska författarna båda uttrycken, men av detta 
språkbruk finns det inget stöd för att termerna skall beteckna dels en person, dels ett 
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"medium". I Ef 4:30 kallas f.ö. treenighetens tredje person för "Guds heliga Ande", vilket 
talar mot den uppdelning mormonkyrkan gör mellan "Guds ande" och "den Helige Ande". 

Den sjunde av mormonkyrkans trosartiklar visar att "de heliga" betecknar sig som 
"karismatiker": "Vi tro på tungomålsgåva, profetia, syner, helbrägdagörelser, uttydning av 
tungomål o.s.v."191 I princip räknar mormonerna med att alla troende kan få Andens 
övernaturliga gåvor. 

Övernaturliga fenomen i form av tecken och under räknar mormonerna som ett av bevisen 
på att mormonismen är det återupprättade evangeliet.192 Särskilt under mormonkyrkans 
pionjärtid spelade tecken och under stor roll. Joseph Smith och hans medarbetare utförde 
märkliga helbrägdagörelser, som trots flera misslyckanden skapade ryktet att mormonledarna 
på ett sällsamt sätt var beklädda med Guds kraft.193 Brigham Young var den person som 
introducerade tungomålstalandet i mormonkyrkan, och han vittnade ofta om hur han med bön 
botade svårt sjuka.194 I våra dagar är karismatiska manifestationer mindre vanliga inom Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. 

Frälsningen 
Vad Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga lär om människans frälsning finns sammanfattat 
i kyrkans trosartiklar: "Vi tror att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och 
genom lydnad för evangeliets lagar och förordningar. Vi tror att evangeliets första grundsatser 
och förordningar är: (1) Tro på Herren Jesus Kristus, (2) omvändelse, (3) nedsänkningsdop till 
syndernas förlåtelse, (4) handpåläggning för den Helige Andens gåva. 195

Samtidigt som mormonerna lär att "vi alla är syndare"196 menar de att vi i egen kraft kan 
utveckla "de själskrafter som skall sätta oss i stånd att övervinna det onda, att välja det goda 
och att nå frälsning och upphöjelse i vår Faders boningar."197 Att människan kan fullkomna 
sig själv beror enligt mormonerna på att hon är en blivande gud. "Gud och människan är av 
samma släkt, enda skillnaden är deras grad av framåtskridande".198

Begreppet frälsning används inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i två bemärkelser. 
Ovillkorlig frälsning betraktar mormonerna som ett direkt resultat av Jesu död på korset - den 
"kommer endast av nåd utan lydnad av evangelielagen" och "består i det blotta faktum av att 
bli uppstånden."199 "Denna fria gåva från Kristus ges oss utan att vi behöver be om den."200 
Genom Jesu död fritas människan, enligt mormonkyrkans tolkning, från den fysiska döden, 
som är en följd av de första människornas fall. Den ovillkorliga frälsningen medför dock inte 
att den troende räddas undan följderna av sin egen synd. 

Villkorlig frälsning består "i att mottaga ett arv i Guds himmelska rike",201 vilket motsvarar 
det som kallas "frälsning" i traditionellt kristet språkbruk. Den villkorliga frälsningen ger 
människan evigt liv, vilket mormonerna definierar som "att äga det liv som Gud själv 
äger."202 Att själv bli gud kallar mormonerna för upphöjelse. 

I princip innebär upphöjelsen att människan vandrar samma väg som Gud själv en gång 
gick. "Det är faktiskt genom sin förståelse, foglighet och sitt uppföljande av dessa villkor, 
som han har uppnått sitt herravälde, sin upphöjelse och sin härlighet"203, står det om Gud i en 
av mormonkyrkans läroböcker. För människan gäller samma villkor: "Om vi söker att bli 
fullkomliga så som vår Fader är fullkomlig och om vi längtar efter evigt liv… måste de 
oföränderliga lagarna tas i begrundande. Vi måste förstå och lyda dem om vi vill nå 
framgång."204

För att nå upphöjelse räcker det inte enbart med tro, lär mormonkyrkan. "Återlösningen 
från våra egna synder sker genom tro och gärningar."205 Den evangeliska läran att det endast 
är tron på Kristus som gör människan till ett Guds barn, förkastar mormonerna. "En sådan lära 
har inte någon stimulerande kraft som kan uppmuntra och stärka människan i att göra sitt 
bästa",206 skrev mormonaposteln LeGrand Richards. I ett hätskt utfall angrep Bruce 
McConkie "fanatiska sekterister som med glasartad blick och eldiga tungor försäkrar oss att 
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de har blivit frälsta av nåd och försäkrade en plats med Herren i de himmelska boningarna, 
när de i verkligheten aldrig har tagit emot evangeliets fullhet. "207

 
När mormonledare angriper läran om rättfärdiggörelsen genom tron, tar de avstånd från en 

tanke som har djup biblisk förankring. I Romarbrevet 3:21-4:12 har aposteln Paulus en lång 
utläggning som befinner sig på kollisionskurs med mormonkyrkans undervisning. I detta 
sammanhang skriver Paulus om uppenbarelsen av "en rättfärdighet från Gud genom tron på 
Jesus Kristus, för alla dem som tror"(3:22). "I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet: att 
han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus"(3:26). Om Abraham skriver Paulus 
att han "trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig" (4:3). 

I sin definition av begreppet "evangelium" framhåller mormonkyrkan starkt att människan 
endast kan förvärva evigt liv genom gärningar. Ofta påstår mormonerna att "evangelium är 
frälsningens plan"208 eller "ett rättesnöre av lagar och bud varigenom vi kan nå fullkomning 
och slutligen gudaskap."209

Vägen till gudomlighet anses vara lång och fortsätter bortom graven. Joseph Smith 
predikade: "Allt kan icke förstås i denna världen. Det kommer att bliva ett arbete att lära sig 
frälsningen och upphöjelse till och med på andra sidan graven."210 Spencer W Kimball 
menade att människan efter döden måste fortsätta "en vidare klättring mot fullkomning och 
gudaskap."211 Goda gärningar i detta livet räcker inte för att nå upphöjelsen och "få kommer 
att nå upp till denna sista pinne på stegen till evigt framåtskridande."212
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Enligt mormonkyrkans synsätt har frälsningen också timliga aspekter, vilket förklarar den 
framgångsteologi mormonerna representerar. Samtidigt som Joseph Smith i sina 
uppenbarelser varnade sitt folk för den själviska rikedomens frestelser, kunde han också lova: 
"Om Isöken efter de rikedomar Fadern vill giva eder, skolen I bliva rikast av alla folk. "213

I förbindelse med tanken på materiella välsignelser finner vi hos Joseph Smith också en 
betoning på makt: "Frälsning innebär att en människa placeras över alla sina fienders 
makt".214 Upphöjelsen till gudaskap innebär en maktposition. "Då skola de vara gudar, 
emedan de hava all makt, och änglarna äro dem underdåniga"215, heter det i en av profetens 
uppenbarelser. 

De krav, som människan måste uppfylla för att kunna utvecklas till en gud, framställs 
mycket konkret i mormonkyrkans undervisning. "För att kunna nå evigt liv och upphöjelse 
och gudaskap måste man föras in i riket genom dop, rätt utfört. Man måste motta den Helige 
Ande genom handpåläggning av bemyndigade män. En man måste ordineras till prästadömet 
av bemyndigade prästadömsbärare. Man måste få begåvningar och beseglas i Guds hus 
genom profeter som innehar nycklarna eller av någon till vilken nycklarna delegerats. Man 
måste även leva ett rättfärdigt, rent, uppriktigt och tjänande liv. Ingen kan inträda i det eviga 
livet utom genom den rätta dörren - Jesus Kristus och hans bud. "216 Märk hur ofta Spencer W 
Kimball i citatet ovan använder ordet "måste". Mormonkyrkan ställer stora krav på sina 
medlemmar. "Guds eviga belöningar beror på liknande sätt av hur människan klarar de 
uppställda kraven."217

1. Tro på Herren Jesus Kristus är den första av evangeliets grundsatser, enligt 
mormonkyrkans teologi. I praktiken innebär denna tro på Kristus också ett erkännande av 
Joseph Smith som profet. "Tro på Kristus och Joseph Smith går hand i hand".218

2. Omvändelse är enligt mormonkyrkan en nödvändig förutsättning för att kunna få Guds 
förlåtelse. "Omvändelsen åtföljs inte alltid av omedelbar förlåtelse och upprättelse, beroende 
på den begångna syndens storlek."219  

3. Dopet uppfattar mormonerna som "den trånga port som leder till evigt liv."220 Mormonerna 
döper i "Faderns, Sonens och den Helige Andes namn" och tror att dopet är en frälsande 
handling; eftersom det anses rena den döpte från syndernas följder. Minimiåldern för att få 
döpas i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är åtta år. 

4. Handpåläggning för att mottaga den Helige Anden utförs omedelbart efter dopet av 
bemyndigade personer som är medlemmar av mormonkyrkans prästadöme. 
 
5. Medlemskap i mormonkyrkan blir man berättigad till efter dopet och handpåläggningen för 
Andens mottagande. Det är endast medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
som har en teoretisk chans att nå upphöjelsen. 

6. Upptagande i prästadömet är nödvändigt för män som vill bli gudar i det tillkommande. 

7. Förutom dessa fem "evangeliets grundsatser och förordningar", måste den som vill leva 
som mormon inrätta sitt liv efter kyrkans budord. Mormonerna tror nämligen att "för att bli 
upphöjd måste man hålla hela lagen.”221

"Visdomsordet" är den av Joseph Smiths uppenbarelser som till det yttre mest påverkar 
mormonernas liv. "Visdomsordet" innehåller förbud att använda alkohol, kaffe, te och 
tobak.222 Att efterleva visdomsordet är en frälsningsfråga. "Men mina bröder, om det är så att 
ni dricker kaffe eller te, eller använder tobak, låter ni verkligen en kopp kaffe eller te stå i 
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vägen och hindra er från att komma till Guds celestiala rike där ni annars kunde fått erhålla 
härlighetens fullhet?" 223

Inom mormonkyrkan är tiondegivande i praktiken också avgörande för möjligheterna till 
upphöjelse.224 Mormonerna uppmanas även att söka efter kunskap. Joseph Smith förkunnade 
att "Guds härlighet är intelligens"225 och "Utan kunskap kunna vi icke bliva frälsta".226 I mer 
vidsträckt betydelse uppfattas all kunskap som betydelsefull för frälsningen, eftersom den 
kommer från Gud. Mormonkyrkans starka betoning på utbildning kan delvis förklaras av att 
man tror att den kunskap människan förvärvar under jordelivet spelar en avgörande roll på 
andra sidan graven. 

8. Äktenskap är för mormonerna "en evangelieprincip".227 Joseph F Smith predikade att 
"ingen man kan nå fullkomning och upphöjelse i Guds rike utan kvinnan och ingen kvinna 
kan nå fullkomning och upphöjelse i Guds rike ensam. "228 Mormonkyrkan menar: "Familjen 
är förmodligen den mest betydelsefulla miljön till vår hjälp att skapa gudalika 
personligheter."229 Därför kräver mormonkyrkan att "var och en som inte genom fysisk eller 
annan oförmåga är förhindrad därtill skall ikläda sig det äkta ståndets heliga ansvar".230 
Denna strikta hållning står i skarp kontrast till den öppna attityd i frågan om äktenskap som 
aposteln Paulus visar i Första Korinthierbrevets sjunde kapitel. 

9. Tempelritualer anses också ha en frälsande funktion. Endast mormoner som i allt följt 
visdomsordet och betalat fullt tionde beviljas tempelcertifikat. Enligt mormonkyrkans egna 
uppgifter har färre än 20 % av de vuxna mormonerna befunnits värdiga att delta i 
tempelceremonierna. Knappt 10 % av de vuxna mormonerna deltar regelbundet i 
tempelritualerna.231

Mormonkyrkan lär sina medlemmar att endast de som har blivit vigda (beseglade) i ett 
tempel och deltagit i den s.k. endowmentceremonin, kan nå upphöjelse till gudaskap. "För att 
bli lika vår himmelske Fader och få makten att få andliga barn, måste vi gifta oss för tid och 
evighet. Denna förordning kan endast utföras i templen."232

Den långt utvecklade gärningslära vi finner i mormonismen saknas helt i Nya testamentet, 
som i stället klart markerar att det är tron på Kristus och inte goda gärningar eller religiösa 
ritualer som frälser människan. "Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds 
gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig."233 "Ty vi menar att 
människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar."234 "Den däremot som 
står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rätt-
färdighet. "235 Dessa tre citat från aposteln Paulus får illustrera vad Nya testamentet lär om människans 
frälsning.  

Prästadömet 
Mormonerna tror att ett jordiskt prästadöme måste finnas för att Gud skall kunna utföra sitt 
verk på jorden. "Prästadömet är en gudomlig auktoritet, som är förlänad människan, så att hon 
kan officiera i evangeliets ordinationer. Med andra ord, prästadömet är en del av Guds egen 
kraft, som han har givit sina utvalda tjänare, så att de kan få handla i hans namn då de 
förkunnar evangeliet och officierar i alla dess ordfinanser."236

Prästadömet har, enligt mormonkyrkans lära, funnits på jorden sedan Adams tid. I Mose 
bok skildrade Joseph Smith hur Gud döpte Adam i vatten, lät honom mottaga Anden och 
förklarade: "Du är efter hans orden, som var utan dagars begynnelse eller års ände, från all 
evighet till all evighet."237 Dessa ord innebär att Adam ordinerades till prästadömet. 

Alla profeter från Adam till Kristus, liksom apostlarna, var invigda i prästadömet. "Efter 
sin död ledde Jesus sin kyrka genom uppenbarelse till sina apostlar och profeter, som 

 40



innehade prästadömet."238 Efter apostlarnas död avföll de kristna från den sanna tron och Gud 
tog bort prästadömet från jorden. 

Prästadömet återställdes den 15 maj 1829, när Johannes döparen uppenbarade sig för 
Joseph Smith och Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania.239 Enligt Joseph Smith hände 
sedan följande: "Han befallde oss att gå och bliva döpta och föreskrev att jag skulle döpa 
Oliver Cowdery och att han sedan skulle döpa mig. . . Jag döpte honom först och sedan döpte 
han mig. Därefter lade jag mina händer på hans huvud och ordinerade honom till det aronska 
prästadömet, och sedan lade han sina händer på mig och ordinerade mig till samma 
prästadöme".240

Någon gång i juni 1829, exakt tidpunkt anges inte i källorna, skall apostlarna Petrus, Jakob 
och Johannes ha uppenbarat sig för Joseph och invigt honom i det högre melkisedekska 
prästadömet. Sedan 1830-talet är mormonkyrkans prästadöme därför indelat i två avdelningar, 
det lägre aronska prästadömet och det högre melkisedekska prästadömet. 

Samtliga manliga mormoner som har fyllt 12 år förväntas tillhöra det aronska 
prästadömet, som har "speciell uppgift inom det timliga."241 Inom det aronska prästadömet 
finns tre ämbeten. Till präst ordineras de manliga mormonerna vanligen vid 16 års ålder. 
Predika, undervisa, förmana, döpa, betjäna vid sakramentsutdelning och utföra hembesök hos 
kyrkomedlemmar, hör till prästernas plikter. Redan vid fjorton år kan en manlig mormon bli 
lärare, vilket innebär att han får i uppgift att vara gudstjänstvärd, utföra hemundervisning, 
utdela sakrament, insamla fasteoffer, hålla tal vid kyrkans sammankomster samt hjälpa till att 
aktivera medlemmarna. Diakonerna skall bistå lärarna och engagera sig i släktforskning. De 
är också kallade att utföra vissa av de uppgifter som ligger inom lärarnas ansvarsområde. 
Biskop är högsta tjänst inom det aronska prästadömet. En wardbiskop tjänar som president för 
det aronska prästadömet inom warden, samtidigt som han är president för prästernas kvorum. 
Biskopens uppgifter är mest av praktisk art. 

Det melkisedekska prästadömet kallas också för det högre prästadömet och anses ha 
"förmåga att upphöja oss till att bliva Kristi medarvingar i Guds rike med välsignelsernas 
fullhet. "242 Tillhörighet till detta prästadöme krävs för att män skall få delta i 
tempelritualerna. 

För mormonerna är det melkisedekska prästadömet identiskt med en teokratisk ordning. 
"De som innehava fullheten av det Melkisedekska prästadömet äro den Allrahögste Gudens 
kungar och präster och hålla nycklarna till makt och välsignelser. Prästadömet är i själva 
verket en fullkomlig, teokratisk lag och står såsom Gud att giva lagar till folket i det att det 
giver oändligt liv till Adams söner och döttrar",243 förkunnade Joseph Smith. 

Inom det melkisedekska prästadömet finns tre grader, eller ämbeten. Den 6 april 1830, när 
mormonkyrkan bildades, utsågs kyrkans första äldste. Deras kallelse blev att "betjäna i 
andliga ting i överensstämmelse med kyrkans förbund och befallningar."244 Till de äldstes 
uppgifter hör att predika, undervisa, döpa och genom handpåläggning förmedla den "Helige 
Andes gåva". Sjuttio är äldste som fått i uppgift "att predika evangeliet och vara särskilda 
vittnen för icke-judarna och för hela världen".245 Högprästerna intar den högsta auktoriteten 
inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. De betraktas som Guds främsta representanter 
på jorden och har därför de högsta positionerna i Guds rike. 

Joseph Smiths redogörelse av det aronska prästadömets återställelse den 15 maj 1829 
väcker flera frågor som mormonkyrkan aldrig gett tillfredsställande svar på. 

Enligt Josephs berättelse döpte han Oliver och ordinerade denne till det aronska 
prästadömet medan han själv ännu var odöpt. Oliver Cowdery döpte sedan Joseph.246 
Mormonkyrkan undervisar att dop som utförs av personer som inte ingår i prästadömet är 
ogiltiga. Därför måste Josephs ordination och dop av Oliver Cowdery vara ogiltiga, eftersom 
han själv ännu var odöpt när han döpte sin vän. Eftersom Cowdery inte var döpt och ordinerad 
enligt föreskrifterna, kan inte heller hans dop och ordination av Joseph ha giltighet. 
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Källkritiska studier kastar ytterligare tvivel över trovärdigheten i Joseph Smiths skildring av 
Johannes döparens uppenbarelse den 15 maj 1829. Berättelsen existerar nämligen i flera olika 
versioner, som på väsentliga punkter skiljer sig från varandra. 

Tre månader före sin död 1844 nedteckande Joseph en berättelse om sin ordination till det 
aronska prästadömet. I denna berättelse saknas uppgifter om att ängeln var identisk med 
Johannes döparen och att Oliver Cowdery var närvarande. Möjligen berodde det senare på att 
Cowdery sedan 1838 tillhörde Josephs motståndare.247

Den skildring av händelsen som numera ingår i Den kostbarapärlan publicerades år 1842, 
och skiljersig starkt från den tidigaste versionen av berättelsen, vilken Oliver Cowdery 
publicerade redan 1834 i mormontidningen MessengerandAdvocate.248 I Cowderys erinringar 
saknas också uppgifter om ängelns identitet. Inte heller beskriver Oliver Cowdery hur han och 
Joseph döpte varandra. Det som ängeln uppgavs ha talat till de båda männen har också en 
annan ordalydelse än i den kanoniserade versionen från 1842. Med tanke på att Joseph Smith 
sjålv övervakade och godkände Oliver Cowderys arbete med att skildra mormonismens 
historia, är det märkligt att berättelsen i Messenger and Advocate så starkt skiljer sig från 
Josephs skildring från 1842. 

Prästadömets återupprättelse finns också omnämnd i några av Josephs uppenbarelser. 
Enjämförelse av texten till dessa uppenbarelser i originalupplagan av Book of Commandments 
från 1833 med de olika upplagorna av Läran och förbunden från 1835 och senare visar att den 
utsatts för omfattande revideringar. 

Läran och förbunden, kapitel 2 och 13 - av mormonerna betraktade som viktiga 
bevistexter för att prästadömet upprättades i maj 1829 - lyser helt med sin frånvaro i Book of 
Commandments. Kapitel 27 saknar i sitt ursprungliga utförande över 400 av de ord som idag 
ingår i uppenbarelsen, och nämner ingenting om Johannes döparen eller prästadömet. Kapitel 
20, som innehåller en uppräkning av det melkisedekska prästadömets ämbeten, har också 
utsatts för omfattande ingrepp i texten. Ursprungligen saknade uppenbarelsen uppgifter om 
dessa ämbeten. Likaså omnämndes inte prästadömet i de första versionerna av kapitlen 42 och 
68.249

När David Whitmer i slutet av sitt liv kom till tals i den lilla skriften An Address To All 
Believers In Christ, anklagade han Joseph Smith för historieförfalskning. Prästadömet fanns, 
enligt David Whitmer, inte ursprungligen i mormonkyrkan. Han menade att det var Sidney 
Rigdon som introducerade tanken på ett tvådelat prästadöme och att han skapade alla ämbeten 
högre än äldste. Såväl Joseph Smiths som Oliver Cowderys berättelser som första upplagan av 
Josephs uppenbarelser talar för att David Whitmers påståenden är korrekta. Nyligen har det 
också framkommit bevis för att det högre prästadömet tillkom först år 1831.250

Iden om ett hierarkiskt prästadöme som vilar på en gudomlig successionsordning saknas i 
Nya testamentet. I stället betonar Nya testamentet att alla kristna är präster inför Gud- jfr 1 
Petr 2:9. Trots detta påstår mormonteologerna att Nya testamentet stöder tanken på ett prästa-
döme av det slag som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har. 

Mormonerna brukar citera bibelverser som Ps 110, Heb 2:17-18, 3:1, 5:1-6, 6:20, kap 7 
och 1 Pet 2:5-9. Dessa texter stöder inte mormonernas lära om prästadömet. I stället handlar 
de främst om att Kristus är den slutgiltige "översteprästen". Gamla testamentet klargör också 
att mormonerna inte uppfyller de kriterier som krävdes för att få ingå i det gamla Israels 
prästadöme. Präster i den israelitiska helgedomen rekryterades uteslutande bland Arons 
släkt.251 Enligt 3 Mos 21:16-23 fick en präst bland Arons avkomlingar inte ha något lyte, 
vilket faktiskt diskvalificerar Joseph Smith till det aronska prästadömet. I sin ungdom fick 
Joseph nämligen genomlida en svår benoperation som gjorde honom låghalt.252 De 
gammaltestamentliga prästerna ordinerades också på ett helt annat sätt än medlemmarna av 
mormonkyrkans prästadöme.253 Ett ytterligare problem är att prästerskapet i Gamla tes-
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tamentet fungerade i den israelitiska helgedomens offertjänst. Mormonernas prästadöme har 
en helt annan funktion. 

De yttersta tingen 
Orden "Sista Dagars Heliga" i mormonkyrkans officiella namn markerar en övertygelse att 
tidens ände är nära förestående. Även om den tidiga mormonkyrkan aldrig profilerade sig som 
någon renodlad apokalyptisk rörelse, fanns det hos mormonerna redan från första stund en 
stark övertygelse att Jesus mycket snart skulle komma tillbaka. Joseph Smith profeterade sj 
älv flera gånger om Jesu tillkommelse och vågade till och med ange tidpunkten för händelsen. 
Även om pionjärtidens stundtals febriga förväntan på änden avsevärt har avtagit, tror 
mormonerna att slutet för den nuvarande världsordningen är mycket nära.254

En sammanfattning av mormonkyrkans eskatologi finner vi i dess tionde trosartikel: "Vi 
tror på Israels bokstavliga insamling och de tio stammarnas återkomst; att Sion (Nya 
Jerusalem) kommer att grundläggas på det amerikanska fastlandet; att Kristus personligen 
kommer att regera på jorden samt att jorden kommer att förnyas och erhålla sin paradisiska 
härlighet."255

I likhet med flera evangeliska väckelserörelser och det tidiga Sällskapet Vakttornet (Jehovas 
vittnen), delar mormonerna in frälsningshistorien i "dispensationer", epoker i vilka Gud anses 
handla med mänskligheten på ett karaktäristiskt sätt. Mormonerna räknar med att den första 
dispensationen började med Adam och att Joseph Smith inledde de "sista dagarna", den 
sjunde och sista dispensationen. 

Mormonerna räknar med att jorden består i 7000 år, räknat från skapelsen.256 Det sista 
årtusendet blir ett paradisiskt tillstånd. Innan detta tusenåriga fredsrike kan inträda, måste 
vissa händelser först ha inträffat. Till dessa "tidens tecken" hör bl.a. Gutenbergs tryckpress, 
den protestantiska reformationen, Columbus och koloniseringen av Amerika, tillkomsten av 
Förenta staterna och dess konstitution samt utgivningen av Mormons bok år 1830.257

Under tiden fram till Jesu återkomst räknar mormonerna med att "Juda hus", som 
mormonerna kallar det judiska folket, kommer att förenas i Palestina. "Josefs hus", som är de 
andliga israeliterna, dvs mormonerna själva, kommer att samlas i det utvalda landet Ameri-
ka.258 Sion, eller det nya Jerusalem, lokaliserar mormonkyrkan till Jackson County i Missouri, 
som också blir platsen dit Jesus återvänder till jorden. Mormonkyrkan lär också att Israels tio 
förlorade stammar skall återvända till sitt land. Dessa anses nu finnas i "nordlandet", men 
Herren kommer att föra dem till Sion.259

Strax efter tusenårsrikets ankomst kommer ett prästadömemöte att hållas i Adam-ondi-
Ahman, som enligt kyrkans lära var den plats där Edens lustgård låg.260 Vid detta möte skall 
Gud hålla räkenskap med alla medlemmar av prästadömet samt överföra auktoriteten över 
denna världen från Lucifer till Kristus.261

Tusenårsriket inleds med att Kristus återkommer till jorden. Vissa mormonteologer 
beräknar att detta inträffar omkring år 2000,262 i en situation när världen är hem sökt av krig 
och såväl judar som mormoner är utsatta fös hemska förföljelser. Alla svårigheter till trots 
kommer "de heliga" att vara engagerade i en slutlig missionärsansträngning. 

Efter Kristi tillkommelse räknar mormonerna med att jorden blir förvandlad så att den 
strålar av Guds härlighet. Innan detta sker inträffar det fruktansvärda slaget vid Harmageddon, 
då Kristus hämnas sina fiender. Den gamla jorden blir sedan förvandlad, och från sitt 
domarsäte skiljer Kristus fåren från getterna. Vid den första uppståndelsen, som skall ledas av 
Joseph Smith och prästadömets män, uppstår alla värdiga mormoner som varit döda, samt alla 
värdiga mormoner och sanningsälskande hedningar som levde på jorden vid Jesu 
tillkommelse. Sedan Satan blivit bunden blomstrar jorden likt en lustgård, barn föds, familjer 
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lever i fullkomlig lycka, städer byggs, ambitiösa undervisningsprogram förverkligas och alla 
nationer får leva i fred. 

Merparten av de hedningar som överlever Harmageddon sluter sig under tusenårsriket till 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Under tusenårsriket kommer mormonkyrkan att 
regera över jorden tillsammans med Kristus. I praktiken räknar mormonerna därför med att 
deras värderingar en dag skall styra vår värld. Detta gäller också den omdiskuterade 
blodförsoningen: "Denna lära kan endast utövas i sin fullhet den dag då civila och kyrkliga 
lagar förvaltas av samma instans."263 Detsamma gäller månggiftet. "Uppenbarligen kommer 
det heliga bruket (d.v.s. månggiftet, förf. anm.) att börja tillämpas igen efter Människosonens 
andra tillkommelse och tusenårsrikets ankomst."264

Under tusenårsriket kommer "de heliga" att utföra ett omfattande tempelarbete. Personer 
som uppstått från de döda kommer att hjälpa till med information om avlidna förfäder, och det 
blir på så sätt möjligt för mormonkyrkan att fullfölja uppdraget att döpa sig för alla avlidna 
släktingar. 

I slutet av tusenårsriket räknar mormonerna med att den andra uppståndelsen skall inledas. 
Då uppstår de orättfärdiga människorna som tidigare har vistats i helvetet. Tusenårsriket 
avslutas sedan med att Satan ännu en gång gör uppror mot Gud. Tillsammans med en grupp 
ogudaktiga människor regerar djävulen en kort tid över jorden. Vid en sista strid blir sedan 
ondskans makter besegrade och tillsammans med de ogudaktiga kastade i den eviga elden. 

Det slutliga tillståndet efter tusenårsriket uppfattar mormonerna inte som någon tidlös 
evighet, utan som en fullkomligt återställd värld, då döden är utplånad och jorden omskapad 
till en celestial kropp som lyser av härlighet likt solen och stjärnorna. 

Under den tillkommande tidsåldern kommer människorna att befinna sig på fyra olika 
platser, beroende på hurdant liv de levde på jorden, lär mormonkyrkan. Till det eviga helvetet 
förpassas Satan och hans änglar, samt "förtappelsens söner"265. Dessa är sådana personer som 
under sina jordeliv hade fått full uppenbarelse om det sanna evangeliet men trots detta går 
samman med Lucifer i hans uppror mot Gud.266 Förutom "förtappelsens söner" räknar 
mormonerna med att alla människor kommer att "erhålla någon grad av Guds härlighet."267

Den lägsta graden av härlighet kallar mormonerna för det telestiala riket. Detta rike är 
beläget på en annan planet och är reserverat för de vuxna människor som har varit så köttsliga 
och världsliga att de aldrig tillbad Gud och accepterade evangeliet. Till det telestiala riket 
kommer aldrig Fadern och Sonen på besök. 

Nästa grad av härlighet är det terrestriala riket, som befinner sig i en annan sfär än jorden. 
Detta rikes härlighet motsvarar jordens tillstånd under tusenårsriket. Det terrestriala riket 
kommer att bebos av alla hedervärda människor som har dött utan kunskap om Guds lag och 
som inte har tagit emot evangeliet i andevärlden under sådana omständigheter, att de är 
meriterade för upphöjelse. I detta rike finns också de som medvetet förnekade evangeliet på 
jorden, men som tog emot det i dödsriket. En tredje grupp som kommer till det terrestriala 
riket, är alla hederliga människor, som under sina jordeliv var så förblindade att de inte kunde 
tro mormonkyrkans budskap. Till det terrestriala riket kommer också alla mormoner som varit 
"ljumma i sin hängivenhet för Kyrkan och för rättfärdigheten. "268 Anmärkningsvärt är att en 
mindre hängiven mormon inte har mer företräde än en moraliskt högstående hedning, när de 
kommer inför evighetens port. 

Drömmen för varje trogen mormon är att få komma till det celestiala riket. I denna 
himmel får man leva i Guds omedelbara närhet. Dit kommer endast de som fullständigt har 
följt mormonkyrkans budord. För att få komma in i detta rike krävs Joseph Smiths personliga 
tillåtelse.269 Dopet räknar mormonerna som passersedel till det celestiala riket. 

I det celestiala riket finns tre himlar, eller grader av härlighet. De som kommer till den 
högsta härligheten får åtnjuta upphöjelse, d.v.s. evigt liv enligt mormonlärorna. Ett sådant liv 
"är det slag, den status, typ och kvalitet av liv som Gud själv åtnjuter."270 Mormonerna tror att 
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de som blir gudar får leva tillsammans med sina familjer och kan alstra andebarn under hela 
evigheten. "Liksom dina andebarn förökar sig och du skapar nya världar för dem att befolka, 
kommer dina domäner att förökas. Härlighet kommer att följa ditt namn, och dina 
efterkommande kommer att kalla dig sin Fader i himmelen".271

"Dopet är porten till upphöjelse i det celestiala riket; celestiala äktenskap är porten till 
upphöjelse i den högsta himmelen inom den celestialavärlden."272 Mormontemplens 
endowmentceremonier betraktas också som en nödvändig förberedelse för att få kommain i 
det celestiala rikets högsta avdelning. Vid porten till den högsta härligheten måste man visa 
att man behärskar vissa gester, som man har fått lära sig under de hemliga tempelceremonier-
na och som sålunda tjänar som ett slags repetition för inträdet till den högsta saligheten. 

Mormoner som inte haft förmånen att bli vigda i mormontempel kan aldrig bli gudar. 
Dessa människor får nöja sig med att bli "änglar i himmelen, vilka änglar äro tjänande andar, 
som tjäna dem som äro värdiga av en långt större, en övermåttan stor och evig härlighet."273  

Kyrkan 
I berättelsen om den unge Joseph Smiths syn våren 1820 finns uppgiften att Herren förbjöd 
honom att ansluta sig till någon då existerande kyrka, "ty de voro alla orätta".274 Orsaken till 
att kyrkorna var "orätta" finner vi i mormonernas föreställning om det stora avfallet: "När den 
siste aposteln lämnade kyrkan, kom avfallets natt över den."275

Ofta kallar mormonerna andra kyrkor för "sekter". De är heller inte rädda för att stämpla 
de kristna kyrkorna som sataniska. I en akt i den hemliga endowmentritualen figurerar Luficer 
tillsammans med en predikant. Lucifer erbjuder predikanten god betalning mot att han pre-
dikar "ortodox religion för dessa människor och omvänder dem."276 Predikanten lovar att göra 
sitt bästa och försöker sedan omvända Adam med en predikan som innehåller en parodisk 
presentation av den kristna gudabilden. 

Mormonerna betraktar sig som den enda sanna och levande kyrkan. Därför tror de också att 
det "finns ingen frälsning utanför Jesus Kristi Kyrka och Sista Dagarnas Heliga".277 Ett viktigt 
bevis på att mormonkyrkan är den enda sanna kyrkan är enligt mormonerna själva att de 
"dyrkar den kristna gudomen, den kristna treenigheten".278 De stora skillnader som finns 
mellan mormonernas och kristenhetens gudsuppfattningar anses inte utgöra något problem, 
eftersom "moderna uppenbarelser…överbryggar det fruktansvärda gap som de kristna har 
skapat mellan människan och hennes Gud."279 De fortgående uppenbarelserna ses som ett 
annat tecken på att mormonkyrkan är den enda sanna kyrkan. 

Mormonerna hävdar också att deras kyrka är kristen, eftersom den bär ordet Kristus i sitt 
namn. Märk dock att mellan åren 1834 och 1838, så saknades ordet Kristus i kyrkans 
officiella namn.280 För övrigt behöver ju en kyrkas namn inte avslöja hela sanningen om dess 
läror. 

I vår tid är mormonkyrkan mycket mån om att bli betraktad som en etablerad kyrka. På 
olika sätt arbetar kyrkan därför med att slippa betecknas som "sekt" eller "icke-kristen" .281 
Här i Sverige har mormonerna gjort flera försök att komma på god fot med evangeliska 
församlingar t ex genom att inbjuda dem till dialogsamkväm och informationsmöten samt 
skicka hälsningar till årsmöten.282 Dessa bemödanden har inte varit utan viss framgång. Förre 
biskopen i Stockholm, Lars Carlzon, förklarade t ex för några år sedan att han betraktade 
mormonerna som kristna.283 Vid invigningen av mormontemplet i Västerhaninge sommaren 
1985 uppvaktades mormonkyrkan med en exklusiv bibelgåva av Västerhaninge kyrkoråd och 
flera kyrkomän var inbjudna till högtiden. Dåvarande biskopen, Krister Stendahl, höll då ett 
uppskattande tal.284

Dessa försök att närma sig kristenheten innebär inte att mormonkyrkan har gett upp sina 
anspråk. Visserligen kan mormonerna ibland tala om "våra kristna bröder och systrar i andra 
kyrkor"285, men i grunden har de fortfarande en mycket negativ inställning till de kristna 
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kyrkorna och samfunden. Aposteln LeGrand Richards hävdade t.ex. att det finns "inget skäl 
för att någon annan kyrka skall existera. "286 Eftersom en sådan attityd också återfinns i 
mormonkyrkans standardverk, kan vi förutsätta att den kommer att bestå. 

Mormonerna betraktar sig själva inte bara som de enda sanna kristna, utan också som ett 
moraliskt högstående folk. Joseph Fielding Smith skrev: "Trots alla våra svagheter är vi det 
bästa folket i världen. Jag säger det inte skrytsamt, för jag tror att denna sanning är uppenbar 
för alla som är villiga att själva se efter. Vi är moraliskt rena, på varje sätt jämbördiga och på 
många sätt överlägsna alla andra folk. Orsaken är att vi har tagit emot sanningen, Herren Jesu 
Kristi evangelium. "287

Tempelkulten  
Till det mest centrala i mormonismen hör de hemliga ritualer, som utförs i mormontemplen. 

Det är endast de som blivit invigda i templens mysterier som har chansen att bli gudar i det 
tillkommande. De som befunnits värdiga att deltaga i tempelceremonierna kallas för "de först-
föddas kyrka", vilken utgör "den inre cirkeln av trofasta heliga som är arvingar till 
upphöjelsen. "288

Templen betraktar mormonerna som "bokstavligen ett Herrens hus…där han och hans 
Ande kan dväljas, till vilket han kan komma eller sända sin budbärare. "289 Därför uppfattar 
mormonerna sina tempel, som "de heligaste platserna för tillbedjan på jorden."290

I templen utförs ritualer som antingen berör deltagarna själva eller avlidna personer som är 
förfäder till mormoner eller blivit upptäckta genom kyrkans genealogiska forskning. 
Merparten av tempelriterna, ca 98% enligt en beräkning, är ställföreträdande för de döda.291

För att få tillträde till ett invigt mormontempel måste man kunna bevisa sig värdig, genom 
att uppvisa en särskild tempelrekommendation som utfärdats av en biskop och stavpresident. 
Till biskopens ansvarsområde hör att intervjua dem som önskar få tempelrekommendation. 
Medlemmen får besvara "utforskande frågor om hans personliga uppförande och värdighet 
och om hans lojalitet till kyrkan och dess ämbetsmän. Personen måste intyga att han är 
moraliskt ren och håller Visdomsordet, betalar fullt tionde, lever i harmoni med kyrkans 
undervisning och inte upprätthåller någon som helst förbindelse eller har några sympatier med 
grupper av avfällingar."292 Tempelrekommendationer beviljas inte till personer som varit 
medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga mindre än ett år. 

De som erhållit tempelrekommendationer förväntas delta i särskilda tempelseminarier som 
förberedelse för sitt första tempelbesök. Undervisningen i dessa seminarier innehåller inga 
avslöjanden av ceremoniernas innehåll, eftersom dessa är hemliga. Samtidigt som 
mormonkyrkan är mån om att så många som möjligt av dess medlemmar blir värdiga att delta 
i tempeltjänsten förbjuder den tempelmormonerna att yppa något om de heliga ritualerna för 
personer som inte är värdiga att delta i dem. Tempelritualerna är för övrigt tabu i 
mormonernas umgängesliv. Inte ens erfarna tempelmormoner har rätt att samtala med var-
andra om ritualerna när de befinner sig utanför ett tempel.293

Det finns fyra slags tempelritualer inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. 
 

1. Dop för de döda. Under själva dopet, som förrättas i ett stort kar som står på tolv fullskaliga 
statyer föreställande oxar, får en levande person agera i den avlidnes ställe. Patronen, som en 
deltagare i en tempelceremoni kallas, är klädd i en vit dopklädnad och blir helt nedsänkt i 
dopvattnet. Det ställföreträdande dopet, som är den oftast utförda tempelritualen, förrättas 
med följande dopformel: "Broder (eller syster) , i kraft av den auktoritet jag har, döper jag dig 
som ställföreträdare för , som är död, i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, 
amen."294 Omedelbart efter dopakten, lägger de officierande tempelarbetarna sina händer på 
den ställföreträdande döpte och överför den Helige Ande till den döde, som också upptas som 
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medlem i kyrkan. Avlidna män ordineras sedan till äldste och medlemmar av det 
melkisedekska prästadömet. 

Teologisk grund för de ställföreträdande dopen finner mormonerna i en lära som Joseph 
Smith offentligt introducerade år 1840, när han började predika för sin kyrka att de som dött 
utan att ha tillhört mormonkyrkan kan få en andra chans till frälsning i dödsriket. Bibliskt stöd 
för sin lära ansåg sig Joseph finna i Mal 4:5f och de dunkla orden i 1 Kor 15:29. Texten från 
Första Korintierbrevet är en av de mest centrala bibeltexterna i mormonkyrkans teologi, vilket 
är förvånande eftersom den är en av de mest svårtolkade texterna i hela Bibeln. Textstudier 
visar emellertid att mormonerna långt ifrån står på säker grund i sin tolkning av 1 Kor 
15:29.295

Det finns inga bevis för att den kristna församlingen någonsin har accepterat dop för de 
döda av det slag som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga praktiserar. En sådan 
doppraxis är omöjlig att förena med Nya testamentets undervisning. Apostlarna lärde alltid att 
dopet förutsätter ett personligt ställningstagande för Kristus. Mormonernas dop för de döda är 
dessutom svårt att harmoniera med tanken på människans fria vilja, en ides mormonerna själ-
va starkt betonar i sin förkunnelse. 

Genom att agera i de dödas ställe får de levande mormonerna förmånen att bli "frälsare på 
Sions berg",296 när de återlöser sina förfäder. Samtidigt tror mormonerna att det 
ställföreträdande tempelarbetet också är nödvändigt för de levandes frälsning. "Våra fäder kan 
inte bli fullkomliga utan oss; vi kan inte bli fullkomliga utan dem. "297

Ställföreträdande tempelarbete kan utföras för avlidna "hedningar" från ett år efter deras 
frånfälle. Att förrätta sådant arbete för de döda kallade Joseph Fielding Smith för "den största 
plikten"298

Tempelarbetet utförs endast för avlidna människor vars namn är dokumenterade. Det är 
för att finna de dödas namn som mormonerna bedriver släktforskning. Inom mormonkyrkan 
är det något av en plikt att om möjligt spåra sina förfäder minst fyra generationer tillbaka. 

Resultaten av mormonernas omfattande släktforskning omsätter de sålunda i praktisk 
tempeltjänst. Upp till 200-300 ställföreträdande dop kan förrättas på en timme. Inte sällan 
låter man ungdomar agera i de avlidnas ställe. Barn som har fyllt tolv år kan nämligen beviljas 
tempelrekommendationer som gäller för ett besök för att låta döpa sig för döda. 

2. Endowment. I början av maj 1842 invigde Joseph Smith nio utvalda män i en ny och hemlig 
ceremoni, som påstods vara förbunden med speciella välsignelser. Dessa tio män invigde 
sedan ytterligare personer i de heliga beseglingsriterna. I slutet av september 1843 fick de 
första kvinnorna delta i dessa begåvningsceremonier. 

Ordet endowment kan översättas med tesegling, eller begåvning. De svenska mormonerna 
använder dock i regel det engelska ordet som beteckning för ceremonin, som anses ge ökad 
andlig insikt och beskydd av högre makter. 
Endowment kan utföras för såväl levande som döda. Endast medlemmar av det melkisedekska 
prästadömet med hustrur får tillåtelse att delta i endowmentceremonin. Ensamstående kvinnor 
och män som är värdiga kan också få sin endowment. 

Under ceremonin är deltagarna iklädda särskilda dräkter. Innan patronerna tar på sig dessa 
blir de föremål för en rituell tvagning som också kan utföras ställföreträdande för avlidna. 
Under denna akt hålls män och kvinnor åtskilda. Patronerna är iklädda en poncho som är 
öppen i sidorna. Tvagningen utförs för att "ni må bli rena från detta släktes blod och 
synder."299

De rituella tvagningarna äger rum i en liten kabin, med patronen liggande eller sittande i 
ett badkar. Hela kroppen tvättas, och över de viktigaste kroppsdelarna uttalar tempelarbetarna 
välsignelser. Akten avslutas med handpåläggning, varvid patronen beseglas vid tvagningen, så 
att den verkligen får avsedd andlig verkan. Sedan blir patronen smord med helig olja. Syftet 
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med smörjelsen är att patronen skall bli "en kung och en präst (drottning och prästinna) till 
den Allrahögsta Guden, för att därefter härska och regera för evigt i Israels hus." Precis som 
vid tvagningen konfirmeras smörjelsen vid en efterföljande akt. 

Nästa del i ritualen består i att patronen blir påklädd "det heliga prästadömets klädnad", 
som mormonerna sedan dygnet runt bär resten av sina liv. Rättrogna mormoner är också 
iklädda denna dräkt när de begravs. Tempelklädnaden (ofta kallad garment), liknar ett 
underplagg eller en kroppsstrumpa och "representerar klädnaden som gavs till Adam när han 
befann sig naken i Edens lustgård." Om man alltid bär sin garment, har man Guds löfte att 
"den kommer att vara en sköld och ett skydd för dig mot förstörarens makt." 

Tillsammans med tempelklädnaden får patronen också ett nytt, hemligt, namn. Liksom 
tempelklädnaden påstås det nya namnet besitta vissa magiska egenskaper. Oftast är dessa 
namn hämtade ur Bibeln. Vanliga namn är Abraham, Josef, Mose, Marta, Maria eller Naomi. 
Alla personer som ingår i den grupp som genomför endowmentceremonierna, får samma 
manliga eller kvinnliga namn.300

Det nya namnet kommer männen att kallas vid när de reses ur sina gravar vid 
uppståndelsen, tror mormonerna. Männen får sedan i sin tur uppväcka hustrun med hennes 
nya namn. I denna föreställning finner vi förklaringen till att de manliga mormonerna inte får 
yppa sitt nya namn till någon annan, medan kvinnorna endast får säga namnet till sin make, 
som en dag skall väcka henne ur graven. 

Tvagningen, smörjelseakten och påklädandet av patronens garment utgör förberedande 
ordinationer till den egentliga endowmentceremonin. 

Innan själva endowmentceremonin börjar får deltagarna återvända till 
omklädningsrummen, där de tar på sig de vita kläder (skjorta, byxor, bälte, strumpor, slips och 
mockasiner för männen) som de bär under den cirka en och en halv timme långa ceremonin. 
Vitklädda går sedan patronerna till templets skapelserum. Där får de med hjälp av en 
bandinspelad föreläsning motta instruktioner som förklarar innebörden i de förberedande 
ordinationerna. Patronerna får lära sig att "endowment är till för att förbereda er för 
upphöjelse i det celestiala riket." De instrueras också i alla förpliktelser som hör till 
begåvningarna. 

Endowmentceremonin är uppbyggd så att den illustrerar den s k frälsningsplanen och är 
en symbolisk vandring från det kaos som rådde före skapelsen till det celestiala riket. En 
tredjedel av endowmentceremonin består av filmvisning, då deltagarna ser en framställning av 
mormonismens version av skapelsen, Edens lustgård och syndafallet. I framställningen av 
skapelsen agerar Elohim, Jehova och Mikael, som är identisk med Adam före skapelsen. När 
handlingen kommit till Edens lustgård, agerar Elohim, Adam, Eva och Lucifer. Elohim spelar 
rollen av ceremonielmästare. Den dramatiska framställningen av återlösningsplanen avbryts 
flera gånger av att patronerna får ingå edsförbund och lära sig hemliga handslag och tecken. 

Innan den dramatiserade framställningen på filmduken förlägger handlingen till "den 
ensliga och öde världen", d.v.s. den telestiala världen, får patronerna aktivt delta i några 
moment. 

Först får de underordna sig "Lydnadens lag" som är ett förbund, i vilket kvinnorna går ed 
på att lyda sina män på samma sätt som dessa lyder Gud. Denna lag anses ha sin förebild i ett 
löfte som Eva gav till Adam. "Offerlagen" innebär att deltagarna inför Gud lovar att offra sig 
själva och allt de äger för Guds rike. Förebilden till detta förbund är det offer Adam gjorde på 
ett egenhändigt byggt altare sedan han hade blivit utdriven ur Eden. 

Samtidigt som dessa båda förbund ingås får patronerna lära sig särskilda gester med 
kroppen. För att få tillträde till den telestiala världen, måste patronerna behärska "det aronska 
prästadömets första kännetecken", vilket man ger genom att "greppa höger hand och placera 
tummens led direkt över handens första knoge". Kännetecknet består av fyra delar: ett 
handgrepp, ett hemligt namn, ett tecken och en straffgest. Det hemliga namnet är detsamma 
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som patronen fick under de förberedande ordinationerna. Tecknet utförs genom att patronen 
för sin högra arm i rät vinkel, samtidigt som han håller fram handflatan med fingrarna 
sammanpressade och tummen utsträckt. Straffgesten utför man genom att placera höger-
handens tumme under vänster öra, med handflatan vänd nedåt. Tummen dras sedan snabbt 
över halsen till höger öra, för att markera vad som kommer att hända den som yppar något om 
endowmentritualens innehåll för utomstående. Medan patronerna repeterar straffgesten, får de 
sedan avge följande löfte: "Jag tänkerpå det nya namnet och sluter förbund att jag aldrig 
kommer att avslöja det aronska prästadömets första kännetecken, med dess medföljande 
namn, tecken och straff. Hellre än att göra så ville jag låta mitt liv bli taget ." 

Nästa steg i ritualen är fortsatt filmvisning. Handlingen är nu förflyttad till "den ensliga 
och öde världen", och förutom Adam, Eva och Lucifer uppträder en person som spelar en 
kristen predikant. I framställningen presenteras de kristna kyrkornas gudstro och andra vitala 
lärosatser, t ex rättfärdiggörelsen genom tron, som ideer inspirerade av Lucifer. Med 
predikanten sluter Lucifer också ett ekonomiskt fördelaktigt avtal. Predikanten får en 
välbetald anställning av Lucifer för att via kyrkorna föra ut sataniska läror. Efter denna scen 
träder Petrus in i bilden, och det är dags för patronerna att ingå det förbund som kallas 
"Evangeliets lag". 

När patronerna ställer sig under "Evangeliets lag", förbinder de sig att i sina liv följa vissa 
etiska krav: "att undvika lättsinnighet, högljutt skratt, illvilligt tal om Herrens smorda, 
missbruk av Guds namn, och varje annan ohelig och oren vana". Detta förbund markerar i 
ritualen övergången från gammaltestamentlig tid till evangeliets tidsålder. 

Efter att ha avlagt eden till "Evangeliets lag" tar patronerna på sig "det heliga prästadömets 
dräkt", till vilken hör huvudbonad och ett förkläde som skall föreställa ett fikonlöv. Iklädda 
denna ämbetsskrud, får patronerna sedan lära sig "det aronska prästadömets andra kännetec-
ken" med tillhörande straffgest. "Det aronska prästadömets andra kännetecken" avslutar den 
första delen av endowmentritualen. 

Ritualens andra huvudavdelning illustrerar den terrestriala världen. Detta moment inleds 
med att patronerna ingår ett förbund söm kallas "Kyskhetens lag". De deltagande paren 
(endowment är i första hand tänkt för gifta par) lovar att endast ha sexuellt umgänge med sin 
äkta hälft. Trohetslöftet följs sedan av "det melkisedekska prästadömets första kännetecken". 
Efter detta kännetecken får patronerna underordna sig "Invigningens lag", då de förbinder sig 
att överlämna sin tid, sina talanger etc, till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga "för att 
bygga upp Guds rike på jorden och etablera Sion." 

"Det melkisedekska prästadömets andra kännetecken" skiljer sig något från de tre 
föregående kännetecknen. Medan patronerna håller upp sina händer över huvudet, instrueras 
de säga "Pay lay ale", samtidigt som de sänker armarna. Mormonerna påstår att dessa ord är 
ren adamitiska och betyder "O Gud, hör min muns ord". Ordens exakta betydelse är inte fullt 
klarlagd, men vissa kritikers teori att de är en åkallan av Lucifer måste på sakliga grunder 
avvisas.301

Endowmentritualens avslutande höjdpunkt är en ceremoni framför templets förlåt, som 
symboliserar gränsen till det celestiala riket. Stående framför förlåten får patronerna lyssna till 
en föreläsning, som innehåller förklaringar och repetition av det som hittills har skett under 
endowmentritualen. Föreläsningen avslutas med att patronerna invigs i "Bönens sanna 
ordning". Patronerna får parvis ställa sig i en cirkel runt ett altare. Officianten repeterar de 
fyra kännetecknen med tillhörande gester och patronerna får recitera orden "Pay lay ale". När 
de hemlighetsfulla orden uttalats tre gånger, får kvinnorna beslöja sina ansikten, paren böja 
knä och en bönestund inleds. 

När böneringen har upplösts placeras varje patron framför en avgränsad sektion av 
förlåten. Officianten förklarar sedan innebörden i de fyra "prästadömets heliga märken" som 
finns på varje avdelning av förlåten. De fyra märkena är: vinkelhake, kompass, navelsmärke 
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och knämärke. Motsvarande märken finns också på patronens tempelklädnad (garment). I 
förlåten finns också en öppning, genom vilken en tempelarbetare kan sticka ut sina händer, 
när han kontrollerar att patronen behärskar prästadömets fyra heliga kännetecken. 

Framför förlåten får sedan patronerna för tempelarbetaren, som spelar rollen av Gud, 
demonstrera att de korrekt kan utföra prästadömets fyra kännetecken med dess handgrepp, 
namn och tecken. När patronerna visat att de behärskar de lärdomar de fått ta del av i templet, 
släpps de in till andra sidan av förlåten. Detta symboliserar inträdet i det celestiala riket. 
Själva akten framför förlåten blir en repetition av det som väntar den trogne mormonen efter 
uppståndelsen. 

Bakom förlåten finns templets elegant inredda celestiala rum. Här får patronerna vänta på 
varandra tills hela gruppen av deltagare klarat av inträdesprovet till den celestiala världen. När 
gruppen har samlats i det celestiala rummet får patronerna återvända till sina omklädnings-
rum, där de åter tar på sig sina egna kläder. De som för första gången deltagit i en 
endowmentceremoni får i fortsättningen bära sin tempelklädnad (garment). 

3. Beseglingar. Inne i mormontemplen finns också ett antal rum där s.k. beseglingsceremonier 
förrättas. Dessa teseglingar, som anses ha stor betydelse för evigheten, är av två slag: 
tempelvigslar för tid och evighet samt familjebeseglingar. I likhet med endowmentritualen 
utförs dessa teseglingar för både levande och döda. 

Till skillnad från andra vigslar tror mormonerna att tempelvigslarna har evig giltighet och 
därmed gör det möjligt för de äkta makarna att fortsätta sitt äktenskapliga samliv och även 
föda barn under evigheten. Mormonerna tror också att de kommer att kunna skapa nya världar 
för sina barn att härska över. "Alla äktenskap är ämnade att vara eviga, men endast de som 
bekräftas av någon som har den beseglande kraften kan vara det."302 Mormonkyrkan lär också 
att endast de som har ingått s k celestiala äktenskap kan uppnå det celestiala rikets tredje 
avdelning och bli gudar i nästa liv. 

För att få tillåtelse att ingå celestialt äktenskap måste det äkta paret kunna uppfylla vissa 
krav. Makarna måste givetvis ha beviljats tempelrekommendationer och mannen måste "ha 
förberett sig själv och accepterat kallelsen att tjäna i det heliga melkisedekska 
prästadömet."303 Mannen och kvinnan måste dessutom ha mottagit sina endowments. I likhet 
med endowmentritualerna är tempelvigslarna hemliga. Endast mormoner som tillhör den inre 
familje- och vänkretsen får närvara vid dessa ceremonier.304

Själva vigselceremonin är betydligt kortare än den omfattande endowmentritualen. 
Officianten avslutar vigselakten med följande ord: "I kraft av det heliga prästadömet och den 
auktoritet jag är beklädd med, förklarar jag dig, , och lagligen för man och hustru för tid och 
för all evighet, och jag beseglar er med den heliga uppståndelsens välsignelser…"305

Familjebeseglingar utförs för att adopterade barn och barn födda innan föräldrarna hade 
ingått celestialt äktenskap skall få möjlighet att vara tillsammans med sin familj under 
evigheten. Ofta förrättasdenna ceremoni omedelbart efter tempelvigseln, medan de äkta 
makarna fortfarande böjer knä vid altaret. Föräldrarna tar varandras händer med ett 
"patriarkaliskt grepp",306 och barnen lägger sina händer på föräldrarnas händer. Officianten 
står bakom familjefadern, när han uttalar de beseglande orden: "I det heliga prästadömets 
auktoritet, beseglar jag dig, __________(handlar som ombud för _________, som är död) och 
________, och __________, etc till din fader, __________, och till din moder __________, 
för tid och all evighet, som arvinge (eller arvingar) (med alla barnen) som om ni var födda in i 
det nya och eviga förbundet, i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen."307

Celestiala äktenskap och familjebeseglingar var under 1800-talet förknippade med 
mormonernas polygami. Det förekom t ex att Joseph Smith och andra framstående mormoner 
efter sin död blev beseglade med ett stort antal kvinnor, som önskade tillbringa evigheten 
tillsammans med dessa män.308
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4. Den andra smörjelsen är den minst bekanta och mest hemlighetsfulla av mormonernas 
tempelritualer. Efter 1926 utförs denna ordination endast av presidenten för Jesu Kristi Kyrka 
av Sista Dagars Heliga. Sedan dess har ett fåtal personer befunnits värdiga denna 
"välsignelse", som idag är fullständigt okänd för de flesta mormoner.309 Den text med den 
andra smörjelsens ritual som en tysk forskare för några år sedan presenterade i en avhandling 
är tyvärr ett alster av mästerförfalskaren Mark Hoffmann, varför vi får konstatera att själva 
ritualen fortfarande är okänd för utomstående.310 Eftersom det är förbjudet att tala om riten, 
kommer det förmodligen att dröja länge innan alla dess hemligheter blivit avslöjade. 

Innebörden i den andra smörjelsen är emellertid känd. Ritualen medför att den som blir 
smord redan under sitt jordeliv kan vara förvissad om att vara "kung och präst åt Gud", vilket 
är detsamma som att själv vara en gud. Om dessa personer skrev McConkie: "Herren beseglar 
deras upphöjelse vid dem, medan de ännu är i detta livet."311 De som fått den andra 
smörjelsen måste därför vara de enda mormoner som kan göra anspråk på att med säkerhet 
veta att de är frälsta. 

Med sina tempelritualer har mormonkyrkan mycket tydligt distanserat sig från biblisk 
kristendom. De hemliga ritualerna gör att man har svårt att undgå att likna mormonkyrkan vid 
ett hemligt sällskap med en initierad inre krets som är ensam om att ha full inblick i 
sällskapets läror. Visserligen meddelar mormonernas tempelritualer inga läror som inte 
förkunnas i andra sammanhang inom mormonkyrkan. Ritualerna får dock den effekten att de 
skapar en avgränsad grupp inom mormongemenskapen. Kritiken mot hemlighetsmakeriet 
bemöter mormonkyrkan med argumentet att templen är öppna för alla som vill inrätta sina liv 
efter det som krävs för att man skall beviljas tempelrekommendation. 

Mormonerna brukar hävda att deras ritualer till sin karaktär inte är hemliga utan heliga 
(sacred not secret). De menar också, att en "noggrann läsning av Skrifterna avslöjar att Herren 
inte talade om allt till alla människor. "312 Jesu ord i Joh 18:20-21 påminner oss dock om att 
hemlighetsmakeri och evangelium är oförenliga. Aposteln Paulus ord i 2 Kor 4:1-3 visar 
också att de första kristna var vana vid att evangeliet lades fram "öppet", så att "varje 
människa" kunde bedöma det som förkunnades. 

Främmande för andan i evangeliet är också de vedergällningseder patronerna långt in på 
1900-talet fick avlägga under endowmentritualen.313 Dessa eder innebar att patronerna fick 
lova att hämnas Joseph och Hyrum Smiths död. 

Hemlighetsmakeriet fungerar inte endast som en skyddsmur, utan blir också ett verksamt 
instrument för psykisk påverkan av tempelmormonerna. Att säga nej när kyrkan kallar till 
uppdrag blir näst intill omöjligt för en person som i endowmentritualen under ed lovat att utan 
förbehåll ge hela sitt liv och alla sina ägodelar till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. 
Följande citat av mormonaposteln Boyd K Packer visar att generalauktoriteterna är väl 
medvetna om det tryck de kan utöva med hjälp av tempelriternas eder: 

"Det första presidentskapet rapporterar regelbundet till de tolvs kvorum, att när de har 
kallat en man och hans hustru till att rådslå med dem huruvida eller inte de accepterar en 
missionskallelse, är det omedelbara svaret 'vi har varit i templet!' Det betyder: vi är i 
förbundet. Ordet förbund är ett kraftfullt motiverande ord. Det får män och kvinnor och barn 
att höja sig över sig själva och komma inom räckhåll för celestial upphöjelse."314

Rasläran  
Fram till 1978 var negrer utestängda från mormonkyrkans prästadöme, vilket innebar att de 
förvägrades rätten att kunna bli gudar. Äldre färgade manliga mormoner fick finna sig i att 
underordna sig vita pojkar i lägre tonåren. Dessutom visste de att deras enda chans att nå det 
celestiala riket var att bli tjänande andar åt de vita gudarna. 

Mormonkyrkan har framstått som ett av segregationens starkaste fästen i USA. I en bok 
som mormonkyrkans bokförlag fortfarande ger ut står det: "I vid mening har kastväsen sina 
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rötter och sitt ursprung i själva evangeliet, och när det fungerar enligt gudomligt påbud, är de 
resulterande följderna och segregationen rätt och passande och har Herrens gillande… 
Segregation och kastväsen kommer att fortsätta att finnas i en framtida evighet. "315 Ledande 
apostlar i mormonkyrkan har också påstått att gärningar i föruttillvaron avgör hur en 
människa får leva och var på jorden hon blir född. 

Joseph Smiths inställning till negrer var något kluven. Samtidigt som han vid flera 
tillfällen försvarade deras rättigheter, kunde han ta ställning för slaveriet i Sydstaterna.316 
Brigham Young betraktade negerslaveriet som en institution, enligt "den Allsmäktiges 
beslut".317 I en predikan den 9 oktober 1859 fällde Young följande kommentar om negern: 
"Herren satte ett märke på honom, vilket är platt näsa och svart skinn… och därtill är en 
annan förbannelse uttalad över samma ras - att de skall vara 'tjänares tjänare', och det kommer 
de att vara tills förbannelsen är avlägsnad".318

Gudomlig sanktion för sin rasism fann mormonerna i Abrahams bok, som ingår i Den 
kostbara pärlan. I Abraham 1:26-27 står det att Farao, som var av Hams släktlinje, "icke hade 
rätt till prästadömet". Hams söner är enligt mormonerna negrernas förfäder, som betraktas 
som ett förbannat släkte. 

Den 8 juni 1978 meddelade kyrkans generalauktoriteter att president Kimball hade 
mottagit en uppenbarelse om att prästadömet hade öppnats för svarta. Därmed fick negrer 
möjlighet att bli fullvärdiga medlemmar. 

Den ändrade policyn gentemot negrer löste stora problem för mormonkyrkan, som stod 
under hårt opinionstryck. Samtidigt skapades nya svårigheter. President Kimballs 
uppenbarelse stred såväl mot Abrahams bok som mot "inspirerade" yttranden av flera av hans 
företrädare. Dessutom kunde Spencer W Kimball aldrig publicera själva uppenbarelsen, vilket 
är märkligt. Mormonkyrkan gör ju anspråk på att vara ledd av profeternas uppenbarelser. Ett 
yttrande av Kimball i Time pekar knappast på att det var en gudomlig uppenbarelsen han fick: 
"Jag tillbringade en hel del tid ensam i templet för att be om ledning, och där utvecklades 
programmet gradvis i sin helhet".319

Månggiftet  
Fastän officiellt avskaffat redan 1890 är månggiftet den lära som satt djupast spår i mormonismens 
historia. 

Läran om "plurals äktenskap" introducerades officiellt i mormonkyrkan år 1852. För den 
innersta kretsen kring Brigham Young var månggiftet ingen nyhet. Gudomlig sanktion fick 
polygamin genom en av Joseph Smiths uppenbarelser den 12 juli 1843. Denna uppenbarelse 
var ursprungligen adresserad till Emma Smith för att hon inte kunde acceptera att hennes man 
skaffade sig nya hustrur. 

Uppenbarelsen innehåller bl a en teologisk motivation för månggiftet, som kallas "ett nytt 
och evigt förbund", som Joseph måste hålla,320 om han ville få Guds fulla välsignelse och 
undgå att "bliva fördömd".321 Att ingå månggifte liknas i uppenbarelsen vid att utföra 
"Abrahams gärningar"322 och de som lyder uppenbarelsens påbud får löftet att de kommer att 
"vara gudar, emedan de äro oändliga".323 De som inte blir polygamister får enligt profetians 
ord nöja sig med att bli änglar i det tillkommande. 

Enligt Josephs uppenbarelse levde många av de gammaltestamentliga gudsmännen i 
polygami, därför att de lydde Guds befallning till dem. Det är visserligen sant att många av de 
ledande personerna i det gamla Israels historia levde med flera hustrur, men ingenstans i 
Gamla testamentet står det att Gud hade gett sin sanktion till månggiftet.324 Inte heller 
Mormons bok framställer polygamin som en rättfärdig princip. Liksom Gamla testamentet 
fördömer Mormons bok sedvänjan att en man har mer än en hustru.325
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Brigham Young gav i sin förkunnelse en teologisk grund för månggiftet. Han hävdade t ex 
att Jesus var polygamist: "Skriften säger att han, Herren, kom gående i templet med hela sitt 
följe; jag vet inte vilka de var, om inte hans fruar och barn.326

I en predikan förklarade Brigham Young att "denna monogama ordning, så aktad av 
moderna kristna som ett heligt sakrament och en gudomlig institution, är inget annat än ett 
system inrättat av en rövarliga."327 Young gav också monogamin skulden för all prostitution 
och otukt i de s k kristna länderna.328

I amerikansk press utmålades de polygama mormonledarna som orientaliska paschor med 
stora harem. Verklighetens polygami i Utah utövades inom ramarna för en sträng puritansk 
etik med en strikt patriarkalisk ordning. Flera av mormonkyrkans högsta ledare, däribland 
Brigham Young själv, vittnade om att det var med stor tvekan de beslöt sig för att lyda Joseph 
Smiths undervisning om månggifte. 

Redan i Joseph Smiths uppenbarelse den 12 juli 1843 gjordes månggiftet till en 
frälsningsfråga. Den andra generationens mormonledare betonade också mycket starkt att 
människans frälsning var beroende av hennes inställning till månggiftet. Brigham Young 
lärde: "De enda män som kan bli gudar, till och med Guds söner, är de som träder in i 
polygami."329

Andelen invånare i Utah som i slutet av 1800-talet var polygamister har uppskattats till ca 
12-20 %. Mormonen Van Wagoner uppger i sin studie av månggiftet att 20-40 % av alla 
familjer i Utah var polygama, och att dessa uppfattades som en förebildlig minoritet inom 
mormonkyrkan.330 Ju högre upp män var i mormonhierarkin, desto vanligare var det att de 
hade flera fruar. Bland de allra högsta ledarna inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
förekom överhuvudtaget inga monogamister. Det hände också att män som underlät att skaffa 
sig flera hustrur uppmanades att avsäga sig sina förtroendeuppdrag inom kyrkans 
prästadöme.331

Mormonkyrkan brukar i vår tid ursäkta månggiftet med argumentet att det rådde ett stort 
kvinnoöverskott bland, "de heliga". I verkligheten var det inget kvinnoöverskott bland 
mormonerna under 1800-talet. Tvärtom fanns det långt fler män än kvinnor, både i Nauvoo 
och Utah.332

När kyrkans president Woodruff utfärdade manifestet mot månggifte år 1890 bröt han mot 
flera utfästelser, som han själv och hans företrädare hade gjort. I manifestet slog Woodruff 
fast: "Vi lära ej polygami eller månggifte, ej heller tillåta vi några personer att inträda i 
detsamma."333 Manifestet innebar emellertid inte att mormonkyrkan abrupt upphörde med 
månggifte. Enligt manifestets text var det ingen befallning utan ett råd att tillämpa monogami. 
Internt förklarade Woodruff att hans manifest inte berörde redan ingångna äktenskap. 
Dessutom kom de flesta höga mormondignitärerna att själva bryta mot manifestet under de 
närmast följande åren. Woodruff gifte sig med åtminstone en ny kvinna efter år 1890. Joseph 
F Smith, som blev kyrkans president 1901, hade fem fruar. Fram till 1904, då mormonkyrkan 
utfärdade sitt s.k. andra manifest som definitivt gjorde slut på polygamin, gifte sig flera 
mormoner med nya kvinnor i Kanada, Mexiko och till och med i USA, under strängaste sek-
retress.334

Syftet med Woodruffs manifest var inte att stoppa månggiftet, utan att hindra regeringen i 
Washington från att krossa mormonkyrkan. Under trycket från den federala regeringen, hade 
mormonkyrkan tidigare gett upp sina politiska ambitioner i Utah. År 1890 riskerade Woodruff 
att kyrkan, som redan var hårt trängd av myndigheterna, inte skulle överleva länge till. 
President Woodruff var övertygad om att förföljelserna mot "de heliga" tydde på att 
tusenårsriket stod för dörren. Därför kunde han kosta på sig att utfärda manifestet, som han av 
allt att döma till en början själv inte betraktade som någon uppenbarelse.335

Idag utesluter Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga alla medlemmar som ingår 
månggifte. Samtidigt har man fortfarande kvar Joseph Smiths uppenbarelse från den 12 juli 
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1843 i Läran och förbunden. Som princip tror mormonerna också att månggiftet är riktigt. I 
mormonernas eskatologiska hopp ingår förväntan att polygamin kommer att återupprättas i 
tusenårsriket.336 Det är därför inte förvånande att det finns mormoner som anser sin kyrka 
vara inkonsekvent i förhållande till Joseph Smiths uppenbarelse och i besvikelse vänder sig 
till någon av de fundamentalistsekter som fortfarande praktiserar månggifte.337

Blodförsoningen  
När Brigham Young och hans medarbetare i mitten av 1800-talet utan nämnvärd insyn kunde 
styra sitt rike bland Klippiga bergen med järnhand, nåddes allmänheten i östra USA flera 
gånger av rykten om att mormonerna utförde ritualmord. Mormonernas blodiga illdåd blev ett 
känsligt ämne i den nordamerikanska pressen och berättelserna om dessa grymheter nådde 
långt utanför USA. Denna populära bild av mormonismen finns t.ex. återspeglad i noveller av 
Mark Twain och Arthur Conan Doyles kriminalberättelse En studie i rött, i vilken Sherlock 
Holmes spårar mördare direkt till Utah. 

Mest sensationellt med de mord och oförklarliga försvinnanden, som uppgavs ha inträffat 
i Utah, var att de sattes i förbindelse med mormonkyrkans förkunnelse. Enligt flera vittnen 
lärde kyrkans ledare sina medlemmar att det fanns synder som endast kunde försonas genom 
att den skyldige utgjöt sitt eget blod. 

Officiellt hävdar mormonkyrkan att s.k. blodförsoning aldrig har ägt rum och att läran är en 
uppfinning av kyrkans fiender. Joseph Fieiding Smith gjorde bl.a. följande uttalande: "Visste 
ni inte att inte en enda människa någonsin har 'blodförsonats', som ni behagar uttrycka det, för 
avfall eller någon annan orsak?"338 Samtidigt som Joseph Fielding Smith förnekade att 
blodförsoning hade praktiserats av "de heliga", försvarade han den princip som låg bakom 
läran. Han menade nämligen att det finns synder som är "så svåra att de placerar syndarna 
utom räckhåll för Kristi försonings kraft. "339 För dessa människor ansåg Joseph Fielding 
Smith att det endast fanns en utväg: "att låta sitt eget blod utgjutas för att så vitt det är möjligt 
få synderna försonade."340 Om denna princip påstod Joseph Fielding Smith: "Det är en biblisk 
lära och finns i alla kyrkans standardverk."341

Under den s.k. reformationen i Utah i slutet av 1850-talet höll Brigham Young och hans 
kolleger flera predikningar i vilka de utlade blodförsoningens innebörd. I en predikan 1857 
gjorde Young följande påstående: "Detta är att älska vår nästa som oss själva: om han behöver 
hjälp, hjälp honom; och om han önskar få frälsning och det är nödvändigt att utgjuta hans blod 
på marken så att han kanske blir frälst, utgjut det… Detta är sättet på vilket vi älskar 
mänskligheten. "342 Att Brigham Young vid flera tillfällen förkunnade blodförsoning, kan 
beläggas med ett stort antal citat ur hans nedtecknade predikningar.343

Med säkerhet har fastställts att mormonerna i mitten av 1800-talet ansåg att följande 
förbrytelser endast kunde försonas med syndarens eget blod: mord, äktenskapsbrott, stöld, 
missbruk av Guds namn, vägran att ta emot evangeliet, giftemål med negrer, avfall från tron, 
avslöjande av de hemliga tempelförbunden, falskt vittnesmål och förfalskning.344 Från flera 
tillförlitliga förstahandskällor vet vi att blodförsoning praktiserades vid upprepade 
tillfällen.345

Flera seriösa historiker har efter källkritisk prövning konstaterat att denna blodiga lära 
verkligen tillämpades i Utah i mitten av 1800-talet. Historikern Stanley P Hirshson menar att 
"blodförsoning var hjärtat av reformationen… och den gick hand i hand med Youngs anspråk 
på ofelbarhet."346 Hirshson uppger också att "daniterna, Youngs hemliga arme, genomdrev 
denna lära".347 Gustive O Larson, professor i historia vid Brigham Young-universitetet, 
medgav: "Enligt rapporter från aktningsvärda ögonvittnen verkställdes domen med medgi-
vande av förbrytaren, som gick till sin okonsekrerade grav i full förvissning om sin frälsning 
genom utgjutande av blod. "348
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Mormonerna önskar att blodförsoningen skall vara ett glömt kapitel i deras historia, men 
likväl försvarar kyrkans ledare principen bakom läran. Mormonkyrkans generalauktoriteter är 
eniga om att för vissa synder måste människan sona med sitt eget liv. Man förväntar sig också 
att blodförsoning kommer att tillämpas när Guds rike i full kraft upprättas på jorden.349

Även i vår tid har det förekommit att vissa extrema mormonfundamentalister tillämpat 
blodförsoning. Under 1970-talet utfördes flera mord i USA av fanatiker som ville återupprätta 
den gamla läran från Brigham Youngs glansdagar. Så sent som 1984 dödades en kvinna och 
hennes 15 månader gamla dotter för att deras synder skulle bli sonade.350

Det återupprättade evangeliet? 
Om mormonerna omfattar det sanna evangeliet, borde vi hos dem finna en lära som står i full 
överensstämmelse med en biblisk världsåskådning. De läromässiga skillnader som finns 
mellan mormonkyrkan och kristenheten beror emellertid inte på att "de heliga" mer strikt 
håller sig till Bibeln. Tvärtom skiljer sig mormonerna från de kristna, genom att de på flera 
avgörande punkter avviker från det bibliska budskapet. 

Trots att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga formulerar sitt budskap i bibliska termer 
spelar Bibeln en relativt underordnad roll i mormonteologin. Betecknande är att författarna till 
en av mormonkyrkans uppbyggelseböcker varnar för "bibelbedrägeriet", eftersom det 
"grundläggande felet hos bibeldyrkarna är läran om Bibelns ofelbarhet."351

De auktoritativa verk som Joseph Smith påstod hade tillkommit genom uppenbarelse 
(Läran och förbunden, Den kostbara pärlan), innehåller tankegångar som närmast hör hemma 
i en ockult världsåskådning. Dessutom har flera studier visat att Joseph Smith fångade upp 
ideer som låg i tiden och, förmodligen omedvetet, bäddade in dem i sina uppenbarelser.352

Docent Åke V Ström har i en uppsats presenterat flera likheter mellan Joseph Smiths 
förkunnelse och Delaware-indianernas religiösa föreställningar.353 Lenni Lenape-indianerna 
hade ett krönikeverk, Walam Olum, som ristades in på trätavlor. I likhet med Mormons bok 
uppger Walam Olum att indianerna härstammade från landet i öster, på andra sidan det stora 
havet. Docent Ström håller det inte för osannolikt, att Joseph Smith i sin ungdom hörde talas 
om Walam Olum.354

Mormonismens verklighetsuppfattning och henoteistiska gudstro uppvisar också likheter 
med vissa indianstammars föreställningar. Eftersom det fanns Delawareindianer i familjen 
Smiths grannskap, antar Åke V Ström att han kom i kontakt med deras religiösa 
föreställningsvärld och påverkades av den. 

Det är svårt att bevisa att Joseph Smith influerades av indianreligion. Lättare går det att 
belägga hur Joseph Smith tidigt i sin ungdom kom under inflytande av ockultism, vilket inte 
behöver utesluta att han också var inspirerad av vissa indianstammars tro. 

I klassisk ockultism återfinner vi flera av de idéer Joseph Smith förkunnade. Frimureriet, 
som är bärare av gamla esoteriska* traditioner, tror på den "store arkitekten", som inte har 
skapat världen ur intet.355 Iden att det finns flera världar är en vanlig tanke i ockulta 
åskådningar.356 Joseph Smiths föreställning att det inte existerar någon absolut gräns mellan 
ande och materia, finner vi också inom ockultism och esoterik.357 Att jorden inte består av 
död materia utan är ett levande väsen är en tanke med gamla anor i västerländska ockulta 
traditioner. Inom New Age omfattar idag många den s.k. Gaia-teorin, som anknyter till sådana 
traditioner.358

Mormonismens gudsuppfattning med sitt oändliga antal gudar som är underordnade 
opersonliga andliga lagar och principer för tankarna till den ockulta iden om gudaväsen, 

                                                 
* Esoterisk: hemliga läror som bara delges de invigda. De flesta former av ockultism är esoteriska till sin 

natur, liksom mormonernas tempelritualer. 
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underställda "Det Absoluta", ur vilket de är utgångna. När vi t ex hos Rudolf Steiner och 
teosofiska författare möter gudar, avses ett slags högre andliga väsen som lever under 
liknande villkor som människorna. Detsamma gäller gudarna i mormonismens teologi. I likhet 
med teosofer och antroposofer tror mormonerna också att de som nu är skapare har vunnit sin 
position genom att leva ett rätt liv under föregående existenser i mänsklig skepnad.359

Karaktäristiskt för mormonteologin är att den sätter in människan i en evig andlig evolution 
som går tillbaka till begynnelsen och fortsätter bortom graven.360 Att Joseph Smith betonade 
evolutionen trettio år före Darwin, trots att tanken helt saknas i Bibeln, är ingen tillfällighet.  

Inom ockultism och esoterik har utvecklingstanken applicerats på kosmos och människan 
sedan urminnes tider. I våra dagars New Age-tänkande är evolutionen också en grundtanke. 

Mormonernas positiva syn på syndafallet har också paralleller inom esoterik och 
ockultism, där man brukar betona att Bibelns berättelse om syndafallet är en förvanskad 
skildring av en i grunden positiv händelse. Genom att äta av den förbjudna frukten skaffade 
sig de första människorna den kunskap som är nödvändig för att kunna bli gudomliga. På 
liknande sätt lär mormonkyrkan att syndafallet var en nödvändig etapp på vägen mot 
människans upphöjelse till att bli en gud. 

Mormonkyrkans lära att det yttersta frälsningsmålet för människan är att bli en gud är på 
kollisionskurs med en biblisk världsåskådning. Hos vissa mormonteologer finner vi också 
tanken att människan bär på en gudomlig väsenskärna av det slag som hinduismens atman. I 
Bibeln beskrivs frälsningen aldrig som att människan själv blir gud. Där är det högsta målet 
att människan med upprättad identitet som Guds avbild får leva i evig gemenskap med Gud. 
Paralleller till mormonismens lära om upphöjelse till gudaskap återfinns inom ockultismen 
och den österländska mystiken, medan de helt saknas i Bibeln. 

Läran om tre olika himlar liksom tanken att det äktenskapliga samlivet fortsätter i 
evigheten hämtade Joseph Smith sannolikt från det svenska mediet Emmanuel Swedenborg 
och inte från Bibeln.361 Dop för de döda är ett bruk som aldrig har erkänts av den kristna 
kyrkan. I USA förrättades dock sådana dop redan på 1700-talet av ockultister i 
Pennsylvania.362

Tron på prästadömet som en gudomlig successionsordning, som går tillbaka till Adam, 
förekommer inte inom kristendomen. Tanken har emellertid klara paralleller inom frimureriet 
och olika former av magi, t ex äldre astrologi och kabbala. I Pennsylvania fanns Ephrata-
kommuniteten, en grupp rosenkreutzare†, som i början av 1800-talet praktiserade olika former 
av magi. Denna kommunhet var uppbyggd på ett sätt som starkt påminner om mormonernas 
prästadöme.363

Paralleller mellan ockultism och mormonism finner vi också i de hemliga tempelriterna 
och den med dessa sammanhängande tanken att människan måste lära sig bemästra vissa 
andliga lagar. Joseph Smith lärde redan 1839 ut vissa magiska tecken, "nycklar", som 
människan måste känna till för att nå den högsta härligheten.364 Han förkunnade också att 
frälsningen kommer av kunskap, och att kunskap är makt.365 Denna betoning av kunskap för 
tankarna till gnosticismen, även om Smith aldrig menade att den frälsande kunskapen är av 
samma natur som gnostikernas mystiska insikt. 

När de egyptiska handskrifterna från Nag Hammadi blev publicerade, gjorde några 
mormonforskare misstaget att använda dessa för att bevisa att de första kristnas tro påminde 
om mormonernas. Man fann t.ex. att Nag Hammadi-materialet innehöll tankegångar som 
återfinns i de hemliga tempelritualer som i vår tid utövas i mormontemplen.366 Om det finns 
paralleller mellan Nag Hammadi-skrifterna och mormonteologin, är det komprometterande 

                                                 
† Rosenkreutzare är en samlande beteckning på esoteriska traditioner som går tillbaka till Christian 

Rosencreutz, en uppdiktad figur, sannolikt skapad av den tyske teologen Johannes Valentin Andreae i början av 
1600-talet. De olika rörelser som betecknat sig som rosenkorsordnar har varit inspirationskällor för den moderna 
ockultismen. 
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för mormonerna. De egyptiska dokumenten är nämligen inte kristna, utan gnostiska. 
Gnosticismen var under antiken en andlig strömning som länge var kristendomens främsta 
konkurrent. I vår tid hålls gnostikerna i ära i ockulta kretsar, eftersom de har varit en viktig 
idekälla för den moderna ockultismen. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mormonteologin består av en blandning av 
föreställningar som hämtats från flera håll. Bibeln var den viktigaste källan när Joseph Smith 
formulerade sin lära, men samtidigt tog han starka intryck av ockulta föreställningar, och 
eventuellt också av sin hembygds indianreligioner. Detta utesluter därför att mormonismens 
förkunnelse är det autentiska evangeliet som har blivit återställt i de yttersta dagarna. 

 
En annan historia om Joseph 

Återställelsens profet? 
Mormonernas tro kretsar i hög grad kring människan Joseph Smith, som de anser vara den 
profet Gud utvalde för att återställa det sanna evangeliet på jorden. "Joseph Smith, Herrens 
profet och siare, har gjort mera - Jesus allena undantagen - för människornas frälsning än nå-
gon annan människa som har levat här."367

Ledarna för mormonkyrkan lär sina medlemmar att deras höga uppskattning av Joseph 
Smith bekräftas av samtida historiska källor. "Varje angrepp har misslyckats, vare sig det har 
riktats mot Joseph Smith eller Mormons bok . . . eller mot uppenbarelserna som han person-
ligen fick från Herren",368 framhöll Joseph Fielding Smith. 

Det är sant att många människor som mötte Joseph Smith blev djupt imponerade av hans 
personliga utstrålning. Han såg bra ut, var en god talare och genial ledare. I flera fall var det 
just ett personligt möte med Joseph som fick människor att bli mormoner. 

Flera berättelser ger bilden av att Joseph Smith var en man med personlig värme och 
medkänsla. När en färgad man vid namn Anthony blev arresterad i Nauvoo för att ha sålt 
alkohol på en söndag, fick Joseph reda på anledningen till lagöverträdelsen. Anthony var 
tvungen att tjäna pengar för att kunna friköpa ett barn som hölls som slav i Sydstaterna. 
Mormonprofeten sa till den ertappade: "Jag beklagar Anthony, men lagen måste följas och vi 
måste döma ut böter."369 Nästa dag kom Joseph med en häst till Anthony, med uppmaningen 
att sälja hästen så att han fick pengar till att friköps barnet. 

Till en fullständig bild av Joseph Smith måste också fogas de allvarliga anklagelser han 
under större delen av sitt liv utsattes för. Flera av de kritiska rösterna var onekligen 
överdrivna och osakliga, särskilt när de kom från personer som i besvikelse lämnat 
mormonkyran. Trots att mormonkyrkans officiella historieskrivning konsekvent avvisar alla 
negativa uppgifter från "avfällingar", har flera f d vänners berättelser tillmätts stort bevisvärde 
av kritiskt skolade historiker. Inom mormonkyrkan har under de senaste decennierna vuxit 
upp en generation historiker som företräder en klart liberal syn på Joseph Smith. Samtidigt 
som de bejakar många av de allvarliga anklagelserna mot profeten, menar de att en person 
inte behöver vara felfri för att vara profet. 

Anmärkningsvärt är att de flesta av de män som från början stod Joseph närmast med tiden 
vände honom ryggen. En rad vänner och medarbetare som lämnade Joseph levde i 
övertygelsen att Joseph var en fallen profet, medan andra, som John C Bennett, ansåg honom 
vara en bedragare.370

Om Joseph Smith är den profet som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga förkunnar, 
bör vi kunna förvänta oss att hos honom finna de karaktärsdrag som enligt Bibeln 
kännetecknar en gudsman. Att så är fallet påstår också mormonkyrkan. "Vi kan inte finna 
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någon person, förutom profeten Joseph Smith jr, som när fakta är kända framställer en bättre 
karaktär för världen",371 menade Brigham Young. 

Idealiserad ungdomstid 
En lämplig utgångspunkt för en historisk granskning av Joseph Smiths livsverk är hans 
skildring av hur han våren 1820 fick möta Fadern och Sonen. Denna berättelse är införd i Den 
kostbara pärlan, vilket innebär att den är kanoniserad som helig skrift inom mormonkyrkan. 
Mormonaposteln John A Widtsoe förklarade: "Den första synen 1820 är av största betydelse i 
Joseph Smiths historia. På dess verklighet vilar sanningen och värdet hos hans efterföljande 
verk. "372

Den tonårige Josephs syn i skogen utanför Palmyra har fått särskilt stor betydelse för 
mormonteologin, eftersom den används som bevis för att Gud har en fysisk kropp. 

Joseph inledde sin berättelse med att omtala att det var en väckelse i hembygden som 
våren 1820 fick honom att söka _ Gud. Väckelsen, som också grep medlemmar av hans 
familj, "började bland metodisterna men blev ganska snart allmän bland alla sekter i den delen 
av landet",373 uppgav Joseph senare i sitt liv. Enligt Joseph satte väckelsen djupa spår i det 
lokala livet: "I själva verket tycktes hela landsdelen gripen därav och stora skaror slöto sig till 
de religiösa partierna. "374 Av Josephs berättelse framgår tydligt att väckelsen fortfarande höll 
på när han fick sin syn. Händelsen daterade Joseph till "tidigt på våren adertonhundratjugo", 
när han var "en obetydlig gosse, mellan fjorton och femton år gammal".375

Efter att ha undersökt arkiverat material från församlingarna i Ontario County, där Josephs 
hemstad låg, kunde forskaren Wesley P Walters konstatera, att "1820 pågick det ingen 
väckelse i någon av kyrkorna i Palmyra eller i dess grannskap."376

Trovärdigheten i Josephs uppgifter om väckelsen 1820 försvagas ytterligare av motstridiga 
uppgifter i de historiska källorna. Oliver Cowdery skrev fyra år innan Joseph 
formulerade sin berättelse om den första synen en historik över den unga mormonkyrkan. 
Cowdery nämnde inget om någon syn våren 1820, och väckelsen i Palmyra förlade han till 
1823, alltså tre år senare än Joseph.377 Profetens bror William daterade också väckelsen till 
1823 och uppgav att den leddes av den presbyterianske prästen Stockton.378 Före väckelsen 
officierade Stockton vid jordfästningen av Josephs bror Alvin, vilket omöjliggör Josephs 
uppgift om en väckelse år 1820. Alvin Smith avled nämlingen den 19 novemer 1823. 

Förutom pastor Stockton har mormonkyrkans historiker utpekat metodisten George Lane 
som ledare för väckelsen i Palmyradistriktet. Wesley Walters har dokumenterat att Stockton 
och Lane kom till Palmyra först långt efter år 1820. I pastor Lanes dagböcker dateras 
väckelsen i Palmyra till 1824, vilket helt överensstämmer med den samtida samfundspressens 
rapporter från Palmyra. Walters fann att tidningarna berättar om väckelser åren 1816-1818 
och 1824-1825. Uppgifter om väckelsen 1820 saknas helt i materialet. Den bevarade 
samfundsstatistiken ger inte heller bilden av en väckelse i Palmyra 1820, som Joseph Smith 
uppgav.379

Tidsuppgifterna i Josephs berättelse om den första synen är av stor betydelse och kan inte 
bagatelliseras, eftersom årtalet 1820 är en kronologisk utgångspunkt i mormonprofetens 
självbiografiska historia. 

I sin historia uppgav Joseph också att Herren vid den första synen förbjöd honom att gå 
med i någon existerande kyrka, "ty de voro alla orätta…och deras trosbekännelser voro en 
styggelse" och "deras lärare voro alla fördärvade".380 Om nu Gud verkligen uppsökte Joseph 
och befallde honom att hålla sig borta från kristenheten, är det märkligt att han sommaren 
1828 ansökte om medlemskap i metodistförsamlingen i Harmony i Pennsylvania. Joseph 
Lewis, som var kusin med den nygifta profetens hustru Emma, berättade senare: "Vi ansåg det 
vara en vanära att i kyrkan ha en utövande andebesvärjare, en som har att göra med 

 58



förtrollningar och blödande spöken. Så på söndagen…talade vi med honom en stund i pappas 
verkstad innan mötet."381 Samtalet fick avsedd verkan och Joseph gav upp sitt försök att bli 
metodist. 

I oktober 1825 fick Joseph anställning hos Josiah Stowell, som bodde i Chenango County 
i New York. Stowell trodde att det i Harmony skulle finnas en gammal spansk silvergruva, 
och han lejde Joseph för att hjälpa honom att finna denna.382

År 1834 utgav E D Howe boken Mormonism Unvailed,383 som innehöll flera edsvurna 
vittnesmål om Josephs verksamhet som professionell skattletare. Vittnena påstod att Joseph 
gjorde anspråk på att besitta en övernaturlig förmåga att finna skatterna med hjälp av en "siar-
sten" som han lade i sin hatt.384

Joseph medgav aldrig att han använt sig av en "siarsten" för att med hjälp av den hitta de 
föremål och skatter han sökte efter. I mormonkyrkans officiella historieskrivning har 
uppgifterna om den magiska metoden att finna skatter antingen förnekats eller helt förtigits. 
Att Joseph ägde och använde en magisk sten är emellertid bevisat och erkänns numera också 
av de flesta seriösa mormonhistoriker.385

Redan 1831 uppgav en tidning att Josephs verksamhet som skattletare ledde till åtal för 
bedrägeri. År 1873 återgav Frazer's Magazine en skildring av en rättegång mot Joseph Smith. 
Denna process uppgavs ha ägt rum år 1826.386 Mormonkyrkans apologeter tog länge ihärdigt 
avstånd från påståendena att Joseph Smith flera gånger blev åtalad för bedrägeri. Dr Hugh 
Nibley vid Brigham Young-universitetet förklarade i en bok: "Om det är autentiskt, är detta 
domstolsprotokoll det mest förödande beviset mot Joseph Smith som existerar. "387

Sommaren 1971 fann Wesley Walters ett bortglömt arkiv i källaren till ett gammalt 
fängelse i Chenango County i staten New York. Arkivet innehöll bl.a. dokument från 
rättegången "folket mot Joseph Smith, glasskådaren."388 På flera avgörande punkter stämde 
originalhandlingarna med uppgifterna i ett par skildringar av rättegången som publicerats som 
tidningsartiklar på 1870-talet.389 Dessa artiklar byggde på en ögonvittnesskildring av rättens 
sekreterare W D Purple, som i sin tur hade konsulterat domaren Albert Neelys 
anteckningsböcker när han skrev sin redogörelse år 1877. 

Jurister och rättshistoriker, som studerat de akter Wesley Walters fann, blev övertygade 
om deras äkthet. De kunde även påvisa att W D Purples berättelse följer dåtida lokal 
domstolspraxis.390

I mitten av 1970-talet återfanns ett brev som kastade nytt ljus över processen mot Joseph 
Smith. Brevet är skrivet av fredsdomaren Joel King Noble, som år 1830 åtalade Joseph Smith 
i Colesville i den centrala delen av staten New York. Noble berättar i sitt brev att Joseph 
befanns skyldig vid rättegången i South Bainbridge år 1826, men att han tilläts fly från platsen 
för att slippa påföljd, ett inte ovanligt förfarande när unga människor stod åtalade.391

När Joseph Smith en andra gång i sitt liv stod inför rätta i South Bainbridge år 1830, 
försökte han fly. Han lyckades dock inte undkomma och blev åtalad av den lokala domstolen i 
Colesville, där Joel King Noble tjänstgjorde som domare. Denna gång var inte skattletande 
med hjälp av den magiska stenen huvudanklagelsen. I stället åtalades Joseph för att han 
förledde människor med Mormons bok. Efter 23 timmars förhandlingar med 43 inkallade 
vittnen var domare Noble övertygad om att Joseph Smith var en "kringströvande dagdrivare", 
"bedragare" och "allt annat än en god människa".392 Någon fällande dom blev det emellertid 
inte, eftersom Joseph Smiths verksamhet nu stod under religionsfrihetens beskydd. Han hade 
avancerat från skattletare till profet. 

Vision med problem 
Få mormoner känner till att Josephs berättelse om den första synen våren 1820 publicerades 
först efter 22 år, när den trycktes i tidskriften Times and Seasons. Det var denna text som 
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sedan togs in i Den kostbara pärlan. Innan dess hade ytterst få personer i mormonprofetens 
närhet fått höra talas om den underbara händelsen våren 1820.393

Det finns egentligen ingenting som tyder på att Gud skulle ha förbjudit Joseph att berätta 
om uppenbarelsen i skogsgläntan. Tvärtom uppgav Joseph att han omtalade synen både för 
sin familj och för traktens "religionslärare",394 vilket skall ha orsakat förföljelser. Trots dessa 
uppgifter omnämns aldrig den första synen i de talrika vittnesmål som grannar och vänner till 
familjen Smith avlade i början av 1830-talet.395 Inte heller nämns synen i några av de samtida 
dagböcker, som skrevs av människorna i Josephs närhet. 

Pressen i Palmyra, som efter 1830 riktade mycket uppmärksamhet mot Joseph Smith, har 
ingenting att meddela om den första synen. I stället förklarade journalisten Obadiah Dogberry 
i februari 1831: "Det är välkänt att Joseph Smith aldrig låtsades ha någon kontakt med änglar 
förrän en lång period efter det föregivna fyndet av hans bok."396 Josephs förre arbetsgivare 
Josiah Stowell skrev 1843 i ett brev att profeten i mitten av 1820-talet var "en fin, omtyckt 
ung man & vid den tiden bekände han sig inte till religion."397 Om nu den unge Joseph Smith 
hade fått möta Fadern och Sonen när han bad ute i skogen våren 1820, verkar denna händelse 
inte ha satt djupare spår i hans yttre maner. Är det troligt? Innan den numera officiella 
versionen av berättelsen om den första synen publicerades av Joseph Smith år 1842, författade 
han ett antal skildringar av händelsen. På en rad punkter skiljer sig dessa texter från den 
berättelse som nu finns medtagen i Den kostbara pärlan. 

Mormonkyrkans ledare påstod länge att Joseph Smith endast författade en version av 
berättelsen om den första synen.398 En rad textfynd har dock belagt att Joseph Smith själv 
skrev, eller dikterade, flera olika versioner av sin berättelse om det omskakande mötet med 
Gud. 

År 1965 blev den äldsta kända versionen av Josephs berättelse känd. Mormonhistorikerna 
daterade denna till 1832.399 Hösten 1966 offentliggjorde den liberala mormontidskriften 
Dialogue ännu en dittills okänd redogörelse av Josephs första syn. Denna version skrevs år 
1835.400 En tredje berättelse om den första synen blev känd våren 1971. I Dialogue 
meddelade historikern Dean C Jessee att texten fanns med i Joseph Smiths dagbok den 6 
november 1835.401

Den slutliga, och numera kanoniserade, berättelsen om den första synen, skrev Joseph 
Smith först år 1838, när han sammanställde manuskriptet till sin History of the Church. År 
1842 blev denna berättelse införd i Times and Seasons.402

Josephs olika versioner av den första synen ger på flera avgörande punkter så olika 
sakuppgifter, att berättelserna blir omöjliga att få att harmoniera med varandra. Enligt den 
slutgiltiga skildringen från 1838, fick Joseph se "två personer, vilkas glans och härlighet trotsa 
all beskrivning, stående över mig i luften. En av dem talade till mig, nämnde mig vid namn, 
och sade, pekande på den andre: Denne är min älskade Son. Hör honom. "403 Av samman-
hanget framgår att det var Gud Fadern som talade till Joseph. I den äldsta versionen från 1832 
uppges: "Jag såg Herren och han talade till mig sägande: Joseph, min son, dina synder äro dig 
förlåtna."404 Berättelserna från 1835 nämner två personer, vilka dock aldrig identifieras som 
Fadern och Sonen. I stället talar de om Fadern och Sonen i tredje person. Dessa båda texter 
innehåller också påståendet "jag såg många änglar i denna syn"405 Versionerna från 1832 och 
1838 omnämner inga änglar. 

Vi ser således hur Joseph själv gav helt olika uppgifter om hur många personer som 
uppenbarade sig för honom. Först skrev han att det var "Herren", men senare (1835) övergick 
han till påståendet att han fick skåda änglar. Till slut bestämde sig Joseph Smith för att det var 
Fadern och Sonen som han mötte i skogsgläntan. 

År 1838 skrev Joseph att han var 14 år gammal när den första synen inträffade. Samma 
ålder uppgav Joseph i de båda texterna från 1835, medan han år 1832 skrev att det skedde "i 
mitt sextonde levnadsår".406 Joseph gav också helt olika förklaringar till att han gav sig ut i 
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skogen för att be till Gud. I Den kostbara pärlan står det att den unge Joseph blev förvirrad av 
motsättningarna mellan kyrkorna under den stora väckelsen i hembygden. Han beslöt sig 
därför att enligt löftet i Jakobs brev 1:5 be Gud om vishet. Den stora frågan för Joseph var 
nämligen: "Vilket av alla dessa samfund är det rätta, eller hava de alla orätt?"407 Berättelsen 
från 1832 innehåller inga uppgifter om någon väckelse. Där påstår Joseph i stället att det var 
omsorgen om den egna själens frälsning som ledde honom att söka Skrifterna och ropa "till 
Herren om nåd".408

I berättelsen från 1832 förläggs Josephs andra uppenbarelse till den 22 september 1822, 
när han var 17 år gamma1.409 Texten i Den kostbara pärlan daterar denna händelse till 1823. 

Ytterligare en version av skildringen av den första synen finns i den historia över Josephs 
liv och gärning som Oliver Cowdery publicerade i Messenger and Advocate åren 1834-1835. 
Eftersom Cowdery skrev denna historia med Josephs personliga assistans, kunde han göra an-
språk på att det var "en korrekt redogörelse".410 Cowdery nämner inget om en syn våren 1820. 
Den första uppenbarelse han berättar om ägde rum den 21 september 1823. "Medan han bad 
om något slags manifestation av att hans synder var förlåtna, och medan han bemödade sig att 
utöva tro på Skrifterna, visade sig i rummet . . . plötsligt ett ljus sorn liknade dagsljus . . . och i 
ett ögonblick stod en person framför honom . . . han hörde honom förklara sig vara en 
budbärare sänd på Herrens befallning, för att framföra ett särskilt budskap. "411 Till skillnad 
från de skildringar Joseph själv nedtecknade eller dikterade nämner Cowderys berättelse att 
Joseph var 17 år gammal när han fick sin första uppenbarelse. 

Josep'hs båda vänner Orson Pratt och Orson Hyde publicerade 1840 respektive 1842 var 
sin berättelse om mormonprofetens första syn. Orson Pratt omtalade endast att Joseph såg "två 
strålande personer",412 utan att identifiera dessa. I Orson Hydes text uppges heller inte vilka 
de båda personerna var.413

Den första synens tillkomst kan tjäna som skolexempel på hur en myt skapas. Tidpunkten, 
Josephs ålder, orsaken till att han sökte Gud, vem/vilka som uppenbarade sig och platsen för 
synen skiljer sig radikalt åt i de olika berättelserna. 

En av de historiker som först utsatte Josephs berättelse om den första synen för kritisk 
granskning, var Fawn M Brodie, författare till No Man Knows My History, den mest 
omfattande vetenskapliga biografin över mormonprofeten som hittills har skrivits. Efter att 
mycket ingående ha granskat trovärdigheten hos de uppgifter som går att kontrollera i Josephs 
berättelse, kom hon till följande slutsatser: 

 
Om något hände den vårmorgonen 1820, gick det fullständigt obemärkt förbi i Josephs 
hemstad och uppenbart fastnade det inte i minnet hos medlemmarna av hans egen familj. 
Den häpnadsväckande syn han beskrev under senare år var troligen en bearbetning av 
någon halvt ihågkommen dröm som hade stimulerats av upphetsningen kring den 
tidigaväckelsen och förstärkts av den rika folklore om syner som cirkulerade i hans 
grannskap. Den kan annars ha varit ett rent påfund, skapad någon gång efter 1830 när det 
uppstod behov av en storslagen tradition för att annullera berättelserna om hans spådomar 
och grävande efter pengar. Drömbilder kom lätt till denna yngling, vars fantasi var lika 
gränslös som hela västern.414  

 

En levnadsglad profet 
Den 27 februari 1833 nedtecknades Visdomsordet, Joseph Smiths förmodligen viktigaste 
uppenbarelse. Det är p.g.a. Visdomsordet som alla mormoner avstår från att konsumera 
alkohol, kaffe, te och tobak. Visdomsordet ingår i Läran och förbunden,415 vilket innebär att 
uppenbarelsen betraktas som bindande Guds ord. 

 61



Brott mot Visdomsordet diskvalificerar människor från inträde i det celestiala riket.416 
Mormonerna utgår därför från att Joseph Smith själv efterlevde Visdomsordet. Flera 
oberoende källor, däribland profetens egna dagböcker, avslöjar emellertid att han ofta undlät 
att själv leva enligt Visdomsordets föreskrifter. 

Att Joseph emellanåt nyttjade tobak är omvittnat. Det förekom också att han stillatigande 
bevittnade hur hans nära medarbetare rökte.417 I sin History of the Church berättar Joseph till 
och med hur han en gång bad "broder Markkam" skaffa "en pipa och lite tobak" till aposteln 
Willard Richard. I de nutida upplagorna av History of the Church har den ursprungliga texten 
ändrats, så att det står "medicin" i stället för "tobak".418

De äldsta upplagorna av History of the Church, som ordagrant återger delar av profetens 
dagböcker, visar att Joseph inte var absolutist. Väl medvetna om de problem som Josephs 
egna ord skapar har hans efterträdare censurerat texterna, vilket gör att moderna upplagor av 
History of the Church inte innehåller vissa komprometterande påståenden.419

Josephs dagböcker berättar hur han drack öl och vin.420 En av Oliver Cowderys 
anteckningsböcker innehåller en notis från januari 1836 som skildrar hur han själv tillsam-
mans med Martin Harris, Joseph Smith och några andra, rikligen förfriskade sig med whisky, 
när de samlades hemma hos profeten.421

I Nauvoo residerade Joseph i det s.k. Nauvoo House, som på en och samma gång 
tjänstgjorde som hans bostad och stadens officiella hotell. Den 12 december 1843 gav 
profeten, i egenskap av Nauvoos borgmästare, sig själv tillstånd att utskänka starksprit i baren 
i Nauvoo House. Spritförsäljningen orsakade sedan ett präktigt gräl mellan Joseph och hans 
fru Emma. Mormonkyrkans historieskrivare brukar poängtera att Nauvoo var fritt från barer, 
bordeller, salonger och andra syndens nästen. Det är sant – om man undantar den bar som 
fanns i profetens eget hus!422

Som borgmästare i Nauvoo var Joseph mån om att gemene man följde de lokala 
ordningsstadgarna, som föreskrev nykterhet. Sina närmaste vänners dryckesvanor kunde han 
emellertid ha överseende med. En bevarad kassabok tillhörande en köpman i Nauvoo avslöjar 
t ex att Josephs bror Hyrum regelbundet köpte ansenliga mängder cigarrer och starksprit.423 
Joseph Smiths dagbok för den 10 oktober 1841 visar att hans skuld till krogen i Monmouth 
hade vuxit till 160 dollar.424

Den ursprungliga versionen av History of the Church ger följande skildring av händelserna 
timmarna före bröderna Smiths död: "Vakten skickade omedelbart efter en flaska vin, pipor 
och två små förpackningar med tobak; och en av vakterna tog in det i fängelset . . . Dr 
Richards öppnade flaskan och gav ett glas till Joseph, som smakade, vilket också broder 
Taylor och doktorn gjorde".425 Att man drack vin i fängelsecellen i Carthage bekräftade John 
Taylor senare.426

Visdomsordet kompletterades 1834 med en föreskrift som statuerar att den som bryter mot 
uppenbarelsen inte har rätt att inneha officiella uppdrag i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga. År 1837 beslöt mormonkyrkans högsta ledning: "Vi kommer inte att ha gemenskap 
med eller ordinera någon medlem som inte kommer att följa, eller som inte följer, 
visdomsordet enligt dess bokstav. "427 Efter detta beslut blev flera mormoner uteslutna ur kyr-
kan, därför att de hade brutit mot Visdomsordet. Av hans egna handlingar att döma ansåg sig 
Joseph Smith tydligen stå över sin egen uppenbarelse. 

Hans rike är av denna världen 
Joseph Smith besatt en betydande fysisk styrka, som han ibland använde till att ta itu med sina 
motståndare. I sina dagböcker berättar Joseph på flera ställen om hur han använde fysiskt våld 
mot misshagliga personer. Den 2 januari 1843 slog han en baptistpredikant "tills han bad om 
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nåd".428 Åtta år tidigare misshandlade Joseph en annan baptistpredikant så svårt att han 
förlorade synen, en händelse som fick rättsligt efterspel.429

När "de heliga" utsattes för förföljelser i Missouri, instruerade Joseph till en början sin 
kyrka att inte tillgripa våld. Efter en tid ändrade han dock inställning och predikade 
vedergällning mot kyrkans fiender. 

Den 4 juli 1838 höll Sidney Rigdon i Far West en predikan, i vilken han hotade med att de 
som hädanefter förföljde mormonerna riskerade att bli utrotade. "Och den pöbel som kommer 
emot oss för att störa oss, mellan oss och den kommer det att bli ett utrotningskrig; för vi 
kommer att förfölja den tills sista droppen av dess blod är utspilld; eller annars kommer den 
att utrota oss, för vi kommer att föra krigsskådeplatsen till deras egna hus och deras egna 
familjer, och den ena truppen eller den andra kommer att bli fullständigt tillintetgjord."430 
Joseph Smith kallade Rigdons tal en "frihetsförklaring".431 Rigdons predikan publicerades 
senare i form av en pamflett, vilken Joseph å det varmaste rekommenderade i mormontid-
skriften Elder'sJournal.432

För att ge sanktion åt det våld mormonledarna uppmanade sitt folk att tillgripa under 
konflikten i Missouri, förklarade Joseph att han genom en uppenbarelse fått veta att Petrus 
hade mördat Judas Iskariot som hämnd för att denne förrådde Jesus.433 När Joseph i hemlighet 
delgav daniterna denna uppenbarelse, hade mormonledarna i åratal haft för vana att förbanna 
sina fiender.434

En starkt bidragande orsak till striderna mellan mormonerna och "hedningarna" var Joseph 
Smiths politiska ambitioner. Tillsammans med sina medarbetare verkade Joseph för att bygga 
upp ett jordiskt gudsrike i form av en teokratisk ordning, som omfattade såväl andligt som 
världsligt.435

Till sina teokratiska visioner kopplade Joseph Smith rent militaristiska ambitioner. Redan 
1834 organiserade profeten Sions läger för att undsätta de hårt trängda mormonerna i 
Missouri.436 Fyra år senare lät Joseph bilda en egen arme i Far West, ett företag som slutade 
med kapitulation inför Missouris milis. I Nauvoo organiserade mormonerna den s.k. Nauvoo-
legionen, som formellt ingick i Illinois delstatsmilis. Staden Nauvoos privilegiebrev gav dock 
legionen en så självständig ställning, att den i praktiken blev oberoende av lagarna i staten.437

I Nauvoo blev hela kyrkan militariserad. Parader och manövrar blev stående inslag i 
stadens liv och kyrkans ledare uppträdde uniformsklädda även till vardags. Tilltalsord som 
"broder" och "äldste" ersattes av militära gradbeteckningar. Flera besökare i Nauvoo lämnade 
staden förfärade och rapporterade till pressen i östra USA om hur mormonerna höll på att 
bygga upp en militärdiktatur. Även om många av dessa skildringar var överdrivna, innehöll de 
en kärna av sanning. 

Joseph Smith föredrog att tituleras "generallöjtnant" och förklarade att han älskade det 
militära livet. I mars 1844 skrev Joseph en petition till kongressen i Washington, i vilken han 
anhöll om tillstånd att få organisera en arme på 100 000 man, som skulle vara oberoende i 
förhållande till USAa reguljära krigsmakt. Den tilltänkta arm~n skulle ha i uppgift att 
beskydda kolonister i Oregon och andra västliga områden, som USA önskade införliva.438

Daniterna bör också sättas i relation till mormonledarnas dröm om ett jordiskt gudsrike. 
Trots att många ledande mormoner förnekade daniternas existens439 eller påstod att daniterna 
organiserades av dr Avard utan Josephs vetskap,440 är det ställt utom allt tvivel att de högsta 
mormonledarna stod bakom daniterna. Flera personer som var profetens vänner intygade att 
han kände till daniterna.441

Josephs egen dagbok för den 27 juli 1838 visar att han var väl bekant med darriterna: 
"enligt daniternas ordning har vi ett kompani daniter i dessa dagar, för att ställa till rätta…det 
som inte rätt, och för att rena kyrkan från varje stor ondska.442

Vid den rättegång, som följde mormonernas kapitulation i norra Missouri, framgick att 
daniterna inte endast hade försvarat mormonkyrkans medlemmar, utan också hade brukat 
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offensivt våld.443 Med tanke på att Joseph höll sin kyrka under hård kontroll, är det otänkbart 
att daniterna hade kunnat agera utan hans medgivande. 

Våren 1844 organiserade Joseph Smith de femtios råd, vars uppgift var att förverkliga 
mormonernas dröm om ett jordiskt gudsrike. Rådet bestod av profetens mest betrodda 
medarbetare. Dessutom ingick, i varje fall i teorin, några välvilligt inställda "hedningar". De 
femtios råd mer eller mindre dikterade mormonkyrkans utveckling under åren 1844-1849. 
Joseph kallade rådet "den levande konstitutionen",444 och betraktade det som Guds rikes 
jordiska regering. Mycket litet är känt om vilka uppgifter de femtios råd hade i praktiken. 
Historikern Klaus J Hansen betecknar de femtios råd som den mest välbevarade hemligheten i 
mormonismens historia.445 Vissa indicier pekar på att rådet har funnits långt in i våra 
dagar.446

Från flera källor är det belagt att de femtios råd krönte Joseph Smith till kung av Guds 
rike.447 Som "kung av Israels hus"448 tänkte sig Joseph att en dag få fungera som Kristi 
jordiska ställföreträdare med den högsta politiska makten på jorden. 

Joseph Smiths beslut att ställa upp i presidentvalet 1844 bör också kopplas samman med 
hans teokratiska ambitioner. I sin nutida historieskrivning hävdar visserligen mormonkyrkan 
att profeten med sin kandidatur endast ville göra de amerikanska politikerna uppmärksamma 
på mormonkyrkans problem.449 Till sina närmaste medarbetare gav Joseph emellertid helt 
andra signaler. De femtios råd engagerades i valkampanjen och Josephs medarbetare in-
vaggades i tron att han tog sin kandidatur seriöst.450

Om vi jämför Joseph Smiths teokratiska ambitioner med den kristendom vi finner i Nya 
testamentet, blir skillnaderna slående. Utan att nonchalera sin tids problem förklarade Jesus: 
”Mitt rike hör inte till denna världen.”451 Eftersom Jesus rike var av ”annat slag”, föreskrev 
han inte våld och maktpolitiska metoder för att nå sina syften.452

 

Mörkrets gärningar  
I mormonkyrkans officiella historieskrivning betonas att Joseph växte upp i en gudfruktig 
familj.453 Profetens mor, Lucy Mack Smith, berättade att hon flera gånger i sitt liv fick höra 
Guds röst och bevittna märkliga helbrägdagörelser454 Samtidigt avslöjar hennes skildringar att 
familjen Smith i flera generationer hade omfattat magiska föreställningar, som visserligen var 
allmänt utbredda i det nordamerikanska nybyggarsamhället, men knappast uttryckte en 
bibliskt orienterad fromhet. 

Ett bevarat utkast till Lucy Mack Smiths biografi över sonen Joseph innehåller ett avsnitt, 
i vilket hon bemöter anklagelsen att familjen var involverad i ockultism med argumentet att 
de inte tillbringade all sin tid med sådana aktiviteter: "Låt nu inte läsaren förmoda att… vi 
upphörde med vårt arbete och gick för att försöka tillvinna oss Abracs förmåga, teckna 
magiska cirklar, eller uttala spådomar, så att andra göromål försummades. I våra liv lät vi 
aldrig ett enda betydelsefullt intresse sluka alla andra förpliktelser."455 Med sina ord avslöjade 
profetens moder att hon var bekant med ockult terminologi och magiska bruk. Uttrycket 
"Abracs förmåga" kan härledas från Abracadabra, Abrac och Abrasax, namn som bl.a. antika 
gnostiker använde på magiska amuletter. I Basilides och andra antika gnostikers lärosystem är 
Abrasax ett namn på den okände guden som är varats grund.456 Under Lucy Mack Smiths 
livstid var orden fortfarande i bruk bland esoteriker, bl.a. i vissa frimurarloger, som gjorde 
anspråk på att hemlighålla "vägen till att ernå Abracs förmåga".457

Att Lucy Smith var praktiserande magiker är belagt från flera källor. Hon var bl.a. känd 
för sin förmåga att kunna spå i händer.458 Hennes make Joseph Smith sr utövade magi, innan 
han anslöt sig till sonens nybildade kyrka. Att Joseph Smith sr brukade gräva efter gömda 
skatter, utöva spådomskonster samt tro på trollkonster och magiska besvärjelser omvittnades 
av flera personer i hans omgivning.459
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Många mormonhistoriker medger att familjen Smith var involverad i ockultism. 
Historikern Ronald W Walker har till och med skrivit: "Frågan bland forskarna är inte längre 
om Joseph och hans familj deltog svartkonster, utan omfattningen och innebörden i deras 
aktiviteter."460 Mormonerna försvarar dock familjen med att de endast omfattade magiska 
föreställningar som var vida utbredda i det samhälle de levde i, och att deras ockulta 
aktiviteter därför skall betraktas som utslag av folklig vidskepelse utan djupare religiös 
innebörd. 

Familjen Smiths intresse för det övernaturliga gick flera generationer tillbaka. Profetens 
morfar, Solomon Mack, gav på sin tid ut en pseudoreligiös bok, som antydde att familjen 
hade en särskild plats i Guds planer. Solomon Macks barn påverkades starkt av faderns 
religiösa idéer. Döttrarna Lucy (Josephs mor) och Lovisa fick ofta syner, och sonen Jason 
verkade en tid som professionell helbrägdagörare. 

Lucy Mack Smith förde detta religiösa arv vidare in i sin nya familj och fostrade sina barn 
i tron att de på mödernet fått ärva vissa paranormala förmågor och krafter. Asael Smith, 
profetens farfar, förväntade sig tidigt att Gud skulle uppresa en avkomma av familjen som 
skulle bli till stor välsignelse för mänskligheten.461 Det finns också uppgifter om att Lucy 
Smith trodde att sonen Alvin 
var kallad till profet, men att profetmanteln efter Alvins plötsliga död år 1823 föll på den unge 
Joseph Smith jr.462

Joseph Smith växte upp i en del av USA, som vid denna tid allmänt kallades "brända 
distriktet",463 eftersom området var tummelplats för såväl evangeliska väckelser som de mest 
obskyra sekter och profetrörelser. Joseph Smith var således inte den första profet som 
uppträdde i den landsändan. 

Vi har skildrat hur Joseph Smith vid några tillfällen i mitten av 1820-talet åtalades för 
bedrägeri, på grund av sin verksamhet som skattgrävare. Som professionell skattletare påstod 
sig Joseph kunna finna nedgrävda rikedomar eller borttappade föremål med hjälp av en 
magisk "siarsten". Konsten att "se" med hjälp av magiska stenar lärde sig Joseph förmodligen 
i tonåren. Flera oberoende vittnen intygade nämligen i början av 1830-talet att familjen Smith 
med magiska stenar övade fjärrskådning. 

När Joseph letade efter skatter, placerade han sin "tittsten" i en hatt, dolde ansiktet i hatten 
så att ljuset stängdes ute, och fick på så sätt "skåda" var man skulle gräva. Denna metod att på 
medial väg skaffa sig kunskap praktiseras fortfarande av ockultister. Tekniken är besläktad 
med kristallskådande.464

Tron att marken dolde gömda skatter var vida utbredd i det dåtida USA. Föreställningen 
hade dessförinnan florerat i Europa. I början av 1800- talet var därför många amerikaner 
engagerade i skattsökande.465 Ofta hade dessa skattletare magiska stenar till sin hjälp. 

Josephs bruk av sin magiska sten kan på goda grunder betecknas som ett slags vit magi‡. 
Det är därför inte förvånande att finna att Joseph utförde magiska ritualer när han skulle gräva 
efter de dolda rikedomarna i jorden. William Stafford intygade under ed att Josephs far ritade 
upp magiska cirklar på marken innan han började gräva: "Joseph senior gjorde först en cirkel, 
tolv eller fjorton fot i diameter. Denna cirkel, sa han, innehåller skatten. Sedan stack han i 
marken runt nämnda cirkel en rad förhäxade hasselstickor, i syfte att hålla de onda andarna 
borta. Inom denna cirkel gjorde han en annan, som var omkring åtta eller tio fot i diameter. 
Han vandrade runt omkretsen av den sista cirkeln tre gånger, muttrande för sig själv något 
som jag inte kunde förstå. Sedan stack han en stång av stål i cirklarnas mitt, och därpå ålade 
han oss att iaktta djup tystnad, på det att vi inte skulle uppväcka den onda ande som hade 
dessa skatter i sin vård. "466 Ett annat vittne, Joseph Capron, såg att Joseph Smith jr också 

                                                 
‡ Vit magi används för att hjälpa, t ex bota sjukdomar, medan svart magi syftar till att skada. 
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brukade rita liknande magiska cirklar på marken.467 Sådana cirklar figurerar också i Joel King 
Neelys redogörelse av rättegången mot Joseph i Colesville år 1830.468

Beskrivningen av hur far och son Smith ritade magiska cirklar på marken innan de började 
gräva efter skatter, överensstämmer med magiska bruk som är spridda över stora delar av 
världen. I Europa finner vi det t ex i medeltida magi, och även senare. Bakom bruket att rita 
cirklar på marken finns föreställningen att dessa drar till sig ockulta energier och frammanar 
andliga väsen, som man kan få kontakt med. Cirklarna ansågs också alstra starka krafter, som 
skyddade mot onda andar. Till de amerikanska skattjakterna hörde tron att de nedgrävda 
rikedomarna skyddades av andar, och att dessa hade förtrollat skatterna. De 
magiska~cirklarna var sålunda förknippade med ett slags magi som syftade till att bryta 
skatternas förtrollning. Helst skulle de magiska cirklarna ritas med för ändamålet avsedda 
knivar eller svärd.469

Ofta brukade de som utförde ritualerna konsultera astrologer, så att de kunde vara säkra på 
att de valt en gynnsam tidpunkt för sin verksamhet. Historikern Michael Quinn har f ö påvisat 
ett samband mellan astrologiska spekulationer och Josephs förehavanden under 1820-talet. 
Quinn har efter ingående granskning av samtida astrologisk litteratur funnit att samtliga 
tidpunkter som beskrivs i Josephs berättelse om hur han fann plåtarna till Mormons bok var 
ytterst väl valda utifrån astrologiska och magiska föreställningar.470

Enligt samtidens magiska folktro brukade de nedgrävda skatterna bevakas av demoner. 
Joseph gjorde f ö anspråk på att kunna se dessa onda andar med hjälp av sina "siarsten". Han 
trodde också att det var nödvändigt att beveka andarna med blodiga offer. Flera vittnen har 
oberoende av varandra skildrat hur Joseph Smith offrade djur, t ex en svart hund eller ett svart 
får, innan han lät sina kompanjoner börja gräva efter skatterna.471 När Oliver Harper, en av de 
män Joseph grävde tillsammans med, blev mördad, tolkade Joseph hans död som bestämd av 
försynen. Det var "makterna" som hade iscensatt mordet, för att få sina krav på offer 
tillfredsställda, menade Joseph.472

Joseph Smith sr berättade i en intervju att hans son förföljdes av tjutande och skrikande 
andar, när han flydde från Cumorah. Oliver Cowdery skrev att Joseph fick kämpa mot 
"mörkrets furste". Dessa historier om Josephs fysiska kamp med andevärldens väldige har 
exakta paralleller i de skattsökarlegender som var i omlopp i det dåtida östra USA.473

Betecknande är att ingen ängel figurerar i de åldsta uppgifterna om den unge Josephs 
skattfynd. I dessa vittnesmål står det i stället att det var en ande som Joseph fick kontakt med. 
Enligt den berättelse Joseph senare sammanställde hette ängeln Moroni. Detta namn har klara 
associationer inom äldre rituell magi. Rosenkreutzare trodde t ex på 1700-talet att Moroni var 
namnet på en ande som man kunde få att manifestera sig genom rituell magi.474

I flera äldre mormonvänliga källor uppges det att Joseph såg en paddliknande varelse, när 
han grävde i kullen Cumorah. Sannolikt var det en salamander Joseph påstod sig ha sett. Att 
skatter ofta bevakades av mytiska väsen som salamandrar var en vanlig tanke inom den dåtida 
magin. I ett bokverk som fanns tillgängligt i Palmyra figurerar f ö en ond salamander vid 
namn Moron.475

De ritualer Joseph utförde när han skulle gräva efter skatter är identiska med de som 
beskrivs i den gamla magihandboken The Greater Key of Solomora. Det finns därför 
anledning misstänka att Joseph var väl bevandrad i ceremoniell magi.476

Några artiklar i Palmyra Reflector 1830-1831 uppgav att "magikern Walters" hade haft 
Joseph Smith som sin elev. Luman Walters talade om astrologi, magiska kristaller och 
slagrutor, men berättade även att han funnit ett gammalt dokument som avslöjade var 
Amerikas forntida invånare hade grävt ned skatter. När Walters lämnade Palmyra räknade han 
med att Joseph Smith skulle föra hans verk vidare i bygden.477 Joseph hade därför av allt att 
döma fått en grundlig utbildning i magiska konster. Det bör noteras att Joseph mottog denna 
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undervisning under den period av hans liv då han, enligt egna senare utsagor, förberedde sig 
för den stora uppgiften som Guds profet i de sista dagarna! 

I'egenskap av klärvoajant skattsökare skaffade sig Joseph viss lokal berömmelse. W D 
Purple uppgav att Josiah Stowell i South Bainbridge fick höra talas om den unge mannen, 
eftersom han "med hjälp av en magisk sten hade blivit en berömd siare som letade efter 
förlorade dolda skatter."478 Detta förklarar varför Stowell färdades över 100 miles för att 
kunna anställa Joseph. Grovarbetare var knappast så efterfrågade. Däremot fanns det anled 
ning att resa en så lång sträcka om man ville kontakta ett välkänt andemedium. Att så var 
fallet bekräftade faktiskt Lucy Mack Smith i sin biografi över Joseph. Profetens mor hävdade 
att "en man vid namn Josiah Stoal kom från Chenango County, New York, i avsikt att få 
Joseph att bistå honom med att gräva efter en silvergruva. Orsaken till att han kom till Joseph 
var att han hade hört att han innehade vissa nycklar med vilka han kunde urskilja ting som är 
osynliga för de vanliga ögonen."479

Flera tidiga skildringar av hur det gick till när Joseph översatte guldplåtarna avslöjar ett 
klart samband mellan det mediala skattletandet och tillkomsten av Mormons bok. Själv 
hävdade Joseph att han översatte plåtarna till engelska med hjälp av "Urim och Tummim", 
som han fann tillsammans med de antika inskrifterna. 

De personer, som under översättningsarbetet stod Joseph närmast, berättade att plåtarna 
översattes med hjälp av samma magiska "siarsten" som han hade vid skattjakterna. Profetens 
hustru Emma uppgav: "Jag skrev ofta dag efter dag, sittande nära honom vid bordet; han satt 
med ansiktet begravt i sin hatt, som det var en sten i, och han dikterade timme efter timme 
utan att det fanns någonting emellan oss. "480 David Whitmer, som var ett av Josephs tre 
nyckelvittnen, påstod att han aldrig såg Joseph använda "Urim och Tummim". I stället 
bevittnade Whitmer hur Joseph översatte med hjälp av den magiska stenen. Liknande 
iakttagelser gjorde också Martin Harris och profetens bror William.481

Enligt ögonvittnena behövde Joseph inte ha guldplåtarna framför sig när han gjorde sin 
översättning. En granskning av dessa ögonvittnesskildringar ger faktiskt intrycket att 
Mormons bok tillkom genom "channeling", dvs Joseph var ett medium som bar fram budskap 
från andevärlden när han dikterade översättningen av plåtarna.482

Vissa uppgifter om hur Joseph fann guldplåtarna avviker starkt från mormonkyrkans 
officiella historieskrivning. Flera äldre källor pekar på att det egentligen var Alvin Smith som 
först var tänkt att bli profeten inom familjen Smith. Långt före fyndet av guldplåtarna talade 
Lucy Mack Smith om, att det skulle uppträda en profet i familjen och att Alvin skulle gå in i 
denna roll.483

Joseph Knight, nära vän till familjen Smith och lojal mormon livet ut, berättade att Joseph 
först inte fick guldplåtarna, när han skulle hämta dem på kullen Cumorah. Orsaken var att 
Joseph inte kunde ta med sig Alvin, som då hade avlidit. Senare godtog "makterna" att Joseph 
i stället lät sin hustru Emma följa med i den döde broderns ställe.484 Willard Chase uppgav att 
Joseph Smith sr betraktade äldste sonen Alvins död på samma sätt som Joseph Smith jr 
uppfattade mordet på Oliver Harper, dvs som en händelse försynen arrangerat för att blidka 
andarna som bevakade guldplåtarna i Cumorah.485

Den 29 september 1824, en vecka efter att Joseph enligt egen utsago hade besökt Cumorah, 
där han tre år senare grävde upp guldplåtarna, satte hans far in en annons i tidningen Wayne 
Senitel. Annonsen innehöll en makaber dementi av ett rykte, att Alvins kropp hade blivit upp-
grävd ur sin gxav.486 Joseph Smith sr fruktade förmodligen att människor trodde att liket hade 
blivit fört till Cumorah, för att demonerna som bevakade guldplåtarna skulle släppa dessa 
ifrån sig. En sådan förklaring ligger nära till hands, trots att den för en nutida läsare förefaller 
bisarr. Till de magiska föreställningar som knöts till skattgrävandet hörde nämligen tron att 
närvaron av lik kunde få en gynnsam effekt på de bevakande andarna. Mormonhistorikern 
Ronald Walker har f ö hävdat att det är bevisat att familjen Smith grävde i kullen Cumorah 
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långt före 1823, dvs den tidpunkt då ängeln Moroni, enligt Josephs uppgifter, talade om var 
guldplåtarna fanns gömda.487

Det finns således flera oberoende källor som förbinder upptäckten av guldplåtarna både 
med siartraditionen i familjen Smith och med de magiska idéer och ritualer som präglade det 
skattletande som Joseph Smith sr och han: söner några år före 1820 blev engagerade i. 

Bevarade föremål som har tillhört familjen Smith bekräftar att de verkligen var involverade 
i ockultism. Från Hyrum Smith kommer en dolk som användes för utövande av ceremoniell 
magi, bl a när man skulle rita magiska cirklar på marken. På dolken finns gudanamnet Adonai 
samt astrologiska och magiska symboler. Troligen fick Hyrum ärva dolken efter sin far, 
Joseph Smith sr. Av sin far fick Hyrum också ärva några pergamentblad med magiska 
inskrifter som användes för att åkalla andar.488

En av Joseph Smiths käraste ägodelar var en silvermedaljong som han bar på sig vid sin 
död. Analyser av medaljongens inskrifter har visat att det är en Jupiter-talisman. Sådana 
talismaner används inom den ceremoniella magin för att besvärja fram andar. Enligt Josephs 
födelsehoroskop hade planeten Jupiter en särskild roll i hans liv.489

Flera andra föremål som har tillhört Joseph Smith har också anknytning till hans magiska 
aktiviteter. Några av hans siarstenar är bevarade, och dessutom finns det ytterligare 
medaljonger med magiska symboler som han ägde eller skänkte som gåvor.490

Joseph Smiths inblandning i ockulta aktiviteter kunde måhända förbises, om de begränsats 
till hans ungdomstid. Tyvärr belägger dock flera källor att han även efter 1830, då Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga bildades, vid flera tillfällen återföll till sin ungdoms gärningar. 

År 1836 reste Joseph tillsammans med Oliver Cowdery och Sidney Rigdon till Salem i 
Massachusetts för att gräva efter en omtalad skatt. Om Joseph använde sig av "tittsten" i 
Salem är inte känt. Vi vet dock att han ägde magiska "siarstenar" långt senare när han levde i 
Nauvoo. I ett tal till ledare i mormonkyrkan sa Joseph så sent som 1842 att varje äldste borde 
ha en egen "siarsten". Joseph förklarade också att han fortfarande trodde på kraften i magiska 
stenar och att de som var trofasta skulle få förmågan att använda stenarna.491

Oliver Cowdery påmindes i april 1829, genom en av Josephs uppenbarelser, om att Gud 
hade gett honom "gåvan att använda slagruta". I senare upplagor av Josephs uppenbarelser har 
texten fått ordalydelsen "Arons gåva".492

Slagrutor användes till fler uppgifter än att söka efter vatten. De kunde t ex brukas för att 
leta efter metaller,493 vilket gjorde dem väl lämpade som redskap vid skattletarexpeditionerna. 
Slagrutorna användes också för att utröna högre makters vilja, när någon verkade som 
medium. Joseph Smith sr ägde en slagruta som han använde för att få del av övernaturlig 
kunskap.494 Det var en sådan användning av slagrutan som Joseph syftade på i uppenbarelsen 
till Oliver Cowdery. Ett sådant bruk av slagrutor förekom f ö bland mormonerna i Utah ända 
fram till slutet av 1800-talet. 

Under våren 1842 utvecklade Joseph mormonkyrkans hemliga tempelritualer, som han 
gjorde anspråk på att ha fått genom gudomlig uppenbarelse.495 När templet i Kirtland 
invigdes den 27 mars 1836 hade mormonkyrkans ledare sedan en tid utfört ritualer i templet. 
De ritualer som då användes var endast av tillfällig karaktär, menar vår tids mormoner. Den 
fulla uppenbarelsen av tempelritualerna kom till Joseph i maj 1842. 

En kritisk granskning av mormonkyrkans tempelritualer visar att de inte kan ha tillkommit 
genom gudomlig uppenbarelse. Det finns en mer trolig förklaring till varifrån Joseph Smith 
hämtade inspiration, när han sammanställde ceremonielen. 

Flera ledande mormoner som var frimurare fick i oktober 1841 tillstånd att öppna en 
frimurarloge i Nauvoo. Den 15 mars 1842 invigdes den nya logen, med stormästaren för 
frimurarna i Illinois personligen närvarande. 
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Många av profetens närmaste vänner hade sedan länge varit frimurare och själv blev Joseph 
invigd i det hemliga brödraskapet redan den 15 mars. Samma dag skrev Joseph i sin dagbok: 
"På kvällen mottog jag den första graden inom frimureriet i Nauvoologen, som var samlad på 
mitt kontor."496 Dagen efter invigdes Joseph Smith också i ritualens andra och tredje grader 
(Fellow Craft och Master Mason), trots att det normalt skulle tagit tre år för en nybliven 
frimurare att avancera till dessa grader.497

I augusti 1842 hade över 300 mormoner i Nauvoo blivit frimurare och stadens loge hade 
vuxit till den största och mest expansiva i hela Illinois. Nästan undantagslöst tillhörde vid 
denna tid alla ledande mormoner frimurarlogen. Innan templet i Nauvoo kunde användas för 
endowmentceremonier, utfördes dessa i frimurarlogens lokaler. 

Det hade alltså gått mindre än två månader efter det att Joseph hade blivit frimurare när han 
introducerade den hemliga endowmentceremonin för sju utvalda medarbetare. En av dessa var 
John Adams, som var stormästare i Nauvoos frimurarloge. 

Att Joseph Smith gav sin kyrka de hemliga tempelritualerna vid en tidpunkt då han själv 
var gripen av iden om hemliga sällskap, är mer än en tillfällighet. Trots att mormonkyrkans 
tempelritualer skiljer sig från frimurarceremonielerna såväl till struktur som till ändamål, 
finns det flera slående paralleller mellan tempelritualerna och de frimurarceremoniel som 
kallas skotska ritualen och Yorkritualen.498

Jerald och Sandra Tanner har i sin granskning av mormonkyrkans tempelriter funnit 
åtminstone 27 paralleller mellan dessa och frimureriet.499 Joseph Smith gjorde t ex bruk av en 
rad frimurarsymboler, som det altseende ögat, bikupan, två omfamnande händer, passaren och 
vinkelhaken. Mormonernas riter är, liksom frimurarnas, hemliga. I båda fallen får deltagarna 
också under ed lova att inte avslöja riterna för utomstående. Deltagarna i båda ritualerna får 
veta att deras liv kommer att utkrävas, om de bryter mot tystnadsederna. 

Här följer några exempel på paralleller mellan mormonernas endowmentritual och de 
frimurarritualer Joseph Smith var bekant med.500

1. I båda ritualerna förekommer "gemenskapens fem punkter", som markeras genom att 
höger fot placeras mot sidan av en annan persons högerfot, ett knä mot en annan persons knä, 
samt bröst mot bröst. De båda personerna håller om varandras ryggar med vänster hand, och 
var och en trycker sin mun mot den andres öra. 

2. När patronen, d.v.s. deltagaren i mormontemplens riter, mottar det "Aronska 
prästadömets första kännetecken", får han svära en ed som påminner om den ed som ingås när 
någon upptas i första graden av den skotska ritualen. 

3. Från frimurarna lånade Joseph Smith de straffgester som förekommer i 
endowmentritualen. 

4. Den ed som hör till det "Aronska prästadömets andra kännetecken" liknar den ed som 
hör till den skotska ritualens andra grad. 

5. Till det "Melkisedekska prästadömets första kännetecken" kopplas en ed som nästan är 
identisk med eden i den.skotska ritualens tredje grad. Straffgesten som ingår i detta 
kännetecken är också lånad från den skotska ritens tredje grad. 

6. I båda ritualerna förekommer snarlika dialoger mellan ceremonielmästaren 
(officianten) och den som invigs. 

7. Patronerna får i endowmentritualen flera gånger greppa om varandras händer enligt 
givna instruktioner, som nästan ordagrant är tagna ur frimurarritualen. Detsamma gäller också 
flera andra gester som förekommer i endowmentritualen, t ex trycka tummen mellan den and-
ra handens första och andra fingerknogar. 

8. Såväl mormonerna som frimurarna byter kläder innan de deltar i respektive ceremonier. 
De manliga mormonernas tempeldräkter är nästan identiska med frimurarnas rituella 
utstyrslar. 
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9. Både mormoner och frimurare får ett nytt, hemligt namn när de deltar i ritualerna. 
10. I slutet av endowmentritualen får patronen passera genom templets förlåt, vilket har 

sin direkta motsvarighet inom de högre graderna av Yorkritualen. 
11. I mormonernas endowment figurerar personer som gestaltar Gud och Adam. Samma 

rollgestalter förekommer i den form av frimureri som utövades i Nauvoo. 
12. Vinkelhaken och passaren används som symboler i båda slagen av ritualer. 
13. Iden om ett melkisedekskt prästadöme finns också inom vissa former av ockult 

frimureri.501

Även om den skotska frimurarritualen har ett helt annat syfte och en annorlunda uppläggning 
än endowmentritualen, är det uppenbart att mormonkyrkans tempelriter har lånat en mängd 
beståndsdelar från denna. Frimurare som har bekantat sig med endowmentritualen har för mig 
medgett att det finns många påfallande likheter. 

Joseph Smith var själv medveten om att endowmentritualen påminde om frimurarritualer 
och förklarade därför att frimurarna en gång hade varit innehavare av den sanna ritualen, men 
att denna sedan blivit förvanskad. Joseph bejakade f ö frimurarnas anspråk att deras ritual här-
rörde från Salomos tempe1.502

När Joseph Smith i mars 1842 blev frimurare, hade han blivit påverkad av personer som 
stod honom mycket nära. Hyrum Smith var frimurare sedan 1827 och Heber C Kimball, som 
var en av hans goda vänner, hade redan 1823 anslutit sig till brödraskapet. Inflytelserika 
mormonledare som John C Bennett, Newel K Whitney, W W Phelps och Brigham Young var 
alla frimurare när de blev mormoner.503

Redan 1843 beslöt storlogen i Illinois att logen i Nauvoo skulle uteslutas ur frimurarnas 
gemenskap. Som skäl angavs att frimurarna i Nauvoo hade brutit mot flera av frimureriets 
grundläggande principer. 

Iden att frimurarna skall utgöra en exklusiv elit hade de frångått i och med att de flesta 
ledande mormoner inbjöds till logens gemenskap. Frimurarna såg också med ogillande på att 
mormonerna hade plagierat deras ritual.504

Trots att Joseph Smith var frimurare endast en kort tid, blev det hemliga sällskapet en viktig 
inspirationskälla för honom. Mormonhistorikern Reed Durham menar "att det efter den 15 
mars 1842 är få betydelsefulla förändringar i kyrkan som inte står i något inbördes beroende 
av frimureriet. "505 Dr Durham, som har ett förflutet som ledare för Mormon History 
Association, hävdar att endowmentritualen "närmast var inspirerad från frimureriet" och att 
"likheterna mellan de båda ceremonierna är så uppenbara och överväldigande att ett 
beroendeförhållande inte kan förnekas.”506

Dr Durham har vidare noterat att Joseph Smiths vision om ett politiskt gudsrike var hämtad 
från frimurarnas tankevärld. "Jag föreställer mig att tillräckligt med bevis för närvarande finns 
för att deklarera att hela inrättningen av detta politiska Guds rike, inklusive de femtios råd, 
den levande konstitutionen, den föreslagna flaggan för riket, och kungens smörjelse och 
kröning, hade sitt upphov i eller i samband med tankar och ceremonier inom frimureriet."507

Att Mormons bok tar avstånd från hemliga sällskap verkar inte ha varit något problem för 
Joseph Smith när han blev frimurare.508 Inte heller förefaller det religiösa innehållet i den 
skotska ritualen ha skapat konflikter för mormonprofeten, som ju gjorde anspråk på att vara 
bibliskt förankrad. Den gudsbild som förekommer inom den skotska ritualen skiljer sig 
avsevärt från Bibelns Gud. JAH-BUL-ON, som guden kallas i den skotska ritualen, 
förknippas inte särskilt med den bibliska uppenbarelsen. I stället förväntas medlemmarna i 
frimurarlogerna enligt den skotska ritualen vörda den heliga skrift som är mest vanlig i 
respektive kultur.509

Eftersom personer i Josephs omedelbara närhet tidigt blev frimurare, kan vi inte utesluta 
att det hemliga ordenssällskapets idéer påverkade honom långt före 1842, när han själv 
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initierades i Yorkritualen. Reed Durham har också upptäckt uppenbara paralleller mellan 
frimurarnas Enokslegend och Josephs berättelse om hur han fann guldplåtarna. Legenden 
skildrar hur Enok nedtecknade frimureriets hemligheter på en guldplåt och hur han i en kulle 
fann plåtar av guld och mässing, med egyptiska hieroglyfer ingraverade. Enok uppges också i 
en kulle ha hittat en prästerlig bröstsköld, samt Urim och Tummim. Samma föremål gjorde 
Joseph som bekant anspråk på att ha funnit i kullen Cumorah. Legenden innehåller också 
föreställningen att Enok var utvald till att återställa och bevara Guds heliga namn. Enliknande 
roll gav sig Joseph Smith, när han uppträdde som profeten som fått i uppdrag att återställa 
evangeliet. 510 Mer än en tillfällighet är det nog också att Joseph Smith i flera av sina 
uppenbarelser lät Gud kalla honom vid namnet Enok. Gamla testamentets Enok spelade 
dessutom en viktig roll i Joseph Smiths teologi.511

Enokslegenden-berättar också att Enok gömde plåtarna med den hemliga texten i en 
underjordisk grotta samt att de senare flyttades till en grotta som var grävd under Moriah 
berg. Ett liknande motiv möter vi i Mormons bok, som skildrar hur Ammaron gömmer heliga 
uppteckningar i kullen Shim.512 Senare grävdes dessa plåtar upp och gömdes i kullen 
Cumorah i stället.513 Frimurarlegenden om Enok uppger att grottan under Moriah berg var 
täckt av "en stor sten". Joseph Smith å sin sida uppgav att guldplåtarna i Cumorah låg "under 
en ganska stor sten".514 I flera av de tidiga mormonledarnas predikningar återfinns också 
påståenden om att Joseph skall ha funnit en stor grotta inne i kullen Cumorah.515 
Anmärkningsvärt är dessutom att namnen Moriah och Cumorah låter lika när de uttalas på 
engelska. 

De flesta mormoner medger inte att Joseph inspirerades av frimureriet och vill därför inte 
erkänna att flera beståndsdelar av endowmentritualen är hämtade från den skotska ritualen 
eller Yorkritualen, som bygger på den skotska ritualen. I stället påpekar de att 
endowmentritualen varken till innehåll eller uppbyggnad påminner om någon 
frimurarceremoniel. Det är sant att endowmentritualen, som förbereder människan inför 
upphöjelsen till att bli en gud, har ett helt annat syfte än frimurarritualerna. Detta utesluter 
emellertid inte att Joseph Smith lånade element från frimureriet när han skapade sina hemliga 
tempelritualer. 

Innehållsliga och strukturella likheter finns mellan endowmentritualen och de antika 
mysteriereligionernas ritualer, som också syftade till att gudomliggöra människor. Dessutom 
framfördes de antika mysterierna i form av drama, vilket ju också sker inne i mormontemplen. 

Mormonprofetens religiösa intresse för det forntida Egypten, som bl.a. kommer till uttryck i 
Abrahams bok och föreställningen att Mormons bok var nedtecknad på "reformerad 
egyptiska", kan röja ytterligare förbindelser med esoteriska traditioner.516 Inom äldre 
ockultism betraktades ofta Egypten som landet där all magi uppkom. De egyptiska 
hieroglyferna uppfattades som ockulta symboler uppfunna av Herrres Trismegistes, de antika 
ockulta vetenskapernas fader, enligt de magiska traditionerna. En person som Joseph Smith, 
med magiska kunskaper och i besittning av en klärvoajant siargåva, ansågs särskilt lämpad att 
översätta de magiska hieroglyferna.517

Joseph Smiths samröre med ockultism är högst anmärkningsvärt, eftersom han gjorde 
anspråk på att vara en profet som stod i en biblisk tradition. De gammaltestamentliga 
profeterna drog sig inte för att ta strid med samtidens medier och ockultister. Hos profeten 
Jesaja finner vi t ex följande tänkvärda ord: "Och när man säger till er: 'Fråga andebesvärjare 
och spåmän, dem som viskar och mumlar', så svara: 'Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall 
man fråga döda för de levande?' 'Nej, håll er till lagen, till vittnesbördet!"'518

Mormonprofetens inblandning i det ockulta blir givetvis ett problem om man vill hävda att 
han är förankrad i Bibeln. Vissa mormonhistorikers försök att lösa problemet med påståendet 
att Joseph och hans familj måste betraktas utifrån de historiska ramarna, för deras liv håller 
inte om man använder en biblisk måttstock. Oberoende av hur vanliga vissa ockulta fenomen 
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och tankar är i ett samhälle, kan man aldrig med Bibeln som grund ursäkta människors 
inblandning i sådana verksamheter. I synnerhet gäller detta personer som kommer med 
anspråket att de är profeter som återställer den sanna läran! Bibeln ger ingen sanktion av 
ockultism, inte ens om den utövas i Guds namn.519

Det är sant att mormonkyrkan tidigt uteslöt medlemmar som utövade olika former av 
ockultism.520 Oaktat detta faktum kvarstår problemet, att Joseph Smith och flera av hans 
medarbetare själva hade ockult belastning. Uteslutningarna visar endast att ledarna inom den 
tidiga mormonkyrkan var medvetna om problematiken, men att de var oförmögna att göra den 
klara gränsdragning som Bibeln gör. 

Svikande inspiration 
I mormonkyrkans litteratur omnämns ofta vissa profetior av Joseph Smith, som anses ha blivit 
uppfyllda.521 Sådana uppfyllelser av Josephs förutsägelser används av mormonerna som 
argument för att han var en profet. Mormonapologeterna nämner dock inte att Joseph Smith 
också gjorde en rad förutsägelser som aldrig slog in. Mormonkyrkans talesmän upplyser inte 
heller om att flera av Josephs mest kända och preciserade profetior om framtida händelser 
ursprungligen hade annan ordalydelse och därmed ett helt annat budskap. 

Den 14 februari 1835 profeterade Joseph Smith om "Herrens ankomst, som var nära - inom 
femtiosex år skulle scenen avslutas."522 Vid samma tillfälle profeterade Joseph över sin 
kyrkas apostlar och påstod att vissa av dem skulle leva när Frälsaren kommer från himlen.523 I 
april 1843 fick Joseph veta, att "om du lever tills du blir åttiofem år gammal, skall du få se 
Människosonens ansikte."524

Om de båda uppenbarelserna var sanna, skulle Jesu återkomst till jorden ha inträffat år 
1890 eller 1891. Joseph Smith föddes nämligen år 1805, och skulle därmed ha varit åttiofem 
år gammal 1890. Flera källor från slutet av 1800-talet visar att mormonledarna allmänt 
förväntade sig att profetian från februari 1835 skulle gå i uppfyllelse år 1890. När endast ett år 
återstod, spred sig bland "de heliga" en intensiv förväntan inför Jesu återkomst. Sedan 
mormonerna hade förlagt sitt centrum till Missouri; gav Joseph flera profetior som handlade 
om att Missouri var "löftets land och platsen för Sions stad."525 En uppenbarelse från hösten 
1832 talar om att Herren skall "samla de heliga att stå på Sions berg, vilket skall bliva det nya 
Jerusalems stad".526 I samma uppenbarelse befalls mormonerna också att bygga ett tempel i 
sitt nya Sion. 

Första gången Joseph i direkta ordalag profeterade om Missouri var i juli 1831, då Gud 
genom Joseph skall ha sagt att Missouri är "det land, som jag har utvalt och invigt till de 
heligas samlingsplats".527 Profetian innehåller också påståendet att det nya templet skulle 
byggas i Independence. Anledningen till att "de heliga" skulle samlas i sitt Sion var, enligt en 
av Josephs uppenbarelser, att de måste befinna sig på rätt plats när den stora domen kommer 
över världen.528

I november 1833 drevs mormonerna ut från sitt Sion i Independence och tvingades fly till 
Clay County i Missouri. Den 24 februari 1834 förmedlade Joseph en uppenbarelse, i vilken 
Herren påstods ha sagt att "Sion måste återlösas med makt" och att Gud skulle uppväcka 
Joseph Smith till "en man åt mitt folk, som skall leda dem liksom Moses ledde Israels 
barn".529 Dessa profetiska ord medverkade till att mormonkyrkan utrustade truppstyrkan 
Sions läger, som marscherade från Kirtland till Missouri för att återta kyrkans förlorade 
egendomar. Sions läger blev emellertid ett misslyckande, och Joseph fick aldrig tillfälle att 
agera som en ny Mose. Mormonkyrkan förlorade sin arvedel i Independence och istället fick 
Far West i Caldwell County bli nytt mormoncentrum i väst. 

Hoppet om att kunna återvända till Jackson County dog emellertid inte ut med Sions läger. 
Så sent som i augusti 1834 profeterade Joseph Smith att mormonerna skulle återta Sion, d.v.s. 
Jackson County, "inom två år från den nästa elfte september”.530
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Sedan det stod klart att mormonerna inom överskådlig framtid inte skulle kunna återta 
Jackson County, fick Josephs profetior om Sion en ny inriktning. I en uppenbarelse i april 
1838 förklarade han, att "Far West skall vara en helig och åt mig invigd plats och skall kallas 
allraheligast, ty marken på vilken du står är helig".531 Trots att Far West enligt Smiths profetia 
var en helgad stad, tvingades mormonerna fly därifrån redan samma år som han profeterade 
om staden. 

När mormonerna hade slagit sig ned i Nauvoo, uttryckte Joseph Smith sin övertygelse att 
staden för all framtid skulle bli mormonkyrkans centrum.532 Den 19 januari 1841 bar Joseph 
fram ett profetiskt budskap om att kyrkan skulle bygga "Nauvoo-hus", ett kombinerat hotell 
och residens för profeten. I uppenbarelsen står det: "Låten därför min tjänare Joseph och hans 
säd efter honom bo i det huset från släkte till släkte evinnerligen, säger Herren."533 År 1846 
fördrevs de sista mormonerna från Nauvoo. 

Flera år efter mormonernas ankomst till Utah förväntade de sig att Gud skulle låta dem 
återvända till Jackson County, så att Josephs profetior kunde gå i uppfyllelse.534 Så sent som 
1935 förklarade Joseph Fielding Smith att profetiorna om Jackson County skulle fullbordas 
innan den sista personen som levde år 1833 hade dött.535

Mormonerna väntar fortfarande p$ att kyrkan skall kunna återvända till Jackson County 
och förlägger händelsen till den yttersta tidens slutfas. Att profetiorna om Sion aldrig gick i 
uppfyllelse under Joseph Smiths livstid förklarar mormonkyrkan med att "de heliga" inte var 
trogna Gud och bröt mot vissa av sina löften till honom.536 I profetiornas text finns emellertid 
inget som tyder på att de var villkorliga. Joseph verkar själv ha varit medveten 
om att uppenbarelserna om Sion skapade vissa problem. Kort före sin död utvidgade han 
därför begreppet Sion till att gälla hela Amerika.537

När mormonerna var svårt förföljda, uttalade Joseph Smith flera profetior som förutsade 
det amerikanska samhällets undergång. "Nu kan jag säga med myndighet från Jesus Kristus, 
att inte många år skola förflyta, förrän Förenta staterna skall utgöra scenen för ett blodbad 
utan like i vår nations historia. Pest, hagel, hungersnöd och jordbävning skola sopa denna 
generations ogudaktiga från landets yta för att öppna och bereda vägen för de förlorade 
stammarnas återkomst från nordtanden."538

Mormonerna brukar påstå att denna profetia uppfylldes när det nordamerikanska 
inbördeskriget utbröt år 1861. Men när detta grymma krig hemsökte USA, var det inte av 
"pest, hagel, hungersnöd och jordbävning" som hundratusentals amerikaner fick sätta livet till. 
Desutom överlevde de flesta av "denna generations ogudaktiga" Joseph Smith med många år. 
Inte heller återkom de tio förlorade israelitiska stammarna. 

I maj 1843 förklarade Joseph Smith att om regeringen i Washington inte kunde återge 
mormonerna deras förlorade egendom i Missouri och bestraffa kyrkans fiender i staten, skulle 
en nationell katastrof inträffa.539 Trots att Joseph Smith aldrig fick igenom dessa krav, uteblev 
domen över regeringen. Liknande domsord uttalade Joseph över kongressen i huvudstaden, 
sedan han våren 1844 lämnat in en petition till den folkvalda församlingen. Inte heller denna 
profetia gick i uppfyllelse när kongressen undlät att bifalla profetens begäran.540

Den sannolikt mest kända av Josephs Smiths förutsägelser är daterad den 25 december 
1832 och finns införd som kapitel 87 i Läran och förbunden. I denna uppenbarelse sägs 
Joseph ha förutsagt det nordamerikanska inbördeskriget, när han talade om "de krig som snart 
skola ut bryta och börja genom uppror i South Carolina".541 Profetian innehåller också 
påståendena "Sydstaterna skola skilja sig från Nordstaterna" och "slavar, rustade och övade 
för krig, skola sätta sig upp mot sina herrar”.542

Tolkningen att profetian handlar om det nordamerikanska inbördeskriget (1861-1865) är 
långt ifrån säker, om man ingående granskar uppenbarelsens text. Uppenbarelsen anger inte 
endast att det skall utbryta inbördeskrig i USA. Den talar också om att "då skall krig bryta löst 
över alla nationer", och att Sydstaterna skulle få hjälp av Storbritannien och "även vända sig 
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till andra nationer och begära hjälp".543 Visserligen började det nordamerikanska 
inbördeskriget med att Sydstaterna anföll fästningen Fort Sumter i South Carolina, men 
krigets förlopp överensstämde inte med Joseph Smiths profetia från 1832. I slutet av sin 
uppenbarelse kopplade Joseph också samman kriget med en global hemsökelse över "jordens 
invånare".544 Inte heller dessa ord gick i uppfyllelse. 

Mot tolkningen att Joseph Smiths uppenbarelse från den 25 december 1832 syftade på det 
nordamerikanska inbördeskriget talar en annan profetia, som han gav i april 1843. "Jag 
profeterar i Herren Guds namn, att de svårigheter, som skola förorsaka blodsutgjutelse innan 
Människosonen kommer, skola börja i South Carolina."545 Att Joseph hade sin uppenbarelse 
från juldagen 1832 i åtanke, framgår av följande ord:"De skola troligtvis uppstå genom 
slavfrågan. Detta förklarade en röst för mig, medan jag bad allvarligen över detta ämne den 25 
december 1832."546 Dessa ord visar att när Joseph nedtecknade sin uppenbarelse i slutet av 
1832 hade han en konflikt som förebådar Jesu tillkommelse i åtanke, inte det nordameri-
kanska inbördeskriget. 

När Joseph i sin uppenbarelse nämnde en konflikt som börjar i South Carolina, hade det 
före juldagen 1832 rått starka politiska spänningar. Flera skribenter hade f ö tidigare uttalat 
sina farhågor att konflikten i South Carolina skulle utvecklas till ett inbördeskrig. Redan 1831 
hade den franske vetenskapsmannen Alexis de Tocqueville förutsagt en skilsmässa mellan 
Nord- och Sydstaterna.547

En annan uppenbarelse mormonkyrkan anser bevisar att Joseph Smith var en sann profet 
handlar om att "de heliga" skulle "bliva ett mäktigt folk mitt i Klippiga Bergen".548 Denna 
uppenbarelse från den 6 augusti 1842 får betecknas som en av Joseph Smiths viktigaste 
profetior. Så här lyder den i sin helhet: 

Jag profeterade, att de heliga skulle fortsätta att lida mycken hemsökelse och skulle bliva 
drivna till Klippiga Bergen; många skulle avfalla, andra skulle dödas av våra förföljare 
eller förlora livet på grund av den utsatta ställningen eller sjukdom, och att några av eder 
skola leva för att draga ditut och bistå med koloniseringen och byggandet av städer och 
se de heliga bliva ett mäktigt folk mitt i Klippiga Bergen.549

I det handskrivna originalet till denna uppenbarelse är orden "Klippiga Bergen" skrivna 
mellan raderna. Handstilen avslöjar att orden tillades av Thomas Bullock, som var sekreterare 
åt Willard Richards och George A Smith, när de efter Joseph Smiths död sammanställde hans 
efterlämnade material till en historik över mormonkyrkan.550 En av mormonkyrkans 
historiker, Dean C Jessee, menar att . "det är uppenbart att profetian angående Klippiga Ber-
gen kan ha blivit tillagd år efter att mormonerna var i Utah".551 Historikern Davis Bitton har 
belagt att det saknas bevis för att Joseph Smith någonsin har uttalat eller nedtecknat den 
berömda profetian.552

Som ett ytterligare bevis på Joseph Smiths gudomliga inspiration betraktar mormonerna 
en profetia som förutsäger att juristen Steven A Douglas en dag skulle "trakta efter att bliva 
president i Förenta staterna."553 Joseph Smith uttalade dessa ord när Douglas var omkring 30 
år gammal och så okänd i politiska kretsar, att ingen förväntade sig att han var en framtida 
presidentkandidat. 

När profetian om Steven A Douglas fördes in i History of the Church, markerade 
redaktörerna med en fotnot att texten var hämtad från William Claytons dagbok. År 1982 
publicerade makarna Tanner en ocensurerad version av Claytons dagböcker. Dessa avslöjade 
att Josephs förutsägelse om Douglas presidentkandidatur var ett senare tillägg. Omkring 160 
ord hade lagts till den ursprungliga texten, som inte på något sätt berörde Douglas framtida 
politiska karriär.554

Fakta talar sitt tydliga språk: Joseph Smith ägde ingen övernaturlig gåva att kunna 
förutsäga framtida händelser. De fullbordade profetior mormonkyrkan anför som bevis för 
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hans profetiska inspiration kan i många fall förklaras utifrån att de är allmänt hållna, eller med 
att han kunde gissa sig till deras uppfyllelse. Dessutom hade flera av Josephs mest kända 
profetior ursprungligen ett helt annat utseende. 

I 5 Mos 18:22 står det: "när profeten talar i Herrens namn och det som han har talat inte 
sker och inte inträffar, då är detta något som Herren inte har talat. I förmätenhet har då 
profeten talat det. Du skall inte frukta för honom." Om mormonerna tog detta på allvar, skulle 
deras uppfattning om Joseph Smith bli radikalt förändrad. 
 
Avslöjad översättare 
Ett allvarligt slag mot Joseph Smiths trovärdighet var fyndet av sex mässingsplåtar i staden 
Kinderhook, som låg i närheten av Nauvoo. Tidningen Time and Segsons berättade den 1 maj 
1843 om fyndet av de märkliga plåtarna. 
Ett par mormoner som var närvarande när plåtarna grävdes fram blev övertygade om deras 
höga ålder, när de såg hur illa åtgångna de var. Hoppfullt rapporterade Times and Segsons att 
fynden sannolikt skulle bevisa att Mormons bok var sann.555

För att Joseph Smith skulle få möjlighet att undersöka Kinderhookplåtarna, fördes de till 
Nauvoo. Profeten accepterade av allt att döma plåtarna som autentiska och meddelade att de 
liksom Mormons bok skildrade Amerikas forntida invånare. William Clayton skrev följande i 
sin dagbok den 1 maj 1843: "Jag har sett 6 mässingsplåtar som har blivit funna i Adams 
county . . . Pres. J (dvs Joseph Smith, förf anm) har översatt en del och säger att de innehåller 
historien om den person med vilka de blev funna & han var via Farao av Egyptens länder en 
avkomling till Ham, och att han mottog Riket från härskaren över himmel och jord.”556

Den 15 januari 1844 skrev Times and Segsons att Kinderhook~låtarna hade bekräftat att 
Mormons bok var sann.557 Aven om Joseph Smith aldrig publicerade någon översättning av 
plåtarna, visar affären med dem att han inte kunde vara den profet med "översättningens 
gåva" som han utgav sig för att vara. Kinderhookplåtarna var nämligen förfalskningar, och 
alla vittnen som under ed hade bedyrat att plåtarna var autentiska var antingen vilseförda eller 
delaktiga i bedrägeriet. Plåtarnas "upptäckare" berättade några år senare att de förfalskat dem 
för att lura Joseph Smith. Vetenskapliga analyser har belagt att plåtarna var ett typiskt arbete 
från en nordamerikansk smedja på 1840-talet.558

År 1835 köpte några mormoner i Kirtland fyra egyptiska mumier med vilka medföljde ett 
antal papyrushandskrifter. Trots att lingvisterna vid denna tid ännu inte fullt hade lyckats 
dechiffrera de egyptiska hieroglyferna påstod sig Joseph Smith kunna läsa de gamla 
dokumenten, med hjälp av sin profetiska översättningsgåva.559 Joseph Smith hävdade också 
att Abraham, Mose och Aron egenhändigt hade skrivit texterna.560

Fascinerad av de gamla handskrifterna började Joseph Smith arbeta med en översättning 
av dem. Mellan den 1 mars och den 16 maj 1842 publicerades mormonprofetens 
översättningar i tidningen Times and Seasons i Nauvoo. Under titeln Abrahams bok gav 
Joseph Smith ut vad han påstod vara texter författade och egenhändigt nedtecknade av de 
gamla bibliska troshjältarna.561 Till texterna hörde tre avbildningar, kallade faksimile 1-3, 
som fanns på papyrusfragmenten. Med hjälp av sin profetiska inspiration hade Joseph Smith 
bifogat kommentarer, i vilka han förklarade bildernas innebörd. 

I slutet av 1850-talet granskade den franske egyptologen Theodule Deveria faksimilerna i 
Abrahams bok. Fastän Joseph Smith låtit en träsnidare göra felaktiga rekonstruktioner av 
papyrernas skadade bilder, kunde Deveria utan svårigheter identifiera faksimilerna som väl-
kända begravningsbilder som återgav föreställningar i egyptisk mytologi, b1.a. fanns guden 
Osiris avbildad på en av dem. Joseph Smith hade emellertid meddelat att två av faksimilerna 
skildrade händelser Abraham råkade ut för i Egypten och att den tredje illustrerade 
mormonkyrkans uppfattning om universums tillkomst och uppbyggnad.562
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Till synes oberörd av Deverias förödande kritik kanoniserade mormonkyrkan Abrahams 
bok, som fick ingå i kyrkans heliga skrift Den kostbara pärlan. 

Nya problem tillstötte år 1912, när Franklin S Spalding gav ut skriften Joseph Smith, Jr, 
As a Translator.563 Bokens författare hade låtit världens då mest framstående egyptologer 
analysera de tre faksimilerna i Abrahams bok. Oberoende av varandra konstaterade 
vetenskapsmännen att Joseph Smiths inspirerade tolkningar av de gamla illustrationerna var 
felaktiga och att han inte kunde ha haft några som helst kunskaper i egyptiska. Diskussionerna 
kring Abrahams bok tog ny fart 1966, när Jerald och Sandra Tanner publicerade mikrofilmade 
kopior av Joseph Smiths handskrivna egyptiska ordbok och grammatik, som Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga förvarade i sina slutna arkiv.564 Dessa dokument tog Joseph till 
hjälp när han översatte de gamla handskrifterna till Abrahams bok. Handskriftsmaterialet 
visade med full tydlighet att Joseph Smith helt saknade förmågan att översätta forntida 
egyptiska till engelska. 

I november 1967 överlämnade Metropolitan Museum of Art i New York en samling 
papyrushandskrifter till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Handskrifterna hade 
identifierats som de Joseph Smith fick år 1835. De antika dokumenten hade den egyptiske 
forskaren dr Aziz S Atiya upptäckt i museets magasin. Tidigare hade man förmodat att 
handskrifterna blev förstörda vid den stora branden i Chicago år 1871.565

En grupp ledande egyptologer fick mormonkyrkans tillstånd att undersöka de gamla 
dokumenten.566 Oberoende av varandra konstaterade vetenskapsmännen att handskrifterna 
varken var skrivna så tidigt som på Abrahamstid eller innehöll förlagan till Abrahams bok. 
Handskrifterna daterades till romersk tid (de yngsta till ca 60 e Kr), och visade sig vara en 
version av den egyptiska dödsboken, som är en samling begravningstexter avsedda att hjälpa 
den avlidne på hans resa till dödsriket.567

Det blev också möjligt att koppla samman dokumenten från Metropolitan Museum med 
Joseph Smiths egyptiska alfabet och grammatik. När handskrifterna jämfördes med Joseph 
Smiths utkast till översättningen av Abrahams bok, bekräftades misstankarna att 
mormonprofeten inte förstått ett enda ord av den text han påstod sig ha översatt på 
övernaturlig väg. I sina anteckningar hade Joseph Smith kopierat de hieroglyfer han 
"översatte", vilket gjorde att man kunde bevisa att grundtexten till Abrahams bok fanns bland 
de funna dokumenten. 

När Joseph Smith gjorde sitt manuskript till Abrahams bok, avbildade han de egyptiska 
skrivtecknen i vänstermarginalen och skrev sin översättning till höger. På så sätt kan man se 
exakt hur Joseph Smith arbetade när han "översatte" papyrushandskrifterna. Tyvärr avslöjar 
Josephs anteckningar inget som helst samband mellan de egyptiska skrifterna och Abrahams 
bok. Från den lilla Sen-Sen-papyrusens hieratiska skrift skapade Joseph Smith en engelsk text 
på 5470 ord. Hieroglyfen Khon, som betecknar en mångud, blev t ex de fyra verserna 
Abraham 1:16-19. De 61 orden i Abraham 1:11 är en översättning av tecknet för den 
bestämda artikeln i den hieratiska skriften. Slutändelsen i ett egyptiskt ord för sjö eller damm, 
blev 76 engelska ord (Abraham 1:13-14). I medeltal "översatte" Joseph Smith varje egyptiskt 
ord med 25 engelska.568

Mormonkyrkans försvar av Joseph Smith och Abrahams bok gick i två riktningar. (1) Man 
förnekade att de publicerade handskrifterna var de som Joseph hade till sin hjälp när han 
översatte Abrahams bok. Trots att detta argument står i uppenbar konflikt med de sakkunniga 
egyptologernas utlåtanden, finns det väl representerat i mormonkyrkans officiella 
historieskrivning:569 (2) Mormoner som är mer liberala än kyrkans generalauktoriteter har fört 
fram argumentet att Joseph Smith inte översatte Abrahams bok på konventionell väg. 
Papyrushandskrifterna anses endast ha tjänat som inspirationskälla för Joseph när han genom 
direkt uppenbarelse skrev Abrahams bok. En variant av detta argument är att de egyptiska 
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skrivtecknen är ett hemligt chiffer, som endast patriarken Abraham kände till och som Joseph 
fick tillgång till genom gudomlig uppenbarelse.570

Dessa bortförklaringar faller på sin egen orimlighet. På tidigt stadium medgav 
mormonkyrkans representanter att dokumenten från Metropolitan Museum innehöll 
grundtexten till Abrahams bok.571 När egyptologernas analyser blev klara, ändrade dock 
mormonkyrkan sin uppfattning. I stället för att ärligt medge att Joseph Smith hade bedragit 
sina anhängare, påstod mormonkyrkan att papyrerna inte hade något samband med Abrahams 
bok. Detta argument stämmer emellertid inte med belagda fakta. Joseph Smiths efterlämnade 
anteckningar och manuskript visar tydligt att han "översatte" de egyptiska texterna på 
konventionell väg.572 Dessutom hade redan den första upplagan av Abrahams bok 
underrubriken: "Översatt från papyrus av Joseph Smith". 

Trots att en grupp av världens ledande egyptologer har kunnat bevisa att Joseph Smith 
inte hade några gudagivna översättningsgåvor, håller Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
fast vid Abrahams bok som helig skrift. I mormonkyrkans publikationer kan man dessutom 
fortfarande finna fullständigt osanna påståenden om Abrahams bok. Så här står det t ex i en 
bok tryckt år 1977: "Ingen profet har någonsin givit världen en mera kraftfull utmaning att 
erkänna hans gudomliga kallelse än Joseph Smith gjorde då han publicerade Abrahams 
bok."573

Sanningen är dock en annan. Få religioner har någonsin fått en mera kraftfull utmaning att 
erkänna sina egna misstag än mormonismen, då förlagorna till Abrahams bok blev tillgängliga 
för objektiva studier. Genom de vetenskapliga undersökningarna av papyrusfragmenten har vi 
nu konkreta bevis på att Joseph Smith inte hade någon profetisk översättningsgåva. 

Heligt påbud eller omättligt begär? 
Den mest kända problematiken i Joseph Smiths liv berör hans förhållande till det motsatta 
könet. Också inom detta ämne finner vi avsevärda skillnader mellan mormonkyrkans 
officiella historieskrivning och den faktiska verkligheten. 

När Joseph Smith inledde sin bana som religionsgrundare var han gift med Emma Hale. 
Trots att Emma höll fast vid tron på makens gudomliga kallelse, uppstod det tidigt störningar i 
hennes relation till maken. Orsaken var att Joseph tidigt fick rykte om sig att vara mer än 
lovligt intresserad av andra kvinnor. Avhållen som andlig ledare och med ett attraktivt yttre 
hade Joseph lätt att nå framgångar bland det täcka könet. Joseph var för övrigt själv medveten 
om att kvinnor var en svag punkt i hans karaktär. 

Emma Smith öppnade år 1835 hemmet för den 19-åriga Fanny Alger, som Joseph snart lät 
adoptera. Efter en tid spreds rykten i Kirtland, att profeten visade allt annat än faderliga 
känslor mot Fanny. Så småningom betraktades Josephs förhållande med Fanny som en 
officiell hemlighet. I ett brev till sin bror Warren skrev Oliver Cowdery i januari 1838 om 
Joseph: "En smutsig, snuskig, oren affär, mellan honom och Fanny Alger."574 När Emma 
Smith kikade in i en lada genom en springa i väggen, blev hon vittne till hur hennes man hade 
samlag med Fanny Alger. Vissa mormonhistoriker räknar idag Fanny Alger som Joseph 
Smiths första bihustru.575

Josephs amorösa eskapader närde rykten om att kyrkans profet levde i månggifte. För att 
rädda sitt anseende utfärdade mormonkyrkan i augusti 1835 den första i en lång rad dementier 
av påståendet att mormonkyrkan lärde polygami. Två år senare förklarade de sjuttios kvorum 
att varje mormon som gjorde sig skyldig till månggifte ovillkorligen skulle uteslutas ur 
kyrkan. Mormonaposteln Orson Pratt uppgav att Joseph redan under kyrkans tid i Kirtland i 
hemlighet undervisade sina förtrogna att polygamin var en helig förordning.576 Länge 
cirkulerade ryktet att Joseph Smith på ett tidigt stadium hade fått en uppenbarelse om 
månggifte. I över 140 år vägrade mormonkyrkan bekräfta detta rykte, trots att flera av Josephs 
närmaste vänner och medarbetare hade nämnt denna uppenbarelse. I mitten av 1970-talet blev 
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dock den väl förborgade hemligheten till slut avslöjad, genom att information läckte ut från 
mormonkyrkans arkiv i Salt Lake City. 

När uppenbarelsens innehåll blev allmänt känt, fick kyrkans kritiker också förklaringen till 
varför mormonledarna försökt dölja den för sin kyrka. Uppenbarelsen, som Joseph Smith 
daterade till den 17 juli 1831, påbjuder nämligen manliga mormoner att ta indiankvinnor till 
bihustrur.577 Syftet med dessa äktenskap sägs i uppenbarelsen vara "att deras efterkommande 
må bliva vita, förtjusande och rättfärdiga".578 Bakom detta påbud ligger tron att indianerna 
skall få ljusare hy när de tar emot det återupprättade evangeliet. Joseph ville tydligen 
påskynda denna process, möjligen för att Jesu tillkommelse skulle kunna tidigareläggas. 

Mormonkyrkans ovilja att erkänna Josephs uppenbarelse om månggifte från 1831 är 
förklarlig. Sedan många år är mormonkyrkan nämligen mot blandäktenskap. Dessutom var 
det med vita kvinnor, och inte indianer, som Joseph själv levde i månggifte. 

Flera av de kvinnor som Joseph övertalade att bli hans nya hustrur berättade att profeten 
sagt till dem att han genom gudomlig uppenbarelse blivit beordrad att gifta sig med dem. Det 
förekom också att kvinnorna själva sade sig ha fått uppenbarelser, och till och med besök av 
änglar som befallde att de skulle bli hustrur åt mormonprofeten. 

Under de konflikter som uppstod med den första hustrun Emma försökte Joseph aldrig ge 
sitt handlande gudomlig sanktion. Vid ett tillfälle tvingades Joseph inkalla tre av sina 
medarbetare, dr Williams, Oliver Cowdery och Sidney Rigdon, för att medla mellan honom 
och Emma, sedan hon avslöjat en av makens erotiska förbindelser. I denna situation valde 
Joseph att ödmjukt bekänna sin synd och be Emma om förlåtelse.579

I Nauvoo invigde Joseph i hemlighet några av sina närmaste medarbetare i sin syn på 
polygamin. Samtidigt som mormonkyrkan officiellt fortsatte att ta avstånd från månggifte, 
skaffade sig flera av kyrkans ledare nya hustrur i största hemlighet. 

I oktober 1842 undertecknade nitton kvinnor i mormonkyrkans hjälpförening en offentlig 
deklaration mot polygami. Vid denna tidpunkt var tre av hjälpföreningens fyra 
styrelseledamoter i hemlighet gifta med Joseph Smith. Den fjärde kvinnan i styrelsen hade tre 
månader tidigare gift bort sin tonåriga dotter med mormonprofeten. Emma, som var 
hjälpföreningens ordförande, var ovetande om tingens verkliga ordning. Hon kände inte ens 
till att föreningens sekreterare Eliza Snow, som hon räknade som sin bästa väninna, sedan den 
29 juni var gift med Joseph.580

Efter skandalen med Fanny Alger och andra kärleksaffärer, fann Joseph det säkrats att gå 
bakom ryggen på Emma. Oftast lyckades han. Från 1841 till sin död i juni 1844 tog Joseph så 
många kvinnor till nya hustrur, att historikerna idag har svårt att fastställa deras exakta antal. 

Josephs relation med Sarah Ann Whitney kan tjäna som exempel på hur långt han gick för 
att dölja sina förehavanden. I juli 1842 vigdes Joseph vid den då sjuttonåriga Sarah Ann. För 
att övertyga föräldrarna hade Joseph innan bröllopet gett dem en skriftlig uppenbarelse, i vil-
ken Gud befallde Joseph att äkta Sarah Ann. Uppenbarelsen publicerades 1973, sedan dess 
innehåll av misstag läckt ut från mormonkyrkans tillslutna arkiv.581

Ett brev som Joseph skrev den 18 augusti till Sarah Ann och hennes föräldrar innehåller en 
inbjudan att komma hem till honom. I brevet betonar Joseph att besöket måste ske kvällstid, 
när Emma inte är hemma.582 Sedan Sarah Ann Whitney blivit hans hustru, lät Joseph henne 
ingå ett skenäktenskap med J C Kingsbury, en av profetens få förtrogna som kände till 
månggiftet. Joseph lät själv viga de båda den 29 april 1843 och utfärdade också ett vigsel-
bevis.583

Samtidigt som Joseph i lönndom delade den äktenskapliga lyckan med flera kvinnor, 
bearbetade han Emma för att få henne att acceptera månggiftet som en gudomligt instiftad 
princip. I maj 1843 godtog Emma till slut att Joseph skulle få skaffa sig flera fruar. Villkoret 
var emellertid att hon själv fick välja ut kvinnorna. Emmas kapitulation kan bäst förklaras av 
att hon trots alla makens försyndelser fortfarande betraktade honom som en profet. Motvilligt 
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blev hon övertygad om att fortsatt motstånd mot makens önskningar skulle kunna äventyra 
hennes egen eviga salighet. 

Emmas val föll på Emily och Eliza Partridge samt Sarah och Maria Lawrence, två par 
systrar som bodde i familjen Smiths residens i Nauvoo. Den 23 maj 1843 bevittnade Emma 
hur domaren James Adams vigde Joseph med systrarna Partridge. Vid detta tillfälle var Emma 
emellertid helt ovetande om att de tre redan tre månader tidigare hade blivit sammanvigda vid 
en hemlig ceremoni. Inte heller kände Emma till att Joseph vid denna tidpunkt hade minst 
fjorton hustrur.584

Kapitulationen inför Josephs krav var endast tillfällig. Påfrestningarna att dela sin man 
med fyra andra kvinnor som bodde under samma tak som hon själv blev till slut för mycket 
för Emma. Hon började utsätta Joseph för på tryckningar att ge upp månggiftet. Joseph lät sig 
emellertid inte bevekas. Under våren och sommaren 1843 blev i stället ett dussin kvinnor i 
hemlighet profetens nya hustrur. På sensommaren var Joseph gift med så gott som samtliga 
Emmas vänninor, utan att hon kände till det. Dessutom hade flera av dessa kvinnors döttrar 
blivit profetens fruar. 

Den alltmer upptrappade konflikten med Emma måste ha fört Joseph till insikten att endast 
en uppenbarelse kunde kväsa den första hustruns upproriskhet. Lösningen på svårigheterna 
kom den 12 juli 1843; när Joseph presenterade en uppenbarelse, i vilken Emma beordrades att 
ta till sig de kvinnor "som blivit givna åt min tjänare Joseph",585 I uppenbarelsen, som Joseph 
dikterade för sin sekreterare William Clayton, rättfärdigas månggiftet med att de 
gammaltestamentliga gudsmännen "Abraham, Isak och Jakob och likaså Moses, David och 
Salomo",220586 hade levat tillsammans med flera hustrur. Uppenbarelsens ordalydelse visar 
tydligt att den var ett försök att en gång för alla få den motsträviga Emma medgörlig. I slutet 
av uppenbarelsen uppmanas Emma att underordna sig sin make och acceptera alla hans nya 
hustrur. Ett strängt straff påstås vänta henne om hon inte lyder uppenbarelsens befallningar.587

William Clayton skildrade i sin dagbok Emmas reaktion, när Joseph och Hyrum Smith 
läste uppenbarelsen för henne: "Efter att den (uppenbarelsen) var nedskriven, presenterade 
pres. Joseph & Hyrum den för E (Emma) och läste den (för henne), som sa att hon inte trodde 
ett ord av den och verkade mycket rebellisk" (orden inom parantes är förtydliganden av 
förf).588 Med Josephs tysta medgivande lät Emma senare bränna uppenbarelsens 
originaltext.589

Uppenbarelsen om månggiftet fick aldrig Emma på knä. Hon fortsatte att motsätta sig 
makens relationer med de andra kvinnorna, och i augusti inträdde den dittills svåraste krisen i 
makarna Smiths äktenskap. Den 16 augusti skrev William Clayton i sin dagbok att Emma 
hotade med skilsmässa, vilket hade blivit förödande för Josephs offentliga roll. För att 
undvika en personlig katastrof lovade Joseph Emma att han skulle överge alla sina hustrur.590 
På tu man hand sa Joseph sedan till vännen William Clayton att hans löfte till Emma inte var 
allvarligt menat. "Han berättade emellertid för mig att han inte skulle avstå från någonting. O, 
Gud bevara din tjänare från orättfärdighet och träldom", skrev en bestört William Clayton i 
sin dagbok.591 Fem dagar senare skildrade Clayton hur konflikten mellan de båda makarna 
förvärrades ytterligare, när Emma fann två brev som växlats mellan Joseph och ett par av hans 
kvinnor.592

Månggiftet orsakade upprepade gräl mellan Joseph och Emma under hela hösten 1843. 
När Joseph i november blev svårt magsjuk, uttryckte han i sin dagbok misstanken att Emma 
hade försökt mörda honom genom att förgifta hans kaffe.593

William Claytons dagböcker visar att Joseph Smith inte endast själv förde sin första hustru 
bakom ljuset utan också uppmuntrade sina medarbetare att göra detsamma. Den 19 oktober 
1843 skedde en uppgörelse mellan Joseph Smith och William Clayton, som också var 
polygamist. Om William Clayton blev avslöjad, skulle han av taktiska skäl bli föremål för en 
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skenuteslutning ur mormonkyrkan. Men Joseph lovade: "och sedan kommer jag att döpa dig 
& åter få dig på fötter lika bra som förut".594

Vid ett tillfälle uppmuntrade Joseph sin vän William Clayton att med tvång erövra en 
redan upptagen kvinna, som han var betagen i. Joseph uppmanade William: "Du har rätt att ta 
alla du kan",595 ett svar som obarmhärtigt avslöjar de tidiga mormonledarnas kvinnosyn. En 
annan gång blev Joseph och William rivaler om en viss Lydia Moon, som var syster till två av 
Williams fruar. Joseph löste elegant problemet genom att hänvisa till att Gud i en 
uppenbarelse beordrat William Clayton att avstå från Lydia.596 Om Lydias känslor nämner 
Clayton ingenting i sin dagbok. 

Även om vi skulle anta att Josephs uppenbarelse om månggiftet den 12 juli 1843 kom från 
Gud, blir det omöjligt att frita honom från anklagelser om äktenskapsbrott. Uppenbarelsen 
stadgar nämligen att nya äktenskap som ingås endast blir giltiga om den första hustrun gett sitt 
bifall.597 Källorna visar att Joseph efter den 12 juli 1843 regelbundet hade för vana att gå 
bakom Emmas rygg. Såväl William Clayton som flera av Josephs nya fruar berättade i 
dagböcker och brev om hur Joseph konsekvent höll Emma ovetande om sina nya relationer. 
Det är också bevisat att de flesta av Josephs vänner, som med profetens tillåtelse var 
polygamister, behandlade sina första hustrur på liknande sätt. 

Flera av de kvinnor Joseph tog till hustrur var redan gifta med andra män, och trots att de i 
hemlighet blev profetens bihustrur, bröt de aldrig upp från sina tidigare äktenskap. Brigham 
Youngs rådgivare Jedediah M Grant berättade att Joseph Smith hade fått gudomlig auktoritet 
till att ta kvinnor från deras män.598 Joseph tog åtminstone tolv redan gifta kvinnor till sina 
hemliga hustrur. Sannolikt betraktade Joseph Smith äktenskap som ingåtts utan hans 
välsignelse som ogiltiga.599

En gång misslyckades mormonprofeten fatalt i ett försök att erövra en redan gift kvinna. 
Det var när Sarah Pratt, hustru till aposteln Orson Pratt, avvisade Joseph, när denne försökte 
förföra henne medan maken var i Europa på missionsuppdrag. Profetens agerande fick hela 
tillvaron att rasa samman för Orson Pratt, som djupt deprimerad gjorde ett självmordsförsök. 
När Orson och Sarah Pratt senare försökte avslöja sanningen om Joseph, blev de för en tid 
uteslutna ur mormonkyrkan. På något sätt lyckades Joseph Smith senare övertyga Orson Pratt 
om det riktiga i sitt handlande. Orson Pratt blev själv med tiden en hängiven polygamist.600

Uttalanden av personer som kände Joseph väl, däribland några av hans fruar, visar att han 
levde i allt annat än platonska förhållanden med sina kvinnor. Eliza Snow blev, enligt flera 
uppgifter, gravid vid 39 års ålder, men drabbades av missfall efter att ha fallit ner för en 
trappa under ett handgemäng med den förbittrade Emma Smith.601

Exakt hur många kvinnor Joseph Smith ingick äktenskap med är oklart. Antalet fruar 
varierar i olika källor, förmodligen beroende på att han också förförde kvinnor som han aldrig 
formellt gifte sig med. Mormonhistorikern Åndrew Jensen publicerade i slutet av 1800-talet 
en förteckning som omfattade namnen på 27 kvinnor. Fawn M Brodie räknade med att Joseph 
hade 48 hustrur, medan Jerald och Sandra Tanner nämner 84 fruar, en siffra som av allt att 
döma är för hög.602

Flera av Josephs bihustrur var släkt med varandra. Tio av kvinnorna var systrar och två av 
dem, Patty och Sylvia Sessions, var mor och dotter. Patty Sessions var dessutom gift med 
David Sessions när Joseph tog henne till bihustru. Fruarnas ålder när de ingick äktenskap med 
profeten varierade från 15 år för Helen Kimball, till 59 år för Rhoda Richards. 

Polygamin ledde inte endast till svåra problem för Joseph i hans relation till Emma. 
Splittring inom kyrkan uppstod i Nauvoo när rykten om profetens kvinnoaffärer kom i 
omlopp. Dessutom bidrog månggiftet till att Joseph Smith blev mördad. Det var Nauvoo 
Expositors anklagelser om att Joseph hade flera fruar som fick honom att ta det ödesdigra 
beslutet att tidningens lokaler skulle förstöras. 
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I mormonkyrkans historieskrivning heter det att Nauvoo Expositor innehöll falska 
anklagelser mot Joseph Smith. Sanningen är att det mest kontroversiella i tidningen var dess 
uppgifter att profeten i hemlighet tillämpade månggifte för sig och sina närmaste medarbetare. 
Att så var fallet medger mormonkyrkan numera. Därmed har den också indirekt erkänt att de 
graverande påståendena i Nauvoo Expositor var korrekta. 

Josephs gamle välgörare David Whitmer påstod att Joseph strax före sin död ångrade att 
han fört in månggiftet i mormonkyrkan. Enligt Whitmer insåg Joseph att uppenbarelsen om 
polygamin inte var från Gud.603 Om nu Joseph Smith verkligen resonerade på det sättet, 
vittnar det om viss klarsynthet. När vi idag med historiens facit i hand betraktar 
mormonprofetens förhållande till det motsatta könet, finner vi det uppenbart att hans misstag 
var så allvarliga, att de måste ha diskvalificerat honom som gudsman. 

En motvillig martyr 
Mordet på Joseph och Hyrum Smith i Carthage den 27 juni 1844 uppfattar mormonerna som 
ett äkta martyrium.604 Kort före den 27 juni skall Joseph ha förutsagt sin död. "Vänner, om jag 
icke kommer tillbaka, så tag väl hand om eder. Jag går som ett lamm till slakt.605 Stormningen 
av fängelset i Carthage skulle emellertid visa att Joseph Smith inte alls var beredd att möta sitt 
öde likt ett offerlamm. 

När folkhopen på ett hundratal personer anföll fängelset och tog sig in i cellen där 
mormonledarna fanns, försvarade sig "general" Joseph Smith med en revolver, som en vän 
några dagar tidigare hade smugglat in i cellen. Detta agerande brukar mormonerna försvara 
med att Joseph bara sköt med en gammal sexpipig revolver, och den kan knappast ha varit 
effektiv som försvarsvapen. Oberoende av vapnets ålder och lämplighet för uppgiften går det 
dock inte förbise att Joseph ända in i det sista försvarade sig med ett handeldvapen. 

Flera vittnesuppgifter, däribland de som legat till grund för mormonkyrkans officiellt 
sanktionerade skildring av händelseförloppet, uppger att Joseph sköts till döds i samma 
ögonblick som han flyende hoppade ut från fönstret i fängelsecellen på andra våningen.606 
Om Joseph var beredd att gå i döden för sin tro, är det märkligt att han försökte fly undan sitt 
öde, sedan han misslyckats med att försvara sig med en revolver. Ännu svårare blir det att 
förstå den jämförelse mormonerna gör mellan mordet i Carthage och avrättningarna av Jesus 
och kyrkohistoriens stora martyrer.607

Den enda parallell som finns mellan Jesu och Josephs sätt att sluta jordelivet är att båda 
gick en våldsam död till mötes. Sedan slutar likheterna. Jesus lät sig verkligen föras bort likt 
ett offerlamm. När en av hans lärjungar försökte gripa vapen, stoppade Jesus honom och 
förklarade att våld inte är förenligt med Guds rikes principer.608 Strax innan han drog sitt sista 
andetag bad Jesus också Fadern att förlåta bödlarna.609 Några sådana ord kom aldrig på 
Josephs läppar, när han utkämpade sin sista strid. 

John Taylor, som överlevde stormningen av fängelsecellen, berättade senare att Joseph 
med sin revolver träffade två personer. "Efteråt förstod jag att två eller tre blev skadade av 
dessa skott. Två av dem dog, har jag blivit underrättad.610 Även om det inte är fullt belagt att 
två personer dödades av Josephs kulor, är det helt säkert att profeten med sin revolver sårade 
några av sina banemän. Martyrer kännetecknas knappast av att de skadar sina bödlar! 

Den direkta anledningen till att Joseph och Hyrum Smith fängslades tillsammans med 
några av sina vänner var ju aktionen mot tidningen Nauvoo Expositor. I egenskap av Nauvoos 
borgmästare hade Joseph beordrat stadsfullmäktige att förstöra tidningens lokaler och tryck-
press. Nauvoo Expositor utgavs av William Law och Robert Foster och var språkrör för en 
grupp mormoner som i indignation över profetens beteenden lämnat kyrkan.611 Tidningen, 
som endast hann komma ut i ett nummer, innehöll bl.a. graverande uppgifter om den då 
hemliga polygamin bland mormonkyrkans ledare och Joseph Smiths hemliga politiska 
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ambitioner. I en spalt förklarade tidningens utgivare: "Vi tror inte att Gud någonsin uppreste 
en profet för att kristna världen med politiska planer och intriger." 612

Innehållet i Nauvoo Expositor tyder inte på att tidningens utgivare var oseriösa 
skandalmakare. William Law och Robert Foster förklarade att de strävade efter en re-
formation av mormonkyrkan, och deras artiklar uttryckte både höga moraliska ideal och viljan 
att i allt följa staten Illinois lagar.613 Historien har dessutom bekräftat de allvarliga 
beskyllningar som Nauvoo Expositor förde fram mot Joseph Smith. Idag medger 
mormonkyrkan att Joseph hade flera fruar, och flera ledande mormonhistoriker har dessutom 
verifierat påståendena att profeten hade klart uttalade teokratiska ambitioner som han försökte 
omsätta i praktiken.614

Ögonvittnesskildringar från Nauvoo den 10 juni 1844 ger inte intryck av att tidningen 
förstördes genom myndigheternas ingripande. Det är visserligen sant att stadsfullmäktige hade 
beordrat att tidningen skulle förstöras. Men det skedde inte under sådana former som man kan 
förvänta sig vid myndighetsutövning. Det samlade intrycket av flera vittnesskildringar är att 
aktionen mot tidningen mer hade karaktär av ett oordnat upplopp, initierat av 
stadsfullmäktige. Av ögonvittnenas rapporter framgår också att det var mormonerna som satte 
eld på tidningens lokaler.615

Mormonaposteln Dallin H Oaks, som tidigare var professor vid University of Chicago 
Law School, har i en artikel konstaterat: "Det fanns inget lagligt berättigande 1844 att 
ödelägga Expositors tryckpress för att den var en olägenhet."616 Enligt lagarna i Illinois hade 
stadsfullmäktige rätt att beslagta tidningens upplaga, men inte att förstöra dess egendom och 
tryckpress. Ytterst ansvarig för beslutet att demolera Nauvoo Expositor var Joseph Smith, 
eftersom han var stadens borgmästare. 

Joseph, vem är du? 
Frågan vem Joseph Smith var är inte lätt att besvara. Trots att Joseph efterlämnade ett 
tämligen omfattande material av skriftliga källor, berättade han mycket lite om sina egna 
känslor och tankar. Nästan allt Joseph skrev eller dikterade för sina sekreterare var riktat till 
en tänkt publik. 

Uppgifter från Joseph själv och de som stod honom närmast ger dock inte intrycket att 
mormonprofeten var en medveten bedragare som för egen vinning manipulerade människor. 
Vid flera tillfällen talade Joseph öppet om brister i sin egen karaktär, samtidigt som han 
uttryckte en ärlig vilja att mer lära känna Gud. 

Några försök har gjorts att psykologiskt kartlägga Joseph Smith. Dessa har i regel byggt på 
tesen att Joseph Smith går att jämföra med någon av historiens stora religionsgrundare eller 
profeter. I flera äldre studier dras paralleller mellan profeten Muhammed och Joseph 
Smith.617 Inga historiska fakta talar dock för att Joseph på något sätt medvetet försökte 
framställa sig som en ny Muhammed. De trovärdigaste religionspsykologiska förklaringarna 
av Josephs person utgår ifrån att han verkligen betraktade sig själv som en profet. William 
James menade t ex att Joseph mottog inspiration som verkar "i övervägande grad ha varit 
sensorisk", vilket innebär att Josephs eget intellekt i hög grad var i verksamhet när han 
formulerade sina uppenbarelser.618

Fawn M Brodie hävdade att Joseph Smith skall förstås utifrån sin uppväxtmiljö. Han växte 
upp i en familj där sanning och fantasi, naturligt och övernaturligt ständigt blandades samman 
utifrån en magiskt färgad världsbild. "Av sina föräldrar fick Joseph ingen riktig hjälp till att 
kunna pröva vad som är verkligt; tvärtom växte han upp i en familj med en häpnadsväckande 
hunger för det övernaturliga."619

Om Joseph Smith betraktas som en produkt av de religiösa föreställningar som präglade 
hans uppväxt och ungdomstid, ligger det nära till hands att karaktärisera honom som ett slags 
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medium som var övertygat om att i sitt inre kommunicera med högre makter. Han arbetade 
också målmedvetet med att bygga upp vad han ansåg vara ett nytt gudsfolk. Det är därför inte 
helt fel att uppfatta honom som en religionsgrundande profet. 

Till frågan om Joseph Smiths identitet bör också knytas några anmärkningar om den 
historieskrivning som ligger till grund för den bild av mormonprofeten som hans kyrka idag 
förmedlar. 

En viktigt verk om Joseph Smiths liv är de sex första delarna av History of the Church. 
Mormonkyrkan har hävdat att dessa böcker bygger på material som Joseph själv författade. 
"Historien om vår kyrka är den viktigaste och mest exakta historia som finns i världen",620 
påstod Joseph Fielding Smith om detta historieverk. Detta anspråk är emellertid felaktigt. 
Trots att verkets företal hävdar att inga "historiska eller läromässiga påståenden har blivit 
ändrade",621 avviker kyrkans officiella historik på en rad punkter från originaltexterna. I en 
analys av History of the Church påvisade Jerald och Sandra Tanner att 17 000 ord har lagts till 
och 45 000 ord strukits i källmaterialet till de sex första delarna av verket. Tanners har också 
belagt att mindre än 40 % av texten i History of the Church är författad av Joseph Smith.622

För att kunna bibehålla sin bild av Joseph Smith har mormonledarna flera gånger försökt 
stoppa utgivningen av obekväm litteratur. I slutet av 1950-talet började mormonen Wilford C 
Wood publicera faksimiler av 1830 års upplaga av Mormons bok, Book of Commandments 
från 1833 samt 1835 års upplaga av Läran och förbunden. Eftersom dessa böcker kunde få 
mormoner att inse hur kyrkan redigerat sina egna heliga skrifter, beordrade kyrkans president 
David O McKay att all försäljning av böckerna i kyrkans boklådor skulle stoppas. 

Det är känt att mormonkyrkans äger flera viktiga dokument från 1800- talet vars innehåll 
anses så besvärande att de förvaras inlåsta i kassavalv, oåtkomliga för utomstående. Endast ett 
fåtal av kyrkans mest betrodda historiker har fått tillgång till dessa handlingar. Mormonkyr-
kans talesmän har också flera gånger förnekat att vissa dokument existerar. Det har emellertid 
inträffat att sådana hemligheter avslöjats genom att mormonhistoriker medvetet läckt 
information och till och med smugglat ut mikrofilmer med de hemliga dokumenten. 

Ett material mormonkyrkan förgäves försökt hemlighålla är de dagböcker som skrevs av 
Joseph Smiths vän och sekreterare William Clayton. Jerald och Sandra Tanner kunde 
publicera en avskrift av dagböckerna 1982, vilket senare ledde till utdragna domstolsprocesser 
som en mormonhistoriker till slut förlorade. Eftersom Clayton livet ut förblev hängiven 
mormon, får hans dagböcker till skrivas mycket stort historiskt bevisvärde. Dessa dagböcker 
innehåller f.ö. så många negativa fakta om Joseph Smith, att de får anses vara ett av de mest 
avslöjande dokument om mormonprofeten som någonsin blivit publicerat! 

Mormonkyrkans officiella policy när det gäller historieskrivning har skapat påtagliga 
friktioner mellan generalauktoriteterna och mormonhistoriker som vill arbeta efter 
vetenskapliga riktlinjer. Historikern Michael Quinn tog i ett tal 1981 upp de problem, som 
kyrkans policy skapar för dess historiker. Michael Quinn kritiserade kyrkans nuvarande 
president Benson och andra generalauktoriteten för att de aktivt bidragit till att ge en felaktig 
bild av Joseph Smiths person. 

En tendens i kyrkans historieskrivning är att nedtona den mänskliga sidan hos Joseph 
Smith, menade Quinn. "Om en profet är oförmögen att ha personliga åsikter, mänsklig 
begränsning och fel i sina beslut och påståenden, så har profeten ingen fri vilja som profet och 
inget personligt ansvar".623

Joseph Smith framställde aldrig sig själv som ofelbar eller fullkomlig. Flera av hans 
uppenbarelser innehåller allvarliga domsord till honom,624 och han kunde öppet tala om sina 
tillkortakommanden. I en predikan sa Joseph: "Jag vill inte att ni skall tro att jag är 
synnerligen rättfärdig, för det är jag inte."625 Mormonerna brukar försvara Josephs felsteg och 
misslyckanden med ett citat av honom själv: "en profet var en profet endast när han agerade 
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som en sådan".626 Tanken bakom dessa ord är att Joseph kunde tillåta sig att synda utan att 
fördenskull upphöra att vara profet. 

Det är korrekt att Bibeln inte kräver att en profet måste vara fullkomlig, eftersom endast 
Gud själv kan vara det. Samtidigt finner vi i Bibeln vissa kriterier på en sann gudsman. Han 
skall karaktäriseras av moralisk renhet och personlig resning.627 Enligt biblisk måttstock kan 
en person inte vanemässigt bedra sin fru, föra människor bakom ljuset med halvsanningar och 
osanningar, bruka fysiskt våld och praktisera ockultism samtidigt som han är en sann profet. 
Dessutom bröt Joseph Smith läromässigt med Bibelns undervisning på en rad avgörande 
punkter. När mormonerna hävdar att en profet inte alltid behöver agera som en sådan, 
försöker de ge Joseph alibi för sina överträdelser i stället för att erkänna att hans liv diskvali-
ficerar honom från att kunna göra anspråk på att vara en sann Guds tjänare. Med Bibeln som 
referensram är det nämligen omöjligt att se Joseph Smith som en profet. 

Joseph Fielding Smith skrev att mormonismen "måste stå eller falla med berättelsen om 
Joseph Smith. Han var antingen Guds profet…eller också en av de största bedragare som 
världen någonsin har sett. Det finns inte något däremellan. "628 Även om Joseph Smith 
sannolikt inte var en medveten bedragare, måste vi konstatera att mormonismen faller med 
honom. Dessutom är det svårt att sätta tilltro till den bild mormonkyrkan ger av sin profet. Det 
historiska källmaterialet visar nämligen att den officiellt förkunnade Joseph Smith radikalt 
skiljer sig från den Joseph Smith som levde mellan 1805 och 1844. 
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Förkortningar:  
KP Den Kostbara pärlan  
L&F Läran och förbunden  
MB Mormons bok 
                                                 
1 KP, Joseph Smiths skrifter, 2:17, 19 
2 Ibid 2:34 
3 Ibid 2:42 
4 Josephs mor, Lucy Mack Smith, beskrev Urim och Tummim som "två släta trekantiga diamanter insatta i glas, 
och glasen var inmonterade i silverbågar, vilka var sammanbundna med varandra ungefär på samma sätt som 
gammaldags glasögon." Mack Smith, Lucy, Biographical Scetches of Joseph Smith, Lodon 1853, Fotokopia 
utgiven av Utah Lighthouse Ministry: Joseph Smiths History By His Mother, Salt Lake City, uå, s 101. 
5 KP, Joseph Smiths skrifter 2:64, Bushoran, Richard L, Joseph Smith And The Beginmngs Of Mormonism, Ur-
bana och Chicago 1984, s 86ff  
6 L&F 3:12-13, kap 10 
7 L&F kap 5 
8 De tre resp åtta vittnenas intyg återges i företalet till Mormons bok. Se också Bushman, s 105 
9 L&F kap 13 
10 Berrett, William Edwin, Den återupprättade kyrkan, Nürnberg 1977, s 58f, Bushman s 143ff 
11 Om campbelliterna: se Wilson, Bryan, Religiösa sekter, Milano, uå, s 52ff 
12 De båda uppenbarelserna återfinns i L&F 37:3 och 38:18-19 
13 L&F 57:2 
14 Omkring år 1830 var ca 20% av befolkningen i Missouri negerslavar. Ingående analyser av motsättningarnas 
orsaker finns hos LeSueur, Stephen C, The 1838 Mormon War In Missouri, Colombia 1987, s 3 
15 Brodie, Fawn M, No Man Knows My History: The Life of Joseph Smith, New York 1985 (1945), s 177ff 
16 Ibid, s 196 
17 Berrett, s 112, Whitmer, John, John Whitmer's History, Utah Lighthouse Ministry, Salt Lake City, uå, s 21f 
18 Mer information om Joseph Smiths roll i sammanhanget finns på sid 141 
19 LeSueur, s 37ff, 112ff, Senate Document 189, Utah Lighthouse Ministry, Salt Lake City, uå, s lff 
20 Brodie, s 218 
21 Ibid, s 219, Whitmer, John, s 22 
22 Brodie, s 223f  
23 LeSueur, s 60ff 
24 LeSueur, s 152, Brodie, s 234f 
25 Senate Document 189, s 11 
26 Brodie, s 256 
27 Ibid, s 269 
28 Kinney, Bruce, Mormonismen, Stockholm 1914, s 6 
29 Brodie, s 272 
30 Tanner, Jerald och Sandra, Mormonism - Shadow or Reality? Salt Lake City 1982, s 218 
31 Se Bennett, John C, The History of the Saints, Boston 1842 
32 Brodie, s 329ff 
33 Ibid, s 356 
34 Ibid, s 360 
35 Ibid, s 372 
36 Ibid, s 374f 
37 Trots att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga förnekar att Joseph hade utsett sin son till efterträdare, finns 
det fakta som starkt talar för att så var fallet. Se Hirshson, Stanley P, The Lion of the Lord, London 1971, s 58. 
För några år sedan publicerades ett testamente skrivet av Joseph Smith, i vilket han utsåg sin son Joseph III till 
sin efterträdare i den profetiska successionen. Skandalen kring förfalskaren Mark Hofmann har avslöjat att detta 
dokument är en förfalskning. Se: Arlebrand, Håkan, Har mormonkyrkan fått sitt Watergate? Missionsbaneret 
1986 OS 29, nr 22 
38 Stegner, Wallace, The Gathering of Zion, New York, Toronto, London 1964 
39 Berrett, s 195 
40 Hirshson, s 102 
41 Furniss, Norman F, The Mormon Conflict 1850-1859, New Haven 1960, s 92ff, Hirshson, s 154ff, West, Ray 
D, Kingdom of the Saints, London 1958, s 218ff 
42 Hirshson, s 156, West, s 222ff. Se också s 118 

 85



                                                                                                                                                         
43 Arrington, Leonard J, Great Basin Kingdom, Cambridge, Massachusetts 1958, s 96ff 
44 Ibid, s 157, West, s 248 
45 Arrington, s 171ff. En utförlig framställning av konflikten, dess orsaker och förlopp finns i Furniss, a.a. 
46 Den mest omfattande utredningen av massakern är Juanita Brooks, The Mountain Meadows Massacne, 
Norman och London 1987 (1952) 
47 Ibid, s 219ff 
48 Om hur Lee av mormonkyrkan utsågs till syndabock: se Brooks, Juanita, Lee John Doyle: Zealot, Pioneer, 
Scapegoat, Salt Lake City och Chicago 1984 (1961), särskilt s 357ff, Lee, John D, The Confession of John D 
Lee, 1880. Fotokopia utgiven av Utah Lighthouse Ministry, Salt Lake City, uå. 
Före sin död hade Lee blivit utesluten ur Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Hans medlemskap åter-
upprättades 1961, eftersom hans ättlingar enligt mormonska föreställningar, inte kan gå till den celestiala här-
lighetens gudaskap förrän Lee lämnat mellantillståndet i paradiset. Se: Geer, Thelma "Granny", Mormonism, 
Mama and Me, Chicago 1986, s 176f 
49 O'Dea, Thomas F, The Mormons, Chicago 1957, s 92 
50 Nibley, Preston, Kyrkans presidenter, Stockholm 1981, s 86ff 
51 Om manifestets tillkomst, se: Van Wagoner, Richard S, Mormon Polygamy, Salt Lake City 1986, s 146ff 
52 Alexander, Thomas G, Mormonism InTransition: A History of the Latter-day Saints, 1890-1930, Urbana och 
Chicago 1984, s 3ff 
53 Ibid, s 74ff, Nibley , s 150ff 
54 Se Tanner, Mormonism - Shadow or Reality? s 184, 205ff och West, s 343 
55 Kimball, Edward L, The Administration of Spencer W Kimball, Sunstone Magazine, Vol 11:2, March 1987 
56 En presentation av Ezra Taft Benson återfinns i Från lokalredaktionen (bilaga till Nordstjärnan) nr 2 1986. De 
konflikter Benson tidigare var indragen i skildras i Tanner, Answering dr Clandestine, Salt Lake City 1978, s 
40f, Tanner, Mormon Spies, Hughes and the CIA, Salt Lake City 1976, s 52ff 
57 Tanner, Jerald och Sandro, Mormonism, i Hesselgrave, David J (red), Dynamic Religious Movements: Case 
Studies of Rapidly Growing Religious Movements Around the World, Grand Rapids 1978, s 203 
58 Williams Sowby, Laurie, Banyan Dadson: Att finna evangeliet i Ghana, Nordstjärnan, nr 51986, s 22ff 
59 Church News 4 maj 1986, citeras i Från lokalredaktionen (bil t Nordstjärnan) nr 7 1986, s 11 
60 Från lokalredaktionen nr 7 1987, s 7 
61 Church News 9 april 1988, s 22 samt uppgifter inhämtade fr Jesu Kristi Kyrka av sista Dagens Heliga 
62 Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Mästarens kyrka, Lynge 1972, s 124, Martin, Walter R, The 
Kingdom of the Cults, Minneapolis 1968, s 16 
63 Tanner, s 206 
64 Scott, Latayne, Golvett, The Mormon Mirage, Grand Rapids 1979, s 217, Shepard, Gordon, Shepard, Gary, A 
Kingdom Transformed: Themes in the Development of Mormonism, Salt Lake City 1984, s 125 
65 L&F 107:92 
66 Quinn, D Michael, From Sacred Grove To Sacral Power Structure, Dialogue: A Journal of Mormon Thought, 
Vol 17, No 2, Summer 1984, s 20f, Scott, s 217 
67 O'Dea, s 182 
68 Berrett, s 285 
69 De statistiska uppgifterna är hämtade ur Scharffs, Gilbert W, The Truth About "The God Makers", Salt Lake 
City 1986, s 40ff. I evangelisk litteratur brukar förekomma överdrivet kritiska slutsatser av statistiken, se t ex 
Spencer, James R, Beyond Mormonism, Grand Rapids 1984 
70 Kyrknytt (bil t Nordstjärnan) nr 31987, s VI 
71 Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Banbrytare,Lynge 1972, s 85 
72 Mästarens kyrka, s 211, Shepard, Shepard, s 117 
73 Demerath III, N J, Religion and Social Class in America, Sociology of Religion, red Robertson, Roland, Har-
monsworth, Middlesex,1969 
74 Decker, J Edward, Hunt, Dave, The God Makers, Eugene Oregon 1984, s 87 
75 Ibid, s 65, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Därför genealogi, broschyr uå, En introdukrion till 
Genealogical Society, broschyr uå 
76 Salt Lake City Messenger, nr 54, sept 1984, s 5 
77 Ibid, nr 59, jan 1986, s 29, Clayton, William, Clayton's Secret Writings Uncovered, Salt Lake City 1982, s 1 
78 Tanner, Mormon Spies, Hughes and the CIA, s 10 
79 Tanner, Unmasking A Mormon Spy, Salt Lake City 1980 
80 Tanner, Mormon Spies, Hughes and the CIA, s 59ff 
81 Tanner, Mormonism, s 206ff. Uppgifter har också inhämtats under samtal med f d mormonmissionärer. 
82 Decker och Hunt, a.a.s 37ff. Författaren har erfarit att åtminstone en liknande händelse har inträffat i vårt land. 

 86



                                                                                                                                                         
83 Winderdal, Arne, Hårda regler styr mormonerna: Kyrkans egna domstolar straffar "förbrytare", "Trakasserier i 
åratal". Många vill men vågar ej hoppa av från Mormon-kyrkan, Dagen 1979-06-05 
84 Turner, Wallace, The Mormon Establishment, Boston 1966, s 48 
85 Scott, s 222, Tanner, The Mormon Krogdom, Vol 2, Salt Lake City 1971, s 76 
86 Flodman, Johnny, Mormonkyrkan i Utah: Väsentlig stödtrupp för Reagan, Svenska Dagbladet 1982-10-26 
87 Decker, Hunt, s 238ff, Lindström, Jan, "Killarnas kyrka" Mormonkyrkan älskas av CIA, Expressen 1984-03-
03, Tanner, Mormon Spies, Hughes and the CIA, s 54ff 
88 Edwards, Paul M, Preface To Faith; A Philosophical Inquiry Into RDLDS Beliefs, Midvale, Utah 1984, 
Fraser, Gordon H, Sects of the Latterday Saints, Eugene, Oregon 1978, s 8ff, Who Are The Saints? An 
Introduction To The Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, Independence, Missouri 1985 
89 Brev från aposteln Joe A Serig till författaren 1987-09-18 
90 Anderson, Einar, History and Beliefs of Mormonism, Grand Rapids 1981, s 31ff, Melton, J Gordon, Encyclo-
pedic Handbook Of Cults In America, New York 1986, s 34ff, Quinn, s 9ff 
91 Fraser, s 62ff, Van Wagoner, s 195ff 
92 Aagaard, Johannes, red, Håndbog i verdens religioner, Køpenhavn 19822, s 128, Ahmanson, John, Secret 
History: A Translation of Vor Tids Muhammed by John Ahmandson, Chicago 1984, Highlights of the Church in 
Scandinavia, The Ensign, juli 1974, Karlsöen, Lars, Mormonismen i Norge: Spesialavhandling Ved Teologisk 
Embedsexamen, Menighedsfakultetet, Oslo, uå, Mullen, Robert, De sista dagars heliga, Stockholm 1972, s 229ff 
93 Mullen, s 229 
94 Religionssociologiska institutet, Smärre meddelanden 1985:6, Antalet medlemmar i valda samfund 1960-
1985, Skog, Margareta, Antalet medlemmar i valda samfund 1975-1988, Religion och samhälle 1988:11, nr 20, 
Religionssociologiska institutet, Stockholm. Enl intern statistik hade mormonkyrkans svenska avd 7 156 
medlemmar d 31/12 1988. 
95 Statistiska uppgifter inhämtade från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
96 Spillman, W B, Spreading the "Banner of Truth": A Century of RDLDS Missionary Effort in Scandinavia, The 
John Whitmer Historical Association Journal, Vol 17, 1987 s 45-52. Uppgifter har också inhämtats från svensk 
medlem av den Reorganiserade mormonkyrkan. 
97 KP, Trosartiklarna, v 9 
98 Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, De heliga skrifterna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, 
Lynge 1969, s 263 
99 L&F 42:12 
100 Smith, Joseph Fielding, Frälsningens lära, del 1, Frankfurt am Main 1977, s 200f 
101 En kritisk granskning av mormonernas argumentering för att Gamla testamentet förutsäger Mormons bok 
finns i Sire, James W, Scripture Twisting: 20 Ways the Cults Misread the Bible, Downers Grove, Illinois, 1980, 
s 68ff 
102 Smith Joseph History of the Church, Vol IV, Salt Lake City 1951, s 461 
103 KP, Trosartiklarna, v 8 
104 Smith, s 461 
105 Tanner, The Case Agarost Mormonism, Vol 1, Salt Lake City 1967, s 137. En ingående redogörelse av änd-
ringarna i texten till Läran och förbunden finns i Tanner, Mormonism - Shadow or Realhy? s 14ff 
106 Se Frick Bertil, Varför går Mormonkyrkan framåt? Forskningsrapport nr 137 (1977:), Religionssociologiska 
Institutet 
107 MB, 1 Nephi 13:26-28 
108 KP, Trosartiklarna, v 8 
109 Talmage, James, E, Ett studium av trosartiklarna, Falkenberg 1967, s 230 
110 McConkie, Bruce, Mormon Doctrine Salt Lake City 1979 (1966), s 644 
111 Kyrkonytt, nr 6 1981, s 2, Benson Ezra Taft, McConkie, Bruce R, Follow The Bretheren: Speeches By 
Mormon Apostles Ezra Taft Benson And Bruce R McConkie, Salt Lake City 1980 
112 Ibid, s 3 
113 Hirshson, s 32 
114 Journal of Discources, Vol VI s 32 
115 Ibid Vol XII, s 59, Vol XIV, s 205 
116 Tanner, Jerald och Sandra (red LDS Apostle Confesses Brigham Young Taught Adam-God Doctrine, Salt 
Lake City 1982, s 8 
117 Ibid, s 9 
118 KP, Trosartiklarna, v 1. Intressanta resonemang om mormonismens gudsföreställning finner vi i Hale, 
Van, Defining the Mormon Doctrine of Deity, Sunstone Magazine 10:11985, McMurrin, Sterling M, 
Theological Foundations Of The Mormon Religion, Salt Lake City 1977 (1965), Roberts, B H, Mormon 
Doctrine of Deity: The Roberts - Van der Donckt Discussion, Bountiful, Utah 1982. 

 87



                                                                                                                                                         
119 L&F 130:22 
120 Tanner, Jerald och Sandra (red), Our Relationspip With The Lord, Salt Lake City 1982, s 3 
121 Jer 23:23f, Joh 4:24, Rom 1:20, 1 Tim 1:17 mm 
122 Se t ex 1 Mos 5:3, 2 Mos 24:9ff, 33:9ff, 2 Kung 19:16, Ps 44:4, Ords 15:3, Jes 30:27, 55:11,65:5 
123 Joseph Fielding Smith (red), Profeten Joseph Smiths lärdomar, Stockholm 1958, s 297f 
124 McConkie, Mormon Doctrine, 643 
125 Rom 1:20 
126 Smith, Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 320 
127 Ibid, s 320f 
128 Widtsoe, John A, (red), Discources of Brigham Young, Salt Lake City 1977, s 22 
129 Smith, Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 320 
130 Ibid, s 322 
131 2 Mos 20:3 
132 5 Mos 6:4 
133 Jes 44:6 
134 Talmage, Trosartiklarna, s 426 
135 Citeras i Mullen, Robert, s 27. För mer information om tron på den himmelska Modern, se Wilcox Linda, The 
Mormon Concept of a Mother in Heaven, Sunstone Magazine, Vol 5, No 5, Sept-Oct 1980, s 9-15 
136 McConkie, s 317 
137 Hunter, Milton R, The Gospel Through the Ages, Salt Lake City 1957, s 115 
138 Ibid, s 4 
139 Se Ostler, Blake T, The Mormon Concept of God, Dialogue: A Journal of Mormon Thought, Vol 17, No 2, 
Summer 1984, s 65-93, Ross, Floyd H, Process Philosophy And Mormon Thought, Sunstone Vol VII, No 1, 
Jan/Febr 1982, s 16-25 
140 Ps 90:1f 
141 Jak 1:17 
142 Petersen, Mark E, Adam, ärkeängeln, Nordstjärnan, nr 4,1981, s 29, Millet, Clair Artimus (red), Brigham 
Young 1854: From An Unpublished Conference Sermon, Scottsdale, Arizona 1980, s 12 och 17 
143 Journal of Discources, vol I, s 50f 
144 Vlachos, Chris, A, Adam Is God? The Journal of Pastoral Practice, Vol III, No 2,1979, s 24ff 
145 Smith, Frälsningens lära, del 1, s 78 
146 Vlachos, s 15 
147 Widtsoe, John A, Rational Theology, Salt Lake City 1952, s 12 
148 Smith, Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 304 
149 L&F 131:7 
150 Smith, s 302ff 
151 McConkie, s 169, se också: Moses 1:27-40, 7:29-36 
152 Ibid, s 210, se också McConkie, Joseph Fielding, Millet, Robert L, Life Beyond, Salt Lake City 1986, s 126 
153 McConkie, Mormon Doctrine, s 210f 
154 Ibid, s 428 
155 Widtsoe, s 13 
156 Brodie, s 171 
157 Tankar om materiens eviga existens och jorden som ett levande väsen förekommer inom New Age rörelsen, 
där vi finner den s.k. Gaia- teorin, som påminner om äldre animistiska och ockulta föreställningar. Se: Capra, 
Fritjof, The Turring Point. Science, Society And The Rising Culture, London 1985, s 307f 
158 Smith, s 305f 
159 Mästarens kyrka, s 412 
160 Smith, s 135 
161 Ibid, s 305 
162 Hunter, s 127 
163 McConkie, s 589 
164 Smith, Frälsningens lära, del 1, s 57 
165 Smith, Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 179 
166 Ibid, s 299 
167 Widtsoe, Discources of Brigham Young, Salt Lake City 1977, s 25 
168 McConkie, s 321 
169 Mormonteologerna är själva medvetna om de avgörande skillnaderna mellan människosynen i mormonismen 
och evangelisk kristendom. Se: Edwards, Paul M, Persistence That Differ: Comments on the Doctrine of Man, 
Sunstone, Vol 5, No 5, Sept-Oct 1980, s 43-50 

 88



                                                                                                                                                         
170 2 Pet 1:4 
171 Matt 5:48 
172 2 Nephi 2:25 
173 Smith, Frälsningens lära, del 1, s 89 
174 Widtsoe, s 50f, se: White, O Kendall, Mormon Neo-Orthodoxy: A Crisis Theology, Salt Lake City 1987, s 
68ff 
175 Min religion och jag, s 75 
176 Se Rom 3:23, 5:6f 
177 Se 1 Mos 3:16f, Rom 5:12ff, 6:23, 1 Kor 15:21f, Ef 2:1ff mm 
178 Smith Joseph, Fielding, Svar på frågor om evangeliet, Lynge 1973, s 34. En allmän översikt av 
mormonismens Kristustro finns i Norman, Keith E, Toward a Mormon Christology, Sunstone Magazine, Vol 
10:4, 1985, Smith George D, Concepts of Deity: A Brief Overview from Yahwist Writings to Mormon Jehovah-
Is-Jesus Doctrine, The John Whitmer Historical Association Journal, Vol 17 1987, s 45-52 
179 Talmage, James, E, Jesus Kristus, Stockholm 1964, s 80 
180 Matt 1:18, Hedegårds översättning 
181 Smith, Frälsningens lära, del 1, s 24 
182 Journal of Discources, Vol II, s 82 
183 Cowan, Marvin, W , Mormon Claims Answered, Salt Lake City 1984, s 18, Tanner, Jerald och Sandra, The 
Changing World of Mormonism, Chicago 1980, s 249f 
184 McConkie (Tannerred), Our Relationspip With the Lord, s 19 
185 Ibid, s 21 
186 Smith, s 37 
187 L&F 130:22 
188 Berrett, s 325 
189 Ibid 
190 Ibid, s 326 
191 KP, Trosartiklarna, v 7 
192 McConkie, s 636 
193 Se Brodie, s 112ff, Benett, s 125ff, Joseph Smith,1835-36 Diary, Salt Lake City 1979, s 3, Smith, Profeten 
Joseph Smiths lärdomar, s 26 
194 Widtsoe, Discources of Brigham Young, s 162 
195 KP, Trosartiklarna, v 3-4 
196 Benninon, Lowell L, Livsmål, Lynge 1968, s 50 
197 Talmage, Trosartiklarna, s 458 
198 Widtsoe, Rational Theology, s 61 
199 McConkie, s 669 
200 Smith, Frälsningens lära, del 2, Frankfurt am Main 1979, s 19 
201 McConkie, s 669 
202 Smith, s 17 
203 Min religion och jag, s 42 
204 Ibid, s 43 
205 Orson Pratt, citeras i Smith, Frälsningenslära, del 2, s 18 
206 Richards, LeGrand, Ett stort och förunderligt verk, Frankfurt am Main 1980, s 179 
207 McConkie, Our Relationship With the Lord, s 22 
208 Jfr Rom 4:1-12! 
209 Kimball, Spencer, W, Förlåtelsens under, Tyskland 1976, s 17 
210 Smith, Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 300 
211 Kimball, s 16f 
212 Mästarens kyrka; s 416 
213 L&F 38:39 
214 Smith, s 259 
215 L&F 132:20 
216 Kimball, s 17 
217 Ibid, s 18 
218 Smith, Frälsningens lära, del 2, s 257 
219 Talmage, Trosartiklarna, s 464 
220 Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Levande sanningar i Mormons bok, Sverige, uå, s 143 
221 Smith, s 15 
222 L&F 89 

 89



                                                                                                                                                         
223 Smith, s 23 
224 L&F 64:23, 49. Church News 1968-07-20, citeras i Cowan, s 85 
225 L&F 93:36 
226 Smith, Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 187 
227 Smith, Joseph, F, Evangeliets lära, Västtyskland 1982, s 427 
228 Ibid, s 225 
229 Scoresby, A Lynn, Resa mot rättfärdighet, Nordstjärnan nr 81980, s 15 
230 Talmage, s 427 
231 Church News 1982-0l-16, citeras i Sackett, Chuck, What's Going On In There? Thousand Oaks, California 
1982, s 5 
232 Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Evangeliets grundprinciper, Lynge 1982, s 84 
233 Ef 2:8-9 
234 Rom 3:28 
235 Rom 4:5 
236 Smith, Joseph, Fielding, Sermons and Writings, vol II, citeras i Tillväxt i evangeliet, Botkyrka 1964, s 9 
237 KP, Moses 6:67 
238 Uniform System for Teaching the Gospel, Salt Lake City 1985, s 3-2 
239 L&F 2 och 13 
240 KP, Joseph Smiths skrifter 2:70f 
241 Smith, Joseph, F, Evangeliets lära, s 124 
242 Mästarens kyrka, s 157 
243 Smith, Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 278 
244 L&F 107:12 
245 L&F 107:25 
246 Se KP, Joseph Smiths skrifter 2:71ff 
247 Smith, Joseph, History of the Church VI, Salt Lake City 1951, s 249f, Petersen, LaMar, Problems In Mormon 
Text, Concord, California, uå, s 7 
248 Messenger and Advocate, oktober 1834, Petersen, s 5  
249 Se Tanner, The Changing World of Mormonism, s 22ff, Petersen, s 7ff 
250 Whitmer, David An Address To All Believers In Christ, Richmond Missouri 1887, faksimil, Concord, 
California 1981, s 64f. Wesley P Walters har i ett brev, daterat 1987-12-05, till författaren uppgett, att ny, ännu 
opublicerad forskning har påvisat att det högre prästadömet infördes i mormonkyrkan först i mitten av 1831. 
"Joseph Smith gjorde uppenbarligen historien 1829 för att ge stöd åt detta nyare prästadöme", skriver Walters 
251 2 Mos 28:1, 29:9,44, 3 Mos 6:19-23, 4 Mos 18:1-7 
252 Smith, Lucy, Mack, Biographical Scetches, s 65 
253 Hougey, Hal, LDS Where Did You Get Your Authority? Concord California 1982, s 5f 
254 Norman, Keith E, How Long, O Lord? The Delay Of Parousia In Mormonisen, Sunstone, Vol 8, No 1&2, 
Jan/April 1983, s 49-58, Stein, Stephen J, Signs Of The Times: The T'heological Function Of Early Mormon 
Apocalyptic, Sunstone, Vol 8, No 1&2, Jan/April 1983, s 59-65, Underwood, Grant, Apocalyptic Adversaries: 
Mormonisen Meets Millerism, The John Whitmer Historical Association Journal, Vol 7, 1987, s 53-61, 
Underwood, Grant, Seminal Versus Sesquicentennial: A Look At Mormon Millenialism, Dialogue: A Journal of 
Mormon Thought, Vol 14, No 1, Spring 1981, s 32-44 
255 KP, Trosartiklarna v10 
256 Lund, Gerald N; The Coming of the Lord, Salt Lake City 1971 s 21 McConkie, Mormon Doctrine, s 492 
257 McConkie s 717ff 
258 Se Ibid, s 306, Smith, Frälsningens lära, del 3, Frankfurt am Main 1981, s 67ff, L&F 133:13 
259 Smith Joseph Fielding, Svar på frågor om evangeliet, s 129, Smith, Frälsningens lära, del 3, s 63, 71, 
McConkie, s 855, L&cF 110:11, 133:26-34 
260 Brodie, s 211, Hill, Donna, Joseph Smith: The First Mormon, Midvale, Utah 1977, s 223 
261 Lund, s 166ff 
262 McConkie, s 693 
263 Ibid, s 93 
264 Ibid, s 578 
265 L&F 76:32, Crowther, Duane S, Life Everlasting, Salt Lake City 1987 (1967), s 289ff 
266 McConkie, s 746 
267 Berrett, s 343, se också Crowther, s 309ff 
268 McConkie, s 784 
269 Journal of Discources, vol VIII, s 289 
270 McConkie, s 237 

 90



                                                                                                                                                         
271 McCune, George, M, The Blessings of Temple Marriage, s 89, citeras i Hauth, Riidiger, Der Mormonen 
Tempel Und Seine Rituale, Witten 1986, s 207 
272 McConkie; s 118 
273 L&F 132:16, se också McConkie, Millet, s 126 
274 KP, Joseph Smiths skrifter 2:19 
275 Jackson, Kent P, Tidiga tecken på avfallet, s 43, citeras i Kyrkonytt nr 4 1985 
276 Sackett, s 34, Hauth, Rüdiger Tempelkult und Totentaufe, Gütersloh 1985, s 75 
277 McConkie, s 670 
278 Wells, R E, Vi är kristna eftersom…, Nordstjärnan, nr 91984, s 7 
279 Min religion och jag, s 13 
280 L&F Inledning s IV, 20:1, 115:3f, History of the Church, Vol II, s 63 
281 Se Wells, R E 
282 I slutet av november 1987 försökte Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga få till stånd ekumenisk dialog 
med företrädare för de svenska kyrkosamfunden. På flera platser i landet inbjöds pastorer och präster till dialog-
samkväm. Få kristna ledare infann sig till dessa samlingar. Se Jonasson, Curt, Invit från mormoner lockade få 
kyrkoledare, Svenska Dagbladet 1987-12-01, Söderberg, Karen, "Vi har varit dåliga brobyggare": Möte med 
mormonerna, Dagens Nyheter 1987-11-26 
283 Jonasson, Curt, Fråga på idéutställning: - Är mormonerna kristna? Svenska Dagbladet 1983-05-30, Me-
defjord, Erling, Är mormonkyrkan en kristen kyrka? Dagen 1983-12-09 
284 Den Nye Dialog nr 20, augusti 1985, s 7. En interiörbild från templet i Västerhaninge återfinns i den version 
av Kritisk information om: Mormonisme, som medföljde som bilaga till Den Nye Dialog nr 24, november 1986. 
Krister Stendahls tal vid invigningen av templet återges i Kyrkans Tidning nr 44 1985 och Kyrkonytt nr 5 1985. 
Ett reportage från tempelinvigningen finns i Kyrkonytt nr 4 1985 
285 Från lokalredaktionen nr 3 1984 
286 Richards, LeGrand, s 2 
287 Smith, Frälsningens lära, del 1, s 174 
288 McConkie, s 139 
289 Ibid, s 780 
290 Ibid, s 779f 
291 Sackett, s 6, se också Berrett, s 382 
292 Packer, Boyd K, The Holy Temple, Salt Lake City 1980, s 53 
293 Hauth, Der Mormonen Tempel, s 85ff 
294 Sackett, s 16, Hauth, Tempelkult und Totentaufe, s 48 
295 Barrett, C K, The First Epistle to the Corinthians2, London 1971, s 362ff, Beasley-Murray, G R, Baptism In 
The New Testament, Exeter 1962, s 185ff, Foschini, B M, "Those Who Are Baptized for the Dead", 1 Cor 15:29, 
An Exegetical Historical Dissertation, Catholic Biblical Quarterly, vol 12 (1959), s 260-276, 379-388, vol 13 
(1961), s 46-78, 172198, 276-283, Houghey, Hal, Baptism for the Dead. A Study of 1 Corinthians 15:29, 
Concord 1982 
296 Smith, Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 285 
297 Widtsoe, Discources of Brigham Young, s 406 
298 Smith, Frälsningens lära, del 2, s 131 
299 Citaten från endowmentritualen är hämtade från Sackett, a.a.s 18ff och Hauth, Tempelkult und Totentaufe, s 
50ff. En tredje källa är en inspelning som 1984 i hemlighet gjordes i templet i Provo i Utah. Organisationen 
Saints Alive In Jesus, har publicerat inspelningen under titeln Actual Temple Ritual. 
300 Sackett, s 20, Hauth, s 53 
301 Jfr not i Sackett, s 45. På sakliga grunder felaktiga anklagelser om satanism i endowmentceremonin har förts 
fram av vissa evangeliska kritiker av mormonismen. Decker, Hunt, The God Makers, är en bok, som tillsammans 
med en film med samma titel har populariserat denna idé. Se också Decker, J Edward, The Temple of the God 
Makers, Issaquah, Washington, 1985, och Valtonen, Olli, Er der en sammanhang mellem mormoner, frimurer og 
Lucifer? Udfordringen, nr 1, januari 1985. Jerald och Sandra Tanner har med sakkunskap vederlagt dessa på-
ståenden, se Tanner, Mormonism, Magic and Masonry, s 66ff, Salt Lake City Messenger, No 64, Sept 1987, s 
24. Hela No 67, April 1988, av Salt Lake City Messenger tar upp den påstådda satanismen till behandling. Se 
också: Tanner, The Lucifer-God Doctrine, Salt Lake City 1987 
302 Kimball, Spencer W, Betydelsen av celestialt äktenskap, Nordstjärnan nr 7 1980, s 5 
303 Berrett, s 375 
304 Packer, s 63ff 
305 Sackett, s 54, Hauth, s 106f 
306 Ibid, s 55, Ibid, s 107 
307 Ibid, s 108 

 91



                                                                                                                                                         
308 Se Tanner, Jerald och Sandra, Joseph Smith and Polygamy, Salt Lake City, uå, s 43ff 
309 Hauth, Der Mormonen Tempel, s 219ff. Den liberala mormontidskriften Dialogue publicerade faktiskt för 
några år sedan en artikel om den andra smörjelsen, se Buerger, David J, "The Finness Of The Priesthood: The 
Second Anointing in Latter-day Saint Theology and Practice" Dialogue: A Journal of Mormon Thought, Vol 16, 
No 1, Spring 1983, s 10-44 
310 Hauth, s 221 citerar ritualens text. Sandra Tanner har i ett brev till författaren, daterat 1987-08-19, bekräftat 
att den ritualtext Hauth återger inte är autentisk. 
311 McConkie, Mormon Doctrine, s 109 
312 Packen s 25 
313 Hauth, s 60ff, Tanner, Mormonism: Shadow or Reality? s 474f 
314 Packer, s 166  
315 McConkie, s 114 
316 Tanner, Jerald och Sandra, Mormons and Negroes, Salt Lake City 1970, s 31ff 
317 Journal of Discources, Vol X, s 250 
318 Ibid, Vol VII, s 290 
319 Time 1978-08-07 
320 L&F 132:4 
321 L&F 132:6 
322 L&F 132:32 
323 L&F 132:20 
324 I de gammaltestamentliga texterna finner vi endast konstaterande att vissa män hade flera hustrur, jfr t ex 1 
Kung 11:1f 
325 MB, Enos 1:6, Ether 3:12, Jacob 2:23-27 
326 Journal of Discources, Vol XIII, s 309 
327 Deseret News 1862-08-06, citeras i Hauth, Der Mormonen Tempel, s 203 
328 Journal of Discources, Vol XI, s 128 
329 Van Wagoner, s 269 
330 Tanner, s 23ff, Van Wagoner, s 91ff 
331 Young, Kimball, Isn’t One Wife Enough? New York 19S4, s 108 
332 Tanner, s 23ff, 91ff 
333 KP Officiellt tillkännagivande 
334 Van Wagoner, s 149ff 160ff Cannon II, Kenneth L, After The Manifesto: Mormon Polygamy 1890-1906, 
Sunstone, Vol 8, No 1&2, JanApril 1983, s 27-35 
335 Van Wagoner, s 150 
336 Se s i denna bok. 
337 Utförliga skildringar av polygami bland mormonfundamentalister finns i Shields, Steven L, Divergent Paths 
of the Restoration-A History of the, Latter-day Saint Movement. Bountiful, Utah 1982, se också Van Wagoner, s 
195ff 
338 Smith, Frälsningens lära, del 1, s 106 
339 Ibid, s 105 
340 Ibid 
341 Ibid 
342 Journal of Discources, Vol IV, s 220 
343 Se Tanner, Mormonism Shadow or Reality? s 398, Witte, s 5-lff 
344 Tanner, The Mormon Kingdom, vol 1, Salt Lake City 1969, s 32-41 
345 Lee, John D, s 283 
346 Hirshson, s 156 
347 Ibid, s 157 
348 Citeras i Tanner, s 134 
349 McConkie, s 92f 
350 Salt Lake City Messenger, March 1985, s 5ff 
351 McConkie, Joseph Fielding, Millet, Robert L, Sustaining and Defending the Faith, Salt Lake City 1985, s 40 
352 Hexham, Irving, Poewe, Karla, Understanding Cults and New Religions, Grand Rapids 1986, s 56 
353 Ström, Åke V, Red Indian Elements in Early Mormonism, Temenos, nr 5, 1969 
354 Ibid, s 134. Se också Beskow, Per, Fynd och fusk i bibelns värld, Stockholm 1979, s 50 och 168. 
355 Lawrence, John, Freemasonry - a religion? Eastbourne, Sussex 1987, s 124 
356 Ockultismen grundar sig på föreställningen att det bakom den synliga världen finns en osynlig verklighet, 
som människan genom klärvoajans kan komma i kontakt med. I vissa ockulta åskådningar möter vi också tron på 
flera parallella världar och/eller utomplanetariska civilisationer. 

 92



                                                                                                                                                         
357 Quinn, D Michael, Early Mormonism and the Magic World View, Salt Lake City 1987, s 184 
358 Ibid, s 170, Gullan-Whur, Margaret, The Four Elements;London 1987, s 68, 78 
359 Hos teosoferna och Rudolf Steiner betraktas gudarna som varelser av ren intelligens. Dessa är naturens högre 
invånare och anses påverka världsutvecklingen. Se: Campbell, Bruce F, Ancient Wisdom Revived. A History of 
the Theosophical Movement, Berkeley 1980, s 43, de Purucker, G, Ockult ordbok: Kortfattade förklaringar på 
österländska och teosofiska termer, Stockholm 1948, s 77. Eftersom såväl teosofin som antroposofin har 
inlemmat föreställningar från äldre västerländska mysterietraditioner, kan vi inte utesluta att dessa åskådningar 
och mormonismen har delvis gemensammarötter. 
360 Hexham, Poewe, s 40 
361 Meyers, Mary Ann, Death In Swedenborgian And Mormon Eschatology, Dialogue: A Journal of Mormon 
Thought, Vol XIV, No 1, Spring 1981, s 58-64, Quinn, s 174 Toksvig, Signe, Emanuel Swedenborg, 
Vetenskapsman och mystiker, Stockholm 1949, s 328ff 
362 Quinn, s 181 
363 Ibid, s 180 
364 Ehat, Andrew F, Cook, Lyndon W (red) The Words of Joseph Smith, Salt Lake City 1980, s 6f 
365 Ibid, s 202 
366 Tanner, Jerald och Sandra, Answering dr Clandestine, s 49f, Tanner, MormonismShadow or Reality? s 397A-
B 
367 L&F 135:3 
368 Smith, Frälsningens lära, del 1, s 143 
369 Young Woman's Journal, XVII, s 538, citeras i Petersen, La Mar, Hearts Made Glad, Salt Lake City 1975, s 
187 
370 Minst hälften av mormonkyrkans ursprungliga apostlar uteslöts ur kyrkan och fyra av dem dog utan att ha 
blivit återupprättade i gemenskapen. David Whitmer var en av dem som var övertygad om att Joseph var en 
fallen profet. 
371 Widtsoe, Discources of Brigham Young, s 466 
372 Citeras i McElveen, Floyd C, The Mormon Illusion, Venturs, 1984 s 23. 
373 KP, Joseph Smiths skrifter, 2:5 
374 Ibid 
375 Ibid, 2:14 
376 Walters, Wesley P, New Light On Mormon Origins: From The Palmyra (N.Y.) Revival, La Mesa California 
1967, s 3 
377 Ibid, s 5 
378 Ibid, s 7 
379 Ibid, s 8ff 
380 KP, Joseph Smiths skrifter, 2:19 
381 The Amboy Journal, June 11, 1879, citeras i Cowan, s 8. Se också King Newell, Linda, Tippets Avery, 
Valeen, Mormon Enigma: Emma Hale Smith. Prophet's Wife, "Elect Lady", Polygamy's Foe. New York 1984, s 
25 
382 Hill, Donna, Joseph Smith: The First Mormon, Midvale, Utah, 1977 s  61 
383 Howe, E D, Mormonism Unvailed, Painesville 1834 
384 Om dessa vittnens tillförlitlighet: se Brodie s 432 
385 KP Joseph Smiths skrifter 2:56. Ett exempel på en biografi över Joseph Smith som erkänner att han översatte 
Mormons bok med hjälp av en siarsten är Joseph Smith: The First Mormon, av Donna Hill, jfr s 67f 
386 Evangelical Magazine and Gospel Advocate, April 9, 1831, se Walters, Wesley P, From Occult to Cult With 
Joseph Smith, Jr, The Journal of Pastoral Practice, Vol  I, No 2, Summer 1977, s 123, not 7, Tanner, Joseph 
Smith & Money Digging, Salt Lake City 1970, s 29f. En redogörelse av domstolsförhandlingarna 1826 - finns 
ocksä i tidskriften The Chenango Union, May 3 1877. Denna källa behandlas i Tanner, s 23ff 
387 Citeras i Tanner, The Changing World of Mormonism, s 72 
388 Walters, s 129 
389 Ibid, s 131 
390 Ibid, s 122ff 
391 Ibid, s 128f 
392 Ibid, s 129 
393 Mormonhistorikern James B Allen har medgett att på 1830-talet "visste den vanliga kyrkomedlemmen lite, 
eller ingenting, om den". Citeras i Tanner, The Case Against Monnonism, vol 1, Salt Lake City 1967, s 150 
394 KP, Joseph Smiths skrifter, 2:22 
395 Se t ex Corrill, John A, A Brief History of the Church of the Latter-day Saints, 1839, och Howe, Eber, D, 
Mormonism Unvailed, 1834. 

 93



                                                                                                                                                         
396 Brodie, s 23 
397 Brev från J Stowell till J S Fuller, 1843-02-17, citeras i King Newell, Tippets Avery, s 17 
398 Tanner, The Case Against Mormonism, vol 1, s 98 
399 Se ibid 100ff, som avbildar fotokopior av väsentliga delar av Cheesmans uppsats An Analysis of the Account 
Relating Joseph Smiths Early Visions 
400 Tanner, s 106 
401 Tanner, The Changing World of Mormonisen, s 155. Se Joseph Smiths 1835-36 Diary, s 10 
402 Tanner, The Case Against Mormonism, vol 1, s 107 
403 KP, Joseph Smiths skrifter 2:17 
404 Joseph Smiths 1832-34 Diary, s 7, Jessee, Dean C. , (red) The Personal Writings of Joseph Smith, Salt Lake 
City 1984, s 6 
405 Joseph Smiths 1835-36 Diary, s l0f, Jessee, s 75f 
406 Joseph Smiths 1832-34 Diary, s 7, Jessee, s 6 
407 KP, Joseph Smiths skrifter 2:10 
408 Joseph Smiths 1832-34 Diary, s 9, Jessee, s 6f 
409 Ibid, s 9, ibid, s 7 
410 Messenger and Advocate, Vol I, s 107 
411 Ibid, s 79 
412 Backman, Milton V, Jr, Vittnen som bekräftar den första synen, Nordstjärnan, nr 1, 1986, s 52 
413 Ibid, s 54 
414 Brodie, s 25 
415 L&F 89 
416 Smith, Frälsningens lära, del 2, s 23 
417 Petersen, Lallar, Hearts Made Glad, s 166 
418 Tanner, The Changing World of Mormonism, s 414 
419 De talrika ingreppen i texten till History of the Church har ingående behandlats av Jerald och Sandra Tanner i 
följande böcker: Changes In Joseph Smiths History, Salt Lake City 1965, Falsification of Joseph Smiths History, 
Salt Lake City 1971, och Mormonisen - Shadow or Reality?, s 126ff 
420 Petersen, a.a.s 187, Tanner, The Changing World of Mormonisen, s 470 
421 Petersen, a.a.s 130 
422 Tanner, a.a.s 473 
423 Petersen, a.a.s 186 
424 Petersen, a.a.s 203 
425 Smith, History of the Church, Vol VI, s 614ff 
426 Petersen, a.a.s 230 
427 Smith, History of the Church, Vol II, s 482 
428 Tanner, The Changing World of Mormonism, s 452 
429 Tanner, The Mormon Kingdom, Vol 1, s 50 
430 LeSueur, a.a.s 38, Tanner, a.a.s 50 
431 Tanner, a.a.s 51 
432 Elders Journal, August 1838, s 54 
433 Peck, Reed, Reed Peck Manuscript, Salt Lake City, uå, s 13. Samma tanke predikades senare av Heber C 
Kimball: se The Mormon Kingdom, vol 1 s 31 
434 The Changing World of Mormonism, s 107, 485, History of the Church, vol II, s 431, Journal of Discources, 
Vol V, s 105, L&F 103:24-25 
435 Se Hansen, Klaus J, The Quest For Empire, East Lancing 1967, Arrington, Leonard, Great Basin Kingdom, s 
29f 
436 Se s 8 
437 Brodie, a.a.s 267 
438 Arrington, a.a.s 40, Brodie, a.a.s 360, Hill, a.a.s 370 
439 The Mormon Kingdom, Vol 1, s 58 
440 Ibid 
441 Brodie, a.a.s 216, LeSuer, a.a.s 43ff, Peck, a.a.s 11 
442 Joseph Smiths 1838-39 Diaries, s 14 
443 Se Senate Document 189 
444 Arrington, a.a.s 31, Brodie, a.a.s 356, Hill, a.a.s 369ff 
445 Hansen, a.a.s 4f 
446 Se Tanner, Mormon Spies, Hughes and the CIA, s 49ff 
447 Brodie, a.a.s 356 

 94



                                                                                                                                                         
448 Brodie, a.a.s 362 
449 Ibid 
450 Arrington, a.a.s 32 
451 Joh 18:36 
452 Ibid 
453 Se t ex Berrett, s 17f 
454 Se Smith, Lucy Mack, s 47, 61 
455 Walters, Wesley, From Occult to Cult with Joseph Smith, Jr, s 127 
456 The Nag Hammadi Library, red Robinson, James M, San Fransisco 1981, s 200, 204. Se också: Jung, C G, 
Mitt liv, Stockholm 1984, s 349ff 
457 Walters, s 127, Tanner, Mormonism, Magic and Masonry, Salt Lake City 1983, s 21, se också Mackenzie, 
Kenneth, The Royal Masonic Cyclopedia, Wellingborough 1987 (1877), s 11f 
458 Quinn, Early Mormonism and the Magic World View, s 56 
459 Howe, s 249f, Tanner, s 18, 26 , West, s 15 
460 Walker, Ronald W, Joseph Smith: The Palmyra Seer, Brigham Young University Studies, Vol 24, No 4, Fall 
1984. Se också: Salt Lake City Messenger juni 1985, s 21, Tanner, s 18 
461 Hill, s 83, Salt Lake City Messenger, juni 1985, s 21 
462 Salt Lake City Messenger, Aug 1985, s 2ff 
463 West, s 14, Wilson, Bryan, Religiösa sekter, s 197 
464 Tanner, s 21ff, Tanner Joseph Smith and Money Digging, s 4ff. I boken Precious Stones, Wellingborough, 
Northamptonshire 1980, redogör författaren W B Crow för liknande magiska föreställningar, som fortfarande är 
i bruk inom viss ockultism. 
465 Hill, Marvin S, Money Digging Folklore and the Beginnings of Mormonisms And Interpretive Suggestion, 
Brigham Young University Studies, Vol 24, No 4, Fall 1984, Walker, Ronald W, The Persisting Idea of Ame-
rican Treasure Runting, BUY Studies, Vo124, No 4, Fall 1984 
466 Howe, s 238 
467 Ibid, s 259f 
468 Walters, Wesley, Joseph Smiths Bainbridge, NY, Court Trials, The Westminster Theological Journal, Vol 36, 
No 1, Winter 1973, s 126 
469 Fersling, Poul, Naturligt  - övernaturligt, s 391f, McDowell, Josh, Stewart, Don, Handbook of Today's 
Religions, San Bernadino 1983, s 186f, Underwood, Peter, Dictionary of the Supernatural, s 211ff, Walker, The 
Persisting Idea of American Treasure Hunting, s 434ff 
470 Quinn, s 120ff 
471 Howe, s 239, Walters, s 125 
472 Tanner, Mormonisen, Magic and Masonry, s 32ff 
473 Ibid, s 39f, 41f 
474 Quinn, s 132 
475 Ibid 
476 Tanner, s 32f 
477 Brodie, s 19, 431, Tanner, s 1 
478 Tanner, Joseph Smith and Money Digging, s 24 
479 Lucy Mack Smith, s 91f 
480 The Saints Herald, May 19, 1888, s 310, citeras i Tanner, s 7 
481 Ibid, s 7,9, Whitmer, David, s 12 
482 Bushman, s 97, Dunn, Scott C, Spirit Writing: Another Look at the Book of Mormon, Sunstone 10:6, June 
1985 
483 Quinn, s 135, Salt Lake City Messenger, jan 1985, s 3 
484 Ibid, s 4, Tanner, Mormonism, Magic and Masonry, s 24 
485 Tanner, s 36 
486 Brodie, s 28 
487 Walker, s 435 
488 Quinn, s 57ff, 133, Tanner, s lff 
489 Quinn, s 65ff 
490 Quinn, s 73ff 
491 Hill, Marvin S, s 442, 482 
492 Book of Commandments 7:3-5. L&F 8:6-7. Ang förändringen av uppenbarelsens text, se Tanner, s 29 
493 Se Stora spådomsboken, Borås 1984, s 64ff 
494 Walker, Joseph Smith: The Palmyra Seer, s 464 
495 L&F 127 och 128 

 95



                                                                                                                                                         
496 Tanner, The Mormon Kingdom, vol 1, s 157 
497 Hauth, Tempelkult und Totentaufe, s 149f, Johnson, Shieldes, Is Masonry A Religion? Oakland, New Jersey 
1978, s 15 
498 För mer ingående information om den frimurarritual Joseph Smith omfattade, se: Lawrence, John, Freema-
sonry - a religion? och Morgan, W M Illustrations of Masonry, (uo 1827), faksimil, uo 1982 
499 Tanner, s 166, se också Brodie, s 280 
500 Framställningen bygger på Tanner s 159-165 
501 Decker, Edward, The Question of Freemasonry, Issaquah, Washington, uå, s 21, Mackenzie, s 482 
502 Tanner, s 165 
503 Hauth, s 149f, Tanner, s 157, 167, West, s 29 
504 Hauth, s 149, Tanner, s 158 
505 Citeras i Tanner, Answering dr Clandestine, s 34 
506 Ibid 
507 Ibid, s 35 
508 MB, Alma 34:33-35, Ether 8:14,18, 9:24, Heleman 2:4, 11:16,12:5,3 Nephi3:7,4:7 mm 
509 Se Lawrence, särskilt s 109ff 
510 Tanner, Mormonisen, Magic and Masonry, s 47ff. Legenden ingår som appendix till boken. 
511 Quinn, s 169ff, 180 
512 MB, 4 Nephi 1:48, Mormon 1:3 
513 MB, Mormon 6:6 
514 Tanner, s 50 
515 Ibid, s 50f 
516 Romarheim, Arild, Kristus i Varmmannens tegn: Nyreligiøse oppfatninger av Jesus Kristus, Oslo 1988, s 111 
517 Quinn, s 151 
518 Jes 8:19-20 
519 Se t ex 3 Mos 19:26, 31, 20:6, 27, 5 Mos 18:10-12 mm 
520 Anderson, Richard Lloyd, The Mature Joseph Smith and Treasure Runting, Brigham Young University 
Studies, Vol 24, No 4, Fall 1984, s 534 
521 Se t ex Scharffs, Gilbert W, Appendix C 
522 History of the Church, vol II, s 182. Texten behandlas hos Bales, James D, The Testing of Joseph Smith, Jr, 
Concord 1983, s 5, Simpson, Don, The Golden Myth of Mormonisen, s 120. I mars 1844 förutsade Joseph Smith 
att det skulle dröja minst 40 år innan Jesu återkomst inträffade. Den exakta tidpunkten ville Joseph dock inte 
ange, eftersom Kristus inte hade uppenbarat den. Ehat, Andrew F, Cook, Lyndon W, The Words of Joseph 
Smith, s 332 
523 History of the Church, vol I, s 176, Simpson, s 121, Whitmer, John, kap 5 
524 L&F 130:14-15, Ehat, Cook, s 181 
525 L&F 57:1-2 
526 L&F 84:2 
527 L&F 57:1 
528 L&F 45:65-71 
529 L&F 103:15 
530 History of the Church, vol II, s 145, Witte, s 2-5 
531 L&F 115:7 
532 Tanner, Changes In Joseph Smiths History, s 79 
533 L&F 124:59 
534 Tanner, The Case Against Mormonism, vol III, s 133 
535 Ibid, s 134 
536 Crouch, Brodie, The Myth of Mormon Inspiration, Shreveport, Louisiana 1968, s 186 
537 Olsen, Steven L, Zion: The Structure Of A Theological Revolution, Sunstone, Vol VI, No 6, Nov/Dec 1981, s 
21-27, Simpson, s 130 
538 Smith, Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 18 
539 Millennial Star, Vol 21, s 143, citeras i Bales, s 12f 
540 Ibid, Vol 22, s 455, citeras i Bales, s 13 
541 L&F 87:1 
542 Ibid, v 3 
543 Ibid 
544 Ibid, v 6 
545 L&F 130:12, Ehat, Cook, s 172 
546 Ibid, v 13 

 96



                                                                                                                                                         
547 Tanner, The Case Agarost Mormonisen, vol III, s 135 
548 History of the Church, vol V, s 85, Smith, Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 219 
549 Ibid 
550 Tanner, Falsification of Joseph Smiths History, s 23 
551 Ibid 
552 Tanner, The Changing World of Mormonism, s 406 
553 History of the Church, vol V, s 394, Smith, Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 260 
554 Clayton, William, s 42 
555 Times and Segsons, Vol 4, s 187, Tanner, Archeology and the Book of Mormon, Salt Lake City 1969, s 26 
556 Clayton, s 18, History of the Church, vol V, s 372 
557 Tanner, s 27 
558 Ibid 
559 Walters, Joseph Smith Among The Egyptians, s 26 
560 Marquardt, H Michael, The Book of Abraham Revisited, The Journal of Pastoral Practice, Vol V, No 41983, s 
101, 106ff, Scott, s 125, Walters, s 33 
561 Marquardt, H Michael, The Book of Abraham Papyrus Found Salt Lake City 1975, s 18. År 1938 skrev 
Sidney Spery vid Brigham Young University: Texten till Abrahams bok är äldre än Genesis." Se: Tanner, The 
Case Against Mormonisen, vol 2, s 113 
562 Walters, s 30f, För en ingående analys av faksimilerna: se Marquardt a.a. 
563 SeTanner (red),Why Egyptologists Reject The Book of Abraham, Salt Lake City 1982, som är ett fotokopie-
rat nytryck av Franklin Spauldings bok. 
564 Smith, Joseph, Joseph Smiths Egyptian Alphabet & Grammar, Salt Lake City 1966 
565 Avbildningar av samtlig: dokument finns i Tanner, The Case Agarost Mormonism, vol 2, s 114ff. Hugh 
Nibley har erkänt att mormonkyrkan långt före 1967 kände till att handskrifterna fanns på Metropolitan 
Museum. Se Tanner, s 134ff Walters s 32 
566 Dr Klaus Baer vid Universi ty of Chicago, prof Richard A Parker, Brown University och dr John A Wilson 
University of Chicago 
567 Marquardt, s 11, Tanner, ; 153, Walters, s 34 
568 Ropp, Harry L, The Mormon Papers, Downer. Grove, Illinois,1977, s 71ff Scott, s 134, Walters, s 36 
569 Benett, s 89 Marquardt, ; 14ff, Todd, Jay M, De egyptiska papyrusrullarna åter funna, Nordstjärnan, nr 1968, 
Walters, s 37 
570 Tanner, s 153ff, s 161ff, Walters, s 4 
571 Tanner, s 114 
572 Walters, s 42f 
573 Berrett, s 88 
574 King Newell, Tippets Avery, s 66, Van Wagoner, s 6 
575 Jenson, Andrew, Historica Record, Vol VI, May 1887 s 233. En fotokopia av Jensons artikel ingår som 
appendix till Tanner, Josept Smith and Polygamy 
576 Van Wagoner, a.a.s 4 
577 Ibid, s 3. Se också Tanner Mormonisen Like Watergate? Salt Lake City 1974 
578 King Newell, Tippes Avery s 65 
579 Ibid, s 65f 
580 Brodie, s 470 
581 Uppenbarelsen publicerades av Michael Marquardt i den lilla skriften The Strange Marriages of Sarah Ann 
Whitney to Joseph Smith the Mormon Prophet…, Salt Lake City 1982. Texten har sedan dess också publicerats 
av kyrkans egna historiker. Se Jessee, Dean, C, The Personal Writings of Joseph Smith, s 538ff 
582 Marquardt, s 5 
583 Ibid, s 12ff 
584 King Newell, Tippets Avery, s 142f 
585 L&F 132:52 
586 Ibid, v 1 
587 Ibid, v 54 
588 Clayton, s 20 
589 King Newell, Tippets Avery, s 154 
590 Ibid, s 158 
591 Clayton, s 24 
592 Ibid 
593 King Newell, Tippets Avery, s 164 
594 Clayton, s 27 

 97



                                                                                                                                                         
595 Ibid, s 24 
596 Ibid, s 25, se också: Allera, James B, Trials of Discipleship: The Story of William Clayton, Urbana och 
Chicago 1987 s 197f 
597 L&F 132:61 
598 Tanner, Joseph Smih and Polygamy, s 48f 
599 Brodie, s 336, Van Wagoner, s 38 
600 Tanner, s 65ff 
601 Brodie, s 345f 
602 Brodie, s 457ff, Tanner, s 47ff 
603 Whitmer, David, s 40f 
604 McConkie, Mormon Doctrine, s 470 
605 L&F 135:4, Smith, Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 329 
606 L&F 135:1 
607 Godfrey, Kenneth W, NonMormon Views of the Martyrdom: A Look at Some Early Published Accounts, The 
John Whitmer Historical AssociationJournal, Vol 7, 1987, s 12, McConkie, s 469ff 
608 Matt 26:51ff, Joh 18:11,36 
609 Luk 23:34 
610 History of the Church, vol VII, s 102f, Tanner, The Mormon Kingdom, vol 2, s 48 
611 William Law hade i över två år tjänat som Joseph Smiths andre rådgivare, och var därför väl förtrogen med 
profetens förehavanden. 
612 Nauvoo Expositor, 1844-06-07, s 2, kolumn 4, citeras i Crouch, s 205 
613 Tanner, The Mormon Kingdom, vol 2, s 43 
614 Mormonhistorikern Klaus J Harasen har uppriktigt skrivit: "Men i ljuset av de femtios råd och föreställningen 
om ett politiskt Guds rike, framgår det nu att många av dessa anklagelser, hur förvrängda de än framstod i tid-
ningen, hade grund i fakta." Hansen, s 160 
615 Tanner, s 45ff 
616 Tanner, Answering dr Clandestine, s 33ff 
617 Ahmanson, John, Secret History, James, William, Den religiösa erfarenheten i dess skilda former, Stockholm 
1956, Meyer, Eduard, Mormonerna. Deras ursprung och historia, Stockholm 1914, Riley, I Woodbridge, The 
Founder of Mormonisen, New York 1902 
618 James, s 437 
619 Brodie, s 412 
620 Smith, Frälsningens lära, del 2, s 173 
621 Tanner, Changes In Joseph Smiths History, s 4 
622 Se Tanner a a, samt Falsification of Joseph Smiths History. Konfronterade med historiska fakta, medger 
mormonkyrkans historier numera, att History of the Church inte är en så tillförlitlig källa, som mormonkyrkans 
generalauktoriteter gjort gällande. Man undviker emellertid att se textinterpolationerna som ett allvarligt problem 
för mormonkyrkans officiella historieskrivning. Se: Jessee, Dean C, Joseph Smiths historia, Nordstjärnan, nr 3, 
1986, Tanner, Falsification of Joseph Smiths History, s 9 
623 Quinn, Michael D, On Being A Mormon Historian, Salt Lake City 1982, s 15. På senare år har mormonkyr-
kans tidskrifter publicerat artiklar som ger en mer trovärdig bild av profeten. Se t ex Jessee, Dean C, Joseph 
Smiths andlighet, Nordstjärnan, nr 12, 1984 
624 Se t ex L&F 5:21, 36:18, 93:47 
625 History of the Church, vol V, s 401, Petersen, Hearts Made Glad, s 16 
626 History of the Church, vol V, s 265, Witte, a.a.s 8-6 
627 Jfr Gal 5:22-26, i Tim 3, Tit 1:7-9 
628 Smith, Frälsningens lära, del 1, s 142 

 98


	 FÖRORD 
	DET VÄLSIGNADE AMERIKA 
	Tonåring får besök av Gud 
	Den gyllene bibeln 
	En ny fornkyrka 
	Tillväxt under motstånd 
	Det nya Sion 
	Religionskrig i Missouri 
	En jordisk gudsstat 
	Det oundvikliga offret 
	Flykten undan hedningarna 
	Drömmen förverkligas 
	Nya konflikter 
	Problem med månggiftet 
	Kursändring  
	Våldsam expansion 
	 MORMONISMEN IDAG  
	Storlek och utbredning 
	Organisation  
	Kyrka eller sekt? 
	En samhällets stöttepelare 
	Andra mormonkyrkor 
	Mormonismen i Skandinavien 

	Mormon kyrkans teologi  
	Det återupprättade evangeliet  
	Rättesnören för tron 
	Synen på Gud 
	Adam-Gud läran 
	Skapelsen  
	Människan  
	Syndafallet  
	Kristus 
	Den helige Ande 
	Frälsningen 
	Prästadömet 
	De yttersta tingen 
	Kyrkan 
	Tempelkulten  
	Rasläran  
	Månggiftet  
	Blodförsoningen  
	Det återupprättade evangeliet? 

	En annan historia om Joseph 
	Återställelsens profet? 
	Idealiserad ungdomstid 
	Vision med problem 
	En levnadsglad profet 
	Hans rike är av denna världen 
	Mörkrets gärningar  
	Svikande inspiration 
	Heligt påbud eller omättligt begär? 
	En motvillig martyr 

	Joseph, vem är du? 


