
och avnjöts av familjen som en verklig festmåltid’ [John
R Young, Memoirs of John R Young (1920), s 64]. Nybyggarna
samarbetade frivilligt och delade med sig till varandra och
kunde sålunda överleva denna svåra tid.

7. I juni 1848 hade nybyggarna odlat upp mellan fem och sex
tusen tunnland åkerjord, och dalen började se grön och
yppig ut. Men till de heligas förfäran började horder av svarta
gräshoppor att slå sig ner på åkrarna. Nybyggarna gjorde
allt de förmådde. De byggde diken och riktade vattenstrålar
mot gräshopporna. De slog på insekterna med pinnar och
kvastar och försökte bränna dem, men deras ansträngningar
var resultatlösa. Gräshopporna fortsatte att anlända i till synes
ändlösa skaror. Patriarken John Smith, president för Salt
Lakes stav, utlyste en dag för fasta och bön. Snart visade sig
stora flockar med fiskmåsar på himmelen och slog ner på
gräshopporna. Susan Noble Grant sade om denna erfarenhet:
’Till vår förvåning tycktes fiskmåsarna häftigt sluka de
krälande, hoppande gräshopporna.’ De heliga såg på med
glädje och förundran. Deras liv hade blivit räddade [Carter E
Grant, The Kingdom of God Restored (1955), s 446]. De heliga såg
på med glädje och förundran. Deras liv hade blivit räddade.

8. De heliga arbetade med energi och tro, trots sina svåra
omständigheter, och snart hade de gjort stora framsteg. En
resenär på väg genom Salt Lake City i september 1849 berömde
dem med följande ord: ’Jag har aldrig vistats bland ett mer
ordningsamt, flitigt och civiliserat folk än detta, och det är
otroligt hur mycket de har uträttat här i öknen på så kort tid.
I denna stad med omkring fyra till fem tusen invånare har
jag aldrig mött en enda dagdrivare, eller någon som liknar en
lätting. De ser ljust på skördeutsikterna, och i allt man ser
finns en anda och energi som inte går att jämföra med någon
annan stad jag varit i’ [B H Roberts, Life of John Taylor (1963),
s 202]” (Vår arvedel, s 82–83).

Förstå läsuppgiften
Det första året i dalen

Lätting (st 8) – Person som
är lat

Herdepojke (st 6) – Pojke
som tog hand om korna

Dagdrivare (st 8) – Person
som inte arbetar

Forskningsuppdrag
9. ”På sensommaren 1848 företog president Brigham Young
återigen resan från Winter Quarters till Saltsjödalen. När han
anlände insåg han att de heliga behövde alla de resurser som
fanns att tillgå i deras nya omgivning. De lärde sig mycket
av indianerna som bodde i området, men president Young
skickade också ut kyrkans medlemmar på forskningsuppdrag
för att upptäcka de medicinska egenskaperna hos växter och
de naturresurser som fanns tillgängliga.

10. Han skickade ut andra grupper på forskningsuppdrag för
att finna platser för bosättningar. Under sina färder fann dessa
medlemmar mineraltillgångar, rikligt med skog, vattentill-
gångar, och grässlätter, och dessutom lämpliga områden för
bosättningar. För att motverka markspekulation varnade
profeten de heliga för att stycka upp sin tilldelade egendom
och sälja den till andra. Markområdet var deras förvaltarskap
och skulle tas om hand på ett klokt och idogt sätt, och inte
användas för ekonomisk vinning.

11. På hösten 1849 upprättades den ständiga emigrations-
fonden under ledning av president Young. Dess syfte var att
hjälpa de fattiga som inte hade tillräckligt med medel att
ta sig till den plats där kyrkan hade sitt högkvarter. Genom
stora uppoffringar bidrog många heliga till fonden, och
som resultat härav kunde tusentals medlemmar ta sig till
Saltsjödalen. De som hade fått hjälp förväntades så fort
som möjligt betala tillbaka kostnaden för denna hjälp. Dessa
fonder användes sedan för att hjälpa andra. Genom denna
gemensamma ansträngning kunde de heliga vara till
välsignelse för de behövande” (Vår arvedel, s 83–84).

Förstå läsuppgiften
Forskningsuppdrag

Handkärrekompanier
12. ”På 1850-talet beslutade sig kyrkans ledare för att bilda
handkärrekompanier för att reducera kostnaderna, så att den
ekonomiska hjälpen kunde utsträckas till största möjliga antal

Förvaltarskap (st 10) –
Handhavande av annan
persons egendom

Medicinska egenskaperna
(st 9) – Läkande

Markspekulation (st 10) –
Uppköp av landområden för
att kunna sälja dem på nytt
med vinst
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emigranter. De heliga som färdades på detta sätt lade endast
50 kilo mjöl och begränsad proviant och få tillhörigheter i en
kärra och drog sedan kärran över slätterna. Mellan 1856
och 1860 färdades tio handkärrekompanier till Utah. Åtta av
kompanierna lyckades nå Saltsjödalen, men två av dem,
Martins och Willies handkärrekompanier, fastnade i den tidiga
vintern och många heliga bland dem dukade under.

13. Nellie Pucell, som var pionjär i ett av dessa olycksdrab-
bade kompanier, fyllde tio år på prärien. Båda hennes föräldrar
avled under resan. När gruppen närmade sig bergen var
vädret bitande kallt, matransonerna uttömda, och de heliga
alltför försvagade av hunger för att kunna fortsätta. Nellie
och hennes syster orkade inte längre. När de nästan hade gett
upp hoppet kom kompaniets ledare till dem i en vagn. Han
placerade Nellie i vagnen och uppmanade Maggie att gå
bredvid den, och hålla fast i vagnen för att få stöd. Maggie var
lyckosam eftersom den framtvingade rörligheten förhindrade
att hon fick köldskador.

14. När de nådde fram till Salt Lake City, och man tog av Nellie
skor och strumpor som hon hade haft på sig över prärien,
följde skinnet med till följd av köldskadorna. Denna modiga
flickas fötter blev smärtsamt amputerade och hon gick på
knäna under resten av sitt liv. Hon gifte sig senare och födde
sex barn, tog hand om sitt eget hem och fostrade en fin barna-
skara. [Se ”Story of Nellie Pucell Unthank”, Heart Throbs of
the West, sammanst av Kate B Carter, 12 del (1939–1951), del 9,
s 418–420.] Den hängivenhet hon visade trots den situation
hon befann sig i, och omtanken från dem som tog hand
om henne, exemplifierar den tro och villighet att göra uppoff-
ringar som kännetecknade dessa tidiga medlemmar av
kyrkan. Deras exempel är en arvedel av tro till alla heliga
som följer dem.

15. En man som färdades över prärien i Martins handkärre-
kompani bodde i Utah i många år. En dag befann han sig
bland en grupp människor som häftigt kritiserade kyrkans
ledare för att de hade tillåtit de heliga att färdas över slätterna
med endast den utrustning och beskydd som ett handkärre-
kompani erbjuder. Den gamle mannen lyssnade tills han inte
längre kunde bärga sig. Då reste han sig upp och sade med
stor rörelse:

16. ’Jag var med i det kompaniet och min hustru var med . . .
Vårt lidande var långt större än ni kan föreställa er och
många dog av kyla och svält, men har ni någonsin hört någon
av dem som överlevt detta kompani uttala ett kritiskt ord . . .
Vi överlevde med den absoluta kunskapen att Gud lever, för i vår
djupaste nöd lärde vi känna honom.

17. Jag har dragit min handkärra när jag var så svag och trött
av sjukdom och brist på mat att jag knappt kunde ta ett steg
till. Jag har tittat framför mig och sett en sandremsa eller en
sluttning och sagt till mig själv att jag bara kan gå så långt och
där måste jag ge upp, för jag kan inte dra lasten genom den . . .
Jag har gått vidare till denna sandremsa och när jag nått
fram till den började kärran att skjuta på mig. Jag såg tillbaks
många gånger för att se vem det var som sköt på kärran,
men jag kunde inte se någon med mina ögon. Då visste jag att
Guds änglar var där.

18. Sörjde jag över att jag valde att komma med handkärra?
Nej. Varken då eller en enda minut av mitt liv sedan dess.
Priset vi betalade för att lära känna Gud var en förmån att få betala,
och jag är tacksam över att jag fick förmånen att vara med i Martins
handkärrekompani’ [William Palmer, citerad i David O McKay,
”Pioneer Women”, Relief Society Magazine, jan 1948, s 8].

19. Vår psalmbok innehåller en sång om de tidiga medlemmar
av kyrkan som modigt tog emot evangeliet och färdades lång-
väga för att bo i civilisationens utkanter:

20. ’Kom, hjälp till att riket bygga
och upprätta Sions land.
Då på jord vi lever trygga
under Herrens ömma hand.
Vi får då tillsammans vara
med de kära här på jord,
med en trofast, älskad skara
glädja oss i Herrens ord.’

21. Deras exempel lär oss hur vi ska leva med större tro och
mod i vårt eget land:

22. ’Verka blott till Herrens ära,
du som bygger Sions stad.
Att förkunna Kristi lära
gå med Andens kraft åstad.
Gud i glädje blickar neder
när en själ sig omvänt har
och i trohet sig bereder
att i Sion stanna kvar’
[”Kom, hjälp till att riket bygga”, Psalmer, nr 21]”
(Vår arvedel, s 77–78, 80).

Förstå läsuppgiften
Handkärrekompanier

I civilisationens utkanter
(st 19) – De mest avsides
liggande bosättningarna

Dukade under (st 12) – Dog

Arvedel (st 14) – Någonting
av stort värde som förs
vidare från generation till
generation

168


