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Forord 

Først og fremst vil jeg takke informantene for deres deltakelse i studiet. Uten dem hadde det 

ikke blitt noen oppgave. Jeg skylder veilederen min Jone Salmonsen en stor takk for hennes 

dyrebare råd, kunnskap og kyndige veiledning. Siste fase av oppgaveskrivingen var intens og 

uten gode venner og familie hadde det siste halvåret vært tungt.  Takk til Citra som stiller opp 

både i oppturer og nedturer. Takk til Benedicte som trofast har heiet og hatt troen på meg. 

Takk fortjener også Axel og Cathrine som har bidratt til at jeg har hatt et sosialt liv de siste 

månedene. Takk til mamma og pappa, jeg er heldig som har så forståelsesfulle, kjærlige og 

støttende foreldre. Til sist vil jeg takke min herlige sønn Adam Mathias som hver dag minner 

meg på hva som er det viktigste i livet mitt. 
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Kapittel 1: Innledning 

 

1.1 Formål 

Denne oppgaven er en studie av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (LDS kirken
1
), også 

kjent som mormonerkirken. Mitt studie er foretatt på bakgrunn av kvalitative intervju og 

skriftlige kilder. 

LDS kirken er en eldre nyreligiøs kirke etablert av Joseph Smith på Amerikas østkyst i 1830. 

Formålet til Joseph Smith var å etablere og innsette den sanne kirke, slik den blir presentert i 

Bibelen. Tanken om millennium var rådende, og troen på at Jesus skulle vende tilbake jorden 

og opprette Guds kongerike i Amerika. Kirken er i dag en verdensomspennende organisasjon 

med over 14 millioner medlemmer (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints). I Norge 

er kirken en minoritet, bestående av 4100 medlemmer (Bloch-Hoell 2009) på landsbasis.  

I oppgaven har jeg interessert meg for LDS kirkens lære angående kosmos og kjønn. LDS 

medlemmene følger en frelsesplan som er sentral for hvordan de innretter og oppfatter sitt liv 

her på jorden. I henhold til LDS kosmos består det menneskelige livet av tre deler; et 

førjordisk liv, et jordisk liv og et etter-liv. I det førjordiske livet blir født som åndebarn av sine 

himmelske foreldre, Gud og hans kone. Åndebarna lever sammen med sine gudeforeldre der 

de lærer om hvordan de skal oppnå den høyeste graden av frelse.  

Selve frelsen blir delt inn i tre nivåer: det celestiale, det terrestriale og det telestiale
2
. Disse 

Denne tredelingen begrunnes med en referanse til 1.Kor. 15, 39-41. Her deles mennesker, dyr, 

fugler og fisker inn i celestiale (himmelske) og terrestriale (jordiske) domenerer. Joseph Smith 

har valgt å foreta en tredeling, noe som i følge religionsviter Douglas Davies (2000), er gjort 

på bakgrunn av at det i vers 41 skilles mellom glansen til solen, månen og stjernene (Davies 

2000:66).  

Den høyeste graden av frelse er å komme til det celestiale himmelriket. På dette frelsesnivået 

kan man selv bli Gud, ved at man som barn av den himmelske far og mor har en 

guddommelighet som kan utvikles og vokse. Men for at guddommeligheten skal få utvikles, 

må de fødes på jorden av jordiske foreldre.  

                                                           
1
 Jeg har valgt å benytte den amerikanske forkortelsen for kirken (LDS), da jeg har foretatt studiet i USA. 

2
 Dette er amerikanske uttrykk jeg har valgt ikke å oversette, da de heller ikke blir oversatt av den norske LDS 

kirken. Det gjelder også uttrykk som det “aronske” og “melkisedekske” prestedømmet.  
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Sentralt i frelsesplanen er at man allerede i det førjordiske liv blir født med et kjønn, enten det 

mannlige, eller det kvinnelige. Kjønnet bærer med seg spesifikke og naturlige egenskaper, og 

tilsier hvilke oppgaver og ansvarsområder kvinne og mann har på jorden.  

Studien min viser at informantene mener at ansvarsfordelingen mellom mann og kvinne i 

kirken er basert på en naturlighet. Denne naturligheten som av kirkens ledelse betegnes som 

”divine design”, er basert på at kvinner i form av sine kroppslige funksjoner gjør dem mer 

egnet til å ha hovedansvar for hus og barn. Videre så ser informantene mann og kvinne som 

likeverdige, denne likeverdighetsfølelsen springer ut fra en tanke om de to ansvarsområder 

som komplementære. Kjønnet er evig, og det er ingen forskjell mellom himmelsk og jordisk 

kjønn, de himmelske foreldre er idealet for informantenes ekteskap.  De kjønnsinndelte 

ansvarsoppgavene på jorden, vil eksistere også i det celestialske himmelriket. Mannen vil i 

form av at han blir “gud” utvide sitt handlingsrom og makt i universet, mens kvinnen vil 

fortsette sin oppgave som evig mor. 

Jeg har også sett nærmere på selve LDS kirken og dens hierarki. LDS kirken karakteriseres av 

sitt autoritære hierarki styrt av et mannlig prestedømme. Kirkens ledere definerer, på 

bakgrunn av åpenbaringer og religiøse skrifter, de religiøse prinsippene som LDS 

medlemmene lever i henhold til. Medlemmene lever et aktiv liv i lokalmenighetene, der 

tanken om å tjene andre står sentralt. Alle stillinger i de lavere nivåene i kirkehierarkiet er 

besatt av vanlige LDS medlemmer, som innehar disse ulønnede stillingene ved siden av 

vanlig lønnsarbeid.   

Studiet viser at informantene mine mener at de har en frihet til å ta egne avgjørelser angående 

private anliggende, til tross for at de mer eller mindre følger kirkens retningslinjer i alle 

aspekter av hverdagslivet. Men i henhold til legitimeringsstrategier kan man se på denne 

friheten som disiplin og lydighet. Informantene tror på menneskets frie vilje, men for å oppnå 

frelse må de også følge Guds lover. Disse lovene blir klart uttrykt av kirkens lederskap 

gjennom en utstrakt undervisning og veiledning av medlemmene. Slik fungerer de lokale 

menighetene ikke bare som et sosialt fellesskap, men de sørger også for en likedannelse av 

medlemmene. Det er kun én vei til det celestiale himmelrike, og den er smal for LDS 

medlemmene. Denne smale veien, blir kontrollert av kirkens ledere ved at de har en disiplinær 

makt, og kan bestemme at medlemmer som trosser religiøse prinsipper kan utestenges fra 

kirken.  
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1.1.1 Tidligere forskning  

Av amerikansk litteratur har boken ”The Mormon Culture of Salvation ” (2000), skrevet av 

religionsviter Douglas J. Davies, vært sentral i studiet. I boken redegjør han for 

frelsesaspektet ved LDS kirkens lære.  Han har ikke benyttet et kjønnsperspektiv i analysen, 

og begrenser temaet kjønn til å bemerke at til tross for at kvinner er ekskludert fra 

prestedømmet har de både talerett og mulighet for et aktivt menighetsliv. Richard van 

Wagoner(1989) er kirkehistoriker i LDS kirken, og har skrevet boken ”Mormon Polygamy. A 

History”. I boken foretar han en studie av polygamipraksisen i LDS kirkens historie. 

Religionsviter ved University of California; Catherine L. Albanese, har i sin bok ”America. 

Religions and Religion” (1999) sett nærmere på LDS kirkens fremvekst på 1800-tallet. Hun 

legger vekt på hvordan LDS kirken i form av sin utforming og grunnleggende lære, er influert 

av det religiøse samfunnet den oppstod i.  Historiker Michael D. Quinn var tidligere ansatt 

som professor ved LDS kirkens universitet Brigham Young University, men mistet sitt 

medlemskap i kirken etter flere publikasjoner som gikk i mot flere aspekter ved kirkens lære. 

Jeg har benyttet meg av hans artikkel ”Mormon Women Have Had the Priesthood Since 

1949” (1992), der han argumenterer for at LDS kvinner burde ordineres til prestedømmet på 

lik linje med menn. Meg Wheatley er ansatt ved Marriot School of Management, Brigham 

Young University. I artikkelen “An Expanded Definition of Priesthood?: Some Present and 

Future Consequences” (1992) problematiserer hun kvinnenes manglende innflytelse i 

kirkehierarkiet og agiterer for en nylesning av prestedømmet slik at kvinner kan innta 

maktposisjoner i kirken. Quinn og Wheatley stiller begge kritiske spørsmål til at kvinner ikke 

får tjene i prestedømmestillinger i LDS kirken.  

I Norge, hvor LDS kirken er en minoritet, eksisterer det ingen bred kunnskap om LDS-kirken. 

Det som er blitt utgitt av forskning om dette religiøse samfunnet i Norge er et kapittel om 

LDS kirken i Einar Mollands ”Kristenhetens Kirker og Trossamfunn” (1976), et kapittel i 

”Religioner og Livssyn” (Eidhamar 2004) utgitt av Høyskoleforlaget, samt en skissering av 

kirkens tro og livssfaseriter i utredningsrapporten ”Livfaseriter. Religions- og 

Livssynspolitiske utfordringer i Norge” (2009), gjort av Samarbeidsrådet for tros- og 

livssynssamfunn.  

Einar Molland (1976) skisserer opp sentrale aspekter ved kirken vedrørende den hierarkiske 

organisering samt hvilke aspekter ved kirkens lære som skiller dem fra andre kristne kirker 

basert på det faktum at kirken verken i 1976 eller i dag ikke blir anerkjent som en kristen 
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kirke. Molland trekker spesielt fram læren om at Gud selv har vært et menneske og derfor har 

et legeme på lik linje med mennesker, og at mennesket selv kan bli guddommelig dersom det 

viser seg verdig.
3
 Molland er fasinert over LDS medlemmenes moral og fremhever ”viljen til 

å ofre både tid og penger for kirken” (Molland 1976: 347), noe han anser som 

beundringsverdig. Når det gjelder familieaspektet til LDS kirken er ikke dette et tema han tar 

opp utover det å nevne at ekteskap kan ”gjøres gyldig for evigheten” (Molland 1976:347). 

Dette nevnes som en forlengelse av frelsesarbeidet medlemmene gjør i tempelarbeidet ved å 

døpe og besegle avdøde mennesker. Kjønnsaspektet ved kirkens lære er heller ikke noe som 

opptar Molland nevneverdig, han kommer inn på temaet i avsnittet som omhandler kirkens 

hierarki. Der skriver han at mørkhudede ikke blir ordinert til prestedømmet,
4
 ei heller kvinner. 

Men Molland legger vekt på kvinnenes fullverdige medlemskap i andre organisasjoner i 

kirken og deres talerett i samlinger i den lokale menigheten og ved gudstjenesten (Molland 

1976:348).  I ”Religioner og Livssyn” (2004) har Jesu Kristi Kirke fått et eget kapittel. I 

underkapittelet om religiøs praksis blir viktigheten av familie og ekteskap nevnt i henhold til 

evighetsaspektet, mens kjønn ikke blir nevnt bortsett fra bemerkningen om at menigheten 

ledes av en mannlig biskop, mens kvinner kan ha andre lederfunksjoner. 

Det er gitt ut flere masteroppgaver og doktoravhandlinger i Norge om LDS kirken. Kristian 

A. Kvalvåg (2009) har sett nærmere på det politiske aspektet ved LDS kirken i form av LDS 

medlemmet Mitt Romney sin presidentkampanje. Han tar i den anledning for seg sentrale 

aspekter ved kirkens lære og nevner familien som helt essensiell for frelsen. Marianne Bodin 

Aanderbakk (2006) har tatt for seg etableringen av Jesus Kristi Kirke av de siste dagers 

hellige i Nord-Norge og har et underkapittel der hun redegjør for menneskenes rolle i kirken. 

Her skriver hun at kun menn har tilgang til prestedømmet mens kvinnene kan innta 

lederposisjoner i kirkens kvinneorganisasjon.  Mette Ramstad (2003)har skrevet  en 

doktoravhandling om konvertering av østpolynesiske LDS medlemmer der hun tar for seg 

selve konverteringsprosessen. Jens Olav Brekke (1996) skriver i sin masteroppgave 

”Individuality or Conformity: Latter-day Saint‟s theory and practice” om ulike 

problemstillinger i henhold til kirkens lære og medlemmenes praksis, han tar blant annet for 

seg tema som ekteskap, skilsmisse, og kvinner i lønnsarbeid. Han tar utgangspunkt i statistikk 

                                                           
3
 Denne læren er kjent som King Follet diskursen og baseres på Joseph Smith’s ”King Follet Discourse” fra 1844, 

der han beskriver hvordan Gud en gang var en vanlig mann  og dermed går bort fra at Gud har vært Gud i all 
evighet (Ostling 1999:295). Jeg vil komme nærmere inn på King Follet diskursen i kapittel 4. 
4
 Frem til en åpenbaring i 1978 var det vanlig praksis i kirken at mørkhudede menn ikke ble ordinert til 

prestedømmet på bakgrunn av at deres hudtone ble ansett for å være straff for synd mot Gud (Ostling 
1999:95-96). Dette vil jeg redegjøre mer for i kapittel 4. 
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over Utah, og setter denne opp mot statistikk over amerikanere generelt, samt andre religiøse 

grupper. Brekke går ikke dypere inn i kjønnsaspektet ved kirken utover å nevne at hjemmet er 

kvinnens domene. Vivian Digernes har skrevet hovedoppgaven ”Jesu Kristi Kirke av de siste 

dagers helliges organisasjon, lære og ritual”(1998). Denne oppgaven kunne bare lånes ut fra 

eierbiblioteket i Bergen, slik at jeg ikke har fått lest oppgaven. 

Mitt studie står på skuldrene av den tidligere forskningen, men jeg bringer inn et nytt teoretisk 

perspektiv for å få en bredere forståelse av LDS kirken. 

 

1.1.2 Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige 

Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige ble grunnlagt av Joseph Smith i 1830 I Palmyra, 

New York. På denne tiden i Amerika var det religiøse landskapet preget av mange nye 

religiøse grupperinger og religioner. Felles for mange av dem var tanken om å gjeninnsette 

den opprinnelige kristne kirken og millenniumstanken. I følge Albanese (1999) er dette tanker 

som baserer seg på tema fra den radikale reformasjonen i Europa på 1500-tallet. Radikalerne 

var i motsetning til protestantene og katolikkene, opptatt av at en kirke ikke omfattet alle 

individ innenfor et geografisk område, men skulle være et samfunn bestående av frivillige 

mennesker som knyttet seg sammen som gruppe fordi de delte en religiøs overbevisning 

(Albanese 1999:219).  

Tema som gjeninnsettelse av den opprinnelige kirke, rett levemåte som veien til frelse og 

Jesus som modell for riktig levemåte fremfor en lidende Jesus på korset ble tatt med videre 

inn i 1600-tallet av blant annet puritanerne som bosatte seg i New-England. Denne tendensen 

ble forsterket på 1800-tallet og LDS kirken med Joseph Smith som grunnlegger var en av de 

religiøse grupperingene som fortsatte en slik tenkning samtidig som den knyttet til seg 

amerikanske verdier (Albanese 1999:221). Det som preget Amerika da Smith grunnla LDS 

kirken var Amerika som et nytt land, et land som kunne tilby sine nybyggere uante 

muligheter. Landet hadde også fått et demokratisk styresett og frihetstanken var rådende. I 

dette landskapet gjorde tanker som innebar endringer eller gjeninsettinger fruktbare (Albanese 

1999:222). Millenniumstanken var rådende, og Joseph Smith ønsket å opprette et amerikansk 

Jerusalem basert på Jesus tilbakekomst til jorden.  

Joseph Smith grunnla kirken på bakgrunn av en rekke åpenbaringer av himmelske skapninger. 

I den religiøse pluralismen som rådet i det Nord-Amerikanske samfunnet på denne tiden var 
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Smith på søken etter den riktige tro. I åpenbaringene ble han meddelt at ingen eksisterende 

religion var sann. Han fikk etter hvert oppgaven og gjeninnsette den opprinnelige kirken slik 

Jesus grunnla den. Denne oppgaven ble han tillagt av Gud gjennom åpenbaring, og målet var 

å bygge opp et tempel som skulle stå klart for Jesus tilbakekomst. Kirkens tidligste år er 

preget av konflikter, og et folk på pilegrimsferd. Pilegrimsferden endte opp i Salt Lake 

Valley, der de grunnla Salt Lake City tempel. Her hadde de som mål å bygge opp et teokratisk 

rike basert på religiøse prinsipper, og gjøre klart for Jesus tilbakekomst. For å oppnå dette 

måtte de få Utah-territoriet til å bli erklært som stat. Denne prosessen var lang og konfliktfylt. 

Konflikten ble ytterligere intensivert av kirkens utstrakte polygamipraksis fram til 

begynnelsen av 1900-tallet. 

Sentralt i kirkens lære er gjeninnsettelse av det gammeltestamentlige prestedømmet. 

Prestedømmet er delt i to; det aronske og det melkisedekske prestedømmet. Tanken om 

prestedømmet springer ut fra bibelhistorien om Moses som ledet Israel ut av Egypt. Gud ville 

ordinere israelittene til det melkisedekske prestedømmet, men israelittene vendte seg mot Gud 

og Moses. Gud lot de beholde det lavere prestedømmet som Aron, broren til Moses skulle 

lede, derav navnet det aronske prestedømmet. Joseph Smith fikk i 1829 en åpenbaring av 

Johannes døperen som overførte det aronske prestedømme til ham og vennen Oliver Cowdery 

(Ballantyne 1992:2). Smith og Cowdery startet straks å ordinere de andre kirkemedlemmene. 

I dag ordineres gutter og menn over 12 år som kirkens ledere anses som verdige, til det 

aronske prestedømmet. Ordineringen skal forberede dem til å motta Guds autoritet til å handle 

på vegne av ham, og dermed muliggjøre den evige frelse. Medlemmer som har det aronske 

prestedømmet har ansvaret for sakramentet i menigheten og hjelper biskopen i hans arbeid 

(Ballantyne 1992:3).  

Det høyerestående melkisedekske prestedømmet er oppkalt etter ypperstepresten Melkizedek. 

I LDS kirken er han et ideal på en mann som har fått Guds makt gjennom sin sterke gudstro, 

anger på synd og å tjene andre ved å inspirere og velsigne dem. Melkizedek ble ordinert til 

prestedømmet av Gud, og ble både yppersteprest og konge. I følge Mormons bok er det selve 

prestedømmeordningen og gudstroen som gav Melkizedek sin makt og kunnskap, som førte 

til at hans folk lærte å angre sine synder og bli verdige (Satterfield1992:879-880). Det 

melkisedekske prestedømmet ble gitt videre til Joseph Smith og Oliver Cowdery. I dag blir 

det melkisedekske prestedømmet overført ved ordinering av troende menn over 18 år, som 

følger Guds lov. Det melkisedekske prestedømmet i LDS kirken har autoritet til å handle på 

vegne av Gud, både i familien og i samfunnet (Ballif 1992:882).  
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LDS kirken er organisert som et hierarki basert på den kristne kirken Jesus etablerte. Det er 

menn ordinert til det melkisedekske prestedømmet, som sitter i lederposisjoner i kirken. På 

toppen av hierarkiet regjerer Det første presidentskap, som består av kirkepresidenten og hans 

to rådgivere. Under Det første presidentskap er De tolv apostlers råd. Medlemskapet i disse to 

rådene skiller seg fra de lavere nivåene i kirkehierarkiet ved at de er livslange. Under De tolv 

apostlers råd er De syttiende, som har ansvar for LDS kirken internasjonalt. De syttiende blir 

ledet av et presidentskap som beholder sine posisjoner så lenge deres fysiske tilstand tilsier 

det. De resterende medlemmene i rådet har en begrenset tjenestetid fra tre til fem år (Davies 

2000:162-163). På de lavere nivåene i kirkehierarkiet finner man det som kalles 

staver(engelsk: stakes), som kan sammenlignes med et prestegjeld. Menigheten på lokalnivå 

kalles ”ward”. Den lokale menigheten ledes av en biskop. Kvinner kan ikke tjene i 

lederstillinger i kirkehierarkiet, men leder kvinneorganisasjonen ”The Relief Society”, som er 

underlagt kirkehierarkiet.  

Kjernefamilien fremheves av kirkens ledere som en grunnleggende institusjon i LDS kirken 

på bakgrunn av at den er avgjørende på veien mot frelsen. Det legges stor vekt på et 

harmonisk familieliv, og fra kirkelig hold publiseres det hjelpe- og informasjonsmateriell for å 

kunne skape et velfungerende familieliv. I LDS medlemmenes liv utgjør familien, tempelet og 

den lokale menigheten tre viktige hovedelementer på veien mot frelsen. Tempelbesøkene 

varierer blant medlemmene, men det blir fra kirkelig hold anbefalt at man går i tempelet en 

gang i måneden. Tempelet er for LDS medlemmer hellig og på bakgrunn av dette, ønsker 

medlemmene ikke å utdype tempelhandlingene til utenforstående. I tempelet inngår 

medlemmene hellige pakter med Gud, og de bedriver frelsesarbeid for de døde. Dette 

frelsesarbeidet innebefatter dåp og besegling av de døde ved hjelp av levende stedfortredere. 

Formålet er å gi avdøde mulighet til å komme til det celestiale himmelrike. Dette er årsaken til 

at LDS medlemmer blir oppfordret til å bedrive slektsforskning.  

Tempelet og menigheten har to ulike funksjoner i LDS medlemmenes liv. Tempelet er Guds 

hus og er hellig, mens den lokale menigheten er et samlingspunkt for LDS medlemmene. I 

menigheten samles man til religiøse aktiviteter, søndagsskole, veldedig arbeid og de ulike 

aldersbestemte organisasjonene som ligger under LDS hierarkiet.  

Av religiøse skrifter bruker LDS kirken King James versjonen av Bibelen og bruker den som 

hellig tekst, så fremt det som står skrevet ikke bryter med det som er nedtegnet i ”Mormons 

bok”. Mormons bok fungerer som en krønike over folket i Amerika og deres profeter. Den 
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omhandler Jesus gjerninger i Amerika en tid etter hans oppstandelse. I tillegg til Mormons 

bok og Bibelen, studerer medlemmene ”Lære og pakter” (Doctrines and Covenants), en 

samling av åpenbaringer som er gitt av Gud til profeter i kirken etter at den ble grunnlagt av 

Joseph Smith. Disse åpenbaringene skal hjelpe til med å etablere og veilede kirken før Jesus 

kommer tilbake til jorden. Joseph Smith har også gitt ut Den kostelige perle der han selv 

nedskrev sine egne åpenbaringer.  

LDS medlemmene anser seg selv som kristne, men dette blir ikke anerkjent av andre kristne 

kirker. Dette baseres på flere teologiske prinsipper som bryter med tradisjonell kristen teologi.  

Forskere er uenige om hvordan man skal definere LDS kirken. Religionssosiolog Joachim 

Wach velger å definere dem som en ”independent group” (Albanese 1999:228), basert på at 

de har beholdt sine konservative verdier og praksiser fra kirkens etablering. Albanese (1999) 

peker på at LDS kirken ble etablert i et område der det fantes og oppstod mange sekter. LDS 

kirken ble av samfunnet derfor ansett for å være sekterisk, mens Smith og de andre 

medlemmene anså seg selv for å være en kirke (Albanese 1999:218). Albanese benytter seg 

av Ernst Troeltsch definisjon for å se på klassiske definisjoner av sekter. For Troeltsch var 

sekter: 

”voluntary societies of people bound to one another by mutual religious experience of 

new birth. They lived in small groups separated from the rest of the world, and they 

emphasized a life of commited love and law rather than one of free grace, or 

unmerited divine aid. Above all, they lived in expectation of a coming kingdom of 

God that would end the present world.” (Albanese 1999:219) 

LDS kirken kan plasseres innenfor denne definisjonen ved at de bestod av medlemmer som 

aktivt søkte etter religiøse opplevelser, og hadde som mål å opprette et teokratisk rike 

bestående av hellige medlemmer i påvente av Jesu tilbakekomst. Albanese påpeker at en slik 

definisjon klargjør hvordan LDS kirken avvek fra den tradisjonelle protestantismen i samtiden 

(Albanese1999:218). Albanese skriver at et kjennetegn ved sektene som oppstod samtidig 

med LDS kirken, var at de ikke klarte å holde på sin egenart mer enn et par generasjoner. Et 

resultat av dette var et man ikke kunne skille disse sektene fra andre denominasjoner. 

(Albanese 1999:221-222).  Men LDS kirken beveget seg i en annen retning, den ekspanderte 

både økonomisk og i antall medlemmer, og beveget seg i følge Albanese bort fra det 

sekteriske idealet ved å bli en mer åpen og inkluderende kirke (Albanese 1999:228). En klar 

definisjon på om LDS kirken er en kirke, en sekt, eller uavhengig gruppe, finnes ikke. Men 

kirkens posisjon kan forklare hvorfor den av utenforstående blir sett på som ”annerledes”. 
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1.1.3 Utbredelse 

LDS kirken ble grunnlagt på østkysten, men har i dag hovedsetet sitt i Salt Lake City, Utah.  I 

Utah ligger i Midtvesten, omkranset av Arizona til vest, Colorado til øst, og Idaho og 

Wyoming i nord. Fjellkjeden Rocky Mountains går gjennom staten og sørger for at Utah er et 

yndet mål for skientusiaster om vinteren. Vinteren er kald og snørik, mens klimaet om 

sommeren er tørt og varmt. Hovedstaden i staten er Salt Lake City, som ble grunnlagt og 

bygget opp av LDS pionerer anført av daværende kirkepresident Brigham Young i 1847. 

Staten bærer preg av sin LDS historie og ca. 78 prosent av befolkningen er medlemmer av 

LDS staten. Gambling er ulovlig og ”The Utah Department of Alcoholic Beverage Control” 

regulerer salg av alkoholholdig drikke, og sørger for en streng alkohollovgivning.  I hjertet av 

Salt Lake City er ”Temple Square” . Her ligger en rekke viktige bygninger knyttet til LDS 

kirken, heriblant Salt Lake City Temple, og den 28. etasjer høye kontorbygningen til kirkens 

øverste ledelse. Staten huser også et av LDS kirkens egne universiteter; Brigham Young 

University i Provo. 

Til tross for at LDS kirken er en amerikansk religion har den i dag etablerte menigheter på 

alle kontinent i verden, og over 12 millioner medlemmer på verdensbasis. Kirkens ledere har 

fra kirkens første år vært opptatt av misjoneringsstrategier, og kirken i dag har et utstrakt 

misjoneringsprogram. Menn som er ordinert til det melkisedekske prestedømmet blir 

oppfordret til å tjene som misjonærer over en toårsperiode, og i 2000, var det ca. 60 000 

misjonærer ute i arbeid (Bloch-Hoell 2009). I følge Ramstad (2003) er det spesielt to faktorer 

som er viktig for at en person skal konvertere til LDS kirken. For det første er det det sosiale 

miljøet i lokalmenigheten og kjærligheten i familien som virker forlokkende, for det andre 

ligger det i misjonsstrategien at potensielle konvertitter blir utfordret til selv å søke religiøse 

og spirituell erfaring før en eventuell konvertering. Noe som skiller LDS kirken fra andre 

kirker og fører til at den tiltrekker seg søkende mennesker (Ramstad 2003:269-270). 

 

1.2 Forskningsspørsmål 

I studiet og analysen av LDS kirken og dens medlemmer har jeg to hovedperspektiv. Jeg har 

et kjønnsperspektiv for å se nærmere på hvilken betydning kjønn har i LDS kirken og for 

informantene, og jeg har et legitimitetsperspektiv for å se nærmere på kirkehierarkiet.  
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Jeg har operert med følgende forskningsspørsmål: 

 Hvor grunnleggende er tanken om kjønn for LDS kirken? 

 Hvordan legitimeres kjønnsbetydningen? 

 Hvordan er forholdet mellom himmelsk og jordisk kjønn i Jesu Kristi Kirke av de siste 

dagers hellige? 

 Hvordan legitimeres autoritet i kirken? 

 Hvordan legitimeres kontroll i kirken? 

 

Forskningsspørsmålene er blitt til i møtet med informantene og skal lede til en helhetlig 

forståelse av hvordan informantene oppfatter sine liv og hvordan en autoritær kirke blir 

legitimert legitimering. En legitimering som er nødvendig for at medlemmene blir i kirken. 

 

1.3 Teoretiske perspektiv 

Det er i dag en større interesse for kjønn og religion i forskning. I studiet av LDS kirken og 

dens medlemmer har jeg benytter meg av Simone de Beauvoir sin teori om kvinnen som Den 

andre. Teorien til Beauvoir ble utarbeidet i en kontekst, påvirket av den franske kvinnens 

posisjon i samfunnet. Jeg ønsker å aktualisere og utvikle teorien, ved å ta den i bruk i et 

eksisterende kirkesamfunn, for dermed å oppnå en bredere forståelse av kvinners rolle i LDS 

kirken enn det som tidligere forskning har vist. 

Medlemmene i kirken anser seg som kristne, men blir ikke anerkjent som dette av det kristne 

samfunnet. Bakgrunnen for dette er at det er flere aspekter ved kirkens lære som bryter med 

grunnleggende kristen teologi. Som jeg har vist tidligere er ikke forskere enige om hvordan 

man skal definere LDS kirken. I kirkens første år ble den av det amerikanske samfunnet ansett 

som sekterisk. I dag er kirken et etablert religiøst samfunn som har bygd opp menigheter 

rundt i verden. Den har beholdt sitt religiøse fundament og konservative verdier fra kirkens 

grunnleggelse i 1830. Kirken bygger på en disiplin som verdsettes av medlemmene. Jeg har 

derfor valgt å benytte meg av legitimeringsteori for å se hvordan kirken og dens autoritet og 

disiplin blir legitimert.  
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1.3.1 Kjønnsperspektiv.  

Jeg har valgt å ta i bruk Simone de Beauvoir sin teori om kvinnen som Den andre (Beauvoir, 

2000). Valget av Beauvoir er tatt på bakgrunn av at jeg studerer en kirke som er organisert 

som mannsdominert hierarki. Et sentralt aspekt ved kirkens lære er at kvinner og menn på 

bakgrunn av sitt kjønn har hvert sitt ansvarsområde. Kjønnet og dets iboende egenskaper blir 

ansett for å være en gudegitt naturlighet. Kjønnsroller og tanken om det naturlige er noe 

Beauvoir tar tak i, og viser at det ikke er snakk om en naturlighet, men tvert i mot er 

menneskeskapt. Dette er fundamentet i Beauvoirs teori, og gjør det interessant å benytte seg 

av hennes teori for å få et teoretisk perspektiv på de begrepene LDS informantene bruker. 

Informantene er opptatt av at komplementariteten til de to kjønnene produserer en likeverd, 

men i henhold til Beauvoir er det en slik tankegang som er med på å skape Den andre.  I 

stedet for å produsere likeverd, blir hierarkiet og maktstrukturene skjult. Dette fører til at 

kvinnen ikke bryter ut av dette maktmønsteret.  

Boken ”Det annet kjønn” (2000) ble skrevet i etterkrigstiden i Frankrike, og tar utgangspunkt 

i den franske kvinnen i sin samtid på et tidspunkt der kvinnen hadde fått formelle rettigheter. 

”Det annet kjønn” består av to bøker, der første bok bærer navnet ”Fakta og Myter”. Her 

trekker hun historiske linjer og ser hvordan samfunnet og historien er skapt av menn. Bok to 

har tittelen ”Levd Erfaring”, der hun går gjennom kvinners ulike livsfaser, fra barndom, 

ungdom og alderdom og de roller hun har som kone og mor. Som avslutning i boken redegjør 

hun for hvordan en kvinne kan bli uavhengig og fullstendig fri. 

I følge litteraturviter og Beauvoirkjenner Toril Moi ble ”Det annet kjønn” skrevet på 

bakgrunn av Simone de Beauvoirs ønske om å skrive en selvbiografi, og Beauvoir stilte seg 

selv spørsmålet om ”det faktum at hun var kvinne hadde formet hennes erfaringer på spesielt 

vis.” 
5
Bokens tittel er svaret hun fant – ”Det annet kjønn” (Moi 2000:13). Hovedteorien til 

Beauvoir er at kjønn er sosialt konstruert og at oppdragelsen de får i barndommen påtvinger 

dem en ”kvinnelighet” som dermed får dem til å oppfatte seg som Den andre i forhold til 

menn (Moi 2000:14).  Toril Moi kaller boken ”Det annet kjønn” for ”det 20. århundres 

viktigste feministiske tekst” (Moi 2000:7), dette på bakgrunn av at den ”gir en filosofisk 

                                                           
5
 I følge filosof Tove Pettersen var kjønn noe Simone de Beauvoir etter hvert begynte å interessere seg for. 

Pettersen deler forfatterskapet til Simone de Beauvoir inn i tre faser: Ungdomsfasen (1942-1947), der 
Pettersen bruker betegnelsen kjønnsblindhet som kjennetegn på forfatterskapet.  I sine utgivelse fra denne 
perioden tar Beauvoir utgangspunkt i etiske problemer, men kjønn blir ikke tematisert. I den andre fasen som 
varer fra ca. 1947 – 1971 blir Beauvoir mer oppmerksom på “kjønnede maktstrukturer”, men hun tar ikke del i 
kvinnesaken. I den siste fasen fra 1971-1986 bemerker hun seg som en aktiv feminist(Pettersen 2006:285). 
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dybde til kvinners dagligdagse erfaringer” (Moi 2000:7). For meg er dette et viktig aspekt 

fordi det nettopp er informantenes daglige erfaringer jeg studerer. Beauvoir er opptatt av 

”naturaliserende ideologi, det vil si tenkemåter som forsøker å fremstille sosiale relasjoner 

som om de var naturlige” (Moi 2000:14), noe som er sentralt i henhold til at nettopp dette står 

i kontrast til LDS kirkens vekt på det naturlige ved kjønnsdelingen.  

I studiet av LDS medlemmene er det spesielt det Beauvoir kaller for ”Rettferdiggjøring” som 

er aktuelt. I denne seksjonen analyserer Beauvoir kvinner som tilsynelatende rettferdiggjør sin 

egen posisjon som Den andre. ”Disse kvinner forsøker å ”forvandle sitt fengsel til en strålende 

himmel”(Beauvoir i Moi 2000:15). Mine informanter opplever sitt liv som både meningsfylt 

og lykkelig og jeg ser nærmere på hva deres begrunnelse for dette er, og hvordan man ut i fra 

Beauvoir sin teori kan se at slike begrunnelser bidrar til å gjøre kvinnen til Den andre. 

Filosof Tove Pettersen peker på Beauvoir ikke kommer med en egen oppskrift på hvordan en 

kvinne skal leve sitt liv. Dette begrunner Pettersen er en arv fra hennes tidligere forfatterskap 

der hun var opptatt av etikk og hvordan man selv skal skape sitt eget liv ut i fra et 

frihetsaspekt, og at det er en etisk forpliktelse og selv ta dette ansvaret (Pettersen 2006:293). 

 

1.3.2 Legitimeringsstrukturer 

LDS kirken er en stor, hierarkisk og byråkratisk institusjon med sin president og Guds 

levende profet på toppen av hierarkiet og LDS-familien som en egen institusjon innad i 

hierarkiet på bunn. Jeg har i oppgaven valgt å se nærmere på hvordan autoritet, kontroll og 

disiplin blir legitimert i en kirke som hierarkisk organisert, men som medlemmer knytter seg 

frivillig til selv om det blir krevd mye av det enkelte medlem både hva angår levesett, 

moralske prinsipper og religiøs aktivitet. For å se hvordan en slik legitimering foregår 

anvender jeg Berger og Luckmanns (1992) legitimeringsmodell som de beskriver i boken 

”Den samfundsskabte virkelighed. En videnssociologisk afhandling” (Berger og Luckmann, 

1992).  

Peter L.Berger og Thomas Luckmann (1992) definerer legitimering som en: “forklarings- og 

refærdighetsproces som forklarer den institutionelle orden ved at tilskrive dens objektiverede 

betydninger erkendelsesmæsig gyldighet” (Bergen og Luckmann 1992:113). Forut for 

legitimeringsprosesser ligger institusjonaliseringsprosessen, der institusjonen etablerer seg 

med sine tilhengere. På dette nivået skriver Berger og Luckmann at det ikke er et behov for 
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legitimering (Berger og Luckmann 1992:113), og at legitimeringsspørsmålet først er viktig 

når en ny generasjon vokser opp og den institusjonelle ordenen skal overføres videre til den 

nye generasjonen. En legitimering som gjør at en objektivering av den institusjonelle orden 

integreres i hvert enkelt subjekt og blir gjort meningsfull (Berger og Luckmann 1992:112-

113). 

En slik legitimering kan i følge Berger og Luckmann deles inn i fire analytiske 

legitimeringsnivå (Berger og Luckmann 1992:114). Det første nivået omhandler den 

legitimering som befinner seg på et før-teoretisk nivå (Berger og Luckmann 1992:114). 

Familien vil være helt sentral på dette nivået som omfatter verbale overføringer. Det er i 

familien et barn får sitt første kjennskap til hvordan kosmos og verden fungerer. Foreldre 

overfører sin forståelse og kunnskap om kosmos videre til sine barn ved hjelp av språk og 

enkle begreper. Tradisjoner blir overført og foreldre forsikrer sine barn om at det virkelig er 

slik ting fungerer. Disse kunnskapene om verden ligger som et fundament for den videre 

kunnskapen mennesket skal tilegne seg (Berger og Luckmann 1992:114). I det andre nivået 

blir de enkle begrepene knyttet sammen til ulike ordspråk og fortellinger. På det tredje nivået 

beveger man seg ut av familien, og legitimeringen blir overtatt av spesialiserte eksperter. 

Dette nivået omhandler hellige ritual og ordineringer, og i motsetning til de to første nivåene 

som er før-teoretiske, blir forståelsesrammene nå til teorier (Berger og Luckmann 1992: 115).  

I følge Berger og Lucmann er det på bakgrunn av den omfattende kunnskapen som trengs, at 

legitimeringen på dette nivået tilfaller eksperter (Berger og Luckmann 1992:115).  I LDS 

kirken som ikke har lærde i form av teologer, er disse posisjonene inntatt av verdige menn 

som er ordinert til prestedømmet. I disse posisjonene i kirken har kvinner ingen adgang, da de 

ikke kan ordineres til prestedømmet.  

Det høyeste nivået av legitimeringen kaller Berger og Lucmann for de symbolske universer 

(Berger og Luckmann 1992:115): 

“Det symbolske univers opfattes som oprindelsen til alle socialt objektiverende og 

subjektivt virkelige betydninger: hele dets historiske samfund og hele individets 

biografi ser man som hændelser, der finder sted indenfor dette univers.” (Berger og 

Luckmann 1966: 116) 

På dette nivået blir all kunnskap og erfaringer om universet knyttet sammen, og utgjør en 

”symbolsk totalitet” (Berger og Luckmann 1992:115). Det er her LDS kosmoset blir dannet 

og opprettholdt. Her får LDS medlemmene objektivert og internalisert sin forståelse av livet 

på jorden.  Det symbolske universet vil ligge som et fundament der LDS medlemmet vil 
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knytte alle sine subjektive erfaringer og kunnskaper til, og vil på denne måten bringe ”orden 

og system på individets opplevelser i verden” (Berger og Luckmann 1992:117). Berger og 

Luckmann er opptatt av at en sofistikert teologi ofte er for vanskelig å tilegne seg for den 

vanlige befolkningen, og at det vil kunne oppstå en mer ”naiv mytologi hos massene og en 

mer sofistikert hos en teologisk elite” (Berger og Luckmann 1992:132). I LDS kirken er det 

som nevnt ingen teologer eller teologisk utdannelse, slik at både kirkelederne og medlemmene 

vil peke på de samme aspektene ved kirkens lære angående kosmos, ved at det er kirkens 

ledere som offentlig kunngjør kirkens lære. Det er på dette fjerde nivået den mest omfattende 

legitimeringen finner sted, og befinner seg på et ”symbolsk plan som ikke kan oppleves i 

hverdagen” (Berger og Luckmann 1992:116). På dette nivået får man en overordnet 

referanseramme der alle aspekter i menneskets liv samles, og gis en dypere mening. For å 

utdype hvor omfattende denne universforståelsen er eksemplifiserer Berger og Luckmann at 

til og med ”marginalsituasjoner”, som de definerer som at de ikke hører hjemme i 

”samfunnets virkelighet” (Berger og Luckmann 1992:116), heriblant drømmer, også faller 

innunder det symbolske universet til mennesket (Berger og Luckmann 1992:116). 

LDS medlemmene befinner seg innenfor et symbolsk univers og kosmos som de anser som 

fastlagt av Gud. Det er et aktivt univers som både har et førjordisk liv, et jordisk liv og etter-

liv.  

 

1.4 Oppgavens struktur 

I kapittel 2 skal jeg redegjøre for hvordan jeg metodisk har gått frem i studiet. I kapittel 3 skal 

jeg gi en generell historisk redegjøring av LDS kirkens historie. I kapittel 4 skal jeg se 

nærmere på ulike aspekt ved kirkens lære og tempelaktivitet. For å avgrense kapittelet, har jeg 

fokusert på de prinsippene som er mest sentrale i henhold til forskningsspørsmålene. I kapittel 

5 og 6 skal jeg analysere LDS kirken og dens medlemmer. Jeg har valgt å dele analysen i to 

deler; ”Huset” og ”Kirken”. Dette har jeg gjort for å tydeliggjøre hvilke funksjoner hjemmet 

har, og hvilken funksjon menigheten og kirkehierarkiet har. I utgangspunktet forekommer det 

en tredeling av institusjoner i kirken; familien, menigheten og tempelet. Når jeg ikke har 

foretatt en tredeling av analysekapittelet er dette basert på at LDS medlemmene anser 

tempelet for hellig, og derfor ikke snakker om den aktiviteten som forekommer der. Jeg har 

derfor innlemmet tempelet, og dens seremonier i kapittel 4. I kapittel 7 vil jeg presentere 

hovedfunnene i studiet. 
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Kapittel 2: Metode 
 

Jeg vil i dette kapittelet redegjøre for hvordan jeg har gått frem i forskningsprosessen, og 

hvilke vurderinger og utfordringer som har dukket opp. Jeg vil legge vekt på bruk av 

kvalitativ metode, og hvordan jeg har benyttet meg av det kvalitative forskningsintervju. Jeg 

vil deretter reflektere over de etiske aspektene ved forskningsarbeidet. 

 

 

2.1 Adgang til feltet 
 

2.1.1 Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige i Norge 

I prosjektets startfase ønsket jeg å foreta en studie av LDS kirken i Norge, og deres 

medlemmer. Jeg henvendte meg til LDS kirkens religionsinstitutt på Bislet i Oslo via e-mail, 

der jeg kort presenterte meg selv, hvem jeg er, hvilket studie jeg går på og hvilket tema jeg 

ønsket å ha i oppgaven. Jeg fikk raskt svar og ble invitert ned på religionsinstituttet for et 

møte med informasjonssjefen for LDS kirken i Norge.  

 

Det ble vist positiv interesse fra kirkelig hold for at jeg ønsket å ha LDS kirken som tema for 

masteroppgaven, men det var også en underliggende skepsis hos informasjonssjefen. 

Bakgrunnen for dette var at han følte at både kirken og medlemmene stort sett ble omtalt i 

negative ordelag når de først ble presentert i media. Lederne i Norge hadde derfor besluttet at 

det var viktig for dem å ha en tett oppfølging og kontakt med journalister og andre som ønsket 

å skrive om kirken og medlemmene. Det ble utover i møtet klart at “tett kontakt og 

oppfølging” innebar at kirkens ledere skulle velge ut informanter, være med på utformingen 

av en intervjuguide, samt være med på tolkningen av datamaterialet fra intervjuene. I følge 

informasjonssjefen var bakgrunnen for dette at de var redd for “feiltolkninger” gjort av en 

utenforstående. Jeg ville derfor ha behov for hjelp for å forstå informantenes faktiske 

meninger. Dette er uforenlig med metodiske og forskningsetiske retningslinjer. Ville jeg ha 

unngått dette problemet dersom jeg ikke hadde tatt kontakt med kirkens leder først, men heller 

forsøkt å komme i direkte kontakt med LDS medlemmer? Det vet jeg ikke, men jeg hadde 

ingen kjennskap til LDS medlemmer i Norge fra tidligere, og det ville vært vanskelig for meg 

å finne kontakter på egenhånd uten å møte opp i samlinger i LDS møtehus med kirkens 

lederskap i form av biskopen til stede. Pål Repstad (1998) skriver at man i slike situasjoner vil 

være avhengig av ledere for å komme i kontakt med informanter, men at dette kan være et 

metodisk problem. Problemet ligger i at lederne kan tenkes å ha innflytelse for utvalget, og 
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velge ut dem han eller hun ønsker skal delta (Repstad 1998:67-68). I følge Tove Thagaard 

(2004) må forskeren være forberedt på at miljøer man ønsker å forske på vil vise seg å være 

vanskelige å få innpass i, og at forskeren derfor må være forberedt på å finne alternativer til 

undersøkelsen (Thagaard 2004:57). Mens jeg her i Norge ikke har noen kontakter innenfor 

LDS miljøet, har jeg flere kontakter i Utah, USA. Fra å være en kirkeminoritet her i Norge er 

majoriteten av innbyggerne i Utah, LDS medlemmer. På bakgrunn av at jeg hadde kontakter i 

Utah, bestemte jeg meg for å foreta intervju av Utah-baserte LDS medlemmer.  

 

2.1.2 LDS kirken i Utah, USA 

Salt Lake City ble grunnlagt av LDS medlemmer, og byen er i dag hovedsetet til LDS kirken. 

Etter flere opphold i Utah har jeg flere kontakter der, og jeg tok en vurdering om jeg skulle 

forsøke å få innpass i LDS miljøet der. Mens jeg fremdeles var i Norge tok jeg kontakt med 

mine kontakter i Utah for å høre om de kunne hjelpe meg å komme i kontakt med potensielle 

informanter. Jeg sendte en e-post bestående av informasjon om meg, og temaet for 

undersøkelsen
6
. Denne e-posten ble deretter distribuert til en person ansatt ved Brigham 

Young University. Resultatet var at jeg fikk kontaktinformasjon til en menighet jeg kunne ta 

videre kontakt med. Etter møtet med kirkens ledere her i Norge hadde jeg et ønske om å 

komme i kontakt med LDS medlemmer, uten å gå via menighetens leder. Dette var på 

bakgrunn av at jeg regnet med at jeg ville møte et ønske om kontroll fra ledernes side også i 

Utah. Selv om dette skulle vise seg å ikke stemme, så ville jeg kunne forvente at informantene 

i større grad ville følt et ansvar for å svare i tråd med kirkens anbefalinger og retningslinjer 

dersom de hadde blitt utpekt av menighetens leder til å delta i undersøkelsen.  

 

Jeg anså at det beste alternativet for meg var å få mine kontakter i Utah til å videresende e-

posten med informasjon om undersøkelsen min rundt i sine nettverk. Forhåpentligvis ville 

dette vekke interesse hos flere medlemmer. Det jeg anså som en utfordring og potensielt 

problematisk var muligheten for at jeg kunne ende opp med informanter som i større eller 

mindre grad tilhørte samme nettverk, og at jeg i mindre grad kunne håndplukke informanter i 

forhold til hvilket utvalg jeg ønsket til intervjuene.  

 

 

                                                           
6
 Vedlegg 1 
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2.2 Utvalg av informanter 

Da jeg ankom Utah, var det flere LDS medlemmer som hadde meldt sin interesse og ville 

snakke med meg. Dette var gjennomgående aktive LDS medlemmer. Når jeg benytter 

betegnelsen “aktiv” så er det på bakgrunn av at alle informantene innehar tempelsertifikat
7
 og 

blir ansett av ledere i kirken for å være fullverdige medlemmer av kirken. Kirken offentliggjør 

ingen statistikk eller informasjon over hvor stor andel av LDS kirkens medlemmer som til 

enhver tid innehar tempelsertifikatet, men en av informantene hevdet at rundt en tredjedel av 

kirkens medlemmer innehar sertifikatet.  

 

Jeg ønsket i utgangspunktet et bredere utvalg av informanter. Det ville vært interessant å 

intervjue LDS medlemmer som har gått gjennom en tempelskilsmisse, ektepar som er 

barnløse og informanter med en større aldersspredning. Utvalget mitt består av seks 

informanter i alderen 20 til 45 år, tre kvinner og tre menn. To ektepar, en gift ung kvinne og 

en ugift ung mann. Utvalget er aktuelt da informantene utgjør det typiske aktive LDS 

medlemmet. De lever i en kjernefamilie, de fordeler arbeidsoppgaver innbyrdes i familien i 

henhold til kirkens retningslinjer og de blir ansett for å være fullverdige medlemmer av kirken 

med mulighet til å oppnå den høyeste formen for frelse. Samtidig representerer de også ulike 

kategorier innenfor det typiske aktive LDS medlemmet. Simon og Kathleen er konvertitter, 

Simon og Elizabeth er i midten av 30-årene og kommer fra tradisjonelle og store LDS 

familier, der flere av familiemedlemmer har hatt viktige lederposisjoner i kirken. Todd har 

nettopp kommet hjem etter to år som misjonær for kirken og Julia vokste opp med en far som 

ikke var LDS medlem. 

 

Jeg har benyttet meg av et tilgjengelighetsutvalg, som er strategisk i henhold til at de innehar 

kvalifikasjoner som er viktige for undersøkelsen, og basert på et utvalg av informanter som 

ønsker å delta i den (Thagaard 2004:53-54). Jeg tok i bruk de kontaktene jeg allerede hadde i 

Utah, og brukte dem til å spre informasjon om meg og oppgaven min i nettverkene sine. 

Denne metoden kalles snøballmetoden (Thagaard 2004:54). Det vil si at jeg først tok kontakt 

med en person som deretter videre distribuerte informasjon om meg i nettverket sitt, slik 

                                                           
7
 Tempelsertifikatet er et bevis på at man har tilgang til LDS templene. Dette sertifikatet må vises når man 

entrer et LDS tempel. For å få sertifikatet må man gjennom to intervjuer av menighetens biskop. Intervjuene 

tar for seg flere aspekter ved medlemmenes liv, fra personlig tro, aktivitet i kirken, holdninger og livsførsel. 

Intervjuene skal sikre at de som mottar tempelsertifikatet er verdige til å delta i hellige ritual og seremonier i 

tempelet. Sertifikatet må fornyes hvert andre år.  
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fortsatte ballen å rulle. Et metodisk problem som kan dukke opp her, er muligheten for at 

informantene tilhører samme nettverk (Thagaard 2004:54). Dette problemet støtte jeg på ved 

at Julia og Todd tilhører samme nettverk. Men de resterende to parene tilhører ikke de samme 

nettverkene.  

 

Et annet aspekt som kan være problematisk ved strategisk utvalg er hvem som sier seg villig 

til å være med på undersøkelsen. Vil man få tak i et mangfold, eller er det en viss type 

mennesker som sier seg villige til å delta i intervjuundersøkelser? Det virket som informanter 

følte at de ved å være troende og aktive LDS medlemmer ikke hadde noe å skjule, og at de 

derfor villig kunne dele sin personlige erfaring og livssverden med meg som utenforstående. 

Det som kan være problematisk ved dette er at man ikke vil få kjennskap til mer kompliserte 

og vanskelige forhold, noe man gjerne ville fått fra de som ikke er villige til å delta i slike 

undersøkelser (Thagaard 2004:54). Dette er en grunn til at jeg gjerne skulle hatt en større 

variasjon av utvalget. Det er allikevel aktuelt å se på det typiske verdige LDS medlemmet 

som lever i henhold til kirkens anbefalinger, men det er viktig å ha i bakhodet at informantene 

er trygge på sin egen tro og at de lever i henhold til kirkens lære.  

 

 

2.3 Kvalitativ metode 

Jeg benytter meg av kvalitativ metode i oppgaven. I motsetning til kvantitativ metode som har 

tall som arbeidsmaterial, baserer den kvalitative metoden seg på tekst. Teksten blir til i møtet 

med informanter i from av observasjoner, intervjuer eller dokumentanalyser og kvalitative 

tekstanalyser (Repstad 1998:13-14). Jeg benytter meg av kvalitativ metode på bakgrunn av at 

jeg skal få kunnskap om LDS medlemmenes egenforståelse, noe kvalitativ metode er spesielt 

godt egnet til (Thagaard 2004:12). Metoden har sine begrensninger, jeg gjør en klassisk 

analyse av et kirkesamfunn, der jeg tar utgangspunkt i dens egne premisser, begreper og 

symboler. Dersom jeg hadde tatt i bruk kvantitativ metode ville jeg sett andre elementer, som 

ikke er synlige når man tar i bruk kvalitativ metode. Men på bakgrunn av den metoden jeg har 

benyttet meg av, har jeg fått en større innsikt i informantenes livsverden.  

 

2.3.1 Utvikling av forskningsspørsmål 

Da jeg først startet prosjektet hadde jeg en arbeidsproblemstilling som omfattet LDS familien 

og deres religiøse aktivitet og familieorganisering, sett i henhold til kirkens lære. Etter hvert 
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som masteroppgaven utviklet seg, og jeg satt med analysen av datamaterialet, var det 

nødvendig med en utvikling av den problemstillingen jeg hadde i prosjektets startfase. I følge 

Thagaard er en slik fleksibilitet spesielt viktig i kvalitativ forskning, da man ofte vil se nye 

fenomen når man sitter med analysen av teksten (Thagaard 2004:46-47).  

 

Jeg hadde helt fra utarbeidingen av prosjektskissen et kjønnsperspektiv i oppgaven, og dette 

perspektivet har jeg beholdt. Men fra primært å fokusere på familien og dens organisering, 

løftet jeg blikket til å se på selve tanken og forståelsen av kosmos, og hvilken rolle kjønn 

spilte i den store sammenhengen. Kjønn stod ut som et spesielt viktig og avgjørende aspekt 

ved LDS medlemmenes liv og virke, i alle faser av menneskets eksistens. Ved å se på kjønn i 

et større perspektiv, ble det også aktuelt å ta i bruk et legitimeringsperspektiv for å se nærmere 

på selve kirkehierarkiet. Det at jeg hadde holdt på kjønnsperspektivet siden starten av 

undersøkelsen var viktig for å beholde et visst fokus på hva jeg skulle se etter i analysen. 

Samtidig er det viktig å poengtere at dersom jeg ikke hadde vært fleksibel i henhold til 

problemstillingen, ville dette begrenset hva jeg hadde funnet i analysen, og hindret meg i å få 

en bredere kunnskap om LDS medlemmenes livssverden og selvforståelse. 

 

2.3.2 Feltarbeid  

I følge Richard J. Natvig er religionsvitenskapelig feltarbeid en “systematisk innsamling av 

religionsvitskapeleg relevant materiale i felten” (Natvig 2006:203). Det var viktig for meg å 

dra til USA for å snakke med LDS medlemmer. Men på bakgrunn av at jeg hadde et lite barn 

som måtte være med meg til USA, var jeg avhengig av å gjennomføre et kort og intensivt 

feltarbeid i forbindelse med intervjuene.  Jeg gjorde derfor et grundig forarbeid før jeg forlot 

Norge. I denne prosessen var det avgjørende for meg at jeg allerede kjente til LDS kirken og 

dens medlemmer i USA. I en periode på 15 år har jeg regelmessig oppholdt meg i Utah, noe 

som gjorde det enklere for meg å forberede feltarbeidet.  I følge Pål Repstad (1998) bør 

feltarbeidet strekke seg til å vare fra en til to måneder (Repstad 1998:53), men Natvig (2006) 

fremhever at forhåndskunnskapene til feltet samt personlig interesse og egenskaper er vel så 

avgjørende for feltarbeidets vellykkethet (Natvig 2006:211). Natvig redegjør også for at noen 

religionsforskere arbeider med intervjumetodikk og benytter seg av “korte dypdykk inn i 

felten der informantene blir formidlere, mens andre religionsforskere benytter seg av det mer 

langvarige feltarbeidet (Natvig 2006:203).  Jeg har gjort et dypdykk inn i feltet, men jeg har 

også tilegnet meg viktig kunnskap basert på deltagende observasjon, jeg velger derfor å kalle 
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studiet for et feltarbeid. Det er allikevel viktig å poengtere at et lengre og mer omfattende 

feltarbeid ville ha gitt meg et fyldigere datamateriale, og en større innsikt. 

Fonneland (2006) utdyper at det viktigste ved en kombinasjon av intervju og feltarbeid oppnår 

en større forståelse av fenomenet som studeres, noe som er viktig i analyse- og 

fortolkingsarbeidet, men at det ikke alltid trengs et langvarig feltarbeid for å oppnå dette 

(Fonneland 2006:224-226). Jeg benyttet meg av deltagende observasjon i tilknytning til 

intervjuene, ved å være tilstede i hjemmet til de tre familiene. I tillegg til intervjuene var jeg 

med på tre familiearrangement der jeg fikk anledning til å observere familien samlet, samt 

observere hjemmene deres. Selv om jeg ikke foretok et lengre feltarbeid fikk jeg gjort meg 

nyttige innsikter i hvordan familielivet fungerte i praksis. Slik sett fungerte den deltakende 

observasjon som et verdifullt tillegg til intervjuene. 

2.3.2 Det kvalitative forskningsintervju 

I studiet av LDS medlemmene har jeg benyttet meg av det kvalitative forskningsintervju. Jeg 

foretok seks intervjuer, som varte fra mellom en til tre timer. Jeg utarbeidet en intervjuguide
8
 

med forhåndsbestemte tema, for å sikre meg innsikt og svar på de temaene som var viktige for 

oppgaven. Jeg hadde også skrevet underspørsmål til temaene, for å være sikker på at jeg 

hadde vært innom alle aspekter ved de ulike temaene. Fordi det kvalitative forskningsintervju 

skal fungere som en samtale mellom forsker og informanter (Thagaard 2004:85), lot jeg 

informantene mine reflektere over temaene, uten at jeg gikk inn og styrte rekkefølgen. Slik 

sett fungerte intervjuguiden mer som en ”huskeliste” (Repstad1998:65) over tema som jeg 

ville ta opp. En annen fordel ved å gjøre det på denne måten var at jeg aktivt fulgte opp 

svarene til informantene. Slik ble det klarere for meg at informantene basert på sin 

personlighet og livserfaring vektla ulike sider ved temaene vi snakket om. Jeg lot derfor 

informantene styre samtalen. Dette fungerte fint, men i et av intervjuene var informanten 

meget engasjert, og da jeg arbeidet med transkriberingen så jeg at jeg i større grad skulle gått 

inn og styrt intervjuet, for å unngå temaer som var uinteressante i henhold til mine 

forskningsspørsmål. I intervjuguiden hadde jeg lagt opp til at informantene på slutten av 

intervjuet skulle få ta opp tema de anså som interessante i henhold til undersøkelsen. Dette 

førte til at noen spørsmål ble lagt til i intervjuguiden. 

 

I samtalene med informantene benyttet jeg meg av såkalte “prober”, som er ”oppmuntrede 
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tilbakemeldinger på informantenes uttalelser” (Thagaard 2004:86). Jeg la fokus på det 

Thagaard (2004) definerer som fortolkende prober, både for å vise at jeg var engasjert og for å 

forsikre meg om at jeg oppfattet uttalelsene til informantene riktig. Jeg studerer et fenomen 

utenifra og mangler den grunnleggende forståelsen og erfaringen, slik at det var viktig for 

meg å la informanten korrigere meg dersom jeg hadde oppfattet noe feil. Dette var også en 

faktor som kunne virke styrkende på tillitsforholdet mellom meg som forsker og informanten.  

 

Fem av intervjuene ble foretatt i informantenes hjem. Den sjette informanten bodde i en annen 

stat, og var på besøk hos familiemedlemmer da jeg intervjuet vedkommende. Det var en 

fordel å foreta intervjuene i hjemmet til informantene, da det var mindre aktuelt å intervjue 

dem ute på et offentlig sted som en kafé eller lignende, i henhold til konfidensialiteten. 

Intervjuene ble foretatt i trygge og avslappende omgivelser for informantene. Thagaard 

(2004) peker på at det er viktig for forskeren å reflektere over og vurdere hvor det er best å 

foreta intervjuene i forhold til hvilken atmosfære som innbyr til svar i henhold til temaene i 

undersøkelsen. Siden jeg fokuserer på familieliv i oppgaven, var huset til informantene et godt 

sted å være. For det første kunne jeg observere hjemmet og for det andre kunne samtalen 

finne sted i ro og mak.  

 

Jeg benyttet meg av digitalopptaker i intervjuene, samtidig som jeg tok notater. I følge 

Thagaard er ulempen ved digitalopptaker at det kan føre til at tilstedeværelsen av den kan føre 

til at intervjuet får et formelt preg (Thagaard 2002:94). Repstad skriver at en intervjusituasjon 

gjerne er preget av kunstighet på forhånd og at ”lydbåndet vanligvis ikke vil gjøre så mye fra 

eller til”(Repstad 1998:70). I henhold til Repstads refleksjon var informantene positive til at 

jeg benyttet meg av digitalopptaker, og jeg oppfattet ikke at den virket negativt inn i 

samtalesituasjonen. For meg var det en fordel å vite at jeg hadde intervjuene på bånd slik at 

jeg kunne transkribere dem over til tekst før jeg foretok analysen.  Dette gjorde at jeg i større 

grad kunne være tilstede hundre prosent i samtalen med informanten, og la vedkommende 

snakke uavbrutt. Samtidig tok jeg notater av det som ble sagt, og notater av observasjoner av 

hva jeg så rundt meg og observasjoner av informantens reaksjoner under intervjuet, noe som i 

følge Thagaard gir det rikeste datamaterialet ” (Thagaard 2004:97). I ett av intervjuene sviktet 

digitalopptakeren halvveis ut i intervjuet og tydeliggjorde hvor viktig det var at jeg i tillegg 

tok skriftlige notater. 

 

Da jeg intervjuet amerikanske informanter foregikk intervjuene på engelsk. Dette bidro til at 
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det også var en fordel ved å ta i bruk digitalopptaker, da engelsk ikke er mitt førstespråk. Jeg 

har valgt å sitere informantene på engelsk i analysekapitelet, slik at leseren skal få mulighet til 

å lese uttalelsene fra informantene på deres eget språk, uten min videre oversettelse. Sitatene 

er i størst mulig grad sitert ordrett, men jeg har tilføyet enkeltord eller sløyfet ekstraord på 

bakgrunn av å lage et mest mulig lesbart og språklig flytende sitat. 

 

 

2.4 Metodiske utfordringer 

Det kvalitative forskningsintervju er en samtale mellom en forsker og en informant der 

informantene skal formidle sin erfaring og livsverden. Den relasjonen som skapes mellom 

informant og forsker er helt relevant for svarene og kvaliteten på materialet (Thagaard 

2004:13). Men en slik direkte kontakt fører også til en rekke metodiske utfordringer.  

 

2.4.1 Min rolle som forsker 

Det er mange faktorer ved den som intervjuer og den som blir intervjuer som kan påvirke 

relasjonen mellom de to partene. Da jeg foretok intervjuene var jeg en ung kvinne på 26 år 

som hadde med barnet mitt på åtte måneder med meg til Utah. Både mitt kjønn, alder og 

livssituasjon kan ha bidratt både positivt og negativt i henhold til hvordan mine informanter 

forholdt seg til meg som forsker.  

 

For det første er jeg ikke medlem av kirken, jeg er en utenforstående som heller ikke er bosatt 

i Utah. LDS kirken og dens medlemmer blir ofte karakterisert som annerledes og litt “rare” i 

media. Medlemmene føler at de ofte blir misforstått og at det kommer direkte feilinformasjon 

om deres religion og religiøse praksis. Slik kan det være sannsynlig at de ønsker å fremstille 

sin egen tro og praksis i godt lys for meg som utenforstående, vel vitende om hvor mye 

negativ omtale jeg allerede både har lest og hørt i media.
9
 Det faktum at informantene kan ha 

et ønske om å sette seg selv i et godt lys blir også påpekt av Thagaard (Thagaard 2004:14), og 

viser til hvor viktig det er å reflektere over slike aspekt ved datainnsamlingen. 

 

For det andre er jeg en ung kvinne med et barn. Thagaard (2004) skriver at det er flere 

feltstudier som diskuterer betydningen av forskerens kjønn for informantene og at disse 

                                                           
9
 De siste årene er det spesielt de såkalte “Mormon Fundamentalists” som har skapt store avisoppslag verden 

over med sin polygamipraksis og incestssaker. Selv om disse ikke er medlemmer av kirken, kommer allikevel 
LDS kirken i media sitt søkelys, basert på kirkens tidligere polygamipraksis. 
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faktorene kan spille inn på hvordan informantene ser på forskeren (Thagaard 2004:79). I mitt 

tilfelle kan det at jeg var kvinne i midten av tjueårene med et lite barn ha ført til at jeg 

informantenes øyne var mer på like linje enn dem, enn tilfellet hadde vært dersom jeg ikke 

hadde hatt barn eller hadde vært mann. Kvinnene jeg intervjuet ga uttrykk for det Thagaard 

benevner som “felles forståelse” (Thagaard 2004:101), ved at jeg som dem, var småbarnsmor 

og kvinne. De visste også at jeg hadde med meg barnet mitt til Utah.  Hadde jeg latt barnet 

mitt blitt hjemme, kunne det ha ført til at informantene med sin verdensoppfattelse hadde fått 

et annet bilde av meg. For deretter å ha skapt en større distanse mellom oss.  

 

For det tredje var jeg en person som hadde kommet i kontakt med dem via bekjente. I følge 

Repstad kan dette både være negativt og positivt. Negativt fordi det kan oppstå ”lojalitets- og 

avhengighetsbånd” som kan ”forstyrre forskningen” (Repstad 1998:68). Positivt fordi det kan 

føre til at informantene blir tryggere på meg. I henhold til de negative og positive sidene 

Repstad nevner, virket det som at informantene var tryggere på meg enn de vanligvis ville ha 

vært dersom jeg hadde vært en totalt fremmed for dem, som de ikke visste noe om. Samtidig 

var ikke informantene venner av meg, slik at de negative sidene som lojalitetsbånd ikke var 

like aktuelt.   

 

For det fjerde kan min situasjon som kvinne, mor og student, føre til at de var mer milde i sin 

uttalelse angående kjønnsroller enn de ville ha vært hvis jeg var mann, for ikke å kritisere mitt 

valg angående å være student samtidig som jeg hadde en baby. Man kan også snu på 

situasjonen og si at det faktum at jeg var ute og intervjuet, mens barnet mitt ble passet på av 

andre kunne føre til en avstand mellom informantene og meg. Det virket ikke slik, men disse 

faktorene vil jeg ikke finne klart svar på. Selv om det ikke er mulig å få svar, er det allikevel 

viktig å være bevisst dem og reflektere over dem. 

 

2.4.2 Fortrolighet, tillit og innlevelse 

I en intervjusituasjon der informanten skal fortelle om sitt privatliv er som nevnt relasjonen 

mellom forsker og informant viktig. Selv om det er en samtale mellom to personer, er det ikke 

snakk om to likeverdige personer i intervjusituasjonen. Som Thagaard påpeker er det viktig at 

“forskeren lykkes i å skape en atmosfære som innbyr til fortrolighet” (Thagaard 2004:84). Det 

som er problematisk er at det kun er informanten som er fortrolig ved at han eller hun skal 

dele sitt private liv med en forsker som innhenter informasjon (Thagaard 2004:84).  
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Som utenforstående forsker var det viktig å skape en atmosfære som bidro til åpenhet og tillit. 

Jeg ble av alle informantene ønsket varmt velkommen, og de var svært interesserte og glade 

for å kunne bidra som informanter i undersøkelsen min. Temaene som angår familieliv og 

religion er alle tema som de er bevisst på i sin hverdag, og dette kunne spille inn på at de var 

relativt avslappet i henhold til spørsmål jeg kom med. Det var ingen tema som umiddelbart 

virket som vanskelige eller svært private for informantene, og det virket som de var 

komfortable med intervjusituasjonen.  

 

Jeg som forsker skal styre intervjuet og passe på at jeg får svar på de temaene jeg har satt opp 

i intervjuguiden, i følge Thagaard (2004) er dette en balanse mellom og både gå i dybden av 

sentrale temaer og å snakke om mange temaer. Denne balansen var vanskelig å få i ett av 

intervjuene. Informanten var svært ivrig, og ville gjerne snakke om mange tema. Jeg anså det 

som viktig å høre hva vedkommende la vekt på, men som jeg tidligere har nevnt oppdaget jeg 

under transkriberingen og analysen at jeg burde ha strammet inn på hvor lenge jeg lot 

informanten snakke om tema som lå i ytterkant av hva jeg ønsket å finne ut av. Slik sett var 

det varierende hvor snakkesalige informantene var. I henhold til et kjønnsaspekt var to av de 

mannlige informantene mer snakkesalige og åpne enn det de kvinnelige var. Jeg kan ikke 

være sikker på hvorfor, men at mennene i form av at de innehar prestedømmet i kirken, og 

dermed har en underliggende autoritet kan være en faktor.  

 

Repstad (1998) skriver at intervju med ”ledere og elitepersoner kan reise spesielle problem” 

(Repstad 1998:75). Dette fikk jeg erfare med en av mine informanter som nettopp hadde 

kommet hjem fra sine to år som misjonær for kirken. Hans uttalelser skilte seg fra de andre 

informantenes uttalelser ved at han nærmest kom med standardiserte fraser angående de ulike 

temaene. Det var tydelig han var tilstede i intervjuet som kirkens representant, og ikke som 

privatperson. 

 

2.4.3 Fortolking 

Samtalen mellom forsker og informant skal overføres til tekst, for så å fortolkes og 

analyseres. Men som forsker kan man ikke tolke fritt. Haavind (2007) påpeker at forskeren 

alltid er plassert i en kunnskapssituasjon som legger en viss styring på tolkningsforslagene 

(Haavind 2007:13).  

 

Et viktig aspekt ved intervjuene er at jeg som forsker får frem informantenes egne tanker, 
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opplevelser, refleksjoner og erfaringer. Men som forsker er det ikke nok at jeg gjengir dette. 

Jeg må løfte det hele opp på et teoretisk nivå (Thagaard 2004:37-38). Det har vært viktig i 

oppgaven å skille mellom det som er informantenes egne uttalelser, og det som er mine 

tolkninger. Bakgrunnen for dette er at min fortolkning blir preget av min forforståelse av LDS 

kirken og dens medlemmer. Jeg har tatt mine informanters meninger og ytringer på alvor, 

samtidig så betyr ikke det at disse meningene skal være førende for min videre tolkning.  

Repstad summerer opp det han mener er den gode kvalitative forskningsrapport, og nevner 

hvor viktig det er at informanter og andre berørte parter kjenner igjen det forskeren skriver om 

dem (Repstad1998:97).  Jeg har derfor tatt mine informanters svar og refleksjoner på alvor, 

samtidig som jeg har sett deres tolkninger i ett nytt lys basert på mitt kunnskapsfelt, og bruk 

av teoretiske perspektiv for å gjøre beskrivelsene “tykkere” (Thagaard 2004:37-38). 

 

Som utenforstående var det spesielt viktig å høre hva informantene mine fortalte, for å skape 

en forståelsesramme rundt det som ble fortalt. Som jeg tidligere har nevnt benyttet jeg meg 

aktivt av fortolkingsprober for å få en dypere forståelse av hvordan informantene forstår seg 

selv og sin situasjon. Det er allikevel viktig å legge vekt på at forskeren ikke nødvendigvis er 

enig i informantens selvforståelse (Thagaard 2004:170-171). Et eksempel på dette er 

forståelsen av likeverd hos informantene som jeg stiller meg kritisk til. Dette reflekteres i 

hvilke teorier jeg har valgt å benytte meg av for å få en tykkere beskrivelse av fenomenet jeg 

studerer. Et problematisk aspekt ved en slik fortolkning er at jeg som forsker setter 

informantenes svar og refleksjoner i et nytt meningsperspektiv som bryter med informantenes 

selvforståelse (Thagaard 2004:188). Det har derfor vært viktig for meg å ha totalt skille 

mellom informantenes syn og hva som er mine tolkninger, slik at dette blir helt klart for 

leseren i analysekapittelet. 

 

2.4.4 Kvalitativ forskning og legitimitet 

Kvantitativ forskning baserer sin legitimitet på begrepene reliabilitet, validitet og 

generalisering.  Kvalitativ forskning med sin fortolkende metode og fleksibilitet kan ikke 

benytte seg av de samme begrepene, og i nyere bøker angående kvalitativ metode støter man i 

stedet på begrepene troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet (Thagaard 2004:169). 

 

For å være troverdig er det viktig at jeg som forsker redegjør for hvordan jeg har gått fram for 

å samle inn datamaterialet mitt, alt fra hvordan jeg har fått kontakt med informanter, til 

hvordan relasjonen med informantene mine var til at jeg som jeg tidligere har nevnt skiller 
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fullstendig mellom hva som er informantenes selvforståelse og hva som er mine tolkninger 

(Thagaard 2004:169). 

Bekreftbarhet går ut på at det skal være et visst forhold mellom mine studier, og studier som 

tidligere har blitt foretatt. I tillegg må jeg som forsker vurdere hva mine tolkninger fører til og 

at jeg redegjør for mine tolkninger (Thagaard 2004:169). 

 

Overførbarhet viser på den ene siden til at studien skal kunne benyttes i andre sammenhenger 

og ikke bare er relevant for mitt prosjekt. For det andre peker den på viktigheten av at 

tolkningene som er foretatt i studien kan kjennes igjen av andre som har kjennskap til temaet 

(Thagaard 2004:169). 

 

2.5 Etiske refleksjoner 

Som forsker er det viktig at man foretar undersøkelser som er etisk ansvarlige, og det er 

utarbeidet etiske retningslinjer (NESH) som forskere skal følge. Undersøkelsen er godkjent av 

NSD, som sikrer at datainnsamling og oppbevaring av data blir gjennomført på etisk 

forsvarlig måte og at alle transkriberinger, digitale opptak og annet materiell som kan avsløre 

identiteten på informantene vil slettes når prosjektet er over. 

 

I kvalitativ metode kommer nært innpå den man intervjuer og man snakker også ofte om 

nærgående tema. Det er derfor viktig å reflektere over hvilke konsekvenser det har for 

informanten å delta i undersøkelsen.  

Thagaard (2004) skisserer tre hovedprinsipper angående forskerens etiske ansvar i kvalitative 

studier; informert samtykke, konfidensialitet og konsekvensen av å delta i 

forskningsprosjekter. 

 

2.5.1 Informert samtykke 

Det er viktig at forskeren får informantenes informerte samtykke. Dette samtykket skal være 

fritt, det vil si at det ikke forekommer et ytre press (NESH 2006 :13) Formålet med det 

informert samtykket er at det skal “forebygge krenkelser av personlig integritet” (NESH 2006 

:13).  

 

Det var derfor viktig at jeg gav så nøyaktige opplysninger som jeg kunne, til mine 

informanter. Opplysningene omhandlet tema for undersøkelsen og deres rettigheter til å 
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trekke seg fra undersøkelsen på ethvert tidspunkt. Samtidig er fleksibiliteten som 

karakteriserer den kvalitative metoden igjen en utfordring for det etiske aspektet. 

Problemstillingen er i utvikling gjennom hele prosessen, og i mitt tilfelle fant jeg først de 

teoretiske perspektivene etter at jeg hadde foretatt datainnsamlingen. Nettopp dette er et 

kjennetegn ved kvalitativ metode, da det er begrenset hvor mye informasjon forskeren kan gi 

så tidlig i undersøkelsen (Thagaard 2004:23-24). Jeg var tydelig overfor informantene at jeg 

var spesielt interessert i kjønn og at jeg ville ha et kjønnsperspektiv gjennom oppgaven, og at 

oppgaven skulle sentrere seg rundt familiens daglige organisering og religiøse aktiviteter. 

 

2.5.2 Konfidensialitet 

Prinsippet om konfidensialitet innebærer at forskeren må anonymisere informantene i 

publikasjonen av forskningsarbeidet, bakgrunnen for dette er at forskeren skal forhindre at 

informasjon som potensielt kan skade informantene blir publisert (NESH 2006 :18). 

 

Informantene jeg intervjuet syntes ikke det var viktig at de var anonyme i oppgaven, et tegn 

på at de antakeligvis følte seg meget trygge i henhold til sitt eget ståsted når det gjaldt kirkens 

lære. Men det var viktig for meg å anonymisere informantene, fordi jeg på intervjutidspunktet 

ikke visste hvilke teoretiske perspektiv jeg skulle benytte meg av, og dermed ikke kunne 

utdype dette overfor informantene. Jeg har derfor tilslørt informantenes identitet. Navn, alder, 

yrke, antall barn og bosted er endret. Samt at jeg har tilslørt annen informasjon som kan 

avsløre hvem de er. Samtidig krever også anonymitet at informantene ikke avslører seg selv. 

Dette etiske problemet ble konkretisert ved at jeg erfarte at en av informantene åpenlyst 

fortalte en nabo om at han deltok i en undersøkelse. Et annet aspekt er at jeg intervjuet to 

ektepar. Selv om jeg intervjuet ektefellene hver for seg, snakket de sammen i etterkant om hva 

de hadde fortalt meg. Det i seg selv er et kjennetegn over den åpenheten man som ektefeller 

blir oppmuntret til å ha i LDS kirken.  

 

2.5.3 Deltakelse og konsekvens 

Det tredje grunnprinsippet gjelder konsekvensen undersøkelsen kan ha for informantene 

(Thagaard 2004:26). 

 

Som forsker er det viktig at jeg gikk gjennom de mulige negative konsekvensene 

undersøkelsen kunne ha for informantene mine. I følge Thagaard bør det være en balanse 

mellom hva informantene gir av informasjon og hva de får tilbake (Thagaard 2004:26).  
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De negative konsekvensene av å være med i undersøkelsen for informantene er minimale. De 

er anonymisert, og deres uttalelser og meninger er klart atskilt fra mine fortolkninger. De viste 

stor interesse for undersøkelsen min og selve temaet for oppgaven. De uttrykket også en glede 

over å kunne få dele sin livserfaring og refleksjoner over hverdagsliv og religiøst 

menighetsliv. 

 

2.6 Oppsummering 

Jeg har i oppgaven benyttet meg av kvalitativ metode, der jeg har lagt hovedvekt på det 

kvalitative forskningsintervjuet. I tillegg har jeg benyttet meg av deltagende observasjon som 

har gitt meg nyttig kunnskap om informantene utover det som kommer frem i intervjuene. Det 

er en rekke metodiske utfordringer knyttet til den kvalitative metoden, og det er viktig å være 

oppmerksom og reflektert rundt sin egen rolle som forsker. Når man forsker på mennesker er 

det spesielle etiske forbehold og hensyn man må ta, derfor har jeg forholdt meg til etiske 

retningslinjer i henhold til NESH og NDS. 
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Kapittel 3: LDS kirkens historie 

 
I dette kapittelet skal jeg redegjøre for kirkens utvikling fra den ble etablert i 1830 i Amerika, 

og frem til i dag. I 3.1 ser jeg på Joseph Smith og hans etablering av LDS kirken og 

byggingen av tempelet i Kirtland. I 3.2 beskriver jeg tiden i Nauvoo, med en vektlegging av 

det skjulte flerkoneri som ble praktisert i de innerste sirklene av kirken. I 3.3 redegjør jeg for 

forflyttingen fra Nauvoo til Utah. Underkapittel 3.4 omhandler LDS kirkens offentliggjøring 

av polygamipraksis, og konflikten med styresmaktene. I 3.5 skisserer jeg veksten til kirken fra 

1900 og frem til i dag. 

 

3.1 Joseph Smith 

Joseph Smith var grunnlegger, profet og den første presidenten i Jesu Kristi Kirke av de siste 

dagers hellige. Joseph Smith vokste i New England i et samfunn som var preget av religiøs 

pluralisme. Tanker om religiøse åpenbaringer, millennium og gjeninnsetting av den sanne 

kirke var i tiden, og var også aspekter som skulle danne grunnlaget for etableringen av LDS 

kirken. Joseph Smith var som ung på søken etter den sanne kirke, og han fikk sin første 

åpenbaring allerede som 15-åring. Han fikk da beskjed fra Gud og Jesus at han ikke skulle bli 

medlem av noe eksisterende kirkesamfunn, da ingen av dem bar på sannheten. Tre år senere 

får han på nytt en åpenbaring, da av engelen Moroni som åpenbarer seg for ham med 

beskjeden om at han nå kunne finne sannheten han hadde søkt i flere år, ved å oversette 

teksten på to forhistoriske gullplater som lå nedgravd i en åskam (Ostling 1999:25).  

 

Joseph Smith gravde opp de to gullplatene, og startet oversettelsen av teksten som var skrevet 

på det Smith kalte “reformert egyptisk” (Ostling 1999:25), til hjelp i arbeidet med 

oversettelsen hadde han fått overrakt to “seersteiner” kalt Thurim og Umin, av engelen 

Moroni (Ostling 1999:25).  

 

I følge Richard Bushman (1988) fikk Joseph Smith en åpenbaring allerede så tidlig som 

sommeren 1829, om at han skulle organisere og forme en kirke den 6. April 1830 (Bushman 

1988:143). Den 6. April samlet en gruppe mennesker seg med Joseph Smith i spissen. 

Gruppen bestod av seks organisatorer; Joseph Smith, Josephs brødre Hyrum og Samuel Smith 

Smith, Oliver Cowdery, Peter og David Whitmer (Bushman 1888:143). Møtet ble startet med 

at Joseph Smith spurte forsamlingen om de aksepterte han og Oliver Cowdery som lærere, og 

om de ønsket å organisere en kirke. Resultatet var et enstemmig ja på begge spørsmål 
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(Bushman 1988:143). Joseph Smith ordinerte Oliver Cowdery som “elder”
10

 og så ordinerte 

Cowdery, Smith. Deretter lot Oliver og Joseph Den hellige Ånd komme over resten av 

forsamlingen, ved håndpåleggelse (Bushman 1988:143).  

 

I LDS kirkens begynnelse var millenniumstanken rådende, i likhet med flere andre religiøse 

grupperinger i New Englandsområdet, og kirkens medlemmer ventet på at Jesus skulle 

komme tilbake til jorden. Kirkens ledelse var derfor på jakt etter et sted hvor de kunne starte 

byggingen av et tempel til Jesu tilbakekomst. I Palmyra var det flere som var skeptiske 

overfor Joseph Smith, og han ble allerede sommeren 1830 tiltalt for å være en “disorderly 

person” (Bushman og Porter 1992:603). Joseph Smith hadde mottatt en åpenbaring om at 

tempelet skulle bygges i Kirtland, Ohio, og kirkens ledere dro avgårde for å starte byggingen 

(Bakcman og Esplin 1992:605).  

 

Tempelet i Kirtland ble ferdigstilt i mars 1936, i løpet av denne perioden hadde det vært 

mange uroligheter og konflikter mellom LDS medlemmer og andre nybyggere. I følge 

Wagoner var en av kimene til konflikten innsettelsen av “The Law of Consecration”. I 

henhold til denne loven skulle LDS medlemmene overdra sine eiendommer til kirken for at 

kirkens ledere skulle administrere dem. Wagoner peker på at denne delingen av eiendom førte 

til at rykter angående flerkoneri begynte å spre seg (Wagoner 1989:6). En slik delingspraksis 

brøt med det amerikanske samfunnet som var preget av puritanismen og frihetstanken. I 

tillegg påpeker Wagoner at LDS kirken og medlemmene tidlig opponerte mot føderal 

lovgivning, noe som førte til ytterligere sterke reaksjoner. Et eksempel er at Joseph Smith 

begynte å ekte par, noe han i henhold til Ohios lovgivning ikke hadde tillatelse til. Når det i 

tillegg ble klart at Joseph Smith hadde ektet en av sine medlemmer til en kvinne som allerede 

var gift,
11

 førte dette til et økt konfliktnivå (Wagoner 1989:7-8). For å unngå større konflikter 

med nærliggende befolkning valgte de å forflytte seg fra Ohio til Far West, Missouri, men 

også her møtte LDS medlemmene sterke reaksjoner, og denne gangen fikk det større 

konsekvenser enn det tidligere hadde gjort. Konflikten endte i at Joseph Smith ble fengslet, 

tiltalt for både bedrag og drap, og sytten personer i en LDS koloni ble drept av opprørere. Når 

                                                           
10 De som blir ordinert til tittelen eldste kan døpe, administrere sakramentet, tilkjenne Den Hellige 

Ånd, ordinere andre til prestedømmestillinger, ta ledelsen i møter og velsigne barn og ordinere andre 

til eldste (Bushman 1988:147). 

11 Kvinnen var forlatt, men fremdeles gift med sin mann (Wagoner 1989:8). 
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Smith ble løslatt våren 1839 forflyttet de seg nok en gang, og startet oppbyggingen av et nytt 

samfunn ved Mississippibankene (Wagoner 1989:17). 

 

3.2 Tiden i Nauvoo 

LDS kirken opplevde en blomstringstid i Nauvoo, og en rekke bedrifter ble startet. Men til 

tross for den økonomiske utviklingen, fortsatte ryktene om flerkoneri selv om Joseph Smith 

offentlig hadde gått ut og benektet enhver kobling mellom en slik levemåte og kirken. I følge 

Wagoner stemte ryktene, for i de innerste sirklene i kirken, hemmeligholdt også for 

medlemmer av Rådet for de tolv apostler, ble det praktisert flerkoneri (Wagoner 1989:36). 

Denne formen for offentlig benektelse av eksisterende religiøs praksis skulle følge kirkens 

ledere videre i historien og førte til store konflikter med føderale myndigheter i det man 

nærmet seg siste del av 1800-tallet. Joseph Smith gikk den 15. Mars 1843 ut i tidsskriftet 

“Times and Seasons”
12

 og uttalte følgende: 

 

“We are charged with advocating a plurality of wives, and common property. Now, 

this is false as the many other ridiculous charges which are brought against us. No sect 

has a greater reverence for the laws of matrimony or the rights of private  property; 

and we do what other do, we practice what we preach.”(Smith i Wagoner 1989:36) 

 

Men Wagoner(1989) viser at allerede den 29. Juni 1842 ble Joseph Smith beseglet til Eliza 

Roxy Smith, i all hemmelighet for sin første kone Emma (Wagoner 1989:36). Ikke lenge etter 

Smith sin benektelse av enhver befatning med polygami i “Times and Seasons”, offentliggjør 

han en åpenbaring som innsetter flerkoneriet som en del av kirkens lære, basert på bibelsk 

polygami av tidlige profeter. I “Lære og Pakter” kapittel 132 kan man fremdeles lese 

åpenbaringen: 

 

 “If any man espouse a virgin, and desire to espouse another, and the first give her 

 consent, and if he espouse the second, and they are virgins, and have vowed to no 

 other man, then he is justified: He cannot commit adultery. „Yet‟ if one or either of the 

 ten virgins, after she is espoused, shall be with another man, she has committed 

 adultery, and shall be destroyed, for they are given unto him to multiply and replenish 

 the earth.” (Smith i Wagoner 1989:56) 

 

Frem til dette tidspunktet hadde kirkelederne offisielt fastholdt monogamiet som riktig 

                                                           
12 Times and Seasons var et tidsskrift som ble gitt ut av LDS kirken en til to ganger i måneden i 

Nauvoo fra 1839 til 1846. 
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levevei, og reaksjoner fra både medlemmer og utenforstående lot ikke vente på seg. Kirken 

ble splittet og flere av kirkens ledere som ikke hadde blitt innviet i den pågåtte 

polygamipraksisen, nektet å anerkjenne at det var Guds ord som var blitt åpenbart. William 

Law i det første presidentskap mente at åpenbaringen sto i et klart motsetningsforhold til det 

som tidligere hadde stått i “Lære og Pakter” angående ekteskap mellom mann og kvinne 

(Wagoner 1989:64-65). I følge Wagoner fikk han som svar at dette ble åpenbart i kirkens 

tidligste fase, og at siden kirken nå hadde vokst var medlemmene blitt mer erfarne og klar for 

en dypere religiøsitet (Wagoner 1989:64-65). Det hele endte med at Law ble ekskludert fra 

det første presidentskap, og deretter bannlyst av kirken for å nekte å godta åpenbaringen om 

polygami (Wagoner 1989:66).  

 

Glansdagene til LDS kirken i Nauvoo gikk mot slutten, og konfliktnivået og polariseringen i 

kirken økte. William Law som var blitt bannlyst fra LDS kirken valgte å grunnlegge en 

separatistkirke sammen med andre som har forlatt LDS kirken. Law ga også ut en 

opposisjonsavis i Nauvoo der han fortalte om polygamipraksisen i LDS kirken. Joseph Smith 

var på dette tidspunktet blitt borgermester i Nauvoo, og krevde at alle eksemplarer av avisen 

til Law skulle destrueres, og trykkeriet brennes ned. Hadde LDS kirken vært i konflikt med 

samfunnet rundt tidligere, økte konflikten drastisk med denne hendelsen (Hanks 2003:31). 

 

Joseph Smith ble pågrepet sammen med broren Hyrum og to apostler, og satt i arrest. Sinnet 

blant befolkningen var enormt, og det oppstod opptøyer i byen. En gruppe bevæpnede 

opprørere klarte å bryte seg inn i fengselet, og lyktes i å skyte og drepe Joseph og Hyrum. I 

dag har Joseph Smith martyrstatus i LDS samfunnet på bakgrunn av at han døde for saken, til 

tross for at polygami ikke er tillatt i LDS kirken i dag (Wagoner 1989:70). Det var nå ingen 

leder i kirken, og den befant seg i vanskelig situasjon i Nauvoo. Sidney Rigdon som den 

eneste gjenlevende fra det første presidentskap, og Brigham Young som er president for Rådet 

av de tolv apostler, stilte som kirkepresidentkandidater. Sidney Rigdon var ikke ønsket som 

president av flertallet i kirken, og etablerte våren 1848 “Church of Christ”, som gikk til sterkt 

angrep på polygamipraksisen i LDS kirken (Wagoner 1989:72). 

 

Til tross for at det skal gå flere år før polygamipraksisen blir en offisiell praksis for alle 

medlemmer i kirken, var Brigham Young en av pådriverne for flerkoneriet. Flere av LDS 

medlemmene var i sterk opposisjon til denne praksisen og polariseringen i kirken økte. Tre 

tidligere LDS kirkeledere forlot kirken og grunnla “The New Organization of the Church of 
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Latter Day Saints“, som i dag er kjent som “The Reorganized Church of Latter Day 

Saints“(RLDS).
13

 

 

3.3 Brigham Young og etablering av LDS kirken i Utah 

Brigham Young fortsatte polygamipraksisen som hadde blitt praktisert i de innerste kretsene i 

kirkehierarkiet, og giftet seg med enkene til Joseph Smith i all hemmelighet (Wagoner 

1989:78). Brigham Young og de andre medlemmene i De tolv apostlers råd bestemte seg for å 

fullføre byggingen av tempelet i Nauvoo, mens de gjorde seg klare for å forflytte LDS kirken 

vestover. Forflyttingen kom på bakgrunn av at de ønsket å unngå nye sammenstøtt med den 

øvrige befolkningen i Nauvoo. 

 

Byggingen av Nauvoo tempelet var viktig fordi kirkens lederskap ønsket at medlemmene 

skulle gå gjennom tempelordinanser før de satte kursen vestover (Arrington&May 1992:614). 

Forflyttingen fra Nauvoo til Utah territoriet startet i februar 1846. Da det nærmet seg vinter 

etter flere måneder på reise, bygget de et midlertidig oppholdssted i Winter Quarters, som lå 

ved elvebakkene ved Mississippi River (Arrington&May 1992:615). Den første delegasjonen 

med Brigham Young i spissen, ankom Great Salt Lake Valley i juli 1847. Utah territoriet lå 

usjenert til, og var underlagt Mexico frem til 1848. Her hadde kirkens lederskap et ønske om 

endelig å få bygget opp det amerikanske Zion og få være i fred til å praktisere sin religion 

uten innblanding fra naboer.  

 

De første årene i Great Salt Lake Valley var harde for LDS nybyggerne som måtte kjempe 

mot både tørke og frost, men når gullrushet til California satte i gang ble byen et av 

hovedstoppene for gullgravernes reise, og Salt Lake City fikk en økonomisk oppblomstring 

(Hanks 2003:38). LDS lederne hadde nå skaffet seg et eget territorium der de enn så lenge 

kunne leve i fred, og etter eget ønske bygge opp en teokratisk stat, uavhengig av føderale 

styresmakters innblanding (Wagoner 1989:82). Men polygamipraksisen som hadde startet i 

Nauvoo, skulle også få en oppblomstring i Utah, noe som skulle føre til et svært anstrengt 

forhold mellom kirken og de amerikanske styresmaktene.  

 

                                                           
13 RLDS kirken har i dag ca 250 000 medlemmer. I 1884 fikk daværende RLDS president Wallace 

B.Smith en åpenbaring om at både menn og kvinner kunne ordineres til prestedømmet og i 1998 ble 

to kvinner medlemmer av De tolv apostlers råd (Ostling 1999:344). 
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3.4 Polygamipraksis i Utah 

Mens polygami tidligere hadde blitt praktisert av noen få av kirkens ledere ble den i 1852 

gjort offisiell, og gjeldene for alle medlemmene i kirken (Arrington og May 1992:617). 

Praksisen ble nå et teologisk prinsipp som alle LDS medlemmer skulle følge, noe som 

opprørte amerikanske styresmakter. Spenningen mellom LDS kirken og de amerikanske 

styresmaktene ble ytterligere forsterket ved at LDS lederne hadde som mål å gjøre Utah til en 

teokratisk stat, hvor all makt lå hos kirkelederne. Det var føderale offiserer i Utah territoriet 

som rapporterte om tilstanden i området oppover i det amerikanske systemet, og etter hvert 

kom det bekymringsmeldinger om at LDS medlemmene fulgte kirkens president i stedet for å 

følge føderale lover (Wagoner 1989:87).  

 

Presset fra kirkelig hold om å leve polygamt ble intensivert fra kirkelig hold og i 1875 

annonserer Wilford Woodruff følgende beskjed fra det første presidentskap: 

 

 “We have many bishops and elders who have but one wife. They are abundantly 

 qualified to enter the higher law and take more, but their wives will not let them. Any 

 man who permits a woman to lead him and bind him down is but little account in the 

 church and Kingdom of God” (Woodruff i Wagoner 1989:96) 

 

Ut fra utsagnet hans ser vi hvordan kvinnene får skylden for mennene ikke tok seg flere 

koner, og de blir beskyldt for å bedrive vanære av Gud. I henhold til Joseph Smiths første 

åpenbaring angående flerkoneri, ble det viktig for kirkens ledere å legge vekt på at det ikke 

lenger var snakk om et valg, men et nødvendig levesett dersom man ønsket å bli frelst.  

 

Fra føderalt hold forsøkte man å få bukt med polygamipraksisen i LDS kirken og flere forslag 

til lovendringer ble besluttet i Kongressen. Men lovene hadde ingen innvirkning på kirkens 

ledere, og de valgte å følge Guds lov fremfor sivillovgivningen med argumentasjonen om at 

loven om religionsfrihet måtte overholdes (Wagoner 1989:108). 

 

Praksisen med flerkoneri hadde mange forkjempere i LDS kirkens ledelse, og John Taylor i 

det første presidentskap var en av de fremste forkjemperne for en opprettholdelse av 

praksisen. Konflikten mellom kirken og de føderale styresmaktene økte i takt med anti-

polygamilover som ble brutt. Reaksjonene og mottiltakene fra styresmaktene ble hardere. 

Stadig flere føderale offiserer ble sendt inn i territoriet for å pågripe LDS medlemmer som 

praktiserte polygami. Rundt 1000 LDS kvinner og menn ble fengslet. Pågripelsene førte til at 
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mange LDS menn flyktet eller gikk under jorden, heriblant LDS kirkens øverste ledere 

(Wagoner 1989:118-119). Flere polygamister flyktet til Mexico for å kunne fortsette 

praksisen i fred. Kirken var nå under sterkt press, og føderale styresmakter viste ingen tegn til 

å vike. Kirkens ledere arbeidet fremdeles for å få territoriet til å bli anerkjent som stat, men 

utsiktene så dårlige ut, og president John Taylor som hadde tatt over etter Brigham Youngs 

død, sendte i 1887 ut et brev der han annonserte at han herved ville nekte anbefalinger til 

polygame ekteskap (Wagoner 1989:130). Igjen viderefører en av kirkens presidenter 

tradisjonen fra Joseph Smith om å tale med to tunger. 

 

Wilford Woodruff tok over som president for kirken etter Taylor, og var den fjerde 

presidenten i kirken. Kirken arbeidet fremdeles for å oppnå en suveren stat, og Woodruff 

valgte å nekte tillatelse til å utføre polygame ekteskap (Wagoner 1989:135). Samtidig som 

han offentlig gikk ut og sa at han fulgte loven som forbød polygami, autoriserte han i all 

hemmelighet minst 23 polygame ekteskap mellom 1889 og 1890 (Wagoner 1989:136). Men 

de føderale styresmaktene var ikke fornøyd, og godtok Cullom-Strubble Bill som hadde som 

intensjon å fjerne alle rettigheter til LDS medlemmene som amerikanske borgere. I tillegg 

gikk styresmaktene inn og konfiskerte kirkens eiendommer. Kirken svarte igjen på tiltale, og 

benektet offentlig enhver forfatning med polygame vielser både i USA og i Mexico. Men 

privat praksis skilte seg fremdeles fra offentlige uttalelser (Wagoner 1989:137). 

 

I 1890 offentliggjorde kirkens leder Wilford Woodruff manifestet som var blitt til etter et 

møte mellom det første presidentskap og to representanter fra De tolv apostlers råd. 

Manifestet erklærte at president Wilford Woodruff hadde mottatt en åpenbaring fra Gud, om 

at det var en nødvendighet å få en slutt på polygamipraksisen i kirken (Wagoner 1989:139). 

Reaksjonene fra vanlige LDS medlemmer var i følge Wagoner blandede. For det første betød 

den nye ordningen at familier nå måtte flytte fra hverandre, og at en religiøs praksis som 

tidligere hadde vært essensielt for frelsesplanen nå ikke var tillatt. Debatten om dette faktisk 

var en åpenbaring fra Gud startet. Wagoner peker på at mange kirkeledere anså manifestet 

som en ren politisk nødvendighet, og ikke som en åpenbaring til tross for gjentakende 

forsikring fra president Woodruff om at det var en åpenbaring direkte fra Gud (Wagoner 

1989:146). De fleste kirkelederne fortsatte å bo sammen med sine koner og flere polygame 

vielser fant sted i Mexico etter manifestet (Wagoner 1989:149). Men kirkens eiendommer var 

fremdeles konfiskert, og Det første presidentskap gikk offisielt ut og bekreftet at de ikke levde 

sammen med sine koner mer. Dette faktum sjokkerte mange LDS medlemmer som visste hva 
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som foregikk i ledernes privatliv (Wagoner 1989:149).  

 

Kirkelederne fortsatte å praktisere flerkoneri i hemmelighet også for andre LDS medlemmer i 

årene som følger. De såkalte Smoot-høringene sørget for at denne tradisjonen med et skille 

mellom privat og offisiell holdning tok slutt. Apostel Reed Smoot som selv ikke var i et 

polygamt ekteskap, var aktiv i amerikansk politikk og stilte som kandidat til Senatet. LDS 

kirken ble fremdeles ikke ansett som helt stueren i USA, og en nasjonal kampanje ble satt i 

gang for å undersøke kirken grundig. Undersøkelsen endte i en 3000 siders rapport med bevis 

for en stadig pågående polygamipraksis innad i kirken (Wagoner 1989:161). Smoot-høringene 

varte fra januar 1904 til februar 1907, og hele kirken ble grundig undersøkt. Resultatet var at 

LDS kirken ble satt i et svært dårlig lys. Det var nå ingen overraskelse for de amerikanske 

myndighetene at kirkens ledere talte med to tunger, og det gjorde situasjonen mer komplisert 

at flere LDS apostler som var ført opp som nøkkelvitner forsvant under jorden. For å lette på 

trykket valgte Det første presidentskap og De tolv apostlers råd å avsette de forsvunne 

apostlene fra sine lederposisjoner i kirken (Wagoner 1989:164-173).  

 

3.5 Kirken som en etablert institusjon i det amerikanske samfunnet 

Det ble i etterkant av Smoot-høringene en endelig stopp på polygamipraksisen i LDS kirken. 

De som fortsatte å inngå polygameekteskap, gikk sammen og grunnla “The Fundamentalist 

Church of Jesus Christ of Latter day Saints (FLDS). FLDS kirken eksisterer fremdeles, og er 

stadig påminner om LDS kirkens polygame arv. 

 

Kirken var nå en upopulær institusjon i det amerikanske samfunnet, og kirkens ledere arbeidet 

hardt i årene som fulgte for å få en annen posisjon i det amerikanske samfunnet (Ostling 

1999:94). LDS kirkens økonomi hadde lidd under konflikten med de føderale styresmaktene. 

I følge Richard W. Walker og Richard W. Sadler sitt bidrag i “The Encyclopedia of 

Mormonism” (1992), var den økonomiske situasjonen ytterligere forverret ved at ledere hadde 

lånt ut penger til ulike bedrifter for å sikre arbeidsplasser (Walker og Sadler 1992:630). 

Lorenzo Snow som tok over som kirkepresident etter Woodruff la opp en annen økonomisk 

strategi, og la vekt på at LDS medlemmer måtte hjelpe til med høyere økonomiske bidrag til 

kirken. Snow la ut på en rundreise, der han vektla viktigheten av LDS medlemmenes betaling 
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av tiende
14

. Snow fortalte at betalingen av tienden ikke bare ville gi velsignelse til de som 

betalte, men at det også ville hjelpe kirken i en økonomisk vanskelig tid. Det gjorde den også, 

for kun ett år senere hadde kirkens inntekt økt til det dobbelte. I løpet av årene 1898 til 1907 

hadde kirken gått fra å ha en gjeld på 1.250 000 til at de nå fikk inn en årlig inntekt basert på 

tiende, på 1,8 millioner (Walker og Sadler 1992:630-631).  

 

Til tross for økonomisk fremgang var polygamisaken ikke glemt i det amerikanske samfunnet, 

og både fra politisk hold og i pressen ble kirken ofte fremstilt i negative ordelag både når det 

gjaldt kirkestruktur, lederskap og tempelritual (Walker og Sadler 1992:633). Men etter hvert 

endret denne holdningen seg og Walker og Sadler fremhever at denne endringen blant annet 

kom av at kirkens medlemmer tok større del i det amerikanske samfunnet, enn de tidligere 

hadde gjort.  

 

Flere LDS medlemmer flyttet ut fra Utah, og bosatte seg i andre stater, heriblant California 

(Walker og Sadler 1992:633). Misjonærvirksomheten fra kirkens tidligste år, ble igjen 

vektlagt og medlemstallene i kirken økte raskt. Fra 1900 til 1949, økte medlemstallet fra 268 

331 til 979 454 medlemmer i 1945 (Walker og Sadler 1992:634).  

Med en slik økning i medlemstallet måtte LDS kirken gjennom en byråkratisering av 

kirkehierarkiet. Det ble lagt betydelig mer vekt på den lokale menigheten framfor staven, og 

praksisen med hjemmelærere
15

 ble satt i gang. Det ble slutt på at kirken tok seg av rettslige 

konflikter, og medlemmene ble nå henvist videre til de sekulære rettslige instansene. Nå 

hadde kirken kun ansvar for disiplinærsaker angående religiøse aspekter ved medlemmenes 

liv (Walker og Sadler 1992:635). Prestedømmet ble styrket og strammet inn, møter ble holdt 

hyppigere, og ble styrt av manualer og veiledninger som kom fra kirkens ledelse.  

 

Hjelpeorganisasjonene i kirken som tidligere hadde vært uavhengige, ble nå lagt innunder 

prestedømmets kontroll (Walker og Sadler 1992:635), dette skulle føre til at kvinnenes 

hjelpeorganisasjon “The Relief Society” mistet sin autonome makt, og heretter måtte forholde 

                                                           
14 Alle LDS medlemmer blir oppfordret til å betale en tiendel av inntekten sin til kirken, denne 

pengeandelen går til ulike prosjekter og program i LDS kirken. 

15 Alle menn i LDS kirken som er ordinert til det aronske og melkisedekske prestedømmet kan få et 

kirkekall som hjemmelærer. Da har man som oppgave å besøke LDS familier en gang i måneden og 

undervise dem.  
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seg til prestedømmets overordnede avgjørelser. Dette vil jeg utdype i kapittel seks.  

 

Fra 1947 til 1990 økte kirkens medlemstall fra 1 million til 7 millioner, og ekspanderte også 

internasjonalt (Allen og Cowan 1992:639). Det har også skjedd endringer i kirkens lære ved 

åpenbaringer gitt til kirkens president. Blant annet fikk mørkhudede menn fra 1978 tilgang til 

prestedømmet. Dette vil jeg komme nærmere inn på i kapittel seks. 

LDS medlemmene er i dag fullverdige deltagere i det amerikanske samfunnet, og kirken har 

utviklet seg fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag, både når det gjelder økonomi, 

organisasjonsstruktur og religiøse prinsipp. Men til tross for sin vekst og utvikling har den 

beholdt sine konservative religiøse tradisjoner.  

 

3.6 Oppsummering 

LDS kirken oppstod i en kontekst der den var påvirket av eksisterende religiøse tanker om 

åpenbaringer og millenium. Som mål hadde Joseph Smith å grunnlegge et amerikansk Zion. 

De første årene var preget av konflikter med naboer, og etter Joseph Smiths død bestemte 

LDS medlemmene seg med Brigham Young i spissen for å forflytte seg til Utah-territoriet. 

Her bygget de raskt opp et samfunn som de ønsket skulle bli et teokratisk rike. 

Polygamipraksisen som lenge hadde pågått blant noen av kirkens ledere, ble nå gjort offisiell. 

Dette næret den pågående konflikten mellom LDS kirken og de føderale styresmaktene. Til 

tross for konfliktfylte år, opplevde kirken en enorm vekst utover på 1900-tallet, og er i dag en 

veletablert organisasjon i det amerikanske samfunnet. 
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Kapittel 4: LDS kirkens lære og ritual 

 
Jeg skal i dette kapittelet skissere noen elementære trekk ved kirkens lære og tempelaktivitet, 

da disse utgjør en vesentlig del av LDS medlemmenes livsverden. Jeg har avgrenset kapittelet 

til å ta for meg de aspektene som er mest relevante i henhold til oppgavens tema. Jeg har 

derfor valgt å se nærmere på kirkens lære om frelse, og læren om Gud og den himmelske mor, 

samt se nærmere på LDS tempelets funksjon og den aktiviteten som foregår der.  

 

4.1 Guds frelsesplan og familiens sentralitet i LDS kirkens lære 

Guds frelsesplan er nøkkelaspektet for å få en større forståelse av sammenhengen mellom tro 

og praksis hos LDS medlemmene. Som Davies (2000) uttrykker det; er frelsesplanen en 

historie som starter i “evigheten” og ender i “evigheten” (Davies 2000:12). Den omfatter alle 

aspekter ved kirkemedlemmenes liv og er svært viktig for hvordan aktive LDS medlemmer 

innretter og forstår sine liv på jorden.  

Livet på jorden er for LDS medlemmet en etappe mot det endelige mål - å selv bli Gud. Veien 

mot målet starter i familien, ved å skape og opprettholde evige familiebånd som fortsetter 

etter den jordiske død. LDS medlemmets frelsesvei fortsetter ved å tilegne seg kunnskap og 

erfaring, som medbringes inn i etter-livet. Dette i seg selv er ikke nok for å oppnå innpass i 

det celestiale himmelrike, LDS medlemmet må vise sin lydighet overfor Gud og følge hans 

lov. Tanken om at mennesket selv kan utvikle seg til å bli Gud, er et teologisk aspekt som 

skiller seg fra den kristne tradisjonen. Maxine Hanks (2003) påpeker i sin bok at LDS 

universet er endeløst. I LDS kosmoset styrer og befolker Gud den planeten vi bor på. Men i et 

endeløst univers finnes det uendelig med planeter, der mennesket etter å ha bli “opphøyet” i 

form av den fremste formen for frelse vil kunne få sin egen planet å lede og befolke (Hanks 

2003:16). 

 

Familien i form av den tradisjonelle kjernefamilien, er svært viktig i kirken. Guds frelsesplan 

skal utføres og leves i en familie. Kvinne og mann har to ulike ansvarsområder i henhold til 

Guds frelsesplan. Mannen er patriark og lederen i familien, basert på at han er 

prestedømmeholder. Kvinnen har hovedansvaret for hjemmet og barna. 

 

Fra kirkens ledere kom det i 1995 en erklæring om betydningen av LDS familien: 
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“We proclaim that marriage between a man and a woman is ordained of God and that 

 the family is central to the Creator‟s plan for the eternal destiny of His children (…). 

 Gender is an essential characteristic of individual premortal, mortal, and eternal 

identity and purpose (…).The first commandment that God gave to Adam and Eve 

pertained to their potential for parenthood as husband and wife. We declare that God‟s 

 commandment for His children to multiply and replenish the earth remains in force 

(…). By divine design, fathers are to preside over their families in love and 

righteousness and are responsible to provide the necessities of life and protection for 

their families.  Mothers are primarily responsible for the nurture of their children. In 

the sacred responsibilities, fathers and mothers are obligated to help one another as 

equal partners (…). (Hinckley 1995) 

 

Denne erklæringen er blitt stående som det viktigste uttrykket for familiens betydning i LDS 

kirken. Ansvarsfordelingen er i følge Hinckley av “divine design” der mannen skal “råde” i 

familien. I analysekapitlene vil jeg se nærmere på hvordan informantene ser på denne 

ansvarsfordelingen med kvinnen som mor og mannen som patriark. Daværende kirkepresident 

George B. Hinckley la i erklæringen vekt på at ektefellene er likeverdige partner. Begrepet 

likeverd er viktig for LDS medlemmene, og det ble lagt betydelig vekt på 

likeverdighetstanken av informantene mine. Tanken om likeverd er knyttet til at kirken legger 

vekt på at de to rollene mann og kvinne innehar, er komplementære. På denne måten utfyller 

mannen og kvinnen hverandre.  

 

For å komme til det celestiale himmelriket, må være beseglet i tempelet med sin ektefelle. 

Disse båndene som besegles i en hellig tempelseremoni varer inn i evigheten. Barn blir 

automatisk beseglet til begge foreldrene ved fødselen dersom foreldrene har vært gjennom 

beseglingsritualet i tempelet. Dersom barna er født før foreldrene besegles, må både 

foreldrene og barna besegles til hverandre gjennom et beseglingsritual. 

 

4.1.1 Frelse 

Begrepet frelse har for LDS medlemmer flere betydninger. I kirkens veiledningshefte “True to 

the Faith: A Gospel Reference”(2004), skisseres det opp seks ulike betydninger av frelse i 

LDS kirken. 

 

Frelse fra den fysiske død. Davies (2000) har i sin bok “The Mormon Culture of Salvation” 

tatt utgangspunkt i kirkens syn på døden og fremhever hvor viktig begrepet døden er for å 

forstå LDS kirken og dens medlemmer, ved at man kan snakke om en dødsovervinnelse. I 

LDS medlemmers hjem vil man ikke finne bilder og symboler på den lidende Jesus, men 

heller et fokus på den oppstandne Jesus. Korset som symbol er fraværende i LDS kirken. 
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Hovedtanken er at alle mennesker skal gjenoppstå etter døden og er frelst fra fysisk død på 

bakgrunn av forsoningen og oppstandelsen til Jesus (The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints 2004:151).  

 

Frelse fra synd. LDS medlemmer er frelst fra synd gjennom dåpen. LDS kirken praktiserer 

voksendåp fra åtte års alder, da de som blir døpt skal være bevisst sitt valg. Dåpsritualet er i 

seg selv ikke nok til å bli fullkomment frelst. Hele livet på jorden er en konstant prøvelse på 

hvor verdig man er til å entre Guds rike, og det er kun gjennom Guds endelige nåde at man 

kan bli frelst fra sine synder (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 2004:151). Et 

viktig aspekt ved dette er å angre sine synder og be om tilgivelse, noe mine informanter var 

opptatt av. For dem var det helt essensielt at ingen mennesker er feilfrie, og at det på 

bakgrunn av dette er spesielt viktig å vende seg til Gud i bønn. Davies(2000) skriver at en slik 

tanke angående synd, anger og tilgivelse ikke er viktig for LDS i praksis, selv om den er 

essensiell i kirkens lære (Davies 2000:55).  Mitt datamateriale reflekterer ikke hans 

synspunkt. Informantene var opptatt av at anger var en viktig del av det religiøse livet. Synd 

er et stort tema i den kristne teologien, og Valerie Saivings utga i 1960 sitt feministteologiske 

bidrag i artikkelen “The Human Situation: A feminine View“. I artikkelen fokuserer hun på 

den kristne syndsforståelsen og påpeker at kvinnenes syndsforståelse blir glemt ved at man 

baserer seg på et maskulint syn på synd. Saiving påpeker at kristne teologer tradisjonelt legger 

vekt på at mennesket må bli mindre egoistisk for å oppnå frelse. Dette mener hun er 

problematisk i henhold til kvinnene. Hun argumenterer for dette ved å påpeke at menn og 

kvinner innehar to ulike roller i livet. Menn får uttrykt seg selv gjennom sin deltakelse i 

samfunnet. Kvinner på sin side lever et liv i hjemmet, der de som mødre undertrykker seg selv 

ved å sette sine barns behov foran sine egne. I essayet “An Underground Jorney Toward 

Repentance” (1982) beskriver Helen C. Stark sin skyldfølelse overfor sin autoritetsfrykt. I 

løpet av collegekurs hun tok i voksen alder tok hun ordet i klassen, og kritiserte den 

autoriteten lederne i kirken har. Dette ble etterfulgt av en dyp skyldfølelse: 

  

“Why had I done it again? The weekend was heavy with guilt and foreboding. There I 

 had sat before all those beautiful Young people, an irascible witch, caught in the same 

 trap I had myself decried.” (Stark 1982:31) 

 

Stark tar leseren med på den personlige reisen gjennom sin prosess av anger på synder, der 

hun søker etter syndsforlatelse og en bredere forståelse av hvorfor hun reagerer slik hun gjør. 

Det var to av de kvinnelige informantene mine som la stor vekt på betydningen og viktigheten 
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av å angre på synder, dette kan plassere i en bredere forståelsesramme basert på Saivings 

analyse av maskulin og feminin synd. Der kvinnene som allerede lever sine liv med å ta 

hensyn og oppfylle behovene til sine barn, er de som også er mest opptatt av det å være 

mindre egoistisk og å angre sine synder for å bli frelst.  

 

Bli født på ny. I følge LDS læren må man bli født på ny gjennom voksendåpen, slik at man 

mottar Den Hellige Ånd. I LDS kirken praktiseres voksendåp med full neddykking i basseng, 

i menighetens møtehus (The Church of Jesus Christ 2004:152). Det er interessant å merke seg 

at Davies (2000) mener at dette begrepet “Been born again”, er et begrep som blir unngått i 

LDS kirken. Davies mener at begrepet er synonymt med “to be saved”: 

 

“The expressions, „being saved‟ and being „born again‟ are, practically, synonymous 

 and tend to be avoided in Mormonism. They belonged to the religious world that 

 confused Joseph Smith and from which he turned to the Restoration.” (Davies 

2000:56) 

 

Men i refereransehåndboken blir disse begrepene tydelig redegjort for. I referansehåndboken 

som blant annet gis ut til konvertitter, kan man se at det å bli født på nytt blir direkte knyttet 

opp mot dåpshandlingen ved at de mottar Den Hellige Ånd.  

 

“In the doctrine of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, the term saved and 

 salvation have various meanings. According to these meanings, your answer to the 

 question “Have you been saved? Will be either “Yes” or “Yes, but with conditions.” 

(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 2004:151). 

 

På bakgrunn av dette, er det å bli født på ny kun en del av den komplekse frelsesprosessen 

som til enhver tid i menneskets liv er i virke. 

 

Frelse fra uvitenhet. Gjennom Guds frelsesplan får mennesket allerede i det førjordiske liv 

kunnskap om hvordan mennesket skal oppnå frelse. Når mennesket fødes på jorden blir man i 

følge referansehåndboken, ført ut av mørket og får gjennom livet på jorden en bredere 

kunnskap om kosmos og ens egen rolle i den store sammenhengen (The Church of Jesus 

Christ of Latter-day Saints 2004:152-153). Slik kan man se på livet på jorden som en 

liminalfase, en fase der man har forlatt Gud og hans nærhet, for å bevise at man er verdig å 

komme tilbake til Gud og leve sammen med han som guddommelig.  

 

Frelse fra den andre død. Når LDS snakker om den andre død, reflekterer dette 

milleniumstanken i LDS kirken og den siste dommen. Den andre død er et begrep som 
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benyttes på dem som ikke blir frelst. Dette er noe som rammer svært få; “Almost every person 

who has ever lived on earth is assured salvation from the second death” (The Church of Jesus 

Christ of Latter-day Saints 2004:153). Dette baseres på tredelingen av frelsen, der alle bortsett 

fra de som begår en dødssynd vil få en plass i et av frelsesnivåene.  

 

Evig liv. Dette er selve kjernen i Guds frelsesplan. Ethvert menneske har mulighet til å leve 

evig. Å leve evig vil ikke i LDS sin betydning av bety å bli frelst fra døden ved å komme til 

himmelen, men å leve evig sammen med Gud, Jesus og den Hellige Ånd i den celestiale 

himmel. For å oppnå dette må man ha blitt ordinert til det melkisedekske prestedømmet, og 

leve et liv i henhold til kirkens prinsipper. I tillegg må man ha vært gjennom 

tempelseremonier, heriblant beseglingen av ekteskapet mellom kvinne og mann (“True to the 

Faith 2004:153). Man har ikke mulighet til å bli frelst til den høyeste graden av himmel 

dersom man ikke er beseglet til en ektefelle, dette gjelder både kvinner og menn. Det er som 

familieenhet man entrer den celestiale himmel. Som jeg skal vise i kapittel 5 utgjør dette 

fokuset på de komplementære rollene viktig aspekt i informantenes forståelse av en 

likeverdighet. 

 

4.2 Den himmelske far 

I LDS kirkens lære er Gud både monoteistisk og polyteistisk. På den ene siden henvender 

LDS medlemmene seg til kun én Gud, i LDS kosmoset er det mange guder i universet, som 

regjerer over og befolker hver sin planet. Dette er med på å skape grunnlaget for læren om at 

et menneske som frelses inn i den celestialske himmelen, selv kan bli Gud (Hanks 2003:16). I 

LDS kirkens forståelse er ikke Gud, Jesus og Den Hellig Ånd en treenighet. I stedet mener de 

at Gud er tre separate værende; Gud, Jesus og Den Hellige Ånd (Hanks 2003:16). I følge 

David H.Yarn (Yarn 1992:546) “The Encyclopedia of Mormonism” forklarte Joseph Smith, 

Guds tre værende på følgende vis:  

 

 “The Father has a body of flesh and bones as tangible as mans; the Son also; but the 

 Holy Ghost has not a body of flesh and bones, but is a personage of Spirit (D&C 

 130:22) 

 

Disse tre værende; Gud, Jesus og Den Hellige Ånd utgjør en Godhead(Yarn 1992:546) Disse 

værende blir stort sett karakterisert som følgende: “The Father is the Creator, The son is the 

Reedemer, and the Holy Ghost is the Comforter and Testifier” (Yarn 1992:546). Paul E. Dahl 

skriver i sin artikkel “The Godhead” (1992) at det er snakk om tre separate guddommer som 
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har hver sin personlighet, og at de sammen utgjør en perfekt enhet (Dahl 1992:552). Denne 

forståelsen av “the Godhead” er basert på Bibelen og åpenbaringer til Joseph Smith. Dahl 

trekker i dette henseendet frem dåpen av Jesus i Matteus 3:16-17, der de tre værende separat 

manifesterte seg (Dahl 1992:552). Slik er det snakk om tre separate Guder, som sammen 

utgjør en enhet der hver karakteristikk utfyller hverandre (Dahl 1992:552).  

 

Det andre aspektet som skiller LDS læren om Gud fra den kristne teologien er det som står 

skrevet av Joseph Smith i “King Follett Discourse” fra 1844. Her beskriver Smith en Gud som 

en gang har vært et vanlig menneske av kjøtt og blod. Han har gradvis utviklet seg til å bli 

Gud, gjennom den samme frelsesprosessen LDS medlemmene går gjennom. Gud utgjør 

dermed et ideal for LDS mennesket ved at Gud har vært det mennesket er, og er det 

mennesket kan bli. Det betyr også at Gud er i en evig utvikling. I King Follet diskursen kan 

man lese følgende: 

 

“God himself was once as we were now, and is an exalted Man . . . If you were to see 

 him to-day, you world see him like a man in form - like yourselves, in all the person, 

 image, and very form as a man. … We have imagined and supposed that God was God 

 from all eternity. I will refute that idea, and will take away the veil, so that you may 

see. … The mind or the intelligence which man possesses is coequal With God 

himself. … Intelligence is eternal and exists upon a self-existent principle.” (Joseph 

Smith i Ostling1999:295).  

 

 

I LDS kirken eksisterer dermed Gud i tid, og følger samme utviklingslinjen i evigheten slik 

som mennesket (Ostling1999:299). 

 

4.3 Den himmelske mor 

Essensielt for tanken om kosmos er læren om at mennesket først blir født av de himmelske 

gudeforeldre; Gud og hans kone. Familien som enhet er helt grunnleggende i LDS kirken, og 

det er i familien man skal realisere Guds frelsesplan ved å føde Guds barn på jorden, og det er 

i familien man skal tilegne seg kunnskap og erfaringen som bringes med videre inn i 

evigheten. Dersom medlemmene lever i henhold til Guds lov vil familien også fortsette 

sammen inn i evigheten, der mann og kone utvikler seg til å bli guddommelige.  

 

I henhold til King Follett diskursen som jeg redegjorde for i forrige underkapittel, er Gud et 

ideal for mennesket, da mennesket selv kan utvikle seg til å bli Gud. Det som er en utfordring 
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ved dette teologiske aspektet er forståelsen av kjønn som noe essensielt ved mennesket. Kjønn 

er ikke noe man bare har på jorden, men det er også noe man har i himmelen. Jeg har vist 

hvordan Gud er et ideal for mennesket, men dette stemmer kun delvis dersom man ser 

nærmere på læren angående den himmelske mor, Guds kone. Siden kjønn er en helt essensiell 

karakteristikk ved mennesket vil det si at Gud er et ideal for mannen, mens den himmelske 

mor er idealet for kvinnen. Læren om den himmelske mor er lite utredet i LDS kirken, og det 

mest kjente uttrykket for denne læren er hymnen “O My Father” som Eliza R. Snow skrev i 

1845. Denne hymnen ble av Brigham Young definert som en åpenbaring. I et av versene kan 

vi lese:  

 

“I had learned to call tee Father, 

 Thru thy Spirit from on high. 

 But, until the key of knowledge 

 Was restored, I knew not why 

 in the heav‟ns are parents single?  

 No, the thought makes reason stare! 

 Truth is reason; truth eternal  

 Tells me I‟ve a mother there. (Snow 1845) 

 

Daværende president Wilford Woodruff påpekte at hymnen til Eliza R Snow var en 

åpenbaring til tross for at den ble presentert av en kvinne, men Linda Wilcox påpeker at det er 

mest sannsynlig at Joseph Smith selv hadde inspirert Eliza R. Snow til å skrive hymnen 

(Wilcox 1992:5). 

 

Igjen ser vi hvordan LDS kirken og medlemmene bedriver en sterk sammenligning mellom 

det himmelske liv og det jordiske liv. De jordiske mennesker speiler livet til gudene. Vi kan 

også se hvordan Snow benytter seg av begrepet fornuft. Fornuften og logikken styrer for 

hvordan man oppfatter forholdet mellom himmelsk og jordisk. Hymnen er kjent og kjær for 

LDS medlemmer, men en fyldigere karakteristikk av den himmelske mor enn hennes 

morsrolle eksisterer ikke i LDS kirken. Kirkens ledere er vage i uttalelsene om den himmelske 

mor, og det ble i 1990 lagt ned et forbud mot å rette seg mot henne i bønn. Årsaken til dette 

forbudet var i følge informantene mine at Gud ønsket å verne henne mot vanære.  

 

 

4.4 Tempel 

Tempelet var svært viktig for Joseph Smith og LDS kirkens første medlemmer. Et av 

hovedmålene for den tidlige kirken var å etablere et amerikansk Jerusalem, og oppbyggingen 
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av et tempel som skulle utgjør hjertet av Zion (Davies 2000:39). Tempelet er grunnlagt etter 

det opprinnelige tempelet som beskrives i Det gamle testamentet (Davies 2000:40). 

 

 Tempel er et hellig bygg som huser hellige og dermed også hemmelige tempelritual. Selv om 

templene varierer i størrelse er de generelt mer ruvende i arkitekturen enn menighetshusene 

som er mer beskjedne og uten spir. Tempeldesignet varierer også når det kommer til spir, og 

opp gjennom årene har tempeldesignet endret seg. Man vil finne tempel som har seks spir, 

men i dag er det mest vanlig med ett spir. Det er kun verdige LDS medlemmer som innehar 

tempelsertifikatet, som får komme inn i de hellige templene. Jeg benytter meg derfor av 

Richard Ostlings (1999) beskrivelse av templenes innside: 

 

“The main-floor entrance will have a security area where people will be required to 

show their wallet-sized temple recommend cards for admission. The ground floor will 

have administration office spaces and locket rooms where patrons change into all-

white temple clothes(…).The lower floor will have the traditional huge baptistery 

supported by twelve carved oxen representing the tribes of Israel. It will also have 

laundry and cafeteria facilities, more locker rooms, and utility areas. The most sacred 

rooms are upstairs. As a medium-sized temple, the Boston facility will have four 

„sealing rooms‟ where marriages for time and eternity will take place and children will 

be everlasting sealed to their parents; four ordinance rooms‟ to be used for endowment 

ceremonies; and one „ Celestial Room‟ symbolizing the highest level of haven. A 

temple may have any number of sealing and ordinance rooms, but there is always just 

one Celestial Room, the holiest space of all, where Saints may meditate and pray 

before leaving the temple.” (Ostling 1999:186) 

 

Ostling beskriver at interiøret i tempelet minner om et lukushotell, med lysekroner, myke 

tepper og fritt for tradisjonelle religiøse symbol. Lyssettingen varierer fra etasje til etasje, ved 

at det blir lysere og lysere når man nærmer seg øverste etasje og „Celestial 

Room‟(Ostling1999:186). 

 

I dag fungerer tempelet som det hellige bygget der LDS medlemmer inngår pakter med Gud 

og gjør frelsesarbeid.. Aktiviteten i tempelet kan deles inn i kategoriene 

“endowmentseremonier” og frelsesarbeid for de døde (Davies 2000:67).Den viktigste 

funksjonen ved tempelet er at det er her Guds frelsesplan settes i virke, ved hellige seremonier 

som muliggjør frelsen til det celestiale himmelriket (Davies 2000:67-74). For en av 

informantene var tempelet svært viktig fordi det ga henne en helt spesiell ro og spirituell 

følelse å gå inn i tempelet. Der eksisterer man ikke i tid, men blir løftet ut av det jordiske livet 

og blir minnet om det førjordiske livet, det jordiske livet og etter-livet.  
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4.4.1 Tempelseremonier 

Det er en rekke tempelseremonier som praktiseres i tempelet og jeg velger å redegjøre for 

”Endowmentsseremonien” som blir ansett for å være innvielsesseremonien i tempelet. Denne 

seremonien gjennomgår man før misjonsreisen dersom man skal ut og misjonere, eller i 

tilknytning til bryllupsseremonien. I seremonien lærer LDS medlemmene om naturen til 

frelsesplanen i tillegg til å inngå pakter med Gud gjennom familiebånd og ved å følge kirkens 

ledere. “Endowmentsseremonien” er i følge Ostling (1999) en kompleks seremoni som varer i 

over to timer og fungerer som en innvielsesrite i tempelet. ”Endowment”, blir ansett for å 

være en gave fra Gud (Ostling 1999:191).  

 

I seremonien får de et hemmelig navn som fungerer som passord når man entrer det evige liv 

etter den jordiske døden. Mens mannen kan vite brudnes navn, får ikke bruden vite mannens. 

Seremonien blir gjerne gjentatt flere ganger for medlemmene, ved at de stiller som 

stedsfortredere for døde slektninger i frelsesarbeidet (Ostling 1999:191). Seremonien ble 

introdusert av Joseph Smith som var en aktiv frimurere i Nauvoo allerede i 1842. Dette har 

vært med på å påvirke flere av LDS seremonien ved at det er mange paralleller mellom 

frimurerritualene og LDS seremoniene. I 1990 endret kirkelederne seremonien ved at de 

fjernet ritualet med symbolsk vold som imiterte at halsen ble skåret over i henhold til 

straffepakter, noe som første til at en del av likheten med frimurerritualene forsvant (Ostling 

1999:193). 

 

I seremonien beveger man seg gjennom de ulike rommene i tempelet og Ostling beskriver det 

som en reise som begynner med det førjordiske liv, videre gjennom skapelsen, syndefallet og 

Jesus liv og død. Deretter fortsetter man inn i et lysere rom der seremonideltakeren lærer om 

Guds velsignelse og inngår pakter med Gud, for deretter å bevege seg videre gjennom en 

åpning dekket med et slør. Sløret skal forestille steget fra dødelighet til evige liv, og når man 

har gått gjennom sløret ender man opp i det celestiale rommet som representerer det celestiale 

himmelriket (Ostling 1999:193). 

 

Tempelaktiviteten varierer fra medlem til medlem, og avhenger også av hvor langt det er til 

nærmeste tempel. I Norge har ikke kirken bygget et tempel og det nærmeste LDS tempelet er i 

Stockholm, noe som medfører at det krever mer tid og planlegging for å dra til tempelet. I 

Utah er det derimot mange templer, og det anbefales i følge en av mine informanter at man 

går i tempelet en gang i måneden. For en av mine kvinnelige informanter var derimot 
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tempelarbeidet så viktig for henne at hun gikk i tempelet en gang i uken. 

 

Et viktig aspekt ved tempelaktiviteten er frelsesarbeidet for de døde. Alle seremoniene som 

levende personer gjør for seg selv kan de også gjøre for de døde, ved at LDS medlemmene  

bruker seg selv som stedfortredere for de døde. Ved å være stedfortredere for avdøde 

slektninger
16

gir man de døde muligheten til å bli frelst ved at de blir døpt og beseglet via sin 

stedfortreder. Det gir ikke den avdøde en automatisk frelse, men gir den døde mulighet til å 

motta Guds sannhet. Døpefonten i tempelet blir kun benyttet i arbeidet for de døde. LDS 

medlemmer blir ellers døpt i menighetshuset. I så måte kan vi se på LDS medlemmet som en 

frelsesarbeider for Gud, noe som reflekteres i den plikten unge verdige LDS menn har i å 

tjene to år som misjonær for å konvertere og døpe nye medlemmer av kirken.  

 

4.4.2 Tempelbekledning 

Alle verdige LDS medlemmer som har gått igjennom innvielsesseremonien i tempelet bærer 

et hellig undertøy innerst mot kroppen. I tempelet bærer man hvite tempelklær over det 

hellige undertøyet. Mens tempelklærne blir igjen i tempelet, følger det hellige undertøyet med 

ut av den dypt religiøse og private settingen i templet og blir med inn i huset til LDS 

medlemmene. I templet er det først og fremst fokus på pakter mellom Gud og mennesket. Før 

selve ”Endowmentseremonien” blir LDS medlemmet rituelt vasket før det inngår paktene 

med Gud (Davies 2000:124), og når de går ut fra tempelet tar de med seg denne spiritualiteten 

hjem i form av tempelundertøyet. Undertøyet bærer to merker på brystet og det er disse 

merkene som utgjør helligheten ved tøyet og når tempeltøyet skal kastes, klippes de hellige 

merkene av. Fra tidligere å bestå av en heldrakt, består tempeltøyet nå i to deler som er 

kortere enn det den en gang var, ved at den nå stopper over kneet og skuldrene. Undertøyet er 

som regel hvitt, men man kan få tak i sandfarget til for eksempel bruk i militæret.  

 

Mens Davies (2000) er opptatt av hvordan tøyet er en påminnelse om de hellige paktene som 

er gjort mellom LDS medlemmene og Gud i tempelet, er dette kun et perspektiv på hvordan 

man kan se på selve betydningen av tempelundertøyet.  Nils Alstrup Dahl og David Hellholm 

foretar i sin artikkel ”Garment Metaphors: the Old and the the New Human Being” (2001) en 

                                                           
16 Alle LDS medlemmer blir av kirkens ledere oppfordret til å drive slektsforskning. Dette blir benyttet 

i frelsesarbeidet i kirken, der man gir avdøde slektninger muligheten til å bli frelst. I dag er det mest 

vanlig å døpe døde slektninger, men tidligere døpte de også andre. 
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metaforisk diskurs om ”the laying aside of vices and the putting on of virtues” og hvor vanlig 

dette fenomenet var i den tidlige kristendommen (Dahl og Hellholm 2001:139). De er opptatt 

av at man kan forstå en bruk av tøy som å kle seg i Kristus og at dette kan sees i samband med 

det gamle og det nye mennesket (Dahl og Hellholm 2001:146-147). 

 

En slik forståelse av bruken av tempelundertøyet til LDS medlemmene er interessant og gir en 

dypere forståelse av deres frelsestanke og blir bekreftet i artikkelen ”The Temple Garment: 

An Outward Expression of an Inward Commitment” (1997) av Elder Carlos E. Asay, som 

sitter idet første presidentskap i De syttiende. Han påpeker som Davies (2000) at det hellige 

undertøyet er en påminner i dagliglivet om de hellige pakter man inngår med Gud i tempelet, 

men mener at kunnskapen angående tøyet kan deles inn i tre hovedkategorier: ”Armor of God, 

Historical Background, and Teaching of Modern Prophets” (Asay 1997).  

 

For det første fungerer det hellige undertøyet som en beskyttelse i krigen mot Satan og Asay 

referer til Pauls brev til Efeserne: 

 

”Ta difor Guds fulle rustning på, så de kan gjera motstand på den vonde dagen, vinna 

over alt og verta ståande. Så stå då med sanninga til belte om livet og rettferda til 

brynje. Og lat fredens evangelium gjera dykk budde til å gå i strid. Ta framfor alt trua 

til skjold; med det kan de sløkkja alle gloande piler frå det vonde. Og ta frelse-hjelmen 

og Andens sverd som er Guds ord. Gjer dette i bøn, og legg alt fram for Gud! Bed 

alltid, i Anden! Vak og hald ut i bøn for alle dei heilage.!” (Ef. 6:13-18) 

 

For LDS medlemmene fungerer tempelundertøyet som en rustning, og beskytter mot det onde 

i verden. Derfor snakker sjeldent LDS medlemmene med utenforstående om sitt 

tempelundertøy, fordi man ikke kan vite hvor Satan gjemmer seg. Asay fremhever altså 

påminnelsen om paktene gjort med Gud, samt hvordan tøyet som Guds rustning beskytter 

enkeltindividet mot farlige krefter. I tillegg tjener det også som:”a symbol of the modesty of 

dress and living that should characterize the lives of all the humble followers of 

Christ”(Asay,1997). Når det gjelder den historiske bakgrunnen er det bibelhistorie Asay peker 

på i henhold til spesiell bruk av tøy i religiøs sammenheng. Han refererer til Adam og Eva: 

 

”They received this clothing in a context of instruction on the Atonement, sacrifice, 

repentance and forgiveness (see Moses 5:5-8). The temple garment given to Latter-day 

Saints is provided in a similar context. It is given to remind wearers of the continuing 

need for repentance, the need to honor binding covenants made in the house of the 

Lord, and the need to cherish and share virtue in our daily living so that promised 

blessings may be claimed.” (Asay,1997) 
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Dette igjen peker på at til tross for at vi snakker om en frelsesreligon med et positivt syn på 

døden og lite fokus på Jesus Kristus som lidende, er det viktig for LDS medlemmene som jeg 

viste i kapittel 4 å angre for sine synder.  

 

4.5 Oppsummering 

Jeg har i dette kapittelet sett nærmere på sentrale aspekter ved LDS kirkens lære som angår 

kosmos og kjønn. Dette har jeg gjort for å skape vise hva som ligger til grunn for LDS 

medlemmets forståelse av kosmos og kjønn. Videre har jeg sett på tempelet og dens funksjon 

i LDS medlemmets liv, for å se hva som preger den mer rituelle delen av LDS medlemmets 

liv. Tempelet er avgjørende for forståelsen av selve frelsesaspektet i LDS kosmoset.  
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Kapittel 5: Huset 

I dette kapittelet skal jeg se på familielivet til informantene og hvordan de organiserer 

hverdagen sin i henhold til kirkens lære og tro. Jeg skal se nærmere på hvordan familien gjør 

kjønn og hvordan en legitimeringsprosess foregår i familien.  

Jeg starter kapittelet med å gi en atmosfærisk og subjektiv beskrivelse av hvordan det var for 

meg å være gjest i familiene jeg intervjuet og jeg vil gi en kort beskrivelse av informantene 

mine.  I underkapittel 5.2 vil jeg beskrive hvordan informantene mine ser på ekteskapet og 

familielivet sitt og hvordan de innordner dette etter kirkens lære og beskrive hvordan 

informantene ser på sine kjønnsdelte oppgaver og hvordan de inkorporerer det i sitt dagligliv. 

I underkapittel 5.3 skal jeg se hvordan vitnesbyrd og åpenbaring er to sentrale fenomener for 

informantene i deres religionsutøvelse. I underkapittel 5.4 skal jeg se hvilket forhold 

informantene har til sine himmelske foreldre. I kapittel 5.5 skal jeg benytte meg av Simone de 

Beauvoir sin teori om kvinnen som Den andre, ved hjelp av begrepene kjønn, kvinne og 

mann, transcendens og immanens for å se på LDS kvinnens posisjon i familien. Jeg vil også ta 

i bruk Berger og Luckmanns legitimeringsmodell (1992) for å se hvordan man kan se på 

familiens funksjon innad i kirken.  

 

5.1 Presentasjon av tre familiehus 

Familien er svært viktig for LDS kirken, og mens menighetshuset er møtestedet for LDS 

medlemmene, er huset basen for det private religiøse livet til medlemmene. Det er innenfor 

husets vegger at LDS kvinnen fullfører sitt gudegitte ansvarsområde som mor, og familien 

samles.  

Salt Lake City ligger langstrakt utover slettene som omkranses av høye snødekte fjell. Midt i 

sentrum ligger Temple Square, et område på 40 000 kvm som eies av LDS kirken. Tempelet 

med sine spir utgjør en sentral del av byen, men den mest ruvende delen av Temple Square er 

kirkens administrasjonsbygning som ruver over tempelet med sine 28 etasjer, og viser hvilken 

enorm organisasjon kirken utgjør. Alle gatenummer i byen går ut fra Temple Square og vitner 

om hvor viktig kirken var og er i denne staten. Det religiøse fundamentet blandes med det 

moderne og verdslige i en urban storby. Fra Salt Lake City kjører jeg opp i fjellområdene som 

omkranser Salt Lake City. Mine informanter bor i to nærliggende småbyer i fjellene ved Salt 

Lake City. Her er det ingen ruvende templer og administrasjonsbygninger. Landskapet preges 
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av de hvite og lave menighetsbyggene som ligger tett i tett og vitner om en utbredt deltakelse 

av medlemmene i lokalmenighetene.  

 

5.1.1 Elizabeth og John 

I et toetasjes trehus med hage bor Elizabeth og John sammen med sine fire barn. Huset bærer 

mindre preg av den pertentlige orden som man ofte ser i hager og hus i Utah. Jeg banker på 

døren som mangler ringeklokke og Elizabeth åpner og gir meg en god klem. Jeg trer inn, 

huset er romslig, men ikke overdådig. Etter vindfanget går det trapper opp til familiens 

soverom mens det i første etasje er åpen stue og kjøkkenløsning. Jeg blir tilbudt å sette meg 

ned ved kjøkkenbordet. Jeg føler meg umiddelbart velkommen. John sitter på hjemmekontoret 

sitt i huset og arbeider mens Elizabeth og jeg snakker og minstemann løper rundt på kjøkkenet 

og i stuen. LDS medlemmer er kjent for sin ryddighet og ordenssans. Huset til Elizabeth og 

John er i stor grad preget av barn som leker ved at det i oppholdsrommene ligger leketøy over 

alt. Elizabeth og John er begge vokst opp i store og aktive LDS familier i Utah. De er beseglet 

i tempelet etter å ha møtt hverandre på Brigham Young University, som er kirkens eget 

universitet. De forlovet seg etter en måned og giftet seg i templet tre måneder senere. John er 

sivilingeniør mens Elizabeth har en liten deltidsstilling ved siden av å være hjemme med 

minstebarnet. Både John og Elizabeth er aktive friluftsmennesker og opptatt av miljøvern og 

økologisk jordbruk. De har et aktivt familieliv tilbringer mye tid sammen med barna sine, og 

setter dette som førsteprioritering fremfor kirkeaktiviteter. Dette er ikke fordi de anser seg 

som mindre religiøse, men fordi de mener at en slik prioritering ikke bryter med kirkens 

prinsipper. Deres religiøse liv er knyttet til hverdagslivet i familien. De går ikke ofte i templet 

og er ikke med på alle kirkeaktiviteter. Det er heller ingen religiøse symboler på veggene i 

form av bilder slik det ofte er i LDS hjem, noe som kan være et tegn på deres vektlegging av 

at det først og fremst er familien som er viktig i deres hverdagslige gjøremål. Det er livet med 

barna og Elizabeth og Johns ekteskap, ispedd religiøse prinsipper om moral og livsstil som 

utgjør hovedfokuset i deres liv. 

 

5.1.2 Todd og Julia 

Todd er i begynnelsen av 20-årene og studerer på Brigham Young University, etter å ha vært 

misjonær i to år. Han bor hjemme hos foreldrene. Jeg er blitt invitert til dem i juleselskap. 
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Området ligger i et mer fasjonabelt strøk og husene der bærer preg av å være bebodd av 

familier med god økonomi. Jeg stopper foran et treetasjes julepyntet hus. Jeg blir ønsket 

velkommen inn. Her er storfamilien samlet med gode venner. Hjemmet er oversiktelig og 

preget av åpne flater og symboliserer den orden og oversikt som går igjen i kirkens 

anbefalinger når det gjelder levemåte og livsførsel. Vegger er dekorerte med religiøse bilder 

av den oppstandne Jesus, selve emblemet for overvinnelsen av døden, som karakteriserer LDS 

medlemmenes forståelse av livet her på jorden som en etappe i Guds frelsesplan for 

mennesket. På småbordene rundt i huset ligger vakre illustrerte julebøker fra ”Deseret”, 

kirkens eget forlag. Hjemmet preges av åpenhet og inkludering, her er familiemedlemmer, 

barnas kjærester og venner og barnas samlet. I første etasje i huset er det åpen kjøkkenløsning, 

stue og spisestue. I tredje etasje ligger soverommene, som gir sengeplass til de syv barna i 

familien. Fra stuen går det en lang og smal trapp ned til kjellerstuen, den mer høytidelige 

atmosfæren forsvinner og går over til en lang mer avslappende stemning. Innerst i rommet 

står det er bordtennisbord og i den andre enden omkranser sofaene en stor flatskjerm som 

viser kveldens footballgame. Mennene som sitter i sofaen kommenterer høylytt. Kvinnene er 

samlet på kjøkkenet og forbereder maten, det er der jeg hilser på Julia som skal bli en av 

informantene mine.  

Julia er gift med Rob og er født og oppvokst i Utah, men studerer nå i en annen stat. Hun 

skiller seg fra de andre informantene ved at hun vokste opp i en familie der moren var aktiv 

LDS medlem, mens faren ikke ble medlem av kirken før Julia var ti år gammel. For Julia er 

det å ta del i tempelarbeidet viktig og hun er den av informantene som er mest opptatt av 

denne delen av religionsutøvelsen. Da hun og mannen bodde i Utah og hadde kort avstand til 

tempelet var de der en gang i uken, til sammenligning anbefales det fra kirkens ledere å gå i 

tempelet en gang i måneden. Tempelet er viktig for henne fordi hun får en helt spesiell ro der, 

som for henne er et avbrekk fra en ellers stressende hverdag.  

 

5.1.3 Kathleen og Simon 

Simon og Kathleen bor i en liten fireroms tomannsbolig på ett plan med en liten hage på forsiden 

av huset. De er i 40-årene og konverterte til kirken for noen år tilbake. Før det tilhørte de ikke et 

trossamfunn. Simon er selvstendig næringsdrivende og Kathleen er hjemmeværende, noe hun 

også var før de ble medlemmer i kirken. De tre barna er i skolealder og går på den offentlige 

skolen i byen. Jeg blir ønsket velkommen med en stor klem av Kathleen. Det er varmt i huset og 
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det er en rolig atmosfære i hjemmet. Det spilles lav instrumentalmusikk og det er levende lys og 

dempet belysning. Barna har besøk av venner og får beskjed om å oppholde seg på rommene 

sine og leke stillferdig, noe som blir halvveis etterfulgt med halvkvalte latterbrøl. Som i de fleste 

LDS hjem er døren alltid åpen for besøkende. Både Kathleen og Simon bærer på sterke 

vitnesbyrd og er den familien som er mest opptatt av spiritualitet samt sin egen erfaring og 

opplevelse av en direkte kontakt med Gud.  

 

5.2 Den evige familie 

Den lokale menigheten utgjør en viktig institusjon i LDS medlemmenes liv, men familien er 

vel så viktig for den religiøse utøvelsen hos LDS medlemmene. Innenfor husets fire vegger 

settes hvert enkelt familiemedlem i hovedfokus, det er her de nære relasjonene næres og 

pleies. Dette er spesielt viktig for LDS medlemmene da deres tanker om ekteskap og familie 

innlemmer en evighetstanke i tråd med Guds frelsesplan. Mine informanter er aktive i LDS 

kirken og er beseglet i tempelet. I LDS kirken kan man gifte seg både i menigheten og i 

tempelet. Ekteskapet som blir utført i menigheten varer til døden skiller dem ad, mens 

ekteskapet i tempelet i form av en besegling til hverandre, varer i evig tid.  Denne beseglingen 

mellom ektefellene utføres i form av et beseglingsritual. Barn som blir født i etterkant av 

foreldrenes besegling blir automatisk beseglet til foreldrene. Dersom barn blir født i forkant, 

deltar også barnet i beseglingsseremonien i tempelet for å bli beseglet til foreldrene.  

Uttrykket ”Families can be forever” er viktig for informantene mine, og det går igjen på en 

rekke religiøse gjenstander. Hos Simon og Kathleen henger slagordet på veggen i form av et 

dekorskilt på stueveggen. De er i større grad enn de andre informantene opptatt av at det ikke 

er nok å være beseglet i tempelet, det ligger ikke en automatikk i at man gjennom 

tempelseremonien er sikret den evige frelsen. Med dette mener Simon og Kathleen at man til 

enhver tid må være lydig overfor Gud og følge hans lover for å ha mulighet til å få leve i 

evigheten sammen. Beseglingsseremonien er kun det første nødvendige steget på veien mot 

frelsen.  Simon mener at dette er et aspekt mange mennesker som er født inn i kirken i Utah 

glemmer, noe som bevises ved at det blant LDS medlemmer i Utah er blitt mer vanlig å 

benytte seg av uttrykket ”Families are Forever” i stedet for det opprinnelige ”Families can be 

forever”.  
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 Alle informantene mine trekker fram familien som det aller viktigste i kirkens lære gjennom 

dens funksjon i Guds frelsesplan for mennesket. Frelsesplanen kalles gjerne ”God‟s plan of 

happiness” av medlemmene, og den sikrer en overvinnelse av døden og erobring av det evige 

liv. Det er gjennom familiebåndene og ekteskapet man kan få innpass i Guds kongerike, den 

øverste graden av frelse og himmelrike man kan komme til.  

 

5.2.1 ”Divine design”  

LDS huset skal være en base som gir trygghet, kjærlighet og omtanke, samt opplæring i å 

være et godt og rettskaffent menneske. Det er i familien disse verdiene skal læres, for så å tas 

med ut i verden, både på misjonsreise, og den kosmiske reisen fra førjordisk liv, jordisk liv og 

til etter-liv. Sentralt for denne frelsesreisen er at man allerede i før-livet er skapt med et kjønn. 

Dette er helt sentralt for å forstå hvordan LDS medlemmene ser på sine roller og sitt liv på 

jorden. I kapittel 4 siterte jeg fra ”Family: A Proclamation to the World” av Det første 

presidentskap (1995) der man kan lese at kirken ser på ”kjønn” som noe meningsbærende, noe 

som forteller om hvilket spesifikt ansvar man har i livet på jorden i form av hvilket kjønn man 

er.  

I følge Det første presidentskap er det ”Divine design” som bestemmer ansvarsfordelingen 

mellom mann og kvinne. I ”Familiy: A proclamation to the World” er det fokus på det hellige 

og gudegitte ved ansvarsfordelingen, ved at det er ordinert av Gud. Mine informanter 

beskriver ansvarsfordelingen som naturlig. Denne naturligheten bunner i selve den fysiske 

kroppens funksjon. Menn er sterkere enn kvinner, derfor er de bedre i å gjøre fysisk arbeid og 

kvinner er bedre til å ta vare på barna, da det er kvinnene som har båret dem fram og gitt dem 

liv. Det er derfor naturlig i informantenes øyne at mannen er ute i lønnsarbeid og kvinnen er 

hjemme med barna.  

”Of course [there are differences between the genders]. I mean, we have different 

purposes and we have to have it, else we wouldn‟t be able to bear children. How he 

created Adam and Eve for the same reason; to multiply.” (Kathleen) 

Elizabeth mener det samme som Kathleen, at selve årsaken til at kjønn er et viktig tema i 

kirken er at man er født som mann og kvinne av en grunn, og det er at man innehar to 

forskjellige roller og egenskaper som er naturlig basert på kroppslige funksjoner.   
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Selv om den rådende tanken hos informantene er at det er naturlig å inneha egenskaper 

knyttet til kjønnet, i form av at kvinnen er bedre i å ta hånd om små barn, og mannen i å ha 

det overordnede ansvaret i form av å sette brødet på bordet blir det av Simon ikke lagt skjul 

på at det ikke alltid er slik. I følge ham er det slik at alle mennesker er født med visse 

egenskaper og talenter og disse bør man videreutvikle, men man burde allikevel følge de gitte 

ansvarsoppgavene fordi de er gitt av Gud. Dette er en tanke som ikke reflekteres av Todd som 

er mer bastant på at denne naturligheten er noe som ligger i alle mennesker i form av deres 

kroppslige funksjoner.  

Simon har også gjort seg noen tanker om hvordan denne tanken om kjønn som noe naturlig og 

gudegitt kan være problematisk: 

”The teaching I am familiar with, is The Proclamation of the Family which talks about 

gender roles and gender meaning. And of course no one ever talks about 

hermaphrodites or anything like that. I mean, if it was a clean cut as a doctrine, there 

wouldn‟t be such a thing.(…) It is like an ugly secret. Let us say a child is born with 

one arm, should that one exist? I mean… I think it is fair to say that it is not the way 

we were intended to be.” (Simon) 

Ut i fra Simons uttalelse kan man lese at man i henhold til kirkens lære om det naturlige og 

gudegitte, kan se at det eksisterer en prototype av det perfekte menneske. Men det finnes 

avarter av det naturlige. Simon fortsetter å utdype sine tanker om det naturlige og kommer inn 

på spørsmålet om homofile og lesbiske. 

“To me a greater question is the question of gay and lesbians. There are a lot of church 

members who are gay and lesbians, or not that many. I think many don‟t now they are 

gay. But it is like a black person joining the Nazis assemblies you know, not that there 

is animosity, but the doctrine itself is not friendly. If you are a gay person, you look at 

the doctrine and you look at the practice in the church… But I mean that they really 

shouldn‟t exist. I mean if you look at the doctrine you are foreordained to be a boy or a 

girl… so it doesn‟t add up. (Simon) 

Simon har flere homoseksuelle venner og tror ikke at man blir født heterofil for så å bli 

homofil, og at dette dermed ikke føyer seg inn under kirkens lære angående medfødt kjønn og 

egenskaper. Men allikevel synes han ikke synes det er en problematisk lære, og mener at han 

har lite kunnskaper om hva som skal til og hvorfor noen blir homoseksuelle. Og han mener at 

kirkens lære ikke sier at man nødvendigvis blir homoseksuell etter fødsel og at dette derfor er 

et åpent spørsmål som nødvendigvis ikke trenger å være problematisk. Ut i fra Simons 

uttalelser kan man si at det naturlige er til forhandling.  
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Utah er den staten i USA med flest barnefødsler per innbygger. En avgjørende faktor kan 

være den relativt høye andelen LDS medlemmer i staten. En av grunnpilarene i LDS teologien 

er at de himmelske foreldre får åndebarn som skal fødes på jorden med menneskelig kropp for 

å tilegne seg kunnskap og utvikle seg. Det vil si at Guds åndebarn venter på å bli født på 

jorden for å kunne fullbyrde sin frelsesplan. En naturlig konsekvens av dette er at LDS 

medlemmer blir oppmuntret til å føde mange barn, da det er ønskelig at så mange åndebarn 

som mulig skal få mulighet til å vokse opp i en praktiserende LDS familie og dermed kunne 

leve et liv i henhold til kirkens bud og leveregler.  

I en tale fra 1977 skriver Tanner fra De Syttiende følgende: 

”The whole purpose of the creation of earth was to provide a dwelling place where the 

spirit children of God might come and be clothed in mortal bodies and, by keeping 

their second estate, prepare themselves for salvation and exaltation. The whole 

purpose of the mission Jesus Christ was to make possible the immortality and eternal 

life of man. The whole purpose of mothers and fathers should be to live worthy of this 

blessing and to assist God the Father and his son Jesus Christ in their work. No greater 

honor could be given to woman than to assist in this divine plan, and I wish to say 

without equivocation that a women will find greater satisfaction and joy and make a 

greater contribution to mankind by being a wise and worthy mother raising good 

children than she could make in any other vocation.” (Tanner 1977) 

Tanner viser hvordan LDS medlemmene ser på livet sitt her på jorden. For dem er ikke dette 

livet en kamp om likestilling og selvrealisering, for dem er det jordiske livet en prøve og en 

etappe i det evige liv der man skal knytte familiebånd, ta del i Guds frelsesplan og fungere 

som Guds disipler i form av frelsesarbeid både som misjonærer og i tempelet der man 

arbeider med å frelse de døde. Rollene er allerede gitt av Gud og blir ansett av medlemmene 

for å være naturlige. Kirken legger stor vekt på hvor viktig og verdig rollen som mor er, og at 

ingenting kan overgå denne rollen i viktighetsgrad. Informantene er meget stolte av sin rolle 

som mor i familien og føler stor verdighet knyttet sine ansvarsområder.  

”[My most important role as a mother], I think is too keep a good spirit in the home. It 

has been said often that if mum‟s happy, that kind of sets the tone for if it is a 

harmonious home or not.” (Kathleen) 

Kathleen påpeker at hun via sin rolle som mor har et stort ansvar for å få hjemmet til å være 

harmonisk og mener at det dermed ikke er en betydelig rolle hun innehar. Alle de kvinnelige 

informantene er opptatt av deres rolle som mor og hjemmearbeidende. De kvinnelige 

informantene er opptatt av deres viktige rolle som består i å oppdra barn og skape et hjem som 

fungerer som en trygg havn for barna. Et viktig aspekt ved dette er at deres rolle ikke bare 
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består i å bære fram et barn som ikke bare er deres eget, men også Guds barn. Alle mennesker 

blir født med et guddommelig potensial i seg, da de er skapt i Guds bilde.  

Mannen i familien skal i henhold til kirkens lære råde over familien, dette er hans 

hovedansvar. Han skal sørge for at det er mat på bordet og at familiemedlemmenes behov blir 

møtt. LDS kirken er et hierarki, familien er i nederste del av hierarkiet og blir derfor 

organisert på lignende måte som de andre delene av hierarkiet, det vil si med en mann i 

ledende posisjon. Dette er fordi det kun er mannen som innehar prestedømmenøklene, og kan 

handle på vegne av Gud. Det blir hevdet fra kirkelig hold at mens kirken er et hierarki, er 

familien et patriarkat i hierarkiet. Far i familien innehar tittelen patriark. Da jeg spurte 

informantene om deres forhold til ordet patriark, var de mer opptatt av ordet i betydning av 

stillingen i staven (bispedømmet) som blir kalt for patriark, enn å snakke om mannen som 

patriark. Denne posisjonen i LDS hierarkiet kommer jeg tilbake til i kapittel seks. Selve 

patriarkat betegnelsen er integrert i LDS informantenes vokabular, men betydningen av den 

varierte mellom informantene. Julia sa at mannen har prestedømmet og dermed er patriarken i 

familien, med de fordeler det medfører. Elizabeth sitt kontante svar var at hun mente at 

patriarken og matriarken arbeider sammen for et godt familieliv. John tenkte først og fremst 

på faren til Elizabeth når han hørte begrepet patriark og mente at i selve betegnelsen patriark 

ligger det en mann, et familieoverhode som er sterk, trygg og kjærlig og som verner om sin 

familie. Med disse ordene oppsummerer han opp det informantene mener er de viktigste 

karakteristikkene av familiens patriark.  

På spørsmål om forholdet mellom det å ha prestedømmet for menn, og kvinner som ikke har 

prestedømmet, er svaret at mennene må jo få noen fordeler når kvinnene får bære fram barn, 

noe som er det viktigste i lys av Guds frelsesplan. Dette er en oppfattelse som går igjen hos 

informantene mine. Mannen innehar prestedømmet og kvinnen innehar moderskapet og dette 

er to komplementære roller. Mannen kan handle på vegne av Gud, men kvinnen føder Guds 

barn og innehar en sentral posisjon i Guds frelsesplan.  

Alle informantene har en klar forståelse av at man er født med et kjønn som har iboende 

egenskaper knyttet til seg. Basert på de fysiologiske forutsetningene til kjønnet har man 

naturlige ansvarsoppgaver som gjør at kvinnens fremste rolle i kirken og i familien er som 

mor, mens far i regi av sin rolle som patriark har det overordnede ansvaret i familien med å 

sørge for økonomisk inntekt og sørge for behovene til familiemedlemmene.  
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5.2.2 Mor i lønnsarbeid 

Til tross for det strenge skillet ”Family: A Proclamation to the World” (Hincley 1995) setter 

mellom kvinners og menns ansvarsområder på jorden, er det blitt mer vanlig at LDS kvinner 

går ut i lønnsarbeid. Dette er noe som tidligere ikke ble anerkjent av kirken, men som de siste 

årene har blitt mer aktuelt og ikke blir ansett som unormalt av informantene mine.  

 I følge informantene er det ingen skam for kvinner å være ute i lønnsarbeid, men det er viktig 

at ikke begge foreldrene er ute i arbeid dersom man har mulighet for at en kan være hjemme 

med barna. Økonomisk behov er en gyldig grunn i følge mine informanter til at kvinnen kan 

gå ut i fullt lønnsarbeid.  

”I think they [church leaders] are very, very accepting and it is very, very common. I 

think there are so many. Within the church I would say there is maybe 20-30 

percentages of mums who stay at home and the rest are working because they are 

under financial pressure. But (…) if ever possible you should try to stay home. They 

encourage you to kind of weigh out what is more important. But there are 

understanding and acceptance of it.” (Kathleen) 

At kirken har åpnet opp for at kvinner også har mulighet til å gå ut i lønnsarbeid er velkjent 

for alle informantene, men de legger vekt på at det skal ligge økonomiske årsaker bak en slik 

beslutning. Mine kvinnelige informanter legger heller ikke skult på at det ville vært tungt å 

måtte arbeide fulltid utenfor hjemmet i tillegg til å klare sine ansvarsoppgaver i hjemmet.   

”What is nice about being home (…) even when they go to school, I can be there in the 

morning and don‟t feel like I need to hurry. Like rush to get myself ready too and then 

if they need me at school I can go there and interact with the class and see how the 

kids are doing in the classroom setting and then be with them after school.” (Elizabeth) 

 

En slik naturlig ansvarsfordeling er for mine informanter for det første basert på at det er 

naturlig for en kvinne å ta vare på barna på bakgrunn av hennes livmor og nærhet til barnet, 

for det andre mener de kvinnelige informantene at de får det mer behagelig ved at de kan 

fokusere på denne oppgaven og slippe å ha et arbeid og skulle ta ansvar for i tillegg. Simon 

forteller om hvordan Kathleen og han endret praksis på ansvarsområder fra første barnet til 

andremann. Da de fikk sin første baby hadde delt på nattevåk og bleieskift og hadde endt opp 

utslitte begge to. Da de fikk barn nummer to avgjorde de at babyen skulle være Kathleens 

ansvar: 

”My job was to take care of Kathleen. Her job was to take care of the baby. And that 

really worked for us. I mean, at face value it looks like she was the looser get dumped 
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on with the baby, and I am like this king. But in reality, it worked because she took 

care of the baby and I took care of her. And I was able to love her, watch out for her. 

(…) If we were both splitting the duties and the baby, then no one were looking out for 

either of us, so we both kind of crash.” (Simon)  

I deres øyne var dette en omtanke for kvinnen og en slik ansvarsdeling gjorde livet enklere for 

dem som familie. 

På spørsmål om å la far være hjemme og mor være ute i lønnsarbeid har informantene 

forskjellige. Simon sier at det sikkert passer for noen, men at det virker unaturlig for ham, 

igjen basert på at moren gjennom sin graviditet har en helt annen nærhet og tilknytning til 

barnet enn det faren har. Todd på sin side avfeier spørsmålet med at det beste uansett vil være 

at mor er hjemme og far er ute i lønnsarbeid på bakgrunn av Guds frelsesplan og kjønnets 

iboende egenskaper. Julia er den informanten som er mest åpen for en slik total omvending av 

ansvarsoppgaver i henhold til ”Family: A Proclamation to the World”  

”I think whatever works for your family. I have heard families doing that, where the 

woman has a great job and some dads are great at that. Some dad are great cookers. I 

don‟t think the church really has a stand on who should be home and who should be 

working.” (Julia) 

Julia argumenterer for dette ved at mange ting i familielivet kun er mellom ekteparet og Gud. 

Og hun mener at kirken ikke blander seg inn i disse avgjørelsene. Men hun legger allikevel 

vekt på at det for henne naturlig at kvinnen er hjemme med barna da alle kvinner er født med 

et morsinstinkt og man er født til å ta vare på barna(”born to mother”)..  

”For starters I would say whether what people find works for them is great.(…) But I 

will like to say that it doesn‟t seem to make sense to me. Who is better suited to 

nurture a baby between zero and twelve months – obviously the mother. I have to say, 

I think what people are discussing isn‟t necessarily who is better suited or whatever, 

but I think they are saying what ought to be. And I respect that. If that is what they 

want to do, fine.” (Simon) 

Simon nærmer seg Julia i det han påpeker at man selv må velge for seg selv og at dette er et 

åpent spørsmål og en avgjørelse som må tas mellom ektefellene, men han legger lite skjul på 

at han mener at det trosser det naturlige til fordel for det politiske aspektet ved likestillingen. 

Samtidig fortsetter han med at dersom Kathleen virkelig hadde ønsket å gå ut i full jobb hadde 

han selvfølgelig sagt at det var noe de skulle gjøre. ”But I think on an average that in a way 

we do have different strenghts and weaknesses”(Simon). Han fortsetter med at det alltid 

finnes unntak av regelen og viser til et vennepar som har byttet om på ansvarsfordelingene der 

han er hjemme med småbarnet mens hun er ute i full jobb. Simon mener at de passer best til å 
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ha denne ansvarsfordelingen fordi det er mannen som er den omsorgsfulle og sensitive i 

forholdet.  

 

5.2.3 Ekteskap og likeverd 

Ekteskapet er helt nødvendig for at enkeltmennesket, mann som kvinne, skal oppnå den 

høyeste graden av frelse i LDS kirken. Mann og kvinne har ut i fra tanken om kosmos 

komplementære roller, og de trenger hverandre for å bli guddommelige. Den ene uten den 

andre er verdiløs i et frelsesaspekt. Dette gjør at både ledere i kirken og LDS medlemmer er 

opptatt av at de to kjønn er likeverdige, selv om de innehar to ulike roller med tilhørende 

ansvarsoppgaver i livet.  

” When it comes to gender, men and women are equal, and that is a huge thing. The 

Prophet in the church has given talks to make sure that everyone understands and 

respects women. Men and women are equal but have different roles. Women and men 

are better at different things, so it makes sense. Women usually take care, and men 

need to help. But the men provide for the family and the women do take care of the 

children. But it needs to be equal; the man needs to take care of the kids too. But it is 

better that he goes to work, but the husband should come home and clean the dishes.” 

(Todd) 

Denne likeverdigheten kan forstås på to ulike måter. For det første blir mann og kvinne ansett 

som likeverdige når det kommer til verdi i forhold til Gud. De er begge skapt i Guds bilde og 

innehar som Guds barn en guddommelig natur. For det andre blir det lagt stor vekt på av 

informantene at mann og kvinne trenger hverandre for å oppnå frelse. Mannen har 

prestedømmenøklene, men han må ha en kone for å nå den høyeste formen for frelse, og 

kvinnene trenger mannen med sine prestedømme nøkler for å bli komme til ”celestial 

kingdom”.  For det andre er informantene mine opptatt av at hvis de ikke følte at de var 

likeverdige som partnere, ville ekteskapet ikke holdt.  

For informantene er det en integrert tanke at de i form av sine to kjønn utgjør to 

komplementære roller som sammen skal føre dem til frelse. De to komplementære rollene kan 

deles inn i prestedømmeinnehaveren og moren. Mens mannen handler på vegne av Gud og 

verner om familien sin lever kvinnen ut sin gudgitte og naturlige rolle ved å få barn og ha den 

daglige omsorgen for dem.  
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5.2.4 Familiens funksjon  

Tilegnelsen av kunnskap og erfaring, i følge kirken, gjøres best innenfor rammene av en 

familie.  

For informantene mine er det familiens funksjon som den trygge havnen som er viktig. Det er 

her barna skal bli elsket og næret både fysisk og mentalt. Det er foreldrene som står for den 

første religiøse ”opplæringen” av barna. Ressursmaterialet som publiseres både på nett og i 

form av hefter og brosjyrer som distribueres til medlemmene er enormt, og danner et 

fundament for hvordan trosopplæringen innad i familien skal gjennomføres. Det største 

tiltaket fra kirkelig hold er ”Family Home Evening” som skal holdes i alle LDS familier hver 

mandag. På denne ukedagen er det tenkt at hovedfokuset skal være på kvalitetstid i familien. 

Kirken har også et oppsett på ulike leksjoner og oppbygginger av ”Family Home Evening”, 

der man starter med en bønn, for så å ta opp et tema knyttet til religion som gjerne kan knyttes 

opp til mer moralske aspekter i hverdagslivet til barna.  

Mine informanter var opptatt av Family Home Evening og mente at dette var et svært positivt 

tiltak for å få til og rydde tid til kvalitetstid med hele familien tilstede. Selv om det kommer 

maler fra kirken om hvordan familiekvelden skal settes opp og hva den skal inneholde, var 

dette maler som ikke ble holdt av alle mine informanter. Elizabeth og Simon var mindre 

opptatt av den religiøse delen av familiekvelden og mener at hovedfokus skal være på å ha det 

hyggelig sammen med hverandre. 

”Growing up, it[Family Home Evening] was a little bit more formal. It was always on 

Mondays, we always had like a song and a lesson. With my little family we sometimes 

just go swimming or we go out and build a snowman.” (Elizabeth) 

Selv om Elizabeth og Simon ikke nødvendigvis følger kirkens mal angående gjennomføringen 

av familiekvelden er det viktig for dem å lære barna sine moral gjennom kirkens lære. De 

prøver å snakke med dem om et religiøst prinsipp hver uke. Dette gjør de ved at de knytter det 

opp mot de daglige hendelser barna kommer ut for. Da mellomste barnet deres var fire år 

gammel, startet han å ta med seg ting hjem fra steder han var. De bestemte seg derfor at det 

var på tide å ta opp prinsippet om ikke å stjele.  

Viktigheten med Family Home Evening blir ytterligere eksemplifisert ved at den ikke blir 

begrenset til familier med barn, men også familier uten barn eller studenter som bor alene. 

Julia som er i starten av tjueårene og nygift med mannen Rob har familiekveld en gang i uken 

sammen med mannen. 
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”Rob and I do family evenings. In (…) there are not many members. In college there 

are four or five kids that are LDS. Sometimes we all get together, and we do family 

home evenings. When we were single we had wardfamilies and you would have a dad 

and a mum to have that support system. Rob and I moved across the country, we 

didn‟t know anyone, and we automatically had a family.” (Julia)  

Julia påpeker hvordan denne familien fungerer som en viktig støtte og trygghet og hvor viktig 

det er å ha dette i nærheten, i og med at de har flyttet fra sine egne familier. Som studenter får 

de dermed en reservefamilie tilknyttet den nye menigheten de kommer til. Et annet aspekt ved 

å fortsette å ha familiekvelden er at det for Julia er viktig å starte en slik tradisjon før man får 

barn, slik at det skal bli en god vane. Slik er Family Home Evening en tradisjon som følger 

LDS medlemmer fra barndom til alderdom. Det viktigste for mine informanter er at 

familiekvelden skal være koselig, gøy og virke samlende for familien og det er mindre fokus 

på de religiøse leksjonene. Familiesamværet skal være samlende for familien.  

Family Home Evening er kun én av flere religiøse praksiser i LDS familiene, og selv om det 

er større fokus på verdslige aktiviteter på familiekvelden enn det religiøse, så betyr ikke det at 

de religiøse aspekter blir neglisjert i familiene. Hos informantene legges det stor vekt på 

skriftlesning og bønn både på det individuelle plan og sammen som familie. Denne delen av 

religiøs praksis blir ansett som svært viktig, og åpner opp for det personlige forholdet til Gud 

som er sentralt for trosopplevelsen. Skriftlesning og bønn er noe som gjøres hver dag. 

Når det gjelder religiøs praksis i Simons familie mener han at dette er noe som naturlig går 

inn i de fleste aspekter i hverdagslivet: 

”the obvious is daily scripture studies, and I do personal scripture study. The Family 

scripture study, we usually do after breakfast before the kids go to school. (…) A 

weekly Family Home Evening, we have at Monday night. We also have a weekly 

family council which is not a command or anything, but we were recommended to do 

it (…). But most important is the small things like, let us say one of my kids does 

something selfish or hurtful. How do we correct the behavior and at the same time live 

according to the tenets of Jesus Christ? How do we do that in a loving manner and 

show that we care about them and at the same time outline that they need to change 

their behavior? That is just an example of how I practice my religion.” (Simon) 

Han er opptatt av dette at religionsutøvelsen skal være integrert i dagliglivet. Alt fra hvordan 

man behandler hverandre innad i familien, til bønn og skriftlesning til hvordan man opptrer 

ute i samfunnet. Denne oppfatningen deles av informantene. 

Informantene er opptatt av å føre et liv i henhold til kirkens lære og de er opptatt av den 

daglige skriftlesningen samt familiebønnen, noe som barna vokser opp med fra de er små. 
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Innad i familien dannes den første forståelsen av kosmos og meningen med livet. De vokser 

opp med foreldrene som rollemodeller og ser hvordan de deler ansvaret, begrunnelsen for 

deres ansvarsfordeling og hvordan de skal leve et verdig liv i lys av Guds frelsesplan. 

 

5.3 Vitnesbyrd og åpenbaring 

Religiøs spiritualitet er viktig for LDS medlemmene. Mens kirken har utviklet seg i en mer 

byråkratisk retning siden kirkens ekspansjon på midten av 1960-tallet har den mer mystiske 

religiøsiteten fra kirkens begynnelse blitt beholdt gjennom tempelritual og tanken om et 

personlig forhold til Gud. Det er viktig å se nærmere på dette personlige forholdet mellom det 

enkelte LDS medlem og Gud for å se hvordan dette manifesterer seg i henhold til kirken, som 

er hierarkisk og autoritær med Guds profet på toppen av kirkehierarkiet.  

Dieter F. Uchtdorf (2006) fra De tolv apostlers råd skriver at det er gjennom tre prosesser man 

mottar får et vitnesbyrd. For det første må man ha et ønske om å tro, for det tredje må man 

lese og studere de religiøse skriftene, for det tredje må man overholde Guds bud og følge hans 

vilje og for det fjerde må man faste og be. Alle disse elementene er viktige i informantene. 

Det er allikevel ikke alle LDS medlemmer som bærer et sterkt vitnesbyrd, i kapittel seks, 

kommer jeg nærmere inn på dette.  

For informantene er den personlige religiøse kontakten med Gud viktig, også i henhold til hva 

de velger å vektlegge av kirkens prinsipper, med dette menes ikke at prinsipper nødvendigvis 

ikke overholdes eller brytes, men ulike prioriteringer blir gjort ut i fra deres livssituasjon og 

familieliv. Flere av informantene mener derfor at dersom en familie ønsker å snu på den 

naturlige og gudegitte ansvarsfordelingen mellom mann og kvinne, så er dette en privasak. 

Simon, Kathleen og Julia er opptatt av det Simon kaller ”The Marriage Triangle.” ”The 

Marriage Triangle” er en betegnelse på et treveis forhold mellom Gud og de to ektefellene.  

We believe in, I think it is called the marriage triangle or something, and I totally 

believe in that. We have the husband and wife and God. And the closer we get to God, 

the closer we get to each other. So it kind of unifies us. (Simon) 

Da jeg spurte mine informanter om hvor de søkte råd og hjelp dersom de hadde behov for det 

kom ledere i kirken langt ned på listen. De var alle enige om at det først og fremst var 

ektefellen og Gud de søkte hjelp hos. For å komme i kontakt med Gud og få hans veiledning, 
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fastet de et døgn mens de ba til han. Deretter tok de en avgjørelse basert på det de mente var 

Guds vilje..  

Når det gjelder vitnesbyrd og åpenbaringer er det noe alle medlemmer kan få uavhengig av 

kjønn og alder. Skillet går mellom hvem man får åpenbaringer på vegne av. Presidenten i 

kirken får åpenbaringer for hele kirken. Ledere i ulike posisjoner nedover i kirkehierarkiet vil 

få åpenbaringer om de som befinner seg på nivået under i hierarkiet. Biskopen i menigheten 

vil for eksempel få åpenbaringer for menigheten sin. I familien vil faren som er 

prestedømmeholder motta åpenbaringer for hele familien, mens kvinnen kan motta 

åpenbaringer for seg selv og barna sine. 

 

5.4 Forholdet til den himmelske mor 

Menneskene på jorden er født av himmelske foreldre, bestående av Gud og hans kone. 

Kirkens lære er vag på dette temaet. Det er skrevet lite om henne, og den mest kjente 

”åpenbaringen” om henne er Eliza R. Snow sin hymne ”O‟my Father”, som jeg tidligere har 

skrevet om i kapittel 4. Det man vet om henne er at hun er Guds kone og at hun føder hans 

åndebarn. I 1990 nedsatte daværende kirkepresident Gordon B. Hinckley ned et forbud for 

LDS medlemmer å rette seg i bønn mot henne: 

”I consider it inappropriate for anyone in the Church to pray to our Mother in 

Heaven.(…) I find nowhere in the Standard Works and account where Jesus prayed 

other than to His Father in Heaven. . . I have looked in vain for any instance where any 

President of the Church . . . has offered a prayer to „our Mother in Heaven.‟ . . . I 

suppose those who use this expression and who try to further its use are well-meaning, 

but they are misguided.” (Hincley i Pearson 1992:240) 

 

Elizabeth husker knapt at det ble nedlagt et forbud mot å be til den himmelske mor og sier at 

hun uansett ble opplært hjemme til å be til himmelske far. Det teologiske prinsippet om den 

himmelske mor er kjent for informantene, men er en uintegrert religiøs forestilling som har en 

sammenheng med at hun i liten grad blir reflektert over og debattert av kirkens ledere. Slik 

sett er det ikke utviklet noen videre teologi rundt henne og informantene har derfor ingen 

klare tanker om hvem hun er sett bort i fra hennes rolle som mor til Guds barn. Kathleen er 

den som best klarer å uttrykke hvem ”Heavenly Mother” er og hva hun betyr for henne: 
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”I have to say . . . it is very comforting for me. I believe that we have a Mother in 

Heaven. And I think we don‟t hear much of her because Heavenly Father does protect 

her from all the cursing and the evils that are brought against him, and he knows how 

it is and how cruel it is. In our Family Night we talked about what virtue is. And I told 

my girls that when I think of Heavenly Mother, she encompasses all those things. I 

look forward to eventually meeting her.” (Kathleen) 

Kathleen er den informanten som er mest opptatt av den individuelle spiritualiteten og er også 

den som uttrykker klarest at hun føler et nært forhold til den himmelske mor og at hun har et 

bilde av henne basert på verdier knyttet til ærbarhet og dyd.  

Informantenes forhold til deres himmelske mor er således både nær og fjern. Nær fordi hun er 

en inkorporert del av deres tanker angående kosmos, det finnes ingen tvil om at det finnes en 

himmelsk mor, dette baseres på at menneskenes liv her på jorden speiler Gud sitt liv i 

himmelen. Dette er basert på læren om at Gud en gang selv har vært menneske og utviklet seg 

til å bli guddommelig. Dette er samme utvikling som menneskene også har mulighet til i 

henhold til Guds frelsesplan for mennesket. Samtidig er himmelske mor fjern fordi hun i følge 

kirkens lære og i følge Kathleens refleksjoner blir vernet av Gud; den himmelske mor sin 

hellighet skal beskyttes mot spott og spe.  

Det er verdt å merke seg forholdet LDS informantene har til sin himmelske mor i forhold til 

den relasjon man har til sin jordiske mor. LDS medlemmene blir oppdratt til å se opp til sin 

mor og respektere henne. Mor er svært viktig og ikke minst tilstedeværende i sine barns liv 

ved at det er hun som i følge kirken skal være hjemme med dem mens de er små. Fra kirkens 

lederskap publiseres det uttalelser og artikler om hvor verdig og hellig denne morsrollen er. 

Mor i himmelen er derimot fjern på samme tid som hun for mine informanter er nær. 

Nærheten kommer ikke av at de vet så mye om henne, men fordi der ser henne som et forbilde 

og et ideal. Mens barn henvender seg til sin jordiske mor, er denne relasjonen til himmelske 

mor brutt. For mennesker på jorden skal kun ha direkte kontakt med sin himmelske far. Den 

himmelske mor er nær fordi hun speiler det livet kvinnene lever på jorden – som mødre, men 

fjern fordi man ikke kan oppnå direkte kontakt med henne gjennom bønn. 

 

5.5 Mannen og kvinnen 

Jeg legger i dette underkapittelet hovedvekt på Simone de Beauvoirs teori om kvinnen som 

Den andre, men jeg trekker også inn legitimeringsbegrepet til Berger og Luckmann til slutt i 

kapittelet. 
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5.5.1 Kjønn  

Simone de Beauvoir tar i sin bok ”Det Annet Kjønn” (2000) et oppgjør med forestillingen om 

et medfødt kjønn. Hun mener at man ikke kan snakke om at man fødes som en kvinne eller 

mann.  

Det som informantene snakker om som naturlig er i følge Beauvoir menneskeskapt, en 

naturlighetstanke som blir reprodusert av menneskene. I dette naturlighetsregimet blir kvinnen 

omgjort til Den andre mens mannen er Den første basert på de underliggende og historiske 

maktstrukturene som har gitt mannen makten til å kunne omskape kvinnen som en Annen.  

I følge Beauvoir er spesielt rollen som mor med å gjøre kvinnen til den Andre. I LDS kirken 

er det nettopp kvinnens rolle som mor som er den viktigste i henhold til Guds frelsesplan. For 

mine kvinnelige informanter er det å bli mor det sentrale i deres liv, det gir dem en følelse av 

verdighet og ikke minst betydning i form av hvor viktig det er å kunne gi Guds åndebarn et 

fysisk legeme og jordisk liv. Det å være kvinne og bli mor er naturlig, og det er kvinnens kall 

i kirken. Beauvoir skriver at bakgrunnen for at det blir ansett for å være et naturlig kall for 

kvinnen å bli mor, er at hun nettopp har denne muligheten til å føre menneskearten videre og 

at det er en ”fysiologisk skjebne” (Beauvoir 2000:575). Beauvoir skriver videre at faktum er 

at ”det menneskelige samfunn aldri er overlatt til naturen” (Beauvoir 2000:575), og at det 

derfor ikke mulig å snakke om et naturlig kall, men at det heller er snakk om at tanken om 

kvinnens naturlige kall er et resultat av kvinnens posisjon i et samfunn dominert av menn og 

deres verdensforestilling.   

Kosmos bærer på sannheten for informantene. De er klar over og vet at det finnes både roller 

og forestillinger, men grunnlaget for hele deres forståelse og oppfattelse av kjønn er at det er 

noe som bærer på sannheten. Det er konstruert et univers hvor livet på jorden og livet i 

himmelen er en naturlig speiling av hverandre. Kjønnet konstrueres
17

 i denne speilingen av 

det himmelske. Denne konstruksjonen legges det grunnlag for i huset, der mann og kvinne 

speiler den himmelske far og mor.  

                                                           
17

 Kjønnsforsker Judith Butler retter i sin bok “Gender Trouble” (2006) kritikk mot en slik konstruksjonstanke, 
og setter spørsmålstegn til skillet man setter mellom “sex” og “gender”.  Hovedargumentet hennes er at et 
biologisk kjønn ikke kan bety noe uten det sosiale/kulturelle kjønnet, og at man i så tilfelle må snakke om både 
et biologisk og et kulturelt kjønn som er konstruert.  I følge Butler er kjønn performativt; det finnes ingen 
identitet bak en handling. Hvis det å være et kjønn kun er en effekt av å være kulturelt påvirket handlinger, da 
ville det ikke eksistere et solid, universalt kjønn (Butler 1990:9-11). 
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Følelsen av verdighet og betydning knyttet til morsrollen for mine informanter er viktig og 

gjør at de er stolte av sin rolle som mor. De kan ikke tenke seg noe mer givende og viktig enn 

nettopp det å bære fram et menneske og gi det liv. Beauvoir anerkjenner at mødre får en slik 

form for maktfølelse, men hun mener at dette ikke er ekte. Denne formen for maktfølelse er 

heller er med å gjøre henne til Den andre, ved at det ikke er kvinnen selv som sikrer seg 

selvstendighet, men at dette er noe hun sikrer seg gjennom barnet. Men barnet igjen gjør at 

moren vier seg fullstendig til dette og slik sett fritar henne fra å vie seg til andre mål 

(Beauvoir 2000:535). Beauvoir peker på hvordan dette kan ta fra en kvinne lysten til å gå ut i 

arbeid: 

”Det er av felles interesse å bestrebe seg på å forandre situasjonen, ved å forby at 

ekteskapet skal være en ‟karriere‟ for kvinnen. (…) Kvinnen hviler så tung på mannen 

fordi hun ikke får lov til å hvile seg på seg selv; han kommer til å bli befridd ved å 

befri henne, det vil si ved å gi henne noe å gjøre her i verden.” (Beauvoir 2000:573) 

Beauvoir skriver at problemet ligger i at kvinnen blir fratatt ansvar, hun mister sin 

selvstendighet ved å bli begrenset til sin rolle som mor, og at hun i større grad må hvile på sin 

mann. Beauvoir benytter seg av begrepene immanens og transcendens for å beskrive hvordan 

rollene til menn og kvinner manifesterer seg. I lys av hennes begrep kan man se hvordan LDS 

kvinnene står for immanensen og gjentakelsen av handlinger ved deres tilknytning til 

hjemmet, til barnestell og husarbeid, mens mannen er transcendent og oppnår frihet ved at han 

både får immanensen gjennom sin kone i hjemmet og er ute og deltar i samfunnet. De 

kvinnelige informantene mener derimot at det blant annet er dette som gjør dem lykkelige. 

Beauvoir mener det er umulig å være et fritt individ dersom kvinnens mulighet for 

transcendensen er borte, da den helhetlige rollen til kvinnen dermed vil gå tapt ved at hun er 

begrenset til huset (Beauvoir 2000:535). Mens informantene mine hevder at morsrollene er av 

de mest betydningsfulle i Guds frelsesplan og derfor i hele deres verdensanskuelse er dette 

arbeidet innenfor husets vegger ikke ”direkte nyttig for fellesskapet” (Beauvoir 2000:535). 

Det vil si at dette arbeidet kvinnen gjør i hjemmet kun får ”sin betydning og verdighet bare 

hvis det er integrert i eksistenser som overskrider matronen” (Beauvoir 2000:535). Hos LDS 

kvinnene får denne morsrollen sin verdighet og betydning gjennom Guds frelsesplan, og i 

følge Beauvoirs teori vil det være gjennom denne morsrollen hun rettferdiggjøres, og ikke 

gjennom seg selv (Beauvoir 2000:535). 

De kvinnelige LDS informantene mener at det at de slipper å gå ut i fullt lønnsarbeid gjør at 

de har en større frihet til forme dagene sine som de vil, og at selve hverdagen blir enklere for 

dem. I følge Beauvoir bidrar en slik tankegang til å omdanne kvinnen til Den andre.  
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”Den gifte kvinne er en slave som man må ha vett til å sette på en trone, ‟ sier Balzac, 

det er en regel at under alle ubetydelige omstendigheter må mannen tre til side for dem 

og gi dem første plass; i stedet for å la dem bære byrdene som i de primitive 

samfunnene, skynder man seg å befri dem for enhver tung plikt og enhver bekymring, 

det er på samme tid å befri dem fra ethvert ansvar.” (Beauvoir 2000:163-164)  

Beauvoir skriver at en slik tankegang er med på å omforme kvinnen til Den andre ved at hun 

blir frigjort fra ansvar til fordel for et enklere og lettere liv underlagt mannen.  

 

5.5.2 Komplementaritet og likeverd? 

I LDS kirken legges det vekt på at mann og kvinne er likeverdige. Denne 

likeverdighetstanken hos informantene mine bunner i at de ser sine roller som kvinne og 

mann som komplementære. Familien er for dem grunnsteinen i Guds frelsesplan for 

mennesket, og det er som familie man skal oppnå frelse. Frelsen oppnår man sammen. Slik er 

det fra informantenes syn; mann og kvinne sammen, med sine komplementære roller som er 

viktig. Kvinnen som mor og mannen som familiens beskytter. De danner et par som utgjør et 

godt team som sammen arbeider seg frem mot det celestiale himmelrike. 

I følge Beauvoir er det nettopp en slik oppfatning av likeverd som skjuler hierarkiet. Videre 

skriver Beauvoir at en slik oppfattelse av likeverd ikke er en god nok begrunnelse for å si at 

kvinnen ikke er Den andre. Den andre vil si å være en speiling av Den første, med andre ord; 

kvinnen eksisterer ikke for seg selv. Beauvoir mener at familien er en ”uoppløselig celle” som 

blir ”samfunnets mikrokosmos” (Beauvoir 2000:162). Ser man LDS familien i lys av 

Beauvoirs teorier vil man se at på bakgrunn av ansvarsfordelingen innad i LDS familien med 

kvinnen som mor, speiler dette hvordan samfunnet er (Beauvoir 2000:162). Her vil man da 

kunne se familien som en speiling av kirkehierarkiet, det vil si med mannen på den øverste 

tronen, lik kirkepresidenten, mens konen er redusert til administrator og hjelper. 

For informantene mine er deres dagligliv og følelser angående familieliv knyttet opp mot 

Guds frelsesplan. De forstår sitt liv på jorden i henhold til en etappe på reisen mot å oppnå 

den fullkomne frelsen. I kapittel fire viste jeg hvordan to av mine kvinnelige informanter var 

opptatt av og fremhever hvor viktig det er å angre sine synder og be om tilgivelse fordi ingen 

mennesker er feilfrie, til tross for at Davies (2000) i sin bok mener at dette aspektet ikke er 

viktig for LDS medlemmene.  
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Beauvoir beskriver i sin bok (2000) kvinnen hun kaller ”Mystikeren” (Beauvoir 2000:767). 

Hun tar for seg religiøse kvinner og deres kontakt med Gud. For mine informanter utgjør den 

direkte kontakten med Gud via åpenbaringer, bønn og vitnesbyrd en vesentlig del av deres liv. 

Den bidrar til at de ved denne muligheten for personlig kontakt, og muligheten for private 

avgjørelser mellom ektefellene og Gud, i større grad føler seg løsrevet fra et kirkehierarki. 

Beauvoir skriver at en slik tanke om kontakt med Gud og frelse er noe falskt som bidrar til å 

holde kvinnen nede som et objekt, og på samme måte som moderskapet frarøver kvinnen 

ansvarsfølelse for egen frihet. Igjen er det snakk om å bli rettferdiggjort av en annen, av en 

mann eller en gud enn det å ”rettferdiggjøre seg selv gjennom egne anstrengelser” (Beauvoir 

2000:794). Det å være avhengig av å bli rettferdiggjort av noen, vil medføre at kvinnen 

nødvendigvis blir Den andre sett i forhold til mannen. 

I et hierarki, der mannen innehar alle maktposisjoner i kirken, mens kvinnen er utelatt, vil det 

i følge Beauvoir være umulig å snakke om komplementære roller. Mann og kvinne er ikke 

likeverdige, selv om det tilsynelatende kan virke sånn. Mens LDS mannen har et stort 

handlingsrom; han kan agere i verden, han kan skape prosjekter, han kan realisere seg selv, er 

kvinnen i de aller fleste LDS familier begrenset til huslige sysler. Hun er ikke stengt inne, hun 

blir oppfordret til å bevare sine særegenheter, men basert på tanken om naturligheten er 

hennes rolle først og fremst mor. Det er den gudgitte ansvarsoppgaven kvinnen har på jorden, 

og det er gjennom denne hun kan oppnå frelsen. LDS mannen har prestedømmenøklene som 

man trenger for å komme inn i den høyeste graden av himmel etter døden, kvinnen er 

avhengig av at mannen deler disse med henne.  

 

5.5.3 Forholdet til de himmelske foreldre.  

Målet med Guds frelsesplan for mennesket er at LDS medlemmene selv kan utvikle seg til 

selv å bli Guder og Gudinner. For medlemmene er denne læren helt sentral for det livet de 

lever her på jorden. Som vi har sett er læren om den himmelske mor diffus og det er vanskelig 

å få et konkret bilde av henne. Kathleen var den av informantene som klarte å sette ord på 

hennes tanker om den himmelske mor og mente den himmelske mor bar mye av verdien av 

verdighet ved seg. De andre informantene bekreftet at det er snakk om både en himmelsk far 

og en himmelsk mor, og at disse er et bilde på hva man selv kan utvikle seg mot.  
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LDS feminister har interessert seg i dette aspektet ved kirkens lære og Carol Lynn Pearson har 

skrevet en artikkel der hun beskriver mangelen på kunnskap om den himmelske mor som å 

leve i et ”Motherless house” (Pearson 1992:231-232): 

”We live in a Motherless house. In our worship we are Motherless. In our hymns, our 

prayers, our scriptures, our temples, our religious discourse, we are Motherless. In the 

symbols that connect our minds and our hearts with our origin, we are Motherless. The 

double picture frame on our mantle that has a space for divine parents has only one 

picture in it – the face of a male.” (Pearson 1992:231-232) 

Pearson peker på at til tross for at det finnes en himmelsk mor, er hun fjern og at et resultat av 

dette er at mange LDS kvinner må arbeide hardt for å validere kvinneligheten, men at det har 

vært slik i så lang tid at det har blitt naturlig for kvinnene (Pearson 1992:236). 

Den himmelske mor er viktig nettopp for å forstå hva LDS kvinnen er, hva hennes rolle i 

Guds frelsesplan er, ikke bare på jorden, men også i etter-livet. Hva innebærer den høyeste 

formen for frelse for henne? Dette er enklere å sette ord på i forhold til menn. Hva er den 

himmelske far? Han innehar makt, han styrer en hel verden, det er dette mannen kan oppnå 

dersom han følger Guds lover og prinsipper. Det man vet om den himmelske mor, er at hun 

først og fremst er mor. Hennes evige oppgave er å føde Guds åndebarn. Det vil med andre ord 

tilsi at kvinnenes ikke vil ekspandere sin makt og påvirkning, men vil fortsette sin rolle som 

mor. Mens LDS kvinnen i dette livet har en begrenset periode der hun føder og oppdrar barn, 

for så å kunne realisere seg selv i større grad, vil hennes utvikling i høyeste formen for frelse 

gi henne det evige moderskap. Beauvoir peker på fraværet av kvinner i religiøse tradisjoner 

og hevder at dette kommer på bakgrunn av at kvinnene selv ikke hevder seg som subjekt, 

befinner seg i en religion skapt og definert av menn;  

”de har verken en religion eller en poesi som tilhører dem spesielt, de drømmer 

fremdeles gjennom mennenes drømmer. De dyrker de gudene som mennene har skapt. 

For å forherlige seg selv, har mennene skapt store mannlige skikkelser (…) Kvinnen 

blir derimot utelukkende definert gjennom sitt forhold til mannen.” (Beauvoir 

2000:198) 

Igjen peker Beauvoir på det at kvinnen ikke er noe i seg selv, sin selvstendighet får hun fra 

andre, sin verdi får hun fra andre, selve kvinnen blir definert ikke ut fra seg selv, men 

gjennom sitt forhold til mannen. Hvem er den himmelske mor? Hun er konen til Gud, hun 

defineres gjennom sitt forhold til Gud, noe annet utover hennes rolle som kone og mor vites 

ikke. Slik kan man se LDS kvinnen som Den andre, og posisjonen som Den andre forminskes 

ikke ved frelsen, den blir værende, den er statisk. På jorden er kvinnen gift med mannen, en 

uutviklet guddom som innehar prestedømmenøklene i form av sitt melkisedekske 
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prestedømme og sin mulighet til å handle på vegne av Gud; han er det handlende subjektet. 

Kvinnen er hans medhjelper, hun opprettholder og er Den andre som blir definert ut fra sitt 

forhold til mannen.  

 

5.5.4 Familien 

For mine informanter var det familien som trygg havn som var den viktigste funksjonen til 

familien. Alle informantene trakk spesielt frem ”Family Home Evening” som viktig i deres 

familieliv da dette var med på å skape en større tilhørighet blant familiemedlemmene. 

Familien fungerer i medlemmenes øyne som den institusjonen man skal oppnå frelse 

gjennom, dette blir spesielt viktig da familiebånd som er beseglet i templet ikke løses opp ved 

døden, men fortsetter inn i etter-livet.  

Bruker man legitimeringsmodellen til Berger og Luckmann (1992) for å se på LDS familien, 

vil man se at den også har andre funksjoner enn å skape rammer og trygghet for 

familiemedlemmene. Det er i familien barnet først får sine første erfaringer og danner sin 

verdensforståelse i tråd med kirkens og foreldrenes oppfattelse av kosmos. Selve 

legitimeringen er ikke nødvendig i første fase av institusjonaliseringen, der den fungerer i seg 

selv som en ”kensgerning” (Berger og Luckmann 1992:113), både i fellesskapet og for hvert 

individ. Det er når disse kjensgjerningene om kosmos skal overføres videre til neste 

generasjon det blir nødvendig med en legitimering av den rådende virkelighetsoppfattelsen. 

Virkelighetsoppfattelsen må ”forklares og rettfærdiggøres” (Berger og Luckmann  1992:113)   

LDS foreldrene står for de to første legitimeringsnivåene i Berger og Luckmanns 

legitimeringsmodell og fungerer dermed som legitimerende krefter, denne legitimeringen er 

svært viktig for kirkens i form av opprettholdelse av dens autoritet inn i neste generasjon og 

kan også forklare LDS kirkens vektlegging av å bygge et veiledningssystem rettet mot 

foreldre. 

 

5.6 Oppsummering  

I dette kapittelet har jeg sett nærmere på familien og ser hvordan kjønn og egenskaper blir 

konstruert. Jeg har vist hvordan kjønn blir sett på som naturlig basert på en speiling av det 

sanne – den himmelske far og mor. Videre har jeg sett på hvordan kirken og informantene 
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benytter seg av begrepet komplementaritet, og knytter dette opp til tanken om likeverd.  I 

følge Beauvoir er denne naturligheten ikke iboende, men en menneskeskapt konstruksjon som 

er med på å gjøre kvinnen til den andre. Ved å benytte Berger og Lucmanns legitimeringsnivå 

har jeg også sett hvor viktig LDS familien er for å legitimere kirken. 
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Kapittel 6: Kirken 

I dette kapittelet skal jeg se hvordan LDS kirken er organisert gjennom sitt hierarki og 

prestedømme, og jeg skal se nærmere på hvordan LDS medlemmene bruker det lokale 

menighetshuset. I kapittel 6.1 skal jeg beskrive hvordan den lokale menigheten fungerer som 

et møtehus for LDS medlemmene og hvordan kirkens søndagsskole fungerer. I kapittel 6.2 

skal jeg se hvordan kirkehierarkiet er bygget opp og fungerer, og i kapittel 6.3 se hvilken 

relasjon LDS kvinnene har til prestedømmet. I kapittel 6.4 beskriver jeg hvilke religiøse 

aktiviteter informantene gjør i tilknytning til menigheten sin og hvilket forhold de har til 

kirkekall. I kapittel 6.5 skal jeg ta i bruk Berger og Luckmanns(1992) legitimeringsmodell for 

å se hvordan autoritet og kontroll legitimeres i kirken og Simone de Beauvoir sin teori om 

kvinnen som Den andre for å se hvilken posisjon kvinnene har i kirkehierarkiet.   

 

6.1 Menighetshus 

Den lokale menighetens samlingspunkt har ulike navn, det blir kalt både kapell, møtehus og 

blant mine informanter blir det referert til kirke. Jeg vil benytte meg av møtehus, for å lage et 

skille mellom ”kirken” som blir referert til som LDS kirken som helhet, mens ”møtehuset” 

refereres til som samlingspunkt på lokalnivå. I Utah ligger møtehusene tett i tett og man er 

stort sett knyttet til menigheten etter geografiske grenser, men det finnes også menigheter som 

er knyttet til blant annet livssituasjon. Av disse kan det nevnes ”singelwards” som tjener som 

møteplass for single LDS medlemmer på søken etter en evig livspartner.  

Davies (2000) skriver at det er gjennom tre nivåer LDS kroppen får særskilte verdier og 

betydning, og det er gjennom tempelritene, i familien og i menigheten. Han skriver videre at i 

et frelsesaspekt komplementerer disse to nivåene av ”domestic” og ”ward” i LDS liv 

hverandre (Davies 2000:141). Søndager er den store menighetsdagen for LDS medlemmene 

og familiene samles i det lokale møtehuset og tar del i sakrament, vitnesbyrd og alders- og 

kjønnsinndelte aktiviteter som fungerer som søndagsskole for barn og voksne. De store 

parkeringsplassene utenfor møtehusene er fylt med biler og ut av dem strømmer pent antrukne 

LDS medlemmer. Mennene med hvite skjorter, mørke bukser og slips, kvinnene med skjørt 

og bluser. Hver søndag tilbringer familiene store deler av dagen i kirken. Dette setter preg på 

en stat der 78 prosent av populasjonen er medlemmer av LDS kirken. Blant annet holdes ikke 

idrettskonkurranser og lignende på søndag i Utah. 
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6.1.1 Søndag i menigheten 

En vanlig søndag i LDS kirken består av sakramentet om morgen. Her er alle samlet, både 

menn, kvinner, ungdommer og barn. Sakramentet blir utført av de yngste guttene i 

prestedømmet som har blitt ordinert til det aronske prestedømmet i 12-årsalderen. Dette er en 

av de første prestedømmeoppgavene de får i kirken. Medlemmene trenger ikke å faste eller 

bekjenne synder før sakramentet
18

. Davies (2000) påpeker at det er en ulik symbolbruk 

mellom LDS kirken og andre kristne trossamfunn, ved at LDS referer til Jesu kropp i 

sakramentet, men unngår en referanse til blod og korset. I følge Davies forsøker LSD 

medlemmene å unngå noen sakramentale referanser til Kristus som et offer(Davies 2000:39). 

Sentralt i kirkens lære er selve muligheten til å overvinne døden og leve et evig liv sammen 

med sin familie. Denne dødserobringen gjør at Jesus som den oppstandne fungerer som et 

emblem for LDS medlemmene.  

. 

6.1.1.1 Vitnesbyrdmøtet 

Etter sakramentet følger det en fellessamling for alle medlemmene med vitnesbyrd og 

hymner. Selve vitnesbyrdmøtet skiller seg fra kristne karismatiske grupper som bedriver 

tungetale (Davies 2000:129). I LDS kirken går en og en opp på et podium og får den sittende 

samlingens oppmerksomhet.  Selve vitnesbyrdet deles i en rolig stund, uten store fakter og 

høye stemmer, her deles personlige opplevelser. Davies skriver at vitnesbyrdmøtet og måten 

LDS medlemmet fører kroppen på beskriver en ydmykhet som også reflekteres i det han eller 

hun ytrer verbalt ved at det gjerne dreier seg om en takk til Gud (Davies 2000:129).
19

 

I følge Davies utgjør vitnesbyrdet et fundament for identitetsdannelse i et sosialt fellesskap 

(Davies 2000:129). Kathleen som har konvertert til LDS kirken som voksen snakker om 

vitnesbyrdet, og hvor viktig det var for henne personlig i konverteringsprosessen: ”You can‟t 

really read one page without there being something written about, or by the Savior himself, so 

I really connected with the Savior” (Kathleen). I LDS kirken er det en grunnleggende tanke at 

alle kan bære et vitnesbyrd uavhengig av alder og kjønn. I prosessen som ledet frem til 

                                                           
18

 Faste blir vanligvis ikke praktisert før sakramentet i kirken, unntaket for dette kommer en gang i måneden. 
Denne praksisen med faste en gang i måneden er en forlengelse av kirkens utstrakte veldedighetsarbeid. 
Medlemmene faster og donerer bort en pengesum tilsvarende to måltid til et veldedig formål. 
19

 Davies (2000) beskriver hvordan vitnesbyrdet foregår i henhold til kirken, men et vitnesbyrd også gjøres 
utenfor kirken, blant venner eller i familien, slik jeg viste i kapittel 5.  
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Kathleen og Simons konvertering var det en LDS kvinne og hennes vitnesbyrd som var 

springbrettet for at Simon og Kathleen ble LDS medlemmer: 

”During the time I had anxiety attack and the postpartum depression, Diana was 

visiting me and she bore the testimony of the Savior. You know, it is accounted for in 

Luke that he in the garden of Gethsemane bleeds out every pore for all of our sins and 

mistakes. And she was telling me about it, and got very emotional. And I was like; 

wow, she really believes in that! This made me think. It is powerful to believe in 

something like that.” (Kathleen) 

Samtidig som vitnesbyrdet er viktig for Kathleen og utgjør en viktig del av hennes religiøsitet, 

påpeker hun at tyngden som legges på selve vitnesbyrdet fra kirkens side også kan skape 

problemer. Kathleen knytter det opp mot tidligere studier som har vist at LDS kvinner har en 

hyppigere forekomst av depresjoner og bruk av antidepressiva enn den øvrige befolkningen.  

”I think it is also easy for women who grew up in the church and maybe don‟t have 

that strong witness of Christ, but grew up in the church and then feel so much pressure 

from their family and peers to fit in that they may put up an act. Sooner or later I think 

that ends up in a depression, because it is not yourself and then you feel guilty for that 

you have put up a show and you feel guilty that you don‟t have the faith you should 

have had.” (Kathleen) 

Kathleen nevner det sosiale presset som er knyttet til LDS medlemmenes vitnesbyrd, og 

mannen Simon påpeker også et slikt press knyttet til vitnesbyrd i kirken på spørsmålet om 

kirkens standpunkt til mødre som er ute i lønnsarbeid: 

”There is no shame in that [being a working mum]. But I know some people, let us say 

someone who are a faithful member of the church. I imagine they feel like everyone is 

staring at them and talking. Like on Mother‟s Day when they are talking about their 

contributions to their family. I am sure they are kind of a little hot on their seat.” 

(Simon) 

Det at kvinner bærer vitnesbyrd i kirken på lik linje med menn som innehar prestedømmet, 

mener informantene er viktig, og det er en del av tanken om at kvinner og menn er likeverdige 

i LDS kirken. Davies (2000) tar i sin bok ikke opp spørsmålet angående kvinners rolle i 

kirken, men nevner kvinnens posisjon i noen korte setninger i tilknytning til vitnesbyrdet. Han 

skriver at det er viktig ikke å overse at kvinner er aktive i den lokale menigheten til tross for at 

de ikke kan holde prestedømmeposisjoner i kirkehierarkiet (Davies 2000:129). Dette 

beskriver informantenes oppfattelse av kvinners roller i kirken. 
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 6.1.1.2 Søndagsskole 

Etter vitnesbyrdmøtet deles forsamlingen inn etter kjønn og alder. Barna fra 18 måneder og 

opp til 12 år deltar i ”Primary”.
20

 Ungdommer fra 12-18 år samles i kirkens ungdomsforening, 

og fra denne alderen deles ungdommene inn i kjønnsdelte grupper. Jentene deltar i ”Young 

Women” som ligger under ”Relief Society”. Guttene som fra 12 års alderen kan bli ordinert til 

det aronske prestedømmet deltar i ”Young Men” som ligger under LDS kirkens prestedømme. 

”Young Women” og ”Young Men” har hver sine manualer som de følger. Begge grupper 

studerer kirkens lære og skrifter, men mye av undervisningsmateriellet for guttene baseres på 

en forberedelse på å ordineres til det melkisedekske prestedømmet, og betydningen av dette. 

Kvinnene på sin side blir forberedt på hvordan veldedighetsorganisasjonen ”Relief Society” 

fungerer. Tanken om komplementaritet mellom mor og prestedømmeholder som jeg tok opp i 

kapittel fem, kan vi også se her ved at kirken skiller og sidestiller prestedømmet mot 

kvinneorganisasjonen ”Relief Society”. 

Menn over 18 år samles i det melkisedekse prestedømmet og kvinner over 18 år går til ”Relief 

Society”. Disse to gruppene følger det samme undervisningsmaterialet, men møter separat. De 

mannlige ledere styrer prestedømmesamlingen, mens det er kvinnelige ledere som innehar 

lederposisjonene i ”Relief Society.” Men kvinneorganisasjonen ligger under kirkehierarkiet, 

og som jeg skal vise i underkapittel 6.3 blir derfor organisasjonen direkte styrt av menn i 

lederposisjoner i hierarkiet.  

 

6.1.2 Menigheten og lokalsamfunnet 

Menigheten som samlingspunkt er viktig i den sosiale delen av LDS medlemmenes liv, og det 

springer ut mange aktiviteter fra møtehuset. Kathleen som konverterte sammen med mannen 

Simon i voksen alder, peker på hvordan LDS medlemmer er svært opptatt av lokalsamfunnet 

sitt. LDS medlemmene deltar gjerne aktivt i hverandres liv, med møtehuset som 

utgangspunkt. Kathleen hadde nettopp fått sitt yngste barn, og var kommet hjem fra sykehuset 

da det ringte på døren. Utenfor stod det flere kvinner tilknyttet den lokale menigheten, med 

                                                           
20

 Primary er delt inn i fire grupper; 18 måneder til to år, treåringer, fire til syv åringer og siste gruppen består 
av barn fra syv til tolv år. Disse gruppene følger en studieplan med studiemanualer utgitt av kirken. Dette er 
standardiserte manualer som benyttes i søndagsskolen av alle menigheter i kirken. Selve studieplanen er delt i 
to; ”general curriculum” som benyttes i de menighetene som ligger i områder der kirken er veletablert, mens 
”basic curriculum” blir tatt i bruk i land der kirken nylig har blitt etablert. 
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ferdiglaget middag til familien. Dette var på et tidspunkt før familien var blitt LDS 

medlemmer:  

”She brought a meal to us with a lot of sisters that I knew already. It was just the 

weirdest thing. Which I know was told by a spirit. A teammate of mine came here to 

visit, and said: „you have a lot of friends here in town.‟ And I said: ‟Not really, I have 

two or three that are really good friends and that is that. But I would really like to meet 

the woman who brought the meal over, because she only stood in the background and 

pretty much smiled.‟” (Kathleen) 

For Kathleen var dette begynnelsen på hennes interesse for LDS kirken og medlemmenes 

menighetsliv. I kapittel fem nevnte jeg hvordan kirken tilrettelegger for ungdommer som 

reiser fra familiene sine for å studere.  Dette eksemplifiseres også ved at hver LDS familie blir 

knyttet til hjemmelærere som kommer på hjemmebesøk en gang i måneden.
21

Disse 

hjemmelærerne skal ikke bare undervise familiene, men skal også fungere som hjelpere og 

kontaktpersoner. På spørsmål om et så tett forhold mellom menighetens medlemmer i visse 

tilfeller kan bli for mye, mener Julia at hun ikke tror det: 

”Not really. Sure I haven‟t been in that situation, but I mean, I am sure there are 

people out there that are kind of pushing it to the limit. But I mean, keeping service or 

doing things like that, can you ever do too much to other people? I have never had a 

situation where people have been to nosy. But I am sure there are people out there like 

that. But I have never experienced it.” (Julia) 

Det å ha et støtteapparat rundt seg var viktig for Julia når hun og mannen flyttet fra Utah for å 

studere, men det var også viktig for henne da hun var liten og faren ikke var LDS medlem. 

Moren som var aktiv LDS medlem dro alene med barna til kirken hver søndag. De eneste 

gangene faren dro i kirken var når Julia spilte piano i kirken. Men biskopen i menigheten 

visste at faren til Julia var en idrettsmann, og inviterte han til møtehuset når det foregikk 

sportsarrangement i menigheten. Slik ble faren knyttet til den lokale menigheten og 

konverterte til LDS kirken da Julia var ti år gammel. På spørsmål om hvorfor Julia tror faren 

konverterte sier hun at det nok er flere faktorer til dette, men en faktor var uten tvil at faren 

ble knyttet til menigheten gjennom idretten, og en biskop som ringte hver uke for å høre om 

faren skulle være med på trening 

 

 

                                                           
21

 Alle menn som er ordinert til det aronske og melkisedekske prestedømmet kan få et kirkekall som 
hjemmelærer. 
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6.2 Kirkehierarkiet  

Kirkehierarkiet består av verdige menn som er ordinert til det melkisedekske prestedømmet. 

Davies (2000) påpeker at de fleste av disse medlemmene øverst i hierarkiet består av individer 

som er ”tried and tested Mormons, focused on Salt Lake City but with duties extending over 

the entire world. These have demonstrated their obedience(…)” (Davies 2000:162). 

Det er med andre ord ikke hvem som helst av LDS medlemmer som kan nå disse høye 

posisjonene i kirkehierarkiet. Davies (2000) legger stor vekt på hvilken respekt det vises 

kirkeautoritetene fra LDS medlemmene, og hvordan LDS medlemmene benytter seg av 

begrepet ‟obedience‟ (Davies 2000:163). ‟Obedience‟ blir kun benyttet av en av mine 

informanter, Todd. Han var nettopp kommet hjem fra sine to år utstasjonert som misjonær. På 

spørsmål om hva som vil være hans viktigste ansvar som far svarer han det blant annet er å 

lære barna lydighet og moral. Som misjonær er man i arbeid for Gud og bestemmer svært lite 

over sin egen hverdag. Det er kirkens ledere som bestemmer hvor man skal utstasjoneres, 

hvor man skal bo, hvem man skal bo med, hvordan dagene legges opp og om man etter hvert 

skal bli sendt til et annet sted for å misjonere. 

De andre informantene mine er svært lite opptatt av selve kirkehierarkiet når de snakker om 

sitt religiøse liv, som er familie- og menighetsbasert. Samtidig er det flere trekk ved LDS 

samfunnet som viser det Davies (2000) skriver. Alle informantene er opptatt av og prøver å 

følge det de anser for å være Guds vilje, slik sett er ”obedience” et viktig ord for dem. Men i 

deres forståelse av ordet er det knyttet mer opp til deres direkte kontakt med Gud, og ikke via 

kirkens ledere. John som er gift med Elizabeth har selv tatt avstand fra noe av det som prekes 

fra hierarkiet og har også tatt til ordet for dette på møter i det melkisedekske prestedømmet. I 

ett tilfelle valgte han å forlate møtet for å gå hjem for å være med familien sin i stedet for å 

bruke av sin fritid for å delta på møtet. Dette er allikevel ikke en vanlig handling. John 

utmerker seg blant informantene ved å være den som i størst grad velger å gjøre det som føles 

riktig for ham, selv om andre kan oppfatte det som brudd på hva som er vanlig innad i LDS 

kirken.  

Informantene lever stort sett i henhold til kirkens prinsipper og følger kirkens retningslinjer 

angående levesett og religiøse prinsipper. På samme tid reflekteres ikke dette forholdet til 

kirkens øverste ledere i uttalelsene deres. De lever sine liv i familien og i den lokale 

menigheten. Det er her de lever ut sitt religiøse liv og de fokuserer på den direkte og 

individuelle kontakten med Gud. Av kirkens ledere er det biskopen de refererer til når det 
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gjelder lederposisjoner i kirkehierarkiet. Biskopen er menighetens leder og den lederen de 

stort sett forholder seg til. Biskopen har ansvaret for kirkebygget og menigheten. Det er også 

biskopen som foretar intervjuet av medlemmer hvert annet år i tilknytning til fornyelse av 

tempelanbefalingen.  

 

6.2.1 Prestedømmet 

Som prestedømmeholder har man det man kaller prestedømmenøklene, det vil si 

gjenopprettelsen av sannheten fra Gud til Joseph Smith. Grunnlaget for dette finner man i 

Matteusevangeliet der Jesus lover å gi nøklene til kongeriket til Peter. Disse nøklene 

innebærer en rituell makt man får gjennom tempelseremonier (Davies 2000:176). 

Alle mine mannlige informanter er ordinert til det melkisedekske prestedømmet, og to av dem 

har tjent to år som misjonær på et annet kontinent. Simon konverterte i voksen alder og har 

derfor ikke vært misjonær, han har allikevel muligheten til å tjene som misjonær når barna er 

voksne. Det er da vanlig at man som ektepar reiser ut som misjonærer sammen. Selve tanken 

om prestedømmet er vel inkorporert i deres forståelse av hvem de er og deres visjon av hva 

man kan oppnå. John fremhever at det som tiltrekker han mest ved LDS kirkens lære er at 

man selv kan utvikle seg til å bli guddommelig, og i siste instans å utvikle seg til å bli Gud 

med den makt det innebærer. På bakgrunn av sin rolle som prestedømmeinnehaver innehar 

faren i LDS familien tittelen patriark, og familien som forlengelse av kirkehierarkiet er et 

patriarkat i selve kirkehierarkiet. Som vi så i kapittel fem var det ikke først og fremst mannens 

rolle som patriark som ble knyttet til begrepet patriark av informantene, men stillingen som 

patriark i kirkens stav, som kan sammenlignes med et bispedømme.  

 

6.2.2 Stavspatriark 

Hver stav har en patriarkstilling. I følge Davies (2000) står patriarken noe på utsiden av selve 

kirkehierarkiet og er mer knyttet til en autoritet utenfor det rent juridiske og teologiske, og 

mer mot den spirituelle og private dimensjonen av LDS spiritualiteten (Davies 2000:196).  

Både Davies (2000) og Ostling (1999) påpeker hvordan øverste del av kirkehierarkiet er blitt 

mer tydelig som et hierarki og byråkrati, og i mindre grad preget av den spiritualiteten som 

kirken var preget av i sine første år. Byråkratiseringen var en nødvendighet da kirken fikk en 
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enorm vekst og utbredelse utover i 1900-tallet. Men selv om kirkehierarkiet er mindre preget 

av spiritualitet nå, viser informantenes uttalelser at spiritualiteten fremdeles viktig for LDS 

medlemmene gjennom deres åpenbaringer og vitnesbyrd. Stavspatriarken utgjør en viktig 

rolle for mine informanter, spesielt for de to konvertittene. Stavspatriarken er et erfarent LDS 

medlem som blir ansett for å ha en spesielt nær kontakt med Gud, og et av patriarkens 

ansvarsområder er å motta åpenbaringer på vegne av LDS medlemmene i staven, såkalte 

patriarkalske velsignelser. Den patriarkalske velsignelsen er basert på tanken om at alle LDS 

medlemmer hører til Israels Hus og den patriarkalske velsignelsen er en personlig åpenbaring 

som slutter med personens slektskap til Israels Hus (Davies 2000:197). 

Den patriarkalske velsignelsen blir gitt til LDS medlemmene ved håndspåleggelse og en 

åpenbaring fra Gud. Informantene mine viser en ærbødighet og ydmykhet når de snakker om 

patriarken i staven. Simon har et nært forhold til sin patriark, og påpeker at patriarkene som 

regel er eldre: ”that means wise, experienced, gentle and we would say very close and 

sensitive to the spirit”(Simon). Den patriarkalske velsignelsen har vært viktig for Simon, og 

han og Kathleen fikk sine sammen. Opplevelsen var veldig spesiell for Simon: 

”You can get a patriarchal blessing and it is amazing to me. Because you walk into this room 

and in many cases you have never met the person before”(Simon). Simon har en god venn 

som er stavspatriark, og Simon fremhever at oppgaven må være utrolig vanskelig: 

”I think it must be difficult, I actually asked him a few times because he was called to 

be a patriarch. I know he was struggling with it, and he was struggling so hard to 

become closer to the spirit. It is a massive test of faith. He is supposed to put his hand 

on someone‟s head and give them advice for their life and some things that are really 

prophetic. It is huge!” (Simon) 

 

Velsignelsen blir skrevet ned på et dokument og gitt til LDS medlemmene. Den blir ansett for 

å være profetisk og viser fremtidsutsiktene til det enkelte individ. Simon leser gjennom sin 

velsignelse dersom han møter på vanskeligheter i hverdagen for å se etter hjelp og løsninger.  

Patriarken i sin stilling innehar en mystisk autoritet i kirken, og mangler den juridiske 

disiplinærmakten som ledere i kirkehierarkiet innehar. Patriarkens rolle kan sees på som et 

bindeledd mellom Gud og det enkelte LDS medlem. I følge Davies (2000) kan LDS 

medlemmet gjennom sin kontakt med patriarken ”feel a direct command from God and thus 

be in touch with the heart and centre of the faith” (Davies 2000:2004). 
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6.3 Kvinner i kirkehierarkiet 

Flere intellektuelle LDS medlemmer har de siste tiårene krevd at LDS kvinner også skal få 

prestedømmet. Michael Quinn er en av dem som hevder at Joseph Smith mente at kvinner 

også hadde prestedømmet, men at dette ble omskrevet av senere kirkeledere.  

”For 150 years Mormon women have performed sacred ordinances in the Church of 

Jesus Christ of Latter-day Saints. Every person who has received the LDS temple 

endowment knows that women perform for other women the „initatory ordinances‟ of 

washing and anointing. Fewer know that LDS women also performed ordinance of 

healing from the 1840s until the 1940s. Yet every Mormon knows that men who 

perform temple ordinances and healing ordinances must have the Melchizedek 

priesthood. Women are no exception.” (Quinn 1992:365) 

Kirken tar sterk avstand fra slike uttalelser og publikasjoner, og i 1993 ble han og fem andre 

LDS intellektuelle utestengt fra kirken. Da artikler angående kvinner og presteskap ble 

publisert gikk ledere i kirken ut og tok avstand fra påstandene.  

Tanken om prestedømmet for kvinner er ikke utbredt blant gjennomsnitts LDS medlemmet, 

men er mer et tema som har dukket opp i intellektuelle kretser.  

”I think if you read the Bible, it is a lot of, I don‟t know why, but it is how I mean 

Adam had the priesthood. That is how it just was established. He had more 

responsibility because of it too. So it is a huge responsibility that I‟m glad not to have. 

Because I mean, I can still receive revelation for myself and the kids.” (Kathleen) 

Kathleens refleksjoner angående kvinner og prestedømmet reflekterer informantenes syn. I 

tilknytning til Davies (2000) sin kommentar om at kvinner på bakgrunn av sin aktivitet i den 

lokale menigheten og muligheten til å bruke sin stemme der ikke har det samme behovet for 

en innlemming i prestedømmet blir dette mer problematisk oppover i kirkehierarkiet der man i 

større grad merker konsekvensene av at kvinner mangler prestedømmet.  

Meg Wheatley (1992) som også er LDS medlem mener at problemet med kvinners mangel på 

prestedømme først blir klart i de administrative stillingene. For det er i de administrative 

stillingene man er nødt til å inneha prestedømmet. Det vil si at mens kvinnene er med på å ta 

avgjørelser i tilknytning til menighetsarbeid og familierelaterte avgjørelser, er de fratatt denne 

muligheten høyere opp i kirkehierarkiet (Wheatley 1992). Dette er svært viktig i henhold til 

LDS kvinnenes veldedighetsorganisasjon ”Relief Society”, der organisasjonsledelsen består 

av kvinner. Dette gjelder også organisasjonens presidentstilling. Mens organisasjonene i de 

tidligste årene var autonom og fri, ble den etter hvert innlemmet i kirkehierarkiet og flere av 
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oppgavene kvinneorganisasjonen tidligere hadde hatt ansvar for, ble nå utført av kirkens 

prestedømmeråd bestående av kun menn (Wheatley1992).  

”Between 1928 and 1937 the priesthood auxiliary movement consolidated all church 

activities and auxiliaries with priesthood quorums. Between 1960 and 1980 the lines of 

communications and decisionmaking for all programs, organizations, auxiliaries, 

publications, meetings, finances – every activity of the church – were realigned under 

male priesthood leaders, quourums, and correlation committees. Decision-making and 

administrative powers  of women were realigned under male priesthood leaders and 

boards.” (Wheatley 1992:154) 

Dette blir problematisk i henhold til at kirken legger vekt på at kvinner og menn er 

likeverdige. Kvinner får i langt mindre grad anerkjennelse for oppgavene de gjør i LDS 

kirken, da de ikke er med på de siste beslutningstakningene. Dette gjelder også utviklingen av 

undervisningsprogram i kvinneorganisasjonen i kirken. Wheatley beskriver det med at hun 

sjelden har sett kvinner med flere titler og mindre reell makt enn i de kvinnelige LDS 

organisasjonene. Lederstillingene til kvinnene i kvinneorganisasjonene innebærer et enormt 

organisasjonsarbeid, men kvinnene har ikke mulighet til å være med på avgjørende 

beslutninger og avgjørelser, da dette tas av ledere i kirkehierarkiet som innehar prestedømmet 

(Wheatley 1992:155). 

 

6.4 Religiøs aktivitet i menigheten 

I LDS kirken legges det stor vekt på å være aktiv i menigheten. Det betyr man deltar i 

kirkeaktiviteter utover samlingene i menigheten hver søndag. Et sentralt trekk ved LDS kirken 

er at alle posisjoner i kirkens organisasjoner blir besatt via åpenbaringer og kall.  

”In Mormon terms, the degree of faithfulness of an individual can be seen in the way 

an office is accepted and, when the times comes, is left behind not to mention the way 

in which the job is carried out during the period of tenure. The truly spiritual person 

will neither wish to selfishly hold a high office nor cling to it when the time comes to 

be „released‟ from it.” (Davies 2000:162) 

Davies (2006) mener det er verdt å se nærmere på hvordan troende LDS medlemmer legger 

vekt på at de er aktive i kirken, i motsetning til begrepet inaktiv. I følge Davies er LDS aktive 

i ordets virkelige betydning når de kaller seg selv for aktive LDS medlemmer og han knytter 

det opp mot lydighetsprinsippet i kirken (Davies 2000:142). 

Fire av informantene er opptatt av sine kirkelige kall og benytter seg av begrepet 

”opportunity” for å beskrive hvordan de ser på denne praksisen med kirkekall. Et kirkekall er 
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et kall som blir gitt til LDS medlemmer av biskopen i menigheten. Dette kallet blir gitt på 

bakgrunn av at biskopen har mottatt en åpenbaring om hvem som skal få kallet. Etter at 

biskopen har mottatt åpenbaringen tar han kontakt med det aktuelle LDS medlemmet, som 

igjen blir oppfordret til å gå i bønn for å kunne bestemme seg om han skal ta i mot kallet. John 

påpeker i denne sammenhengen at det ligger et sterkt press bak disse kallene, da biskopen 

spør på vegne av Gud.  

Julia, Todd, Simon og Kathleen er svært aktive i kirken.  Kathleen er leder i kirkens 

ungdomsorganisasjon for unge kvinner mellom 12 og 18 år og har spesielt ansvar for jentene 

mellom 12 og 16 år. De møtes hver onsdag kveld og har en eller annen form for aktivitet. Hun 

deltar også i ”The Relief Society” som har samlinger fire ganger i året. I tillegg til dette 

arrangeres det mange selskapeligheter innad i menigheten som hun er med på å arrangere. I 

tillegg bedriver menighetene gjerne utstrakt veldedighetsarbeid i lokalsamfunnet de befinner 

seg i.  

Todd bekrefter at de gjør mye frivillig arbeid i LDS kirken og han fremhever hvordan noen av 

stillingene, spesielt lederstillingene, krever mye tid. ”Bishops, they are working 30-40 hours a 

week. That is how much they believe in it, and they don‟t get paid for it” (Todd). Disse 

timene kommer i tillegg til en vanlig arbeidsuke, da kirkekallene blir utført på fritiden i tillegg 

til vanlig lønnet arbeid.  

Julia synes det er viktig å delta i menighetens aktiviteter og synes disse aktivitetene er artige, 

spesielt når det kommer til ulike arrangement som julefester og lignende. Hun har et kirkekall 

som seminar leder for High School elever. I Utah er dette seminaret innlemmet som en del av 

skoledagen og foregår hver dag. På disse seminarene lærer ungdommene om de hellige 

skriftene i kirken. I andre stater hvor disse seminarene ikke er en del av skoledagen, blir 

seminarene holdt i sekstiden hver morgen før skoledagen begynner, eller de har 

hjemmestudieseminar. Julia er lærer i hjemmestudieseminarer der elevene studerer skriftene 

hjemme for så å samles en gang i uken. Julia synes en viktig del av menighetsaktivitetene er 

det veldedige arbeidet. I tilknytning til juleselskapet i Julias menighet hadde de hjulpet 

trengende familier med mat og gaver, der alle medlemmene i menigheten bidro. 

John og Elizabeth som er gift, skiller seg fra de andre informantene. John deltar ikke alltid i 

menigheten hver søndag. I tillegg prøver de begge, selv om de definerer seg som aktive 

medlemmer, å redusere på tidsbruken på alt som er i regi av menigheten. De vil heller bruke 

denne tiden på familien som i kirkens lære blir fremhevet som den viktigste institusjonen, 



91 
 

men er altså ikke negative til noe aktivitet, og Elizabeth peker på at det å være aktiv i 

menigheten er positivt på mange måter. Elizabeth innehar et kall der hun hjelper til i kirkens 

barneorganisasjon som har samlinger to ganger i måneden. Det å ha en positiv innstilling til 

arbeidsoppgaver og livet generelt, blir ansett som viktige for informantene og denne positive 

holdningen går igjen i organisasjonsundervisningen i kirken: 

”I help Youths from ages 8-11, we have activities twice a month were we try to do 

service activities where we try to teach them. One of our last things, was like teach 

them how to do chores even. Not really teaching them how to sweep, but having a 

good attitude about it and be thankful.” (Elizabeth) 

Men til tross for at hun er positiv til det frivillige arbeidet i kirken ser hun også hvordan et 

press på å ta imot kirkelige kall kan føre til problemer: 

”I think I have read that a lot of especially the women in the church have a pretty high 

rate of depression, because they expect a lot of themselves. I think that is right. And I 

think the church is addressing that and are trying to tone things down a little bit. I 

haven‟t felt that personally, but I think that is because of my and Johns views on it.” 

(Elizabeth) 

Elizbeth fremhever at John og hun ikke føler at de behøver å være med på alt av 

kirkeaktiviteter, og at dette ikke bryter med kirkens prinsipper, men anerkjenner at det er et 

reelt problem at mange LDS medlemmer krever for mye av seg selv. 

Å være en aktiv deltaker i kirken er viktig for medlemmene. Mens Davies (2000) som 

tidligere nevnt skriver at det å være aktiv LDS medlem betyr at man bruker mange timer på 

frivillig arbeid i kirken reflekteres ikke dette av alle informantene jeg snakket med. Julia 

deltar i mange av menighetens aktiviteter, mens Elizabeth mener at fire timer i måneden er 

nok. Kirkelige kall utgjør en viktig del av det religiøse livet utenfor den tiden man tilbringer i 

familien og er viktig for LDS medlemmene i å danne en religiøs identitet.  

 

6.5 Autoritet i kirken  

LDS kirken er som vi har sett et hierarki bestående av  organisasjonsstruktur  med Guds 

levende profet på toppen av hierarkiet, og familien som institusjon på nederste nivået av 

kirkeorganisasjonen. Hovedfokuset vil i dette underkapittelet være hvordan autoritet 

legitimeres i dette hierarkiet. Jeg starter kapittelet med et underkapittel der jeg analyserer 

kvinnenes posisjon i LDS kirken med Simone de Beauvoir sin teori om kvinnen som Den 

Andre. I underkapittel 6.5.2 analyserer jeg selve det byråkratiske kirkehierarkiet med bruk av 
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Berger og Luckmanns legitimeringsmodell. I underkapittel 6.5.3 analyserer jeg den spirituelle 

delen av kirken og ser nærmere på legitimering av åpenbaring og spiritualitet.  

 

6.5.2 Kvinnens posisjon i kirkehierarkiet 

I kapittel fem benyttet jeg meg av Simone de Beauvoir sin teori om kvinnen som Den andre 

for å analysere kvinnens posisjon i familien. De kvinnelige informantene er aktive i sine 

menigheter. Det er varierende hvor mange timer de tre kvinnelige informantene nedlegger i 

kirkelige kall, men alle tre mener at de kirkelige kallene er viktige og bra for medlemmene. 

Det å gjøre ”service” – tjene noen, blir av informantene ansett for å være et viktig element i 

det religiøse livet i kirken. Men selv om kvinnene deltar aktivt på menighetsnivå har ikke 

kvinnene har adgang til prestedømmet og derfor heller ikke til lederposisjoner i kirken. 

Benytter man seg av Simone de Beauvoir sin teori om Det annet kjønn, vil man kunne se 

kvinnens rolle i kirkehierarkiet på en annen måte enn det kvinnene selv skisserer opp. Sentralt 

for Beauvoirs tanke om kvinnen som Den andre er at gjennom historiske og sosiale prosesser 

har mannen fått den dominerende rollen. Det er mannen som definerer verden og det er 

mannen som definerer kvinnen. I LDS kirken er det menn som sitter i alle makt- og 

avgjørelsesposisjoner i kirken. Kvinnene har mulighet til å motta åpenbaringer, men da kun 

for seg selv og sine barn og disse åpenbaringene plasserer seg innenfor et rammeverk som er 

skapt og definert av menn. De avgjørende åpenbaringene angående de større aspektene ved 

kirken og dens lære er begrenset til mennene gjennom deres prestedømme. LDS kvinnen har 

sin talerett,  hun er ikke undertrykket gjennom sine lovmessige rettigheter i det sivile 

samfunn, hun har mulighet til å ta ut separasjon og få skilsmisse , også innad i kirken. Men i 

et samfunn der hun er tildelt en rolle som mor, er det vanskelig å bryte ut av en slik rolle. 

 Dette forsterkes ved måten LDS kirken portretterer den himmelske mor, som er forbildet og 

emblemet på hva LDS kvinnen er og hva hun i forblir, selv om hun oppnår den høyeste 

formen for frelse. Portrettet av den himmelske mor er portrettet av en evig mor, som føder 

Guds barn i all evighet. Dette står i sterk kontrast til mannen som har verden og etter-livet 

som sin boltreplass som den Gud han kan bli.  

Benytter man seg av legitimeringsmodellen til Berger og Luckmann ser man at kvinnene har 

liten autoritet i kirkesystemet. Deres posisjon er distansert fra alle ”ekspert” posisjoner i 
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kirkehierarkiet. Det er mennene som innehar disse ekspertposisjonene som står for den 

avgjørende beslutningstakningen, og som skaper rammene for medlemmenes forståelse av 

kosmos og deres religiøse liv. Dette er problematisk i henhold til at LDS kirken legger stor 

vekt på at kvinner og menn er komplementære, og der det gjerne settes et likhetstegn mellom 

prestedømmet og ”Relief Society”. Dette for å legitimere det at kvinner kan ordineres til 

prestedømmet. For autoriteten i prestedømmet og kvinneorganisasjonen kan ikke 

sammenlignes, da selve presidenten i ”Relief Society” er avhengig av en prestedømmeholders 

endelige avgjørelse for å få gjennom en sak. Hvordan blir en slik ordning legitimert? For det 

første anser kvinnene ordningen for å være gudegitt – det er slik det er ment å være, det er 

Guds vilje. For det andre merkes denne avmakten i følge Wheatley (1992) først i de høyere 

nivåene i ”Relief Society”.  I lokalmenigheten vil man ikke merke denne mangelen på 

autoritet hos kvinner. Davies (2000) legger liten vekt på kvinnenes rolle i LDS kirken i sin 

bok og avgrenser tematikken om kjønn til et par linjer der han trekker frem kvinnens aktive 

deltakelse i lokalmenigheten. En oppfattelse som deles av mine informanter. De er like aktive 

i kirken som sine menn, og på lik linje med mennene kan de oppnå åpenbaringer og 

vitnesbyrd som gjør  at de ikke mener  at de har noen mindre makt enn mennene. I deres 

dagligliv var de fornøyde og følte seg frie og aktive. 

 

6.5.1 Det byråkratiske kirkehierarkiet 

På toppen av LDS hierarkiet troner LDS presidenten, Guds levende profet. Han har gjennom 

sin posisjon både en juridisk og spirituell autoritet. Da Joseph Smith grunnla LDS kirken i 

1830 var den i større grad preget av sin spiritualitet. Etter hvert som årene gikk og kirken 

vokste ble den spirituelle siden overskygget av et byråkrati. Et nødvendig trekk for å kunne 

samle en kirke som på 1960-tallet raskt spredte seg utover store deler av verden.  

For mine informanter er selve oppbygningen av kirkehierarkiet en selvfølge og et gitt faktum, 

ved at det er slik Gud har skapt det.  For å se hvordan en slik legitimering av en institusjon 

foregår skal jeg se på LDS kirken ved å ta i bruk Berger og Luckmanns (1992) 

legitimeringsmodell.  

Jeg viste i kapittel fem at LDS familien har en sentral rolle i legitimeringen av kirkens 

autoritet i henhold til legitimeringsmodellens to første nivåer, i form av legitimering av 

kirkens autoritet i overføringen av objektiverte verdier og kunnskaper til neste generasjon 
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LDS medlemmer. Legitimeringen på tredje og fjerde nivå faller på ledere i kirkehierarkiet og 

ligger utenfor rekkevidde for det vanlige LDS medlemmet. Lederne i LDS kirken er ikke 

religiøst lærde, det finnes ingen teologer i LDS kirken. Kirkens lære er basert på de hellige 

skriftene, Joseph Smith åpenbaringer samt åpenbaringer til kirkens ledere.  

Et sentralt trekk ved LDS kirken er at det er en åpenbaringskirke. Dette medfører at det stadig 

forekommer nye praksiser og endringer av kirkens prinsipper, som har behov for legitimering. 

I denne legitimeringsprosessen får kirkens øverste leder sin autoritet legitimert av Gud 

gjennom åpenbaringer. Nettopp i form av at kirkens leder er en levende profet, har han 

autoritet til å motta åpenbaringer på vegne av hele kirken. Dette gjelder også når det gjelder 

eventuelle endringer av eksisterende praksis. Eksempler på slike endringer er 

polygamipraksisen, og at mørkhudete menn ble nektet ordinering til prestedømmet frem til 

1978. Bakgrunnen for dette finner man i Mormons bok der det står skrevet om lamanittene:  

” And [God] had caused the cursing to come upon them, yea, even a sore cursing, 

because of their iniquity. For behold, they had hardened their hearts against him, that 

they had become like unto a flint; wherefore, as they were white, and exceedingly fair 

and delightsome, that they might not be enticing unto my people, the Lord God did 

cause a skin of blackness to come upon them. And thus saith the Lord God; I will 

cause that they shall be loathsome unto thy people, save they shall repent of their 

iniquities." (2 Nephi 5:21) 

Lamanittene hadde gjort opprør og ble merket med mørk hud.  Mørkhudede hadde derfor sin 

hudfarge på bakgrunn av deres tidligere synd mot Gud. Da kirken ekspanderte på 1960-tallet 

ble snart Brasil et aktuelt land å etablere kirken i, men utfordringene var store med en slik 

lære. Kirkepresident Spencer Kimball kunne gledelig gå ut i 1978 og annonsere at han hadde 

mottatt en åpenbaring om at prestedømmet nå var åpent for alle verdige LDS menn, 

uavhengig av hudfarge. Men til tross for åpenbaringene står fremdeles seksjonen om 

polygami i Lære og pakter og teksten angående de mørkhudede er ikke endret. Disse 

eksemplene viser hvor stor autoritet kirkens president og at hans autoritet til enhver tid 

overgår de hellige tekstene (Ostling 1999:94-108). 

Informantene er sterkt knyttet til åpenbaringspraksisen i kirken. Selv om informantene ikke 

var direkte opptatt av kirkehierarkiet og deres autoritet, blir kirkepresidentens autoritet 

legitimert ved en gjennomgående åpenbaringspraksis i alle nivåer i kirkehierarkiet. I henhold 

til Berger og Luckmanns legitimeringsmodell innehar derfor kirkepresidenten en stor grad av 

autoritet ved at det er han og hans rådgivere som står for det tredje nivået i 
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legitimeringsprosessen av institusjonen. På dette nivået skapes institusjonenes omfattende 

referanseramme(Berger og Luckmann 1992:115), og i en kirke som mangler teologisk lærde 

ligger legitimeringen i hendene på de som er på toppen av hierarkiet og har autoritet gjennom 

direkte åpenbaring fra Gud til å handle på vegne av kirken.  

På det fjerde og siste nivået av legitimeringsmodellen til Berger og Luckmann finner man de 

symbolske universer. Det er innenfor dette symbolunivers mine informanter lever sitt 

dagligliv og lever ut sine roller. I dette symboluniverset er livet en del av Guds frelsesplan og 

målet er den høyeste formen for frelse – evig liv sammen med familien og i utviklingen mot 

selv å bli guddommelig. Veien til målet preges derfor av å følge Guds lover og Guds vilje. 

Hva som er Guds lov blir ytret av kirkens president og hans rådgivere, i form av hans rolle 

som levende profet.  Det øverste lederskapet i kirken er dermed svært viktig for LDS 

medlemmene og mine informanter for hva de anser for å være Guds lov. Kirken og religiøse 

aktiviteter har en stor plass i kirkemedlemmenes liv, og veiledninger fra øverste hold blir 

stadig publisert for å sikre en lik praksis hos medlemmene. Dette forsterkes ved at det blir 

foretatt sanksjoner mot medlemmer som begår alvorlige brudd på kirkens lære.  

Som jeg skal vise kan Guds vilje bli oppfattet ulikt av hvert medlem eller hver familie basert 

på at hvert enkelt LDS medlem kan motta åpenbaringer, og ha direkte kontakt med Gud, men 

den vil i de fleste tilfeller ligge innenfor de rammene kirkens ledere legger gjennom sin 

autoritet legitimert av Gud.  

 

6.5.2 Spiritualitet og individuell autoritet 

Livene til mine informanter blir preget av både det autoritære kirkehierarkiet og den mer 

spirituelle religiøsiteten som er knyttet til den religiøse praksisen i kirken. Davies (2000) er 

opptatt av hvordan disse to komponentene spiller en vesentlig rolle i henhold til hvor mye 

makt og autoritet kirken har.  

Mine informanter er svært opptatt av sin direkte kontakt med Gud og føler at de på bakgrunn 

av denne står fritt til å ta avgjørelser for seg og sin familie. Ser man dette i lys av Berger og 

Luckmanns legitimeringsmodell vil man se at det er fra kirkens ledere en slik legitimering av 

autoritet til enkeltindividet kommer fra. Det er kirkens president som på bakgrunn av sin 

autoritet fra Gud har påvirkningskraft og bestemmelsesrett over hele kirken. Kirkens 
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lederskap legitimerer med sin vekt på menneskets frie vilje og enkeltindividets mulighet til 

kontakt med Gud, en viss form for autoritet hos hvert enkelt medlem. Denne autoriteten er 

viktig for mine informanter og utgjør en viktig del av deres daglige religionsutøvelse. Den er 

også med på å forme deres oppfattelse av et kirkehierarki som mindre styrende og 

kontrollerende overfor medlemmenes liv. Davies (2000) vinkler derimot denne dualiteten av 

spiritualitet og byråkrati over til å vise hvor mye makt og autoritet kirken og dens ledere har. 

Han viser til at kirkens president har juridisk makt til å sanksjonere medlemmer som bryter 

med kirkens prinsipper, i tillegg til å sitte på den høyeste formen for spirituell makt ved å 

være kirkens levende profet. For å beskrive dette benytter han seg av Rodney Needham sin 

modell og siterer han angående disse to formene for makt: ”This diarchy of jural and mystical 

forces describes what he called „the form of complementary governance of people” (Needham 

i Davies 2000:199). Davis anser nettopp denne formen for både disiplinær- og spirituell makt 

som en komplementær styreform over LDS medlemmene, ved at de til tross for sin autoritet 

til å motta private åpenbaringer, er underlagt den levende Profetens åpenbaringer og blir styrt 

av dette (Davies 2000:203). Dette kan man se i forbindelse med kirkens utstrakte bruk av 

kirkekall. Som John påpekte krever kirken mye av medlemmene sine i forhold til tidsbruk og 

kall i kirken, og å skulle si nei til et slikt kall er vanskelig da kallet kommer på bakgrunn av en 

åpenbaring fra Gud til biskopen. Med andre ord vil det å si nei, ikke bare være å si nei til 

biskopen, men også til Gud og gå i mot Guds vilje.  

Som jeg tidligere har skrevet er patriarken i staven en viktig religiøs figur for informantene 

mine, og som Davies (2000) skisserer har patriarken en særegen rolle i kirkehierarkiet. Han 

har ikke disiplinær og juridisk makt, men er innehaver av en spirituell autoritet i form av at 

han blir ansett for å ha et spesielt nært forhold til Gud. I følge Davies befinner han seg på 

mange måter mellom kirkehierarkiet og LDS medlemmene. Davies skriver at denne rene 

spirituelle rollen patriarken har er svært viktig for å fremstå som en spirituell autoritet i en 

sterkt byråkratisk kirke. Samtidig blir viktigheten av kirkens ledere presisert ved at man blir 

oppfordret til å ta kontakt med biskopen dersom man har behov for hjelp og ikke oppsøke 

patriarken i slike henseender (Davies 2000:204). Den spirituelle delen av det religiøse livet, 

og legitimeringen fra kirkens ledere av hvert enkeltindivids autoritet til å motta egne 

åpenbaringer for seg og sin familie, utgjør for medlemmene en viktig del av følelsen av frihet 

i en ellers så autoritær og prinsippstyrt kirkestruktur.  
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I lys Berger og Luckmanns legitimeringsmodell er det lederne og patriarkene i kirken som 

innehar spesialistegenskapene og som bidrar til en legitimering av institusjonen. Men på de to 

første nivåene av legitimeringsprosessen spiller familiene en viktig rolle ved at det er her 

verdisyn og enkle objektiveringer av hvordan verden er blir overført til neste generasjon. 

Samtidig er det viktig å se at kirkens sterke innflytelse også på dette nivået, ved at det 

publiserer et høyt antall info- og veiledningsmateriell knyttet til oppdragelse av barn, og at 

man deltar i kirkens standardiserte søndagsskole i menigheten fra man er 18måneder og ut 

hele livet. Dermed sørger menigheten for en slags likedannelse blant medlemmer som fritt 

velger å være en del av LDS kirken.   

 

6.5.4 Disiplin og lykke 

LDS medlemmenes liv blir preget av tre institusjoner; familien, menigheten og tempelet. 

Disse tre institusjonene har hver sin funksjon og betydning. Familien er den grunnleggende 

institusjonen i kirken som skaper lykke. Tempelet tydeliggjør og konkretiserer Guds 

frelsesplan, og bringer et større perspektiv på livet, for LDS medlemmene. I lokalmenigheten 

er det det sosiale fellesskapet og tilhørigheten, som fremheves av informantene. Samtidig er 

det tydelig at menigheten også har en annen betydning. LDS kirken er en amerikansk religion, 

og har derfor et amerikansk begrepsapparat. Det er av vesentlig betydning å se nærmere på 

hvilket begrep LDS kirken bruker på menigheten. De bruker ikke det vanlige religiøse 

begrepet for menighet; ”congregation”, men benytter seg av uttryket ”ward”. Ved å se 

nærmere på begrepets betydning, kan man se menighetens funksjon i et annet lys. I følge 

Dictionary.com, kan begrepet brukes i en lovmessig sammenheng: ”a person, esp. a minor, 

who has been legally placed under the care of a guardian or a court.”(Dictionary.com), “the 

state of being under the care or control of a legal guardian”(Dictionary.com), “a person who is 

under the protection or control of another”(Dictionary.com) og “a movement or posture of 

defense, as in fencing”(Dictionary.com).  Det blir klart at man kan i denne betydningen av 

“ward” kan se på menigheten som en kontrollinstans. Men hva er det som kontrolleres?  

Informantene mine legger vekt på at mennesket har en fri vilje, men hva som er akseptabel 

oppførsel og livsform blir definert av kirkens leder som mottar åpenbaringer på kirkens 

vegne. Informantene har selv valgt å være medlemmer av kirken, de er ikke tvunget av en 

instans. Men som LDS medlemmer er de også deltagere i det amerikanske samfunnet, og vil 
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stadig være i fare for å falle ut i synd. Et kontrollelement er derfor viktig for å skape en 

likedannelse av medlemmene. Kontrollen kommer både i form av det sosiale element, som 

binder de ulike medlemmene i menigheten til hverandre. I menigheten blir det i tillegg til de 

sosiale båndene, lagt opp til at medlemmene skal passe på hverandre, og følge hverandre opp. 

Kontrollen kommer også i form av søndagsskolen, der lærerne benytter seg av et standardisert 

opplegg nøye utarbeidet av kirken. Denne kontrollen sikrer at LDS medlemmene forstår og 

tolker de religiøse prinsippene likt. Videre er det av stor betydning at menighetens leder har 

en juridisk og disiplinær rolle. Er det et medlem som bryter de religiøse prinsipper, blir 

vedkommende fulgt opp av biskopen for å sikre at han eller hun kommer tilbake på ”riktig 

spor”. Følger man ikke biskopens direktiver, står synderen i fare for å miste sitt medlemskap. 

Mister man dette, mister man også muligheten til å komme til det celestiale himmelrike.  

Denne kontrollen og disiplinen legitimeres ved at informantene får noe positivt igjen. For 

informantene fører lydighet og disiplin til en lykke og frelse som gir et evig liv sammen med 

familien. De er stolte av sin selvdisiplin og sitt fokus på å føre et rettskaffent liv. 

 

6.6 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg sett nærmere på LDS hierarkiet. Det lokale menighetshuset er viktig 

for medlemmene, og det er på lokalnivå de knytter kontakt med andre LDS medlemmer. 

Kvinner er aktive i menighetsarbeidet og jeg har vist hvordan dette kan være med på å 

skyggelegge det tapet av makt kvinnene har i sin egen kvinneorganisasjon, ved at den er 

underlagt prestedømmet. LDS kirken trenger en legitimering for at den skal ha medlemmer 

som fritt og aktivt blir/forblir medlemmer. Som jeg har vist får kirkens president sin autoritet 

legitimert gjennom religiøse tekster og direkte av Gud gjennom åpenbaring. Videre blir 

lydigheten og disiplinen som kreves av medlemmene legitimert ved at de føler at de får noe 

positivt igjen.   
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Kapittel 7: Avslutning 

7.1 Kosmos og kjønn 

Som jeg har vist er det Guds frelsesplan for mennesket som står som ankerpunktet i hvordan 

informantene lever og innordner sine liv på jorden. De er her på jorden for å leve og bli 

beseglet som familie, det er gjennom familien de skal oppnå den høyeste formen for frelse 

som innebærer selv å bli Gud.  

Sentralt for denne tanken om guddommelig utvikling, er King Follett diskursen som beskriver 

at Gud en gang har vært et menneske, for deretter å utvikle sin guddommelighet gjennom 

erfaring og kunnskap og blitt Gud. Ut fra denne diskursen springer tanken om at hvert 

menneske innehar en viss form for guddommelighet ved at han eller hun har Gud og hans 

kone som foreldre i førjordiske livet før det blir født på jorden av jordiske foreldre. Denne 

guddommeligheten skal vokse og utvikle seg ved at mennesket tilegner seg kunnskap og 

erfaring i løpet av livet på jorden. Dette betyr ikke at alle mennesker har den samme veien å 

gå eller det samme målet å oppnå, for kjønn er et sentralt aspekt ved frelsesplanen. Kjønn blir 

man født med allerede i det førjordiske livet og hvilket kjønn man har bestemmer både veien 

og målet. Som jeg har vist oppfattes kjønnet og dens egenskaper som en gudegitt naturlighet 

av informantene, mens det av kirkens ledere betegnes som ”divine design”. 

 Selv om alle er skapt i Guds bilde eksisterer det ikke bare én Gud, men også en mor Gud som 

er Guds kone. Det er dette gude-ekteparet det jordiske ekteparet skal speile i sine liv og ha 

som mål for sin frelsesutvikling. Men hvordan speile den himmelske mor når hun er så 

fraværende som hun er i kirkens lære? Informantene er enige om at de himmelske foreldre er 

en viktig del av kirkens lære, men hvilket forhold de hadde til henne varierte og var for det 

meste preget av at man vet lite om henne. Kathleen var den av informantene som klarte å 

uttrykke klarest hvem den himmelske mor var for henne, og for henne var den himmelske mor 

selve symbolet på verdighet. Dette bildet av en himmelsk mor forsterkes av kirkens ledere 

som legger vekt på at den himmelske mor må beskyttes, nettopp på grunn av hennes spesielle 

verdighet og hellighet. 

 Hva er den himmelske mor? Hun er kone, mor, verdighet og hellighet. Hva er de kvinnelige 

informantene? De er først og fremst kone og mor, og de føler seg verdige og spesielle. De 

føler seg heldige over å få lov til å være mor, og fremhever denne rollen som spesielt viktig 

og verdifull i henhold til Guds frelsesplan. Det er morsrollen som er selve meningen med det 



100 
 

jordiske liv for kvinnene; stifte familie, styrke de evige familiebånd og skape et harmonisk og 

trygt hjem for sine barn, som også er Guds barn. I sin rolle som mor muliggjør kvinnene 

frelsesplanen for Guds åndebarn ved å la dem få ta del i det jordiske liv, som er en 

nødvendighet for å bli frelst. 

Kirken legger vekt på de kjønnede rollene sin komplementaritet. Mannen som 

prestedømmeholder og kvinnen som mor. Komplementaritetstanken produserer en følelse av 

likeverd for dem, da mann og kone er avhengige av hverandre for å komme til det celestiale 

himmelrike. Men vektleggingen av komplementaritet i kirken bidrar også til å skjule et 

hierarki og produseringen av Den andre, som Beauvoir er opptatt av. For handlingsrommet er 

ikke likt for mannen og kvinnen. LDS kvinnen er ikke begrenset til å holde seg innenfor 

husets vegger, hun tar aktivt del i den religiøse aktiviteten i den lokale menigheten. Men 

kvinnen er ekskludert fra LDS hierarkiet og alle maktposisjoner i kirken. Til og med 

lederstillingene i kvinneorganisasjonen er underlagt mannlige ledere i kirkehierarkiet. Hun 

befinner seg i et mannsdominert og mannsdefinert samfunn, og i denne sammenheng har hun 

svært lite autoritet. 

Ved å ta i bruk teorien til Simone de Beauvoir av kvinnen som Den andre har jeg vist at den 

naturligheten og komplementariteten som LDS kirken fremhever ikke er naturlig og 

komplementær, men er en menneskelig konstruksjon. En konstruksjon som er med på å gjøre 

kvinnen til Den andre. Hun er en speiling av den første – mannen. I et hierarki der kun menn 

har tilgang, vil hun nødvendigvis være Den andre. Mannen er den handlende i form av å 

inneha Guds autoritet til å handle på vegne av ham, og hvis mannen viser seg verdig og lever 

et Guds lov vil han selv bli som Gud.  Kvinnen er mannens kone, og mor til hans barn. Hun 

skal følge han som hans høyre hånd gjennom hele frelsesplanen, men i form av sin egen 

guddommelighet er målet hennes ikke makt, men å være en evig mor.  

Et funn på siden av det jeg studerte, omfattet forståelsen av anger på synd. Davies (2000) 

skriver i sin bok at anger på synd er noe som vektlegges av kirken, og anses som vesentlig for 

frelse, men at dette ikke praktiseres av LDS medlemmer. For mine informanter var dette tvert 

om et viktig aspekt ved religionsutøvelsen, og to av de kvinnelige informantene la spesielt 

vekt på dette. I henhold til Valorie Saivings analyse av syndsforståelse, er det interessant at 

det var to kvinnelige informanter som var spesielt opptatt av hvor viktig det var å angre på 

sine synder. I følge Saivings er den tradisjonelle kristne syndsforsåelsen preget av at den er på 

menns premisser ved at det oppfordres til å bli mindre egoistisk. Men kvinner som har ansvar 
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for hus og hjem setter andres behov for sine egne hver dag, og trenger ikke et ytterligere fokus 

på å være mindre egoistisk. 

 

7.2 Kontroll, disiplin og frihet 

Kirkepresidenten har den ledende juridiske og spirituell makten i kirken. For informantene er 

denne hierarkiske oppbygningen med kirkens president på toppen en selvfølge på bakgrunn 

av forestillingen om at det er slik Gud har skapt det. Informantene mine bruker mye tid på å 

lese religiøse skrifter, disse skriftene er viktige for dem, og legitimerer kirkens oppbygning og 

former deres forståelse av kosmos og verden. Men LDS kirken er en åpenbaringskirke noe 

som fører til at det vil forekomme endring i kirkens lære og praksis, dette har vi sett gjennom 

polygamisaken og åpenbaringen i 1978 som innebar at mørkhudede menn kunne bli ordinert 

til prestedømmet. Denne åpenbaringspraksisen i kirken gjør at kirkens president til enhver tid 

vil ha en høyere autoritet enn det som står i de religiøse skriftene, da han gjennom direkte 

åpenbaring har autoritet fra Gud til å handle på vegne av hele kirken. Denne spirituelle 

makten er viktig i en kirke der alle medlemmer kan få åpenbaringer fra Gud. I tillegg til den 

spirituelle makten har kirkens profet og ledere nedover i hierarkiet også en juridisk makt og 

har mulighet til å sanksjonere medlemmer som bryter med kirkens prinsipper. Denne 

sanksjonen er det i de fleste tilfeller biskopen i den lokale menigheten som har. 

Makten til kirkens ledere blir i mindre grad reflektert over av informantene, i deres dagligliv i 

familien og den lokale menigheten er det den personlige åpenbaringen som er i fokus.  Denne 

åpenbaringen er viktig for å forstå legitimeringen i kirken. Guds åpenbaringer som er 

tilgjengelige for alle LDS medlemmer uavhengig av alder og kjønn gjør at informantene ikke 

føler seg underlagt kirkens ledere. Det som preget mine informanter var den muligheten de 

som ektepar og familie har til selv å søke Guds råd, og innordne sine liv etter hans ønske. Det 

viktigste for informantene er at de føler at de følger Guds vilje. Dette er noe de får gjennom å 

søke hans råd i form av åpenbaring etter bønn og faste. Det er samtidig viktig å se dette i 

henhold til autoriteten til kirkens president som til enhver tid vil legge føringer for hva som er 

Guds vilje, da man kan si at også åpenbaringer er hierarkiserte i LDS kirken. Julia var den 

eneste av mine informanter som brøt med dette ved hennes vektlegging at selv ansvarsrollene 

for hvem som skulle være hjemme og hvem som skulle være ute i lønnsarbeid var noe hver 

familie selv måtte bestemme i samråd med Gud.  Dette er noe som bryter med kirkens 
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vektlegging av en både gudegitt og naturlig ansvarsfordeling som ligger til grunn for hele 

Guds frelsesplan for mennesket.  

Jeg har vist at tempelet, hjemmet og kirken utgjør tre institusjoner i livene til LDS 

medlemmene, som alle har sine særegne funksjoner og betydninger. I tempelet får 

medlemmene et større perspektiv over livet og livets mening gjennom tempelriter. I hjemmet 

skapes det en lykke og glede. Informantene svært opptatt av sin familie og legger ned mye tid 

i å pleie familiebånd. I menigheten skapes det et sosialt fellesskap med andre LDS 

medlemmer. Men som jeg har vist skapes det også en disiplin. I den lovmessige betydningen 

av ordet ”ward”, som er betegnelsen LDS medlemmene benytter på menigheten, kan man se 

at man kan se på menigheten som en kontrollinstans. I menigheten blir medlemmene 

oppfordret til å ta vare på hverandre og ta del i hverandres liv. I en kirke der brudd på 

religiøse prinsipper fører til sanksjoner fra biskopen, ligger det et kontrollaspekt ved at 

medlemmene har god oversikt over hva andre medlemmer gjør.  

Det er avgjørende at denne kontrollen og disiplinen blir legitimert, hvis ikke ville kirken ha 

mistet medlemmer. Medlemmene har selv valgt å være medlemmer av kirken, og de må føle 

at de får noe igjen for den harde disiplinen som kreves av medlemmene. For mine informanter 

var fundamentet lykke og glede. De føler at de lykkes i det som ansees for å være det viktigste 

i livet; å leve et liv i henhold til Guds lov. Den smale frelsesveien vil føre til den ultimate 

lykken; den evige familie og guddommelighet. 
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VEDLEGG 1  

Informasjonsbrev/informert samtykke 

I‟m a master student at the Faculty of Theology at the University of Oslo, Norway, and I‟m in 

the process of writing my master thesis.  

The theme is LDS family customs, and I am doing my research on how LDS families 

organize their family life in relation to the teaching and beliefs of the LDS church, and 

possible differences in interpretation of the church‟s doctrine, including views on male and 

female roles. 

The questions will touch upon subjects such as  

- Family structure 

- Division of domestic duties 

- Raising children 

- Marriage 

- Male and female roles 

I will use a tape recorder during the interview and take notes while we‟re talking. 

You will have the opportunity to decline at any time, without further explanation. All data 

will be anonymous and confidential, and all recordings will be deleted when the study is 

finished in 2009. 
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 VEDLEGG 2: Intervjuguide 

- Age? 

- Married? – in the temple? 

- How old were you when you got married? 

- Children? 

Church teachings and beliefs 

- The most important church teaching about marriage? 

- Divorce? 

- What implications do a divorce have on the eternal marriage? 

- How do you follow these teachings? 

- How important is the family in the church teachings? 

- What do you think is the most important teaching about family in the church? How is 

that reflected in your family? 

- What are the church teachings about birth control? 

- What is the ideal family life according church teachings? 

- What is the church teaching about gender? 

- How does the church look upon women that are working outside of the home? What is 

your view? 

Church activities 

- Do you attend church activities? 

- How much volunteer work do you do? 

Marriage and Family 

- What do you think are the most important factors in having a happy marriage? 

- How do you practice your faith in your family? 

-  Is it difficult to be a working mother in the LDS church? 

- How do you look upon your own role in your family? – do you wish anything could 

be different? 

- Householdduties? 

- Do you feel equal to your partner? 
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- What do you think about, when you hear the word patriarch? 

- What is your most important responsibility as a father/mother? 

- If you had problems in your family, who had you turned to, to get help? 

Heavenly Mother 

- What are the church relationship to the heavenly mother 

- How is your relationship to the heavenly mother? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


