
For at forstå baggrunden for, at John D. Lee endte i Lee’s Ferry, er man nødt til at kende 
lidt til mormonernes historie. 
 
De “sidste dages hellige”, også kendt som mormonerne, kom til Utah i 1847. Her skulle 
alverdens mormoner samles ved Zion, stedet deres bibel kaldte for “Place of The 
Refuges”, de forfulgte. 

Mormonerne følte sig forfulgte, siden deres grundlægger og leder, Joseph Smith og 17 
andre, blev dræbt ved Horns Mills, i Missouri. Deres nye leder Brigam Young leder dem til 
dalen ved Salt Lake, et område uden for USA. Han sender bud ud i verden, at alle 
mormoner skal samles der. 26.000 danske mormoner rejser i årene efter til Utah. 

På dette tidspunkt er Californien, Utah, Nevada og det sydvestlige USA på mexicanske 
hænder. I dalen bor der stort set kun indianere. 

I 1848 vinder USA krigen mod Mexico og det sydvestlige USA, herunder Utah, kommer 
under Washingtons ledelse. 

Mormonerne er ikke særligt vellidte. Især er deres flerkoneri for meget for amerikanerne.  
Da de nu er en del af USA, må mormonerne underlægge sig de fælles regler. 

Washington udsender William W. Drummond til Utah for at undersøge sagen. Drummond 
er en korrupt og drikfældig embedsmand, der oven i købet har taget sin elskerinde med på 
rejsen, men præsenterer hende som sin kone. Han er således på alle måder en tårn i øjet 
på mormonerne. Han informer præsident James Buchanan og pressen om, at 
mormonerne har snesevis af koner og modarbejder lovene. 

Præsiden, der er under politisk pres, bla. på grund af slaveriet i syden, demonstrer såkaldt 
politisk handlekraft og sender 2500 soldater fra Fort Lebenwurth i Kansas, mod de 
rebelske mormoner.

Utah krigen, der vil vare et år, er nu en realitet. 

Mormonerne ved, at hæren er på vej og Brigam Young ved også, at hvis mormonerne 
åbner ild mod hæren, vil mormonerne blive udryddet. 

Hverken mormonerne, eller den amerikanske hær ved, at 140 nybyggere er på vej, lige 
imod de bevæbnede mormoner. Nybyggerne, ledet af Alexander Flancher, opholder sig 
imellem hæren og mormonerne. De er, på grund af sne, vandret ad The Old Spanish Trail, 
en rute der ikke var særlig brugt. De gør holdt tæt på området, hvor en gruppe mormoner 
ligger klar og venter på hæren. 

Mormonerne ved ikke rigtig hvad de skal gøre ved denne gruppe nybyggere, der pludselig 
dukker op i deres område. De sender bud til Brigam Young, men afventer ikke hans svar.
En gruppe ledere John D. Lee, William Dane og Issac Haight beordrer, at man angriber 
nybyggerne, så hæren får en advarsel om, hvad der venter dem. Mormonerne har også 
flere Paiute indianere med sig.

Næste morgen angribes nybyggerne massivt. Nybyggerne tror at det er Paiute indianerne 
der åbner ild fra bakkerne og de dræber nogle af dem. Dagen efter, den 11 september, 



rider Lee, med hvidt flag, til nybyggerne, med besked om, at mormonerne vil beskytte dem 
mod indianerne, mod at nybyggerne nedlægger deres våben. Nybyggerne indvilger. Kort 
efter begår mormonerne en forfærdelig massakre og dræber alle de ubevæbnede 
nybyggerne, undtagen de børn, der var under 6 år. 
Senere kommer beskeden fra Brigam Young om, at lade nybyggerne rejse uhindret 
gennem området.

Massakren ryster hele det mormonske samfund og kommer på et særdeles dårligt 
tidspunkt. Man giver derfor Paiute indianerne skylden.  
 
Mormonerne skifter taktik og angriber hærens fødevarer konvoj, der kun har få soldater 
med sig. Uden at løsne et skud, tager de 1100 køer og brænder konvojens vogne. 
Resultatet bliver, at hæren ingen mad har og begynder at sulte og fryse, mens vinteren 
tager til i Utahs bjerge. Hæren trækker sig tilbage til nærmeste fort, for vinteren. Da foråret 
kommer, tilbyder Thomas Caine, en mormon venlig oberst, at mægle mellem parterne. 
Han får en aftale igennem, der tillader hæren at opholde sig i Utah og mormonerne lover 
at overholde loven. Mormonerne får endda en undskyldning for USAs behandling af dem. 
Ingen vinder krigen, ingen sårede, ingen døde, men mange til grin, ikke mindst præsident 
Buchanan.

Zion havde overlevet.
    
Tilbage står man med massakren i Meadow Mountains. Brigam Young gør hvad han kan 
for at sløre, hvad han ved om massakren. Man ved stadig ikke hvormeget han vidste. 
Brigam Young gør John Lee til syndebuk. Lee bliver deporteret ud af Utah og man giver 
ham penge til at etablere en lille færgeoverfart, over Colorado floden. Lee’s Ferry.

Først 18 år senere bliver Lee fanget i Panguitch og stilles for retten. Anklageren forsøger 
at bevise, at Brigam Young er involveret i massakren. Denne taktik betyder imidlertid, at 
vidnerne ikke kan huske noget, og 8 mormon nævninge, nægter at afgive deres stemme. 

Lee løslades, men ved at hans liv og ære hænger i en tynd tråd. Han er en paria for 
mormonbevægelsen, der ikke kan forene guds ord og en massakre på uskyldige.

En ny retsag forløber helt anderledes, for mormonerne og anklageren har indgået en 
hemmelig aftale. Anklageren får Lee, mod at han lader Brigam Young i fred. Lee bliver 
således hoved skyldig og vidnerne kan nu huske de bloddryppende detaljer. Mormonerne i 
nævningegruppen kender Lee skyldig og man anser ham for at have haft den ledende 
rolle. William Dane bliver frikendt, og Issac Haight forsvinder sporløst i ørkenen. Lee bliver 
således udråbt som ene skyldig. 23 marts 1877, tager US Marshalls Lee med til Meadow 
Mountains og skyder ham. 5 måneder senere dør Brigam Young.

Lee bliver begravet på kirkegården i Panguitch, Utah, ganske tæt ved Bryce Canyon.  
Hans gravsten er der stadig.

Han efterlod sig mange koner og børn. En del af hans børn døde som ganske unge af 
sygdomme og ulykker. Det samme gjorde mange af hans koner. Flere af hans koner forlod 
ham over årene. Nogle på grund af massakren, andre fordi han aldrig var hjemme, eller 
almindelig jalousi. Lee gifte sig med 19 kvinder. En enkelt gang med 3 på samme dag. 
Han fik 56 børn. 
 
Idag er 60 % af Utahs befolkning mormoner.


