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ABSTRAKT 
 

Denna C-uppsats är en deskriptiv studie av Amishfolket. Uppsatsens syfte är att ge läsaren en 
ingående beskrivning av Amish. Eftersom Amish består av många olika grupperingar är det, 
Old Order Amish, det vill säga den ursprungliga och mest konservativa gruppen som jag valt 
att studera. Jag refererar till den i uppsatsen under benämningen Amish. Frågeställningen som 
jag har arbetat efter är om livet som Amish är drömmarnas utopi. Informationen har samlats 
in via böcker skrivna av erkända Amishkunnare men även genom artiklar i ämnet. Internet har 
använts för att hämta hem bilder till uppsatsen. Uppsatsens slutsatser handlar i stort om att 
Amish har ett helt annat sätt att leva än vad vi har. Det är därför svårt att ge ett direkt svar på 
frågeställningen. Det är upp till varje läsare att själv bilda sig en egen uppfattning om Amish. 
Uppsatsen knyts samman med diskussioner, både löpande i texten och i en separat rubrik mot 
slutet. 
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1 INLEDNING 
 
Intresset för Amish väcktes hos mig, som för många andra, under 80-talet, när jag såg filmen 
Vittne till mord med Harrison Ford. Filmen blev enormt populär och många miljoner 
människor över hela världen såg den på biograferna. Filmen är i genren action men det som är 
så speciellt med den är att handlingen utspelar sig hos en Amishfamilj. Amish var, och är 
fortfarande, en helt okänd grupp för många av oss svenskar. När jag satt och funderade för 
några månader sedan över vad min C-uppsats skulle handla om föll sig valet helt naturligt när 
jag hemma hittade en artikel som jag sparat om Amish. 
 
  1.1 Syfte 
 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att ge läsaren en ingående beskrivning av Amish. Vilka 
de är, var de kommer ifrån, hur de lever, vad de tror på och så vidare. Förtydligas bör att 
Amish består av flera olika grupperingar, vilket ni kommer att få en inblick av i början av 
uppsatsen, men jag har valt att koncentrera mig på en grupp som heter Old Order Amish. Det 
är den grupp som är mest konservativ och som förändrats minst sedan sin ankomst till USA. 
När jag i uppsatsen skriver Amish talar jag alltså om Old Order Amish. Frågeställningen som 
jag arbetat utifrån är om livet som en Amishanhängare är drömmarnas utopi eller inte. Deras 
livsstil är så enormt olikt vår att jag tyckte att det skulle vara intressant att ge en bild av vad 
Amish är, vad de står för och hur de lever. Sedan är det upp till läsaren att bestämma sig för 
vad han eller hon tycker. Jag hoppas själv genom detta arbete kunna bilda mig en egen 
uppfattning. Åsikterna om Amish läror och leverne går isär hos många i USA, Amish 
hemland, och därför kommer jag även att ta upp vissa bitar som kan anses som dubbelmoral 
och därefter komma med egna kommentarer kring det. 
 
  1.2 Metod 
 
Jag har valt att skriva den här uppsatsen deskriptivt för att kunna ge en ingående beskrivning 
av Amish och jag har uteslutande använt mig av skrivet material till den här uppsatsen. Det är 
främst böcker som skrivits av erkända Amishkännare men även några av mindre kända 
författare. Dessutom har jag använt mig av en del artiklar som jag funnit via Artikelsök. Jag 
har medvetet valt att inte använda mig av Internet eftersom jag tyckte att informationen som 
fanns där inte var tillräckligt seriös. Bilder har jag däremot hämtat där. 
 
När det gäller tidigare undersökningar av Amish har det skrivits en hel del litteratur genom 
åren, främst på engelska. En man som heter Bryan Wilson har skrivit ett sociologiskt arbete 
som behandlat Amishfolket som en sekt. Markus von Martens, är en svensk doktorand, som 
har skrivit flera uppsatser om Amish. I en av dem analyserade han Amish utifrån en deskriptiv 
framställning av deras historia. Frågeställningen var då varför Amishfolket bestått. Martens 
har även kunnat studera Amish genom att bo tillsammans med dem, vilket är ganska så unikt 
eftersom de flesta Amish är väldigt skeptiska till utomstående. Randy Testa är en man som 
även han har bott hos Amish i syfte att studera dem. Hans bok After The Fire, var en av dem 
som jag läste och den var enormt lärorik. Den är uppbyggt som ett skönlitterärt verk istället 
för faktabok och den skildrar det dagliga livet hos en Amishfamilj. Både Testa och Martens 
har haft stor hjälp i sina efterforskningar av sin mentor John A Hostetler. Hostetler är född 
Amish men har valt att arbeta utanför sin samhällsgrupp. Idag är han professor i antropologi 
och sociologi i Philadelphia och han fungerar som en talesman för Amish. Hostetler har 
skrivit många böcker, inte bara om Amish utan även om deras religiösa släktingar mennoniter 
och hutteriter. Amish Society är ett standardverk som är skriven av honom och det har 
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omarbetats fyra gånger sedan det kom ut år 1994. Verket tar upp Amish utifrån ett inifrån 
perspektiv och den behandlar allt från rörelsens ursprung till nutid. 
 
Donald B Kraybill är en annan erkänd Amishkunnare. Han har skrivit flera böcker bland 
annat The Riddle of Amish Culture. Den är speciellt inriktad på Amish i Lancaster County. 
Boken är av mer analyserande karaktär än Hostetlers Amish Society. Kraybill behandlar 
Amishs förhållande till staten, riskerna med deras växande ekonomi samt deras kamp för 
överlevnad i det moderna samhället. Kraybill växte upp i en mennonitfamilj i Lancaster 
County och tillsammans med en fotograf, Lucian Niemeyer, skildrar han i boken Old Order 
Amish livet hos några Amish familjer. Eftersom Amish förbjuder fotografering är boken 
speciell i sitt slag eftersom den innehåller fantastiskt fina bilder. 
 

2 HISTORIK OCH GRUPPERINGAR 
 
Amish historia går långt tillbaka i tiden. Man kan säga att de uppkom år 1525 i Zürich i 
Schweiz då en utbrytarrörelse från protestantismen bildades. Rörelsen kallade sig anabaptister 
och de förespråkade då, precis som de gör idag, vuxendop eftersom de ansåg att man endast 
som vuxen kan bestämma sig för om man vill anamma den kristna tron eller inte. (M. Broberg 
1995) Anabaptisterna ville reformera kyrkan, mer än vad Luther och Calvin avsett, och de 
ville att kyrkan skulle vara skild från stat samt att bibelorden skulle tolkas bokstavligt. (P. 
Fredriksson 1996) Martin Luther, som själv en gång gjort uppror (mot den katolska kyrkan) 
var inte nådig mot de nya uppstickarna utan gjorde allt i sin makt att bekämpa dem.(M. 
Broberg 1995) Anabaptisterna kom att delas upp i olika grupper som alla förföljdes. En av 
grupperna som växte fram var mennoniterna. De leddes av en ung präst från Holland som 
hette Menno Simons. År 1936 bröt sig en schweizisk biskop, Jacob Ammann, ut från 
mennoniterkyrkan och den kristna grupp som han bildade kallade sig Amish. Ammann 
betonade vikten av separation från omvärlden och en enkel livsföring. (C. von Proschwitz 
2000) Det som främst gjorde att Ammann bröt sig ur och bildade en egen församling var att 
han ville införa shunning, vilket är en metod som går ut på att frysa ut medlemmar som vägrar 
att lyda församlingens hårda regler.(A.-M. Moltke-Hoff 1998) 
 
Amish var tillsammans med olika mennonitgrupper en förföljd grupp som många ville utrota: 
 

Amisherna var i århundraden en förföljd grupp som alla kunde enas om att 
försöka utrota. Det finns berättelser från 1700-talet om hur katoliker och 
protestanter ingick en tillfällig vapenvila för att få tid att kasta amisher på bålet. 
De som inte kastades i floderna i säckar, torterades ihjäl, brändes eller på annat 
sätt togs av daga, flyttade till bergen och emigrerade senare, under perioden 
1711-1860, till USA.1 

 
David Luthy berättar i boken Amish Roots – A Treasury of History, Wisdom, and Lore att de 
kom med ångbåt till Amerika, främst mellan åren 1727-1790 och 1815-1860. 
 
Amishfolket och mennoniterna slog sig ned i Pennsylvania, en stat som var känd för att vara 
religiöst tolerant. I Pennsylvania fanns kväkaren William Penn som lockade med löftet om 
religionsfrihet.(C. von Proschwitz 2000) Amish har lyckats med att ända in i våra dagar 
”frysa” den livsstil som de hade när de kom. I Europa finns det idag inga spår av Amish-
folket.(B. Leufstadius 1987) De flesta Amish slog sig som sagt ned i Pennsylvania närmare 

                                                 
1 M Broberg (1995) s. 31 
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bestämt i Lancaster County. I USA finns nu omkring 150 000 människor som kallar sig 
Amish och en halv miljon mennoniter. De lever i 22 av USA: s stater och de finns även 
representerade i Ontario i Kanada.(A-L. Haverdahl 1988) 
 
Amish har genomgått tre stora delningar (1877, 1910, 1966) i Lancaster County. Den första 
delningen skedde år 1877 och det var ett led i att Amish, i Midwest, delade på sig. Två 
grupper bildades, Amish-mennoniter och Old Order Amish, och de skapade egna 
församlingar. Inom fem år hade de två grupperna skapat sig egna gudstjänstlokaler. Den 
grupp som idag räknas som det traditionella Amish, heter Old Order Amish, och de fortsatte 
att samlas till gudstjänst i hemmen istället för att bygga en gudstjänstlokal som Amish-
mennoniterna gjorde. Amish-mennoniterna kom så småningom att bli mennoniter. 
 
Den andra delningen inträffade år 1910, då telefon, bil, elektricitet och mekaniska maskiner 
till jordbruket kom. En grupp som heter Peachey Amish bildades. De klär sig precis som Old 
Order Amish och kan därför lätt blandas ihop. Även till det inre är de lika varandra. Det som 
skiljer dem åt är att Peachey Amish accepterar evangeliska uttryck såsom söndagsskola och 
att de tolererar ny teknologi såsom telefon, bilar, elektricitet och traktorer. 
 
Den tredje delningen kom år 1966 då en grupp lämnade Old Order Amish för att de inte 
accepterade rörelsens syn på jordbruksmaskiner. Gruppen kallar sig New Order Amish. De 
har i sin tur sedan splittrats upp i massor av smågrupper som har olika toleransnivå när det 
gäller teknologi och gudstjänstlokaler. Sett på det stora hela har alla delningar genom åren 
varit bra för Old Order Amish för det har gjort att de bättre vet vad de står för. De har fått ett 
bättre grepp om gamla traditioner och de är väldigt måna om att behålla dem. (D. Kraybill 
1989) Old Order Amish delar in sina medlemmar i distrikt. Distrikten baseras på antal hushåll 
och inte på antalet individer. I normalt fall består ett distrikt av 30-35 familjer. När 
församlingen växer sig för stor så att de inte längre kan fira gudstjänst hemma hos varandra 
delas de. Ofta blir det en väg eller å som får dra gränsen mellan två församlingar.(M. von 
Martens 1997) 
 
En sammanhängande benämning av de olika grupperingarna finns och det är ”The Plain 
People”, översatt det enkla folket. Med termen menas alla religiösa grupper som har 
anabaptistiskt ursprung och lever ett enkelt liv. (M. von Martens 1997) Amish och mennoniter 
delar samma tro kring Bibelns grundläggande doktriner och kring dopet. Det som skiljer dem 
åt är klädsel, språk, inställningen till teknologi, religiösa ritualer och vissa bibeltolkningar. 
Namnet Amish skall uttalas med ett långt svenskt a.(C. von Proschwitz 2000) 
 
Idag lever alltså mennoniter och Amish sida vid sida i Lancaster County. 1993 firade de sitt 
100-årsjubileum där. (D. Kraybill 1989) 
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Karta över östra delen av USA. Tillgängligt på Internet: 
http://www.800padutch.com/amish.shtml [Åtkomst 2001-05-27] 
 

3 IDEOLOGI OCH SÄTTET ATT LEVA 
 
Varje år har Lancaster County 3,5 miljoner besökare (fakta från år 1988). Amishfolket är den 
absolut största attraktionen i den delen av landet och kanske den mest äkta av USA: s 
sevärdheter. Tvärt om vad man kan tro, var Amish en stor turistattraktion, långt innan filmen 
Vittne till mord. (A-L. Haverdahl 1988) Filmen handlar om en Amishpojke som blir vittne till 
ett mord. Polismannen som har tar hand om fallet inser snart att både hans eget och pojkens 
liv är i fara då det visar sig att några poliskollegor är inblandade i mordet. Polismannen och 
pojken gömmer sig därför på en Amishbondgård för att vara i säkerhet.(L. Ulvenstam 1985) 
Filmen spelades in sommaren 1984 i Lancaster men alla Amish var emot den och många 
protesterade. Anledningen till det var/är att Amish är motståndare till TV, film och 
fotografering. De ville därför inte framställas i det medium som de i vanliga fall tar avstånd 
ifrån. Den andra orsaken var att Amish, som är motståndare till publicitet, insåg att en 
spelfilm skulle innebära just publicitet mot dem. Som en tredje orsak kan nämnas att Amish är 
emot det som de kallar världslighet och Hollywood symboliserar ju verkligen en värld med 
sex, lögner och våld. Det blev heller inte bättre av att Harrison Ford, som spelar polismannen 
i filmen, slåss i en scen då han är klädd i Amishkläder. En Amishledare sa: “If our principles 
were to fight, I feel we could go to court and get an injunction on the basis of misrepresenting 
the Amish, but this is not our way.”2 Onödigt att nämna är kanske att inga Amish deltog i 
inspelningen av filmen. (A-L. Haverdahl 1988) 
 
Det som är speciellt utmärkande för Amish är att de sätter stor tilltro till Bibeln och att de 
använder den till att hämta kunskap om hur de skall lösa eventuella problem i det dagliga 
livet. (D. Kraybill 1989) Ett annat tecken på att de är helt igenom religiösa är de namn som 
samhällena i Lancaster fått. Ett av dem heter till exempel Paradise. Amish talar ett språk som 
kallas Pennsylvania Dutch (holländska), men egentligen borde det hellre kallas för 
Pennsylvania Deutch (tyska), eftersom det är en gammal tysk dialekt. Dialekten har bevarats i 
300 år. (B. Leufstadius 1987). De flesta Amish kan dock tala tre olika språk: dialekten som 
används i hemmen, högtyska när det är ceremonier i gudstjänsterna och engelska när de 
kommunicerar med grannar som ej är Amish eller när de gör affärer med utomstående. (C. 
von Proschwitz 2000) Dialekten är en stark symbol för Amish och små barn kan bara tala den. 

                                                 
2 D Kraybill (1989) s. 225 

http://www.800padutch.com/amish.shtml
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Dialekten tillsammans med högtyskan är en länk till deras förflutna och de fungerar som slags 
helig kommunikation med Gud. (D. Kraybill 1989) 
 
Amish har en väldigt stark sammanhållning. De tar hand om sina sjuka och gamla. De betalar 
skatt men vägrar att ta emot socialbidrag. (B. Leufstadius 1987) Det är för att de oroar sig för 
att samhället då skall vilja kontrollera dem. Byråkrati, i vanlig bemärkelse, existerar inte i 
Amishs värld men däremot har de olika kommittéer som sköter ärenden med staten. (D. 
Kraybill 1993) Amish intresserar sig inte för politik och de röstar i allmänhet inte i val. (K. 
Nordman 1986) Kyrkan förbjuder inte val och därför kan de hända att de röstar om det gäller 
någon stor lokal fråga som till exempel markfrågor. (D. Kraybill 1993) 
 
En egenhet jämför med andra religiösa grupper är att de inte försöker sprida sin lära vidare 
och de har inga missionärer. (K. Nordman 1986) Amish vägrar också att göra 
militärtjänstgöring. De anser dessutom att all form av högmod är förbjuden och därför får inte 
medlemmarna prata i radio, vara med på bild eller stå med namn i tidningen. De lyder det 
bibelord som säger: du skall icke göra dig någon avbild, vare sig av det som är i himmelen 
eller på jorden.” (B. Leufstadius 1987) Det kan anses lite konstigt att Amish inte får 
fotograferas när det i affärerna i tätorterna finns vykort, posters och böcker av dem att köpa. 
Ekvationen går inte riktigt ihop men det ger Kraybill en förklaring till i sin bok Old Order 
Amish och förklaringen är den att det ofta är mennoniter som poserar på vykorten och inte 
Amish. Mennoniter har ingen lag som säger att de inte får fotograferas men själv reagerar jag 
på att det är konstigt att Amish tillåter att de används i ett sådant syfte. (A-M. Moltke-Hoff 
1998) 
 
När man reser genom Lancaster County ser man lätt var Amish håller till. Eftersom de är 
motståndare till ny teknologi finns det inga telefon- eller elledningar och eftersom de inte har 
några bilar syns det spår efter hästspillning och hjulen från vagnen som spänts efter hästen. 
Andra kännetecken är väderkvarnar och långa tvättlinor med kläder på tork. (L. Ulvenstam 
1985) När mörkret faller blir det alldeles svart på landsbygden. Eftersom Amish inte använder 
elektricitet är det stearinljus som lyser i deras fönster.(I. Eriksson 1985) Ett typisk amishhem 
är utan tapeter, tavlor, speglar eller fotografier. Det som drar blickarna till sig är istället 
vackra handsnidade möbler och oljelampor. Fönstren har gardiner gjorda av mörkblått 
enfärgat bomullstyg. Ingen flärd får uttryckas. Såväl insidan som utsidan av huset är 
vanligtvis målat i vitt och grått och ytterdörren brukar aldrig ha något lås. (K. Nordman 1986) 
 

 
 

Bild på Amishs hus. Tillgängligt på Internet: http://www.amish-
heartland.com/nov_photolibrary.html [Åtkomst 2001-05-27] 

 
Amish har sitt eget sociala säkerhetsnät. Den går ut på att alla hjälps åt om någon hamnat i 
kris. Ekonomi och samhälle hör ihop för Amish och om man tittar på ordet ekonomi, som 
kommer från grekiskan, betyder det hushåll. Det är därifrån Amish har hämtat sina tankar, om 
att deras samhälle skall vara som en enda stor familj. (R-M. Testa 1992) Om en lada brinner 
ned får de personer som drabbats pengar till nytt virke ur en gemensam fond. Alla hjälper 

http://www.amish-heartland.com/nov_photolibrary.html
http://www.amish-heartland.com/nov_photolibrary.html
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dessutom till med att bygga upp ladan igen. ”Frolics” kallas en sådan dag, när man samlas till 
arbete för att hjälpa någon. Arbetet börjar i gryningen och redan vid middagstid är ladan så 
gott som färdigbyggd. Med många hjälpande händer går arbetet fort.(M. Broberg 1995) 
Eftersom det är ganska glest mellan festligare sammankomster är sådana här arbetsdagar 
efterlängtade. Folk träffas och nya bestyr planeras. Det kan gälla vem som skall få hjälp med 
sådden eller skörden eller ett nybygge. Alla hjälper alla vid behov, det är en av Amish 
oskrivna lagar och det ger en enorm trygghet. Det sociala säkerhetsnätet fungerar så bra att 
ingen behöver teckna försäkringar. Amish avstår till och med från att ta ut folkpension. Andra 
exempel på aktiviteter som samlar dem kan vara en auktionsdag för att samla in pengar till 
någon behövande.(L. Ulvenstam 1985) 
 
Forskare förvånas över hur Amish har kunnat behålla sin egenart i dagens moderna samhälle. 
(I. Eriksson1985) Trots att de lever sida vid sida med ett annat samhälle stannar de flesta kvar 
i gemenskapen. En bidragande orsak är att gemenskapen dem emellan är så stor, mycket 
större än vad den är i samhället utanför. Vissa problem kan amish dock ha och ett av dem är 
att vissa av deras ungdomar revolterar genom att begå brott och dricka sig berusade. Amish 
vill gärna själva klara av sina problem och eftersom de inte anmäler brott som begåtts till 
landets rättsväsende blir det lite av ett dilemma för dem hur de ska ta itu med dem. Eftersom 
de inte kan straffa någon som ännu inte är döpt (Amish har vuxendop) tycker värstingarna att 
det är fritt fram. Problemen kan även komma omvänt av att utomstående rånar och trakasserar 
Amish eftersom de vet att Amish aldrig använder våld för att freda sig eller anmäler händelser 
till polisen. (P. Fredriksson 1996) Moltke-Hoff tar, i sin bok, upp att det är vanligt att Amish 
mobbas genom att bilburna ungdomar medvetet studsar in i deras vagnar bakifrån eller att de 
försöker rycka av dem deras huvudbonad. Många av de trafikolyckor som sker beror på att 
hästarna blivit nervösa av att till exempel en bil kört in väldigt snävt framför dem eller att 
någon kastat stenar och flaskor. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Amish själva är så fredliga att det 
bara inträffat två gånger, under alla år som de bott i USA, att en Amish mördat.(M. Broberg 
1995) 
 
Amish umgås nästan bara med andra Amish. Ofta är det samma människor som möts i arbete, 
fritid och lovprisning. Det är samma familjer, vänner och grannar som följs genom hela 
livet.(D. Kraybill 1993) Eftersom Amish och ”the English”, som Amish kallar amerikanerna, 
sällan kommer i kontakt med varandra, är det tyvärr så att de missförstår varandra. Turisterna 
som bara får en snabb skymt av Amish blir besvikna då de verkar kalla och ogästvänliga. 
Amish i sin tur känner sig som apor på zoo när turisterna kommer med sina kameror.(R-M. 
Testa 1992) Den enda egentliga kontakten som Amish har med sin omvärld är enstaka 
stadsresor eller om de måste läggas in på sjukhus. Amish accepterar sjukvård men de vill 
ogärna besöka läkare för mindre krämpor.(K. Nordman 1986 
 

3.1 Skola 
 
Amishbarnen går åtta år i skola, från att de är 6 år tills dess att de är 14 år. När de har fyllt 14 
får de inte fortsätta sin skolgång eftersom de behövs hemma på gården. Deras framtida 
yrkesval är därmed utstakat. Målet är att leva som bonde och det behövs många armar på 
gården eftersom maskinella hjälpmedel i de flesta fall är förbjudna. Under de åtta åren i 
skolan lär sig barnen engelska, räkning, rättstavning och geografi. Naturvetenskap är ett ämne 
som medvetet valts bort eftersom Amish är rädda för att barnen då ska få för mycket griller i 
huvudet och börja tvivla på att Gud skapade världen. (K. Nordman 1986) Barnen har ingen 
direkt religionsundervisning men dagen startas alltid med bibelläsning, bön och psalmsång. 
(M. von Martens 1997) Något som kan tyckas lite märkligt är att all undervisning sker på 
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engelska trots att barnen har tyska som modersmål. De första kontakterna med engelska sker 
alltså först när barnet blivit så gammalt att det börjat skolan. (A-L. Haverdahl 1988) 
 
Barnen går i en gammeldags byskola. Alla undervisas i samma rum oavsett ålder och 
möblemanget är spartanskt. Ingen kateder finns utan bara små skrivpulpeter och en vedkamin. 
Eleverna eldar och städar själva skolhuset. Alla skolböcker är handskrivna. Skolhuset är ofta 
litet, det har en vällingklocka på taket, samt är omgärdad av två utedass.(L. Ulvenstam 1985) 
Den som utses att sköta undervisningen i skolan är en ogift Amishkvinna. Hon har valts 
eftersom hon visat intresse för pedagogik. Hon har ingen utbildning för att vara lärare 
eftersom all högre form av utbildning är förbjudet hos Amish och den pedagogik hon kan är 
medfödd. Alla amishlärare samlas ett par gånger om året på någon ort på konferenser för att 
dela med sig av sina erfarenheter. Efter ett visst antal konferenser anses de ha fått den 
erfarenhet som behövs och de har då uppnått en ”examen” och får finnas till hands när yngre 
lärare behöver råd.(A-M. Moltke-Hoff 1998) 
 

 
 

Bild inifrån en skola. Tillgängligt på Internet: 
http://www.800padutch.com/amish.shtml [Åtkomst 2001-05-27] 
 

Alla församlingsbor i kyrkdistrikten betalar en viss summa till sin skola för lärarens lön, 
underhåll av skolbyggnaden samt skolmaterial. Men, föräldrar med skolbarn betalar även en 
summa för varje barn. Om föräldrarna inte har råd att betala för sina barn gör distriktets 
medlemmar det. Varje höst innan skolan skall börja hjälps lärare och föräldrar åt att 
underhålla skolhuset. De målar, städar, putsar fönster och sotar skorstenen. De hjälps även åt 
att slå gräset runt skolbyggnaden. En vanligt förekommande utflykt under terminen är att 
föräldrarna turas om att bjuda läraren och skolans elever på någon utflykt eller att de bjuder 
hem dem på middag eller fika. Hem och skola är nära knutet till varandra. (A-M Moltke-Hoff 
1998). Moltke-Hoff skriver i sin bok att hon tror att det bästa man äger (barnen) vill man 
gärna ställa upp på och samtidigt visa uppskattning till läraren, men att föräldrarna troligtvis 
även vill kontrollera. Det tror jag stämmer att dessa utflykter även kan ses som en test från 
föräldrarna på om läraren är rätt person att leda deras barn in i Amishsamhället. 
 
Tvärt emot vad man kan tro gick Amishbarnen förr i samma skola som sina engelsktalande 
grannar. Den tidens undervisning var rätt så lik Amishs idéer men när skolorna började slås 
ihop och barnen skulle behöva åka skolbuss till större städer började Amish kräva att själva få 
ta hand om sina barns undervisning. (A-M. Moltke-Hoff 1998) På 50- och 60-talet satt många 
pappor i fängelse för att de vägrade sända sina barn till den engelska skolan men sedan år 
1973 får barnen gå i egna skolor. Tester visar att Amishbarnen gör bättre resultat än jämnårig 
i vanliga skolor i de ämnen som går att jämföra. Men på ett vis ligger de sämre till rent 

http://www.800padutch.com/amish.shtml
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kunskapsmässigt och det är när det gäller frågor som till exempel hur man skyddar sig mot 
oönskade graviditeter eller hur en dator fungerar. (A-L. Haverdahl 1988) 
 
Man kan fråga sig varför det funnits en sådan motvilja från Amish till högre undervisning. Jag 
läste ett citat i Kraybills bok The Riddle som jag tyckte gav ett bra svar på den frågan. Orden 
kom från en Amishman som säger: ”For pity´s sake, don´t raise the school age for farm 
children … for if they don´t do farm work while they´re young they seldom care for it when 
they´re older.”3 I det svaret ligger nog sanningen. Amishs kultur och överlevnad hänger ihop 
med att leva som bonde. Om barnen fortsätter att gå i skolan efter 15 års ålder missar de den 
väg de skall gå. Bondens arbete blir väldigt främmande för dem. 
 
Andra orsaker till att Amish ville ha sin egen skola var att barnen i den nya skolformen skulle 
delas upp i olika skolklasser beroende på ålder. Föräldrarna ville även ha fortsatt kontroll över 
skolgången eftersom det står i Bibeln att föräldrarna ska vara ansvariga för sina barns 
uppfostran. Annat som Amish eftersträvade var pålitliga lärare som de visste stod för deras 
värderingar och sätt att leva. De hade också invändningar på kursplanen som de var rädda 
skulle framhäva ”det världsliga”. Kort sammanfattat kan man säga att Amish var rädda att en 
förlängd skolgång skulle innebära att Amishbarnen separerades från sina föräldrar, deras 
traditioner och värderingar. (D. Kraybill 1989) 
 
Frågan är om det är rätt av föräldrarna att bestämma över sina barns framtid? (egen fundering) 
Har de verkligen rätt att skära av barnens möjlighet att uppnå personliga mål. Det stämmer 
inte riktigt överens med det som är fastslaget under mänskliga rättigheter tycker jag men 
samtidigt förstår jag att de bara försöker att göra det som de tror är bäst för sina barn. Och 
kanske är det rätt, jag vet inte. Hur skall barnen kunna klara sig i ett samhälle om de inte 
längre har stöd hemifrån? Kraybill menar att Amish brukar vända på frågan och säga att vad 
har ”the English” för rättighet att frånta barnen den psykologiska säkerheten och personliga 
identitet som uppkommer genom att de är medlemmar i en evig och hållbar grupp. Amish 
tycker snarare att det vore vettigare om ”the English” först lät sina barn bo i några år i ett 
traditionellt samhälle så att de där kunde få uppleva riktigt samhällsliv. Efter att ha provat det 
skulle ungdomarna själva få avgöra vilket kulturellt system de vill tillhöra. (D. Kraybill 1989) 
 
Amish har själva den traditionen att deras ungdomar får leva ett tag utanför deras samhälle för 
att sedan besluta sig för om de vill döpa sig inom Amish eller ge sig ut i det världsliga 
samhället. De flesta Amishungdomar väljer dock att gå samma väg som sina föräldrar. De 
döps och tas upp i Amishsamfundet. Trots att det är hårda regler kring medlemskapet är det 
bara 10-20 % som väljer ett annat levnadssätt. De som gör det vill kanske studera vidare, resa, 
tjäna pengar eller arbeta med annat än vad Amish livnär sig på. Eftersom ett annat levnadssätt 
inte tolereras av Amish är det ett stort beslut som ungdomarna står inför. Om de väljer ett liv 
utanför Amish blir de ”shunned”, det vill säga de mister det sociala skyddsnätet som familj 
och släkt utgör. En av de största anledningar till att de flesta väljer samma väg som sina 
föräldrar är förutom risken för att bli ”shunned” även att de har en bristfällig skolgång. Det är 
inte så lätt att få jobb med få år av skolgång bakom sig. Dessutom har de i skolan lärt sig en 
engelska som anses torftig av utomstående.(A-M. Moltke-Hoff) 
Något som jag och även andra inte anser går hand i hand med varandra är Amishs inställning 
till våld. De predikar icke-våld men trots det agar de sina barn. Det är en ekvation som jag 
inte tycker går ihop. I Hostetlers bok finns ett kapitel som är skrivet av en Amishman som 
heter Joseph Stoll. Så här säger han: 

                                                 
3 D Kraybill (1989) s. 121 



 12

Do Not Do Bodily Harm. Be careful that you do not injure your child. Your 
palm may be heavier than you think. If a strap or switch is used, make sure it is 
not too light to be effective, nor too heavy to be safe. 
 
Do Not Use the Strap Unnecessarily. It definitely is not true that if one spanking 
will make a good boy, two will make him a better one. Used too frequently, the 
rod becomes a part of routine. 
 
Do Not Spank a Baby before he is old enough to understand what it is all about. 
If an older child really needs a spanking, he will know what it is all about 
without being told. 
 
Do Not Forget to Respect the Child. The child is an individual. A child should 
feel respect for his parents, not fear. There have been cases where children have 
cringed at the slightest word of command from their parents. This is neither 
desirable nor Christian. 
 
Finally, the spanking is for the child´s benefit, not your own. Discharge any 
excess steam elsewhere, where it will not do no one any harm.4 

 
Uria R Byler tar även upp ämnet aga i Hostetlers bok. Hon berättar att hon tycker att det är 
jättejobbigt att aga sitt barn och att hon därför förstår hur svårt det ska kännas att aga någon 
annans barn. I just en sådan sits befinner sig läraren. Byler tycker att aga endast ska användas 
i sista hand när ingenting annat fungerar och hon anser att Amishlärarna ändå har det bra som 
har den rättigheten, från majoriteten av föräldrarna, att utföra aga. Om till exempel ett barn 
fuskar under ett stavningstest behövs någon sorts av bestraffning. Så här kan man enligt henne 
se om ett barn är van vid att få aga hemifrån: 
 

We´ll say Johnny decides to do his spelling the easy way, and cheats. Due 
punishment is administered. If he is the friendly little chap as before, then it is a 
good guess that he is used to behaving at home, and to being punished if he is 
not. But if he pouts for a few days, then you may be quite sure that he does not 
like to be under any authority, simply because it’s something new to him, and 
that he probably has his own way at home.5 
 

3.2 Giftermål 
 
De flesta ungdomar träffar sin blivande gemål vid de sångstunder som brukar pågå på 
söndagskvällar i någons lada. Andra tillfällen att träffas är på kalas. När ett par träffats och är 
kära smyger de med sin kärlek så att ingen skall veta att de är ett par. Pojken friar så 
småningom genom en äldre släkting som går till hennes föräldrar och frågar om de kan tänka 
sig pojken som sin svärson. (A-M. Moltke-Hoff 1998) 
 
Paret sällskapar i tre år innan de gifter sig. (C. von Proschwitz 2000) Den vanligaste åldern 
för att gifta sig är 20 år. Släkt och vänner får inte reda på att paret skall gifta sig förrän paret 
bestämt dag för bröllopet. Datumet annonseras ut vid en söndagsgudstjänst och bröllopet sker 
sedan inom en vecka eller tio dagar. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Ofta går bröllopet av stapeln i 
november månad. Det sker av praktiska skäl eftersom jordbruket inte behöver så mycket tid 
                                                 
4 J Hostetler (1989) s. 112-113 
5 J Hostetler (1989) s. 114 
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då. (C. von Proschwitz 2000). Tisdag är den vanligaste dagen för ett bröllop också det på 
grund av att det är en relativt lugn dag för bönderna. Bröllopet sker i hennes hem. Själva 
ceremonin är ganska tråkig med en lång gudstjänst och med många trista psalmer. Brudparet 
har nya kläder på sig. Det är sista dagen som kvinnan har sitt vita förkläde och hätta på sig för 
efter bröllopet har hon dem i svart för att det ska synas att hon är gift.(A-M. Moltke-Hoff 
1998) Kvinnor gifter sig i blått eller lila och de har inga smycken på sig eller makeup för det 
ska synas att hennes skönhet kommer inifrån.(C. von Proschwitz 2000) 
 
Efter vigseln blir det en stor middag för alla inbjudna. Ofta är det ungefär 300 personer som är 
inbjudna. Alla förberedelser till middagen har skett under stort hemlighetsmakeri. (A-M. 
Moltke-Hoff 1998) Varje Amishbrud får ett dussin quiltar i boet. Det skall räcka fram till dess 
att hennes framtida döttrar börjar sy. Varje brud får också ett vänskapstäcke som har gjorts 
speciellt för henne av hennes väninnor. (K. Fried 1985) Amish har varken förlovnings eller 
vigselringar och bröllopsnatten tillbringas i brudens föräldrahem. Under smekmånaden åker 
de nygifta runt och hälsar på hos släkten. Sexuell samvaro innan vigseln är förbjuden. Otrohet 
och skilsmässa är också förbjudet och enligt vad man vet är det väldigt få som bryter mot de 
reglerna. Det finns några fall där par lever på var sitt håll men om de väljer att skilja sig blir 
de automatiskt uteslutna ur församlingen. Nio av tio vuxna Amish är gifta.(M. von Martens 
1997) Efter bröllopet slutar pojken att raka sig och låter skägget växa. Det blir ett tecken för 
att han är gift. (A-M. Moltke-Hoff 1998) 
 

3.3 Arbete 
 
Kraybill uttrycker sig så här om arbete i sin bok The Riddle: 
 

In contrast to some Moderns who hate their jobs and love to shop, the Amish 
enjoy their work and despise conspicuous consumption. Although there is 
mischief, play, and leisure in Amish life, work predominates. Although often 
hard and dirty, it is good and meaningful work that, for the most part, reinforces 
community life. Amish work integrates. It binds the individual to the group, the 
family, and the church. It is not a personal career, but a calling from God, and, 
in this sense, as Cronk has noted, it becomes a redemptive ritual.6 

 
Amish livsuppgift är att ta hand om allt det som gror och som Gud har skapat. Det bästa som 
finns, för dem, är att arbeta för att förändra det som växer. Det spelar ingen roll om det är 
grönsaker, djur eller barn. Allt arbete görs med glädje. De arbetar inte för att bli färdig med 
det som är tråkigt, för att sedan få fritid, utan det finns ingen brådska och press. Amish arbetar 
just för att det är det som är meningen. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Faktum är att Amish inte 
ställer om sina klockor som resten av världen gör på våren utan de skiljer i stället på “fast 
time” och “slow time”. “Fast time” är den tid som amerikanarna går efter och “slow time” är 
Amish tid. (R-M. Testa 1992) 
 
De flesta Amish arbetar som jordbrukare och de har sin egen mark som de brukar. Den största 
delen av arbetet sker i dagsljus för de stiger upp med solen och lägger sig när solen gått 
ned.(Artikel Fried) Jord har en stor betydelse för Amish och det är därför som de flesta lever 
som jordbrukare. De lever enligt ett budord i Första Mosebok 2:15: “God took the man, and 
put him into the garden of Eden to dress and keep it.”7 De små barnen hjälper till med lättare 
arbete som till exempel att rensa ogräs medan de större barnen som slutat skolan (14-15 år) 
                                                 
6 D Kraybill (1989) s. 39 
7 J Hostetler (1989) s. 5 
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arbetar mer praktiskt. Pojkar arbetar ute på fältet med hästarna medan flickorna hjälper till 
med smådjuren, trädgårdslandet och köket. (A-M. Moltke-Hoff 1998) 
 
När kvinnorna skickat iväg barnen till skolan och det är lugnt på gården tar det med sig de 
små barnen och åker till någon granne som inbjudit till quiltarbete. Barnen håller sig även 
sysselsatta en sådan dag med att till exempel trä tråd på rullar. Det går åt massor med tråd när 
kvinnorna syr. De omönstrade tygerna blir mönstrade genom att de syr cirklar, vågor, fjärilar 
och så vidare. De kvinnor som inte tycker om att sy lagar mat istället. Det bakas och kokas i 
köket. Amish anser att arbeta tillsammans är en fröjd, något av det bästa i livet. Helst ska allt 
arbete vara klart när kvällen kommer. Precis som det är med männens arbete när de, de dagar 
det är ”barnraising”, tillsammans bygger upp en lada från grunden. (A-M. Moltke-Hoff 1998) 
Kvinnan är den på gården som ansvarar för djurens skötsel, mjölkning av korna, mat till 
familjen, bakning och konservering, trädgårdsjobb, tvätt och städning, klädsömnad, 
barnpassning, inköp och ekonomi. De ser även till att förbereda sig för den söndag när det är 
deras tur att bjuda samtliga medlemmar på kyrklunch.(A-M. Moltke-Hoff 1998) Många 
kvinnor hjälper dessutom till med jordbruket när det behövs. Det är ett hårt jobb men de flesta 
upplever stor tillfredställelse med sitt arbete. Mannen är den som tar itu med främlingar som 
kommer till gården och han organiserar jobbet på åkern samt övervakar barnens arbete i ladan 
och på fältet. Vissa män hjälper även sina fruar med trädgårdsarbete, gräsklippning och 
barnpassning medan andra gör lite av det. (D. Kraybill 1989) 
 
Hur kvinnorna egentligen hinner med allt arbete är ett mysterium. Dessutom föder de ett stort 
antal barn. Moltke-Hoff tar i sin bok upp frågan hur kvinnorna hinner med allt arbete vid 
hemmen och förutom det även hinner med att sy de fantasifulla quilttäckena. En annan 
synpunkt som hon tar upp är, att hon tycker att det är konstigt, att Amish som förbjuder allt 
vad flärd heter, ändå får skapa dessa underbara färgprakter till täcken. Amish förespråkar ju 
det enkla och blygsamma: hemmet är enkelt, deras kläder är enkla och håret är enkelt. Hon 
tycker att det de tillverkar inte återspeglar deras sätt att leva. 
 

 
 

Bild på ett quilttäcke. Tillgängligt på Internet: 
http://www.amishcountryshops.com/IBS/SimpleCat/Shelf/ASP/Hierarchy/00.ht
ml [Åtkomst: 2001-05-28] 

 
De flesta Amish är väldigt tillbakadragna av sig men ett bra sätt att närma sig dem kan vara 
att åka hem till dem och köpa något de tillverkat. Ofta tjänar Amish lite pengar vid sidan av 
jordbruket på att sälja färska ägg, grönsaker eller cider. Finns det en textad skylt nere vid 
vägen är det okej att åka dit. (L. Ulvenstam 1985) Förutom färskvaror brukar kvinnorna sälja 
quiltarbeten och männen säljer möbler. Amishmännen är erkänt duktiga snickare och ofta 
anlitas de av museer när någonting skall utföras ordentligt. (K. Nordman 1986) 
 
Trots att de flesta Amish är blyga av sig drar de fördelar av intresset kring dem. Lapptäcken, 
trasmattor och annan hemslöjd kan ge stora inkomster. Det är heller inte ovanligt att vissa 
unga Amishflickor jobbar som servitriser i en restaurang hemma på gården. Amishflickor är 

http://www.amishcountryshops.com/IBS/SimpleCat/Shelf/ASP/Hierarchy/00.html
http://www.amishcountryshops.com/IBS/SimpleCat/Shelf/ASP/Hierarchy/00.html
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överhuvudtaget eftertraktad arbetskraft eftersom de är enormt noggranna och pålitliga. Men 
de får bara arbeta utanför hemmet så länge de är ogifta.(A-L. Haverdahl 1988) Pengarna som 
Amish får in på att sälja sina produkter är i stor del en förutsättning för att kunna fortsätta och 
leva ett traditionellt liv. Om inte Amish själva hade gjort sig till affärsmän genom att sälja 
sina produkter till turister hade någon annat tjänat pengar på dem istället. Faktum är att den 
blomstrande försäljningen av produkter har gjort att fler och fler Amish öppnar företag vid 
sidan om jordbruket. Inkomsterna är från början inte särskilt stora men inom några år väntas 
företagen kunna bidra med en större del av försörjningen. Den växande Amishbefolkningen 
har också bidragit till att en inre marknad vuxit fram. Företag säljer skor, möbler, 
köksutrustning och batterier till sin eget folk. (T. Pettersson 1996) Annan typ av 
företagsamhet är kvinnor som har öppnat bed and breakfast för turister. Det är inte svårt för 
Amish att få banklån eftersom de är tillförlitliga bankkunder som alltid betalar i tid. Oftast är 
det kvinnorna som sköter det administrativa arbetet. (A-M. Moltke-Hoff 1998) 
 
Den främsta anledningen till att Amish blir företagare är att deras jordareal krymper. Den 
växande befolkningen kan inte få tag i mark att bruka och när det inte finns jobb i hemmen 
måste de titta efter nytt arbete. Vissa ger sig av hemifrån för att jobba på industrier men det 
leder ofta till konflikter eftersom de kommer i kontakt med samhället utanför och utsätts för 
olika frestelser. Faktum är att den krympande jordarealen och det stigande priset på mark är 
ett av de största hoten för Amish framtida existens. (I. Eriksson 1985) Ett annat hot är 
gruppens växande välstånd. Många slits mellan traditioner och möjligheten att använda mer 
moderna och lönsamma metoder för att framställa sina produkter. Detta gäller oavsett 
arbetsområde.(T. Pettersson 1996) Men det som förändrar Amish mest just nu är nog 
arbetstiderna. Förr gick människorna upp i gryningen och arbetade till långt in på kvällen. 
Idag när nästan 40 % av folket arbetar utanför jordbruket har de insett värdet av åtta timmars 
arbetsdag och det har även börjat sprida sig till jordbruket. Mer fritid efterfrågas och det kan 
vara farligt på sikt om den moderna världen tillåts ta över den gamla. (C. von Proschwitz 
2000) 
 
En lite märklig tradition som Amish har med sina ungdomar, ungdomar i åldern 16-19 år, är 
traditionen att de låter dem leva en tid (ibland upp till några år) utanför gruppens stränga 
lagar. (Jag har även tagit upp detta tidigare under rubriken 3.1 Skola). Vad de märkt är att det 
visat sig vara väldigt effektivt eftersom det sedan gjort att de flesta varit beredda att leva som 
Amish för resten av sina liv. Vissa ungdomar arbetar på någon släktings gård eller på sina 
föräldrars men gemensamt för dem är att de tillåts mycket större frihet än sina andra syskon. 
De är klädda i sina traditionella kläder men får komplettera med moderna inslag, om de vill, 
som till exempel solglasögon eller färgglada skor. Fast de flesta ungdomarna söker sig arbete 
ute i det ”engelska” samhället. Pojkarna arbetar i byggbranschen och flickorna arbetar i 
restauranger eller i souvenirbodar. Trots att de arbetar utanför sin krets bor de hemma hos sina 
föräldrar. Man kan säga att de får stå med en fot i vartdera samhället. Pengarna som de tjänar 
sparar de flesta för att ha som ett startkapital när de gifter sig. Men många av pojkarna 
använder en del av pengarna till att piffa upp sin häst och vagn. Hästen får kanske ett seltyg 
med blanka knappar och vagnen kläs invändigt med skinn. Ofta gör de en snygg 
instrumentbräda med radio och klistrar dekaler och fartränder på vagnen. Ungdomarna passar 
på att lyssna på radio, gå på bio och klä sig i jeans när de åker in till stan. Det är saker som de 
inte kommer att få göra i sitt framtida liv om de väljer att döpa sig inom Amish. Faktum är att 
det har hänt att Amishpojkar blivit anhållna för rattfylleri då de, i hemlighet, skaffat sig bil 
och druckit alkohol.(A-M. Moltke-Hoff 1998) 
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3.4 Familj 
 
Familjen är hörnstenen i Amishsamhället. Samhörigheten är viktig. Hushållen är stora och de 
flesta familjer har minst 7 barn. (M. von Martens 1997) Davis Schrock från Illinois säger: 
”Materiella värden betyder inte något. Vi har en familj idag – det är många i USA som inte 
har det. Och det är lättare att ge avkall på annat när vi inte blandar oss så mycket med andra.”8 
 
Eftersom de har stora familjer är Amish en av de snabbast växande religiösa grupperna i 
USA. (I. Eriksson 1985) Trots att Amish inte bedriver någon mission har gruppen växt från 5 
000 personer vid sekelskiftet till hela 150 000 idag. (P. Fredriksson 1996) En medlem kan 
endast gifta sig med en medlem från samma grupp och det gör att kontinuiteten består. 
Mannen och kvinnan har identiska livsvärden, de gifter sig och skaffar många barn som sedan 
även de går med i samfundet.(A-M. Moltke-Hoff 1998) Barnen växer upp utan dalt och redan 
tidigt får de lära sig att jobba hemma på gården. Moltke-Hoff väcker frågan om barnarbete. 
Hon menar att de inte hjälper till utan att de faktiskt har egna ansvarsområden. Vid sexton års 
ålder är ungdomarna fullärda husmödrar eller farmare, men trots att det är mycket hårt arbete 
för barnen betonar hon även att det finns tid för rast, lek, sång och glädje. 
 
Det är få utomstående som har lyckats komma en Amishfamilj nära men det finns en svensk, 
som heter Markus von Martens, som har lyckats. Han har bott och arbetat tillsammans med 
Amish i USA. Så här berättar Martens själv: 
 

Alla hade varnat mig och sagt att det var omöjligt att få kontakt med amish. Jag 
hade en adress till en biskopsfamilj i Dover, Delaware, och åkte ut till dem. De 
var mycket misstänksamma men eftersom timmen var sen gav de mig nattlogi. 
Tidigt på morgonen gick jag ut och högg ett rejält parti ved. När jag kom in togs 
jag emot med öppna armar. Jag hade visat att jag kunde bidra med något, jag var 
inte bara ännu en nyfiken turist.9 
 

En liknande problematik tog Testa upp i sin bok. När han kom för att bo hos en Amishfamilj 
undrade kvinnan i huset varför han kommit: “Every one of your people who comes to us 
wants something. So what is it you want?”10 
 
Ett av de problem som uppstått kring Amish är, vad jag tidigare också berättat om, bristen på 
mark. Det har tvingat familjer att söka sig till andra delar av USA än Lancaster County och 
eftersom det är allmänt känt att Amish söker sig till varandra skjuter priserna på mark i 
höjden. I vissa områden har de stigit med flera hundra procent sedan Amish kommit till 
trakten. Amish bygger inga städer utan de håller sig på sina gårdar. Allt är prydligt men utan 
flärd. Inga blommor odlas utan bara sådant som kan ätas. Det finns inga krukväxter eller 
gardiner i fönstren för allt som används ska ha någon nytta. (B. Leufstadius 1987) Bostäderna 
är byggda med skjutbara väggar mellan rummen så det kan göras till ett stort kyrkorum när 
det behövs och husen byggs ut allt eftersom barnaskaran växer.(A-M. Moltke-Hoff 1998) När 
deras föräldrar blir gamla och inte själva klarar av att ta hand om sin gård bygger någon av 
deras barn en utbyggnad på sitt hus så att föräldrarna får bo där. Ålderdomshem existerar 
alltså inte hos Amish utan de tar hand om sina äldre som får leva tillsammans med barn och 
barnbarn. Visst kan barnen ibland uppleva det jobbigt att föräldrarna bor hos dem men det är 
som Testa uttrycker det i sin bok: 

                                                 
8 M Broberg (1995) s. 30 
9 P Fredriksson (1996) 
10 R-M Testa (1992) s. 21 
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In this and in many other hard choices that they are nonetheless willing to make, 
the Amish know that benefit and burden go hand in hand. They understand the 
relationship between these two conditions better than many of us in the outside 
world. They understand that the point of intersection between benefit and 
burden is where faith in God resides.11 

 

 
 

Bild med den äldre och yngre generationen tillsammans. Tillgängligt på 
Internet: http://www.utb.falun.se/hbo/projekt/religion/religion/Amish.htm 
[Åtkomst 2001-05-27] 
 

Ett annat problem som har uppkommit inom Amish är att det föds allt fler handikappade barn. 
Andra till synes friska barn kan födas med en farlig ämnesomsättningssjukdom. Problemen 
har enligt amerikanska läkare uppstått via inavel. En undersökning som gjordes i Lancaster 
County visade på det. Av 1850 par visade det sig att alla – så när som på tre – var släkt med 
varandra. Ämnessjukdomen har gjort att Amish, som normalt är väldigt skeptiska till att 
utnyttja den allmänna sjukvården, accepterat en specialklinik som kan hjälpa dem. (M. 
Broberg 1995) 
 
Mannens roll i familjen är att vara det religiösa överhuvudet. Han har det slutliga ordet när det 
gäller saker som är relaterade till kyrkan eller till den yttre världen. (D. Kraybill 1989) 

  
 

3.5 Klädsel 
 
Amish klädsel är för dem en symbol som visar att de skiljer sig från resten av världen. 
Eftersom barnen klär sig likt sina föräldrar gör det att de redan från födsel lär sig att agera och 
tänka som en Amish. Klädseln varieras dock lite beroende på kön, ålder eller om personen är 
gift eller ogift. (D. Kraybill 1989) Gemensamt för kläderna är att de varierar i färg. Vanliga 
färger är lila, ljusgrön, grön, blå, grå, violett. Kläderna är enfärgade och de saknar design eller 
märken. Inga knappar används eftersom det räknas som flärd och istället fästs kläderna med 
nålar. (D. Kraybill 1993) 
 
Små flickor har ofta sitt hår uppsatt i flätor som sedan fästs fram på pannan. När flickorna blir 
lite äldre, 8-10 år, arrangeras deras hår till en knut bak på huvudet precis som hos vuxna 

                                                 
11 R-M Testa (1992) s. 179 

http://www.utb.falun.se/hbo/projekt/religion/religion/Amish.htm
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kvinnor. Det är förbjudet för kvinnor att raka benen, locka håret eller plocka ögonbrynen 
eftersom det är att förstöra Guds kreation. Små flickor bär blus och kjol som fästs bak på 
ryggen. Kvinnorna fäster sina blusar och kjolar framtill. För yngre kvinnor och liberala 
kvinnor är det okej med lägre halslinje, puffiga ärmar och lite kortare kjolar medan äldre 
kvinnor har kjolar som räcker ned till tårna. Alla kvinnor, förutom små barn som leker, har 
förkläde. När de går till kyrkan bär kvinnorna en hätta och den är antingen vit eller svart 
beroende på ålder eller civil status. Svarta strumpor och skor bär de flesta. (D. Kraybill 1989) 
 
Små pojkbebisar brukar ha klänningar precis som flickbebisar. Det är först när pojkarna börjar 
närma sig 15 månader som de har skjorta och byxor. Men antalet månader varierar från mor 
till mor. Vissa börjar med skjorta och byxa vid fyra månaders ålder. Pojkarnas första byxor 
har knapphål i midjan som fästs med större knappar i skjortan. Från fyra års ålder bär 
pojkarna kläder som är identiska med männens: skjorta, byxor, väst, byxhållare, rock och hatt. 
Alla, pojkar som män, har en frisyr som är tvärt avklippt vid öronen och med lugg som går 
ned i pannan. (D. Kraybill 1989) 
 
Skjortorna är ofta utan fickor och byxorna har inga fickor eller blixtlås. Knappar används för 
att stänga igen framtill. Byxorna hålls som tidigare nämnts uppe med byxhållare eftersom 
bälten är förbjudna. Rockarna som använts vid jobb ute på fältet är gjorda av säckväv och de 
är av en kortare modell medan rockarna som bärs till kyrkan är i form av en lång rock. I båda 
fall är rockarna svarta. Unga män får bära långrock när de är 16 år. En svart väst bärs alltid 
under rocken. På sommaren är det dock tillåtet för männen att besöka kyrkan utan rock men 
det är väldigt sällan som en man är utan sin väst. Väst, hatt och byxhållare ska man aldrig 
vara utan. Den vanligaste klädfärgen för män är svart men skjortorna kan även vara grön, lila, 
blå eller vinröd. (D. Kraybill 1989) När det gäller männens hattar har de två typer. På vintern 
använder de en svart tyghatt och på sommaren en stråhatt. (D. Kraybill 1993) 
 
Efter att männen gift sig slutar de att raka sig. Alla gifta män har därför långt skägg som går 
från öra till öra men mustascher ser man aldrig på Amish eftersom det är förbjudet. Förbudet 
har två förklaringar, både en religiös och en världslig. Den religiösa förklaringen går tillbaka 
till Jesu tid. På den tiden var det bara folk med lepra som hade mustascher. Jesus hade aldrig 
någon mustasch eftersom han var ren helt igenom och eftersom Jesus inte hade någon 
mustasch har inte heller Amish det. Den världsliga förklaringen är den att det under 
inbördeskriget i USA, åren 1861-65, var högsta mode med mustasch. Eftersom kyrkan alltid 
varit motståndare till krig har männen markerat sin motvilja till allt militärt genom att inte 
bära mustasch. (G. Arén 1994) 
 
Amish håller hårt på sina regler när det gäller klädsel för det är som en Amishkvinna säger i 
Leufstadius artikel: ”Om någon lägger bort hatten så lägger en annan bort de svarta byxorna. 
En tredje rakar av sig skägget och snart skulle vi inte likna Amish längre utan se ut som vem 
som helst.”12 
 

                                                 
12 B Leufstadius (1987) s. 34 



 19

 
 

Bild av ett par. Tillgängligt på Internet: 
http://www.utb.falun.se/hbo/projekt/religion/religion/Amish.htm [Åtkomst 
2001-05-27] 
 

3.6 Fritid 
 
Mycket av fritiden går åt till att vara med familjen eller att umgås med andra Amish. Ofta 
träffas de genom någon sorts kollektivt arbete som alla hjälps åt med. Arbete och umgänge 
går alltså hand i hand i de flesta fall. Exempel på fritidsaktiviteter kan vara när kvinnorna 
samlas för att quilta ett täcke tillsammans eller när man hjälper en sjuk granne med arbetet på 
gården. Ibland träffas syskon till exempel systrar till en ”sisters day” vilken innebär mycket 
skratt men även arbete med konservering av frukt eller trädgårdsskötsel. Offentliga auktioner 
av jordbruksföremål är annat som kan kallas fritid. Där ges inte bara tillfälle att bjuda på 
föremål utan även att prata jordbruk. (D. Kraybill 1993) 
 
Ungdomarna umgås i gäng eller grupper som kan bestå av upp mot 100-200 stycken. Flera 
distrikt kan utgöra ett gäng. Ofta har de unga bestämt i samspel med sina föräldrar vilket gäng 
de skall tillhöra. Vissa gäng är mer progressiva och andra är mer konservativa och det är ofta i 
dessa gäng som ungdomarna finner sin framtida livspartner. (M. von Martens 1997) 
 
Gänget eller gruppen hittar på olika aktiviteter såsom basket, simning, skridskoåkning, partys 
eller sångstunder. Vissa går på bio eller teater eller besöker större städer som New York. 
Detta är en tid för dem när de mesta är tillåtet, de står varken i eller utanför kyrkan eftersom 
de ännu inte har döpt sig. Många företrädare för kyrkan känner sig bedrövade över att 
ungdomarna får göra vad de vill men så länge de inte låtit döpa sig har kyrkan inte någon 
makt över dem. (D. Kraybill 1989) 
 
I ren allmänhet får Amish inte gå på bio eller teater men däremot får de gå på cirkus och zoo 
eftersom Gud skapade djuren.(I. Eriksson 1985) 
 

3.7 Hot 
 
Det finns vissa hot mot Amish fortsatta liv. Exemplen gäller framför allt Lancaster County 
men de kan säkert tala för alla Amish samhällen. Som tidigare nämnts har det blivit svårt att 
få tag på mark för de unga som nyss bildat familj. Turistströmmarna har gjort att många 
amerikaner fått upp ögonen för hur idylliskt Lancaster är och det har bidragit till att många 
vill bosätta sig där. Lancaster byggs ut och folket som flyttar dit vill ha service. Servicen som 

http://www.utb.falun.se/hbo/projekt/religion/religion/Amish.htm
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måste etableras kostar pengar och pengarna tas ut i ökad skatt. En skatt som inte kommer 
Amish till nytta men som de ändå måste vara med och betala. För vissa kan det vara svårt att 
få ekonomin att gå ihop. (R-M. Testa 1992) 
 
Ett annat hot består i att många av de amerikaner som flyttar dit inte har någon riktig 
förståelse för Amish levnadssätt. Testa berättar i sin bok om en familj som flyttade från New 
Jersey för att de blev förälskade i Lancaster County. De köpte mark och byggde sig ett hus. 
Vad som sedan hände var att paret varje morgon blev störd klockan fyra av kor som råmade 
utanför deras sovrumsfönster. De ledsnade på oljudet och drog jordbrukaren inför rätta. Detta, 
tycker jag, visar på att folk inte tänker till. Amish har rätt att leva det liv som de alltid har 
gjort. Om folk utifrån ska flytta dit måste de vara beredda på att rätta sig efter rådande 
förhållanden. Om Amish inte kan leva det liv som de är tänkta för kommer de att tvingas 
flytta. Levi, en av huvudpersonerna i Testas bok, uttrycker det bra, tycker jag, det som pågår i 
Amish samhället idag och som kan leda till stora förändringar i framtiden: 

 
With all the building going on here, soon our people will start moving out, for 
places like Kentucky. The Amish who stay will be the ones who have big 
profitable businesses. After a time, they’ll leave the church, or start driving cars 
and using electricity. It’s like it says in the book my father gave you to read, 
´Prosperity has often been fatal to Christianity, but persecution, never.`13 

 
Ytterligare ett hot mot Amish är den motorväg som byggs genom samhället i Lancaster. 
Politikerna tar inte särskilt stor hänsyn till Amishs intressen. Trots att Amish försöker 
protestera genom massdemonstrationer tas de inte på allvar av politikerna. Det beror 
förmodligen på att det finns många intressenter med i spelet och mycket pengar att tjäna på att 
samhället byggs ut. Det finns många intressenter med i spelet. John A. Hostetler, en känd 
förespråkare för Amish, har, i artiklar för tidningen The Commonwealth, försökt få upp 
människors ögon för vilka effekter vägbygget har för Amish. Han menar att många familjer 
skiljs åt på grund av motorvägens dragning tvärs genom samhället och att de förmodligen 
kommer att flytta. Motorvägen har dock byggts trots alla protester. (R-M. Testa 1992) En 
annan fara som motorvägen fört med sig, tas även det upp i Testas bok, är att det är väldigt 
svårt för Amish att bedriva jordbruk med en sådan enorm väg i sin närhet. I boken berättas en 
episod när en Amishfamilj försöker föra hem nybalat hö till sin gård. Eftersom de måste vara 
snabba över motorvägen har de en man som står på utkik och ger klartecken. Någonting går 
dock fel när lasset ska upp på vägen och vagnen tippar rätt ut. Medan de febrilt jobbar för att 
få upp lasten på vagnen rusar turistbussarna förbi. Det är en ganska sorglig episod tycker jag. 
Ett tydligt exempel på hur ett samhälle håller på att förstöras. 
 

                                                 
13 R-M Testa (1992) s. 63 
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4 SÄTTET ATT LEVA MED TEKNIK 
 
Amish har ett annorlunda synsätt på teknologi och de betraktar det i många fall som ett hot 
mot deras sätt att leva. Förtydligas bör att de egentligen inte har någonting emot ny teknik 
utan det är teknikens inflytande på det dagliga livet som de är emot. Hur pass toleranta Amish 
är mot teknologi beror på vilken församling de tillhör. Har de kyrkoledare som är väldigt 
emot teknologi använder de sig inte av det. Sedan är det ju olika på vilken sorts uppfinning 
det är. Uppfinningar som inte kan utgöra ett hot mot deras samhälle och sätt att leva kan få 
gehör. Snabbkaffe, varm korv, trampoliner, gasolgrillar och miniräknare är exempel på 
uppfinningar som på senare år börjat användas av Amish. Däremot skulle de förmodligen 
aldrig acceptera en videokamera, dator, tv eller mikrovågsugn. (D. Kraybill 1993) 
 
Biskoparna i Lancaster träffas två gånger per år för att bland annat diskutera teknologi.(D. 
Kraybill 1993) De flesta församlingar tillåter inte telefon, elektricitet och bil men det finns 
några undantag och det beror då framför allt på att de har biskopar som är väldigt liberala. 
Dessa liberalare församlingar tillhör dock ändå gruppen Old Order Amish eftersom de 
använder sig av häst och vagn som transportmedel till gudstjänsterna. Användandet av häst 
och vagn är ett huvudkriterium för att få tillhöra Old Order Amish (A-M. Moltke-Hoff 1998) 
Det finns en allmän uppfattning om att Amish aldrig förändras men det är inte riktigt sant. På 
många vis hänger de med ny teknologi men de har tvingats välja bland uppfinningarna för att 
överleva. I vissa fall har de gjort kompromisser som kan verka väldigt konstiga för 
utomstående men det hänger ihop med att kunna överleva ekonomiskt och ändå behålla sin 
kulturella identitet. I många fall kommer ni, som läser denna uppsats, säkert att upptäcka att 
det som verkar tokigt har en logik bakom sig. (D. Kraybill 1989) 
 

4.1 Fordon 
 
Eftersom familjen är det viktigaste hos Amish använder de sig inte av bil. En bil innebär att 
man kan åka i princip hur långt som helst och det går mot tankegångarna om att familjen skall 
vara i centrum. Bilen har en väldigt negativ status. Häst och vagn är definitivt att föredra för 
att spänna vagnen det tar tid och då hinner man tänka sig för om det är viktigt det man är på 
väg att göra. Det är inte bilen i sig som är tabu utan det är ägandet, att kunna frestas. (A-M. 
Moltke-Hoff 1998) Att åka bil är därför tillåtet men inte att äga den eller köra den. (C. von 
Proschwitz 2000) Om Amish skall åka långt hyr de en bil och en chaufför. Annars är det 
tillåtet att åka buss eller tåg, men inte flyg. (K. Nordman 1986) 
 
En bil har också den stora nackdelen att den måste försäkras och det anses inte passande att 
tillhöra ett världsligt försäkringsbolag. Att betala för någonting som eventuellt kan hända 
strider mot Amishs uppfattning och ännu värre är tanken att få ut försäkringspengar för 
någonting som man inte gjort sig ärligt förtjänt av.(A-M. Moltke-Hoff 1998) 
 
Bilar kom in i bilden hos Amish redan på 1940-talet då det bildades en Amishkoloni på ett 
annat ställe i Lancaster County. Eftersom den låg långt bort började Amish hyra chaufförer 
och kyrkan hade då inget annat val än att acceptera bilen som transportmedel. Efter det blev 
det tillåtet att åka bil och idag finns det flera taxifirmor som lever på att köra Amish och 
medlemmar av olika Plain Groups runt till auktioner, begravningar, bröllop eller 
familjesammankomster.(D. Kraybill 1989) När Markus von Martens bodde hos en 
Amishfamilj i syfte att studera dem var hans bästa sätt att närma sig dem att erbjuda sin hjälp 
med jordbruksarbetet samt att han stod till förfogande med sin hyrbil.(M. von Martens 1997) 
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Amish färdas med häst och vagn. Vagnarna, som kallas buggys, har trähjul istället för 
gummihjul för att förhindra att de skall vilja resa allt för långt från hemmet. (T. Pettersson 
1996) Ekipaget tar sig fram på samma vägar som bilar och bussar och ibland händer det 
olyckor när en häst blir skrämd eller om en buss eller lastbil kör in i dem. Olyckorna har 
tvingat fram kompromisser som till exempel att Amish fått sätta backspegel, lyktor och 
varningsreflexer på sina vagnar. Förslaget väckte från början stort motstånd men det har ändå 
genomförts.(A-M. Moltke-Hoff 1998) 
 
Vagnen står som symbol för Amish och sex olika typer av vagn används. Samtliga vagnar har 
trähjul som är omlindade av ett smalt järnband. På vintrarna används också släde. Den 
vanligaste typen av vagn är tvåsitsig, grå, fönsterlös och ser ut som en box. Sedan finns det 
vagnar för olika funktioner som till exempel när höet skall balas eller varor skall fraktas eller 
en vagn med ett baksäte när flera skall åka. (D. Kraybill 1989) 
 

 
 

Bild på häst och vagn. Tillgängligt på Internet: http://www.amish-
heartland.com/march_photolibrary.html [Åtkomst 2001-05-27] 
 

4.2 Jordbruksmaskiner 
 
Amish använder sig av hästar ute på sina fält och enligt statistik har de till och med en högre 
avkastning per hektar än vad de jordbrukarna har som använder moderna jordbruksmaskiner. 
(M. Broberg 1995) Amish håller som bekant styvt på traditioner och det gör att de som 
arbetar för engelsktalande jordbrukare använder sig av moderna maskiner när de arbetar för 
honom och gammeldags när de arbetar åt sig själva. (K. Nordman 1986) 
 

 
 

Bild av arbete på åkern. Tillgänglig på Internet: http://www.amish-
heartland.com/august_photolibrary.html [Åtkomst 2001-05-27] 

 
Amish tillåter användning av traktorer men de får bara användas i jordbruket. Den regeln har 
funnits sedan år 1959 då det avslöjades att det fanns en medlem som använde sin traktor som 
transportmedel. (G. Arén 1994) Trots att traktorer får användas håller Amish på hästen. De 
anser att traktorer förstör jorden med sin tyngd och genom att använda häst kan de så tidigare 
och på så vis få fler skördar per år. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Dessutom anser de att traktorer 
stjäl jobb från pojkarna som skall lära sig att jobba ute på fälten. Ytterligare anledningar till 
att använda sig av häst istället för traktorer är att hästar och åsnor hjälper till att bevara 
hästkulturen, det vill säga, smeder och vagnstillverkare. Ett allt för bredd användande av 

http://www.amish-heartland.com/march_photolibrary.html
http://www.amish-heartland.com/march_photolibrary.html
http://www.amish-heartland.com/august_photolibrary.html
http://www.amish-heartland.com/august_photolibrary.html
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traktorer skulle även göra att hästen som arbetsredskap och häst och vagn som transportmedel 
så småningom skulle försvinna. Traktorer används därför istället vid ladugårdar för att driva 
utfordring till djuren, hålla igång gödselpumpar och vattensystem samt för att blåsa foder in i 
silotorn. Dessa användningsområden passar Amish väl för det innebär att traktorerna 
underlättar det dagliga arbetet samtidigt som de ändå inte hotar familje- och samhällslivet. (D. 
Kraybill 1993) Om man ser på historiens gång är det mycket möjligt att Amish istället för att 
använda sina hästar, idag skulle plöja åkrarna med traktorer, men eftersom bilen kom in i 
bilden före traktorn och bidrog till skapandet av deras synsätt blev det inte så. (D. Kraybill 
1989) 
 
Det enda som ser modernt ut hos Amish är deras spannmålssilor (M. Broberg 1995) men även 
hos Amish har tekniken gått framåt. De har själva startat fabriker som tillverkar det de 
behöver inom jordbruket till exempel plogar, vagnar, gödselspridare och så vidare som är 
designade för att passa traktorer men som även går att anpassa till hästar.(D. Kraybill 1993) 
Vissa mjölkbönder ingår i ett råd som försöker förbättra mjölkproduktionen och hos dem är 
det inte ovanligt med mjölkmaskiner som mjölkar korna. På en punkt har dock Amish 
tvingats frångå sina principer och det är för att amerikanska myndigheter insisterat på att de 
måste kyla ned sina mjölktankar. Det gör de därför med hjälp av dieselmotorer. (M. Broberg 
1995) 
 
  4.3 Hemmet 
 
Husen ser nästan likadana ut. De är ofta vita och på gården står förutom silotorn även en 
brunn och snurrande vindmotorer. Amish använder sig inte av elektricitet men egentligen är 
det inte själva elektriciteten de är rädda för utan det är allt som elektriciteten kan föra med sig. 
De resonerar att om de skaffar elektrisk ström är det lättare att annan modern teknologi följer 
med som till exempel TV och datorer. Det är saker som ”The English” inte kan klara sig utan 
men som skulle förstöra Amishs levnadssätt. (B. Leufstadius 1987) Trots att Amish inte 
använder elektricitet har de modernt utrustade hus. De gör sin egen el via vattendrag, vind 
eller sol eller så använder de sig av gas. Spis, tvättmaskin, kylskåp, dusch, vattentoalett, 
rinnande vatten i kranarna inne är numera standard. Ljus får de via fotogenlampor. (A-M. 
Moltke-Hoff 1998) Kompromisserna kring el kan verka komiska för utomstående men Amish 
håller hårt på traditioner. Många har även dieselgeneratorer som ger elektricitet till en 
kompressor. Kompressorn i sin tur förser gården med tryckluft som driver allt ifrån 
mjölkutrustningen till symaskinen.(P. Fredriksson 1996) Amish är väldigt driftiga när de 
gäller att hitta på lösningar som kan underlätta för dem. En sådan lösning kan vara att ta bort 
elsladden från den elektriska symaskinen och sedan montera maskinen ovanpå underredet till 
en gammal trampsymaskin. Genom den enkla lösningen får de tillgång till den nya teknikens 
alla fördelar. (K. Nordman 1986) 
 
Amishs inställning till telefon kan tyckas märklig. De får inte ha telefon i hemmen men det är 
okej att bygga en telefonkiosk någonstans på tomten.(P. Fredriksson 1996) Anledningen till 
att Amish inte vill ha telefon hemma är för att de värnar om att ostört kunna umgås med 
familjen. Att ständigt riskera att lugnet blir avbrutet när telefonen ringer vill de inte. Hur 
skulle det förresten gå om deras upp mot tio barn blir uppringda av kamrater som vill leka. 
Dessutom resonerar de att ett telefonsamtal bara är ett halvt samtal eftersom det inte går att se 
gester och ansikten och om man kan ringa när som helst finns det ingen anledning att besöka 
varandra. Men, Amish illvilliga inställning till telefonen har inte alltid funnits, i början av 
1900-talet hade flera Amishfamiljer telefon i köket. Det fungerade bra med hemgjorda 
ledningar mellan husen men så hände något som inte fick hända. Två Amishmän började 
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skvallra om en tredje och det gjorde att kyrkan bestämde att alla telefonapparater skulle 
förstöras och alla ledningar tas ned.(A-M. Moltke-Hoff 1998) 
 
Fast omöjligt är det inte för Amish att använda telefon. Som tidigare nämnts är det helt okej 
att ha en i skymundan på sin tomt. Har man inte en egen kan man använda andras eller ringa 
från en telefonautomat. Det går ju inte att helt klara sig utan en telefon när man måste beställa 
virke, gödsel eller fotogen från leverantörer som bor långt borta. Vissa familjer går ihop om 
en telefon. Ofta står telefonen längst bort i en lada för att det ska vara ogästvänligt och inte 
inbjuda till långa samtal. I närheten kan en anteckningsbok och penna ligga och där skriver de 
upp när de talat och hur länge. (A-M. Moltke-Hoff 1998) 
 

5 LÄRAN OCH RELIGIONEN 
 

  5.1 Vad de tror på och hur det kommer till uttryck  
 
Testa förklarar hur det är att vara Amish. Han säger: 
 

I would not want to become Amish. Nor could I. One could convert to 
Catholicism and still be a used-car dealer, an investment banker, or the owner of 
a beauty salon. These occupations do not exist within Amish society; it would 
be impossible to be an Amish novelist, professional hockey player, or 
Shakespearian actor. Being Amish is a faith and a completely encompassing 
way of life.14 

 
Martens tar i sin avhandling upp ett ganska intressant möte som ägde rum under hans tid 
bland Amish-folket. Det var Amishmän som ingick i en biblioteksstyrelse som hade samlats 
för möte och de diskuterade ett brev som de fått från en engelsman i Wales. Mannen undrade 
hur han kunde konvertera till Amish. Deltagarna på mötet skrev ett svarsbrev till mannen där 
de meddelade tre steg. För det första måste han räkna med att det tar minst fem år innan han 
kan döpa sig. För det andra måste han lära sig Amishs språk och för det tredje kommer han att 
se att den idylliska bild han målat upp av Amish kommer att ändras. Det som var intressantast 
i brevet var att de inte tyckte att mannen hade någonting att vinna på att bli Amish eftersom 
det inte alls var säkert att en högre makt skulle anse honom mer rätt för himmelriket om han 
blev Amish. 
 
Något som jag inte kommit i kontakt med under uppsatsens gång är Amishs syn på Gud. Den 
information som jag fått fram är vad jag redovisar nedan. Amish anser att man bevisar sin 
kärlek till Gud och sina medmänniskor i vardagen. Det är gärningarna som skall tala och inte 
munnen. Amish försöker aldrig omvända någon och de talar sällan om religion. (P. 
Fredriksson 1996) Genom att arbeta för sig själva och för andra ger varje individ det bästa av 
sig själv till det samhälle de anser vara Guds vilja här på jorden. (D. Kraybill 1989) Amish är 
mycket fromma människor som endast köper nya saker eller ting som kan föra dem närmare 
Gud. (M. Broberg 1995) Deras kyrka är emot allt som kan bli viktigare för dem än Gud och 
medlemmarna vill inte att någonting skall komma mellan dem och Herren. De får inte ha 
elektricitet i sina hem för det kan innebära att de frestas att skaffa sig en radio eller en TV och 
de vill inte vara en del av det samhället utan strävar efter att vara oberoende. (G. Arén 1994) 
Det står i Bibeln: “At the Day of Judgement, we shall not be asked what we have read, but 
what we have done; not how eloquently we have spoken, but how holily we have lived.”15 
                                                 
14 R-M Testa (1992) s. 176 
15 R-M Testa (1992) s. 178 
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Amish ser på lärjungeskapet som väldigt viktigt. De väljer att följa Gud och Kristus som 
lärjungar och det gör de genom att avskärma sig från omvärlden. De talar om ”Gelassenheit”, 
det vill säga viljan att överlåta sig till Gud och underordna sig honom. Till ”Gelassenheit” kan 
man binda attityder och värderingar. Exempel på attityder som finns hos Amish är att de är 
lugna och reserverade och som värderingar kan nämnas lydnad, enkelhet och ödmjukhet. Man 
kan även se riter och symboler som är bundna till Amish. Riter är dop och fottvagning och 
symboler är kläder och häst och vagn. (M. von Martens 1997) Amish anser att det endast är 
de som lever separerade från omvärlden och som lyder läran som kan få Guds välsignelse och 
ett evigt liv. (D. Kraybill 1989) 
 
En vanlig dag hos Amish består av flera bönetillfällen: upp klockan fem, arbete på gården, 
bön, frukost, bön, arbete, bön, lunch, bön, arbete, bön, kvällsmat, bön och i säng vid niotiden. 
Bön sker alltid före måltid. Söndagarna är lediga för att kunna gå i gudstjänst. Varannan 
vecka samlas de till gudstjänst i någons hem och varannan vecka besöker de släktingar i något 
annat distrikt. (P. Fredriksson 1996) När de samlas till gudstjänst använder de gamla 
familjebiblar och sjunger psalmer ur en bok som heter Ausbund. Ausbund är världens äldsta 
protestantiska psalmbok och den gavs ut år 1564. De flesta av psalmerna skrevs av deras 
förfäder när de var förföljda eller satt i fängelse. (K. Fried 1985) Inga instrument används till 
psalmsången. Amish är väldigt duktiga sångare eftersom de sjunger ofta, både i hemmet och 
när de träffas i grupp. Alla ungdomar samlas dessutom på söndagskvällarna till sångstund. 
(A-M. Moltke-Hoff 1998) 
 
Trots att Amish är kristna firar de inte jul som vi gör. De bannlyser allt som är flärdfullt och 
de har de inte julgran, julpynt eller julklappar och de betraktar julen är som en vilodag, en 
enkel högtid.(M. Broberg 1995) 
 
När man talar rent allmänt om ordet ecklesiologi betyder det läran om kyrkan. I Martens 
avhandling tas det upp tre nytestamentliga bilder av vad kyrkan är, nämligen: det nya Israel, 
Kristi kropp och Kristi brud. Även i Amishkyrkan sätter man stort värde på de tre och Amish 
värnar speciellt om bilden av kyrkan som brud. Doplöftet ser de som ett vigsellöfte. De gifter 
sig med kyrkan och med Kristus. Speciellt gamla testamentet ligger Amish varmt om hjärtat. 
Men kyrkan är inte bara ett giftermål utan det är även gemenskap. Koinonia som vänskap 
heter på grekiska. Död och förföljelse är ett tema som Amish har med sig i tankarna från 
1500-talets förföljelser. Det är förföljelserna som är anledningen till att Amish kom att 
avskärma sig från omvärlden. Exempel på seder som kommit in senare hos Amish är en 
måltid i samband med gudstjänsten samt en allmosefond till de behövande i församlingen. 
(M. von Martens 1997) Allmosorna sker dock bara i samband med nattvardsfirande. (D. 
Kraybill 1993) En regel som har ändrats med tiden är att förr hade Amish nattvardsfirande 
varje gång de samlades men nu har de nattvard bara två gånger per år. Nattvardsfirande sker 
en gång på hösten och en gång på våren och det sätter en ram runt det religiösa året. 
Nattvardsgudstjänsten är åtta timmar lång och förenklat kan man säga att den innehåller 
predikan, avbrott för ett lättare mål mat och sedan en nattvardsritual med bröd och vin. 
Medlemmarna tvättar parvis varandras fötter medan de övriga sjunger. I slutet av 
nattvardsgudstjänsten ger de allmosor.(D. Kraybill 1993) 
 
Missionerande existerar som tidigare nämnts inte hos Amish och det har de valt för att kunna 
bevara sin identitet utan yttre inblandning. Genom att vara skilda från den övriga världen förs 
det inte in nytt som de måste kompremissa med. Dopet är vägen in i Amishgemenskapen. 
Dopet sker vanligtvis någon gång i åldern 17-21 år. Innan dopet går de unga i 
dopundervisning som sker under nio söndagar. Dopet sker genom att biskopen häller vatten, 
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ur sin kupade hand, tre gånger över kandidatens huvud. Doplöftet avges strax innan de döps 
och kandidaten är nere på knä under hela ceremonin. Dopet är ett livslångt löfte att leva inom 
Amish och om de bryter mot Amishs regelverk blir de utfrysta ur gemenskapen. (M. von 
Martens 1997) 
 

 5.2 ”Die Ordnung“ och ”Meidung“ 
 
”Die Ordnung” och ”Meidung” är viktiga begrepp hos Amish. ”Die Ordnung” är 
församlingens oskrivna regelverk som förs vidare muntligt från generation till generation. (D. 
Kraybill 1993) Regelverket har gemensamt bestämts av ledningen, som består av en biskop, 
en diakon och två predikanter, samt till viss del medlemmarna. (P. Fredriksson 1996) ”Die 
Ordnung” kan variera i olika distrikt men i huvudsak håller de ungefär samma riktlinjer. 
Hostetler förklarar att regelverket finns till för att uppnå separation från omvärlden samt för 
att hjälpa medlemmarna att hålla församlingens vilja.(M. von Martens 1997) 
 
Regelverket måste följas till punkt och pricka för om man gör minsta snedsteg riskerar man 
att bli ”shunned”, det vill säga utfryst. Det kan dock bara drabba en döpt person och inte 
ungdomar som ännu inte blivit döpta. För en döpt person är det förbjudet att till exempel 
skilja sig eftersom familjen är grundstommen inom Amish. (A-L. Haverdahl 1988) Det är 
även förbjudet att till exempel förälska sig i en icke Amish, gå på bio, studera skaffa en radio 
eller skaffa ett modernt och effektivt jordbruksredskap. Om de bryter mot regelverket får de 
först en tillsägelse och en chans att rätta till felet. Beroende på felets allvar får man be om 
förlåtelse på olika sätt. Om personen envisas med att fortsätta att bryta mot regelverket blir 
han/hon förr eller senare utfryst. Utfrysning är ett hårt straff för det innebär att ingen får prata 
med personen i fråga. Han/hon får gå till gudstjänst men där måste han/hon sitta ensam längst 
bak. Han/hon får inte äta med sin familj och får ingen hjälp av gemenskapen. Han/hon får 
heller inte dela säng med sin maka/make. Att bo hemma under sådana villkor är inte lätt och 
många väljer därför att be om förlåtelse och de tas då på nytt upp i församlingen. Den som 
inte gör det flyttar kanske med sin familj till en annan församling som är liberalare eller så de 
går ur Amish och går med i en mennonitförsamling. Sägas bör att den strängaste 
mennonitförsamlingen är mycket mer tillåtande och vidsynt än den liberalaste 
Amishförsamlingen. Sedan går det ju så klart att söka sig till världen utanför församlingarna. 
 
Den som bryter mot Amishs regelverk utan att bättra sig blir så småningom förskjuten, det vill 
säga ”Meidung”. ”Meidung” är ett noga övertänkt beslut från församlingens ledning och dess 
medlemmar och beslutet gäller på livstid. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Att bli utesluten är ett 
oerhört hårt straff för människor som är vana att basera allt på familj, nära gemenskap och 
ömsesidigt beroende och eftersom medlemmarna redan från barnsben varit skyddade från 
kontakt med omvärlden är de få som verkligen vågar stå emot regelverket. De vet att det blir 
svårt att klara sig ute i den andra världen. (B. Leufstadius 1987) En Amishman säger: ”If it 
weren’t for shunning, many of our people would leave for a more progressive church were 
they could have electricity and cars. “16 
 
Som med vissa andra bitar hos Amish tycker jag att det verkar vara dubbelmoral inblandad i 
”Meidung”. Jag läste i artikeln som von Proschwitz skrivit om en Amishkvinna som lämnat 
sin församling och blivit mennonit istället. Hon sa: ”Vi är utfrysta, men om ingen tittar på kan 
det hända att mina syskon tilltalar mig.”17 Jag anser det vara dubbelmoral att ena gången hålla 
på regeln för att vid andra tillfällen lätta på den. 
                                                 
16 D Kraybill (1989) s. 117 
17 C von Proschwitz (2000) s. 110 
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  5.3 Gudstjänst och församling 
 
Som tidigare nämnts har Amish inga kyrkor utan de firar gudstjänst i hemmen alternativt i 
ladugårdar (som då givetvis storstädats). Varannan vecka firar de gudstjänst i den egna 
församlingen och varannan söndag besöker de släkt och vänner. Den dagen när de åker till 
vänner för att fira gudstjänst kallas ”Visiting Sunday”. Anledningen till varför Amish inte har 
någon kyrka i traditionell bemärkelse är för att de anser att den enda sanna kyrkan låg i 
Schweiz.(M. Broberg 1995) 1500- och 1600-talets förföljelser av Amish har också satt sina 
spår. Förföljelserna innebar att deras gudstjänster var tvungna att ske i hemlighet och gärna 
nattetid. Varje medlem var tvungen att upplåta sitt hem om den platsen kunde anses säker och 
det är en skymundan tradition som äger rum än idag. För utomstående är det nästan omöjligt 
att veta var Amish skall fira gudstjänst för det står aldrig några anslag uppsatta och det 
annonseras inte i tidning.(A-M. Moltke-Hoff 1998) I gudstjänstlokalen finns ingenting som 
visar på att det skall vara gudstjänst. De undviker utsmyckning och de har inte ens ett kors för 
att symbolisera sin tro. (G. Arén 1994) Jag tycker att det är konstigt att de inte vill 
symbolisera sin tro genom ett kors men det är väl för att de inte får framhäva vare sig sin tro 
eller sig själva. Men jag tycker att de gör det ändå hela tiden, framhäver sig själva menar jag. 
De framhäver sig själva och sin tro bland annat genom att bära annorlunda kläder och genom 
att avskärma sig från omvärlden. 
 
Det är ungefär två gånger per år som varje familj upplåter sitt hem för gudstjänst och det är 
samma människor som träffas år efter år. Det kan verka tråkigt att bara träffa samma 
människor men eftersom de är så många i en församling, ca 200 stycken, blir det inte 
långrandigt. Barn föds, växer upp, gifter sig, får egna barn, blir gamla och dör.(A-M. Moltke-
Hoff 1998) Eftersom familjerna turas om att ha gudstjänster hemma har det ofta varit mycket 
jobb för den familj som skall stå som värdar. De har städat och lagat mat och dessutom har de 
fraktat dit en massa träbänkar för att alla skall ha någonstans att sitta under gudstjänsten. Den 
tre timmar långa gudstjänsten startar tidigt på söndagsmorgonen och den förrättas av en 
biskop och två predikanterna på en gammaltysk dialekt. (L. Ulvenstam 1985). Bara sjuka 
personer har rätt att frånvara och barn måste delta från sex månaders ålder. Under 
gudstjänsten predikas det och de sjunger sånger, ber och bekänner synder. Efter gudstjänsten 
äter de en stor lunch med mat och dryck. Alkohol serveras inte för det är förbjudet. (I. 
Eriksson 1985) Lunchen består ofta av flera olika pajer, revbensspjäll, skinka, majsbröd och 
olika inläggningar av frukt och bär. (L. Ulvenstam 1985) Det är församlingens kvinnor som 
hjälpts åt att göra maten men det största lasset har givetvis gårdens husmor fått stå för. (A-M. 
Moltke-Hoff 1998) Lunchen äts i omgångar eftersom de är så många. Männen och pojkarna 
delar upp sig och äter i omgångar och kvinnorna serverar dem. Efter att alla män ätit färdigt 
får kvinnorna och flickorna äta. (R-M. Testa 1992) Lite diskriminerande tycker jag. 
Varje församling har som tidigare nämnts en biskop, två predikanter och en diakon. Biskopen 
är den som har det högsta ansvaret och predikanterna hjälper biskopen att leda gudstjänsten 
genom att läsa ur Bibeln och andra heliga böcker samt stå för en viss del av predikan. 
Diakonens uppgift är att ta hand om fattiga och änkor. De fyra personerna, i ledningen, har 
blivit valda av församlingens medlemmar och av Gud. Åtagandet varar hela livet ut och när 
det behövs göras ett nytt val sker det i samband med nattvardsfirande. Valet går till så att 
medlemmarna när de går in i lokalen viskar, genom en dörrspringa till biskopen eller någon 
annan som sitter innanför och antecknar, namnet på den person som de vill se vald. De får 
rösta på vilken man de vill i församlingen. De män som får fler än två röster blir kandidater. 
Innan gudstjänsten börjar säger biskopen till de män som är kandidater och de männen sätter 
sig på en speciell plats i rummet. Biskopen blandar deras namn i en hatt och lotten får avgöra 
vem som blir utsedd. När psalmböckerna delas ut får den som blivit vald reda på det genom 
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att det i hans psalmbok finns ilagt en lapp. (A-M. Moltke-Hoff 1998) På lappen står texten: 
”Herre du som känner allas hjärtan, visa vem du valt.”18 Orden är hämtade från ett kapitel i 
Apostlagärningarna som handlar om hur en ny lärjunge valdes istället för Judas Iskariot. Den 
som har blivit vald har ingen rätt att neka och han är vald på livstid. Ingen vill egentligen bli 
vald eftersom han måste sköta ämbetet vid sidan av de dagliga sysslorna. Det är dessutom ett 
oavlönat samt stort och påfrestande ansvar han får. (P. Fredriksson 1996) I Testas bok säger 
en av huvudpersonerna, Elam, som är predikant, så här: 
 

… after an Amishman´s name is drawn (by lots) and he is thus made a minister 
for a church district, people offer the chosen man and his wife deep 
condolences. It is not a time for rejoicing. “Being a minister is harder than 
farming,” Elam tells me. “You farm by day. But you’re always a minister. 
Preaching really wears a man out,” he says in a worn voice holding Pat’s reins. 
“You have to make yourself empty so God can fill you up. That takes a lot out 
of you. …19 
 

6 ÄR AMISH DRÖMMARNAS UTOPI? 
 
Följande diskussion är baserad på mina egna tankar kring Amishs levnadssätt. 
 
Amish har lyckats leva ett liv utan stress och våld i flera århundraden tillbaka. De har en inre 
harmoni och är väldigt måna om varandra. Sett ur den synvinkeln är det Amish som har 
lyckats och inte vi ”världsliga” människor. Vi lever tvärt om stressigt och de flesta av oss 
känner nog att tiden inte räcker till. Många drabbas av utbrändhet och till och med våra barn 
mår dåligt av den stressiga miljön. Vi strävar dessutom ständigt efter materiella saker och tror 
att det är det som ger oss lycka. Det som är av värde hos oss mäts främst i pengar. Amish 
däremot verkar ha en betydligt sundare inställning till livet. De vet varför de är här på jorden 
och vad meningen med livet är. Utbrändhet är förmodligen en term som inte existerar hos 
dem. Visst jobbar även de mycket men Martens berättar om hur annorlunda deras inställning 
till arbete är mot för vår. Han berättar att när de arbetar, arbetar de hårt och när de sedan är 
lediga kopplar de bort arbetet totalt. Det är inte som hos oss att vi aldrig anser oss lediga. När 
helgen kommer behöver vi hinna med att städa, tvätta och stryka, tvätta bilen, klippa gräs och 
så vidare. 
 
Det finns mycket som är bra och beundransvärt hos Amish. De har en unik gemenskap och en 
stark trygghet i gruppen. Ingen behöver bli bortglömd. De äldre tas om hand av sina barn 
istället för att skickas till ålderdomshem och den som är sjuk eller har ont om pengar får 
ekonomisk hjälp av gruppen. Det finns kvalitéer hos Amish som lockar oss andra. Om det inte 
vore så skulle inte Lancaster County ha den mängd turister som de har. Testa säger: ”We 
English come to Lancaster County because we pine for the sanctity the Amish struggle to 
maintain. As we watch them pass us by we realize all of the values we on “the outside” have 
long forgone.”20 Tyvärr finner många landskapet och livet så pass idylliskt att de vill bosätta 
sig där. Det är dock inte ett ideal för hur mycket vi än vill få det liv som Amish har, går det 
inte. Vissa bitar i ens liv går givetvis att förändra men inte alla. Genom att flytta till Lancaster 
försöker utomstående bli någonting annat än vad de är och det är dömt att misslyckas tror jag. 
Faran är att det bildas en typ av samhälle som allt eftersom tränger bort Amish. Hostetler 
uttrycker kollisionen, i det förord han skrivit till Testas bok: 

                                                 
18 K Nordman (1986) s. 4 
19 R-M Testa (1992) s. 92 
20 R-M Testa (1992) s. 56 
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Lancaster County has been a special place. In the midst of it, a faith community 
is struggling for survival. At stake is a national treasure. Two ways of life are 
competing for fulfilment. The one is maximizing material prosperity, comforts, 
protection, and status. The other way looks upon the maximizing of material 
prosperity as a disease, deeply destructive of the way humankind was intended 
to live.21 

 
Att Amish och vi västerlänningar lever olika liv vittnar en episod i Testas bok. Testa tar upp 
en episod som hände för Elam, familjeöverhuvudet i den familjen Testa bodde hos under sitt 
besök hos Amish. Elam hade åkt till biblioteket, för att läsa en Amish dagstidning, och när 
han satt för sig själv där, hade en flicka, en student, kommit fram och frågat honom hur det 
var att leva inom Amish. Hon berättade att hon studerade filosofi, men filosofi var ett ord som 
Elam inte kände till och hon hade därför förklarat att det betydde att hon funderade på 
meningen med livet. När Elam sedan kommer hem till sin familj berättar han om händelsen 
och hans äldsta dotter vänder sig då till Testa och undrar varför ungdomar på college studerar 
meningen med livet. Hon säger: ”Don´t they read the Bible in college?” Testa svarar henne: “ 
“Not usually,” … Everyone is looking at me. I feel I am the official spokesperson for the 
outside world. Deep in my heart I am ashamed of the culture I am being asked to interpret. 
The gulf between our worlds sometimes seems so vast – and so fixed.”22 
 
I en annan händelse i boken, som på ett vis är kopplad till ovanstående, står Testa ute, mitt i 
natten, och funderar. Han har under dagen sett en kalv födas och han står nu och ser på kalven 
samtidigt som han tänker på en diskussion som han hade med Elam tidigare i veckan. 
Diskussionen utspelade sig när de var ute och åkte i Testas bil och körde förbi pojkar som 
gick i fotbollsskola. Elam undrade vad pojkarna gjorde och Testa förklarade att de var på 
läger för att lära sig spela fotboll bättre. Elam förundrades över hur de kan betala pengar för 
att lära sig att spela fotboll och han drar slutsatsen att det måste bero på att deras samhälle inte 
kan skapa något vettigare för dem att göra. Samhället värderar inte vettigt arbete, menar han, 
och därför lär de sina unga att det är viktigt att lära sig en sport. Sporten håller dem sedan 
sysselsatta fram till dess att de går på college och då betalar de dyra pengar för att fundera 
kring meningen med livet. Testa inser när han står där i kohagen att hos Amish känns 
meningen med livet rätt. Jag håller med honom om att livet förefaller mycket mer logiskt hos 
Amish. De har insett sin plats på jorden och varför de finns till. Jag tycker att ovanstående 
episoder är tänkvärda och att de har en djup mening. Vi västerlänningar borde stanna till 
oftare och tänka på vad vi egentligen gör. 
 
Men, jag vill poängtera att jag inte vill hård dra det till att vi lever fel och att Amish lever rätt. 
Det är enormt svårt att ge svar på vad som är rätt sorts liv och vad som är fel sorts liv. Det är 
upp till varje person att avgöra. Det som är rätt för en människa kan vara fel för en annan. 
Sedan är det så att det i varje kultur finns folk som beter sig illa. Testa har ytterligare en 
tänkvärd episod i sin bok som jag skulle vilja föra vidare till er. Han berättar om en 
Amishkvinna som hjälpte honom läsa igenom förhandsmanuskriptet till boken After The Fire. 
Efter att ha läst manuskriptet svarade hon honom per brev: 
 

“Thank you for sharing a part of you, a chapter of your life. It’s good. I was 
moved - deeply. Actually, it almost makes me want to be Amish …. 
 

                                                 
21 R-M Testa (1992) s. IX 
22 R-M Testa (1992) s. 93 
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My critique is this: You painted the “English” too bad and the Amish too good. 
“There is some good in the worst of us and there is some bad in the best of us.” 
 
The Amish world is not a Utopia. We are not saints. Maybe I should write a 
book. I could tell stories of family frauds, swindlings, wife beaters, child 
molesters, incest, and suicide, the whole gamut. True, these are not the norm; 
but are they in the “outside world”? 
 
Life doesn’t come in black and white but subtle shades and hues of gray. But I 
see that for the story you are telling it helps to darken the darks and lighten the 
lights for contrast.”23 
 

Som ni förstått av uppsatsen lever Amish ett väldigt annorlunda liv mot för vad vi gör. Vi 
strävar efter att uppnå personliga mål medan de baserar sitt liv på gruppen. Det är viktigt att 
gruppen är i harmoni med varandra och med Gud. Gruppen skall hålla ihop och den Amish 
som ifrågasätter gruppens livskvalitet riskerar uteslutning. Jag tycker att det är fel att de 
tvingar in varandra i mallar genom att ha lagar som ser till att alla lever likadant. Kanske är 
det så att vissa människor skulle må bättre av att leva på ett annat sätt? Vi är ju alla skapade 
med olika intressen och personligheter. Men, det är klart, om Amish aldrig får pröva sig fram 
eller ge utlopp för inre känslor, hur ska de då kunna veta vilka intressen de har? Vi formas ju 
efter det liv vi lever. Jag anser det dock väldigt positivt att Amish låter sina ungdomar pröva 
på ”engelsmännens” liv och att de sedan får bestämma sig för vilket samhälle de vill tillhöra. 
 
Kraven hos Amish verkar också lite väl höga. Det är fel, tycker jag, att ungdomarna inte får 
göra egna yrkesval eller skaffa en utbildning. Men Amish menar att vi enligt Bibeln ska leva 
som jordbrukare och ta hand om det som Gud skapat. Det är en fin tanke men alldeles för 
trångsynt för även på Jesus tid fanns det människor med ”yrken” som till exempel kejsare, 
tullindrivare, skatteindrivare och så vidare. Kanske tycker Amish att de människorna var ute 
på fel väg i livet? 
 
Andra krav som är för höga är att de inte får gifta sig med utomstående. Visst förstår jag att 
det kan bli komplikationer när någon gifter sig med en utomstående men det borde ju vara 
upp till bägge parter att hitta en funktionell lösning. Att ett par sedan inte får skilja sig verkar 
också tokigt. Är det bättre att folk lever olyckliga? Bara för att folk skiljer sig behöver det inte 
betyda att de vill bryta med kyrkan och med gemenskapen. Jag tycker att det verkar som om 
Amish är rädda för konflikter och därför sätter upp regler för att komma undan enkelt. Men, 
jag kan även förstå att reglerna är en trygghet för gruppen och att de är till för att gruppen inte 
skall förändras. Det är en omtanke som Amish ger sina medlemmar. Att deras 
levnadsförhållanden alltid kommer att kvarstå. De tänker på vad som är bäst för gruppen och 
därmed indirekt även individen. 
 
Det känns dock som om Amish borde öppna sig på vissa punkter som till exempel att inte 
praktisera ”shunning” och ”meidung”. Speciellt ”meidung” är ett hårt straff. De tvingas ju 
bort från gemenskapen och all trygghet försvinner. Det är som att bli utsparkad utan 
någonting. Jag tycker att kristna människor borde kunna vara förstående för att alla inte passar 
in. Följer Amishs anhängare inte ”die Ordnung” får de inte vara kvar. Men, jag förstår ändå 
Amishs agerande för om de låter folk göra som de vill kommer hela gruppens liv att 
förändras. Om de ger med sig på vissa punkter ger det utslag på det mesta och eftersom allt 

                                                 
23 R-M Testa (1992) s. XIII-XIV 
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hänger ihop inom Amish går det inte. Om för mycket ändrades skulle de inte längre vara 
Amish utan en vanlig kristen församling. 
 
När det gäller dubbelmoral finns det många som har reagerat mot Amish. Amish blir bland 
annat kritiserade för att de anlitar tjänster av, till exempel doktorer, advokater och revisorer 
medan de själva förbjuder sina barn att utbilda sig till sådana yrken. Annat de kritiserats för är 
att de förbjuder telefon inne i husen men använder sig av dem utanför. Att de tillåter 
elektriska räknemaskiner men förbjuder datorer. Att de tillåter elektricitet från batterier men 
inte från offentliga företag. Utomstående frågar sig varför Gud skall tycka att det ena sättet är 
att föredra framför det andra? Sedan verkar det ju inte direkt logiskt att köpa en modern 
höbalare för att dra den efter en häst. (D. Kraybill 1989) 
 
Något som jag förvånats över är att Amish som förespråkar det enkla och icke flärdfulla, både 
när det gäller leverne och kläder, ändå tillverkar färgstarka quiltmönster och otroligt vackert 
snidade möbler. Deras ideal borde snarare vara att tillverka någonting som bara är funktionellt 
eller praktiskt. Deras inställning till våld är också tvetydig. De säger att de är emot all sorts 
våld och de anmäler inte kriminella händelser till polisen men samtidigt agar de sina barn. Det 
är motsägelsefullt och jag har väldigt svårt att se nyttan med aga. 
 
Annat som jag reagerat på är att Amish röker. De odlar sin egen tobak och säger att det inte 
står någonstans i Bibeln att man inte får röka. De anser det då vara okej. (A-M. Moltke-Hoff 
1998) Amish verkar vara renlevnadsmänniskor och jag förstår därför inte varför de ska riskera 
sina liv. Bara för att det inte står i Bibeln att rökning är dåligt behöver inte det betyda att man 
ska röka. Om de ska tolka saker och ting så finns det säkert mycket annat också, som det inte 
står någonting om i Bibeln, som borde vara okej. 
 
Avslutningsvis vill jag säga att det finns mycket inom Amish som kan betraktas som 
motsägelsefullt men samtidigt är det nog så inom många kulturer. Amish kan, till exempel, 
inte förstå varför vi tillåter att våra statsmän köper kärnvapen som kan leda till att jorden 
skadas eller till och med dör. De förstår inte heller varför vi sätter våra gamla på 
ålderdomshem och på så vis isolerar dem från barnbarnen. Eller varför vi väljer att flytta för 
att få nytt arbete och därmed lämnar familj och vänner bakom oss. (D. Kraybill 1989) Sett 
från Amishs synvinkel finns det inte mycket logik i vårt handlande heller. 
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  7 SLUTSATS 
 
Arbetet med den här uppsatsen har varit enormt kul och lärorikt. Litteraturen som jag har läst 
har sporrat mig till att vilja ge en helhetsbild av Amish. Den frågeställning som jag har 
försökt väcka hos er läsare har varit om livet som Amishanhängare är drömmarnas utopi eller 
inte. Jag hoppas att ni har fått tillräckligt med kött på benen för att kunna fundera vidare. Det 
är inte en enkel fråga med ett givet svar och jag väntar mig därför inte att ni ska vara 
övertygade. Det finns ju fördelar och nackdelar, ont och gott i alla kulturer och samhällen. 
Själv har jag svårt att bestämma mig för vad jag tycker, om Amishs liv är ett ideal att sträva 
efter eller inte. Vad jag tror är att jag inte skulle kunna tillhöra Amish eftersom jag 
förmodligen skulle känna mig väldigt låst där. Men helt klart har de mycket goda tankar och 
gärningar som är värda att bevara och som är eftersträvansvärda. Tankar och gärningar som 
borde integreras i det övriga samhället. I dagens samhälle är vi alldeles för egoistiska och 
stressade. Det gör att vi inte mår bra. Amish verkar, till skillnad från många av oss, funnit ett 
harmoniskt liv med inre frid. 
 
Vad jag däremot är helt övertygad om är att Amish gör rätt i att kämpa för att bevara det som 
de tror på. Om de inte försöker leda in sina unga på ett liv som Amish kommer de inte att vilja 
leva som jordbrukare. Och om de inte vill bruka jorden innebär de att de redan där förlorat en 
viktig bit inom Amish. Det kan på sikt göra att allt förändras. Tillvägagångssätten däremot, 
till hur Amish leder in sina unga på rätt väg, kan diskuteras både positivt och negativt. 
 
  8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Förslag till vidare forskning kan vara att närmare undersöka de religiösa bitarna hos Amish. 
Att till exempel studera gudstjänsterna måste vara enormt spännande eftersom Amish håller 
dem dolt från utomstående. Språket kan dock troligtvis komma att utgöra ett hinder för total 
förståelse. Viktigt för all vidare forskning av Amish, oavsett studieområde, är att man borde 
leva hos dem i det dagliga livet för att både kunna få och senare även kunna ge en helt rättvis 
bild av dem. 
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  9.2 Andrahandskällor 
 
Film: Vittne till mord (1985). 
 


	With all the building going on here, soon our people will start moving out, for places like Kentucky. The Amish who stay will be the ones who have big profitable businesses. After a time, they’ll leave the church, or start driving cars and using electricity. It’s like it says in the book my father gave you to read, ´Prosperity has often been fatal to Christianity, but persecution, never.`
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ABSTRAKT


Denna C-uppsats är en deskriptiv studie av Amishfolket. Uppsatsens syfte är att ge läsaren en ingående beskrivning av Amish. Eftersom Amish består av många olika grupperingar är det, Old Order Amish, det vill säga den ursprungliga och mest konservativa gruppen som jag valt att studera. Jag refererar till den i uppsatsen under benämningen Amish. Frågeställningen som jag har arbetat efter är om livet som Amish är drömmarnas utopi. Informationen har samlats in via böcker skrivna av erkända Amishkunnare men även genom artiklar i ämnet. Internet har använts för att hämta hem bilder till uppsatsen. Uppsatsens slutsatser handlar i stort om att Amish har ett helt annat sätt att leva än vad vi har. Det är därför svårt att ge ett direkt svar på frågeställningen. Det är upp till varje läsare att själv bilda sig en egen uppfattning om Amish. Uppsatsen knyts samman med diskussioner, både löpande i texten och i en separat rubrik mot slutet.


1 INLEDNING


Intresset för Amish väcktes hos mig, som för många andra, under 80-talet, när jag såg filmen Vittne till mord med Harrison Ford. Filmen blev enormt populär och många miljoner människor över hela världen såg den på biograferna. Filmen är i genren action men det som är så speciellt med den är att handlingen utspelar sig hos en Amishfamilj. Amish var, och är fortfarande, en helt okänd grupp för många av oss svenskar. När jag satt och funderade för några månader sedan över vad min C-uppsats skulle handla om föll sig valet helt naturligt när jag hemma hittade en artikel som jag sparat om Amish.



1.1 Syfte


Mitt syfte med den här uppsatsen är att ge läsaren en ingående beskrivning av Amish. Vilka de är, var de kommer ifrån, hur de lever, vad de tror på och så vidare. Förtydligas bör att Amish består av flera olika grupperingar, vilket ni kommer att få en inblick av i början av uppsatsen, men jag har valt att koncentrera mig på en grupp som heter Old Order Amish. Det är den grupp som är mest konservativ och som förändrats minst sedan sin ankomst till USA. När jag i uppsatsen skriver Amish talar jag alltså om Old Order Amish. Frågeställningen som jag arbetat utifrån är om livet som en Amishanhängare är drömmarnas utopi eller inte. Deras livsstil är så enormt olikt vår att jag tyckte att det skulle vara intressant att ge en bild av vad Amish är, vad de står för och hur de lever. Sedan är det upp till läsaren att bestämma sig för vad han eller hon tycker. Jag hoppas själv genom detta arbete kunna bilda mig en egen uppfattning. Åsikterna om Amish läror och leverne går isär hos många i USA, Amish hemland, och därför kommer jag även att ta upp vissa bitar som kan anses som dubbelmoral och därefter komma med egna kommentarer kring det.



1.2 Metod


Jag har valt att skriva den här uppsatsen deskriptivt för att kunna ge en ingående beskrivning av Amish och jag har uteslutande använt mig av skrivet material till den här uppsatsen. Det är främst böcker som skrivits av erkända Amishkännare men även några av mindre kända författare. Dessutom har jag använt mig av en del artiklar som jag funnit via Artikelsök. Jag har medvetet valt att inte använda mig av Internet eftersom jag tyckte att informationen som fanns där inte var tillräckligt seriös. Bilder har jag däremot hämtat där.


När det gäller tidigare undersökningar av Amish har det skrivits en hel del litteratur genom åren, främst på engelska. En man som heter Bryan Wilson har skrivit ett sociologiskt arbete som behandlat Amishfolket som en sekt. Markus von Martens, är en svensk doktorand, som har skrivit flera uppsatser om Amish. I en av dem analyserade han Amish utifrån en deskriptiv framställning av deras historia. Frågeställningen var då varför Amishfolket bestått. Martens har även kunnat studera Amish genom att bo tillsammans med dem, vilket är ganska så unikt eftersom de flesta Amish är väldigt skeptiska till utomstående. Randy Testa är en man som även han har bott hos Amish i syfte att studera dem. Hans bok After The Fire, var en av dem som jag läste och den var enormt lärorik. Den är uppbyggt som ett skönlitterärt verk istället för faktabok och den skildrar det dagliga livet hos en Amishfamilj. Både Testa och Martens har haft stor hjälp i sina efterforskningar av sin mentor John A Hostetler. Hostetler är född Amish men har valt att arbeta utanför sin samhällsgrupp. Idag är han professor i antropologi och sociologi i Philadelphia och han fungerar som en talesman för Amish. Hostetler har skrivit många böcker, inte bara om Amish utan även om deras religiösa släktingar mennoniter och hutteriter. Amish Society är ett standardverk som är skriven av honom och det har omarbetats fyra gånger sedan det kom ut år 1994. Verket tar upp Amish utifrån ett inifrån perspektiv och den behandlar allt från rörelsens ursprung till nutid.


Donald B Kraybill är en annan erkänd Amishkunnare. Han har skrivit flera böcker bland annat The Riddle of Amish Culture. Den är speciellt inriktad på Amish i Lancaster County.


Boken är av mer analyserande karaktär än Hostetlers Amish Society. Kraybill behandlar Amishs förhållande till staten, riskerna med deras växande ekonomi samt deras kamp för överlevnad i det moderna samhället. Kraybill växte upp i en mennonitfamilj i Lancaster County och tillsammans med en fotograf, Lucian Niemeyer, skildrar han i boken Old Order Amish livet hos några Amish familjer. Eftersom Amish förbjuder fotografering är boken speciell i sitt slag eftersom den innehåller fantastiskt fina bilder.

2 HISTORIK OCH GRUPPERINGAR


Amish historia går långt tillbaka i tiden. Man kan säga att de uppkom år 1525 i Zürich i Schweiz då en utbrytarrörelse från protestantismen bildades. Rörelsen kallade sig anabaptister och de förespråkade då, precis som de gör idag, vuxendop eftersom de ansåg att man endast som vuxen kan bestämma sig för om man vill anamma den kristna tron eller inte. (M. Broberg 1995) Anabaptisterna ville reformera kyrkan, mer än vad Luther och Calvin avsett, och de ville att kyrkan skulle vara skild från stat samt att bibelorden skulle tolkas bokstavligt. (P. Fredriksson 1996) Martin Luther, som själv en gång gjort uppror (mot den katolska kyrkan) var inte nådig mot de nya uppstickarna utan gjorde allt i sin makt att bekämpa dem.(M. Broberg 1995) Anabaptisterna kom att delas upp i olika grupper som alla förföljdes. En av grupperna som växte fram var mennoniterna. De leddes av en ung präst från Holland som hette Menno Simons. År 1936 bröt sig en schweizisk biskop, Jacob Ammann, ut från mennoniterkyrkan och den kristna grupp som han bildade kallade sig Amish. Ammann betonade vikten av separation från omvärlden och en enkel livsföring. (C. von Proschwitz 2000) Det som främst gjorde att Ammann bröt sig ur och bildade en egen församling var att han ville införa shunning, vilket är en metod som går ut på att frysa ut medlemmar som vägrar att lyda församlingens hårda regler.(A.-M. Moltke-Hoff 1998)


Amish var tillsammans med olika mennonitgrupper en förföljd grupp som många ville utrota:

Amisherna var i århundraden en förföljd grupp som alla kunde enas om att försöka utrota. Det finns berättelser från 1700-talet om hur katoliker och protestanter ingick en tillfällig vapenvila för att få tid att kasta amisher på bålet. De som inte kastades i floderna i säckar, torterades ihjäl, brändes eller på annat sätt togs av daga, flyttade till bergen och emigrerade senare, under perioden 1711-1860, till USA.


David Luthy berättar i boken Amish Roots – A Treasury of History, Wisdom, and Lore att de kom med ångbåt till Amerika, främst mellan åren 1727-1790 och 1815-1860.


Amishfolket och mennoniterna slog sig ned i Pennsylvania, en stat som var känd för att vara religiöst tolerant. I Pennsylvania fanns kväkaren William Penn som lockade med löftet om religionsfrihet.(C. von Proschwitz 2000) Amish har lyckats med att ända in i våra dagar ”frysa” den livsstil som de hade när de kom. I Europa finns det idag inga spår av Amish-folket.(B. Leufstadius 1987) De flesta Amish slog sig som sagt ned i Pennsylvania närmare bestämt i Lancaster County. I USA finns nu omkring 150 000 människor som kallar sig Amish och en halv miljon mennoniter. De lever i 22 av USA: s stater och de finns även representerade i Ontario i Kanada.(A-L. Haverdahl 1988)


Amish har genomgått tre stora delningar (1877, 1910, 1966) i Lancaster County. Den första delningen skedde år 1877 och det var ett led i att Amish, i Midwest, delade på sig. Två grupper bildades, Amish-mennoniter och Old Order Amish, och de skapade egna församlingar. Inom fem år hade de två grupperna skapat sig egna gudstjänstlokaler. Den grupp som idag räknas som det traditionella Amish, heter Old Order Amish, och de fortsatte att samlas till gudstjänst i hemmen istället för att bygga en gudstjänstlokal som Amish-mennoniterna gjorde. Amish-mennoniterna kom så småningom att bli mennoniter.


Den andra delningen inträffade år 1910, då telefon, bil, elektricitet och mekaniska maskiner till jordbruket kom. En grupp som heter Peachey Amish bildades. De klär sig precis som Old Order Amish och kan därför lätt blandas ihop. Även till det inre är de lika varandra. Det som skiljer dem åt är att Peachey Amish accepterar evangeliska uttryck såsom söndagsskola och att de tolererar ny teknologi såsom telefon, bilar, elektricitet och traktorer.

Den tredje delningen kom år 1966 då en grupp lämnade Old Order Amish för att de inte accepterade rörelsens syn på jordbruksmaskiner. Gruppen kallar sig New Order Amish. De har i sin tur sedan splittrats upp i massor av smågrupper som har olika toleransnivå när det gäller teknologi och gudstjänstlokaler. Sett på det stora hela har alla delningar genom åren varit bra för Old Order Amish för det har gjort att de bättre vet vad de står för. De har fått ett bättre grepp om gamla traditioner och de är väldigt måna om att behålla dem. (D. Kraybill 1989) Old Order Amish delar in sina medlemmar i distrikt. Distrikten baseras på antal hushåll och inte på antalet individer. I normalt fall består ett distrikt av 30-35 familjer. När församlingen växer sig för stor så att de inte längre kan fira gudstjänst hemma hos varandra delas de. Ofta blir det en väg eller å som får dra gränsen mellan två församlingar.(M. von Martens 1997)


En sammanhängande benämning av de olika grupperingarna finns och det är ”The Plain People”, översatt det enkla folket. Med termen menas alla religiösa grupper som har anabaptistiskt ursprung och lever ett enkelt liv. (M. von Martens 1997) Amish och mennoniter delar samma tro kring Bibelns grundläggande doktriner och kring dopet. Det som skiljer dem åt är klädsel, språk, inställningen till teknologi, religiösa ritualer och vissa bibeltolkningar. Namnet Amish skall uttalas med ett långt svenskt a.(C. von Proschwitz 2000)

Idag lever alltså mennoniter och Amish sida vid sida i Lancaster County. 1993 firade de sitt 100-årsjubileum där. (D. Kraybill 1989)
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3 IDEOLOGI OCH SÄTTET ATT LEVA


Varje år har Lancaster County 3,5 miljoner besökare (fakta från år 1988). Amishfolket är den absolut största attraktionen i den delen av landet och kanske den mest äkta av USA: s sevärdheter. Tvärt om vad man kan tro, var Amish en stor turistattraktion, långt innan filmen Vittne till mord. (A-L. Haverdahl 1988) Filmen handlar om en Amishpojke som blir vittne till ett mord. Polismannen som har tar hand om fallet inser snart att både hans eget och pojkens liv är i fara då det visar sig att några poliskollegor är inblandade i mordet. Polismannen och pojken gömmer sig därför på en Amishbondgård för att vara i säkerhet.(L. Ulvenstam 1985) Filmen spelades in sommaren 1984 i Lancaster men alla Amish var emot den och många protesterade. Anledningen till det var/är att Amish är motståndare till TV, film och fotografering. De ville därför inte framställas i det medium som de i vanliga fall tar avstånd ifrån. Den andra orsaken var att Amish, som är motståndare till publicitet, insåg att en spelfilm skulle innebära just publicitet mot dem. Som en tredje orsak kan nämnas att Amish är emot det som de kallar världslighet och Hollywood symboliserar ju verkligen en värld med sex, lögner och våld. Det blev heller inte bättre av att Harrison Ford, som spelar polismannen i filmen, slåss i en scen då han är klädd i Amishkläder. En Amishledare sa: “If our principles were to fight, I feel we could go to court and get an injunction on the basis of misrepresenting the Amish, but this is not our way.”
 Onödigt att nämna är kanske att inga Amish deltog i inspelningen av filmen. (A-L. Haverdahl 1988)


Det som är speciellt utmärkande för Amish är att de sätter stor tilltro till Bibeln och att de använder den till att hämta kunskap om hur de skall lösa eventuella problem i det dagliga livet. (D. Kraybill 1989) Ett annat tecken på att de är helt igenom religiösa är de namn som samhällena i Lancaster fått. Ett av dem heter till exempel Paradise. Amish talar ett språk som kallas Pennsylvania Dutch (holländska), men egentligen borde det hellre kallas för Pennsylvania Deutch (tyska), eftersom det är en gammal tysk dialekt. Dialekten har bevarats i 300 år. (B. Leufstadius 1987). De flesta Amish kan dock tala tre olika språk: dialekten som används i hemmen, högtyska när det är ceremonier i gudstjänsterna och engelska när de kommunicerar med grannar som ej är Amish eller när de gör affärer med utomstående. (C. von Proschwitz 2000) Dialekten är en stark symbol för Amish och små barn kan bara tala den. Dialekten tillsammans med högtyskan är en länk till deras förflutna och de fungerar som slags helig kommunikation med Gud. (D. Kraybill 1989)


Amish har en väldigt stark sammanhållning. De tar hand om sina sjuka och gamla. De betalar skatt men vägrar att ta emot socialbidrag. (B. Leufstadius 1987) Det är för att de oroar sig för att samhället då skall vilja kontrollera dem. Byråkrati, i vanlig bemärkelse, existerar inte i Amishs värld men däremot har de olika kommittéer som sköter ärenden med staten. (D. Kraybill 1993) Amish intresserar sig inte för politik och de röstar i allmänhet inte i val. (K. Nordman 1986) Kyrkan förbjuder inte val och därför kan de hända att de röstar om det gäller någon stor lokal fråga som till exempel markfrågor. (D. Kraybill 1993)


En egenhet jämför med andra religiösa grupper är att de inte försöker sprida sin lära vidare och de har inga missionärer. (K. Nordman 1986) Amish vägrar också att göra militärtjänstgöring. De anser dessutom att all form av högmod är förbjuden och därför får inte medlemmarna prata i radio, vara med på bild eller stå med namn i tidningen. De lyder det bibelord som säger: du skall icke göra dig någon avbild, vare sig av det som är i himmelen eller på jorden.” (B. Leufstadius 1987) Det kan anses lite konstigt att Amish inte får fotograferas när det i affärerna i tätorterna finns vykort, posters och böcker av dem att köpa. Ekvationen går inte riktigt ihop men det ger Kraybill en förklaring till i sin bok Old Order Amish och förklaringen är den att det ofta är mennoniter som poserar på vykorten och inte Amish. Mennoniter har ingen lag som säger att de inte får fotograferas men själv reagerar jag på att det är konstigt att Amish tillåter att de används i ett sådant syfte. (A-M. Moltke-Hoff 1998)


När man reser genom Lancaster County ser man lätt var Amish håller till. Eftersom de är motståndare till ny teknologi finns det inga telefon- eller elledningar och eftersom de inte har några bilar syns det spår efter hästspillning och hjulen från vagnen som spänts efter hästen. Andra kännetecken är väderkvarnar och långa tvättlinor med kläder på tork. (L. Ulvenstam 1985) När mörkret faller blir det alldeles svart på landsbygden. Eftersom Amish inte använder elektricitet är det stearinljus som lyser i deras fönster.(I. Eriksson 1985) Ett typisk amishhem är utan tapeter, tavlor, speglar eller fotografier. Det som drar blickarna till sig är istället vackra handsnidade möbler och oljelampor. Fönstren har gardiner gjorda av mörkblått enfärgat bomullstyg. Ingen flärd får uttryckas. Såväl insidan som utsidan av huset är vanligtvis målat i vitt och grått och ytterdörren brukar aldrig ha något lås. (K. Nordman 1986)
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Amish har sitt eget sociala säkerhetsnät. Den går ut på att alla hjälps åt om någon hamnat i kris. Ekonomi och samhälle hör ihop för Amish och om man tittar på ordet ekonomi, som kommer från grekiskan, betyder det hushåll. Det är därifrån Amish har hämtat sina tankar, om att deras samhälle skall vara som en enda stor familj. (R-M. Testa 1992) Om en lada brinner ned får de personer som drabbats pengar till nytt virke ur en gemensam fond. Alla hjälper dessutom till med att bygga upp ladan igen. ”Frolics” kallas en sådan dag, när man samlas till arbete för att hjälpa någon. Arbetet börjar i gryningen och redan vid middagstid är ladan så gott som färdigbyggd. Med många hjälpande händer går arbetet fort.(M. Broberg 1995) Eftersom det är ganska glest mellan festligare sammankomster är sådana här arbetsdagar efterlängtade. Folk träffas och nya bestyr planeras. Det kan gälla vem som skall få hjälp med sådden eller skörden eller ett nybygge. Alla hjälper alla vid behov, det är en av Amish oskrivna lagar och det ger en enorm trygghet. Det sociala säkerhetsnätet fungerar så bra att ingen behöver teckna försäkringar. Amish avstår till och med från att ta ut folkpension. Andra exempel på aktiviteter som samlar dem kan vara en auktionsdag för att samla in pengar till någon behövande.(L. Ulvenstam 1985)

Forskare förvånas över hur Amish har kunnat behålla sin egenart i dagens moderna samhälle. (I. Eriksson1985) Trots att de lever sida vid sida med ett annat samhälle stannar de flesta kvar i gemenskapen. En bidragande orsak är att gemenskapen dem emellan är så stor, mycket större än vad den är i samhället utanför. Vissa problem kan amish dock ha och ett av dem är att vissa av deras ungdomar revolterar genom att begå brott och dricka sig berusade. Amish vill gärna själva klara av sina problem och eftersom de inte anmäler brott som begåtts till landets rättsväsende blir det lite av ett dilemma för dem hur de ska ta itu med dem. Eftersom de inte kan straffa någon som ännu inte är döpt (Amish har vuxendop) tycker värstingarna att det är fritt fram. Problemen kan även komma omvänt av att utomstående rånar och trakasserar Amish eftersom de vet att Amish aldrig använder våld för att freda sig eller anmäler händelser till polisen. (P. Fredriksson 1996) Moltke-Hoff tar, i sin bok, upp att det är vanligt att Amish mobbas genom att bilburna ungdomar medvetet studsar in i deras vagnar bakifrån eller att de försöker rycka av dem deras huvudbonad. Många av de trafikolyckor som sker beror på att hästarna blivit nervösa av att till exempel en bil kört in väldigt snävt framför dem eller att någon kastat stenar och flaskor. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Amish själva är så fredliga att det bara inträffat två gånger, under alla år som de bott i USA, att en Amish mördat.(M. Broberg 1995)

Amish umgås nästan bara med andra Amish. Ofta är det samma människor som möts i arbete, fritid och lovprisning. Det är samma familjer, vänner och grannar som följs genom hela livet.(D. Kraybill 1993) Eftersom Amish och ”the English”, som Amish kallar amerikanerna, sällan kommer i kontakt med varandra, är det tyvärr så att de missförstår varandra. Turisterna som bara får en snabb skymt av Amish blir besvikna då de verkar kalla och ogästvänliga. Amish i sin tur känner sig som apor på zoo när turisterna kommer med sina kameror.(R-M. Testa 1992) Den enda egentliga kontakten som Amish har med sin omvärld är enstaka stadsresor eller om de måste läggas in på sjukhus. Amish accepterar sjukvård men de vill ogärna besöka läkare för mindre krämpor.(K. Nordman 1986


3.1 Skola


Amishbarnen går åtta år i skola, från att de är 6 år tills dess att de är 14 år. När de har fyllt 14 får de inte fortsätta sin skolgång eftersom de behövs hemma på gården. Deras framtida yrkesval är därmed utstakat. Målet är att leva som bonde och det behövs många armar på gården eftersom maskinella hjälpmedel i de flesta fall är förbjudna. Under de åtta åren i skolan lär sig barnen engelska, räkning, rättstavning och geografi. Naturvetenskap är ett ämne som medvetet valts bort eftersom Amish är rädda för att barnen då ska få för mycket griller i huvudet och börja tvivla på att Gud skapade världen. (K. Nordman 1986) Barnen har ingen direkt religionsundervisning men dagen startas alltid med bibelläsning, bön och psalmsång. (M. von Martens 1997) Något som kan tyckas lite märkligt är att all undervisning sker på engelska trots att barnen har tyska som modersmål. De första kontakterna med engelska sker alltså först när barnet blivit så gammalt att det börjat skolan. (A-L. Haverdahl 1988)


Barnen går i en gammeldags byskola. Alla undervisas i samma rum oavsett ålder och möblemanget är spartanskt. Ingen kateder finns utan bara små skrivpulpeter och en vedkamin. Eleverna eldar och städar själva skolhuset. Alla skolböcker är handskrivna. Skolhuset är ofta litet, det har en vällingklocka på taket, samt är omgärdad av två utedass.(L. Ulvenstam 1985) Den som utses att sköta undervisningen i skolan är en ogift Amishkvinna. Hon har valts eftersom hon visat intresse för pedagogik. Hon har ingen utbildning för att vara lärare eftersom all högre form av utbildning är förbjudet hos Amish och den pedagogik hon kan är medfödd. Alla amishlärare samlas ett par gånger om året på någon ort på konferenser för att dela med sig av sina erfarenheter. Efter ett visst antal konferenser anses de ha fått den erfarenhet som behövs och de har då uppnått en ”examen” och får finnas till hands när yngre lärare behöver råd.(A-M. Moltke-Hoff 1998)
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Alla församlingsbor i kyrkdistrikten betalar en viss summa till sin skola för lärarens lön, underhåll av skolbyggnaden samt skolmaterial. Men, föräldrar med skolbarn betalar även en summa för varje barn. Om föräldrarna inte har råd att betala för sina barn gör distriktets medlemmar det. Varje höst innan skolan skall börja hjälps lärare och föräldrar åt att underhålla skolhuset. De målar, städar, putsar fönster och sotar skorstenen. De hjälps även åt att slå gräset runt skolbyggnaden. En vanligt förekommande utflykt under terminen är att föräldrarna turas om att bjuda läraren och skolans elever på någon utflykt eller att de bjuder hem dem på middag eller fika. Hem och skola är nära knutet till varandra. (A-M Moltke-Hoff 1998). Moltke-Hoff skriver i sin bok att hon tror att det bästa man äger (barnen) vill man gärna ställa upp på och samtidigt visa uppskattning till läraren, men att föräldrarna troligtvis även vill kontrollera. Det tror jag stämmer att dessa utflykter även kan ses som en test från föräldrarna på om läraren är rätt person att leda deras barn in i Amishsamhället.

Tvärt emot vad man kan tro gick Amishbarnen förr i samma skola som sina engelsktalande grannar. Den tidens undervisning var rätt så lik Amishs idéer men när skolorna började slås ihop och barnen skulle behöva åka skolbuss till större städer började Amish kräva att själva få ta hand om sina barns undervisning. (A-M. Moltke-Hoff 1998) På 50- och 60-talet satt många pappor i fängelse för att de vägrade sända sina barn till den engelska skolan men sedan år 1973 får barnen gå i egna skolor. Tester visar att Amishbarnen gör bättre resultat än jämnårig i vanliga skolor i de ämnen som går att jämföra. Men på ett vis ligger de sämre till rent kunskapsmässigt och det är när det gäller frågor som till exempel hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter eller hur en dator fungerar. (A-L. Haverdahl 1988)


Man kan fråga sig varför det funnits en sådan motvilja från Amish till högre undervisning. Jag läste ett citat i Kraybills bok The Riddle som jag tyckte gav ett bra svar på den frågan. Orden kom från en Amishman som säger: ”For pity´s sake, don´t raise the school age for farm children … for if they don´t do farm work while they´re young they seldom care for it when they´re older.”
 I det svaret ligger nog sanningen. Amishs kultur och överlevnad hänger ihop med att leva som bonde. Om barnen fortsätter att gå i skolan efter 15 års ålder missar de den väg de skall gå. Bondens arbete blir väldigt främmande för dem.


Andra orsaker till att Amish ville ha sin egen skola var att barnen i den nya skolformen skulle delas upp i olika skolklasser beroende på ålder. Föräldrarna ville även ha fortsatt kontroll över skolgången eftersom det står i Bibeln att föräldrarna ska vara ansvariga för sina barns uppfostran. Annat som Amish eftersträvade var pålitliga lärare som de visste stod för deras värderingar och sätt att leva. De hade också invändningar på kursplanen som de var rädda skulle framhäva ”det världsliga”. Kort sammanfattat kan man säga att Amish var rädda att en förlängd skolgång skulle innebära att Amishbarnen separerades från sina föräldrar, deras traditioner och värderingar. (D. Kraybill 1989)


Frågan är om det är rätt av föräldrarna att bestämma över sina barns framtid? (egen fundering) Har de verkligen rätt att skära av barnens möjlighet att uppnå personliga mål. Det stämmer inte riktigt överens med det som är fastslaget under mänskliga rättigheter tycker jag men samtidigt förstår jag att de bara försöker att göra det som de tror är bäst för sina barn. Och kanske är det rätt, jag vet inte. Hur skall barnen kunna klara sig i ett samhälle om de inte längre har stöd hemifrån? Kraybill menar att Amish brukar vända på frågan och säga att vad har ”the English” för rättighet att frånta barnen den psykologiska säkerheten och personliga identitet som uppkommer genom att de är medlemmar i en evig och hållbar grupp. Amish tycker snarare att det vore vettigare om ”the English” först lät sina barn bo i några år i ett traditionellt samhälle så att de där kunde få uppleva riktigt samhällsliv. Efter att ha provat det skulle ungdomarna själva få avgöra vilket kulturellt system de vill tillhöra. (D. Kraybill 1989)

Amish har själva den traditionen att deras ungdomar får leva ett tag utanför deras samhälle för att sedan besluta sig för om de vill döpa sig inom Amish eller ge sig ut i det världsliga samhället. De flesta Amishungdomar väljer dock att gå samma väg som sina föräldrar. De döps och tas upp i Amishsamfundet. Trots att det är hårda regler kring medlemskapet är det bara 10-20 % som väljer ett annat levnadssätt. De som gör det vill kanske studera vidare, resa, tjäna pengar eller arbeta med annat än vad Amish livnär sig på. Eftersom ett annat levnadssätt inte tolereras av Amish är det ett stort beslut som ungdomarna står inför. Om de väljer ett liv utanför Amish blir de ”shunned”, det vill säga de mister det sociala skyddsnätet som familj och släkt utgör. En av de största anledningar till att de flesta väljer samma väg som sina föräldrar är förutom risken för att bli ”shunned” även att de har en bristfällig skolgång. Det är inte så lätt att få jobb med få år av skolgång bakom sig. Dessutom har de i skolan lärt sig en engelska som anses torftig av utomstående.(A-M. Moltke-Hoff)


Något som jag och även andra inte anser går hand i hand med varandra är Amishs inställning till våld. De predikar icke-våld men trots det agar de sina barn. Det är en ekvation som jag inte tycker går ihop. I Hostetlers bok finns ett kapitel som är skrivet av en Amishman som heter Joseph Stoll. Så här säger han:

Do Not Do Bodily Harm. Be careful that you do not injure your child. Your


palm may be heavier than you think. If a strap or switch is used, make sure it is not too light to be effective, nor too heavy to be safe.

Do Not Use the Strap Unnecessarily. It definitely is not true that if one spanking will make a good boy, two will make him a better one. Used too frequently, the rod becomes a part of routine.

Do Not Spank a Baby before he is old enough to understand what it is all about. If an older child really needs a spanking, he will know what it is all about without being told.

Do Not Forget to Respect the Child. The child is an individual. A child should feel respect for his parents, not fear. There have been cases where children have cringed at the slightest word of command from their parents. This is neither desirable nor Christian.

Finally, the spanking is for the child´s benefit, not your own. Discharge any excess steam elsewhere, where it will not do no one any harm.


Uria R Byler tar även upp ämnet aga i Hostetlers bok. Hon berättar att hon tycker att det är jättejobbigt att aga sitt barn och att hon därför förstår hur svårt det ska kännas att aga någon annans barn. I just en sådan sits befinner sig läraren. Byler tycker att aga endast ska användas i sista hand när ingenting annat fungerar och hon anser att Amishlärarna ändå har det bra som har den rättigheten, från majoriteten av föräldrarna, att utföra aga. Om till exempel ett barn fuskar under ett stavningstest behövs någon sorts av bestraffning. Så här kan man enligt henne se om ett barn är van vid att få aga hemifrån:

We´ll say Johnny decides to do his spelling the easy way, and cheats. Due punishment is administered. If he is the friendly little chap as before, then it is a good guess that he is used to behaving at home, and to being punished if he is not. But if he pouts for a few days, then you may be quite sure that he does not like to be under any authority, simply because it’s something new to him, and that he probably has his own way at home.


3.2 Giftermål


De flesta ungdomar träffar sin blivande gemål vid de sångstunder som brukar pågå på söndagskvällar i någons lada. Andra tillfällen att träffas är på kalas. När ett par träffats och är kära smyger de med sin kärlek så att ingen skall veta att de är ett par. Pojken friar så småningom genom en äldre släkting som går till hennes föräldrar och frågar om de kan tänka sig pojken som sin svärson. (A-M. Moltke-Hoff 1998)


Paret sällskapar i tre år innan de gifter sig. (C. von Proschwitz 2000) Den vanligaste åldern för att gifta sig är 20 år. Släkt och vänner får inte reda på att paret skall gifta sig förrän paret bestämt dag för bröllopet. Datumet annonseras ut vid en söndagsgudstjänst och bröllopet sker sedan inom en vecka eller tio dagar. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Ofta går bröllopet av stapeln i november månad. Det sker av praktiska skäl eftersom jordbruket inte behöver så mycket tid då. (C. von Proschwitz 2000). Tisdag är den vanligaste dagen för ett bröllop också det på grund av att det är en relativt lugn dag för bönderna. Bröllopet sker i hennes hem. Själva ceremonin är ganska tråkig med en lång gudstjänst och med många trista psalmer. Brudparet har nya kläder på sig. Det är sista dagen som kvinnan har sitt vita förkläde och hätta på sig för efter bröllopet har hon dem i svart för att det ska synas att hon är gift.(A-M. Moltke-Hoff 1998) Kvinnor gifter sig i blått eller lila och de har inga smycken på sig eller makeup för det ska synas att hennes skönhet kommer inifrån.(C. von Proschwitz 2000)

Efter vigseln blir det en stor middag för alla inbjudna. Ofta är det ungefär 300 personer som är inbjudna. Alla förberedelser till middagen har skett under stort hemlighetsmakeri. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Varje Amishbrud får ett dussin quiltar i boet. Det skall räcka fram till dess att hennes framtida döttrar börjar sy. Varje brud får också ett vänskapstäcke som har gjorts speciellt för henne av hennes väninnor. (K. Fried 1985) Amish har varken förlovnings eller vigselringar och bröllopsnatten tillbringas i brudens föräldrahem. Under smekmånaden åker de nygifta runt och hälsar på hos släkten. Sexuell samvaro innan vigseln är förbjuden. Otrohet och skilsmässa är också förbjudet och enligt vad man vet är det väldigt få som bryter mot de reglerna. Det finns några fall där par lever på var sitt håll men om de väljer att skilja sig blir de automatiskt uteslutna ur församlingen. Nio av tio vuxna Amish är gifta.(M. von Martens 1997) Efter bröllopet slutar pojken att raka sig och låter skägget växa. Det blir ett tecken för att han är gift. (A-M. Moltke-Hoff 1998)

3.3 Arbete


Kraybill uttrycker sig så här om arbete i sin bok The Riddle:

In contrast to some Moderns who hate their jobs and love to shop, the Amish enjoy their work and despise conspicuous consumption. Although there is mischief, play, and leisure in Amish life, work predominates. Although often hard and dirty, it is good and meaningful work that, for the most part, reinforces community life. Amish work integrates. It binds the individual to the group, the family, and the church. It is not a personal career, but a calling from God, and, in this sense, as Cronk has noted, it becomes a redemptive ritual.


Amish livsuppgift är att ta hand om allt det som gror och som Gud har skapat. Det bästa som finns, för dem, är att arbeta för att förändra det som växer. Det spelar ingen roll om det är grönsaker, djur eller barn. Allt arbete görs med glädje. De arbetar inte för att bli färdig med det som är tråkigt, för att sedan få fritid, utan det finns ingen brådska och press. Amish arbetar just för att det är det som är meningen. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Faktum är att Amish inte ställer om sina klockor som resten av världen gör på våren utan de skiljer i stället på “fast time” och “slow time”. “Fast time” är den tid som amerikanarna går efter och “slow time” är Amish tid. (R-M. Testa 1992)


De flesta Amish arbetar som jordbrukare och de har sin egen mark som de brukar. Den största delen av arbetet sker i dagsljus för de stiger upp med solen och lägger sig när solen gått ned.(Artikel Fried) Jord har en stor betydelse för Amish och det är därför som de flesta lever som jordbrukare. De lever enligt ett budord i Första Mosebok 2:15: “God took the man, and put him into the garden of Eden to dress and keep it.”
 De små barnen hjälper till med lättare arbete som till exempel att rensa ogräs medan de större barnen som slutat skolan (14-15 år) arbetar mer praktiskt. Pojkar arbetar ute på fältet med hästarna medan flickorna hjälper till med smådjuren, trädgårdslandet och köket. (A-M. Moltke-Hoff 1998)


När kvinnorna skickat iväg barnen till skolan och det är lugnt på gården tar det med sig de små barnen och åker till någon granne som inbjudit till quiltarbete. Barnen håller sig även sysselsatta en sådan dag med att till exempel trä tråd på rullar. Det går åt massor med tråd när kvinnorna syr. De omönstrade tygerna blir mönstrade genom att de syr cirklar, vågor, fjärilar och så vidare. De kvinnor som inte tycker om att sy lagar mat istället. Det bakas och kokas i köket. Amish anser att arbeta tillsammans är en fröjd, något av det bästa i livet. Helst ska allt arbete vara klart när kvällen kommer. Precis som det är med männens arbete när de, de dagar det är ”barnraising”, tillsammans bygger upp en lada från grunden. (A-M. Moltke-Hoff 1998)


Kvinnan är den på gården som ansvarar för djurens skötsel, mjölkning av korna, mat till familjen, bakning och konservering, trädgårdsjobb, tvätt och städning, klädsömnad, barnpassning, inköp och ekonomi. De ser även till att förbereda sig för den söndag när det är deras tur att bjuda samtliga medlemmar på kyrklunch.(A-M. Moltke-Hoff 1998) Många kvinnor hjälper dessutom till med jordbruket när det behövs. Det är ett hårt jobb men de flesta upplever stor tillfredställelse med sitt arbete. Mannen är den som tar itu med främlingar som kommer till gården och han organiserar jobbet på åkern samt övervakar barnens arbete i ladan och på fältet. Vissa män hjälper även sina fruar med trädgårdsarbete, gräsklippning och barnpassning medan andra gör lite av det. (D. Kraybill 1989)


Hur kvinnorna egentligen hinner med allt arbete är ett mysterium. Dessutom föder de ett stort antal barn. Moltke-Hoff tar i sin bok upp frågan hur kvinnorna hinner med allt arbete vid hemmen och förutom det även hinner med att sy de fantasifulla quilttäckena. En annan synpunkt som hon tar upp är, att hon tycker att det är konstigt, att Amish som förbjuder allt vad flärd heter, ändå får skapa dessa underbara färgprakter till täcken. Amish förespråkar ju det enkla och blygsamma: hemmet är enkelt, deras kläder är enkla och håret är enkelt. Hon tycker att det de tillverkar inte återspeglar deras sätt att leva.




Bild på ett quilttäcke. Tillgängligt på Internet: http://www.amishcountryshops.com/IBS/SimpleCat/Shelf/ASP/Hierarchy/00.html [Åtkomst: 2001-05-28]


De flesta Amish är väldigt tillbakadragna av sig men ett bra sätt att närma sig dem kan vara att åka hem till dem och köpa något de tillverkat. Ofta tjänar Amish lite pengar vid sidan av jordbruket på att sälja färska ägg, grönsaker eller cider. Finns det en textad skylt nere vid vägen är det okej att åka dit. (L. Ulvenstam 1985) Förutom färskvaror brukar kvinnorna sälja quiltarbeten och männen säljer möbler. Amishmännen är erkänt duktiga snickare och ofta anlitas de av museer när någonting skall utföras ordentligt. (K. Nordman 1986)


Trots att de flesta Amish är blyga av sig drar de fördelar av intresset kring dem. Lapptäcken, trasmattor och annan hemslöjd kan ge stora inkomster. Det är heller inte ovanligt att vissa unga Amishflickor jobbar som servitriser i en restaurang hemma på gården. Amishflickor är överhuvudtaget eftertraktad arbetskraft eftersom de är enormt noggranna och pålitliga. Men de får bara arbeta utanför hemmet så länge de är ogifta.(A-L. Haverdahl 1988) Pengarna som Amish får in på att sälja sina produkter är i stor del en förutsättning för att kunna fortsätta och leva ett traditionellt liv. Om inte Amish själva hade gjort sig till affärsmän genom att sälja sina produkter till turister hade någon annat tjänat pengar på dem istället. Faktum är att den blomstrande försäljningen av produkter har gjort att fler och fler Amish öppnar företag vid sidan om jordbruket. Inkomsterna är från början inte särskilt stora men inom några år väntas företagen kunna bidra med en större del av försörjningen. Den växande Amishbefolkningen har också bidragit till att en inre marknad vuxit fram. Företag säljer skor, möbler, köksutrustning och batterier till sin eget folk. (T. Pettersson 1996) Annan typ av företagsamhet är kvinnor som har öppnat bed and breakfast för turister. Det är inte svårt för Amish att få banklån eftersom de är tillförlitliga bankkunder som alltid betalar i tid. Oftast är det kvinnorna som sköter det administrativa arbetet. (A-M. Moltke-Hoff 1998)


Den främsta anledningen till att Amish blir företagare är att deras jordareal krymper. Den växande befolkningen kan inte få tag i mark att bruka och när det inte finns jobb i hemmen måste de titta efter nytt arbete. Vissa ger sig av hemifrån för att jobba på industrier men det leder ofta till konflikter eftersom de kommer i kontakt med samhället utanför och utsätts för olika frestelser. Faktum är att den krympande jordarealen och det stigande priset på mark är ett av de största hoten för Amish framtida existens. (I. Eriksson 1985) Ett annat hot är gruppens växande välstånd. Många slits mellan traditioner och möjligheten att använda mer moderna och lönsamma metoder för att framställa sina produkter. Detta gäller oavsett arbetsområde.(T. Pettersson 1996) Men det som förändrar Amish mest just nu är nog arbetstiderna. Förr gick människorna upp i gryningen och arbetade till långt in på kvällen. Idag när nästan 40 % av folket arbetar utanför jordbruket har de insett värdet av åtta timmars arbetsdag och det har även börjat sprida sig till jordbruket. Mer fritid efterfrågas och det kan vara farligt på sikt om den moderna världen tillåts ta över den gamla. (C. von Proschwitz 2000)


En lite märklig tradition som Amish har med sina ungdomar, ungdomar i åldern 16-19 år, är traditionen att de låter dem leva en tid (ibland upp till några år) utanför gruppens stränga lagar. (Jag har även tagit upp detta tidigare under rubriken 3.1 Skola). Vad de märkt är att det visat sig vara väldigt effektivt eftersom det sedan gjort att de flesta varit beredda att leva som Amish för resten av sina liv. Vissa ungdomar arbetar på någon släktings gård eller på sina föräldrars men gemensamt för dem är att de tillåts mycket större frihet än sina andra syskon. De är klädda i sina traditionella kläder men får komplettera med moderna inslag, om de vill, som till exempel solglasögon eller färgglada skor. Fast de flesta ungdomarna söker sig arbete ute i det ”engelska” samhället. Pojkarna arbetar i byggbranschen och flickorna arbetar i restauranger eller i souvenirbodar. Trots att de arbetar utanför sin krets bor de hemma hos sina föräldrar. Man kan säga att de får stå med en fot i vartdera samhället. Pengarna som de tjänar sparar de flesta för att ha som ett startkapital när de gifter sig. Men många av pojkarna använder en del av pengarna till att piffa upp sin häst och vagn. Hästen får kanske ett seltyg med blanka knappar och vagnen kläs invändigt med skinn. Ofta gör de en snygg instrumentbräda med radio och klistrar dekaler och fartränder på vagnen. Ungdomarna passar på att lyssna på radio, gå på bio och klä sig i jeans när de åker in till stan. Det är saker som de inte kommer att få göra i sitt framtida liv om de väljer att döpa sig inom Amish. Faktum är att det har hänt att Amishpojkar blivit anhållna för rattfylleri då de, i hemlighet, skaffat sig bil och druckit alkohol.(A-M. Moltke-Hoff 1998)

3.4 Familj


Familjen är hörnstenen i Amishsamhället. Samhörigheten är viktig. Hushållen är stora och de flesta familjer har minst 7 barn. (M. von Martens 1997) Davis Schrock från Illinois säger: ”Materiella värden betyder inte något. Vi har en familj idag – det är många i USA som inte har det. Och det är lättare att ge avkall på annat när vi inte blandar oss så mycket med andra.”


Eftersom de har stora familjer är Amish en av de snabbast växande religiösa grupperna i USA. (I. Eriksson 1985) Trots att Amish inte bedriver någon mission har gruppen växt från 5 000 personer vid sekelskiftet till hela 150 000 idag. (P. Fredriksson 1996) En medlem kan endast gifta sig med en medlem från samma grupp och det gör att kontinuiteten består. Mannen och kvinnan har identiska livsvärden, de gifter sig och skaffar många barn som sedan även de går med i samfundet.(A-M. Moltke-Hoff 1998) Barnen växer upp utan dalt och redan tidigt får de lära sig att jobba hemma på gården. Moltke-Hoff väcker frågan om barnarbete. Hon menar att de inte hjälper till utan att de faktiskt har egna ansvarsområden. Vid sexton års ålder är ungdomarna fullärda husmödrar eller farmare, men trots att det är mycket hårt arbete för barnen betonar hon även att det finns tid för rast, lek, sång och glädje.

Det är få utomstående som har lyckats komma en Amishfamilj nära men det finns en svensk, som heter Markus von Martens, som har lyckats. Han har bott och arbetat tillsammans med Amish i USA. Så här berättar Martens själv:

Alla hade varnat mig och sagt att det var omöjligt att få kontakt med amish. Jag hade en adress till en biskopsfamilj i Dover, Delaware, och åkte ut till dem. De var mycket misstänksamma men eftersom timmen var sen gav de mig nattlogi.

Tidigt på morgonen gick jag ut och högg ett rejält parti ved. När jag kom in togs jag emot med öppna armar. Jag hade visat att jag kunde bidra med något, jag var inte bara ännu en nyfiken turist.


En liknande problematik tog Testa upp i sin bok. När han kom för att bo hos en Amishfamilj undrade kvinnan i huset varför han kommit: “Every one of your people who comes to us wants something. So what is it you want?”


Ett av de problem som uppstått kring Amish är, vad jag tidigare också berättat om, bristen på mark. Det har tvingat familjer att söka sig till andra delar av USA än Lancaster County och eftersom det är allmänt känt att Amish söker sig till varandra skjuter priserna på mark i höjden. I vissa områden har de stigit med flera hundra procent sedan Amish kommit till trakten. Amish bygger inga städer utan de håller sig på sina gårdar. Allt är prydligt men utan flärd. Inga blommor odlas utan bara sådant som kan ätas. Det finns inga krukväxter eller gardiner i fönstren för allt som används ska ha någon nytta. (B. Leufstadius 1987) Bostäderna är byggda med skjutbara väggar mellan rummen så det kan göras till ett stort kyrkorum när det behövs och husen byggs ut allt eftersom barnaskaran växer.(A-M. Moltke-Hoff 1998) När deras föräldrar blir gamla och inte själva klarar av att ta hand om sin gård bygger någon av deras barn en utbyggnad på sitt hus så att föräldrarna får bo där. Ålderdomshem existerar alltså inte hos Amish utan de tar hand om sina äldre som får leva tillsammans med barn och barnbarn. Visst kan barnen ibland uppleva det jobbigt att föräldrarna bor hos dem men det är som Testa uttrycker det i sin bok:


In this and in many other hard choices that they are nonetheless willing to make, the Amish know that benefit and burden go hand in hand. They understand the relationship between these two conditions better than many of us in the outside world. They understand that the point of intersection between benefit and burden is where faith in God resides.




Bild med den äldre och yngre generationen tillsammans. Tillgängligt på Internet: http://www.utb.falun.se/hbo/projekt/religion/religion/Amish.htm [Åtkomst 2001-05-27]

Ett annat problem som har uppkommit inom Amish är att det föds allt fler handikappade barn. Andra till synes friska barn kan födas med en farlig ämnesomsättningssjukdom. Problemen har enligt amerikanska läkare uppstått via inavel. En undersökning som gjordes i Lancaster County visade på det. Av 1850 par visade det sig att alla – så när som på tre – var släkt med varandra. Ämnessjukdomen har gjort att Amish, som normalt är väldigt skeptiska till att utnyttja den allmänna sjukvården, accepterat en specialklinik som kan hjälpa dem. (M. Broberg 1995)

Mannens roll i familjen är att vara det religiösa överhuvudet. Han har det slutliga ordet när det gäller saker som är relaterade till kyrkan eller till den yttre världen. (D. Kraybill 1989)


3.5 Klädsel


Amish klädsel är för dem en symbol som visar att de skiljer sig från resten av världen. Eftersom barnen klär sig likt sina föräldrar gör det att de redan från födsel lär sig att agera och tänka som en Amish. Klädseln varieras dock lite beroende på kön, ålder eller om personen är gift eller ogift. (D. Kraybill 1989) Gemensamt för kläderna är att de varierar i färg. Vanliga färger är lila, ljusgrön, grön, blå, grå, violett. Kläderna är enfärgade och de saknar design eller märken. Inga knappar används eftersom det räknas som flärd och istället fästs kläderna med nålar. (D. Kraybill 1993)


Små flickor har ofta sitt hår uppsatt i flätor som sedan fästs fram på pannan. När flickorna blir lite äldre, 8-10 år, arrangeras deras hår till en knut bak på huvudet precis som hos vuxna kvinnor. Det är förbjudet för kvinnor att raka benen, locka håret eller plocka ögonbrynen eftersom det är att förstöra Guds kreation. Små flickor bär blus och kjol som fästs bak på ryggen. Kvinnorna fäster sina blusar och kjolar framtill. För yngre kvinnor och liberala kvinnor är det okej med lägre halslinje, puffiga ärmar och lite kortare kjolar medan äldre kvinnor har kjolar som räcker ned till tårna. Alla kvinnor, förutom små barn som leker, har förkläde. När de går till kyrkan bär kvinnorna en hätta och den är antingen vit eller svart beroende på ålder eller civil status. Svarta strumpor och skor bär de flesta. (D. Kraybill 1989)

Små pojkbebisar brukar ha klänningar precis som flickbebisar. Det är först när pojkarna börjar närma sig 15 månader som de har skjorta och byxor. Men antalet månader varierar från mor till mor. Vissa börjar med skjorta och byxa vid fyra månaders ålder. Pojkarnas första byxor har knapphål i midjan som fästs med större knappar i skjortan. Från fyra års ålder bär pojkarna kläder som är identiska med männens: skjorta, byxor, väst, byxhållare, rock och hatt. Alla, pojkar som män, har en frisyr som är tvärt avklippt vid öronen och med lugg som går ned i pannan. (D. Kraybill 1989)


Skjortorna är ofta utan fickor och byxorna har inga fickor eller blixtlås. Knappar används för att stänga igen framtill. Byxorna hålls som tidigare nämnts uppe med byxhållare eftersom bälten är förbjudna. Rockarna som använts vid jobb ute på fältet är gjorda av säckväv och de är av en kortare modell medan rockarna som bärs till kyrkan är i form av en lång rock. I båda fall är rockarna svarta. Unga män får bära långrock när de är 16 år. En svart väst bärs alltid under rocken. På sommaren är det dock tillåtet för männen att besöka kyrkan utan rock men det är väldigt sällan som en man är utan sin väst. Väst, hatt och byxhållare ska man aldrig vara utan. Den vanligaste klädfärgen för män är svart men skjortorna kan även vara grön, lila, blå eller vinröd. (D. Kraybill 1989) När det gäller männens hattar har de två typer. På vintern använder de en svart tyghatt och på sommaren en stråhatt. (D. Kraybill 1993)


Efter att männen gift sig slutar de att raka sig. Alla gifta män har därför långt skägg som går från öra till öra men mustascher ser man aldrig på Amish eftersom det är förbjudet. Förbudet har två förklaringar, både en religiös och en världslig. Den religiösa förklaringen går tillbaka till Jesu tid. På den tiden var det bara folk med lepra som hade mustascher. Jesus hade aldrig någon mustasch eftersom han var ren helt igenom och eftersom Jesus inte hade någon mustasch har inte heller Amish det. Den världsliga förklaringen är den att det under inbördeskriget i USA, åren 1861-65, var högsta mode med mustasch. Eftersom kyrkan alltid varit motståndare till krig har männen markerat sin motvilja till allt militärt genom att inte bära mustasch. (G. Arén 1994)

Amish håller hårt på sina regler när det gäller klädsel för det är som en Amishkvinna säger i Leufstadius artikel: ”Om någon lägger bort hatten så lägger en annan bort de svarta byxorna. En tredje rakar av sig skägget och snart skulle vi inte likna Amish längre utan se ut som vem som helst.”




Bild av ett par. Tillgängligt på Internet: http://www.utb.falun.se/hbo/projekt/religion/religion/Amish.htm [Åtkomst 2001-05-27]

3.6 Fritid


Mycket av fritiden går åt till att vara med familjen eller att umgås med andra Amish. Ofta träffas de genom någon sorts kollektivt arbete som alla hjälps åt med. Arbete och umgänge går alltså hand i hand i de flesta fall. Exempel på fritidsaktiviteter kan vara när kvinnorna samlas för att quilta ett täcke tillsammans eller när man hjälper en sjuk granne med arbetet på gården. Ibland träffas syskon till exempel systrar till en ”sisters day” vilken innebär mycket skratt men även arbete med konservering av frukt eller trädgårdsskötsel. Offentliga auktioner av jordbruksföremål är annat som kan kallas fritid. Där ges inte bara tillfälle att bjuda på föremål utan även att prata jordbruk. (D. Kraybill 1993)


Ungdomarna umgås i gäng eller grupper som kan bestå av upp mot 100-200 stycken. Flera distrikt kan utgöra ett gäng. Ofta har de unga bestämt i samspel med sina föräldrar vilket gäng de skall tillhöra. Vissa gäng är mer progressiva och andra är mer konservativa och det är ofta i dessa gäng som ungdomarna finner sin framtida livspartner. (M. von Martens 1997)


Gänget eller gruppen hittar på olika aktiviteter såsom basket, simning, skridskoåkning, partys eller sångstunder. Vissa går på bio eller teater eller besöker större städer som New York. Detta är en tid för dem när de mesta är tillåtet, de står varken i eller utanför kyrkan eftersom de ännu inte har döpt sig. Många företrädare för kyrkan känner sig bedrövade över att ungdomarna får göra vad de vill men så länge de inte låtit döpa sig har kyrkan inte någon makt över dem. (D. Kraybill 1989)


I ren allmänhet får Amish inte gå på bio eller teater men däremot får de gå på cirkus och zoo eftersom Gud skapade djuren.(I. Eriksson 1985)

3.7 Hot


Det finns vissa hot mot Amish fortsatta liv. Exemplen gäller framför allt Lancaster County men de kan säkert tala för alla Amish samhällen. Som tidigare nämnts har det blivit svårt att få tag på mark för de unga som nyss bildat familj. Turistströmmarna har gjort att många amerikaner fått upp ögonen för hur idylliskt Lancaster är och det har bidragit till att många vill bosätta sig där. Lancaster byggs ut och folket som flyttar dit vill ha service. Servicen som måste etableras kostar pengar och pengarna tas ut i ökad skatt. En skatt som inte kommer Amish till nytta men som de ändå måste vara med och betala. För vissa kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop. (R-M. Testa 1992)


Ett annat hot består i att många av de amerikaner som flyttar dit inte har någon riktig förståelse för Amish levnadssätt. Testa berättar i sin bok om en familj som flyttade från New Jersey för att de blev förälskade i Lancaster County. De köpte mark och byggde sig ett hus. Vad som sedan hände var att paret varje morgon blev störd klockan fyra av kor som råmade utanför deras sovrumsfönster. De ledsnade på oljudet och drog jordbrukaren inför rätta. Detta, tycker jag, visar på att folk inte tänker till. Amish har rätt att leva det liv som de alltid har gjort. Om folk utifrån ska flytta dit måste de vara beredda på att rätta sig efter rådande förhållanden. Om Amish inte kan leva det liv som de är tänkta för kommer de att tvingas flytta. Levi, en av huvudpersonerna i Testas bok, uttrycker det bra, tycker jag, det som pågår i Amish samhället idag och som kan leda till stora förändringar i framtiden:

With all the building going on here, soon our people will start moving out, for places like Kentucky. The Amish who stay will be the ones who have big profitable businesses. After a time, they’ll leave the church, or start driving cars and using electricity. It’s like it says in the book my father gave you to read, ´Prosperity has often been fatal to Christianity, but persecution, never.`


Ytterligare ett hot mot Amish är den motorväg som byggs genom samhället i Lancaster. Politikerna tar inte särskilt stor hänsyn till Amishs intressen. Trots att Amish försöker protestera genom massdemonstrationer tas de inte på allvar av politikerna. Det beror förmodligen på att det finns många intressenter med i spelet och mycket pengar att tjäna på att samhället byggs ut. Det finns många intressenter med i spelet. John A. Hostetler, en känd förespråkare för Amish, har, i artiklar för tidningen The Commonwealth, försökt få upp människors ögon för vilka effekter vägbygget har för Amish. Han menar att många familjer skiljs åt på grund av motorvägens dragning tvärs genom samhället och att de förmodligen kommer att flytta. Motorvägen har dock byggts trots alla protester. (R-M. Testa 1992) En annan fara som motorvägen fört med sig, tas även det upp i Testas bok, är att det är väldigt svårt för Amish att bedriva jordbruk med en sådan enorm väg i sin närhet. I boken berättas en episod när en Amishfamilj försöker föra hem nybalat hö till sin gård. Eftersom de måste vara snabba över motorvägen har de en man som står på utkik och ger klartecken. Någonting går dock fel när lasset ska upp på vägen och vagnen tippar rätt ut. Medan de febrilt jobbar för att få upp lasten på vagnen rusar turistbussarna förbi. Det är en ganska sorglig episod tycker jag. Ett tydligt exempel på hur ett samhälle håller på att förstöras.


4 SÄTTET ATT LEVA MED TEKNIK


Amish har ett annorlunda synsätt på teknologi och de betraktar det i många fall som ett hot mot deras sätt att leva. Förtydligas bör att de egentligen inte har någonting emot ny teknik utan det är teknikens inflytande på det dagliga livet som de är emot. Hur pass toleranta Amish är mot teknologi beror på vilken församling de tillhör. Har de kyrkoledare som är väldigt emot teknologi använder de sig inte av det. Sedan är det ju olika på vilken sorts uppfinning det är. Uppfinningar som inte kan utgöra ett hot mot deras samhälle och sätt att leva kan få gehör. Snabbkaffe, varm korv, trampoliner, gasolgrillar och miniräknare är exempel på uppfinningar som på senare år börjat användas av Amish. Däremot skulle de förmodligen aldrig acceptera en videokamera, dator, tv eller mikrovågsugn. (D. Kraybill 1993)


Biskoparna i Lancaster träffas två gånger per år för att bland annat diskutera teknologi.(D. Kraybill 1993) De flesta församlingar tillåter inte telefon, elektricitet och bil men det finns några undantag och det beror då framför allt på att de har biskopar som är väldigt liberala. Dessa liberalare församlingar tillhör dock ändå gruppen Old Order Amish eftersom de använder sig av häst och vagn som transportmedel till gudstjänsterna. Användandet av häst och vagn är ett huvudkriterium för att få tillhöra Old Order Amish (A-M. Moltke-Hoff 1998) Det finns en allmän uppfattning om att Amish aldrig förändras men det är inte riktigt sant. På många vis hänger de med ny teknologi men de har tvingats välja bland uppfinningarna för att överleva. I vissa fall har de gjort kompromisser som kan verka väldigt konstiga för utomstående men det hänger ihop med att kunna överleva ekonomiskt och ändå behålla sin kulturella identitet. I många fall kommer ni, som läser denna uppsats, säkert att upptäcka att det som verkar tokigt har en logik bakom sig. (D. Kraybill 1989)

4.1 Fordon


Eftersom familjen är det viktigaste hos Amish använder de sig inte av bil. En bil innebär att man kan åka i princip hur långt som helst och det går mot tankegångarna om att familjen skall vara i centrum. Bilen har en väldigt negativ status. Häst och vagn är definitivt att föredra för att spänna vagnen det tar tid och då hinner man tänka sig för om det är viktigt det man är på väg att göra. Det är inte bilen i sig som är tabu utan det är ägandet, att kunna frestas. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Att åka bil är därför tillåtet men inte att äga den eller köra den. (C. von Proschwitz 2000) Om Amish skall åka långt hyr de en bil och en chaufför. Annars är det tillåtet att åka buss eller tåg, men inte flyg. (K. Nordman 1986)


En bil har också den stora nackdelen att den måste försäkras och det anses inte passande att tillhöra ett världsligt försäkringsbolag. Att betala för någonting som eventuellt kan hända strider mot Amishs uppfattning och ännu värre är tanken att få ut försäkringspengar för någonting som man inte gjort sig ärligt förtjänt av.(A-M. Moltke-Hoff 1998)


Bilar kom in i bilden hos Amish redan på 1940-talet då det bildades en Amishkoloni på ett annat ställe i Lancaster County. Eftersom den låg långt bort började Amish hyra chaufförer och kyrkan hade då inget annat val än att acceptera bilen som transportmedel. Efter det blev det tillåtet att åka bil och idag finns det flera taxifirmor som lever på att köra Amish och medlemmar av olika Plain Groups runt till auktioner, begravningar, bröllop eller familjesammankomster.(D. Kraybill 1989) När Markus von Martens bodde hos en Amishfamilj i syfte att studera dem var hans bästa sätt att närma sig dem att erbjuda sin hjälp med jordbruksarbetet samt att han stod till förfogande med sin hyrbil.(M. von Martens 1997)


Amish färdas med häst och vagn. Vagnarna, som kallas buggys, har trähjul istället för gummihjul för att förhindra att de skall vilja resa allt för långt från hemmet. (T. Pettersson 1996) Ekipaget tar sig fram på samma vägar som bilar och bussar och ibland händer det olyckor när en häst blir skrämd eller om en buss eller lastbil kör in i dem. Olyckorna har tvingat fram kompromisser som till exempel att Amish fått sätta backspegel, lyktor och varningsreflexer på sina vagnar. Förslaget väckte från början stort motstånd men det har ändå genomförts.(A-M. Moltke-Hoff 1998)


Vagnen står som symbol för Amish och sex olika typer av vagn används. Samtliga vagnar har trähjul som är omlindade av ett smalt järnband. På vintrarna används också släde. Den vanligaste typen av vagn är tvåsitsig, grå, fönsterlös och ser ut som en box. Sedan finns det vagnar för olika funktioner som till exempel när höet skall balas eller varor skall fraktas eller en vagn med ett baksäte när flera skall åka. (D. Kraybill 1989)




Bild på häst och vagn. Tillgängligt på Internet: http://www.amish-heartland.com/march_photolibrary.html [Åtkomst 2001-05-27]

4.2 Jordbruksmaskiner


Amish använder sig av hästar ute på sina fält och enligt statistik har de till och med en högre avkastning per hektar än vad de jordbrukarna har som använder moderna jordbruksmaskiner. (M. Broberg 1995) Amish håller som bekant styvt på traditioner och det gör att de som arbetar för engelsktalande jordbrukare använder sig av moderna maskiner när de arbetar för honom och gammeldags när de arbetar åt sig själva. (K. Nordman 1986)




Bild av arbete på åkern. Tillgänglig på Internet: http://www.amish-heartland.com/august_photolibrary.html [Åtkomst 2001-05-27]


Amish tillåter användning av traktorer men de får bara användas i jordbruket. Den regeln har funnits sedan år 1959 då det avslöjades att det fanns en medlem som använde sin traktor som transportmedel. (G. Arén 1994) Trots att traktorer får användas håller Amish på hästen. De anser att traktorer förstör jorden med sin tyngd och genom att använda häst kan de så tidigare och på så vis få fler skördar per år. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Dessutom anser de att traktorer stjäl jobb från pojkarna som skall lära sig att jobba ute på fälten. Ytterligare anledningar till att använda sig av häst istället för traktorer är att hästar och åsnor hjälper till att bevara hästkulturen, det vill säga, smeder och vagnstillverkare. Ett allt för bredd användande av traktorer skulle även göra att hästen som arbetsredskap och häst och vagn som transportmedel så småningom skulle försvinna. Traktorer används därför istället vid ladugårdar för att driva utfordring till djuren, hålla igång gödselpumpar och vattensystem samt för att blåsa foder in i silotorn. Dessa användningsområden passar Amish väl för det innebär att traktorerna underlättar det dagliga arbetet samtidigt som de ändå inte hotar familje- och samhällslivet. (D. Kraybill 1993) Om man ser på historiens gång är det mycket möjligt att Amish istället för att använda sina hästar, idag skulle plöja åkrarna med traktorer, men eftersom bilen kom in i bilden före traktorn och bidrog till skapandet av deras synsätt blev det inte så. (D. Kraybill 1989)


Det enda som ser modernt ut hos Amish är deras spannmålssilor (M. Broberg 1995) men även hos Amish har tekniken gått framåt. De har själva startat fabriker som tillverkar det de behöver inom jordbruket till exempel plogar, vagnar, gödselspridare och så vidare som är designade för att passa traktorer men som även går att anpassa till hästar.(D. Kraybill 1993) Vissa mjölkbönder ingår i ett råd som försöker förbättra mjölkproduktionen och hos dem är det inte ovanligt med mjölkmaskiner som mjölkar korna. På en punkt har dock Amish tvingats frångå sina principer och det är för att amerikanska myndigheter insisterat på att de måste kyla ned sina mjölktankar. Det gör de därför med hjälp av dieselmotorer. (M. Broberg 1995)



4.3 Hemmet


Husen ser nästan likadana ut. De är ofta vita och på gården står förutom silotorn även en brunn och snurrande vindmotorer. Amish använder sig inte av elektricitet men egentligen är det inte själva elektriciteten de är rädda för utan det är allt som elektriciteten kan föra med sig. De resonerar att om de skaffar elektrisk ström är det lättare att annan modern teknologi följer med som till exempel TV och datorer. Det är saker som ”The English” inte kan klara sig utan men som skulle förstöra Amishs levnadssätt. (B. Leufstadius 1987) Trots att Amish inte använder elektricitet har de modernt utrustade hus. De gör sin egen el via vattendrag, vind eller sol eller så använder de sig av gas. Spis, tvättmaskin, kylskåp, dusch, vattentoalett, rinnande vatten i kranarna inne är numera standard. Ljus får de via fotogenlampor. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Kompromisserna kring el kan verka komiska för utomstående men Amish håller hårt på traditioner. Många har även dieselgeneratorer som ger elektricitet till en kompressor. Kompressorn i sin tur förser gården med tryckluft som driver allt ifrån mjölkutrustningen till symaskinen.(P. Fredriksson 1996) Amish är väldigt driftiga när de gäller att hitta på lösningar som kan underlätta för dem. En sådan lösning kan vara att ta bort elsladden från den elektriska symaskinen och sedan montera maskinen ovanpå underredet till en gammal trampsymaskin. Genom den enkla lösningen får de tillgång till den nya teknikens alla fördelar. (K. Nordman 1986)


Amishs inställning till telefon kan tyckas märklig. De får inte ha telefon i hemmen men det är okej att bygga en telefonkiosk någonstans på tomten.(P. Fredriksson 1996) Anledningen till att Amish inte vill ha telefon hemma är för att de värnar om att ostört kunna umgås med familjen. Att ständigt riskera att lugnet blir avbrutet när telefonen ringer vill de inte. Hur skulle det förresten gå om deras upp mot tio barn blir uppringda av kamrater som vill leka. Dessutom resonerar de att ett telefonsamtal bara är ett halvt samtal eftersom det inte går att se gester och ansikten och om man kan ringa när som helst finns det ingen anledning att besöka varandra. Men, Amish illvilliga inställning till telefonen har inte alltid funnits, i början av 1900-talet hade flera Amishfamiljer telefon i köket. Det fungerade bra med hemgjorda ledningar mellan husen men så hände något som inte fick hända. Två Amishmän började skvallra om en tredje och det gjorde att kyrkan bestämde att alla telefonapparater skulle förstöras och alla ledningar tas ned.(A-M. Moltke-Hoff 1998)


Fast omöjligt är det inte för Amish att använda telefon. Som tidigare nämnts är det helt okej att ha en i skymundan på sin tomt. Har man inte en egen kan man använda andras eller ringa från en telefonautomat. Det går ju inte att helt klara sig utan en telefon när man måste beställa virke, gödsel eller fotogen från leverantörer som bor långt borta. Vissa familjer går ihop om en telefon. Ofta står telefonen längst bort i en lada för att det ska vara ogästvänligt och inte inbjuda till långa samtal. I närheten kan en anteckningsbok och penna ligga och där skriver de upp när de talat och hur länge. (A-M. Moltke-Hoff 1998)

5 LÄRAN OCH RELIGIONEN



5.1 Vad de tror på och hur det kommer till uttryck



Testa förklarar hur det är att vara Amish. Han säger:

I would not want to become Amish. Nor could I. One could convert to Catholicism and still be a used-car dealer, an investment banker, or the owner of a beauty salon. These occupations do not exist within Amish society; it would be impossible to be an Amish novelist, professional hockey player, or Shakespearian actor. Being Amish is a faith and a completely encompassing

way of life.


Martens tar i sin avhandling upp ett ganska intressant möte som ägde rum under hans tid bland Amish-folket. Det var Amishmän som ingick i en biblioteksstyrelse som hade samlats för möte och de diskuterade ett brev som de fått från en engelsman i Wales. Mannen undrade hur han kunde konvertera till Amish. Deltagarna på mötet skrev ett svarsbrev till mannen där de meddelade tre steg. För det första måste han räkna med att det tar minst fem år innan han kan döpa sig. För det andra måste han lära sig Amishs språk och för det tredje kommer han att se att den idylliska bild han målat upp av Amish kommer att ändras. Det som var intressantast i brevet var att de inte tyckte att mannen hade någonting att vinna på att bli Amish eftersom det inte alls var säkert att en högre makt skulle anse honom mer rätt för himmelriket om han blev Amish.


Något som jag inte kommit i kontakt med under uppsatsens gång är Amishs syn på Gud. Den information som jag fått fram är vad jag redovisar nedan. Amish anser att man bevisar sin kärlek till Gud och sina medmänniskor i vardagen. Det är gärningarna som skall tala och inte munnen. Amish försöker aldrig omvända någon och de talar sällan om religion. (P. Fredriksson 1996) Genom att arbeta för sig själva och för andra ger varje individ det bästa av sig själv till det samhälle de anser vara Guds vilja här på jorden. (D. Kraybill 1989) Amish är mycket fromma människor som endast köper nya saker eller ting som kan föra dem närmare Gud. (M. Broberg 1995) Deras kyrka är emot allt som kan bli viktigare för dem än Gud och medlemmarna vill inte att någonting skall komma mellan dem och Herren. De får inte ha elektricitet i sina hem för det kan innebära att de frestas att skaffa sig en radio eller en TV och de vill inte vara en del av det samhället utan strävar efter att vara oberoende. (G. Arén 1994) Det står i Bibeln: “At the Day of Judgement, we shall not be asked what we have read, but what we have done; not how eloquently we have spoken, but how holily we have lived.”


Amish ser på lärjungeskapet som väldigt viktigt. De väljer att följa Gud och Kristus som lärjungar och det gör de genom att avskärma sig från omvärlden. De talar om ”Gelassenheit”, det vill säga viljan att överlåta sig till Gud och underordna sig honom. Till ”Gelassenheit” kan man binda attityder och värderingar. Exempel på attityder som finns hos Amish är att de är lugna och reserverade och som värderingar kan nämnas lydnad, enkelhet och ödmjukhet. Man kan även se riter och symboler som är bundna till Amish. Riter är dop och fottvagning och symboler är kläder och häst och vagn. (M. von Martens 1997) Amish anser att det endast är de som lever separerade från omvärlden och som lyder läran som kan få Guds välsignelse och ett evigt liv. (D. Kraybill 1989)


En vanlig dag hos Amish består av flera bönetillfällen: upp klockan fem, arbete på gården, bön, frukost, bön, arbete, bön, lunch, bön, arbete, bön, kvällsmat, bön och i säng vid niotiden. Bön sker alltid före måltid. Söndagarna är lediga för att kunna gå i gudstjänst. Varannan vecka samlas de till gudstjänst i någons hem och varannan vecka besöker de släktingar i något annat distrikt. (P. Fredriksson 1996) När de samlas till gudstjänst använder de gamla familjebiblar och sjunger psalmer ur en bok som heter Ausbund. Ausbund är världens äldsta protestantiska psalmbok och den gavs ut år 1564. De flesta av psalmerna skrevs av deras förfäder när de var förföljda eller satt i fängelse. (K. Fried 1985) Inga instrument används till psalmsången. Amish är väldigt duktiga sångare eftersom de sjunger ofta, både i hemmet och när de träffas i grupp. Alla ungdomar samlas dessutom på söndagskvällarna till sångstund. (A-M. Moltke-Hoff 1998)

Trots att Amish är kristna firar de inte jul som vi gör. De bannlyser allt som är flärdfullt och de har de inte julgran, julpynt eller julklappar och de betraktar julen är som en vilodag, en enkel högtid.(M. Broberg 1995)


När man talar rent allmänt om ordet ecklesiologi betyder det läran om kyrkan. I Martens avhandling tas det upp tre nytestamentliga bilder av vad kyrkan är, nämligen: det nya Israel, Kristi kropp och Kristi brud. Även i Amishkyrkan sätter man stort värde på de tre och Amish värnar speciellt om bilden av kyrkan som brud. Doplöftet ser de som ett vigsellöfte. De gifter sig med kyrkan och med Kristus. Speciellt gamla testamentet ligger Amish varmt om hjärtat. Men kyrkan är inte bara ett giftermål utan det är även gemenskap. Koinonia som vänskap heter på grekiska. Död och förföljelse är ett tema som Amish har med sig i tankarna från 1500-talets förföljelser. Det är förföljelserna som är anledningen till att Amish kom att avskärma sig från omvärlden. Exempel på seder som kommit in senare hos Amish är en måltid i samband med gudstjänsten samt en allmosefond till de behövande i församlingen. (M. von Martens 1997) Allmosorna sker dock bara i samband med nattvardsfirande. (D. Kraybill 1993) En regel som har ändrats med tiden är att förr hade Amish nattvardsfirande varje gång de samlades men nu har de nattvard bara två gånger per år. Nattvardsfirande sker en gång på hösten och en gång på våren och det sätter en ram runt det religiösa året. Nattvardsgudstjänsten är åtta timmar lång och förenklat kan man säga att den innehåller predikan, avbrott för ett lättare mål mat och sedan en nattvardsritual med bröd och vin. Medlemmarna tvättar parvis varandras fötter medan de övriga sjunger. I slutet av nattvardsgudstjänsten ger de allmosor.(D. Kraybill 1993)


Missionerande existerar som tidigare nämnts inte hos Amish och det har de valt för att kunna bevara sin identitet utan yttre inblandning. Genom att vara skilda från den övriga världen förs det inte in nytt som de måste kompremissa med. Dopet är vägen in i Amishgemenskapen. Dopet sker vanligtvis någon gång i åldern 17-21 år. Innan dopet går de unga i dopundervisning som sker under nio söndagar. Dopet sker genom att biskopen häller vatten, ur sin kupade hand, tre gånger över kandidatens huvud. Doplöftet avges strax innan de döps och kandidaten är nere på knä under hela ceremonin. Dopet är ett livslångt löfte att leva inom Amish och om de bryter mot Amishs regelverk blir de utfrysta ur gemenskapen. (M. von Martens 1997)


5.2 ”Die Ordnung“ och ”Meidung“


”Die Ordnung” och ”Meidung” är viktiga begrepp hos Amish. ”Die Ordnung” är församlingens oskrivna regelverk som förs vidare muntligt från generation till generation. (D. Kraybill 1993) Regelverket har gemensamt bestämts av ledningen, som består av en biskop, en diakon och två predikanter, samt till viss del medlemmarna. (P. Fredriksson 1996) ”Die Ordnung” kan variera i olika distrikt men i huvudsak håller de ungefär samma riktlinjer. Hostetler förklarar att regelverket finns till för att uppnå separation från omvärlden samt för att hjälpa medlemmarna att hålla församlingens vilja.(M. von Martens 1997)


Regelverket måste följas till punkt och pricka för om man gör minsta snedsteg riskerar man att bli ”shunned”, det vill säga utfryst. Det kan dock bara drabba en döpt person och inte ungdomar som ännu inte blivit döpta. För en döpt person är det förbjudet att till exempel skilja sig eftersom familjen är grundstommen inom Amish. (A-L. Haverdahl 1988) Det är även förbjudet att till exempel förälska sig i en icke Amish, gå på bio, studera skaffa en radio eller skaffa ett modernt och effektivt jordbruksredskap. Om de bryter mot regelverket får de först en tillsägelse och en chans att rätta till felet. Beroende på felets allvar får man be om förlåtelse på olika sätt. Om personen envisas med att fortsätta att bryta mot regelverket blir han/hon förr eller senare utfryst. Utfrysning är ett hårt straff för det innebär att ingen får prata med personen i fråga. Han/hon får gå till gudstjänst men där måste han/hon sitta ensam längst bak. Han/hon får inte äta med sin familj och får ingen hjälp av gemenskapen. Han/hon får heller inte dela säng med sin maka/make. Att bo hemma under sådana villkor är inte lätt och många väljer därför att be om förlåtelse och de tas då på nytt upp i församlingen. Den som inte gör det flyttar kanske med sin familj till en annan församling som är liberalare eller så de går ur Amish och går med i en mennonitförsamling. Sägas bör att den strängaste mennonitförsamlingen är mycket mer tillåtande och vidsynt än den liberalaste Amishförsamlingen. Sedan går det ju så klart att söka sig till världen utanför församlingarna.


Den som bryter mot Amishs regelverk utan att bättra sig blir så småningom förskjuten, det vill säga ”Meidung”. ”Meidung” är ett noga övertänkt beslut från församlingens ledning och dess medlemmar och beslutet gäller på livstid. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Att bli utesluten är ett oerhört hårt straff för människor som är vana att basera allt på familj, nära gemenskap och ömsesidigt beroende och eftersom medlemmarna redan från barnsben varit skyddade från kontakt med omvärlden är de få som verkligen vågar stå emot regelverket. De vet att det blir svårt att klara sig ute i den andra världen. (B. Leufstadius 1987) En Amishman säger: ”If it weren’t for shunning, many of our people would leave for a more progressive church were they could have electricity and cars. “


Som med vissa andra bitar hos Amish tycker jag att det verkar vara dubbelmoral inblandad i ”Meidung”. Jag läste i artikeln som von Proschwitz skrivit om en Amishkvinna som lämnat sin församling och blivit mennonit istället. Hon sa: ”Vi är utfrysta, men om ingen tittar på kan det hända att mina syskon tilltalar mig.”
 Jag anser det vara dubbelmoral att ena gången hålla på regeln för att vid andra tillfällen lätta på den.



5.3 Gudstjänst och församling


Som tidigare nämnts har Amish inga kyrkor utan de firar gudstjänst i hemmen alternativt i ladugårdar (som då givetvis storstädats). Varannan vecka firar de gudstjänst i den egna församlingen och varannan söndag besöker de släkt och vänner. Den dagen när de åker till vänner för att fira gudstjänst kallas ”Visiting Sunday”. Anledningen till varför Amish inte har någon kyrka i traditionell bemärkelse är för att de anser att den enda sanna kyrkan låg i Schweiz.(M. Broberg 1995) 1500- och 1600-talets förföljelser av Amish har också satt sina spår. Förföljelserna innebar att deras gudstjänster var tvungna att ske i hemlighet och gärna nattetid. Varje medlem var tvungen att upplåta sitt hem om den platsen kunde anses säker och det är en skymundan tradition som äger rum än idag. För utomstående är det nästan omöjligt att veta var Amish skall fira gudstjänst för det står aldrig några anslag uppsatta och det annonseras inte i tidning.(A-M. Moltke-Hoff 1998) I gudstjänstlokalen finns ingenting som visar på att det skall vara gudstjänst. De undviker utsmyckning och de har inte ens ett kors för att symbolisera sin tro. (G. Arén 1994) Jag tycker att det är konstigt att de inte vill symbolisera sin tro genom ett kors men det är väl för att de inte får framhäva vare sig sin tro eller sig själva. Men jag tycker att de gör det ändå hela tiden, framhäver sig själva menar jag. De framhäver sig själva och sin tro bland annat genom att bära annorlunda kläder och genom att avskärma sig från omvärlden.

Det är ungefär två gånger per år som varje familj upplåter sitt hem för gudstjänst och det är samma människor som träffas år efter år. Det kan verka tråkigt att bara träffa samma människor men eftersom de är så många i en församling, ca 200 stycken, blir det inte långrandigt. Barn föds, växer upp, gifter sig, får egna barn, blir gamla och dör.(A-M. Moltke-Hoff 1998) Eftersom familjerna turas om att ha gudstjänster hemma har det ofta varit mycket jobb för den familj som skall stå som värdar. De har städat och lagat mat och dessutom har de fraktat dit en massa träbänkar för att alla skall ha någonstans att sitta under gudstjänsten. Den tre timmar långa gudstjänsten startar tidigt på söndagsmorgonen och den förrättas av en biskop och två predikanterna på en gammaltysk dialekt. (L. Ulvenstam 1985). Bara sjuka personer har rätt att frånvara och barn måste delta från sex månaders ålder. Under gudstjänsten predikas det och de sjunger sånger, ber och bekänner synder. Efter gudstjänsten äter de en stor lunch med mat och dryck. Alkohol serveras inte för det är förbjudet. (I. Eriksson 1985) Lunchen består ofta av flera olika pajer, revbensspjäll, skinka, majsbröd och olika inläggningar av frukt och bär. (L. Ulvenstam 1985) Det är församlingens kvinnor som hjälpts åt att göra maten men det största lasset har givetvis gårdens husmor fått stå för. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Lunchen äts i omgångar eftersom de är så många. Männen och pojkarna delar upp sig och äter i omgångar och kvinnorna serverar dem. Efter att alla män ätit färdigt får kvinnorna och flickorna äta. (R-M. Testa 1992) Lite diskriminerande tycker jag.


Varje församling har som tidigare nämnts en biskop, två predikanter och en diakon. Biskopen är den som har det högsta ansvaret och predikanterna hjälper biskopen att leda gudstjänsten genom att läsa ur Bibeln och andra heliga böcker samt stå för en viss del av predikan. Diakonens uppgift är att ta hand om fattiga och änkor. De fyra personerna, i ledningen, har blivit valda av församlingens medlemmar och av Gud. Åtagandet varar hela livet ut och när det behövs göras ett nytt val sker det i samband med nattvardsfirande. Valet går till så att medlemmarna när de går in i lokalen viskar, genom en dörrspringa till biskopen eller någon annan som sitter innanför och antecknar, namnet på den person som de vill se vald. De får rösta på vilken man de vill i församlingen. De män som får fler än två röster blir kandidater. Innan gudstjänsten börjar säger biskopen till de män som är kandidater och de männen sätter sig på en speciell plats i rummet. Biskopen blandar deras namn i en hatt och lotten får avgöra vem som blir utsedd. När psalmböckerna delas ut får den som blivit vald reda på det genom att det i hans psalmbok finns ilagt en lapp. (A-M. Moltke-Hoff 1998) På lappen står texten: ”Herre du som känner allas hjärtan, visa vem du valt.”
 Orden är hämtade från ett kapitel i Apostlagärningarna som handlar om hur en ny lärjunge valdes istället för Judas Iskariot. Den som har blivit vald har ingen rätt att neka och han är vald på livstid. Ingen vill egentligen bli vald eftersom han måste sköta ämbetet vid sidan av de dagliga sysslorna. Det är dessutom ett oavlönat samt stort och påfrestande ansvar han får. (P. Fredriksson 1996) I Testas bok säger en av huvudpersonerna, Elam, som är predikant, så här:

… after an Amishman´s name is drawn (by lots) and he is thus made a minister for a church district, people offer the chosen man and his wife deep condolences. It is not a time for rejoicing. “Being a minister is harder than farming,” Elam tells me. “You farm by day. But you’re always a minister. Preaching really wears a man out,” he says in a worn voice holding Pat’s reins. “You have to make yourself empty so God can fill you up. That takes a lot out of you. …


6 ÄR AMISH DRÖMMARNAS UTOPI?

Följande diskussion är baserad på mina egna tankar kring Amishs levnadssätt.


Amish har lyckats leva ett liv utan stress och våld i flera århundraden tillbaka. De har en inre harmoni och är väldigt måna om varandra. Sett ur den synvinkeln är det Amish som har lyckats och inte vi ”världsliga” människor. Vi lever tvärt om stressigt och de flesta av oss känner nog att tiden inte räcker till. Många drabbas av utbrändhet och till och med våra barn mår dåligt av den stressiga miljön. Vi strävar dessutom ständigt efter materiella saker och tror att det är det som ger oss lycka. Det som är av värde hos oss mäts främst i pengar. Amish däremot verkar ha en betydligt sundare inställning till livet. De vet varför de är här på jorden och vad meningen med livet är. Utbrändhet är förmodligen en term som inte existerar hos dem. Visst jobbar även de mycket men Martens berättar om hur annorlunda deras inställning till arbete är mot för vår. Han berättar att när de arbetar, arbetar de hårt och när de sedan är lediga kopplar de bort arbetet totalt. Det är inte som hos oss att vi aldrig anser oss lediga. När helgen kommer behöver vi hinna med att städa, tvätta och stryka, tvätta bilen, klippa gräs och så vidare.


Det finns mycket som är bra och beundransvärt hos Amish. De har en unik gemenskap och en stark trygghet i gruppen. Ingen behöver bli bortglömd. De äldre tas om hand av sina barn istället för att skickas till ålderdomshem och den som är sjuk eller har ont om pengar får ekonomisk hjälp av gruppen. Det finns kvalitéer hos Amish som lockar oss andra. Om det inte vore så skulle inte Lancaster County ha den mängd turister som de har. Testa säger: ”We English come to Lancaster County because we pine for the sanctity the Amish struggle to maintain. As we watch them pass us by we realize all of the values we on “the outside” have long forgone.”
 Tyvärr finner många landskapet och livet så pass idylliskt att de vill bosätta sig där. Det är dock inte ett ideal för hur mycket vi än vill få det liv som Amish har, går det inte. Vissa bitar i ens liv går givetvis att förändra men inte alla. Genom att flytta till Lancaster försöker utomstående bli någonting annat än vad de är och det är dömt att misslyckas tror jag. Faran är att det bildas en typ av samhälle som allt eftersom tränger bort Amish. Hostetler uttrycker kollisionen, i det förord han skrivit till Testas bok:

Lancaster County has been a special place. In the midst of it, a faith community is struggling for survival. At stake is a national treasure. Two ways of life are competing for fulfilment. The one is maximizing material prosperity, comforts, protection, and status. The other way looks upon the maximizing of material prosperity as a disease, deeply destructive of the way humankind was intended to live.


Att Amish och vi västerlänningar lever olika liv vittnar en episod i Testas bok. Testa tar upp en episod som hände för Elam, familjeöverhuvudet i den familjen Testa bodde hos under sitt besök hos Amish. Elam hade åkt till biblioteket, för att läsa en Amish dagstidning, och när han satt för sig själv där, hade en flicka, en student, kommit fram och frågat honom hur det var att leva inom Amish. Hon berättade att hon studerade filosofi, men filosofi var ett ord som Elam inte kände till och hon hade därför förklarat att det betydde att hon funderade på meningen med livet. När Elam sedan kommer hem till sin familj berättar han om händelsen och hans äldsta dotter vänder sig då till Testa och undrar varför ungdomar på college studerar meningen med livet. Hon säger: ”Don´t they read the Bible in college?” Testa svarar henne: “ “Not usually,” … Everyone is looking at me. I feel I am the official spokesperson for the outside world. Deep in my heart I am ashamed of the culture I am being asked to interpret. The gulf between our worlds sometimes seems so vast – and so fixed.”


I en annan händelse i boken, som på ett vis är kopplad till ovanstående, står Testa ute, mitt i natten, och funderar. Han har under dagen sett en kalv födas och han står nu och ser på kalven samtidigt som han tänker på en diskussion som han hade med Elam tidigare i veckan. Diskussionen utspelade sig när de var ute och åkte i Testas bil och körde förbi pojkar som gick i fotbollsskola. Elam undrade vad pojkarna gjorde och Testa förklarade att de var på läger för att lära sig spela fotboll bättre. Elam förundrades över hur de kan betala pengar för att lära sig att spela fotboll och han drar slutsatsen att det måste bero på att deras samhälle inte kan skapa något vettigare för dem att göra. Samhället värderar inte vettigt arbete, menar han, och därför lär de sina unga att det är viktigt att lära sig en sport. Sporten håller dem sedan sysselsatta fram till dess att de går på college och då betalar de dyra pengar för att fundera kring meningen med livet. Testa inser när han står där i kohagen att hos Amish känns meningen med livet rätt. Jag håller med honom om att livet förefaller mycket mer logiskt hos Amish. De har insett sin plats på jorden och varför de finns till. Jag tycker att ovanstående episoder är tänkvärda och att de har en djup mening. Vi västerlänningar borde stanna till oftare och tänka på vad vi egentligen gör.


Men, jag vill poängtera att jag inte vill hård dra det till att vi lever fel och att Amish lever rätt. Det är enormt svårt att ge svar på vad som är rätt sorts liv och vad som är fel sorts liv. Det är upp till varje person att avgöra. Det som är rätt för en människa kan vara fel för en annan. Sedan är det så att det i varje kultur finns folk som beter sig illa. Testa har ytterligare en tänkvärd episod i sin bok som jag skulle vilja föra vidare till er. Han berättar om en Amishkvinna som hjälpte honom läsa igenom förhandsmanuskriptet till boken After The Fire. Efter att ha läst manuskriptet svarade hon honom per brev:

“Thank you for sharing a part of you, a chapter of your life. It’s good. I was


moved - deeply. Actually, it almost makes me want to be Amish ….


My critique is this: You painted the “English” too bad and the Amish too good. “There is some good in the worst of us and there is some bad in the best of us.”

The Amish world is not a Utopia. We are not saints. Maybe I should write a book. I could tell stories of family frauds, swindlings, wife beaters, child molesters, incest, and suicide, the whole gamut. True, these are not the norm; but are they in the “outside world”?

Life doesn’t come in black and white but subtle shades and hues of gray. But I see that for the story you are telling it helps to darken the darks and lighten the lights for contrast.”


Som ni förstått av uppsatsen lever Amish ett väldigt annorlunda liv mot för vad vi gör. Vi strävar efter att uppnå personliga mål medan de baserar sitt liv på gruppen. Det är viktigt att gruppen är i harmoni med varandra och med Gud. Gruppen skall hålla ihop och den Amish som ifrågasätter gruppens livskvalitet riskerar uteslutning. Jag tycker att det är fel att de tvingar in varandra i mallar genom att ha lagar som ser till att alla lever likadant. Kanske är det så att vissa människor skulle må bättre av att leva på ett annat sätt? Vi är ju alla skapade med olika intressen och personligheter. Men, det är klart, om Amish aldrig får pröva sig fram eller ge utlopp för inre känslor, hur ska de då kunna veta vilka intressen de har? Vi formas ju efter det liv vi lever. Jag anser det dock väldigt positivt att Amish låter sina ungdomar pröva på ”engelsmännens” liv och att de sedan får bestämma sig för vilket samhälle de vill tillhöra.


Kraven hos Amish verkar också lite väl höga. Det är fel, tycker jag, att ungdomarna inte får göra egna yrkesval eller skaffa en utbildning. Men Amish menar att vi enligt Bibeln ska leva som jordbrukare och ta hand om det som Gud skapat. Det är en fin tanke men alldeles för trångsynt för även på Jesus tid fanns det människor med ”yrken” som till exempel kejsare, tullindrivare, skatteindrivare och så vidare. Kanske tycker Amish att de människorna var ute på fel väg i livet?

Andra krav som är för höga är att de inte får gifta sig med utomstående. Visst förstår jag att det kan bli komplikationer när någon gifter sig med en utomstående men det borde ju vara upp till bägge parter att hitta en funktionell lösning. Att ett par sedan inte får skilja sig verkar också tokigt. Är det bättre att folk lever olyckliga? Bara för att folk skiljer sig behöver det inte betyda att de vill bryta med kyrkan och med gemenskapen. Jag tycker att det verkar som om Amish är rädda för konflikter och därför sätter upp regler för att komma undan enkelt. Men, jag kan även förstå att reglerna är en trygghet för gruppen och att de är till för att gruppen inte skall förändras. Det är en omtanke som Amish ger sina medlemmar. Att deras levnadsförhållanden alltid kommer att kvarstå. De tänker på vad som är bäst för gruppen och därmed indirekt även individen.


Det känns dock som om Amish borde öppna sig på vissa punkter som till exempel att inte praktisera ”shunning” och ”meidung”. Speciellt ”meidung” är ett hårt straff. De tvingas ju bort från gemenskapen och all trygghet försvinner. Det är som att bli utsparkad utan någonting. Jag tycker att kristna människor borde kunna vara förstående för att alla inte passar in. Följer Amishs anhängare inte ”die Ordnung” får de inte vara kvar. Men, jag förstår ändå Amishs agerande för om de låter folk göra som de vill kommer hela gruppens liv att förändras. Om de ger med sig på vissa punkter ger det utslag på det mesta och eftersom allt hänger ihop inom Amish går det inte. Om för mycket ändrades skulle de inte längre vara Amish utan en vanlig kristen församling.

När det gäller dubbelmoral finns det många som har reagerat mot Amish. Amish blir bland annat kritiserade för att de anlitar tjänster av, till exempel doktorer, advokater och revisorer medan de själva förbjuder sina barn att utbilda sig till sådana yrken. Annat de kritiserats för är att de förbjuder telefon inne i husen men använder sig av dem utanför. Att de tillåter elektriska räknemaskiner men förbjuder datorer. Att de tillåter elektricitet från batterier men inte från offentliga företag. Utomstående frågar sig varför Gud skall tycka att det ena sättet är att föredra framför det andra? Sedan verkar det ju inte direkt logiskt att köpa en modern höbalare för att dra den efter en häst. (D. Kraybill 1989)

Något som jag förvånats över är att Amish som förespråkar det enkla och icke flärdfulla, både när det gäller leverne och kläder, ändå tillverkar färgstarka quiltmönster och otroligt vackert snidade möbler. Deras ideal borde snarare vara att tillverka någonting som bara är funktionellt eller praktiskt. Deras inställning till våld är också tvetydig. De säger att de är emot all sorts våld och de anmäler inte kriminella händelser till polisen men samtidigt agar de sina barn. Det är motsägelsefullt och jag har väldigt svårt att se nyttan med aga.


Annat som jag reagerat på är att Amish röker. De odlar sin egen tobak och säger att det inte står någonstans i Bibeln att man inte får röka. De anser det då vara okej. (A-M. Moltke-Hoff 1998) Amish verkar vara renlevnadsmänniskor och jag förstår därför inte varför de ska riskera sina liv. Bara för att det inte står i Bibeln att rökning är dåligt behöver inte det betyda att man ska röka. Om de ska tolka saker och ting så finns det säkert mycket annat också, som det inte står någonting om i Bibeln, som borde vara okej.

Avslutningsvis vill jag säga att det finns mycket inom Amish som kan betraktas som motsägelsefullt men samtidigt är det nog så inom många kulturer. Amish kan, till exempel, inte förstå varför vi tillåter att våra statsmän köper kärnvapen som kan leda till att jorden skadas eller till och med dör. De förstår inte heller varför vi sätter våra gamla på ålderdomshem och på så vis isolerar dem från barnbarnen. Eller varför vi väljer att flytta för att få nytt arbete och därmed lämnar familj och vänner bakom oss. (D. Kraybill 1989) Sett från Amishs synvinkel finns det inte mycket logik i vårt handlande heller.



7 SLUTSATS


Arbetet med den här uppsatsen har varit enormt kul och lärorikt. Litteraturen som jag har läst har sporrat mig till att vilja ge en helhetsbild av Amish. Den frågeställning som jag har försökt väcka hos er läsare har varit om livet som Amishanhängare är drömmarnas utopi eller inte. Jag hoppas att ni har fått tillräckligt med kött på benen för att kunna fundera vidare. Det är inte en enkel fråga med ett givet svar och jag väntar mig därför inte att ni ska vara övertygade. Det finns ju fördelar och nackdelar, ont och gott i alla kulturer och samhällen. Själv har jag svårt att bestämma mig för vad jag tycker, om Amishs liv är ett ideal att sträva efter eller inte. Vad jag tror är att jag inte skulle kunna tillhöra Amish eftersom jag förmodligen skulle känna mig väldigt låst där. Men helt klart har de mycket goda tankar och gärningar som är värda att bevara och som är eftersträvansvärda. Tankar och gärningar som borde integreras i det övriga samhället. I dagens samhälle är vi alldeles för egoistiska och stressade. Det gör att vi inte mår bra. Amish verkar, till skillnad från många av oss, funnit ett harmoniskt liv med inre frid.


Vad jag däremot är helt övertygad om är att Amish gör rätt i att kämpa för att bevara det som de tror på. Om de inte försöker leda in sina unga på ett liv som Amish kommer de inte att vilja leva som jordbrukare. Och om de inte vill bruka jorden innebär de att de redan där förlorat en viktig bit inom Amish. Det kan på sikt göra att allt förändras. Tillvägagångssätten däremot, till hur Amish leder in sina unga på rätt väg, kan diskuteras både positivt och negativt.



8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING


Förslag till vidare forskning kan vara att närmare undersöka de religiösa bitarna hos Amish. Att till exempel studera gudstjänsterna måste vara enormt spännande eftersom Amish håller dem dolt från utomstående. Språket kan dock troligtvis komma att utgöra ett hinder för total förståelse. Viktigt för all vidare forskning av Amish, oavsett studieområde, är att man borde leva hos dem i det dagliga livet för att både kunna få och senare även kunna ge en helt rättvis bild av dem.
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