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1. Inledning 

 

För ca 10 år sedan var jag på en rundresa i USA och där fick jag möta Amish för första gången 

i mitt liv. Vi hade stannat till för att få oss en bit mat på en vägkrog och utåt sett såg det ut 

som vilken vägkrog som helst, men vi blev snart varse om att det var en annorlunda 

restaurang genom att se vilka kläder dessa människor bar. Vi som hade varit vana vid 

amerikanernas fast food blev glatt förvånade över Amish vällagade husmanskost. 

 

Sedan dess har jag många gånger funderat över vilka dessa människor är som till synes har 

valt bort det moderna samhällets bekvämligheter och till stor del tar avstånd från det övriga 

samhället. Den allmänna uppfattningen är att Amish betraktas som en sekt och det vill jag titta 

närmare på. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna C-uppsats är (1) att finna en teoretisk modell kring begreppet sekt och (2) 

att utifrån denna modell undersöka vilka sektliknande drag Amish uppvisar i ett avgränsat 

material (se nedan). 

 

1.2 Metod 

 

Metoden för denna uppsats består av litteraturstudier. Litteraturstudierna har jag använt till att 

försöka besvara mina frågeställningar. En liten del information om Amish och bilder har jag 

hittat på nätet. Dessa studier ligger till grund för att besvara mina frågeställningar. 

 

Den viktigaste källan är det kyrkorättsliga regelverket det s.k. Ordnung som i detalj beskriver 

vilket beteendemönster och vilken teknologi osv. som förväntas av medlemmarna. Vanligtvis 

är Ordnung inte nedtecknat annat än som ett handskrivet utkast som handhas av biskopen och 

i princip aldrig delges en utomstående. Ordnung och andra primära dokument som psalm, bön 

och sångböcker är författade på ”högtyska”1som jag inte behärskar och därför har jag valt att 

utgå från andra sekundära material. 

                                                 
1 Den tyska Amish texten är skriven på en högtysk språkvariant även känd som Pennsylvaniatyska som har sitt 

ursprung av olika dialekter i Tyskland och Schweiz och som talades av invandrare som lämnade sina 
hemländer. 
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1.3 Källor 

 

Jag har använt mig mest av en bok som heter Amisch alli Daag – fromhet i funktion? 

Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv av Markus von Martens. Denna bok tar upp det 

mesta om Amishfolket, både om förföljelserna i sitt hemland och landsflykten till 

Nordamerika. Samma författare har även skrivit en licentiatuppsats som heter Gemee noch 

geh – amish och avskildhet. En tredje bok heter The Riddle of Amish Culture av en författare 

vid namn Donald B. Kraybill. En fjärde bok heter Enkelt och flärdfullt – en bok om amish 

skriven av Anne-Marie Moltke- Hoff, och innehåller kortare berättelser om Amishfolkets liv i 

dagens Amerika. Den femte boken jag har använt mig av heter AMISH LIFE A Portrait of 

Plain Living som handlar mycket om Amishfolkets sätt att leva. Den sjätte boken heter Amish 

Homes av Raymond Bial. För att studera begreppet sekt har jag använt mig Bryan Wilsons 

bok Religiösa sekter och en bok som heter Att leka med elden av Karl-Erik Nylund. 
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2. Begreppet sekt – en teoretisk analysmodell 

 

På 1530-talet inträffade i Münster i Westfalen en religiös och politisk oenighet som 

resulterade i Europas största sektutbrott. Flera grupper utmanade kyrkan och de radikalaste 

var anabaptisterna. De kallades så för att deras trosmedlemmar skulle döpas som vuxna. De 

såg fram emot Gudsrikets återkomst. Många av dem, särskilt de i Schweiz, Tyskland och 

Österrike hade förväntningar att Kristus var nära sin återkomst. Man började upprätthålla en 

ny form för det världsliga styret inför Guds vrede som skulle göra sig känd för världen. 

Många av dagens sekter härstammar från 1800-talet. De flesta bygger sin tro på Kristus andra 

ankomst till jorden och dess undergång. 

 

Vid första anblicken av sekter kan de se ut att vara tillfälliga fenomen. Det handlar ofta om 

udda grupper med besynnerliga tankar. Historiskt sett har sekter haft en betydande roll och 

även vissa tidsmoment har haft enorm betydelse. De agerar ofta som banbrytare och 

innovatörer av nya trosföreställningar. En klassisk beskrivning av en sekt är att de antingen är 

små eller stora religiösa rörelser som har brutit sig loss från ett större religiöst sammanhang 

och gått sin egen väg, oftast i protest. Enligt Wilson är sekter religiösa proteströrelser. 

 

Sekter är sinsemellan mycket olika och visar upp stora olikheter. Enligt Nylund har sekterna 

olika utgångspunkter och varierande arbetssätt. Det är därför svårt att göra en typologi över 

sekterna som stämmer. 

 

2.1 Analysmodellen 

 

I min undersökning om Amish har jag valt att använda en analysmodell som innehåller 

följande element: 

 

(1) Frivillighet. Sekterna är oftast frivilliga samfund men det finns en tendens hos 

medlemmarnas barn att de antar samma tro som föräldrarna. Sekter som har genomfört 

effektiva metoder för att isolera sig, slår sig ofta ned i en relativt sluten bebyggelse. Detta 

medför att valmöjligheterna för sektens ungdomar är begränsade och att individer får det 

svårare att ta sig ur. Det händer att ungdomar lämnar sin sekt, men för att göra det så måste 

man vanligtvis bryta med sin egen familj. Men det händer att ungdomarna återvänder till sin 
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sekts samhörighet efter ett par år pga. att familjen som man vill återförenas med oftast finns 

kvar innanför sektens ramar. 

 

(2) Exklusivitet. Sektens viktigaste drag är att den fodrar oinskränkt lojalitet av sina troende. 

Sektens medlemmar identifieras karakteristiskt genom sin sekttillhörighet som till skillnad 

mot andra människor saknar motsvarighet. Det är det som istället utmärker medlemmen. 

 

(3) Meriter. Varje sekt kräver sin form för att ta upp nya medlemmar. Slutenheten för en sekt 

kan varieras efter hur länge sekten har funnits osv. En del ärver sitt medlemskap, andra 

genom att man utmärkt sig på ett sätt som uppfattas meriterande. 

 

(4) Elittankar. Sekten betraktar sig oftast själva som en social elit, men medlemmarnas syn 

på och kontakter med folk utanför sekten kan variera. 

 

3. Historisk bakgrund 

 

Jakob Ammann f. 1644 i Erlanbach i Schweiz är den person som har präglat Amish teologi 

mer än någon annan. 1693 förorsakade mennonitbiskopen Ammann en schism bland 

”mennoniterna”2 som senare gav upphov till Amish. Amman var mennonitäldste och det 

motsvarar biskopfunktionen i dagens Amishkyrka. Ammann skrev ej egna teologiska skrifter 

och det enda som finns bevarat till eftervärlden är hans korrespondens med Hans Reist. Men 

Ammanns synpunkter och handlingssätt från reformen 1693-97 kan ge en uppfattning i hans 

teologi. 

 

Sent under sommaren 1693 gav mennonitförsamlingen i den relativt nya bosättningen i Alsace 

Ammann och några andra predikanter i uppdrag att göra en inventerande resa till Emmental 

för att få klarhet i de schweiziska brödernas position på ett antal punkter i kyrkoordningen 

(Ordnung).3 Mötet blev inte lyckat. Ammann och hans grupp bestämde villkoren för samtalet. 

 

                                                 
2 Gren inom anabaptismen vars grundare, Menno Simonszoon, var före detta katolsk präst. Markus von Martens 

(1998) Amish och avskild Lunds universitet Teologiska institutionen Kyrko- och samfundsvetenskap s. 175 
3 Amishkyrkans muntliga kyrkoordning. 
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”Hans Reist som var äldste i regionen och troligen talesman för Emmentalgruppen, gav 

tydliga uttryck för den kränkande behandlingen genom att uppskjuta och senare hålla sig 

borta från ett möte med Ammanns grupp.”4 

 

De avgörande frågorna gällde: 

 

(1) Nattvarden. Hur skulle den firas? Skulle den utföras som förut en gång per år under våren. 

Ammann och hans följeslagare ville att den skulle fördubblas. Argumentet för detta var att 

man då lättare kunde upprätthålla kyrkotukten, eftersom nattvardsgången samtidigt var en 

reningsprocess där varje deltagares status avgjordes. 

 

(2) Fottvagning. Detta användes sällan av de schweiziska församlingarna, trots att det påbjöds 

av ”Dordrechtbekännelsen”5 med hänvisning till nytestamentlig praxis. 

 

(3) Kyrkoordningen. Ammanns grupp ville ge mer auktoritet åt predikanterna och de äldste. 

Vanligtvis var det yttersta beslutet församlingens, men Ammann ville även att ledarna kunde 

ta ett enhälligt beslut kring detta. 

 

(4) ”Treuherzige.”6 Ammanns grupp accepterade inte den mer liberala attityden mot 

Treuherzige, man ansåg istället att man tydligare skulle missionera bland dem och ställa dem 

inför ett avgörande. 

 

(5) Kyrkotukten. Ammanns grupp ansåg att man hade varit för släpphänt vid tillämpningen av 

kyrkotukten. 

(6) ”Meidung”7 Detta var den riktigt svåra frågan. Bägge grupperna tillämpade 

exkommunicering och uteslöt från nattvardsbordet, men Ammanns grupp menade att man 

skulle gå längre än så och ta avstånd socialt från en utesluten i enlighet med Matt 18:17 och 1 

Kor 5:11. 

 
                                                 
4 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 

kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 70 
5 Dodrechtbekännelsen från år 1632. 
6 Namn på en person som inte accepterar troendedop och inte ansluter sig formellt till den schweiziska 

brödragemeskapen men påverkas av anabaptisternas spiritualitet och etiska förhållningssätt.  
7 Det särskilda bannlysningsverk som skiljer amish från vissa grupper av mennoniter både historiskt och i nutid. 

En bannlyst person får inte delta i gemensamma sociala aktiviteter, inte äta med sitt eget hushåll och måste (när 
det gäller gifta par) avstå från sexuellt umgänge. Man säger då att en person är under bannet eller shunned. 
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Dessa 6 huvudpunkter var startskottet för en separation mellan grupperna. Ammanns grupp 

betonade separationen starkare än Reists grupp. 

 

Samma förföljelser som hade följt mennoniter och anabaptister drabbade nu den nybildade 

Amishkyrkans medlemmar. År 1699 var fängelserna i Bern fulla av anabaptister och 

myndigheterna överlade om att deportera anabaptisterna eller att tillåta dem att emigrera. 

Efter långa övervägningar myndigheterna mellan valde man till slut det senare alternativet att 

tillåta en frivillig emigration istället för en påtvingad deportation. Till en början tillät man att 

anabaptisterna fick emigrera från Bern till Nederländerna. För att där bestämma sig för en 

vidare destination. 

 

”De holländska myndigheterna fick igenom de flesta av sina krav gentemot Bern för 

anabaptisterna. Dessa var: (1) att tillåta anabaptisterna att själva välja om de ville emigrera 

till Holland eller till Preussen dit kung Wilhelm 1 inbjudit dem; (2) att deklarera en generell 

amnesti så att anabaptisterna kunde vistats fritt och därmed sälja sina egendomar offentligt; 

(3) att utse någon som skulle ta hand om egendomar som inte sålts före avresan; (4) att befria 

alla anabaptister ur fängelserna; (5) att tillåta dem som var gifta med icke-baptister att ta 

med sin make/maka och barn; (6) att befria anabaptister från den vanliga 

utflyttningsskatten.”8 

 

5 skepp ställdes i ordning och avresedatumet sattes till den 13 juli 1711. Men fortfarande 

fanns det några olösta problem. Ett av problemen var att man inte ville lämna sitt hemland. 

Ammanns anhängare och Reists anhängare, (den sist nämnda gruppen kände sig fortfarande 

kränkt över Ammanns förslag 1693) och dessa 2 grupper vägrade att åka med samma fartyg. 

Fortfarande var man misstänksam och bland mennoniterna var man missnöjd med situationen. 

Flera av dem hade hellre valt att stanna kvar i hemlandet trots de svåra förföljelserna. Under 

färden på floden steg flera av passagerarna av för att förenas med sina trossyskon i Alsace och 

Pfalz. Den största majoriteten av dem som anlände till Amsterdam tillhörde Amishfraktionen. 

Dessa tillhörde knappast de mest hängivna trosanhängarna utan de mest optimistiska. 

 

Emigrationen skedde under 2 perioder, den första 1727-1770 och den andra 1815-1860. 

Redan år 1693 innan Amish blev en egen kyrkogrupp hade flera mennonitgrupper från 

                                                 
8 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 

kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 72 

 8



Nederländerna och Nordtyskland emigrerat till Pennsylvania. 1683 grundades den första 

permanenta mennonitkolonin Germantown som idag är en stadsdel i Philadelphia. 

 

Amish bosatte sig i Pennsylvania pga. den tolerans man visade mot olika religiösa riktningar 

som senare också blev ett kännetecken för delstatens religionspolitik. De tidiga bosättningarna 

var till en början väldigt fattiga och låg isolerade ifrån varandra. De tidiga Amish försörjde sig 

som jordbrukare, antingen på egna gårdar eller som arrendatorer och avlönade 

jordbruksarbetare. 

 

En del av problemen som mötte emigranterna var konflikter inom den egna gruppen. Som vid 

många andra fall av mindre nystartade rörelser så drog man åt olika håll, några var mer 

liberala i sitt tankesätt, andra mer konservativa. 

 

En period i Amish historia kallas Dienerversammlungen. De hölls mellan 1862-1878 med ett 

årligt möte, förutom 1877 då inget möte hölls. Anledningen var att försöka ena de 

konservativa och mer progressiva elementen av Amish. Bakgrunden till detta låg i de stora 

avstånden mellan bosättningarna som resulterade i olika uppfattningar. Seder och bruk mellan 

de olika bosättningarna skiljde sig, mycket pga. att deras förfäders emigration kom från olika 

ursprungsland och därmed bibehållit de ursprungliga lokala sederna och bruken. 

 

”Följden blev den största delningen av amish på den nordamerikanska arenan – i den 

konservativa falangen, som kom att kallas Old Order Amish, och den liberale, Amish 

Mennonite, som till stora delar senare anslöt sig till de större mennonitkyrkorna. Under 

1800-talet avknoppades också amishgruppen Egly Amish, (1865-66) och Stuckey Amish 

(1871-78) från den liberalare grenen Amish Mennonite.”9 

 

Under 1900-talet förekom också brytningar inom grupper av Amish. 1927 avskilde sig en 

grupp från Old Order Amish, som anses vara den mest konservativa. Åsikterna gick isär när 

det gällde soteriologi, kyrkotukt, särskilda gudstjänstlokaler, söndagsskola och införandet av 

modern teknik. Den gruppen kom senare att kalla sig Beachy Amish. 

 

                                                 
9 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 

kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 74-75 
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Det finns en tendens till dessa brytningar inom Amish att man hellre delar på församlingen än 

att satsa tid och kraft på diskussioner och resultat. Men det finns grupper som har liten eller 

ingen kontakt alls med den stora konservativa gruppen Old Order Amish och detta på grund 

av att de är ännu mer konservativa. Mest känd av dessa grupper är Swartzentruber Amish, 

Byler Amish, Renno Amish och Nebraska Amish. Dessa spänningar ledde dock inte till öppna 

konflikter. 

 

Dagens ställning för Amish i samhället har inte alltid gått alltför smärtfritt. Det finns saker 

som gör att Amish ständigt kommer på kant med samhället, mycket pga. sin starka tro och 

övertygelse. Lagar och regler som majoritetssamhällets utveckling följer inte alltid med 

Amishfolkets tro och värderingar. Skillnader är ofta mycket stora. 

 

En Amishperson kan inte värvas som en soldat eller att vara verksam som polis, detta pga. 

Amishfolkets icke-våldsprincip. 

 

”Amishfolket har på olika sätt p.g.a. sin avskildhetslära och sina principer 

om icke-våld och förbud mot edgång kommit att hamna på kollisionskurs 

med myndigheterna eller enskilda personer i det amerikanska samhället.”10 

 

Under vissa perioder i USA har man infört allmän värnplikt och det har vållat Amish i 

besvärliga situationer. Under årens lopp har man försökt lösa detta på olika sätt. År 1863 

kunde man komma undan mönstringen med att betala ett ersättningsbelopp på 300 dollar. 

Man har också valt att migrera till andra stater för att komma undan osv. Under andra 

världskriget var det ca 100 Amishmän som blev inkallade. De flesta blev vapenvägrare. Men 

man nådde en kompromiss, man gavs alternativ tjänstgöring. Detta innebar att man kunde 

arbeta på samhällsnyttiga institutioner som t.ex. sjukhus. Under senare år har Amishmän 

konfronterats med hotet om allmän värnplikt, och än idag 2003-05 är det en ständig fråga för 

Amishmännens fortsatta samverkan mot värnplikt. 

 

Man har även förbud mot att svära eder i domstol, driva rättsliga tvister i domstol samt att 

delta i en jury. Stöd för dessa förbud finner man i Jesu ord i Bergspredikan om att inte tjäna 

                                                 
10 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 

kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 353 
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två herrar samtidigt, i detta fall, Herren (Gud) eller staten. Man uppmanar sina medlemmar att 

inte ta del av de världsliga myndigheternas aktiviteter. 

 

Även om Amish undandrar sig vissa samhällsplikter så betalar man skatt, förutom den del 

som rör socialförsäkringen. Man kan samarbeta så länge det inte inkräktar på deras religiösa 

uppfattning. 
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4. Sektliknande drag hos Amish 

 

Under följande kapitel kommer jag att utröna om Amish har sektliknade drag eller inte genom 

att tillämpa analysmodellen på källmaterialet. 

 

4.1 Frivillighet 

 

Amish visar upp starka drag av frivillighet när det gäller deras val av bosättningar i det nya 

landet. Avsiktligt valde man att bosätta sig i Pennsylvania där man möttes av stor tolerans mot 

olika religiösa riktningar. Man valde att ha sina bosättningar utanför det övriga samhället och 

att vara självförsörjande. Även vid rumspringa visar Amish upp drag av frivillighet. 

 

Rumspringa 

 

Redan från födsel uppfostras barnen efter Ordnung men året de fyller 16 innan de skall döpas 

är det inte längre kyrkan som bestämmer över dem. De har då möjligheten att uppleva världen 

utanför församlingen. Den här tiden kallas för rumspringa. Under den här tiden ska de 

bestämma sig för om de ska lämna församlingen eller att låta sig döpas för att få tillhöra 

församlingen. Väljer ungdomarna att stanna i världen utanför den egna församlingen så blir 

man både utesluten ur församlingen och även sin egen familj. De flesta ungdomarna väljer de 

traditionella Amish värderingarna under den här perioden som t ex att köra häst och vagn. 

Man fortsätter att dricka läsk och varm choklad och undviker alkohol. Men det finns även 

dom som hamnar i svårigheter under sin rumspringa och det har förekommit droger inom 

dessa grupper, men de är ett fåtal. Enligt Kraybill låter de flesta döpa sig för att få tillhöra 

församlingen. 

 

4.2 Exklusivitet 

 

Amish visar upp starka drag av exklusivitet när det gäller deras emigration till Nordamerika 

pga. svåra förföljelser mot den nybildade gruppen. Emigrationen skedde i omgångar och idag 

finns Amish ej kvar som församling i Europa. Exklusiva drag i Amish i t ex klädsel, regler om 

äktenskap, barnuppfostran, skola och färdsätt. 
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Klädsel 

 

Kyrkoordningen innehåller många specifika förhållningsregler för hur män och kvinnors 

kläder skall se ut. Generellt sett är man mer specifik på hur kvinnornas kläder skall se ut. I 

Kyrkoordningen står det följande att läsa: 

 

”Klädkod. Den första avdelningen med egentliga regler behandlar kläder 

med betoning på enkel klädsel (här inbegrips hela utseendet d.v.s. även 

skägg, hår samt skor). Kyrkoordningen medger att det är omöjligt att med 

rena bibelhänvisningar motivera hur kläderna skall se ut. Däremot förs ett 

resonemang kring hur den yttre klädseln är tecken på det inre 

fromhetsidealet. Av kyrkoordningens tyska huvuddel på 7½ sidor 

(tvåspaltiga) behandlar 2½ sida klädkoden med detaljerade uppgifter. Det 

är det ämne som får mest utrymme i hela regelverket.”11 

 

Valet av tyg till att sy kläder till familjen eller gardiner följer strikta regler för t ex vilken 

kvalité eller färg tyget får ha. Kyrkoordningen förbjuder t ex färger som orange, mörklila och 

bjärtröd. Männen bär byxa, skjorta och hatt. Medan kvinnorna bär klänningar med förkläde 

och en hätta. Barnen uppfostras tidigt i denna könsrelaterade klädkod. 

 

Äktenskap 

 

Man undviker helst sexuella kontakter med utomstående. Den bästa garantin mot s.k. 

blandäktenskap är att undvika nära relationer med personer som inte är medlemmar i kyrkan. 

Föräldrarnas uppgift är att försöka påverka valet av äktenskapspartner för sina barns räkning. 

Sedan 1800-talet har man förbjudit äktenskap mellan kusiner. Friandet är ett stort 

hemlighetsmakeri. Ungdomarna träffas i smyg under en period och pojken friar genom en 

släkting till flickan. Vigselgudstjänsten firas i hemmet. Oftast sker vigslarna på hösten. Sker 

det senare är det troligtvis ett tecken på att paret har syndat. Vigseln är på livstid. Skilsmässor 

är därför ovanliga. Det är vanligt att änkor/änklingar gifter om sig. Förhållandet mellan en gift 

man och kvinna liknas vid relationen mellan kyrkan och Kristus. Äktenskapet är samtidigt ett 

skydd för gruppens fortlevnad. Det har blivit till ett eftersträvansvärt ideal. 

                                                 
11 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 

kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 105 
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Barnuppfostran 

 

Man visar tidigt vilket kön barnet har och barnet uppfostrats därefter. Man har ett gemensamt 

ansvar mellan makarna att uppfostra barnen. Om båda föräldrarna är frånvarande är det de 

äldsta syskonens ansvar att se till de mindre barnen. Bor man i ett hushåll där en äldre 

generation lever så hjälper även de till efter förmåga att passa de mindre barnen. 

 

”Nyfödda tas emot som en Guds gåva och inte bara deras föräldrar utan 

också de närmaste släktingarna såsom mor- och farföräldrar, syskon till 

föräldrarna m.fl. följer den tidiga uppväxtperioden.”12 

 

I barnuppfostran märks en tydlig könsskillnad mellan flickor och pojkar. Flickorna får i regel 

lära sig att utföra mer hushållsarbete än pojkarna och pojkarna hjälper sin far i antingen 

jordbruksarbetet eller det hantverk som fadern livnär sig på. Men även här kan det variera 

med vad barnen får lära sig att hjälpa till med. Det förekommer att pojkar får ta sig an lite av 

hushållsarbetet och flickorna får hjälpa till i t ex jordbruket. Hemmet anses vara ramverket för 

uppfostran. Kyrkoordningen är det viktigaste hjälpmedlet i föräldrarnas barnuppfostran. Där 

står det tydligt hur barnens klädsel, uppförande osv. ska se ut. När barnen är i 16-årsåldern 

räknas Amishtonåringarna till kategorin Young People. Det innebär att föräldrarna inte har 

samma möjligheter att disciplinera och bestämma över sina tonåringar som då har slutat 

skolan och börjat arbeta. Församlingen kan inte heller längre applicera sin kyrkotukt. Även 

om regelverket (kyrkoordningen) gäller redan från barnets födelse, så har församlingen ingen 

möjlighet att bestraffa den tonåring som på olika sätt opponerar sig mot kyrkoordningen. När 

man är 16-17 år tas man upp i en ungdomsgrupp (Gang). Det finns olika grupper och 

inställningar till vad man gör i dessa grupper. Det är en slags mötesplats för ungdomar. 

Vanligtvis går man ur dessa grupper när man gifter sig. 

 

Skola 

 

Amishbarnens skolgång har genom årens lopp varierat kraftigt. Fram till början av 1900-talet 

gick de flesta Amishbarn i allmänna enrumsskolor. Under 1900-talets början uppstod en 

segsliten konflikt mellan Amish syn på skolväsendet och myndigheterna. En lag kom till att 

                                                 
12 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 

kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s.149 
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barnen blev tvungna att gå i skola till en ålder av 18 år. I och med att denna lag trädde i kraft 

uppstod allvarliga problem för Amishfamiljerna och deras barn i skolåldern. Man ansåg att de 

nya skollagarna inkräktade på den s.k. avskildhetsprincipen. Flera Amishfäder blev häktade 

för att de inte medverkade till att deras barn uppfyllde den allmänna skolplikten. En del av 

Amishbarnen blev tagna från sina hem och placerades på barnhem. Under hela början på 

1900-talet fram till mitten av 1950-talet påbörjades rättegångar mot Amish mot att de inte 

fullföljde den allmänna skolplikten. I några rättegångar dömdes det till Amish fördel och i 

andra inte. Efter ett överklagande dom i högsta domstolen beslöts det enhälligt att Amish hade 

rätt att vägra sända sina barn till High School. 

 

”Sedan 1972 har amishfolket med de statliga myndigheternas godkännande 

kunnat bedriva sin skolverksamhet i egen regi.”13 

 

Även om man i vissa bosättningar fortfarande använder sig av det allmänna skolsystemet så är 

det flertalet som går i den egna bedrivna skolan. Amish försvarar sin inställning mot den 

allmänna skolplikten med bl a att det långa avståndet till större skolenheter och mötet med 

världen utanför kan ha en negativ inverkan på barnen. Dessutom vore det svårt att 

upprätthålla en regelbunden kontakt med amishföräldrar och lärarna. I de egna skolorna har 

man vanligtvis en skolstyrelse som bl a har ansvar för kontakterna med lokala och regionala 

skolmyndigheter. 

 

”Skolstyrelsen samlar in medel från föräldrarna, betalar lärarens lön, 

skolböcker och andra utgifter skolan bestrider.”14 

 

Amish skolor ligger vanligtvis ute på landsbygden. Skolbyggnaden underhålls av föräldrarna 

till eleverna. Oftast består skolbyggnaden av ett enda stort klassrum, där eleverna delas in 

efter ålder. Läraren är oftast en ogift kvinna i tjugoårsåldern, men det förekommer manliga 

lärare. När den kvinnliga läraren gifter sig så slutar hon vanligtvis tjänsten för att ta hand om 

sitt hem. Lönens storlek bestäms efter lärarens behov, dvs. om läraren är gift eller inte. Även 

om läraren inte själv har någon högre utbildning så förväntar man sig att den som blir förtrodd 

                                                 
13 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 

kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 154 
14 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 

kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 257 
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att undervisa är djupt förankrad i sin kyrkas tro och liv samt följer kyrkoordningen och lever 

efter ödmjukhetsprincipen. 

 

”Syftet med undervisningen är dels att förhindra att den sekulära staten 

förmedlar kunskap som kan stå i strid med de egna värderingarna, dels att 

rusta eleven för det egna avskilda samhället.”15 

 

Undervisningen man lär ut till barnen är språk, (engelska och tyska) geografi, matematik och 

historia. Det finns en läroplan för amishskolor som används i många skolor. Man använder sig 

av samma disciplinära åtgärder i skolan som i hemmen, d v s i vissa fall även kroppsaga. 

Skoldagen börjar med att eleverna samlas på skolgården. Man kallar in eleverna genom att 

ringa i en vällingklocka. Man har högläsning ur Nya testamentet på tyska samtidigt som 

eleverna själva följer med i sina egna exemplar av Lutherbibeln. Läsningen avslutas med att 

alla reser sig för att gemensamt be Fader Vår på tyska. Man sjunger även andliga sånger. Det 

vanliga är att klass 1 och 2 arbetar tillsammans liksom klasserna 3 till 8. Måltiden inleds med 

en tyst bön. Vid rasterna leker man och idrottar. Det finns ett rullande schema där eleverna 

själva ansvarar för städningen av skolan vilket sker under en rast. Man avslutar vanligtvis 

skoldagen med en sång. 

 

”Ödmjukheten är en av de bärande principerna i skolans umgängesliv, inte 

bara under lektionstid utan också på rasterna mot skolkamraterna.”16 

 

Själva skolan bedriver ingen direkt religiös undervisning mer än det som förekommer i 

uppropet på morgonen och i de sånger man sjunger. 

 

”Läraren får inte undervisa barnen i den egna tron, detta är i förbehållet de 

ordinarie ledarna som gör det vid söndagens gudstjänst.”17 

 

                                                 
15 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 

kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 159 
16 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 

kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 163 
17 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 

kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 161 
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Man börjar vanligtvis den första måndagen i september och slutar kring första maj. Man har 

som vanligt skollov under julen, Thanksgiving och långfredagen. En vanlig skolvecka är från 

måndag till fredag. 

 

Färdsätt 

 

Ett kännetecken för Amish är deras fortskaffningsmedel med häst och vagn. Från början 

innebar det inget problem för Amish, men blev till ett problem när samhället utvecklades och 

man uppfann motordrivna fordon som i många fall ersatte hästens roll helt. I takt med att 

människorna blev mer och mer motorburen höll Amish med järnhand bruket att ha häst och 

vagn som fortskaffningsmedel. Det ställer naturligtvis till med problem i dagens bilburna 

värld. De allra flesta samhällen idag är inte gjorda för hästekipage efter vägarna och många 

olyckor har därför hänt. De allra flesta Old Order Amish bosättningarna använder sig av den 

föreskrivna varningstriangeln, men det finns konservativare grupper som har vägrats med 

motiveringen av att det är världsliga symboler med varningstrianglar. Det har medfört att man 

har blivit indragen i rättsliga processer med myndigheterna. Utgången har varit olika, Amish 

har i vissa fall gått segrande i striden. Istället har man tillåtit andra typer av varningsmärken. 

Som självlysande tejp som man kan fästa utan ett särskilt mönster. I vissa stater har man 

avkunnat en dom som mildrar bestämmelserna om särskilda varningstrianglar för 

Amishekipage. Man sätter upp särskilda varningsmärken för Amishekipage vid de allmänna 

vägarna och vissa vägavsnitt har egna filer för dessa hästekipage. Trots det förekommer det 

olyckor där Amishfordon är inblandade. 

 

”Amish uttrycker sin otillfredsställelse med situationen som medfört att 

flera amish tvingas att ta taxi till affären eller banken, eftersom en tur med 

hästekipagen medför stora risker.”18 

 

En annan orsak till olyckorna är att hästekipagen blir attackerade av andra människor, t ex 

med stenar eller andra föremål. Inte alltför ofta anmäler Amish dessa övergrepp på 

hästfordonen till polisen och oftast kommer förövarna undan. Enskilda amerikaner kritiserar 

det faktum att Amishvagnarna inte är registrerade, barn som kör och att hästskor förstör 

                                                 
18 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 

kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 355 
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vägbeläggningen. Men det finns även personer som försvarar Amishfolkets färdsätt och vill 

finna lösningar som passar alla partner. 

 

”Läkarna William Ives och Sheldon Brotman undersökte ’buggy accidents’ i 

PA under perioden 1984-1986 och fann att 157 olyckor hade inträffat med 

hästvagnar och bilar, i sju fall med dödlig utgång. I 28 av olyckorna var 

bilförarna rattonyktra och i 20 fall hade bilarna överskridit 

hastighetsgränserna. Ives och Brotman antar att flera lyckor hade kunnat 

undvikas om amish hade haft en bättre insikt i hur moderna fordon 

fungerar.”19 

 

4.3 Meriter 

 

Amish har starka drag av meriter när det gäller familjen och framförallt när det gäller deras 

syn på mission. Inom Amish betonar man samhörigheten och man håller sig inom 

församlingen och har en sådan liten kontakt som möjligt med samhället utanför. 

 

Familj 

 

Den traditionella familjen hos Amish lever oftast av jordbruk eller av små företag som t ex 

sysslar med möbel- eller byggnadssnickeri, maskinreparation, murning, svetsning, bakning, 

smide, tillverkning av seldon och jordbruksredskap. 

 

”Historiskt sett har jordbruksnäringen varit förbunden med amishfolkets 

livsstil. Amish har alltid varit ’a people of the land’ och jorden har haft en 

’spiritual signifiance’.”20 

 

Familjen är grunden för Amish tro och kultur. Släktbanden är starka. Många grupper inom 

Amish betonar man den kollektiva gemenskapen. Familjerna är vanligtvis stora. Det är inte 

ovanligt att man har 6-10 barn i en Amishfamilj, ibland ännu fler. Den äldre generationen tar 

man hand om i samma hushåll och familjeantalet utökas ytterliggare. Bor man på en bondgård 

                                                 
19 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 

kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 356 
20 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 

kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 135 
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har de äldre en möjlighet att efter egen förmåga hjälpa till med arbetet på gården. Man 

praktiserar ett patriarkalt mönster. Mannen anses vara den som är hemmets huvud och ska 

ansvara för de materiella och andliga behoven. Traditionellt så arbetar männen i jordbruket, 

hantverk eller i små företag utanför hemmet och kvinnorna tar hand om hushållet vilket 

innebär matlagning, tvätt, städning, matinköp osv. Men även inom dessa typiska 

patriarkaliska system så förekommer det mer jämlika förhållanden än vad som annars är 

brukligt. Amishfolket har en väldigt liten kontakt med folk utanför sina egna samhällen, man 

tar avstånd från det moderna samhället. Man betonar istället familjegemenskapen. 

 

Mission 

 

Amish bedriver inte mission. Skälet till detta är att man inte vill utsätta sig för den risk att 

utomstående kan påverka kyrkans lära och seder. Denna syn på mission hindrar effektivt 

utomstående att själva söka sig till Amish för att bli medlemmar. Vissa Amishbosättningar har 

en mer liberalare syn på konvertiter än andra, men det är av ovanligare slag. 

 

4.4 Elittankar 

 

Amish har starka drag av elittankar när det gäller Dienervsammlungen och även när det gäller 

församlingen. Man följer Dordrechtbekännelsen med dess 18 artiklar. Det gäller framförallt 

dopet som har en särskild betydelse både historiskt och nutid för Amish. Amish visar även 

upp starka drag av elittankar när det gäller gudstjänsten. Hälsovården är en ständig aktuell 

fråga för Amish i dagens samhälle som visar upp starka drag av elittankar. 

 

Församlingen 

 

Dordrechtbekännelsen21 är det grundläggande trosdokumentet för Amish. Dessa bekännelser 

är 18 artiklar som bl a behandlar människans synd, NT, bättring, dop kyrkan, ämbeten, 

kommunionen, fottvagningen, icke-våld, ed och Meidung. 

 

                                                 
21 Den mennonitiska trosbekännelsen som antogs av de holländska mennoniterna 1632v i Dordrecht (Dort) i 

Holland. Den kom att senare antas framför allt av de konservativare delarna av de nordamerikanska 
mennoniterna. Bekännelsen innehåller 18 artiklar som bl.a. behandlar människans synd, NT, bättring, dop, 
kyrkan, ämbeten, kommunionen, fottvagningen, icke-våld, ed och Meidung. Det är denna bekännelse som är 
basen för dagens amishtro och dopundervisningen. 
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Fottvagningens bakgrund finner man stöd i att Jesus tvättar sina lärjungars fötter i sin 

avskedsmåltid. Enligt Dordrechtbekännelsen symboliserar fottvagningsriten ödmjukhet. 

Redan på Ammanns tid fick fottvagningen en central roll i Amish historia. 

 

Dop 

 

Dopet har stor betydelse för Amish. Bakgrunden till dopet var att man i början på 1500-talet 

tog avstånd från bl.a. dop av spädbarn. Den definitiva brytningen kom när några av de tidiga 

ledarna 1525 lät döpa om sig. De tidiga ledarnas omdop blev en slags protest mot att vilja 

avskilja sig från omvärlden och reformationstidens övriga kyrkor. Dopet har sin förebild i 

Jesu dop i Jordan som sker på Kristi befallning och som praktiseras i urkyrkan av apostlarna. 

Det är en begravning av den gamla människan och början på ett nytt liv, det förutsätter 

omvändelse och förmedlar förlåtelse. Dopet förrättas i den treenige gudens namn. 

 

”Amishungdomarna deltar i dopundervisningen när de är strax under 

(flickorna) eller strax över (pojkarna) tjugo år. Den givna förutsättningen 

för att överhuvudtaget vara aktuell som dopkandidat är att man vuxit upp i 

en amishfamilj och därmed fostrats i kyrkans tro och liv. Centralt i detta är 

då en kyrkoordning (Ordnung22) tillämpas i familjen, och att kandidaten 

deltagit i gudstjänst- och fromhetslivet. Det är naturligt att ett villkor för allt 

detta är att personen i fråga behärskar Pennsylvaniatyska och tyska.”23 

 

Motiven till Amishungdomarnas dop kan variera. Det kan handla om en planerad vigsel, 

tradition, föräldrarnas önskan eller helt enkelt en önskan om att få tillhöra kyrkan. Under 

dopet får dopkandidaterna 4 frågor av biskopen och dessa 4 frågor innehåller följande: 

 

(1) Tro på Jesus Kristus som Guds son. 

(2) Accepterandet av kyrkoordningen och församlingsgemenskap. 

(3) Avsvärjelsen av världen, djävulen och köttet samt löftet att tjäna Kristus. 

(4) Löftet att följa kyrkoordningen och kyrkan till livet slut. 

                                                 
22 Benämning på det regelverk som reglerar amishfolkets tro och liv. Detaljerade regler ges för hur man får klä 

sig, hur långt håret eller skägget får vara, om man är tillåten att bära hängslen, om hästvagnen skall vara 
svartmålad eller grå osv. 

23 Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets 
kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 172 

 20



Avslutningen av döpakten håller biskopen ett kort tal till kandidaterna och säger att de inte 

längre är gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och Guds husfolk. Efter 

dopakten är det den döptes ansvar att leva efter Ordnung. 

 

Gudstjänst 

 

Bakgrunden till Amishfolkets avsaknad av en kyrkobyggnad går långt tillbaka i tiden. De 

första Amishfolket samlades i sitt hemland i hemmen, ekonomibyggnader, lador, grottor eller 

i andra platser i naturen pga. förföljelser. Idag firar man sina gudstjänster i ett Amishhem. Att 

fira i hemmen blir en påminnelse om att deras tidiga förfäder inte fick lov att samlas till 

gudstjänst i offentliga byggnader. Till en följd av dessa förföljelser finns det fortfarande 

moment i gudstjänsten som man kan erinra sig från forna tider. T ex att man vanligtvis under 

bibelläsningen står upp samtidigt som man har uppsikt ut genom fönstren över vilka som 

närmar sig byggnaden. Amishfolket firar vanligtvis gudstjänst varannan vecka och man turas 

om att hålla dessa möten hos varandra i församlingen. Eftersom man tar i beräkning att dessa 

gudstjänster hålls i hemmen byggs Amishbostäder avsiktligt stora. Dels för den stora 

barnaskaran men också för att dessa bostäder skall kunna fungera som gudstjänstlokaler. 

 

Hälsovård 

 

Hälsovården har gjort att Amish har hamnat på kant med myndigheterna och samhället. Det 

har framförallt gällt rätten att själva få välja om barnen skall vaccineras mot vissa sjukdomar 

eller inte. Den andra stora frågan har varit att med hjälp av egna barnmorskor få sköta 

förlossningarna själva hemma eller inte. (Men allt är inte bara av ondo med relationerna 

mellan Amish och deras interaktion med samhället. I många fall är myndigheterna måna om 

att i möjligaste mån försöka få till en uppgörelse som inte äventyrar med deras religiösa 

övertygelse). 
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5. Slutsats och diskussion 

 

Det har varit svårt att hitta material om sekter som stämmer överens med dagens syn på 

sekter. De allra flesta böcker har åtskilliga år på nacken. Efter mycket letande fick jag 

slutligen tag på 2 böcker som jag har använt mig av Wilsons bok från 1970 och Nylunds bok 

från 2004. 

 

Redan på 1500-talet kom förfäderna till dagens Amish i en konflikt med kyrkan när man 

utmanade kyrkan med att låta sig döpas som vuxen. Amish har sedan dess ansetts som en sekt 

och förföljelserna blev så svår att många valde att emigrera för att komma undan 

förföljelserna. Begreppet sekt har följt Amish i århundraden och Amish har varit starkt 

förknippade med sekt. 

 

Amish skiljer sig mycket från andra människor genom sin religiösa tro och sitt levnadssätt. 

Medlemmarna sätter sin tro först och lever lär efter den. Inom den egna församlingen tolererar 

man inte oliktänkande, kritik eller avvikande åsikter. Man kritiserar de utomstående och tar 

avstånd från det övriga samhället. Man har sina egna samhällen oftast skilt helt från den 

övriga världen. Inom församlingen finns det en lära med ett självutnämnt ledarskap där 

ledaren själv har oinskränkt makt. Amish bedriver ingen egen mission och det hindrar 

effektivt utomstående att ta sig in. 

 

Inom Amish är det oftast mannen som är överhuvud för familjen, vilket vi på ett västerländskt 

sätt inte alltid tycker är särskilt jämställt. Tidigt uppfostrar man barnen efter deras kön och det 

verkar inte finnas plats för oliktänkande i uppfostrandet. 

 

Det finns saker inom Amish tro som gör att de ständigt kommer i konflikt i det mera moderna 

samhället som t ex egna skolor, hästekipage efter vägar, hälsovård osv. Men ändå verkar det 

som om man idag är måna om från bådas sidor att försöka hitta en lösning som passar båda 

parter. Idag verkar det som Amish har uppnått en viss respekt hos det amerikanska samhället. 

 

Amish har starka drag av de 4 punkter som kännetecknar sekter. Man har egna samhällen som 

är självförsörjande och det medför att man har en liten kontakt som möjligt med världen 

utanför. Mycket tyder på att Amish har kunnat bibehålla sin tro och levnadssätt är att de har 

hållit starkt på sina seder och bruk genom åren. 
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Svaret på min frågeställning blir att Amish är en grupp som har starka drag av att vara en sekt. 

Några sektidentifikationer är tydligare än andra. Även fast Amish har starka drag av att vara 

en sekt så finns det ändå några mer sympatiska sidor hos dem och det är att man betonar 

väldigt starkt familjebanden, även fast det kan vara både på gott och ont många gånger. 

 

Trots allt verkar det som om synen på Amish idag har ändrat sig. Det är inte bara negativt 

längre med Amish trosuppfattning och deras leverne. Även om det finns många starka 

sektliknande drag så verkar det ändå som att Amish i några fall är väl respekterade 

medborgare. 

 

Får jag i framtiden en chans till att äta på ett av deras matställen så väljer jag definitivt Amish 

före den amerikanska fast food-kedjan. För den som är intresserad mer om att läsa om Amish 

och se bilder finns det en jättebra Internetadress (se andra källor). 
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1. Inledning


För ca 10 år sedan var jag på en rundresa i USA och där fick jag möta Amish för första gången i mitt liv. Vi hade stannat till för att få oss en bit mat på en vägkrog och utåt sett såg det ut som vilken vägkrog som helst, men vi blev snart varse om att det var en annorlunda restaurang genom att se vilka kläder dessa människor bar. Vi som hade varit vana vid amerikanernas fast food blev glatt förvånade över Amish vällagade husmanskost.

Sedan dess har jag många gånger funderat över vilka dessa människor är som till synes har valt bort det moderna samhällets bekvämligheter och till stor del tar avstånd från det övriga samhället. Den allmänna uppfattningen är att Amish betraktas som en sekt och det vill jag titta närmare på.

1.1 Syfte

Syftet med denna C-uppsats är (1) att finna en teoretisk modell kring begreppet sekt och (2) att utifrån denna modell undersöka vilka sektliknande drag Amish uppvisar i ett avgränsat material (se nedan).

1.2 Metod


Metoden för denna uppsats består av litteraturstudier. Litteraturstudierna har jag använt till att försöka besvara mina frågeställningar. En liten del information om Amish och bilder har jag hittat på nätet. Dessa studier ligger till grund för att besvara mina frågeställningar.

Den viktigaste källan är det kyrkorättsliga regelverket det s.k. Ordnung som i detalj beskriver vilket beteendemönster och vilken teknologi osv. som förväntas av medlemmarna. Vanligtvis är Ordnung inte nedtecknat annat än som ett handskrivet utkast som handhas av biskopen och i princip aldrig delges en utomstående. Ordnung och andra primära dokument som psalm, bön och sångböcker är författade på ”högtyska”
som jag inte behärskar och därför har jag valt att utgå från andra sekundära material.

1.3 Källor


Jag har använt mig mest av en bok som heter Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv av Markus von Martens. Denna bok tar upp det mesta om Amishfolket, både om förföljelserna i sitt hemland och landsflykten till Nordamerika. Samma författare har även skrivit en licentiatuppsats som heter Gemee noch geh – amish och avskildhet. En tredje bok heter The Riddle of Amish Culture av en författare vid namn Donald B. Kraybill. En fjärde bok heter Enkelt och flärdfullt – en bok om amish skriven av Anne-Marie Moltke- Hoff, och innehåller kortare berättelser om Amishfolkets liv i dagens Amerika. Den femte boken jag har använt mig av heter AMISH LIFE A Portrait of Plain Living som handlar mycket om Amishfolkets sätt att leva. Den sjätte boken heter Amish Homes av Raymond Bial. För att studera begreppet sekt har jag använt mig Bryan Wilsons bok Religiösa sekter och en bok som heter Att leka med elden av Karl-Erik Nylund.

2. Begreppet sekt – en teoretisk analysmodell

På 1530-talet inträffade i Münster i Westfalen en religiös och politisk oenighet som resulterade i Europas största sektutbrott. Flera grupper utmanade kyrkan och de radikalaste var anabaptisterna. De kallades så för att deras trosmedlemmar skulle döpas som vuxna. De såg fram emot Gudsrikets återkomst. Många av dem, särskilt de i Schweiz, Tyskland och Österrike hade förväntningar att Kristus var nära sin återkomst. Man började upprätthålla en ny form för det världsliga styret inför Guds vrede som skulle göra sig känd för världen. Många av dagens sekter härstammar från 1800-talet. De flesta bygger sin tro på Kristus andra ankomst till jorden och dess undergång.

Vid första anblicken av sekter kan de se ut att vara tillfälliga fenomen. Det handlar ofta om udda grupper med besynnerliga tankar. Historiskt sett har sekter haft en betydande roll och även vissa tidsmoment har haft enorm betydelse. De agerar ofta som banbrytare och innovatörer av nya trosföreställningar. En klassisk beskrivning av en sekt är att de antingen är små eller stora religiösa rörelser som har brutit sig loss från ett större religiöst sammanhang och gått sin egen väg, oftast i protest. Enligt Wilson är sekter religiösa proteströrelser.

Sekter är sinsemellan mycket olika och visar upp stora olikheter. Enligt Nylund har sekterna olika utgångspunkter och varierande arbetssätt. Det är därför svårt att göra en typologi över sekterna som stämmer.

2.1 Analysmodellen

I min undersökning om Amish har jag valt att använda en analysmodell som innehåller följande element:


(1) Frivillighet. Sekterna är oftast frivilliga samfund men det finns en tendens hos medlemmarnas barn att de antar samma tro som föräldrarna. Sekter som har genomfört effektiva metoder för att isolera sig, slår sig ofta ned i en relativt sluten bebyggelse. Detta medför att valmöjligheterna för sektens ungdomar är begränsade och att individer får det svårare att ta sig ur. Det händer att ungdomar lämnar sin sekt, men för att göra det så måste man vanligtvis bryta med sin egen familj. Men det händer att ungdomarna återvänder till sin sekts samhörighet efter ett par år pga. att familjen som man vill återförenas med oftast finns kvar innanför sektens ramar.

(2) Exklusivitet. Sektens viktigaste drag är att den fodrar oinskränkt lojalitet av sina troende. Sektens medlemmar identifieras karakteristiskt genom sin sekttillhörighet som till skillnad mot andra människor saknar motsvarighet. Det är det som istället utmärker medlemmen.

(3) Meriter. Varje sekt kräver sin form för att ta upp nya medlemmar. Slutenheten för en sekt kan varieras efter hur länge sekten har funnits osv. En del ärver sitt medlemskap, andra genom att man utmärkt sig på ett sätt som uppfattas meriterande.


(4) Elittankar. Sekten betraktar sig oftast själva som en social elit, men medlemmarnas syn på och kontakter med folk utanför sekten kan variera.

3. Historisk bakgrund

Jakob Ammann f. 1644 i Erlanbach i Schweiz är den person som har präglat Amish teologi mer än någon annan. 1693 förorsakade mennonitbiskopen Ammann en schism bland ”mennoniterna”
 som senare gav upphov till Amish. Amman var mennonitäldste och det motsvarar biskopfunktionen i dagens Amishkyrka. Ammann skrev ej egna teologiska skrifter och det enda som finns bevarat till eftervärlden är hans korrespondens med Hans Reist. Men Ammanns synpunkter och handlingssätt från reformen 1693-97 kan ge en uppfattning i hans teologi.

Sent under sommaren 1693 gav mennonitförsamlingen i den relativt nya bosättningen i Alsace Ammann och några andra predikanter i uppdrag att göra en inventerande resa till Emmental för att få klarhet i de schweiziska brödernas position på ett antal punkter i kyrkoordningen (Ordnung).
 Mötet blev inte lyckat. Ammann och hans grupp bestämde villkoren för samtalet.

”Hans Reist som var äldste i regionen och troligen talesman för Emmentalgruppen, gav tydliga uttryck för den kränkande behandlingen genom att uppskjuta och senare hålla sig borta från ett möte med Ammanns grupp.”


De avgörande frågorna gällde:

(1) Nattvarden. Hur skulle den firas? Skulle den utföras som förut en gång per år under våren. Ammann och hans följeslagare ville att den skulle fördubblas. Argumentet för detta var att man då lättare kunde upprätthålla kyrkotukten, eftersom nattvardsgången samtidigt var en reningsprocess där varje deltagares status avgjordes.

(2) Fottvagning. Detta användes sällan av de schweiziska församlingarna, trots att det påbjöds av ”Dordrechtbekännelsen”
 med hänvisning till nytestamentlig praxis.

(3) Kyrkoordningen. Ammanns grupp ville ge mer auktoritet åt predikanterna och de äldste. Vanligtvis var det yttersta beslutet församlingens, men Ammann ville även att ledarna kunde ta ett enhälligt beslut kring detta.

(4) ”Treuherzige.”
 Ammanns grupp accepterade inte den mer liberala attityden mot Treuherzige, man ansåg istället att man tydligare skulle missionera bland dem och ställa dem inför ett avgörande.

(5) Kyrkotukten. Ammanns grupp ansåg att man hade varit för släpphänt vid tillämpningen av kyrkotukten.

(6) ”Meidung”
 Detta var den riktigt svåra frågan. Bägge grupperna tillämpade exkommunicering och uteslöt från nattvardsbordet, men Ammanns grupp menade att man skulle gå längre än så och ta avstånd socialt från en utesluten i enlighet med Matt 18:17 och 1 Kor 5:11.

Dessa 6 huvudpunkter var startskottet för en separation mellan grupperna. Ammanns grupp betonade separationen starkare än Reists grupp.

Samma förföljelser som hade följt mennoniter och anabaptister drabbade nu den nybildade Amishkyrkans medlemmar. År 1699 var fängelserna i Bern fulla av anabaptister och myndigheterna överlade om att deportera anabaptisterna eller att tillåta dem att emigrera. Efter långa övervägningar myndigheterna mellan valde man till slut det senare alternativet att tillåta en frivillig emigration istället för en påtvingad deportation. Till en början tillät man att anabaptisterna fick emigrera från Bern till Nederländerna. För att där bestämma sig för en vidare destination.

”De holländska myndigheterna fick igenom de flesta av sina krav gentemot Bern för anabaptisterna. Dessa var: (1) att tillåta anabaptisterna att själva välja om de ville emigrera till Holland eller till Preussen dit kung Wilhelm 1 inbjudit dem; (2) att deklarera en generell amnesti så att anabaptisterna kunde vistats fritt och därmed sälja sina egendomar offentligt; (3) att utse någon som skulle ta hand om egendomar som inte sålts före avresan; (4) att befria alla anabaptister ur fängelserna; (5) att tillåta dem som var gifta med icke-baptister att ta med sin make/maka och barn; (6) att befria anabaptister från den vanliga utflyttningsskatten.”


5 skepp ställdes i ordning och avresedatumet sattes till den 13 juli 1711. Men fortfarande fanns det några olösta problem. Ett av problemen var att man inte ville lämna sitt hemland. Ammanns anhängare och Reists anhängare, (den sist nämnda gruppen kände sig fortfarande kränkt över Ammanns förslag 1693) och dessa 2 grupper vägrade att åka med samma fartyg. Fortfarande var man misstänksam och bland mennoniterna var man missnöjd med situationen. Flera av dem hade hellre valt att stanna kvar i hemlandet trots de svåra förföljelserna. Under färden på floden steg flera av passagerarna av för att förenas med sina trossyskon i Alsace och Pfalz. Den största majoriteten av dem som anlände till Amsterdam tillhörde Amishfraktionen. Dessa tillhörde knappast de mest hängivna trosanhängarna utan de mest optimistiska.

Emigrationen skedde under 2 perioder, den första 1727-1770 och den andra 1815-1860. Redan år 1693 innan Amish blev en egen kyrkogrupp hade flera mennonitgrupper från Nederländerna och Nordtyskland emigrerat till Pennsylvania. 1683 grundades den första permanenta mennonitkolonin Germantown som idag är en stadsdel i Philadelphia.

Amish bosatte sig i Pennsylvania pga. den tolerans man visade mot olika religiösa riktningar som senare också blev ett kännetecken för delstatens religionspolitik. De tidiga bosättningarna var till en början väldigt fattiga och låg isolerade ifrån varandra. De tidiga Amish försörjde sig som jordbrukare, antingen på egna gårdar eller som arrendatorer och avlönade jordbruksarbetare.

En del av problemen som mötte emigranterna var konflikter inom den egna gruppen. Som vid många andra fall av mindre nystartade rörelser så drog man åt olika håll, några var mer liberala i sitt tankesätt, andra mer konservativa.

En period i Amish historia kallas Dienerversammlungen. De hölls mellan 1862-1878 med ett årligt möte, förutom 1877 då inget möte hölls. Anledningen var att försöka ena de konservativa och mer progressiva elementen av Amish. Bakgrunden till detta låg i de stora avstånden mellan bosättningarna som resulterade i olika uppfattningar. Seder och bruk mellan de olika bosättningarna skiljde sig, mycket pga. att deras förfäders emigration kom från olika ursprungsland och därmed bibehållit de ursprungliga lokala sederna och bruken.

”Följden blev den största delningen av amish på den nordamerikanska arenan – i den konservativa falangen, som kom att kallas Old Order Amish, och den liberale, Amish Mennonite, som till stora delar senare anslöt sig till de större mennonitkyrkorna. Under 1800-talet avknoppades också amishgruppen Egly Amish, (1865-66) och Stuckey Amish (1871-78) från den liberalare grenen Amish Mennonite.”


Under 1900-talet förekom också brytningar inom grupper av Amish. 1927 avskilde sig en grupp från Old Order Amish, som anses vara den mest konservativa. Åsikterna gick isär när det gällde soteriologi, kyrkotukt, särskilda gudstjänstlokaler, söndagsskola och införandet av modern teknik. Den gruppen kom senare att kalla sig Beachy Amish.

Det finns en tendens till dessa brytningar inom Amish att man hellre delar på församlingen än att satsa tid och kraft på diskussioner och resultat. Men det finns grupper som har liten eller ingen kontakt alls med den stora konservativa gruppen Old Order Amish och detta på grund av att de är ännu mer konservativa. Mest känd av dessa grupper är Swartzentruber Amish, Byler Amish, Renno Amish och Nebraska Amish. Dessa spänningar ledde dock inte till öppna konflikter.

Dagens ställning för Amish i samhället har inte alltid gått alltför smärtfritt. Det finns saker som gör att Amish ständigt kommer på kant med samhället, mycket pga. sin starka tro och övertygelse. Lagar och regler som majoritetssamhällets utveckling följer inte alltid med Amishfolkets tro och värderingar. Skillnader är ofta mycket stora.

En Amishperson kan inte värvas som en soldat eller att vara verksam som polis, detta pga. Amishfolkets icke-våldsprincip.

”Amishfolket har på olika sätt p.g.a. sin avskildhetslära och sina principer om icke-våld och förbud mot edgång kommit att hamna på kollisionskurs med myndigheterna eller enskilda personer i det amerikanska samhället.”


Under vissa perioder i USA har man infört allmän värnplikt och det har vållat Amish i besvärliga situationer. Under årens lopp har man försökt lösa detta på olika sätt. År 1863 kunde man komma undan mönstringen med att betala ett ersättningsbelopp på 300 dollar. Man har också valt att migrera till andra stater för att komma undan osv. Under andra världskriget var det ca 100 Amishmän som blev inkallade. De flesta blev vapenvägrare. Men man nådde en kompromiss, man gavs alternativ tjänstgöring. Detta innebar att man kunde arbeta på samhällsnyttiga institutioner som t.ex. sjukhus. Under senare år har Amishmän konfronterats med hotet om allmän värnplikt, och än idag 2003-05 är det en ständig fråga för Amishmännens fortsatta samverkan mot värnplikt.

Man har även förbud mot att svära eder i domstol, driva rättsliga tvister i domstol samt att delta i en jury. Stöd för dessa förbud finner man i Jesu ord i Bergspredikan om att inte tjäna två herrar samtidigt, i detta fall, Herren (Gud) eller staten. Man uppmanar sina medlemmar att inte ta del av de världsliga myndigheternas aktiviteter.

Även om Amish undandrar sig vissa samhällsplikter så betalar man skatt, förutom den del som rör socialförsäkringen. Man kan samarbeta så länge det inte inkräktar på deras religiösa uppfattning.


4. Sektliknande drag hos Amish

Under följande kapitel kommer jag att utröna om Amish har sektliknade drag eller inte genom att tillämpa analysmodellen på källmaterialet.

4.1 Frivillighet


Amish visar upp starka drag av frivillighet när det gäller deras val av bosättningar i det nya landet. Avsiktligt valde man att bosätta sig i Pennsylvania där man möttes av stor tolerans mot olika religiösa riktningar. Man valde att ha sina bosättningar utanför det övriga samhället och att vara självförsörjande. Även vid rumspringa visar Amish upp drag av frivillighet.


Rumspringa


Redan från födsel uppfostras barnen efter Ordnung men året de fyller 16 innan de skall döpas är det inte längre kyrkan som bestämmer över dem. De har då möjligheten att uppleva världen utanför församlingen. Den här tiden kallas för rumspringa. Under den här tiden ska de bestämma sig för om de ska lämna församlingen eller att låta sig döpas för att få tillhöra församlingen. Väljer ungdomarna att stanna i världen utanför den egna församlingen så blir man både utesluten ur församlingen och även sin egen familj. De flesta ungdomarna väljer de traditionella Amish värderingarna under den här perioden som t ex att köra häst och vagn. Man fortsätter att dricka läsk och varm choklad och undviker alkohol. Men det finns även dom som hamnar i svårigheter under sin rumspringa och det har förekommit droger inom dessa grupper, men de är ett fåtal. Enligt Kraybill låter de flesta döpa sig för att få tillhöra församlingen.

4.2 Exklusivitet

Amish visar upp starka drag av exklusivitet när det gäller deras emigration till Nordamerika pga. svåra förföljelser mot den nybildade gruppen. Emigrationen skedde i omgångar och idag finns Amish ej kvar som församling i Europa. Exklusiva drag i Amish i t ex klädsel, regler om äktenskap, barnuppfostran, skola och färdsätt.

Klädsel


Kyrkoordningen innehåller många specifika förhållningsregler för hur män och kvinnors kläder skall se ut. Generellt sett är man mer specifik på hur kvinnornas kläder skall se ut. I Kyrkoordningen står det följande att läsa:

”Klädkod. Den första avdelningen med egentliga regler behandlar kläder med betoning på enkel klädsel (här inbegrips hela utseendet d.v.s. även skägg, hår samt skor). Kyrkoordningen medger att det är omöjligt att med rena bibelhänvisningar motivera hur kläderna skall se ut. Däremot förs ett resonemang kring hur den yttre klädseln är tecken på det inre fromhetsidealet. Av kyrkoordningens tyska huvuddel på 7½ sidor (tvåspaltiga) behandlar 2½ sida klädkoden med detaljerade uppgifter. Det är det ämne som får mest utrymme i hela regelverket.”


Valet av tyg till att sy kläder till familjen eller gardiner följer strikta regler för t ex vilken kvalité eller färg tyget får ha. Kyrkoordningen förbjuder t ex färger som orange, mörklila och bjärtröd. Männen bär byxa, skjorta och hatt. Medan kvinnorna bär klänningar med förkläde och en hätta. Barnen uppfostras tidigt i denna könsrelaterade klädkod.

Äktenskap

Man undviker helst sexuella kontakter med utomstående. Den bästa garantin mot s.k. blandäktenskap är att undvika nära relationer med personer som inte är medlemmar i kyrkan. Föräldrarnas uppgift är att försöka påverka valet av äktenskapspartner för sina barns räkning. Sedan 1800-talet har man förbjudit äktenskap mellan kusiner. Friandet är ett stort hemlighetsmakeri. Ungdomarna träffas i smyg under en period och pojken friar genom en släkting till flickan. Vigselgudstjänsten firas i hemmet. Oftast sker vigslarna på hösten. Sker det senare är det troligtvis ett tecken på att paret har syndat. Vigseln är på livstid. Skilsmässor är därför ovanliga. Det är vanligt att änkor/änklingar gifter om sig. Förhållandet mellan en gift man och kvinna liknas vid relationen mellan kyrkan och Kristus. Äktenskapet är samtidigt ett skydd för gruppens fortlevnad. Det har blivit till ett eftersträvansvärt ideal.

Barnuppfostran

Man visar tidigt vilket kön barnet har och barnet uppfostrats därefter. Man har ett gemensamt ansvar mellan makarna att uppfostra barnen. Om båda föräldrarna är frånvarande är det de äldsta syskonens ansvar att se till de mindre barnen. Bor man i ett hushåll där en äldre generation lever så hjälper även de till efter förmåga att passa de mindre barnen.

”Nyfödda tas emot som en Guds gåva och inte bara deras föräldrar utan också de närmaste släktingarna såsom mor- och farföräldrar, syskon till föräldrarna m.fl. följer den tidiga uppväxtperioden.”


I barnuppfostran märks en tydlig könsskillnad mellan flickor och pojkar. Flickorna får i regel lära sig att utföra mer hushållsarbete än pojkarna och pojkarna hjälper sin far i antingen jordbruksarbetet eller det hantverk som fadern livnär sig på. Men även här kan det variera med vad barnen får lära sig att hjälpa till med. Det förekommer att pojkar får ta sig an lite av hushållsarbetet och flickorna får hjälpa till i t ex jordbruket. Hemmet anses vara ramverket för uppfostran. Kyrkoordningen är det viktigaste hjälpmedlet i föräldrarnas barnuppfostran. Där står det tydligt hur barnens klädsel, uppförande osv. ska se ut. När barnen är i 16-årsåldern räknas Amishtonåringarna till kategorin Young People. Det innebär att föräldrarna inte har samma möjligheter att disciplinera och bestämma över sina tonåringar som då har slutat skolan och börjat arbeta. Församlingen kan inte heller längre applicera sin kyrkotukt. Även om regelverket (kyrkoordningen) gäller redan från barnets födelse, så har församlingen ingen möjlighet att bestraffa den tonåring som på olika sätt opponerar sig mot kyrkoordningen. När man är 16-17 år tas man upp i en ungdomsgrupp (Gang). Det finns olika grupper och inställningar till vad man gör i dessa grupper. Det är en slags mötesplats för ungdomar. Vanligtvis går man ur dessa grupper när man gifter sig.

Skola

Amishbarnens skolgång har genom årens lopp varierat kraftigt. Fram till början av 1900-talet gick de flesta Amishbarn i allmänna enrumsskolor. Under 1900-talets början uppstod en segsliten konflikt mellan Amish syn på skolväsendet och myndigheterna. En lag kom till att barnen blev tvungna att gå i skola till en ålder av 18 år. I och med att denna lag trädde i kraft uppstod allvarliga problem för Amishfamiljerna och deras barn i skolåldern. Man ansåg att de nya skollagarna inkräktade på den s.k. avskildhetsprincipen. Flera Amishfäder blev häktade för att de inte medverkade till att deras barn uppfyllde den allmänna skolplikten. En del av Amishbarnen blev tagna från sina hem och placerades på barnhem. Under hela början på 1900-talet fram till mitten av 1950-talet påbörjades rättegångar mot Amish mot att de inte fullföljde den allmänna skolplikten. I några rättegångar dömdes det till Amish fördel och i andra inte. Efter ett överklagande dom i högsta domstolen beslöts det enhälligt att Amish hade rätt att vägra sända sina barn till High School.

”Sedan 1972 har amishfolket med de statliga myndigheternas godkännande kunnat bedriva sin skolverksamhet i egen regi.”


Även om man i vissa bosättningar fortfarande använder sig av det allmänna skolsystemet så är det flertalet som går i den egna bedrivna skolan. Amish försvarar sin inställning mot den allmänna skolplikten med bl a att det långa avståndet till större skolenheter och mötet med världen utanför kan ha en negativ inverkan på barnen. Dessutom vore det svårt att upprätthålla en regelbunden kontakt med amishföräldrar och lärarna. I de egna skolorna har man vanligtvis en skolstyrelse som bl a har ansvar för kontakterna med lokala och regionala skolmyndigheter.

”Skolstyrelsen samlar in medel från föräldrarna, betalar lärarens lön, skolböcker och andra utgifter skolan bestrider.”


Amish skolor ligger vanligtvis ute på landsbygden. Skolbyggnaden underhålls av föräldrarna till eleverna. Oftast består skolbyggnaden av ett enda stort klassrum, där eleverna delas in efter ålder. Läraren är oftast en ogift kvinna i tjugoårsåldern, men det förekommer manliga lärare. När den kvinnliga läraren gifter sig så slutar hon vanligtvis tjänsten för att ta hand om sitt hem. Lönens storlek bestäms efter lärarens behov, dvs. om läraren är gift eller inte. Även om läraren inte själv har någon högre utbildning så förväntar man sig att den som blir förtrodd att undervisa är djupt förankrad i sin kyrkas tro och liv samt följer kyrkoordningen och lever efter ödmjukhetsprincipen.

”Syftet med undervisningen är dels att förhindra att den sekulära staten förmedlar kunskap som kan stå i strid med de egna värderingarna, dels att rusta eleven för det egna avskilda samhället.”


Undervisningen man lär ut till barnen är språk, (engelska och tyska) geografi, matematik och historia. Det finns en läroplan för amishskolor som används i många skolor. Man använder sig av samma disciplinära åtgärder i skolan som i hemmen, d v s i vissa fall även kroppsaga. Skoldagen börjar med att eleverna samlas på skolgården. Man kallar in eleverna genom att ringa i en vällingklocka. Man har högläsning ur Nya testamentet på tyska samtidigt som eleverna själva följer med i sina egna exemplar av Lutherbibeln. Läsningen avslutas med att alla reser sig för att gemensamt be Fader Vår på tyska. Man sjunger även andliga sånger. Det vanliga är att klass 1 och 2 arbetar tillsammans liksom klasserna 3 till 8. Måltiden inleds med en tyst bön. Vid rasterna leker man och idrottar. Det finns ett rullande schema där eleverna själva ansvarar för städningen av skolan vilket sker under en rast. Man avslutar vanligtvis skoldagen med en sång.

”Ödmjukheten är en av de bärande principerna i skolans umgängesliv, inte bara under lektionstid utan också på rasterna mot skolkamraterna.”


Själva skolan bedriver ingen direkt religiös undervisning mer än det som förekommer i uppropet på morgonen och i de sånger man sjunger.

”Läraren får inte undervisa barnen i den egna tron, detta är i förbehållet de ordinarie ledarna som gör det vid söndagens gudstjänst.”


Man börjar vanligtvis den första måndagen i september och slutar kring första maj. Man har som vanligt skollov under julen, Thanksgiving och långfredagen. En vanlig skolvecka är från måndag till fredag.

Färdsätt


Ett kännetecken för Amish är deras fortskaffningsmedel med häst och vagn. Från början innebar det inget problem för Amish, men blev till ett problem när samhället utvecklades och man uppfann motordrivna fordon som i många fall ersatte hästens roll helt. I takt med att människorna blev mer och mer motorburen höll Amish med järnhand bruket att ha häst och vagn som fortskaffningsmedel. Det ställer naturligtvis till med problem i dagens bilburna värld. De allra flesta samhällen idag är inte gjorda för hästekipage efter vägarna och många olyckor har därför hänt. De allra flesta Old Order Amish bosättningarna använder sig av den föreskrivna varningstriangeln, men det finns konservativare grupper som har vägrats med motiveringen av att det är världsliga symboler med varningstrianglar. Det har medfört att man har blivit indragen i rättsliga processer med myndigheterna. Utgången har varit olika, Amish har i vissa fall gått segrande i striden. Istället har man tillåtit andra typer av varningsmärken. Som självlysande tejp som man kan fästa utan ett särskilt mönster. I vissa stater har man avkunnat en dom som mildrar bestämmelserna om särskilda varningstrianglar för Amishekipage. Man sätter upp särskilda varningsmärken för Amishekipage vid de allmänna vägarna och vissa vägavsnitt har egna filer för dessa hästekipage. Trots det förekommer det olyckor där Amishfordon är inblandade.

”Amish uttrycker sin otillfredsställelse med situationen som medfört att flera amish tvingas att ta taxi till affären eller banken, eftersom en tur med hästekipagen medför stora risker.”


En annan orsak till olyckorna är att hästekipagen blir attackerade av andra människor, t ex med stenar eller andra föremål. Inte alltför ofta anmäler Amish dessa övergrepp på hästfordonen till polisen och oftast kommer förövarna undan. Enskilda amerikaner kritiserar det faktum att Amishvagnarna inte är registrerade, barn som kör och att hästskor förstör vägbeläggningen. Men det finns även personer som försvarar Amishfolkets färdsätt och vill finna lösningar som passar alla partner.

”Läkarna William Ives och Sheldon Brotman undersökte ’buggy accidents’ i PA under perioden 1984-1986 och fann att 157 olyckor hade inträffat med hästvagnar och bilar, i sju fall med dödlig utgång. I 28 av olyckorna var bilförarna rattonyktra och i 20 fall hade bilarna överskridit hastighetsgränserna. Ives och Brotman antar att flera lyckor hade kunnat undvikas om amish hade haft en bättre insikt i hur moderna fordon fungerar.”


4.3 Meriter

Amish har starka drag av meriter när det gäller familjen och framförallt när det gäller deras syn på mission. Inom Amish betonar man samhörigheten och man håller sig inom församlingen och har en sådan liten kontakt som möjligt med samhället utanför.

Familj


Den traditionella familjen hos Amish lever oftast av jordbruk eller av små företag som t ex sysslar med möbel- eller byggnadssnickeri, maskinreparation, murning, svetsning, bakning, smide, tillverkning av seldon och jordbruksredskap.


”Historiskt sett har jordbruksnäringen varit förbunden med amishfolkets livsstil. Amish har alltid varit ’a people of the land’ och jorden har haft en ’spiritual signifiance’.”


Familjen är grunden för Amish tro och kultur. Släktbanden är starka. Många grupper inom Amish betonar man den kollektiva gemenskapen. Familjerna är vanligtvis stora. Det är inte ovanligt att man har 6-10 barn i en Amishfamilj, ibland ännu fler. Den äldre generationen tar man hand om i samma hushåll och familjeantalet utökas ytterliggare. Bor man på en bondgård har de äldre en möjlighet att efter egen förmåga hjälpa till med arbetet på gården. Man praktiserar ett patriarkalt mönster. Mannen anses vara den som är hemmets huvud och ska ansvara för de materiella och andliga behoven. Traditionellt så arbetar männen i jordbruket, hantverk eller i små företag utanför hemmet och kvinnorna tar hand om hushållet vilket innebär matlagning, tvätt, städning, matinköp osv. Men även inom dessa typiska patriarkaliska system så förekommer det mer jämlika förhållanden än vad som annars är brukligt. Amishfolket har en väldigt liten kontakt med folk utanför sina egna samhällen, man tar avstånd från det moderna samhället. Man betonar istället familjegemenskapen.

Mission


Amish bedriver inte mission. Skälet till detta är att man inte vill utsätta sig för den risk att utomstående kan påverka kyrkans lära och seder. Denna syn på mission hindrar effektivt utomstående att själva söka sig till Amish för att bli medlemmar. Vissa Amishbosättningar har en mer liberalare syn på konvertiter än andra, men det är av ovanligare slag.

4.4 Elittankar

Amish har starka drag av elittankar när det gäller Dienervsammlungen och även när det gäller församlingen. Man följer Dordrechtbekännelsen med dess 18 artiklar. Det gäller framförallt dopet som har en särskild betydelse både historiskt och nutid för Amish. Amish visar även upp starka drag av elittankar när det gäller gudstjänsten. Hälsovården är en ständig aktuell fråga för Amish i dagens samhälle som visar upp starka drag av elittankar.

Församlingen


Dordrechtbekännelsen
 är det grundläggande trosdokumentet för Amish. Dessa bekännelser är 18 artiklar som bl a behandlar människans synd, NT, bättring, dop kyrkan, ämbeten, kommunionen, fottvagningen, icke-våld, ed och Meidung.

Fottvagningens bakgrund finner man stöd i att Jesus tvättar sina lärjungars fötter i sin avskedsmåltid. Enligt Dordrechtbekännelsen symboliserar fottvagningsriten ödmjukhet. Redan på Ammanns tid fick fottvagningen en central roll i Amish historia.

Dop


Dopet har stor betydelse för Amish. Bakgrunden till dopet var att man i början på 1500-talet tog avstånd från bl.a. dop av spädbarn. Den definitiva brytningen kom när några av de tidiga ledarna 1525 lät döpa om sig. De tidiga ledarnas omdop blev en slags protest mot att vilja avskilja sig från omvärlden och reformationstidens övriga kyrkor. Dopet har sin förebild i Jesu dop i Jordan som sker på Kristi befallning och som praktiseras i urkyrkan av apostlarna. Det är en begravning av den gamla människan och början på ett nytt liv, det förutsätter omvändelse och förmedlar förlåtelse. Dopet förrättas i den treenige gudens namn.


”Amishungdomarna deltar i dopundervisningen när de är strax under (flickorna) eller strax över (pojkarna) tjugo år. Den givna förutsättningen för att överhuvudtaget vara aktuell som dopkandidat är att man vuxit upp i en amishfamilj och därmed fostrats i kyrkans tro och liv. Centralt i detta är då en kyrkoordning (Ordnung
) tillämpas i familjen, och att kandidaten deltagit i gudstjänst- och fromhetslivet. Det är naturligt att ett villkor för allt detta är att personen i fråga behärskar Pennsylvaniatyska och tyska.”


Motiven till Amishungdomarnas dop kan variera. Det kan handla om en planerad vigsel, tradition, föräldrarnas önskan eller helt enkelt en önskan om att få tillhöra kyrkan. Under dopet får dopkandidaterna 4 frågor av biskopen och dessa 4 frågor innehåller följande:

(1) Tro på Jesus Kristus som Guds son.

(2) Accepterandet av kyrkoordningen och församlingsgemenskap.

(3) Avsvärjelsen av världen, djävulen och köttet samt löftet att tjäna Kristus.


(4) Löftet att följa kyrkoordningen och kyrkan till livet slut.


Avslutningen av döpakten håller biskopen ett kort tal till kandidaterna och säger att de inte längre är gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och Guds husfolk. Efter dopakten är det den döptes ansvar att leva efter Ordnung.

Gudstjänst

Bakgrunden till Amishfolkets avsaknad av en kyrkobyggnad går långt tillbaka i tiden. De första Amishfolket samlades i sitt hemland i hemmen, ekonomibyggnader, lador, grottor eller i andra platser i naturen pga. förföljelser. Idag firar man sina gudstjänster i ett Amishhem. Att fira i hemmen blir en påminnelse om att deras tidiga förfäder inte fick lov att samlas till gudstjänst i offentliga byggnader. Till en följd av dessa förföljelser finns det fortfarande moment i gudstjänsten som man kan erinra sig från forna tider. T ex att man vanligtvis under bibelläsningen står upp samtidigt som man har uppsikt ut genom fönstren över vilka som närmar sig byggnaden. Amishfolket firar vanligtvis gudstjänst varannan vecka och man turas om att hålla dessa möten hos varandra i församlingen. Eftersom man tar i beräkning att dessa gudstjänster hålls i hemmen byggs Amishbostäder avsiktligt stora. Dels för den stora barnaskaran men också för att dessa bostäder skall kunna fungera som gudstjänstlokaler.

Hälsovård


Hälsovården har gjort att Amish har hamnat på kant med myndigheterna och samhället. Det har framförallt gällt rätten att själva få välja om barnen skall vaccineras mot vissa sjukdomar eller inte. Den andra stora frågan har varit att med hjälp av egna barnmorskor få sköta förlossningarna själva hemma eller inte. (Men allt är inte bara av ondo med relationerna mellan Amish och deras interaktion med samhället. I många fall är myndigheterna måna om att i möjligaste mån försöka få till en uppgörelse som inte äventyrar med deras religiösa övertygelse).

5. Slutsats och diskussion

Det har varit svårt att hitta material om sekter som stämmer överens med dagens syn på sekter. De allra flesta böcker har åtskilliga år på nacken. Efter mycket letande fick jag slutligen tag på 2 böcker som jag har använt mig av Wilsons bok från 1970 och Nylunds bok från 2004.


Redan på 1500-talet kom förfäderna till dagens Amish i en konflikt med kyrkan när man utmanade kyrkan med att låta sig döpas som vuxen. Amish har sedan dess ansetts som en sekt och förföljelserna blev så svår att många valde att emigrera för att komma undan förföljelserna. Begreppet sekt har följt Amish i århundraden och Amish har varit starkt förknippade med sekt.

Amish skiljer sig mycket från andra människor genom sin religiösa tro och sitt levnadssätt. Medlemmarna sätter sin tro först och lever lär efter den. Inom den egna församlingen tolererar man inte oliktänkande, kritik eller avvikande åsikter. Man kritiserar de utomstående och tar avstånd från det övriga samhället. Man har sina egna samhällen oftast skilt helt från den övriga världen. Inom församlingen finns det en lära med ett självutnämnt ledarskap där ledaren själv har oinskränkt makt. Amish bedriver ingen egen mission och det hindrar effektivt utomstående att ta sig in.

Inom Amish är det oftast mannen som är överhuvud för familjen, vilket vi på ett västerländskt sätt inte alltid tycker är särskilt jämställt. Tidigt uppfostrar man barnen efter deras kön och det verkar inte finnas plats för oliktänkande i uppfostrandet.

Det finns saker inom Amish tro som gör att de ständigt kommer i konflikt i det mera moderna samhället som t ex egna skolor, hästekipage efter vägar, hälsovård osv. Men ändå verkar det som om man idag är måna om från bådas sidor att försöka hitta en lösning som passar båda parter. Idag verkar det som Amish har uppnått en viss respekt hos det amerikanska samhället.

Amish har starka drag av de 4 punkter som kännetecknar sekter. Man har egna samhällen som är självförsörjande och det medför att man har en liten kontakt som möjligt med världen utanför. Mycket tyder på att Amish har kunnat bibehålla sin tro och levnadssätt är att de har hållit starkt på sina seder och bruk genom åren.


Svaret på min frågeställning blir att Amish är en grupp som har starka drag av att vara en sekt. Några sektidentifikationer är tydligare än andra. Även fast Amish har starka drag av att vara en sekt så finns det ändå några mer sympatiska sidor hos dem och det är att man betonar väldigt starkt familjebanden, även fast det kan vara både på gott och ont många gånger.

Trots allt verkar det som om synen på Amish idag har ändrat sig. Det är inte bara negativt längre med Amish trosuppfattning och deras leverne. Även om det finns många starka sektliknande drag så verkar det ändå som att Amish i några fall är väl respekterade medborgare.


Får jag i framtiden en chans till att äta på ett av deras matställen så väljer jag definitivt Amish före den amerikanska fast food-kedjan. För den som är intresserad mer om att läsa om Amish och se bilder finns det en jättebra Internetadress (se andra källor).
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7. Andra källor
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� Den tyska Amish texten är skriven på en högtysk språkvariant även känd som Pennsylvaniatyska som har sitt ursprung av olika dialekter i Tyskland och Schweiz och som talades av invandrare som lämnade sina hemländer.


� Gren inom anabaptismen vars grundare, Menno Simonszoon, var före detta katolsk präst. Markus von Martens (1998) Amish och avskild Lunds universitet Teologiska institutionen Kyrko- och samfundsvetenskap s. 175


� Amishkyrkans muntliga kyrkoordning.


� Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 70


� Dodrechtbekännelsen från år 1632.


� Namn på en person som inte accepterar troendedop och inte ansluter sig formellt till den schweiziska brödragemeskapen men påverkas av anabaptisternas spiritualitet och etiska förhållningssätt. 


� Det särskilda bannlysningsverk som skiljer amish från vissa grupper av mennoniter både historiskt och i nutid. En bannlyst person får inte delta i gemensamma sociala aktiviteter, inte äta med sitt eget hushåll och måste (när det gäller gifta par) avstå från sexuellt umgänge. Man säger då att en person är under bannet eller shunned.


� Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 72
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� Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 353


� Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 105


� Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s.149


� Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 154


� Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 257


� Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 159


� Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 163


� Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 161
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� Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 135


� Den mennonitiska trosbekännelsen som antogs av de holländska mennoniterna 1632v i Dordrecht (Dort) i Holland. Den kom att senare antas framför allt av de konservativare delarna av de nordamerikanska mennoniterna. Bekännelsen innehåller 18 artiklar som bl.a. behandlar människans synd, NT, bättring, dop, kyrkan, ämbeten, kommunionen, fottvagningen, icke-våld, ed och Meidung. Det är denna bekännelse som är basen för dagens amishtro och dopundervisningen.


� Benämning på det regelverk som reglerar amishfolkets tro och liv. Detaljerade regler ges för hur man får klä sig, hur långt håret eller skägget får vara, om man är tillåten att bära hängslen, om hästvagnen skall vara svartmålad eller grå osv.


� Markus von Martens (2001) Amisch alli Daag – fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv. Arcus förlag, Lund s. 172
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