
Amish – ett annat sätt att leva
Lancaster county, Pennsylvania

Amish, Mennonites och Brethren är 

kristna som utmärker sig genom strikt tro 

och enkel, konservativ livsstil.  Historiskt 

har de sin bakgrund i 1500-talets ana-

baptistiska rörelse i Europa.

Amishanhängarna tar t.ex. avstånd från 

bilar, elektricitet och andra moderniteter 

och är den striktare av rörelserna,  med 

Old Order Amish som den mest extremt 

konservativa gruppen. 

Omkring 1725 kom de första amish från 

Tyskland till Pennsylvanias Lancaster 

County. Här finns idag den äldsta och 

största gruppen amish i USA med cirka 

30 000 medlemmar. 



Amishfolkets bil, den hästdrivna vagnen, är en vanlig syn på vägarna i Lancaster County. 

Amish  använder huvudsakligen grå vagnar, mennoniterna svarta.





Inga biltillbehör på gårdarna, men desto mer omfattande hästutrustning.



Enkelt och enfärgat (främst vitt/svart/grått/ljusblått) utmärker klädseln. 



I köket finns kyl och frys, men dessa drivs inte med elektricitet utan med gas.

The Amish Farm and House, Lancaster. 



Vardags- och helgdagshattar. 
The Amish Farm and House, Lancaster. 



Sängtäcke.
The Amish Farm and House, Lancaster. 



Förutom de hästdrivna vagnarna är sparkcykeln ett vanligt fortskaffningsmedel bland amish.



Det går bra att använda sparkcykel, eftersom man då inte tar sig fram snabbare än med häst.



Många amishbarn går i rörelsens egna skolor. Däremot har amish inga kyrkor 

eller liknande lokaler, utan religiösa sammankomster sker i hemmen. 



Roller blades tycks ingå 

bland de tillåtna fortskaff-

ningsmedlen, åtminstone 

bland yngre amish.



Amishfamiljerna är framförallt lantbrukare, och har inte ersatt mula och häst med traktor.



Traktor används dock, men inte på åkern utan bara som motor för remdrift. Man tar också av däcken, så man 

inte ska frestas att köra på landsvägen. Men man kan i vissa fall åka bil – om någon icke-amish kör den.









Tobaksodling har blivit en viktig inkomstkälla för amish.





Förutom lantbruket är hantverk av olika slag inkomstkällor för amish. Bostäder åt bevingade 

vänner hör liksom möbler och andra träsaker till det man tillverkar.



Det finns en del 

märkliga ortsnamn

i USA, så även i 

Lancaster County.



Mot slutet av 1600-talet kom många kväkare till Nordamerika, däribland William Penn som grundade Pennsylvania. På denna 

plats i Bird-in-hand, Lancaster County, har kväkare samlats sedan 1749. Amish delar kväkarnas pacifistiska uppfattning.
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Läs mer om Lancaster County och amish på  

http://www.padutchcountry.com/towns-and-heritage/amish-country/index.asp


