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Arbetet på åkern i Pennsylvania sköts tillsammans med gårdens arbetshästar, på samma sätt som man gjort sedan 
1800-talet.

tidigt på morgonen den 30 september samlades vi, 
jag och 30 andra kviltare, på Kastrup inför vår avresa. 
Av dessa var vi elva kvinnor från Sverige, resten var från 
Danmark. Flygresan tog drygt åtta timmar, och efter det 
nästan tre timmar med buss innan vi nådde vår slutdesti-
nation, Smoketown i Lancaster County. Med väntetider 
etcetera, så var klockan cirka åtta när vi kom fram till ho-
tellet, för oss två på natten. Efter att fått lite mat i magen 
så var det sedan ganska skönt att gå och lägga sig.

Efter frukost dagen därpå åkte vi ut på en sightsee-
ingtur. Området är bördigt och tillhör USA:s största 
odlingsområde för olika grödor. När vi var där skördades 
framförallt majs. Det finns många gårdar här, och på 
flertalet bor och verkar amishfolket. De är i huvudsak 
bönder och lever på det jorden ger.

På vår tur kunde vi se dem ute på åkrarna, men istället 
för moderna traktorer och skördemaskiner använder de 

hästar eller mulor att dra sina skördemaskiner. Amishfol-
ket lever som förr-i-tiden, de nyttjar varken elektricitet 
eller bilar, här är det häst och vagn som gäller. 

Vi var även och besökte ett amishmuseum där vi fick 
lära oss lite mer om folket och om hur de lever och lär.

Traditionellt klär sig kvinnor i en enfärgad klänning 
med svart förkläde, och män i svarta byxor med hängslen 
och enfärgad skjorta. Färgerna är ofta dämpade, men det 
förekommer numera även lite klarare färger, dock inga 
mönstrade tyger. Samma gäller när de väljer tyger för att 
sy med. 

Dag två åkte vi till en hästmarknad. Här säljer och kö-
per man inte bara hästar utan även hö, halm, grönsaker 
och hästtillbehör. Många av de hästar som amishfolket 
använder är uttjänta travhästar. Därefter åkte vi till en by 
som heter Intercourse. I denna by bor knappt 1500 inne-
vånare, men här hittar du inte mindre än tre kviltbutiker. 

PÅ BESÖK HOS AMISHFOLKET

Via ett inlägg på Facebook i våras så fick jag reda på att det planerades en  
resa till USA i september/oktober med temat Amish/Patchwork. Jag blev såklart 
intresserad och tog kontakt med arrangören för att få veta mer. När jag läst  
programmet för resan tog det inte lång stund innan jag anmälde mig.

text: lena Holmqvist
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Detta var första besöket i en tygaffär på denna resa, för 
detta finns liksom inte ord. Det var så överväldigande, 
himla mycket av allt. Och sen priserna… denna eftermid-
dag gick alldeles för fort.

Dag tre besökte vi  Wallmart, ett gigantiskt varuhus 
som har allt och lite till. Eftermiddagen spenderades i 
byn Bird-in-Hand med knappt 500 innevånare och kvilt-
butiken Log Cabin. Log Cabin är en helt underbar butik 
med massor med tyger och allehanda tillbehör såklart, 
men inte så gigantiskt stor som de vi besökt tidigare. 

Dag fyra började med ett besök på Mennoniternas 
hjälpcentral, MCC. Ett oförglömligt besök där vi fick 
se hur man hjälper folk i olika katastrofområden runt 
om i världen. MCC är en av de få hjälporganisationer 
som bland annat kommer in i Nordkorea. På hjälpcen-
tralen gäller ideellt arbete, de gör allt från att återvinna 
böcker, väva mattor av slipsar, till att sy kviltar som sedan 

auktioneras ut för att få in pengar till organisationen. 
På eftermiddagen åkte vi ut på vischan och målet var en 
kviltbutik, Burkholders Fabric. Även denna gigantisk 
med så många tyger. På kvällen så var vi inne i Lancaster 
och såg musikalen Little shop of horrors.

Dag fem innehöll lite blandad shopping samt ledig 
eftermiddag. Den utnyttjade jag och ett flertal andra 
genom att gå från hotellet till Bird-in-Hand och Log 
Cabin Shop, en promenad på knappt 20 minuter. Lite 
fler inköp med andra ord.

Dag sex var vi på ytterligare sightseeing. Vi besökte en 
amishkyrkogård och var på en amishgård, där de sålde 
färdiga täcken, amishdockor, allehanda textilartiklar 
samt en massa annat. Sista chansen fick vi sedan i Inter-
course och Bird-in-hand för att komplettera våra inköp. 
På kvällen åkte vi hem till en amishfamilj för att äta mid-
dag. Här fick vi den bästa maten på hela resan.

1. Traditionella amishkläder för kvinnor, upphängda för visning för turister på amishmuseet. 2. Täcke i tekniken katedral-
fönster. 3. Cowboyhattar till försäljning på hästmarknaden i New Holland. 4. Detalj av katedralfönsterkvilten.
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Dag sju började tidigt på morgonen med frukost och 
avfärd mot New York, eftersom vi skulle åka hem däri-
från. Vi fick en kort busstur genom New York, så en liten 
glimt av staden fick vi i alla fall. På eftermiddagen gick 
vårt flyg tillbaka mot Köpenhamn, där vi landade klock-
an sju på söndagmorgonen.

En kort summering av denna resa: härligt väder, många 
nya bekantskaper med fantastiskt trevliga kvinnor. Jag 
har fått en massa nya idéer och inspiration, men tiden 
går alldeles för fort. Jag har aldrig tidigare sett så mycket 
tyger, detta är ett minne för livet. 

För er som nu missat tillfället kan jag berätta att det 
2019 planeras en liknande resa. Är du intresserad kan du 
ta kontakt med pia.sandqvist@yahoo.dk.

Jag blev tvungen att köpa en extra väska för att slippa 
övervikt, men det var det värt.

Amish är en anabaptistisk kristen grupp, om-
fattande drygt 308 000 människor, boende 
främst i Pennsylvania, Ohio och Indiana i 
USA och i delar av Kanada. Amish har sina 
rötter i mennoniterna, som är en protestan-
tisk anabaptistisk frikyrka. Den schweiziske 
biskopen Jacob Amman bröt 1693 med 
mennoniterna och bildade en egen grupp, 
Amish, då han ansåg att mennoniterna bli-
vit för världsliga.
På grund av förföljelse i Europa kom de att 
emigrera till USA på 1700-talet. Med var-
andra talar de pennsylvaniatyska, en dis-
tinkt tysk dialekt, och under sina religiösa 
sammankomster (som sker hos varandra, ef-
tersom kyrkobyggnader inte finns) talar de 
gammaldags tyska, men för att kunna fung-
era i samhället lär de sig även engelska.
Karakteristiskt för amish är att de anser att 
den tekniska utvecklingen har gått för långt 
och därför lever de på ett sätt som många 
gånger ter sig ålderdomligt. 

Faktaruta om Amish

1. Tygbutiken Burkholders Fabric, långt ut på vischan. 
2. Amerikanskor som tillsammans syr ett täcke. 
3. På Mennoniternas hjälpcentral, där kvinnorna bär 
hättor på huvudet. Här kviltar de ett täcke som sedan ska 
auktioneras ut. 4. Kviltar upphängda för visning. 5. Ännu 
ett hästekipage, som här samsas med ett lite modernare 
transportmedel. Överallt stora kontraster, i USA, kontras-
ternas land.
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