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1.6. STATISTIK OVER BUDDHISTISKE
TROSSAMFUND
1.6.A. TABEL
Navn

Medlemstal
2009

Medlemstal
2008

Medlemstal
1999

Buddhistiske menigheder
Karma Kadjy Skolen

550

1000

1100

Karmapa-Trust Sangye Tashi Ling
Phendeling-Center for Tibetansk
Buddhisme
Den Vietnameniske Buddhistiske
Kulturelle Forening, Chua Lieu Quan

108

148

548

400

400

250

200

2000

2000

1250

Wat Thai Copenhagen

700

700

1070

Center for Visdom og Medfølelse
Den Vietnamesiske Buddhistiske
Kulturforening i Århus

164

4448

3968

Watpa Copenhagen

320
4492

1.6.B. ADRESSER OG KOMMENTARER
Af Jørn Borup
Samlede tal buddhistiske menigheder
(Tal fra E-årbog 2009 i parentes, gennemsnit af opgivne tal er markeret med *)
Antal godkendte trossamfund: 8 (6)
Antal tilhængere: 8.000
Antal medlemmer: 4.492 (4.450)
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Antal munke/lamaer: 3 lamaer, 1 munk, 1 nonne, 92 munke på kortere ophold.
(2 lamaer, 7 munke, 2 nonner, 22 munke på kortere ophold)
Antal templer/centre: 7 templer/centre og 7 lokale grupper (6 templer/centre og 7 lokale
grupper)
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter til hverdag: 50 (55)
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter i weekenden: 290 (165)
Antal besøgende i gruppens kurser: 2.422 (3.000 til årets største fremmøde)
Antal tilflugter (deltagere i tilflugtsceremoni): 400 (370)
Antal vielser: 45
Antal begravelser/kremationer: 13 (46)

Karma Kadjy Skolen
Hjemmeside: www.buddha.dk
Centre:
•

Buddhistisk Center København, Svanemøllevej 56, 2100 København Ø

•

Buddhistisk Center Lolland, Korterupvej 21, 4920 Søllested

Grupper:
•

Buddhistisk Gruppe Århus
Peder Skrams Gade 52 b, kælderen
Trøjborg,
8200 Århus N

•

Buddhistisk Gruppe Silkeborg
Nattergalevej 6, 1. sal t.h.
8600 Silkeborg

•

Buddhistisk Gruppe Taulov
Østergade 18
7000 Fredericia

•

Buddhistisk Gruppe Aalborg
Olfert Fischersgade 8
9000 Aalborg

79

Au
DET TEOLOGISKE FAKULTET
AARHUS UNIVERSITET

•

Buddhistisk Gruppe Odense
Jagtvej 41, 2. sal
5000 Odense C

•

Buddhistisk Gruppe Esbjerg
Nygårdsvej 2 2.sal
6700 Esbjerg

•

Buddhistisk Gruppe Holbæk
Stenhusvej 13
4300 Holbæk

Antal tilhængere: 550*
En ”tilhænger” er én, der har taget buddhistisk tilflugt og bruger belæringerne mere eller
mindre i deres dagligdag. Dækker kun voksne, men børn og teenagers deltager også i
arrangementer.
Et andet brugt begreb er ”praktiserende”. Begrebet ”sangha” (opr. det buddhistiske
klostersamfund) bruges også om fællesskabet af praktiserende buddhister.
Antal medlemmer: 550*
”Man kan blive medlem af Karma Kadjy Skolen, hvis man har taget buddhistisk tilflugt og ikke
er tilmeldt et andet trossamfund som for eksempel den danske folkekirke” (buddha.dk).
Begrebet medlem bruges her næsten som ”tilhænger”, og tallene skønnes identiske.
Medlemsbidrag: 400 kr/år
Medlemskab er gratis. Medlemmer af den faste kerne har været medlem af gruppen mellem 6
og 23 år. Det koster 400 kr om året at være bidragydende medlem. I Ålborg centret koster det
200 kr. om måneden for som medlem at få nøgle til meditationsrummet. I Holbæk betaler man
100 kr. om måneden til husleje og fællesudgifter.
Antal bidragydere: 300
Antal personer med titlen lama: 1
Antal centre: 2 + 7 lokale grupper.
To centre er ejet, 7 mødesteder privat eller lejet.
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter til hverdag: 20*
Kun centret i København har dagligt fremmøde. Folk praktiserer selv til daglig.
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter i weekenden: 80* (ugentlige
meditationsaftener)
Antal besøgende i gruppens kurser: 2200
Primært til lama Ole Nydahls foredrag og kurser i København og centret på Lolland.
Antal tilflugter: 240
Antal vielser: 35
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Antal begravelser/kremationer: 0

Karmapa-Trust - Sangye Tashi Ling
Torvegade 32 A, 1400 København K
Hjemmeside:www.sangyetashiling.dk/portal/
Antal medlemmer: 108
Et medlem er ”en, der betaler, hvad generalforsamlingen har vedtaget”
Medlemsbidrag: 150 kr. pr. måned (”halv pris for studerende, pensionister og
arbejdsbefriede”
Antal personer med titlen lama: 1
Antal centre: 1
Bygningen er lejet.
Andre informationer er ikke oplyst med antal.

Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme
Nørregade 7B, 2, th., 1165 København K
Hjemmeside:http://phendeling.dk/
Antal medlemmer: 400
Bruger ikke begrebet ”tilhænger”. Et medlem er betalende.
Medlemsbidrag: 275 kr/år
Antal personer med titlen lama: 1+ 1 nonne
Antal templer: 1
Centret er lejet.
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter til hverdag: 0
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter i weekenden: 55*
Antal deltagere i kurser: 140.
Deltagere til studieprogram.
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Antal tilflugter: 60
Antal vielser: 6
Antal begravelser/kremationer: 0

Center for Visdom og Medfølelse
Kompagnistræde 22 B, 3. tv
1208 København K
www.fpmt.dk
Centret fik status som godkendt trossamfund i 2009. Gruppen ønsker ikke på nuværende
tidspunkt at deltage, men forventer at have tal klar til næste år.
Antal medlemmer: 164 (tal opgivet til Familiestyrelsen ved ansøgning i 2008)

Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturelle Forening, Chua Lieu Quan
Lieu Quan
Langagervej 54, 2500 Valby
Hjemmeside:www.chualieuquan.dk
Antal tilhængere: 30
En tilhænger er beskrevet som en phat tu (”Buddhas barn”), dvs. en som har søgt tilflugt og
jævnligt går i tempel.
Antal medlemmer: 250*
Et medlem er én, der støtter foreningen, men ikke nødvendigvis deltager aktivt i foreningens
aktiviteter.
Medlemsbidrag: 100 kr/år.
Derudover frivillige bidrag.
Antal fastboende munke/nonner: 0
Antal munke på kortere ophold: 0
Antal templer: 1.
Templet er ejet.
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag: 0
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Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 10
Antal besøgende i gruppens kurser: 0
Antal tilflugter: 0
Antal vielser: 0
Antal begravelser/kremationer i år: 2

Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturforening i Århus
Quan Huong Tempel,
Havkærvej 88,
8381 Tilst
www.quanghuongtu.dk
Antal medlemmer: 320.
Betalende, over 18 år.
Tilhængere inklusive børn: 500. Det dobbelte skønnes dog i løbet af året at komme i
templet.
Medlemsbidrag: 0
Bidrag er frivilligt, man betaler typisk 50-100 kr. om måneden.
Antal fastboende munke/nonner: 2
Antal munke på kortere ophold: Ingen
Antal templer: 1
Templet er ejet.
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag: 5
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 40
Antal deltagere kurser: 2
Antal tilflugter: 30
Antal vielser: 0
Antal begravelser/kremationer i år: 0
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Watpa Copenhagen(Sunnataram Copenhagen)
Rytterager 100, 2791 Dragør
Hjemmeside:www.watpa.dk
Antal medlemmer: 2000
Antal tilhængere: ca. 4.000
Medlemsbidrag: 0
Bidrag er frivilligt
Antal fastboende munke: 5
Antal munke på kortere ophold: 22
Antal templer: 1
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag: 15*
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 80*
Antal deltagere i kurser: 50
Antal tilflugter: 20
Antal vielser: 0
Antal begravelser/kremationer: 5

Wat Thai Danmark
H. P. Hansensvej 3-5, 3660 Stenløse
Hjemmeside:http://www.watthai.dk/
Antal medlemmer: 700
Hvis man kommer i templet og deltager i aktiviteterne er man medlem.
Antal tilhængere: ca. 2.700
Tallet omfatter personer (inkl. børn), der i løbet af året kommer i templet.
Medlemsbidrag: 0
Bidrag er frivilligt.
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Antal fastboende munke: 3
Antal munke på kortere ophold: 70
Antal templer: 1
Antal deltagere i templets aktiviteter til hverdag: 10*
Antal deltagere i templets aktiviteter i weekenden: 25*
Antal besøgende i gruppens kurser: 0
Antal tilflugter: 50
Antal vielser: 4
Antal begravelser/kremationer: 6

Kommentarer
Tallene i denne statistik er fremkommet ved mail- og telefonisk kommunikation, og
repræsenterer seks af de otte godkendte menigheder. (Center for Visdom og Medfølelse har
ikke ønsket at deltage. Medlemstal fra denne er baseret på tal fra Familiestyrelsen). Flere har
opgivet forskellige tal, og et gennemsnit heraf er angivet med ”*”. Andre har undladt at angive
tal på nogle af spørgsmålene, nogle har svaret diffust med fx ”forskelligt”, ”varierende”, ”en
del” etc. – disse angivelser er ikke medtaget i denne opgørelse.
To nye trossamfund
I 2009 fik to nye grupper status som godkendt trossamfund. Den Vietnamesiske Buddhistiske
Kulturforening i Århus har allerede siden 1992 haft til huse i templet Quang Huong ved Århus,
og siden 1989 hos Skatteministeriet haft status som godkendt forening med ret til fradrag ved
donationer. Foreningen og templet er hovedsæde for Den Danske Vietnamesiske Buddhistiske
Forening i Danmark, der samtidig er den lokale afdeling af den internationale Unified Buddhist
Church of Vietnam. Andre foreninger findes i Odense, Esbjerg, Ålborg, Hjørring samt i
København (Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturelle Forening Chua Lieu Quan, der også er
godkendt trossamfund).
Center for Visdom og Medfølelse (tibetansk: Tong-nyi Nying-je Ling) er et tibetansk
buddhistisk center i København. Det blev grundlagt i 1997, og navngivet af gruppens åndelige
leder Lama Thubten Zopa Rinpoche. Center er tilknyttet The Foundation for the Preservation of
the Mahayana Tradition (FPMT), som blev stiftet af Lama Thubten Yeshe i 1974 og som siden
hans død er blevet ledet af Lama Thubten Zopa Rincpoche.
Godkendte trossamfund og vielsesmyndighed
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Siden 1999 har der været en fordobling af buddhistiske grupper med status som godkendt
trossamfund, fra fire til otte. Dette siger noget om buddhismens fremgang i Danmark og
Vesten, men afspejler ikke hele det buddhistiske landskab. De godkendte trossamfund udgør
nemlig kun omkring en femtedel af samtlige buddhistiske grupper i Danmark. Flere af disse
har ikke interesse i at få en sådan status, blandt andet fordi især flere etnisk danske
buddhister anser institutionaliseret (og stats-sanktioneret) religion som uautentisk eller fordi,
man får for lidt gavn her af. Andre har søgt, men er ikke af fagudvalget eller ministeriet fundet
kvalificeret hertil, enten fordi grupperne har været for små, for organisatorisk
uigennemskuelige eller simpelthen ikke har haft orden i papirerne. Vielsesmyndighed er en af
de konkrete muligheder, man faktisk får ved denne officielle status. Ser man på udbredelsen af
denne, var der i 2009 45 vielser, og kun fire af disse var i et af templerne med primært
asiatiske immigranter, der ellers fylder mest i statistikken hvad angår antal medlemmer og
religiøse specialister. Hvordan tallet står i forhold til borgerlige vielser eller vielser hos andre
trossamfund har været uden for undersøgelsens område, men noget kunne indikere, at
vielsesmyndigheden blandt de danske buddhister i hvert fald ikke bruges optimalt.
Medlemmer
Den vietnamesiske buddhisme skønnes stadig at være den største buddhistiske gruppe i
Danmark. Tilgangen af den nye vietnamesiske gruppe har med sine 320 medlemmer bidraget
til den minimale forøgelse af det samlede antal, der i forhold til usikkerhed talangivelse knap
kan siges at være målbar. Ser man på lidt længere perspektiv, kan man konstatere en
fremgang siden 1999 på lidt over 500 personer, eller 13 %. Denne moderate fremgang står
ikke i forhold til antagelser hos grupperne selv eller tidligere forskningsresultater omkring
buddhismen i Danmark generelle (Borup 2005, 2007 og 2010). Igen skal der her skelnes
mellem medlemmer af trossamfund og buddhistiske grupper uden denne status samt det
formodentligt stigende antal personer, der i mere eller mindre udpræget grad tager
buddhistisk lære og praksis til sig (uden nødvendigvis at være med i en gruppe eller
overhovedet kalde sig ”buddhist”). Men også hos de registrerede trossamfund er medlemstal
meget usikkert. Både fordi ingen af de godkendte trossamfund har optalt antal fra
navneregistre, og antal derfor er udtryk for kvalificerede gæt. Og fordi, medlemsbegrebet hos
flere af grupperne (ikke mindst de største blandt immigrant-buddhisterne) er løst og svært
sammenligneligt. Nogle steder tælles (principielt registrerede) personer, andre steder hele
familier, nogle grupper tæller betalende medlemmer, andre har brede bud på, hvor mange,
der ind i mellem kommer til templet. Antal tilhængere er ligeledes løst defineret, og ikke altid
afgrænset i forhold til medlemmer. Hverken antal medlemmer eller tilhængere inkluderer
nødvendigvis dem, der opfatter sig som buddhister, men kun har ringe (eller slet ingen)
tilknytning til centrene og templerne. Når Karma Kadjy Skolen tilsyneladende har fået
medlemstallet halveret de sidste 10 år, kan det være udtryk for et misforhold mellem realiteter
og repræsentationer. Det er dog lige så sandsynligt, at angivelsen heraf har været mere eller
mindre tilfældig (500-600 i år, det dobbelte sidste år). Men uanset hvad, siger tallene i hvert
fald, at der i ikke er målbart, at der bliver flere medlemmer af buddhistiske trossamfund. Over
et spektrum på ti år har stigningen været ganske beskeden og i løbet af et år helt
stagnerende.
Til gengæld er det ikke overraskende, at der stadig er flest buddhister blandt de ”etniske
buddhister” med oprindelse i Asien. Der er kommet flere konvertitbuddhistiske grupper og
trossamfund, men antal medlemmer er først og fremmest stigende hos de immigrantbuddhistiske grupper. Det er især den thailandske buddhisme, repræsenteret ved Watpa
Copenhagen og Wat Thai Denmark, der blandt de godkendte trossamfund har det højeste antal
medlemmer. I alt er der hos disse 2.700 medlemmer eller 60 % af det samlede antal (4.492)
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medlemmer af danske buddhistiske trossamfund. Det er med andre ord den form for
buddhisme, der i højere grad er bundet op på kultur og etnicitet, frem for den
”spiritualiserede” buddhisme, der er i målbar vækst.
Religiøse specialister
Buddhismen har altid haft en opdeling af forskellige typer aktører. Mens der i moderne vestlig
buddhisme er tendens til en vis demokratisering og opblødning, er autoriteten stadig fokuseret
på de religiøse specialister (munke, lamaer, mestre), der vejleder og for mange repræsenterer
den sande religion i forhold til de menige lægbuddhister. I 2009 var der tre lamaer og en
nonne inden for de tibetanske grupper. Blandt de vietnamesiske og thailandske buddhister var
der 10 fastboende munke og 92 munke på kortere ophold, en fremgang på henholdsvis tre og
70 i forhold til sidste år. Antal fastboende munke med permanent opholdstilladelse er generelt
steget de sidste år, og især thailandske gæstemunke (typisk på besøg i tre måneder på
turistvisum) understreger ikke bare lokal fremgang, men også udvidede transnationale
forbindelser.
Fremmøde og praksis
En anden måde at se på udbredelse og forandringer, er ved fremmøde i centre og templer.
Etnisk danske konvertit-buddhister lægger typisk vægt på privat praksis og periodisk
fremmøde ved kurser, foredrag, retræter og meditations-sessioner. Lama Ole Nydahls årlige
kurser hos Karma Kadjy Skolen trækker ofte fulde huse, og de 2.200 deltagere ved kurser hos
denne gruppe var primært i forbindelse hermed. De buddhistiske immigranter derimod er
typisk mere engagerede som ”kultur-buddhister”, dvs. de bruger religionen som del af deres
kulturelle praksis og selvforståelse, og de fleste kommer kun til templerne i forbindelse med
højtider som Buddhas fødselsdag eller fejring af nytår. Flere vietnamesiske buddhister deltager
desuden i et årlig europæisk arrangement, der i 2003 blev afholdt i Århus med omkring 1000
deltagere. Et sådant arrangement er med til at understrege religionens rolle i diaspora, og
samtidig dyrkes den etniske bevidsthed ved transnationale relationer. Også overgangsritualer
er vigtige som både religiøs og kulturel praksis. Tilflugtsceremonien, hvor man (typisk som
teenager), ”konfirmerer” sin tro på og relation til Buddha, dharma og sangha, er i lige så høj
grad en stadfæstelse af en biologisk og kulturel overgang. Den svage stigning fra 370 til i år
400 deltagere i tilflugtsceremonier i forhold til 13 begravelser/kremationer i buddhistisk regi (i
forhold til 46 året før) vidner om en vis stabil regenerering af nye, primært immigrantbuddhister i Danmark.
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