Religion i Danmark 2015
I denne udgave af udgivelsen Religion i Danmark har vi sat fokus på fire af de kategorier af
trossamfund, som optræder på listen over godkendte og anerkendte trossamfund i Danmark:
buddhister, hinduer, jødiske og ”øvrige”. Vi har haft særlig fokus på de to første kategorier, fordi
der her har været nogle interessante udviklinger, som vi har haft mulighed for at gå mere i dybden
med. Det betyder, at der i årets udgivelse ikke er tal for kristne og muslimske grupper. Fremover vil
analyserne af Religion i Danmark fokusere mere detaljeret på de forskellige religioners udtryk i
Danmark i dag. Samtidigt er vi i gang med at udarbejde en offentlig database over godkendte
trossamfund i Danmark, som fremover vil blive opdateret årligt med nye tal og oplysninger, og som
derfor fra 2016 vil erstatte den måde tallene tidligere har været tilgængelige i form af tabeller og
tekst i pdf-form. Databasen vil give alle adgang til de oplysninger, vi har indsamlet siden vi
begyndte på indsamling og analyse af godkendte trossamfund med udgivelsen Religion i Danmark
2009. I udgivelse i år er der således primært fokus på at give et overblik over buddhisme og
hinduisme i Danmark i dag. Og for at give et så fyldestgørende bud som muligt, har vi denne gang
medtaget oplysninger og analyser af grupper, som ikke er en del af kategorien ”godkendte
trossamfund”. Det vil fremgå, hvornår der er tale om oplysninger der kun gælder godkendte
trossamfund og hvornår der er tale om et større billede af, hvordan den pågældende religion giver
sig udtryk i en dansk sammenhæng i dag.
Religion i Danmark 2015 indledes med to artikler om buddhisme i Danmark i dag.
Jørn Borup har skrevet om ”At tælle danske buddhister” og om ”Buddhisme, medier og
populærkultur”. Den første artikel fortæller, hvordan man kan nå frem til, hvor mange buddhister
der i Danmark i dag og hvilke overvejelser, man skal gøre sig, hvis man ønsker at få et overblik
over buddhismen i Danmark. I artiklen præsenteres også hvordan man kan bruge billedet af
buddhismen i resten af verden til at forstå mere om buddhisme i Danmark i dag. Den næste artikel
fokuserer på en anden måde hvorpå buddhismen er til stede i Danmark og den vestlige verden
generelt i dag, nemlig i form af alt fra små buddhafigurer til reklameslogans, selvudvikling og
stress-behandling. Efter de to artikler følger en oversigt over godkendte buddhistiske trossamfund
med oplysninger om medlemstal og aktiviteter. Derefter følger et overblik over alle buddhistiske
grupper i Danmark i dag. Her har vi fundet frem til 43 grupper, og dette viser, at langt størstedelen
af buddhistiske grupper ligger uden for kategorien ”godkendte trossamfund”, da der kun er 15
godkendte buddhistiske trossamfund.
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Herefter giver Marianne Qvortrup Fibiger en oversigt over hinduisme i Danmark i dag.
Den nyeste udvikling her kan man primært finde ved at se både på grupper inden for og uden for
kategorien ”godkendte trossamfund”. For det første er antallet af hindutempler vokset fra 3 til 7. For
det andet er der en tendens til at hinduer fra bl.a. Sverige, nu også benytter sig af de danske templer.
Inden for Sikh-miljøet i Danmark er der sket en væsentlig omstrukturering i og omkring København.
Og en ny og spændende gruppe, Amma Danmark, som kombinerer velgørenhed og tro, synes nu for
alvor at etablere sig i Danmark efter at have været veletableret i flere år i andre lande såsom
Tyskland, Frankrig England, Irland og USA. Du kan læse mere om denne udvikling i
introduktionen til afsnittet om hinduistiske og hinduistisk inspirerede trossamfund.
Til sidst i denne udgave af Religion i Danmark har vi oversigter over de godkendte
trossamfund inden for jødedom og kategorien ”øvrige”. Her finder du oplysninger om medlemstal
og aktiviteter hos de forskellige grupper.

Materialet i denne udgivelse er indsamlet af ph.d., lektor Jørn Borup og ph.d., lektor Marianne
Qvortrup Fibiger. Derudover har følgende studerende bidraget til e-årbogen: Line Rohde
Vestergaard og Maibritt Braukmann har hjulpet med indsamling af oplysninger om de buddhistiske
grupper. Karen Petry Groth har hjulpet med at se på en årgang af Alt for Damerne. Udgivelsen af
redigeret af ph.d., lektor Marie Vejrup Nielsen.

6

