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To av lederne for Khuong Viet-tempel, Thich Vien Duy (t.v.f.DL) og Thich Tri Minh (t.h.f.DL) møter HH Dalai Lama 
sammen med andre vietnamesiske munker. 
 
Vi sender med dette ut det ellevte nummeret 
av Buddhistforbundets nyhetsbrev.  
 
Buddhistforbundets grunntanke er å fremme 
fellesskapet mellom alle buddhister. På mange 
måter er dette en tanke som er grunnfestet i 
buddhismen selv. Samtidig som Buddhas lære 
har gitt opphav til et mangfold av tradisjoner og 
tolkninger har regelen vært at dette mangfoldet 
ikke har vært sett på som en svakhet, men 
tvert imot som en styrke. Som bildet ovenfor 
viser kan møtet mellom forskjellige tradisjoner 
også være en kilde til glede. Samtidig er det 
likevel slik at den organisatoriske utformingen 
av buddhismen kan være en utfordring i for-
hold til dette idealet. Det ser vi også her i lan-
det. Selv om Buddhistforbundet samler stadig 
flere buddhister og medlemsorganisasjoner 
under sin ”paraply” ser vi også at noen blir stå-
ende utenfor (som tempelet på bildet til høyre). 
Dette skyldes ofte at mangfoldet i voksende 
miljøer sprenger rammene for én enkelt nasjo-
nal organisasjon. På den ene siden trenger vi å 

samarbeide for å lykkes med å nå våre mål. På 
den annen side kan et mangfold av organisas-
joner være nødvendig for å involvere alle. Noe 
fasitsvar på denne utfordringen finnes ikke, 
men Buddhistforbundet vil søke å være en på-
driver for å utvikle gode relasjoner og fleksible 
samarbeidsformer mellom alle buddhistiske 
grupper i Norge.  
 
 

 
Feiring i thaitempelet Bodhidhamm i Trondheim 
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Buddhas budskap 
 

 
 
Etter flere års arbeid kom boken ”Buddhas 
budskap” ferdig trykt og innbundet til Budd-
histforbundets kontor rett før påske.  
 
Vesakfeiringen 2010 / 2554 blir derfor også 
lanseringsarrangement for boken. Boken er på 
325 tettpakkede sider og inneholder utvalgte 
tekster fra Tipitaka som er oversatt fra pali til 
norsk av Kåre A. Lie. Selv om boken innehol-
der registre og ordforklaringer lar boken teks-
tene tale for seg selv uten kommentarer og 
tolkninger. Kan tekster fra en fremmed kultur 
fra over 2000 år siden fungere for lesere i da-
gens Norge? Dette er i alle fall utgiverens in-
tensjon. Leserne får avgjøre om vi har lykkes. I 
alle fall er nå tekster som representerer noe av 
det nærmeste vi kommer Buddhas egne ord 
gjort tilgjengelig.  
 
Fordi det omfattende arbeidet som er gjort med 
å produsere boken er ubetalt frivillig innsats 
kan vi selge boken til en forholdsvis rimelig 
pris. Vi har nå også inngått skriftlig avtale om 
gratis produksjon av en utgave av boken med 
en buddhistisk stiftelse i Taiwan. Denne 
utgaven vil bli distribuert gratis til biblioteker, 
skoler, fengsler og sykehus i Norge.  
 
Vi planlegger også en elektronisk utgave på 
nettet som i tillegg til den oversatte teksten vil 

inneholde de originale palitekstene som er 
oversatt i boken. 
 
Lysfesten 2009 
Buddhistforbundets årlige Lysfest fant sted 
lørdag 5. desember i Khuong Viet tempel. Et 
hundretalls mennesker hadde funnet veien til 
tempelet denne desemberettermiddagen. Lys-
festen er blitt et fast årlig møtepunkt for folk 
med tilknytning til Buddhistforbundet. Noen 
ganger legger en opp til en presentasjons-
runde der representantene for de forskjellige 
gruppene forteller om sine aktiviteter og sine 
planer videre. Denne gangen var det ikke satt 
av tid til dette ettersom den siste del av arran-
gementet var viet en presentasjon av boken 
”Buddhas budskap”. Arbeidet med å utgi den 
tok lengre tid enn planlagt så noen lansering 
ble det ikke. Derimot ble det opplesning fra 
boken og en tale av Kåre A. Lie som har gjort 
arbeidet med å oversette tekstene fra pali til 
norsk. Sammen med hans tidligere innsats 
som oversetter av buddhistiske tekster tilsier 
dette at han fortjener stor heder for dette arbei-
det. Etter å ha holdt en tale om Tripitaka fikk 
han derfor velfortjent ros fra Buddhistforbun-
dets forstander Egil Lothe som overrakte ham 
en statue av Buddha som takk for hans inn-
sats.  
 

Fra lysfesten i Khuong Viet-tempelet 
 
Buddhadhamma-foreningen 
Buddhistforbundet fikk ved årets slutt sin fore-
løpig siste medlemsorganisasjon. Buddha-
dhamma-foreningen ble etablert i august 2008 
og har vært aktiv med regelmessige medita-
sjonsmøter og studiegruppe i pali. Den hadde 
også en meget vellykket vesakfeiring i 2009. 
Når nyetablerte foreninger søker medlemskap i 
Buddhistforbundet møter de gjerne en viss 
avventende holdning. En vil at foreninger viser 
at de er mer enn ”døgnfluer”. Foreningen er 
ledet av Shantana Berg som mange kjenner 
fra hennes tid som leder i Den thailandske 
buddhistforening. Buddhadhamma-foreningen 
tar sikte på å være en ikke-etnisk theravada-
forening. Behovet for en slik forening er til 
stede og vi ønsker foreningen lykke til med sitt 
arbeid. 
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European Buddhist Union 
 

 
Tilak Perera (nr to fra høyre) på møtet til EBU i 
Paris 
 
Buddhistforbundet har tidligere gjort vedtak om 
å melde seg inn i European Buddhist Union 
(EBU) som er en sammenslutning av nasjonale 
buddhistiske organisasjoner i Europa. Av kapa-
sitetsgrunner har oppfølgingen av vedtaket tatt 
tid. Vi fikk for en tid tilbake en oppmuntring fra 
EBU om å komme videre med tilslutningen ved 
at vi ble invitert til å delta som observatør på et 
EBU møte i Paris 23. og 24. januar i år. For-
stander måtte stille på et møte i Bangkok som 
medlem av arrangementskomitéen i UNDV. 
Det ble derfor Tilak Perera som representerte 
Buddhistforbundet i Paris. Hans rapport til 
styret peker på både sterke og svake sider ved 
de europeiske buddhistorganisasjonene. Vi har 
ting å lære så vel som ting å lære bort i denne 
sammenhengen. Vi er derfor nå klare til å ta 
del i dette viktige samarbeidet. 
 
 
Hvor mange buddhister i Norge? 
Den amerikanske forfatteren Mark Twain skal 
ha sagt at det er tre typer løgner: løgn, forban-
net løgn, og statistikk. Det er mulig at dette kan 
ha en kjerne av sannhet i seg. Men la oss like-
vel prøve å svare på spørsmålet som er stilt 
ved hjelp av de tall som er tilgjengelige.  
 
Buddhistforbundet hadde 01.01.10 et antall 
registrerte medlemmer på 11.405. I tillegg til 
dette tallet er over ett tusen personer registrert 
i andre buddhistiske trossamfunn (dette gjelder 
først og fremst vietnamesiske buddhister i 
Moss og Trondheim). Året før, 01.01.09 var det 
samlede tallet på medlemmer i buddhistiske 
trossamfunn 12.252. Men mye tyder på at det 
reelle tallet på buddhister i Norge er langt 
høyere. Tallene som indikerer dette finner vi i 
SSBs innvandrerstatistikk. Forskere på andre 
religioner bruker denne statistikken og sam-

menholder den med prosentdelen til religio-
nens tilhengere i hjemlandet for å beregne an-
tallet i Norge. Ved hjelp av denne metoden an-
slår for eksempel forskere at det er mellom 
120.000 til 150.000 muslimer i Norge.  
 
Hvordan stiller dette seg når det gjelder budd-
hister? Fordi noen av innvandrergruppene ikke 
har den samme sammensetning som befolk-
ningen i hjemlandet må denne metoden sam-
tidig ta dette i betraktning. I noen land er også 
religiøs tilhørighet ikke så klart definert som vi 
er vant til. Men la oss prøve: 
 
Den 01.01.10 var det 20.100 personer med 
vietnamesisk bakgrunn bosatt i Norge. De siste 
tallene fra Den katolske kirke i Norge går ut på 
at 3.647 av disse var katolikker. Dette innebæ-
rer ikke at alle de resterende 16.000 vietname-
sere må regnes som buddhister. Likevel må en 
regne med at flertallet av disse er preget av 
buddhistisk tradisjon slik som befolkningen i 
hjemlandet er det. Om en regner om lag 
12.000 av disse som buddhister skulle en ikke 
være langt unna en dekkende beskrivelse av 
denne gruppen. Med litt over 6.000 registrerte 
buddhister har denne gruppen en organisa-
sjonsprosent på litt over 50 %, noe som ikke 
virker usannsynlig.  
 
Den neste store innvandrergruppen er perso-
ner med thailandsk bakgrunn. Den 01.01.10 
var det 12.268 i denne gruppen i Norge. Når vi 
vet at det er 94,6% buddhister i Thailand skulle 
dette gi 11.606 thailandske buddhister i Norge. 
Dette tallet er antakelig litt for lavt ettersom den 
største religiøse minoriteten i Thailand, mus-
limer, er lite representert blant thailenderne i 
Norge.  
 
En annen stor innvandrergruppe i Norge er ki-
nesere. Den 01.01.10 var det 7.326 personer 
med bakgrunn i Kina bosatt i Norge. I tillegg 
har vi et antall kinesere med bakgrunn i Hong 
Kong, Taiwan, Singapore og Malaysia. Selv 
om buddhismen utøver en betydelig innflytelse 
i disse landene er tallene på buddhister her 
beheftet med usikkerhet. Men antallet kine-
siske buddhister i Norge kan nok løst anslås til 
over tusen.  
 

Når det gjelder andre aktuelle innvandrer-
grupper i Norge kan burmesere nevnes (3.015 
pr. 01.01.10). Mange av dem kommer fra 
etniske minoriteter med mange kristne. 
Prosentdelen buddhister er nok derfor bety-
delig lavere her enn i hjemlandet (89 %), men 
kan likevel dreie seg om over tusen personer.  
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Videre har vi land som Sri Lanka (der de fleste 
av de 13.772 personene bosatt i Norge er 
hinduiske tamiler), Kambodsja, Laos, Mon-
golia, Japan og Korea. Tallene på buddhister 
fra disse landene vil nok samlet ligge på 
omkring tusen personer.  
 
Legger vi sammen disse tallene står vi igjen 
med i overkant av 26.000 buddhister med 
innvandrerbakgrunn i Norge.  
 
Hva så med buddhister med etnisk norsk bak-
grunn? I de etnisk norske grupperingene i 
Buddhistforbundet var det 01.01.10 registrert 
1.442 medlemmer. Noen av disse kan ha inn-
vandrerbakgrunn, men dette oppveies av at 
noen av gruppene med utenlandsk bakgrunn 
har en del etnisk norske medlemmer (dette 
gjelder særlig Den thailandske buddhistfore-
ning). Hvor mange etniske nordmenn som 
ellers regner seg som buddhister vet vi ikke. Vi 
får fra tid til annen forespørsler om buddhistisk 
bisettelse for nordmenn som ikke har vært 
medlemmer av Buddhistforbundet. Det er av 
denne og andre grunner åpenbart at denne 
gruppen har en viss størrelse uten at vi kan 
tallfeste den eksakt. Et løst (og antakelig noe 
lavt) anslag vil i denne sammenhengen være 
godt og vel 500 personer. 
 
Når vi plusser på tallene over buddhister med 
etnisk norsk bakgrunn får vi derfor et samlet 
tall på ca. 28.000 buddhister i Norge.  
 

 
Medlemmer i Buddhistforbundet 
Buddhistforbundet hadde 1. januar 2010 
følgende medlemstall: 
 
Navn på organisasjonen             antall 
 
Det vietnamesiske buddhistsamfunn 5005 
Den thailandske buddhistforening 4032 
Karma Tashi Ling buddhistsamfunn 679 
Burmesisk buddhistisk forening 452 
Khmer buddhistforening 246 
Tisarana buddhistisk forening 202 
Rinzai Zen Senter 127 
Dharmagruppa 111 
Den vestlige buddhistordens venner 55 
Hridaya-gruppa 49 
Stavanger Buddhistiske forening 40 
Dharma Sah 38 
Buddhadhamma-foreningen 26 
Medlemmer uten tilhørighet 343 
Buddhistforbundet samlet 11405 
 
Hvilke utviklingstrekk kan vi lese ut av disse 
tallene når vi går tilbake et tiår og sammen-

ligner dem? Tar vi gruppene med innvandrer-
bakgrunn ser vi følgende: Det vietnamesiske 
buddhistsamfunn (DVBS) hadde i 01.01.99 
samlet 5.230 medlemmer i alle grupperinger i 
og utenfor Buddhistforbundet. I mellomtiden 
har det vært både fusjoneringer og oppdelin-
ger, men pr. i dag har DVBS 5.005 medlemmer 
og lokalt registrerte grupper har ca. 1.200. 
Samlet har medlemstallet derfor økt med 20% i 
perioden. Går vi til Den thailandske buddhist-
forening ser vi at foreningen i 1999 hadde 
1.233 medlemmer. I perioden frem til 2010 
økte medlemstallet med 227%. Den tredje inn-
vandrergruppen, Tisarana (Sri Lanka), hadde 
75 medlemmer i 1999. I perioden frem til i dag 
har dette tallet økt med 169%. I tillegg har to 
nye innvandrergrupper kommet til (kambod-
sjansk forening og burmesisk forening).  
 
De øvrige grupperingene er etnisk norske eller 
ikke-etniske. Her ser vi et noe sammensatt 
bilde. Rinzai Zen Senter hadde i 1999 et med-
lemstall på 95 og hadde i perioden siden en 
økning på 37%. Dharmagruppen hadde 61 
medlemmer i 1999 og har frem til i dag hatt en 
økning på 81%. En annen gruppe, Dharma 
Sah, hadde i 1999 44 medlemmer, men har 
siden minsket med 14%. Den største norske 
gruppen, Karma Tashi Ling buddhistsamfunn, 
hadde 356 medlemmer i 1999 og har siden økt 
med 91%. En annen kategori i Buddhistfor-
bundet er medlemmer som ikke velger tilhø-
righet til en gruppering. I 1999 var det 101 av 
disse. I 2010 var de økt med 240%.  
 
Denne siste kategorien kommer derfor på 
toppen når det gjelder prosentvis økning, fulgt 
av Den thailandske buddhistforening, Tisarana 
og Karma Tashi Ling buddhistsamfunn. Sam-
tidig er Karma Tashi Ling den av de norske 
gruppene som i absolutte tall har hatt den 
største veksten og som i dag er over fem 
ganger større enn den nest største av de 
norske grupperingene. 
 
Bildet som er beskrevet er sammensatt, men 
skal en våge seg på en prognose for vekst de 
nærmeste årene ser det ut som om potensialet 
er størst blant thailendere og blant nordmenn 
med en ikke-konfesjonell buddhistisk tilhørig-
het.   
 
 
Utgiver av nyhetsbrever er:  
Buddhistforbundet, Postboks 9340 Grønland, 
0135 Oslo.  
e-post: informasjon@buddhistforbundet.no 
hjemmeside: www.buddhistforbundet.no 

 
 

 


