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Det nye thai tempelet 
 
TIDEN JAGER 
 
Tiden jager oss frem 
Mot tusenårsriker. Og katastrofer. 
Gjør oss til brikker, marionetter, anonyme tall. 
 
Men gjennom øyeblikket 
Stiger vi ut av rekkene, en etter en 
Ukrenkelige, udelelige, sårbare, uerstattelige. 
 
Stein Mehren 
 
Kjære medlem av Buddhistforbundet, 
 
Vi sender med dette ut det syvende nummeret 
av nyhetsbrevet “Buddhistforbundet”. Det siste 
halvåret har vært preget av to begivenheter i 
vårt miljø: for det første at de thailandske 
buddhistene fikk sitt tempel, en moderne 
bygning som i sin utforming gir assosiasjoner 
både til Thailand og Norge. Stedet gir helt nye 
muligheter til å bygge opp et levende 
buddhistisk miljø blant thaibuddhistene i 
Norge, som det blir stadig flere av (nærmere 
9000 etter de siste tallene). Dette krever 

innsats på mange områder. Utfordringen for 
alle som arbeider for at Dhamma / Dharma 
skal få et godt grunnlag i Norge er likevel å 
finne i balansen mellom det ønskelige og det 
mulige, mellom det å skape et større fellesskap 
og det å ta vare på seg selv i det en gjør. 
Lykkes vi der vil buddhismen vokse, sakte 
kanskje, men sikkert.  
Noen ganger dukker likevel utfordringer opp 
som en ikke kan prioritere bort eller vente med 
å gjennomføre. Det bringer oss til den andre av 
halvårets hendelser, nemlig de burmesiske 
munkenes demonstrasjoner i september. Et 
land som få har hatt særlig klare forestillinger 
om, havnet plutselig på avisenes førstesider. 
Plutselig var munkenes røde tøy blitt en farge 
for solidaritet og engasjement. For 
Buddhistforbundet var dette et tidspunkt for å 
vise i handling hva buddhismens ord om 
medfølelse og barmhjertighet innebærer. 
Forhåpentligvis har det vi har bidratt med hatt 
en positiv effekt, selv om vi må innse at 
kampen for demokrati og menneskerettigheter 
i Burma vil bli lang og hard. Konklusjonen vi 
sitter igjen med er at noen ganger er det på sin 
plass at begivenhetene styrer oss, selv om vi i 
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det lange løp må passe på at det er det 
motsatte som skjer. 
 
 
 

HKH Prinsesse Soamsavali Kitiyakara 
 
Nytt thai tempel innviet 
Den syvende i syvende null syv var den 
”magiske datoen” for Den thailandske 
buddhistforening. Styret hadde allerede flere år 
i forveien annonsert at på denne datoen skulle 
et nytt tempel og kultursenter på 900m2 stå 
ferdig. Da dagen opprant så gjorde det faktisk 
det. Nærmere 2000 mennesker hadde funnet 
veien til tempelet som sto ferdig til å ta imot 
gjestene som bl.a. inkluderte HKH Prinsesse 
Soamsavali Kitiyakara fra den thailandske 
kongefamilien (kronprinsens første hustru), 
samt over femti munker fra Thailand og andre 
land. Som seg hør og bør besto programmet 
av underholdning, mat og en lang rekke ritualer 
knyttet til thailandsk og buddhistisk tradisjon. 
Som de grunnfestede rojalister de er ga de 
thailandske fremmøtte en strålende velkomst til 
prinsessen selv om hun kom en god del 
forsinket. Fra norsk side stilte Sørums ordfører 
opp og overrakte også en gave til tempelet.  
 
For øvrig kan det nevnes at Wat Thai Norge, 
som tempelet kalles, vil være vertskap for 
Buddhistforbundets lysfest som i år finner sted 
søndag 9. desember. 
 
 
Utstilling om buddhismen i Norge 
I forbindelse med at Buddhistforbundet var 
representert på den fjerde International 
Buddhist Conference on the United Nations 
Day of Vesak i Bangkok 26-29 mai var det en 
fotoutstilling om buddhismen i Norge, 
utarbeidet av Shantana Berg og Egil Lothe 
som deltok på konferansen.  
 
Våre hellige rom 
Interkulturelt Museum (IKM) i Tøyenbekken 5 
på Grønland i Oslo åpnet nylig utstillingen Våre 

hellige rom. Buddhismen var representert med 
det vietnamesiske buddhisttemplet Khuong 
Viet i Lørenskog. I tillegg er en katolsk kirke, 
en ortodoks synagoge, en pakistansk moské, 
et tamilsk hindutempel, og en sikh gurdwara 
rekonstruert på utstillingen. Hoa Tran fra Det 
vietnamesiske buddhistsamfunn har hatt 
ansvaret fra buddhistisk side når det gjelder 
utstillingen som vil stå i lokalene i 2008 og 
2009. 
 
 

 
 
Ny bok på BFs forlag. 
Khandro Rinpoche er nok den mest profilerte 
kvinnelige læremester innenfor nåtidens 
tibetanske buddhisme. Hun er også godt kjent 
blant buddhister i Norge etter å ha undervist 
her hvert år siden begynnelsen av 1990 tallet. 
Hennes bok om Buddhas lære er nå kommet 
ut på norsk på Buddhistforbundets forlag med 
tittelen ”Så dyrebart et liv” og kan bestilles fra 
BFs kontor eller kjøpes i bokbutikker. 
 
 

 
 
Bok om abhidhamma 
Abhidhamma er betegnelsen på den 
systematiserte buddhistiske lære om sinnets 
oppbygging og virkemåte. Grunntekstene om 
dette emnet regnes som ganske tung og 
utilgjengelig lesning. Det er derfor fint at en 
lettlest innføring om abhidhamma nå foreligger 
på norsk skrevet av Kåre A. Lie. Boken er utgitt 
på Solum forlag med støtte fra 
Buddhistforbundet.  
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Smaken av frihet 
Kåre A. Lie har også skrevet en bok om 
likheter mellom buddhisme og sekulær 
humanisme som er kommet ut i høst på Emilia 
forlag under tittelen ”Smaken av frihet”.  
 
Zen 
En litterær begivenhet i vårt buddhistiske miljø 
er utgivelsen av en omfattende samling av 
zenbuddhistiske tekster fra Kina, Korea og 
Japan av mestre som Huineng, Linji (Rinzai), 
Chinul og Dogen. Boken er utgitt i serien 
”Verdens Hellige Skrifter” og har tittelen “Zen”. 
 
Bokprosjekt i Buddhistforbundet 
Et prosjekt som det har vært snakket om er å 
få utgitt en antologi med tekster fra den tidlige 
tradisjon av tekster som er bevart i theravada-
buddhismens kanon på pali-språket (men som 
også finnes i oversettelse til kinesisk og 
tibetansk i disse retningenes kanoniske 
samlinger). Kåre A. Lie, som har oversatt 
mange pali-tekster til norsk, har tilbudt seg å ta 
jobben med å oversette tekster til en antologi 
om Buddhas liv og grunnleggende lære som 
kan fungere som en kildesamling for både 
buddhister og andre som vil vite hva som 
faktisk står i de grunnleggende tekstene. En 
arbeidsgruppe fra Buddhistforbundet 
samarbeider med Kåre A. Lie om dette viktige 
prosjektet.   
 
Munkene i Burma 
 

Munker går ut på gatene i Rangoon 
 
Munkene i Burma forbløffet en hel verden da 
de i september i år gikk ut i gatene i tusentall 
for å kreve respekt for demokrati og 
menneskerettigheter i Burma. Burma er et av 
de mest vanstyrte landene i verden der 
befolkningen, til tross for at landet har mange 
naturressurser, lever i dyp fattigdom. Forrige 
gang militærregimet i Burma ble utfordret (i 
1988) svarte det med å drepe flere tusen 

mennesker på gatene i Rangoon. Det var 
derfor viktig for munkene å gå ut på gatene 
alene for å hindre regimet, som hevder å støtte 
buddhismen, i å slå ned på demonstrasjonene. 
Regimets reaksjon kom likevel. Tallene på 
døde er ikke blitt verifisert, heller ikke hvor 
mange som ble arrestert. Buddhistforbundet 
fulgte aktivt med i det som skjedde og var i 
kontakt med en rekke buddhistiske ledere i 
Asia for å legge press på myndighetene i 
Burma. Vi tok også kontakt med ambassadene 
til India, Kina, Thailand og Sri Lanka for at 
disse landene skulle engasjere seg i 
situasjonen.  
 
Søndag 30. september arrangerte vi en 
seremoni i Wat Thai Norge der representanter 
for grupperingene i Buddhistforbundet deltok. 
Det ble en høytidelig markering av solidaritet 
med de kjempende munkene i Burma og med 
befolkningen der som lider under nød og 
undertrykkelse. Budskapet nådde også ut 
gjennom media ettersom TV2, TVNorge og 
Dagsavisen dekket arrangementet. 
 
Vesak 2551 / 2007 
På fullmånedagen i mai feirer buddhister over 
hele verden at Buddha ble født, at han nådde 
oppvåkningen, og at han nådde nirvana ved 
sin død. I år falt denne høytiden på torsdag 31. 
mai. Dagen ble markert i flere av 
medlemssamfunnene. Buddhistforbundets 
egen markering fant sted på Karma Shedrup 
Ling meditasjonssenter i Sørmarka utenfor 
Oslo. Når det dessuten gikk så dårlig at 
innbydelsen til arrangementet ble forsinket slik 
at ingen fikk den før arrangementet var det en 
positiv overraskelse at fremmøtet slett ikke var 
så dårlig. En film om den første organiserte 
norske pilegrimsreisen til de hellige stedene 
India ble også vist denne kvelden. 
 
Nytt kontor 
Buddhistforbundet har i de årene det har hatt 
eget kontor holdt til i Christian Krohgs gate 32 
der vi har leid kontorlokaler av Rinzai Zen 
Senter (RZS). For et par måneder mottok RZS 
oppsigelse på leiekontrakt med utflytting innen 
1. januar 2008. Dermed måtte også 
Buddhistforbundet se seg om etter nye lokaler. 
Samboerskap med RZS synes å være et 
alternativ som kan være gunstig for begge 
parter. RZS har tilbudt Buddhistforbundet 
lokaler i Grønlandsleiret 39 som vi i skrivende 
stund fortsatt forhandler med RZS om. 
 
Statsstøtte til Buddhistforbundet? 
Som trossamfunn mottar Buddhistforbundet 
offentlig støtte som fordeles videre til 
medlemsorganisasjonene med et mindre 
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fratrekk for utgifter til administrasjon. 
Buddhistforbundet er imidlertid også en 
paraplyorganisasjon som ivaretar viktige 
funksjoner når det gjelder kontakten mellom 
buddhistene i Norge (som ut ifra innvandrings-
statistikken antakelig teller over 25000) og det 
offentlige Norge. Muslimene i Norge har en 
tilsvarende organisasjon, Islamsk råd, som på 
statsbudsjettet for 2007 fikk bevilget en årlig 
støtte på kr. 500.000,-. Vi mener at 
Buddhistene må tilgodeses på tilsvarende 
måte og tok i juni kontakt med Kultur- og 
kirkedepartementet. Henvendelsen resulterte i 
et møte med statssekretær Randi Øverland i 
august uten at vi foreløpig har fått plass på 
statsbudsjettet. Men vi jobber videre med 
saken.    
 
 

 
Anagarika Sugata 
 
Anagarika Sugata er død 
En av våre virkelig gamle buddhister var Karl 
Henrik Wagner, senere kjent som Anagarika 
Sugata. Han ble født i 1911 i Tyskland og kom 
til Norge som soldat i 1940. Under krigen 
flyktet han til Sverige hvor han senere ble 
buddhist. På 1950 tallet dro han til India og 
Nepal og ble sammen med sin daværende 
kone ordinert og fikk navnet Anagarika Sugata. 
Han ble etter hvert en kjent for sine 
lysbildeforedrag som han holdt i Skandinavia 
og Tyskland. Kledd i sitt gule munketøy 
fremsto han på mange måter som en slags 
buddhistisk ”evangelist”. På slutten av 1960-
årene søkte han et stille liv i de norske fjellene 
og fant sitt ”Shangrila” på Ustaoset ved foten 
av Hardangervidda. Her levde han nokså 
tilbaketrukket de neste førti årene, kun avbrutt 
av reiser, særlig til India og Nepal. Sugata 
hadde kontakt med norske buddhister og var 
også medlem av Buddhistforbundet. Han 
deltok fra tid til annen på våre arrangementer 

bl.a. som taler. Søndag 20. mai døde han, 96 
år gammel. Bisettelsen ble holdt 30. juni på 
hytta hans og ble ledet av munken Bhante 
Dhammaratana fra Stockholm Buddhist Vihara. 
Seremonien ble avsluttet med at asken hans 
ble spredd utover fjellet. Mer stoff om Sugata 
finnes på: http://sugata.info/  
 

 
Etter askespredningen på Hardangervidda 
 
Byggeprosjekt i Sri Lanka 
Den siste, men mest omfattende delen av 
Buddhistforbundets hjelpearbeid i Sri Lanka 
etter tsunami katastrofen, var byggeprosjektet 
for dem som mistet hjemmene sine. Disse 
holdt til i skur som ble feid bort av 
kjempebølgen. Åtte familier blant disse får 
tilbud om by bolig i denne blokken som 
Buddhistforbundet har finansiert og som et 
lokalt tempel står for byggingen av. På grunn 
av problemer med byggefirma har dette tatt 
lengre tid enn planlagt. Men bygningen 
begynner nå å nærme seg ferdigstillelse, noe 
som giverne så vel de kommende beboerne 
(de bor fortsatt i skur ved standen) nok setter 
pris på. 
 

Bygning for åtte familier i Sri Lanka 
 

Buddhistforbundet 
Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo. 
informasjon@buddhistforbundet.no 

www.buddhistforbundet.no 


