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Buddhismen
� Buddhismen er en verdensreligion stif-
tet av Buddha i Nord-India på 400-tallet 
før vår tidsregning.
�Om lag 500 millioner mennesker – 
rundt sju prosent av verdens befolkning 
– bekjenner seg til buddhismen. Kjerne-
områdene er Sør- og Sørøst-Asia, Hima-
laya, Tibet og Mongolia.
� Buddhisme er ikke bare en religiøs og 
filosofisk lære, men har gjennom sin etikk 
satt et sterkt preg på de samfunnene den 
har vært i kontakt med.
� Buddhismen er i dag delt i to hovedtra-
disjoner: Theravada og mahayana.
� I Norge i 2021 var det registrert 21.567 
buddhister som var medlemmer i tros- 
og livssynssamfunn som mottok offentlig 
støtte. (Kilder: snl.no og SSB)

BUDDHIST: Erlend Neergaard leste 
mye før han ble buddhist. Her ved 
bålet i skogen. FOTO: LEIF STEINHOLT

Flere
retninger
BUDDHISMEN: – Det 
Buddha sa, betyr at menn 
og kvinner skal ha like ret-
tigheter, sier Erlend Neer-
gaard.

Leif Steinholt
lst@hblad.no 95038391

Alle religioner inneholder forskjel-
lige retninger. Det gjelder også 
buddhismen.

Erlend Neergaard har tilsluttet 
seg hovedretninga som kalles the-
ravada, og som er svært utbredt i 
land som Thailand og Sri Lanka.

– Jeg har gjort mye research og 
lest mye, for å finne det som passer 
best for meg. Theravada legger 
vekt på de originale tekstene; det 
Buddha sa, og følger tradisjonene 
fra Buddhas praksis og teori, for-
teller han.

Kvinnenes plass
Slik det har vært innenfor kristen-
dommen, er kvinnenes plass i sam-
funnet et diskusjonstema innenfor 
buddhismen. Oslo og Viken 
Buddhistforening, der Neergaard 
er medlem, mener at kvinner skal 
kunne ordineres til å bli munker på 
lik linje med menn.

– I Norge er dette et ganske 
uvanlig så langt, sier han.

– Fem hundre år før Kristus sa 
Buddha sa at nonner var likestilt 
med munker. Siden har konserva-
tive prester lagt inn andre menin-
ger. Men det Buddha sa, betyr i 
praksis at menn og kvinner skal ha 
like rettigheter, sier Neergaard, og 
forteller at han har donert penger 
til buddhistiske nonneklostre i 
USA, England og Sri Lanka.

Buddhistisk nasjonalisme
På den politiske arenaen har ag-
gressiv og militant buddhistisk na-
sjonalisme lenge spilt en viktig 
rolle i land som Sri Lanka og My-
anmar. I Myanmar har for ek-
sempel buddhistiske munker stått i 
spissen for forfølgelse av muslimer 
og den etniske minoriteten rohin-
gyaene.

– Buddhismen går for å være en 
fredelig religion. Hvordan forklarer 
du dette?

– Som alle andre religioner, kan 
buddhismen bli misbrukt til poli-
tiske formål, og det er vanskelig for 
meg å akseptere at slike ting blir 
gjort i buddhismens navn. Sam-
tidig er det viktig å påpeke at det er 
nasjonalstater som står bak, svarer 
Erlend Neergaard.

funn legges til grunn, ifølge Statistisk 
sentralbyrå. De aller fleste har bak-
grunn fra andre land, som Thailand, 
Vietnam, Myanmar og Kina. Bare 
rundt ti prosent er etnisk norske.

Neergaard må da også reise et stykke 
for å komme seg til et buddhistisk tem-
pel. Det nærmeste ligger i Trondheim. 
Derfra må han helt ned til Østlandet og 
Oslo.

Sjøl er han medlem i Oslo og Viken 
Buddhistforening, og planen er at han 
skal velges inn i styret i mars.

– OVBF ble startet for å rette seg 
mot nordmenn. Nå er vi på leiting etter 
lokaler i Oslo, forteller han.

TILBAKE VED BÅLET. OVPF står altså 
bak retreatet på Skogsholmen som star-
ter søndag kveld. Uten at man altså må 
være buddhist for å komme dit.

– Overhode ikke, fastslår Erlend 
Neergaard.

– Jeg har vært på retreat før, og der 
var det både kristne og folk som bare 
var interessert i meditasjon. Takhøy-
den er stor.

Dermed er vi tilbake ved bålet i sko-
gen, raskt bygd opp av Ragnhild Godal 
med hender som har gjort dette før, slik 
at det kan tennes på toppen og brenne 
sakte nedover, uten å trenge mer ved 
før minst 45 minutter har gått.

Opp av ryggsekkene kommer tepper 
og skinn til å sitte på, og ekstra klær til å 
ha på seg.

Tre skikkelser setter seg ned.
Sammen – i stillhet.

Tekst og foto: Leif Steinholt
lst@hblad.no 95038391

Vi lever i et veldig materialistisk
samfunn, der vi hele tida skal strebe

etter å oppnå noe i det ytre. Da er det veldig 
spennende å søke innover. Erlend Neergaard


