
Wat Sanghabaramee utanför Eslöv/Trollenäs

Ja det är alltid härligt att komma hit till Wat Sanghabaramee som har blivit min Sangha i 
Sverige när jag inte är i Thailand. För min andra Sangha ligger i norra Thailand och som heter 
Wat Pan On och där jag träffar min vän (munken) Rev DhamaThero. Men på bägge ställena 
så känner jag en andlig gemenskap

När jag är i Wat sanghabaramee så känner jag en härlig gemenskap med den Thailändska 
Sanghan och det som jag tycker är så bra att det även finns munkar här och som helt lever på 
Dana här. Men det är tack vare för att det är ett Thailändskt tempel.

Jag har många gånger tänkt hur många Buddhister finns det egentligen i Sverige. Jag har hört 
många siffror men jag tror att det finns omkring 5000 till 40000. De kan grovt delas in i två 
grupper. De invandrade asiater och de som har koventerat. ,alltså byt religion och de uppgår 
till några tusen.

De invandrade Buddhisterna från Thailand lägger tyngdpunkten på att fira Buddhistiska 
högtidsdagar och utföra karmabringande handlingar som gåvor till munkarna. För dessa 
buddhister handlar det mycket om att befinna sig i ett social sammanhang .Många kvinnor 
från Thailand som gift sig med svenska män får exempelvis möjlighet att i templen att träffa 
och umgås med andra kvinnor.

De två största asiatiska grupperna i Sverige kommer från Thailand och Vietnamn. 
Vietnameserna tillhör de såkallade båtflyktingarna och de går med hela sin familj till templet 
för att gemensamt fira buddhistiska högtider. Jag var med på ett par stycken nere i templet 
som heter Vietnamesiska –Kinesiska Buddhisttempel som ligger i Bjuv



Vietnamesiska – kinesiska Buddhisttempel i Bjuv 

Där träffade jag från 2005 till 2007 Rev Thich Phat Dao. Tack vare honom så kunde vi ha 
Maitreya utställningen där från 13 till 15 juli, 2007. 
Det var också tack vare honom och alla 
Vietnameser (och andra) som gav 70000 kr i Dana 
till utställningen….

För utställningen var Dana baserad och det var ett 
krav som jag hade när vi skulle hålla utställningen 
där

När det gäller thailändare så gör de samma sak som 
vietnameserna och fira sina therevada Buddhistiska 

högtidsdagar som Makha Bucha, SongKran, Visakha Bucha Asanha Bucha och många andra 
dagar som inte är uppräknade… Vietnameserna firar ju inte alls samma buddhistiska dagar 
som thailändare eftersom Vietnam tillhör mahayana buddhism även kallad öst buddhism där 
sådana riktningar som zen, rena landets skola, tiantai, hua-yen hör hemma.

Två sorters Buddhism

Är man ofta i Wat Sanghabaramee så upptäcker man snabbt att det finns två sorters 
buddhism. De som har konverterat till Buddhismen utövar sin religion mer individualistiskt 
(eller egoistiskt). De deltar i retreater (en plats dit man drar sig tillbaka) och meditationskurser 
för att på så sätt fördjupa sig i läran. Till dessa samlingar kommer inte de invandrade 
buddhisterna i samma utsträckning.

Man kan utan tveka säga att Buddhismen i Sverige visar upp två olika ansikten, så olika att 
man kan prata om två olika religioner. Jag tror att kontakten mellan den västerländska 
buddhismen och den asiatiska buddhismen är liten

På den ena sidan finns det svenskar som har intresserat sig för buddhismen och i olika grad 
gjort den till sin livsåskådning. För dem är mest buddhismen som filosofi (intellektuell 
kunskap) och meditations teknik som är intressant. De tonar ner buddhismens religiösa inslag 
som tro på gudar/andar och människan behov att besöka tempel för att be (Shaddha).

Å andra sidan finns de invandrare som vuxit upp i ett buddhistiskt land eller miljö i Ostasien. 
För dem betyder besök hos munkar och i tempel mycket. Bön (Shaddha), att ge gåvor till 
templet och munkarna (Dana) är viktigare än att meditera eller ha en massa intellektuell 
kunskap. Här gäller tillbedjan, att ge gåvor att öva sig på de fem levnadsreglerna. I väst 
-buddhismen har man vänt på steken



I västbuddhismen är man mer inriktad på direkt personliga upplevelser och det är där 
meditations tekniken kommer in .Det är buddhismens nirvananivån som lockar När det gäller 
de invandrade asiaterna så har de en annan utgångspunkt.

Jag och vi kulturer

Man talar i religionsforskningen om jag och vi kulturer. För den som lever i en jag-kultur är 
personens egen utveckling och individens självförverkligande det som står i centrum. Det 
moderna Sverige är en typisk jag – kultur. Vi-kulturerna präglas av nationen, gruppen och 
familjen/släkten är viktigare än individen. Thailand är ett bra exempel på ett land som är 
präglat av en vi-kultur. Det märker man när man är i Thailand eller om man är i Wat 
sanghabaramee

Den skillnaden är tydlig när det gäller olika grupperingar av buddhister i Sverige. De 
konverterade, omvända buddhisterna är oftast infödda svenskar med en tydlig jag-kulturell 
identitet. Buddhisterna som lever i diaspora i Sverige har de flesta fall sitt ursprung i vi-kultur.
Jag har undrat när jag är i Wat Sanghabaramee om kontakterna mellan dessa olika grupper 
kommer att öka i framtiden eller kommer avståndet och skillnaderna mellan dem att bli 
större? Jag har inte svaret ,men jag tror att det blir större.

Diaspora 
(Landsflykt ,förskingring, utrikes)

De thailändare som är här i Wat Sanghabaramee så blir det ett slags diaspora (landsflykt) 
eftersom de lever så långt från sitt hemland. (Jag räknar också Thailand som mitt andra 
hemland därför är jag tacksam att jag just här.) Så kan religionen få en ny förnyad mening för 
många thailändare.

Här i Wat Sanghabaramee får buddhismen lite 
andra funktioner än i hemlandet. Det blir en 
upprätthållare av en kulturell identitet .Templet 
här blir inte bara en mötesplats för religiösa behov 
,utan även gör det möjligt att träffa människor 
med samma kulturella behov.

I templet kan man leva ut de nostalgiska känslor 
som förlusten av hemlandet väcker Känslor 
förbundna med denna saknad blandas med att 

religösa känslor och stärker så väl som religiösa upplevelser och den religiösa identiteten.

Saknaden leder också till att barnens deltagande i de religiösa ritualerna känns extra viktigt .I 
templet och i hemmet lär sig barnen den buddhistiska religionen och detta ger dem en känsla 
av tillhörighet .I Wat Sanghabaramee så stärks i allmänhet människors band till buddhismen 
och buddhismen får en ny mening som grund i den kulturella identiteten.



Sen 1980 talet finns det flera olika buddhistiska tempel och viharas (boningar), kloster i 
Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att buddhistiska invandrare i Sverige har olika nationell 
bakgrund och olika traditioner som de vill följa.

 Det är en stor skillnad mellan templet i Bjuv (vietnameser) och Wat Sanghabaramee Ett 
tempel är ofta en mötesplats för buddhister från samma land. Kvinnorna är flitigast med att 
besöka tempel och kloster. Det är de som ser till att templet mer eller mindre överlever. Det 
intrycket har jag fått. Det gäller även i Thailand.

Buddhistcentrum i Norrland

Jag har fått den uppfattningen att Therevada buddhismen går till mötes en stor och bra framtid 
och då är det tack vare alla asiater som har kommit till Sverige. För Sverige håller på att få ett 
av Europas största centrum för buddhister.

Thailändska buddhister har kommit överens med Åsele kommun i Norrland om att bygga ett 
stort tempel och konferenscenter i Ramsele. Den norrländska naturen har gjort ett djupt 
intryck på thailändska buddhister som har besökt Sverige.

Det är storslaget och lugnt, tyckte de. En perfekt miljö för meditation. Dessutom ser man stora 
fördelar med att genom en bra flygförbindelser smidigt kunna samla buddhisterna i 
Nordeuropa till centret i Ramsele.

Kung Chulalongkorns paviljong i Utanede

På 1940 talet gavs en väg i trakten namnet Kung Chulalonkorns väg som finns i lilla byn 
Utanede i Ragunda kommun i Jämtland som den thailändske kungen blev mycket förtjust i 
när han besökte stället omkring 1897.

En thailändsk dansgrupp upptäckte den vägen 1992. Dansgruppen startade en insamling i 
Thailand för att bygga ett minnesmärke. Under arbetet har Ragunda kommun fått mycket 
goda förbindelser med Thailand, och kultur och företagsutbytet har ökat markant mellan de 

två länderna.

Med gemensamma ansträngningarna stod Kung Chulalongkorns 
paviljong klar 1999 och den dåvarande vice premiärministern i 
Thailand invigde den. Numera har paviljongen över 50000 
besökare varje år och den är den enda i sitt slag med kungens spira 
utanför Thailand.

Lilla Utanede är ovanligt välkänt bland thailändare. När jag 
frågade mina thailändska vänner i Wat Sanghabaramee om de 
kände till paviljongen så svarade de flesta ja. Många thailändare 
reser lång väg för att hedra sin gamle kung och lämna gåvor vid 
foten av hans staty. Kung Chulalongkorn var mycket förtjust i 



cigarrer så förutom blommor och rökelser lämnar en del cigarrer. Kung Chulalonkorns dag 
firas på årsdagen av hans besök den 19 juli i Ragunda kommun.

Komma hem och längta bort.

Jag har nämnt om templet i Wat Sanghabaramee i Trollenäs, Buddhist tempel i Norrland och 
Chulalongkorns paviljong. Det är tre ställen som man kan se och taga del av den thailändska 
buddhismen och kulturen, och som har blivit en del av de thailändska buddhisternas religiösa 
identitet och som kan hänföras till diaspora upplevelsen.

Dessa tre ställen visar att buddhismen är en betydande minoritetsreligion i Sverige. Antalet 
svenska buddhister är mycket svårt att uppskatta, främst beroende på att invandrares religiösa 
tillhörighet inte registreras av Migrationsverket. Siffrorna pendlar mellan 5000 till 40000.

I landet finns ett fyrtiotal olika föreningar som har buddhistisk anknytning. Man kan dela in 
dem i två grupper (eller som jag skrev innan två olika religioner), dels är det föreningar för 
nya svenskar som har invandrat och har buddhistisk kultur med sig, dels är det föreningar för 
infödda svenskar som är intresserad av buddhism.

Båda grupperna anser jag skall finnas, men deras mål med sin buddhistiska verksamhet är helt 
olika. Buddhistiska invandrare från exempelvis Thailand vill känna sig hemma i Thailand. En 
förutsättning för det är att de har möjlighet att utöva sin religion, besöka tempel och be och att 
ge gåvor till munkarna

Svenskarna som lockas av buddhismen uttrycker ofta istället en längtan bort från det svenska 
samhället med en konsumtionsinriktad livsstil präglad av stress och konkurrens. Målet är för 
många omvända buddhister att med hjälp av buddhistisk meditation och livsdisciplin nå en 
inre harmoni som det svenska samhället inte kan ge.

Buddhisterna från Thailand och andra länder med buddhistisk kultur, som har invandrat till 
Sverige och infödda svenskar som omvänts till buddhismen, som jag har sett och upplevt när 
jag har varit i Bjuv eller i Wat Sanghabaramee har väldigt lite kontakt med varandra.

Slutreflektion

Buddhismen i väst har fått ett skimmer kring sig av rationalitet och intellektualism. 
Buddhistisk meditation (och böcker) används av västerlänningar för att människan skall bli 
lyckligare och friskare. När det hos Buddha gick ut på att montera ner jaget och överge 
egoismen. 

I den västliga buddhismen har tillbedjan att ge gåvor ,att utveckla sin moral och alla de 
magiska och religiösa inslagen i buddhismen skalats bort och kvar finns en meditationsmetod 
eller en allmän humanistisk livshållning med inriktning på medglädje, medkänsla och 
vänlighet.

Buddha skulle säkert ha tyckt om det ,men samtidigt saknat grundsynen på livet som säger att 
allt är lidande och att det är först när lidandet får genomsyra hela ens livserfarenhet som 
människan når insikt .Det är då människan kan ge upp sig själv och nå nibbana .Inte när hon 
stärker sitt egot.



Det är därför inte så konstigt att jag känner mig hemma i Thailand eller i Wat Sanghabaramee 
eftersom de företräder en buddhism som jag delar och vill lära mig av.

Böcker och annat material jag har använt

Börge Ring – Religion att tro och veta.
Börge Ring – Religion och sammanhang
Nils Åke Tidman – Livsvägar.
Knut A Jacobsen – Buddhismen
Britt-Marie Bergman – Resa I Thailand.
Det mångreligiösa Sverige av – Andersson/sander.

Länkar som jag har använt.

www.gleerups.se
www.ragunda.se
www.asele.se/tursit/tempel
www.thailandsforum.se
www.WatSanghabaramee.se

Dietmar Dh Kröhnert.
Wat Sanghabaramee i Eslöv den 15/8.2009.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 14 Maj.2012.

Uppgraderade och granskade jag detta material som 
jag hade skrivit år 2009.Jag har inte gjort några 
större förändringar och lagt till ett par bilder.

http://www.WatSanghabaramee.se/
http://www.thailandsforum.se/
http://www.asele.se/tursit/tempel
http://www.ragunda.se/
http://www.gleerups.se/
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