
Statuer af en mand i skrædderstilling, som pryder reklamevæggene i 

lufthavne og indkøbscentre med signaler om veje til lukrativ lykke og  

sikker pensionsopsparing. De lukkede øjne i det blide ansigt under visdoms- 

knolden og den ranke ryg i den perfekte lotusstilling er blevet et sym-

bol for alt godt. Det er Buddha, vi taler om. Sundhed, rigdom, visdom,  

autenticitet og lækkerhed. Buddha er et brand med økonomisk værdi. For  

Buddha er blevet cool. Bøger om Dalai Lama og mindfulness sælger pænt 

under boghandlernes smarte livsstilskategori. Karma er en naturlig del af det  

danske sprog, meditation er hvermandseje, og buddhistiske værdier langt 

mere in end kristendommens foreskrevne læresætninger. Men hvem var 

Buddha egentlig? Var han menneske eller Gud? Var der én eller mange 

buddhaer? En ting er sikker, Buddha var på ingen måde spået en karriere 

som globalt brand. Januar måneds Tænkepause om Buddha af Jørn Borup, 

religionsforsker ved Aarhus Universitet, kan gøre os klogere på ’den rigtige 

buddha’.

 

”Religiøse superhelte har spillet en stor rolle i historien, og 
Buddha er en af de vigtigste og ældste. Fortællinger om ham 
og de andre buddhaer er også en kulturhistorie, der binder øst 
og vest, fortid og nutid sammen. For mig har Buddha været 
indbegrebet af koblingen mellem forskningsområde og per-
sonlige rejser.”
– Jørn Borup

JØRN BORUP

Lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Han har i sin forskning 

primært fokuseret på nutidig buddhisme, suppleret med forskellige forsk-

ningsophold fra Japan og faglige rejser i Asien.
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