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På baggrund af mere end 30 års forskning udsender Marianne 

Qvortrup Fibiger, lektor ved Aarhus Universitet, nu den første 

større dansksprogede bog om hinduismen og dens kulturelle 

og religiøse rødder og om religionens integration i det danske 

samfund.

Hinduisme er verdens tredjestørste religion og er i dag fuldt in-

tegreret i Danmark, hvor der skønnes at være cirka 25.000 hin-

duer af fortrinsvis srilankansk og indisk herkomst. Det har blandt 

andet sat sig spor i opførelsen af hinduistiske templer i en række 

danske byer, fx Herning og Brande.

Bogen viser, at hinduismen er en fleksibel og rummelig religion, 

der formår at forandre sig i takt med omstændighederne. Unge 

danske anden- og tredjegenerationshinduer forener deres hin-

duistiske baggrund, tro og praksis med et liv og en opvækst i 

Danmark og med alt det, disse vilkår bærer med sig. ”Det interes-

sante er her,” mener Fibiger, ”at det skaber et kritisk og refleksivt 

blik på den tradition, som mange af de unges forældre mere ser 

som en livsform end som en del af livet.” De unge hinduer for-

lader ikke deres religion, men tilpasser den en moderne dansk 

hverdag.

Hinduisme i Danmark og i verden henvender sig til alle, der øn-

sker at blive klogere på en af verdens mest udbredte religioner. 

Bogen giver ikke kun et førstehåndsindblik i hinduismen, som 

den tager sig ud i Danmark i sine mange former, den beskriver 

også det historiske fundament, hinduismen hviler på.
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