
 
 
 
 
 
 
 
 

Notat om estimeret antal kristne  
blandt indvandrere og efterkommere  
i Gladsaxe og Herlev Kommuner 
Udarbejdet af Bent Dahl Jensen 
26-11-2018 
 
 
 

Indhold 

1. Indvandrere og efterkommere generelt i Gladsaxe og Herlev 
1.1 Overordnede forskelle 
1.2 Indvandrere og efterkommere i Gladsaxe Kommune 
1.3 Indvandrere og efterkommere i Herlev Kommune 

 

2. Estimeret antal kristne blandt indvandrere og efterkommere i Gladsaxe og 
Herlev 
2.1 Overordnede forskelle 
2.2 Estimeret antal kristne blandt indvandrere og efterkommere i Gladsaxe Kommune 
  2.2.1 Særtræk ved kristne indvandrere og efterkommere i Gladsaxe Kommune 
2.3 Estimeret antal kristne blandt indvandrere og efterkommere i Herlev Kommune 
  2.3.1 Særtræk ved kristne indvandrere og efterkommere i Herlev Kommune 

 

Bilag 

A. Definitioner 

 

B. Beregningsmetoden 

 
 
 
  



 

2 

1 Indvandrere og efterkommere generelt  
Sammensætningen af indvandrere og efterkommer er forskellig i Gladsaxe og Herlev Kommuner, som det 
fremgår af nedenstående søjlediagram. Det viser indvandrere og efterkommeres oprindelse opdelt efter 
verdensdel, og tallene for de to kommuner sammenlignes med landsgennemsnittet. 

 

 

 

1.1 Overordnede forskelle 

Andelen af indvandrere og efterkommer ligger i både Gladsaxe og Herlev Kommuner væsentligt over 
landsgennemsnittet på 13,3 %. I Gladsaxe udgør indvandrere og efterkommer 20,9 % af befolkningen, og i 
Herlev ligger andelen på 18,7 %. 

 

Andelen af indvandrere og efterkommere fra Europa (÷ Tyrkiet) er i Gladsaxe og Herlev 13-15 % lavere end 
landsgennemsnittet. 

Andelen af indvandrere og efterkommere fra Afrika (÷ Nordafrika) ligger i Gladsaxe 20 % over 
landsgennemsnittet, mens andelen i Herlev ligger på niveau med landsgennemsnittet. 

Andelen af indvandrere og efterkommere fra Asien (÷ Mellemøsten) ligger i Gladsaxe næsten 50 % over 
landsgennemsnittet, mens andelen i Herlev ligger på niveau med landsgennemsnittet. 

Andelen af indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet og MENA (Mellemøsten og Nordafrika) ligger i 
Gladsaxe 8 % under landsgennemsnittet, mens andelen i Herlev ligger 22 % over landsgennemsnittet. 

Andelen af indvandrere og efterkommere fra Nord, Mellem- og Sydamerika samt Oceanien udgør 
tilsammen for hele Danmark 4,1 % af det samlede antal indvandrere og efterkommere, og her ligger 
Gladsaxe og Herlev generelt lidt lavere end landsgennemsnittet. 

 

Forskellene i sammensætningen af indvandrere og efterkommere i Gladsaxe og Herlev Kommuner kommer 
tydeligt frem i nedenstående tabel over de 25 største indvandrergrupper i de to kommuner samt i hele 
Danmark. Opstillingen findes i et større format som bilag C. 
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1.2 Indvandrere og efterkommere i Gladsaxe Kommune 

I Gladsaxe Kommune udgør indvandrere og efterkommer 20,9 % af befolkningen. Indvandrergruppen i 
kommunen skiller sig – målt i forhold til landsgennemsnittet – ud på flere punkter: 

• Pakistanere er den største gruppe, mens de på landsplan er den 8. største gruppe. 

• Indere er den 3. største gruppe, mens de på landsplan er den 20. største gruppe. 

• Eks-jugoslavere er den 7. største gruppe, mens de på landsplan er den 17. største gruppe. 

• Det er også bemærkelsesværdigt, at både Nepal og Makedonien er med på listen, da Makedonien på 

landsplan er den 37. største gruppe, og Nepal ligger endnu længere nede på listen. 

• Det er også bemærkelsesværdigt, at andelen af indvandrere og efterkommere fra især Syrien og 

Bosnien-Hercegovina er væsentlig lavere i Gladsaxe end på landsplan. 

Forklaringen på, at der er forholdsvis flere indvandrere fra Pakistan, eks-Jugoslavien og Makedonien end på 
landsplan, er sandsynligvis, at de for en stor dels vedkommende er indvandret tilbage i 1960’erne og 
1970’erne eller er efterkommere af indvandrere, der kom dengang. Disse områder var sammen med Tyrkiet 
og Marokko nogle af de store indvandrerlande på det tidspunkt. 

Der er 140 syrere i Gladsaxe. Det er få sammenlignet med, at syrerne nu er den næststørste 
indvandrergruppe i Danmark. I Gladsaxe er der så få syrere, at de ikke er blandt de 25 største landegrupper. 
Baggrunden er formentlig, at der er blevet placeret få syriske flygtninge i kommunen, da den i forvejen har 
haft en høj andel af indvandrere og efterkommere. 

Umiddelbart kan der ikke gives en forklaring på, hvorfor andelen af indere og nepalesere er væsentlig 
højere i Gladsaxe end på landsplan.  

Andelen af indvandrere fra Polen er lidt lavere end på landsplan, hvorimod andelen af bulgarere er højere 
end på landsplan. 
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1.3 Indvandrere og efterkommere i Herlev Kommune 

I Herlev Kommune udgør indvandrere og efterkommer 18,7 % af befolkningen. Indvandrergruppen i 
kommunen skiller sig – målt i forhold til landsgennemsnittet – ud på flere punkter: 

• Eks-jugoslavere er den næststørste gruppe, mens de på landsplan er den 17. største gruppe. 

• Makedonere er den 3. største gruppe, mens Makedonien på landsplan er den 37. største gruppe. 

• Indere er den 7. største gruppe, mens de på landsplan er den 20. største gruppe. 

• Bulgarere er den 11. største gruppe, mens de på landsplan er den 27. største gruppe. 

• Etiopiere er den 14. største gruppe, mens de på landsplan ligger uden for de 37 største grupper. 

• Eritreere er den 25. største gruppe, mens de på landsplan er den 34. største gruppe. 

• Det er også bemærkelsesværdigt, at andelen af indvandrere og efterkommere fra især Syrien og 

Bosnien-Hercegovina er væsentlig lavere i Herlev end på landsplan. 

Herlev har i endnu højere grad end Gladsaxe en profil med forholdsvis store andele af indvandrere og 
efterkommere fra ”gamle indvandrerlande” som Tyrkiet, Eks-jugoslavien, Makedonien og Pakistan.  

Det kan ligesom for Gladsaxes vedkommende være forklaringen på, at andelen af syrere i kommunen er 
lavere end landsgennemsnittet. 

Andelen af indvandrere og efterkommere fra Polen er lavere end på landsplan, hvorimod andelen af 
bulgarere er højere end på landsplan. 

Indvandrere og efterkommere fra Etiopien og Eritrea er blandt de 25 største grupper i Herlev, og lige efter 
som den 26. største gruppe følger Ghana. Derimod er andelen af somaliere væsentlig lavere end på 
landsplan og i Gladsaxe. I Herlev er der 36 somaliske indvandrere og efterkommere. 
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2 Estimeret antal kristne blandt indvandrere og 
efterkommere i Gladsaxe og Herlev Kommuner  
Det fremgår af kapitel 1, at sammensætningen af indvandrergruppen i Gladsaxe og Herlev Kommuner 
adskiller sig fra landsgennemsnittet mht. indvandrere og efterkommeres oprindelse. Det samme gør sig 
gældende for det estimerede antal kristne blandt indvandrere og efterkommere i de to kommuner. 

 

 

 

2.1 Overordnede forskelle 

Andelen af kristne indvandrere og efterkommere fra Europa (÷ Tyrkiet) ligger i Gladsaxe og Herlev lidt 
under landsgennemsnittet. 

Andelen af kristne indvandrere og efterkommere fra Afrika (÷ Nordafrika) ligger i Gladsaxe og især i Herlev 
over landsgennemsnittet. 

Andelen af kristne indvandrere og efterkommere fra Asien (÷ Mellemøsten) ligger i Gladsaxe lidt over 
landsgennemsnittet, og i Herlev ligger andelen på niveau med landsgennemsnittet. 

Andelen af kristne indvandrere og efterkommere fra Mellemøsten, Nordafrika (MENA) og Tyrkiet ligger i 
Gladsaxe noget under landsgennemsnittet, og i Herlev ligger andelen på niveau med landsgennemsnittet. 

Andelen af kristne indvandrere og efterkommere fra Nord-, Mellem- og Sydamerika samt Oceanien ligger i 
Gladsaxe og Herlev næsten på niveau med landsgennemsnittet. 

 

2.2 Estimeret antal kristne blandt indvandrere og efterkommere i Gladsaxe 
Kommune 

I Gladsaxe Kommune er der ifølge de beregnede tal 4.992 kristne blandt indvandrere og efterkommerne i 
kommunen. Det svarer til 34,3 % af hele indvandrergruppen – og en lavere andel end landsgennemsnittet 
på 39,8 %. 
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Det estimerede antal kristne blandt indvandrere og efterkommere fra de 25 største landegrupper i 
kommunen fremgår af nedenstående skema. 

 

 

 

2.2.1 Særtræk ved kristne indvandrere og efterkommere i Gladsaxe Kommune 

Kristne indvandrere og efterkommere i Gladsaxe Kommune kendetegnes blandt andet ved:   

• Flere af de talmæssigt store grupper kommer fra lande, hvor andre kirketraditioner den end den 

lutherske er dominerende. Det gælder: Polen, Eks-Jugoslavien, Rumænien, Bulgarien, Filippinerne, 

Makedonien, Italien og til dels Tyskland. 

• De største kristne grupper fra lande med en overvejende luthersk kirketradition kommer fra nordiske 

lande: Island, Sverige og Norge. 
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For flere landegrupper anslås det, at antallet af folkekirkemedlemmer er højere end antallet af kristne fra 
de pågældende lande. Det gælder kristne fra lande som: Iran, Iran og Thailand. Det kan ikke siges, om det 
forholder sig sådan, idet tallene er beregnet som gennemsnit af tallene på landsplan.  

Generelt gælder det, at der blandt indvandrere og efterkommere fra Iran (og også Afghanistan) er mange, 
som er konverteret til kristendommen – og for en dels vedkommende er blevet døbt i en sognekirke.  

Ligeledes må det formodes, at andelen af kristne er højere blandt indvandrere og efterkommere fra Irak, 
end den er i hjemlandet, da mange af irakerne er flygtet pga. sekterisk vold mod kristne og andre religiøse 
mindretal i Irak. 

Indvandrergruppen fra Thailand adskiller sig generelt – i lighed med indvandrere fra Filippinerne – ved, at 
over 80 % af dem er kvinder. Forklaringen på, at relativt mange thailændere er medlem af Folkekirken, kan 
være, at der er tale om thailandske kvinder, der er blevet gift og familiesammenført med en dansk mand, 
og måske er blevet medlem af Folkekirken i forbindelse med vielsen og/eller, at børn af dansk-thailandske 
par er blevet døbt i Folkekirken. 

 

 

2.3 Estimeret antal kristne blandt indvandrere og efterkommere i Herlev 
Kommune 

I Herlev Kommune er der ifølge de beregnede tal 1.878 kristne blandt indvandrere og efterkommerne i 
kommunen. Det svarer til 35,1 % af hele indvandrergruppen – og en lavere andel end landsgennemsnittet 
på 39,8 %. 

Det estimerede antal kristne blandt indvandrere og efterkommere fra de 25 største landegrupper i 
kommunen fremgår af nedenstående skema. 
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2.3.1 Særtræk ved kristne indvandrere og efterkommere i Herlev Kommune 

Kristne indvandrere og efterkommere i Herlev Kommune kendetegnes blandt andet ved:   

• Flere af de talmæssigt store grupper kommer fra lande, hvor andre kirketraditioner den end den 

lutherske er dominerende. Det gælder: Eks-Jugoslavien, Makedonien, Polen, Filippinerne, 

Rumænien, Bulgarien. 

• De største kristne grupper fra lande med en overvejende luthersk kirketradition kommer fra nordiske 

lande: Sverige, Norge og Island. 

• Den estimerede andel af kristne indvandrere og efterkommere fra afrikanske lande er højere end 

landsgennemsnittet. Udover Etiopien og Eritrea kommer de kristne afrikanere i kommunen især fra 

landene: Ghana, Cameroun, Kenya, Nigeria og Uganda. (Med det forbehold, at der er tale om 

estimerede tal.) 
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Bilag  
 
A Definitioner 
 

Notatets omtale af indvandrere og efterkommere bygger på de definitioner, der anvendes af Danmarks 
Statistik: 

 

Dansk oprindelse 

Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark.  

 

Indvandrere 

Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark.  
Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes 
den pågældende som indvandrer.  

 

Efterkommere 

Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når 
en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive  
klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk 
statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.  
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B Beregningsmetoden 
 

Den religiøse fordeling blandt indvandrere og efterkommere i Danmark er udregnet på grundlag af 
oplysninger fra Danmarks Statistik og CIA’s The World Factbook. I enkelte tilfælde er oplysningerne i The 
World Factbook suppleret med andre kilder (se nedenfor).  

Danmarks Statistik opgør årligt antallet af ”indvandrere og efterkommere” fra hvert land. I beregningen er 
anvendt tallene pr. 1. januar 2018. 

The World Factbook, der er tilgængelig på nettet, indeholder oplysninger om de enkelte landes økonomi, 
sundhed, uddannelse, befolkningssammensætning mv. – herunder befolkningens religiøse tilhørsforhold.  

I nogle tilfælde er en religions andel i The World Factbook angivet med et enkelt tal – fx Nigeria, hvor der 
angives at være 50 % muslimer, 40 % kristne og 10 % oprindelig tro. I andre tilfælde angives andelen 
mindre præcist, fx 15-20 % – i de tilfælde anvendes gennemsnittet, altså her 17,5 %. 

 

Forbehold i forhold til det beregnede antal kristne enkelte lande 

Beregningsmetoden tager udgangspunkt i, at den religiøse fordeling blandt indvandrere og efterkommere 
fra et land svarer til den religiøse fordeling i hjemlandet. Det antages at holde stik, når det gælder 
indvandrere, der er rejst til Danmark af økonomiske, familiemæssige eller andre sociale grunde. Det er 
indvandrere, som frivilligt har forladt deres hjemland.  

Statistikken omfatter også indvandrere, der er flygtet fra deres hjemland på grund af krig, konflikter, 
religiøs, etnisk eller politisk undertrykkelse eller af andre grunde. Flygtninge er mennesker, som ufrivilligt 
har forladt deres hjemland – og her kan fordelingen være anderledes, da de måske er flygtet, fordi de 
tilhører en minoritet, der er blevet forfulgt af en majoritet.  

Det må fx antages, at der blandt irakere i Danmark er en højere andel af kristne, end der er i Irak. Det 
skyldes, at der blandt de irakiske flygtninge, som er kommet til Danmark, er en hel del mennesker, der 
flygtede som følge af sekterisk forfølgelse af kristne og andre religiøse minoriteter.  

Det samme kan gøre sig gældende for flygtninge fra Eritrea, hvor andelen af kristne synes at være højere 
end den gennemsnitlige andel i hjemlandet. 

Ligeledes må det antages, at andelen af kristne iranere og afghanere er højere i Danmark end i henholdsvis 
Iran og Afghanistan. Det skyldes for det første, at der er kristne konvertitter blandt flygtningene fra disse 
lande. For det andet er nogle flygtninge fra disse lande med muslimsk baggrund konverteret til 
kristendommen, efter at de kom til Danmark.  

Modsat vurderes andelen af kristne indvandrere og efterkommere fra Bosnien-Hercegovina at være lavere 
end den andel, The World Factbook angiver for hjemlandet, da det især var muslimer, der flygtede fra 
landet under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien i 1990’erne. 

Ligeledes vurderes andelen af kristne fra Libanon at være lavere end den andel, der angives for hjemlandet, 
da der er mange muslimer (herunder palæstinensere) blandt de mennesker, der flygtede pga. skiftende 
konflikter i landet. 

 

Supplerende oplysninger  

I enkelte tilfælde er oplysningerne i The World Factbook suppleret med andre kilder. Det er fx tilfældet, hvis 
den religiøse fordeling i befolkningen ikke angives med en talmæssig andel, men blot med betegnelser som 
”majoritet” og ”minoritet”. I de tilfælde er der hentet supplerende oplysninger i rapporter fra International 
Religious Freedom, der udgives af det amerikanske udenrigsministerium samt i tænketanken Pew Research 
Centers analyse for 2010. 

https://www.cia.gov/index.html
https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/
https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/percent/all/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/percent/all/

