
Stupan - ett buddhistiskt minnesmonument       
på Strandkyrkogården i Stockholm 
  
Historik från år 2006 till 2010 
 
 
År 2006 bestämde Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) att söka tillstånd att bygga en 
stupa på det nyanlagda buddhistiska gravkvarteret på Strandkyrkogården i Stockholm/Tyresö. 
Initiativtagaren och SBS:s rådsmedlem Trudy Detchen Fredriksson utsågs till projektledare i 
samverkan med SBS:s styrelse. Arkitekten Javier Beltran var samarbetspartner från Stockholms 
Stads Kyrkogårdsförvaltning.  
 
Stupan är buddhismens viktigaste religiösa monument, den utformas enligt traditionella riktlinjer 
efter anvisningar från buddhistiska mästare. Stupan på Strandkyrkogården är unik för att den har 
tagits fram i samverkan med representanter för de olika buddhistiska riktningarna inom SBS. 
Utformningen har inslag från både theravada- och tibetansk buddhistisk tradition. 
 
Stupan är ett minnesmonument som symboliserar upplysningens, medkänslans och visdomens 
befriande kraft. Den kan fylla en viktig funktion vid olika tillfällen när vi behöver en ljuspunkt att 
hämta kraft ur. Buddha sade i Mahaparinibbana Sutta att de som besöker en stupa blir lugna, 
tillitsfulla och glada till sinnes. Stupan på Strandkyrkogården kan bli en samlingsplats för 
personliga ceremonier vid dödsfall, men även i större sammanhang för värdigt avsked när vi 
drabbas av lidande och katastrofer där många människor och djur berörs.  
 
Byggnadsprojektör Dominique Greau arbetade fram en skiss på marmorstupa med sockel, under 
överinseende av Vördade Lama Tsultim Gyaltso Rinpoche från Samfundet för tibetansk 
buddhism – Karme Tenpe Gyaltsen. Förslaget godkändes av representanter för de olika 
buddhistiska riktningarna inom SBS och av Kyrkogårdsförvaltningen. 
Konstnären Stefano Beccaris expertis inhämtades för fortsatt rådgivning och kontakt med 
marmorverkstaden Bardini i Carrara, samt för det slutliga godkännandet av arbetet. 
  
Innan ceremoniplatsen och stupans grundplatta iordningsställdes, genomfördes en ceremoni av 
Vördade Bhante Kirindigalle Dhammaratana Nayaka Thera från Stockholm Buddhist Vihara 
– Buddhistiska Viharaföreningen, Vördade Lama Tsultim Gyaltso Rinpoche från Samfundet 
för tibetansk buddhism – Karme Tenpe Gyaltsen och Vördade Phramaha Boonthin Taosiri från 
Wat Buddharama – Thailändska Buddhistiska Föreningen.  
Därefter utförde Kyrkogårdsförvaltningen grundarbetet i samarbete med till SBS anknuten 
byggnadsingenjör Kurt Eskils. Den 3 september 2006 invigdes ceremoniplatsen och 
begravningsområdet av företrädare för SBS-anslutna organisationer.  
 
Mellan år 2006 och 2010 insamlades många donationer från buddhistiska organisationer och 
enskilda personer. Lama Tsultim Rinpoche ombads att göra kompletterande detaljritningar som 
låg till grund för en tredimensionell digitaliserad modell framställd hos Rolf Eppens Arkitektur, 
inför maskinell tillverkning av stupan och sockeln av Vinicio och Anna Bardini i Carrara, 
Italien. Konstruktionen av den 3.24 m höga stupan påbörjades i mars 2010 och avslutades med 
skulptering för hand av lotusdekorationerna 4 maj 2010. Stupan anlände till Sverige och 
Strandkyrkogården den 10 maj 2010.  



 
 
 
Efter att nedan uppräknade reliker, tillsammans med detta dokument, inneslöts i stupans 
klockformade del, sattes stupans delar ihop på ceremoniplatsen och monteringen avslutades med 
en kort ceremoni av SBS:s företrädare. Detta skedde den 27 maj på Vesak – fullmånedagen som 
firas till minne av Buddhas födelse, upplysning och död. 
 
Inneslutna i stupan finns:  
Tre reliker av den historiske Buddha Shakyamuni, skänkt av Vördade Phramaha Boonthin 
Taosiri från Wat Buddharama – Thailändska Buddhistiska Föreningen, donerade till honom av 
Wat Sraket, Bangkok. 
En relik av den historiske Buddha Shakyamuni, skänkt av Vördade Sante Poromaa Sensei 
från Zenbuddhistiska Samfundet, donerad till honom av Mahaparinirvana Tempel, Kushinagar, 
Indien. 
Tre reliker av skänkta av Vördade Lama Tsultim Rinpoche från Samfundet för tibetansk 
buddhism – Karme Tenpe Gyaltsen, Hägersten: 
15:e Gyalwa Karmapas relik,  donerad till honom av Tsurpu klostret, Tibet. 
16:e Gyalwa Karmapas ringna (välsignad "black pill"). 
En relik från pilgrimsplatsen berget Kailash i Tibet, donerad till honom av Lama Jinpa, 
samt välsignade Manipiller från Yangpachen klostret, Tibet. 
En samling buddhareliker skänkta av templet och föreningen Wat Santinivas i Haninge.  
 
Stupan kommer att officiellt invigas 29 augusti 2010 med medverkan av företrädare för SBS:s 
medlemsorganisationer och Per Unckel, landshövding i Stockholms län. 
 
Vi uttrycker vår djupa tacksamhet till alla 
som på olika sätt bidragit till att bygga denna stupa. 
Må det bidra till harmoni i världen och bestående frid 
och lycka för alla varelser i all framtid. 
 
För Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd 
Trudy Detchen Fredriksson, ordförande 
 
SBS medlemsorganisationer med filialer i hela Sverige: 
Buddhistiska gruppen Stockholm Karma Kagyu 
Föreningen för tibetansk buddhism i Göteborg 
Karma Yönten Ling (KYL), Malmö 
Sakya Changchub Chöling, Stockholm 
Samfundet för tibetansk buddhism – Karme Tenpe Gyaltsen, Stockholm 
Stockholm Buddhist Vihara – Buddhistiska Viharaföreningen, Stockholm  
Svenska Soto-Zen föreningen, Lund 
Wat Buddharama – Thailändska Buddhistiska Föreningen, Värmdö 
Wat Santinivas, Haninge 
Vipassanagruppen, Stockholm 
Västerländska Buddhistordens Vänner, Stockholm 
Zenbuddhistiska Samfundet, Stockholm 


