
                                                                                                                      

Stockholm, 2009-02-18 

Insamlingen till stupan fortsätter 
- var med och bygg ett buddhistiskt minnesmonument! 
 
Vid ett naturskönt område på det buddhistiska begravningskvarteret på Strandkyrkogården i södra 
Stockholm ska en unik stupa byggas i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråds, SBS:s, regi. 
En stupa är buddhismens viktigaste religiösa monument. Stupor byggs på traditionellt sätt, efter 
anvisningar från buddhistiska mästare. Den planerade stupan på Strandkyrkogården är unik för att 
den har tagits fram i samverkan med representanter från de olika buddhistiska riktningarna inom 
SBS.  
Visionen för stupabygget fick en bredare dimension i och med den högtidliga interreligiösa 
ceremoni som hölls på Vesak 2008, till minne av alla som drabbades av katastrofen i Burma och i 
andra krisområden som Tibet, Irak och Darfur. 
Erfarenheter från det senaste decenniet har visat att vi inte enbart har behov av stupan för våra 
personliga ceremonier vid dödsfall. Även i större sammanhang behövs en ceremoniell plats för 
ett värdigt avsked när vi drabbas av lidande och katastrofer där många människor och djur berörs. 
Exempel på sådana tillfällen var t.ex. Estoniakatastrofen och tsunamin i Thailand då särskilda 
minnesmonument upprättades.  
Stupan ska vara en symbol för upplysningen och för medkänslans och visdomens befriande kraft. 
Den kan fylla en viktig funktion vid olika tillfällen när vi behöver en ljuspunkt att hämta kraft ur 
när livet känns extra tungt. Buddha sade i Mahaparinibbana Sutta att de som besöker en stupa blir 
lugna, tillitsfulla och glada till sinnes. Med detta i åtanke anser vi att den planerade stupan också 
kan bli en sådan samlingsplats. 
Stupan ska tillverkas av finaste vita marmor från de berömda gruvorna i Carrara, Italien. Med 
tanke på stupans viktiga symboliska funktion, finner vi det värt att satsa på det bästa. Den 
sammanlagda kostnaden är nu ca 280.000 kr på grund av att stupan blir större och frakten dyrare 
än tidigare beräknat. Hittills har ca 140.000 kr kommit in. Vi kan ge klartecken till bygget först 
när vi har samlat in hela summan och därför fortsätter vi insamlingen.  
 
Vill du vara med och bygga stupan kan du sätta in din gåva på SBS plusgirokonto 
Pg 169 3499-4, skriv ”donation till stupan”.  
Ett hjärtligt tack på förhand!  

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd  
www.buddhism-sbs.se 
 

För mer information kontakta: 
Trudy Detchen Fredriksson, ordförande i SBS  
stupan@buddhismen.nu eller 076-205 2709  


