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BUDDHISTISKT GRAVKVARTER 
PÅ STRANDKYRKOGÅRDEN

Stockholm Kyrkogårdsförvaltning har tillsammans med Sveriges Budd-
histiska Samarbetsråd utformat ett buddhistiskt gravkvarter på Strand-
kyrkogården. Denna begravningsplats ligger högt och naturskönt belägen 
på egendomen Skrubba i sydöstra hörnet av Stockholm, strax intill sjön 
Drevviken. Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd har byggt ett buddhis-
tiskt minnesmonument – en så kallad stupa  på områdets ceremoniplats. 

Gravsättning
Det buddhistiska gravområdet har 
kvartersnummer 10 D. Här finns unge-
fär 130 kistgravar och 225 urngravar 
för gravsättning av i första hand budd-
hister. I kvarteret finns också ett grav-
område för anonym gravsättning av 
aska – en så kallad askgravlund. Man 
kan  lägga blommor och tända ljus vid 
en gemensam smyckningsplats. 

Begravningsceremoni
På Strandkyrkogården finns inget be-
gravningskapell. Begravningsceremoni 
kan antingen hållas i något av kapellen 
på Kyrkogårdsförvaltningens närmast 
liggande kyrkogård Skogskyrkogården 
eller på ceremoniplatsen vid stupan. 
En buddhistisk officiant kan leda ce-
remonin. Adresser till kontaktpersoner 
från olika buddhistiska samfund finns 
på sista sidan av broschyren eller på 
www.buddhism-sbs.se 

Begravningsbyrå
Man kan få hjälp med alla praktiska 
arrangemang kring begravningen av en 
begravningsbyrå. 

Begravningsverksamheten     
Huvudman för begravningsverksam-
heten i Sverige är med få undantag 
Svenska kyrkan. I Stockholms stad 
är det kommunen som är huvudman. 
Om man inte bor i Stockholm kan man 
ansöka om gravplats på detta buddhis-
tiska gravkvarter.

Buddhism och seder kring  
begravning
Buddhismen är en av de fem stora 
världsreligionerna. Dess grundare 
Buddha Gautama levde i norra Indien 
för ca 2500 år sedan. Ordet Buddha är 
inte ett namn, utan en titel som betyder 
”den uppvaknade” eller ”den upplys-
te”. Efter Buddhas död spreds budd-
hismen till många fler länder i Asien. I 



monin kring begravningen. I allmänhet 
brukar en andakt med recitation av 
buddhistiska texter förrättas av någon 
religiös företrädare, en munk, nunna 
eller närstående.

Det finns ingen gemensam regel för 
hur en buddhistisk begravning ska gå 
till, utan ceremonier och gravskick är 
beroende av buddhistisk riktning och 
ursprungslandets seder och kultur. Det 
är därför viktigt att fråga de anhö-
riga om den avlidnes och/eller deras 
önskemål kring begravningen. Man 
kan även ta kontakt med respektive 
buddhistiskt samfund för rådgivning 
och assistens. 

Kremering är det vanligaste begrav-
ningssättet, men även jordbegravning 
förekommer. Askan kan begravas eller 
spridas i en minneslund eller på annan 
plats enligt individuella önskemål, men 
då krävs tillstånd av Länsstyrelsen. 

På det buddistiska gravkvarteret på 
Strandkyrkogården har en plats för 
minnesceremonier anordnats. Där 
finns en stupa - ett buddhistiskt min-
nesmonument som byggts av Sveriges 
Buddhistiska Samarbetsråd. Stupan 
symboliserar andligt uppvaknande, 
medkänslans och visdomens befriande 
kraft.

och med detta delades den upp i olika 
skolor eller riktningar som anpassade 
sig till den lokala kulturen. Buddhis-
mens grundläror finns nedtecknade i 
en skriftsamling kallad Tipitaka, De tre 
korgarna. 

En central grundtanke i buddhismen är 
att allting är förgängligt. Döden är en 
naturlig följd av födelse, sjukdom och 
åldrande. I samband med dödsfall och 
begravning rekommenderas att skapa 
en lugn och kärleksfull stämning kring 
den döende människan. Detsamma 
gäller under hanteringen av kroppen 
efter dödsfallet samt vid avskedscere-



KONTAKTA OSS
Kundtjänst
Telefontid kl. 9–11, 13–15  
(fredagar 9-11, 13-14).

Telefon 08-508 301 91
Telefax  08-508 300 80
E-post  kundtjanst.kyf@stockholm.se

Gravstenar och gravvårdar
Vid frågor om gravstenars (gravvårdars) 
mått, bestämmelser och utförande samt 
komplettering och ändring av inskriptio-
ner.  Telefon 08-508 301 42/38.

Trädgårdsmästare
Trädgårdsmästarna nås säkrast kl. 10–11.
Strandkyrkogården tfn 08-508 301 38

Vägbeskrivning - Strandkyrkogården
Lokaltrafik: Buss från Gullmarsplan till 
hållplats Strand-kyrkogården.

Med bil: Från Nynäsvägen väg 73, följ 
avfart Tyresövägen väg 229. Vid trafikplats 
Skrubba följ Gudöbroleden  väg 260 mot 
Haninge, och därefter första väg till höger 
Skrubba Allé/Strandkyrkogården.

MER INFORMATION
På kyrkogårdsförvaltningens webbplats 
hittar du utförlig och aktuell informa-
tion om vårt arbete. Där kan du ta del av 
Begravningslagen, kyrkogårdsnämndens 
reglemente och andra texter som du som 
gravrättsinnehavare berörs av.
www.kyf.stockholm.se

Sök efter gravsatta på internet
Genom vår söktjänst på internet kan du 
söka efter gravsatta personer på Stock-
holms elva allmänna begravningsplatser.
www.hittagraven.stockholm.se

Kontaktpersoner från Sveriges 
Buddhistiska Samarbetsråd
Samfundet för tibetansk buddhism 
Trudy Fredriksson.  
www.buddhismen.nu

Stockholm Buddhist Vihara
Bhante Dhammaratana 
www.buddhistvihara.se

Zenbuddhistiska Samfundet
www.zazen.se

Wat Buddharama - Thaitempel
www.buddharam.com

Wat Santinivas - Thaitempel
www.watsantinivas.org

Vipassanagruppen
www.sangha.nu

Övriga kontakter: www.buddhism-sbs.se
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