
According to the Mahaparinirvana Sutra the 
Buddha said that by visiting a stupa: 

 “The hearts of many people are calmed 
and made happy” 

The Stupa is a well of inspiration and a meeting 
place for people of all cultures. This is why it is
also called a Peace monument. 

Every element of the Stupa’s aesthetically 
perfect form, has its own symbolic meaning. Inside 
the Stupa there are the Tree of Life and a prayer 
wheel  continually in motion, which contains over
350 million mantras, spreads peace and spreads
peace and happiness throughout the world with
every turn of the wheel. 

Welcome to the Stupa and Café Solbo 
- always open to visitors -

Välkommen till Stupan och Café Solbo 
som alltid är öppna för besök! 

Bokning av studiebesök och guidning 
stupan@buddhismen.nu 
telefon 0581-633 073/ 076-205 2709 

Vägbeskrivning för bil till Solbo 
Från väg 249 vid Fellingsbro kyrka, sväng in mot 
S. Norrby. När du kommer till Oppeby, efter ca 7
km, sväng vänster mot Karmdal/Stupa Buddhist-
center. Efter ca 500 m, sväng höger mot
Solbo/Stupa Buddhistcenter.

Booking - guided group visits 
stupan@buddhismen.nu  
tel. +46 (0)581-633 073, +46 (0)76-205 2709 
www.buddhismen.nu 

How to get to Solbo by car 
From road 249 near Fellingsbro kyrka (church) turn 
in the direction of S. Norrby. After 7 km in Oppeby, 
turn left towards Karmdal/Stupa Buddhist center. 
After approx. 500 m, turn right towards 
Solbo/Stupa Buddhist center. 
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Stupan  

Ett buddhistiskt fredsmonument 
 

Stupan är belägen på Solbo buddhistiska kurs- och  
retreatgård i Fellingsbro. Den är ett vackert och  
exotiskt smycke i det gamla bygdelandskapet, och 
upplevs som en fridfull oas för människor som 
kommer hit från när och fjärran.  

Denna första stupa i Sverige är 11 meter hög 
och uppförd i traditionell tibetansk stil på initiativ 
av Lama Ngawang. Den invigdes år 1988 av Dalai 
Lama vid en interreligiös fredsceremoni.  

Stupan och Café Solbo erbjuder en välbe- 
hövlig fridfull stund för både vuxna och barn och
är alltid öppna för besök.
  

   

 
 
 

 

          Till en början restes stuporna i Asien för att 
hedra stora härskare. Efter att Buddha gick bort för 
ca 2500 år sedan, infördes denna forntida tradition 
till buddhismen och har utvecklats till buddhismens 
viktigaste monument. Stupor förekommer i olika 
utformningar över hela Asien och innehåller ofta 
reliker från buddhistiska mästare. 
   

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Stupan symboliserar Buddhas rena sinne, som är 
föreningen av allomfattande kärlek och visdom. 
Den påminner oss om att vi människor kan förena 
ett gott hjärta med intelligensen inom oss själva.  
           Enligt Mahaparinirvana-sutran sade Budd-
han att en stupa gör att: 
 

”Många människors hjärtan blir lugna och glada” 
 

 

 
    
 Livets Träd 
The Tree of Life 

 

 
Stupan är en inspirationskälla 
och mötesplats för människor 
från alla kulturer, därför  
kallas den också  
Fredsmonument.  
 

Varje del av stupans konst-
närligt fulländade form har sin 
egen symboliska betydelse. 
Inuti stupan finns Livets Träd 
och ett bönehjul som snurrar.
I hjulet finns 350 miljoner
mantran (böneramsor) som
med varje varv ska sprida frid 
och lycka över världen.  

 

 
 

The Stupa 
A Buddhist Peace Monument 

 

The Stupa is situated at Solbo Buddhist Conference 
and Retreat center in Fellingsbro. It is a beautiful, 
exotic adornment set in the old farming countryside. 
The Stupa is regarded as a peaceful oasis by  
visitors from near and far. 
 

 

 
 

 
This first Stupa in Sweden is 11 meters high and 
constructed according to traditional Tibetan style, 
thanks to the initiative of Lama Ngawang. 

His Holiness the Dalai Lama consecrated 
the stupa in 1988 during an interreligious ceremony 
for peace. 
            The Stupa and Café Solbo offer a well 
needed peaceful break for both children and adults, 
and it is always open for visitors. 
 

Initially, stupas were erected in honour of great  
rulers. After the passing of the Buddha 2500 years 
ago, this ancient tradition was incorporated into the 
Buddhist tradition and has since then become Bud-
dhism’s most important monument. Stupas of  
various forms can be seen all over Asia. They often 
contain relics from Buddhist masters.  
   The Stupa symbolizes Buddha's pure mind, 
which is the union of all-embracing love and  
wisdom. It reminds us of uniting a good heart with 
the intelligence within ourselves.  


