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Maria i Roma är ett andligt skulpturprojekt och innebär att en Mariaskulptur huggs fram för 
hand ur ett kalkstensblock placerat på fundamentet till Marias altare i Mariakoret i ruinen av 
cisterciensermunkarnas gamla klosterkyrka från 1100-talet, vid Roma Kungsgård på Gotland. 
 
Hela arbetet har inneburit att inom mig skapa en tydlig och klar bild, och sedan att låta den 
bilden också bli tydlig i mitt liv genom att leva den sanning som bor inom mig. Genom detta  
arbete kan jag sedan utan ansträngning hugga bort flisa för flisa och frilägga den sanning som 
bor inom oss alla: den som älskar oss bor inom oss och föder vårt klara ljus.  
Vi är hela. Vi är ett. Låt oss minnas. Låt oss stråla. 
 
Nedanstående rader skrev jag innan jag började: 
 
”Maria är för mig den energi som inom oss föder sanning och medvetenhet. 
Maria är också människans mottagande och accepterande av sanningen och verkligheten. 
Att på platsen, en helig plats, ett heligt rum, skapa en bild, en boning åt henne innebär ett 
möte som påverkar både platsen och de människor som är och blir delaktiga. 
 
Vi är alla delaktiga, ingenting är i sig självt, utan vi är alla och tillsammans med allt förenade. 
När en del påverkas så påverkas helheten. Om vi förändrar vårt sätt att se världen så förändras 
vi, dvs. grunden för vår verklighetsuppfattning har förändrats och vi med den - och också hela 
världen är en ny värld.” 
 
Och det är för mig sant än idag. 
 
Stenen som blev Maria är gotländsk kalksten från Slite stenhuggeri, den är ljust vitgrå med en 
svag rosa ton och vägde 1340 kg. Jag har nog huggit bort minst 140 kg. 
 
Idén att hugga Maria på den här platsen kom till mig från Tomas Boström våren 2002, när jag 
för honom berättade om stenen som kommit till mig och som det bodde en Maria i. 
I samarbete med Intresseföreningen Roma Kungsgård blev detta skulpturprojekt verklighet. 
Intresseföreningen har sedan dess upphört.  
 
Arbetet att hugga fram Maria började på våren 2003. Arbetet har skett för hand och blev 
färdigt hösten 2007. Lördagen den 24 maj 2008 invigdes skulpturen officiellt. 
De möten som skett under tiden som arbetet pågått är en självklar del i skulpturen/händelsen. 
 
Finansieringen av detta projekt sker fortfarande genom ditt och andra människors stöd. 
Genom att köpa en andel i skulpturen, i form av ett delägarbevis, för 200 kr. 
Om du vill köpa en andel i Maria skulpturen och stödja projektet så kontakta mig. 
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