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Stencirkeln är tolv stenar som står i cirkel runt en stor sten i dess centrum. Den stora stenen
väger 30 ton och vilar på tre mindre block. Den är ett flyttblock som kommit med inlandsisen
och sedan legat i gotländsk jord i över 10 000 år. Den grävdes fram i maj 2008 och placerades
i mitten av cirkeln i juli samma år. De tolv stående stenarna är granit från Skåne och fick sin
grundform i stenbrottet, i juni 2007, av mig, Linus Alfredsson. De kom till platsen i november
2007. De väger mellan fyra och tolv ton och är mellan fyra och sju meter långa. Vi grävde hål
för dem i september 2008. I dessa står nu stenarna. De väntar på att resas. Resningen sker i år.
Den sker för hand med hjälp av ett kedjelyftblock som hänger åtta meter upp i en ställning av
tre telegrafstolpar som surrats i toppen. Ställningen är förankrad i mittenstenen. Förankringen
gör att ställningen inte rör sig under resningen och när stenen väl är rest fungerar ställningen
som en säkring mot att stenen skulle falla åt något håll under sättningsarbetet. Arbetet har
utförts med stora maskiner, lastbilar, mindre maskiner, en arbetshäst, och våra egna händer.
Ju närmare den färdiga stencirkeln vi kommer desto mer handkraft använder vi. Alla hålen är
först grävda med minigrävare men sen efterformade för hand för att passa varje sten. Många
människor samarbetar, framförallt vid resningen av stenarna. Samarbetet spelar en viktig roll.
Stenarna kommer att formas för hand under lång tid, tills varje stens egen form kommer fram.
Det är viktigt att platsens känsla av balans mellan människans natur och naturen själv behålls.
Alla stenarna väger tillsammans över 120 ton. Cirkeln mäter 64m i diameter. Stenarna
kommer att resa sig mellan 3 till 5 meter ovan jord. Efterhuggningen pågår i minst 10-20 år.
Den står i en kulturmärkt beteshage vid Nygårds gård i Västerhejde, 5km söder om Visby, på
Gotland. Platsen är speciell. Fåren och lammen som går där tillhör platsen liksom stencirkeln.
För projektet och arbetet finns en projektgrupp på fem personer och för närvarande 29 ideellt
arbetande personer som i huvudsak kommer att resa sten men som redan hjälpt med grävning,
resningen av ställningen, utprovning av lyftteknik, byggnation mm. En stödförening med idag
ett 40-tal medlemmar har bildats. Projektansvarig är Linus Alfredsson.
Ekonomin som gjort detta möjligt består av tillit och personliga lån och gåvor i botten, alltså
privata pengar. Den stora biten är samarbete med företag genom sponsring i form av gåvor,
generösa rabatter och ekonomiska bidrag. Resten är ideellt arbete och som sagt tillit.
Om vi räknar på en budget på 1,7 miljoner så är 860 000 sponsring, 240 000 privata pengar
och 400 000 ideellt arbete. De 200 000 som saknas i denna budget kommer att finansieras
under de närmaste två åren och är en liten utställningspaviljong, ett par torrtoaletter och ett
förråd samt trycksaker och en utställning som berättar om hur stencirkeln kom till och varför.
Syftet med stencirkeln är att visa att vi som människor är stora och fria. Att vi kan göra det
som tycks omöjligt. Att vi kan samarbeta. Att vi kan skapa fred både inom oss och mellan oss.
Den erkänner människans samhörighet med allt levande och vårt ansvar för naturen. Den är
en bild av balans inom en människa, mellan människor och mellan människa och natur. Varje
sten av de tolv är en egen verklighet, ett eget sätt att se på världen. De tolv är precis som vi
människor olika, samtidigt som vi är delar av en mänsklighet. Alla tolv hör ihop i cirkeln,
mänskligheten. De förenas genom den stora stenen i mitten som innehåller allt som är unikt
och särskiljt i varje sten. Den stora stenen är den ofattbara verklighet som vi alla bär i vårt
hjärta. Stenen i mitten är universums och mänsklighetens hjärta, dess källa. Stencirkeln är en
bild av en stor människa. En bild av en stor och hel människa som vi hela tiden växer oss
fram till. Den är en bild av mänskligheten och en vision av en mänsklighet i balans och fred.

