GIRKLAR
I SADEN:
oo

Gickande plasmavirvlaJ
eller skickligt
Senomftird bluff?
Har nu gatansom fascineratsami.ngalntligen
fhtt sin losning?Tvi konstnirer i 60-i"rsildern,
DouglasBower och David Chorley,segersig ligga
bakom de mystiskacirklarna.Om deraspistiende stdmmerberyderdet ett bakslagfor alla som
tagit fenomenetpi allvar.Men m5"ngawivlar pi
aft derasuppgifter forklarar hela gitan.
Anna Schytt,Folkvettredaktoroch journalist
och Fredrik
vid Riksradionsvetenskapsredaktion,
Lindquist,frilansjournalist,besokteEngland i
somrasfor att sokasanningenbakom de mystiska
cirklarna.
dstasittet att fl en overblick <iver
cirklarna ir att se dem frin luften. Vi hyrde ett sporrplan och
"amatijrforskarna"
pi
ftiljde efter en av
omridet, B*ry Taylor, nir han skulle
giira en av sina vanliga rekognoseringsturer. Han hade fltt information om var
nya cirklar hade bildats och vi hangde pi.
Farden gick <iver de grcina kullarna
och sddesfaltenkring Marlbourough,
Devizes och vd.sterutmot Bath. Vi sig
minga cirklar och miinster, mer eller
mindre komplicerade. De nya dr jiimna
och fina, de gamla dr scindertrampade
och tilltufsade.
Den fiirsta vi ser ir en ring med en
4

cirkel inuti och ett skaft som sticker ut.
Tvi minniskor gir runt inne i cirkeln
och tittar pi den pi nlra h5.ll.
Den andra Ir en mycket stcirreformation, det 1r tvi stora cirklar med en
diameter pi kanske 20 meter. Inne i
cirklarna dr sdden helt nerplattad i ett
spiralformat mcinster.
Men vad dr det vi ser egentligen?
Vi bcirjarmed att beskrivadenenklaste varianten: I ett s:idesf:ilt uppticks en
morgon en rund flack av liggande sdd.
Cirkeln har skarpt tecknade kanter och
diametern kan vara frin nigon enstaka
meter upp till 20 eller 30 meter. De
enskilda strina ir inte brutna. utan ofta

bojda fri.n roten och uppit och sd.den
bildar ett symmetrisktspiralformatm<inster med ett rydligt centrum.

Alltmer komplicerade
Det var i bclrjan av 8O-taletsom enstaka
cirklar bcirjadedra till sig allt sttjrre uppmirksamhet. Sedan dess har det hela
utvecklats. Inte bara genom att antalet
bildade cirklar hela tiden har cikat, utan
ocksi genom att alltmer komplicerade
former har uppstitt genom iren. Ftjrst
var det cirklar, sedankom cirklar med en
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ring runt om. Sen la sig cirklarna i rad,
eller som prickarna i femman pi en
tirning.
Begreppet cirkel rc.ckte inte lengre
till. Man borjade i st:illet tala om piktogram.
Si kom sommaren 1990 och slog alla
rekord. I England noterades omkring
600 olika fiirekomster. Och den 12 juli
uppstod en formation som slog de mest
erfarna cirkelobservatiirer med hapnad.
Bilderna frin Alton Barnes i landskapet
Wiltshire gick runt i vlrldspressen. De
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visade ett piktogram med 18 olika delformer nedpressadei ett veteft.lt. Innan
sommaren var slut och skcirdenvar bdrgad hade ytterligare w5.storslagnapiktogram av samma ryp bildats.
De flestacirklar bildas pi. natten. Ofta
har ljussken och hummande ljud rapporterats fran platser dil cirklar bildas.

Bara fusk?
Mer eller mindre allvarligaftirscikhar
gjorts att ftirklarahur cirklarnahar bildats,t el(att djur har rramparnersdden,

En hantel-formadcirkelfomation vid MorganHill,
som bildades ndr forskarna var
redo men dalen lig idimma.
Vissa b<tnderir irriterade
<iveralla nyfikna som
trampar ner siden,
andra tar intrdde till
cirklarna. Ett pund
ftir att se mysteriet
pi nera hill.
(Foto Anna Schytt)

Steve Black hiir till dem som
tjdnar pengar pi cirklarna. Vi betalar 1 000 kronor fiir en timmes
cirkelspaning frin luften.
(Foto Fredrih Lindquist)

lemnar efter sig. Flera ginger har ocksi
bluffrnakare blivit tagna pi bar glrning
nfu de under mcirka sommarndtter gitt
och trampat ner sdden i symmetriska
m<inster.
Ett problem ftir dem som menar arr
alltihop ?ir fusk ir att fiirklara omfattningen. Douglas Bower och David Chorley sdgersig ligga bakom 200, och enbart
i England har omkring 2 000 fall rap-

att det riir sig om svampangrepp,virvelvindar frin helikoptrar eller flygande
tefat som har landat. Ingen av dessa
ftirklaringar har varit sirskilt framgingsPOrterats.
rik.
An vet man inte exakt vilka 200 britMingahar menat att alltihop er fusk.
tiska cirklar konstnirerna har giort. SeriMen trots att cirklarna ofta har legat i
iisa forskare och amattirer iinskar nu
anslutning till traktorspS.rhar fuskteorin inget hellre dn att f3. inventera kanda
som enda forklaring hittills bestdmt sla- cirklar och reda ut vilka olika bluffrnakagits bort av alla som studerat fenomenet
re st5.rfor och sen analyserade som blir
pi. nara h5.ll.
kvar. Dessvd.rrehar konstni.rerna inte
Ett vdxandeantal fusk-cirklar har visvelat medverka i en sidan genomging.
serligenkonstateratsvarje ir men exper- De har bara velat visat upp metoden att
terna har ansettsig latt kunnaskilja dem
trampa cirkelmcinsteri TV och di istadfran akta. Som slkra kennetecken har
kommit ganskaklumpiga m<inster.Med
angivits att strS.nai en dkta cirkel ir helt
plankor fastsattapi skorna och sikten pi
oskadadeoch ligger i komplicerade spi- skirmmcissorna fcir att kunna ta ut raka
ralm<inster,ofta i flera lager. StrS.nadr linjer. De har inte ens i fullt dagsljus
inte brutna utan bara bojda och fortsdt- kunnat <iverrygacirkelforskarna om att
ter att vdxa och mogna efterit. (Om de
det Ir de som under mcirka nc.tterlyckats
inte blir nedtrampade i efterhand av skapadeelegantaoch avancerademcinstnyfi kna cirkelentusiaster ftirstis.)
ren i sdden.
Manniskotillverkade varianter har
avslojatsgenom splr av fcitter och skador Vetenskapl i6a f 6rklari
4far
pi sdden frin eventuella redskap som
F cirvinansvdrt fh vetenskapligaanstringanvdntsvid tillverkningen. De som anningar har gj ons att fiirklara fenomenen.
vd.nten pile i mitten for att med en lina
Forskarna har inte velat eller vi.gat ge sig
kunnagi runt i fina cirklar har ocksildtt
in i denna av mystiker och massmedieravsliijatsp.g.a. hilet i marken som p5"len si exploateradefr\a. Inga systematiska
6

geovetenskapligaunders<ikningar av
"nedslagsplatserna"
hade gjons ndr vi
var der. Ingen fullstendig statistik over
cirkelbildningar, sddesslagoch vdderlek
vid bildandet finns.
Mangder av rykten och spekulationer
har florerat kring hur elektroniskaapparater piverkas inom cirklarna. En ljudtekniker frin BBC rikade exempelvisut
fiir att hans mikrofon inte fungerade i
cirkeln men vd.lutanftir. Han gick fram
och tillbaka em trettiotal ginger med
samma resultat. Men inga mdtningar
blev gjorda och ingen geofysiker blev
tydligen tillrackligt nyfiken fiir att verkligen underscikafenomenet.
Men det finns undantag: Dr Terence
Meadrn, fysiker som sedantio ir arbetar
med meteorologi och fcirestir ett litet
institut ftir forskning kring stormar och
tornador i scidraEngland. Han har dgnat
sig it cirklarna sedan 19S0 och givit ut
tre biicker om fenomenet. En av dessad.r
en konferensrapport frin ett forskarmcite 1990 om cirklarna,dar bide amatcirer
och etableradeforskare deltog.

ForckningJsstationenpa kullen
Pa en hojd mitt ute i det boljancie Sydengelska landskapet sydvdst om Marlbourgh stir Terence Meadens lilla forskningsstation. En husvagn, en vlderbur
och en mast med en snurrande radar.
Har ftirsilker Meaden och hans medhjalpare, varav minga ar frivilliga, art
spira de krafter som skapar cirklarna.
Han anvdnder fcirutom radar och vd.derobservationer ocksi videokameror.
I nigra veckor har han haft besirk av
en plasmafysiker fri.n Japan, professor
Yoshi-Hiho Ohtsuki. Han hade bl a med
sig en infrarcidklnslig videokamera,som
de hadehoppats kunna avbilda en cirkels
upphovsmakare med. Oavsett om det
var mdnniskor ellerandrafysikaliskakrafter.
Meadens och Ohtsukis teori d.r att
cirklarna skapasav ett hittills okent atmosfiriskt fenomen. Roterande pelare
av joniserad luft. Ett slagsplasmavirvlar,
beslaktademed klotblixtar, som uppstir
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under sdrskilda meteorologiskaforhillanden.Det kulliga landskapetkan spela
en viss roll for att rdtta turbulensen i
luftlagren ska uppsti.
Teorin f5"rett visst stiid av Erik rl{ita/zs,plasmafysiker vid Forsvarets forskningsanstalt(FOA):
- Cirklarna kan bara forklarasmed
att det dr sjdlvmagnetiserade
plasmastrukturer, lufrvirvlar der en del av luften har
slititsscinderisina bestindsdelar.Molekyler har blivit elektroneroch joner. Det
rd.ckermed att en pi hundratusen genomgir en sidan forlndring fo. att de
har fftt sin naturvetenskapligaforklaring, sdger Terence Meaden, som st5.r
helt fast vid sin tolkning. Aven efter
konstndrernasavslcjjande.
'Ufolo6lerna'
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splittrade
Vi tittade pi nagra cirklar i sodra E^gland tillsammans med Paul Fuller, som
tillhor de mer vetenskapligt inriktade
ufologerna i England. Fuller d.regentligen statistiker,men dgnarall sin fritid it
cirkelfenomenen. Hans ungkarlslya dr
proppfull av bcicker,bilder, videofilmer
och arkiv kring de mystiskacirklarna.
Cirkelfenomenenhar delat de brittiska ufologerna i wi lager. Det ena lagret
dr de skeptiskaufologernasom glrna vill
forsokaftirklara mirkliga fenomen, men
inte tror att det 1r tefat och utomjordingar som halsar pi. Till dem hor Paul
Fuller. Sen finns det en mer ortodox
grupp som glrnavill tro att nigon ftirsoker kommunicera med ossoch de dr arga
pi sina kritiska kollegor.
- Vi har hela tiden hevdat att det
miste finnas en vetenskaplig fiirklaring,
sdgerPaul Fuller, och vi tror att Meadens
teorierom att det dr en atmosfd.riskvirvel
som skapar cirklarna d.r till 99 o/o ritt.
Det finns s5.m5,ngacigonvittnentill hur
cirklar har bildats och de som forrfarande tror pi att det d.rflygande tefat som
har varit framme blundar bara ftir obekvema bevis.
- Vi rycker att det her ar en mycket
Mtinstren har med iren blivit alltmer
fascinerandeoch viktig upptlckt, sdger
komplicerade.
han, ftir plasmavirvelnsom ger upphov
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till de her cirklarna lyserpi kvtllen och
folk som ser dem kan mycket val rro arr
de ser ett ufo. Vi har omtolkat ni.graav
"bc.sta"
v5.ra
ufo-fall, tillfillen nd.rufon
har rapporteratsi ndrheten av bilar och
bilmotorer har stannat.
Fuller fcirklarar att de si. kallade ufon
som d5.har settsskullekunna varasS"dana
har plasmavirvlar.Eftersom de c.relektrodynamiska fenomen d.r det helt logiskt att bilarnaselsystem,som blivit helt
ftirstorda vid de har tillfrllena, i sjtlva
verket har piverkats av plasmavirvlarna.
- SeMeadensteori kanskeforklarar
w5. saker i stdllet ftir bara en och det
rycker vi ar jdttespdnnande,sdgerPaul
Fuller.

New agJe
Cirklarna drar till sig stora skaror anhengareav allsk<insnew age-mystik.Har
har man c.ntligen frtt det "siutgiltiga
beviset"fijr existensenav andligadimensioner eller utomjordisk intelligens.
En del menar att cirklarna dr gynnsammafor healing,andrasokerkraftlinjer med slagruta och somliga pistir sig
t.o.m. kunna ra emot telepatiskameddelanden frin kosmos ndr de mediterar i
mitten av en cirkel.
Vid det har laget finns flera olika
grupperingar av mer eller mindre sjdlvutnd.mndacirkelexperrersom konku rrerar med varandra.Och trots all andlighet
irstd.mningenganskahatsk.Man anklagar varandra ftir att fcirst<irabevis,skickar hatbrev och hotar med fonalsprocesser. Bakgrunden kan vara att det ocksi
finns en renr kommersiell aspekt i det
hela. Lilaom Terence Meaden har flera
av de engagerade
getr ut bricker.De som
silt bdst har haft upplagor pi omkring
250 000 exemplar.
Det finns nu kritiska riister som menar att sjdlvaforskningen fLr sti tillbaka
fiir arbetet att skapapublicitet och silja
bcicker.
Hela hervan av ockultism har ocksi
medftin att m5.ngaseririsavetenskapsmin dr veldigt reserveradeoch undviker
att befattasig med fenomenet.
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Miinstren frin tre piktogramfr5.n1990,alla6ver 100 meterlinga.
Finns det di liknande fenomen i andra lander?Ja,det har rapporteratscirklar frin bl a USA, Kanada, Japan och
flera lender i Europa. I Sverigeupptickresen cirkel utanftir Hjortkvarn iNerke
1972.
Nyligen bildades i Sverige en kontaktgrupp som gd.rnavill ha in rapporter
om cirklar om nigon ser en i Sverige.
"ufolog" (Cla"t
Gruppen bestir av en
Suahn som dr ordf<irande i UFOSverige),en meteorolog och plasmafysikern Erik'Witalis.
Okritiska massmedier
I England har massmediernarlskat att
berdttaom fenomenet.Nar vi var i England i somras fick vi se ett storr antal

BBC-inslag, som Paul Fuller spelat in,
och vi ldste massor av artiklar.
Okritisk berd.ttade
m assmedierna
helst
om ufon, mystiska meddelanden frin
rymden och nigon gang ibland om de
seri<isaforskare som fiirsijker skapa reda
i vad det dr som sker.
Nu nlr tv5.konstnd.rertrdtt fram rycks
mediernavaralika okritiska i sin rapportering. Skadeglatt och triumferande basunerarbide brittiska och svenskamedier ut att allt ar bluff. Utan kritiska frigor.
Bower och Chorley sdgeratt de fick
iden till det hela medan de bida arbetade
i Australien pi 60-talet. Di dok det
ndmligen upp sidana har cirklar isdden,
1966 i Queensland. Sedan flyttade de
hem till England och sedan I97S har de

varit ute och ritat cirklar p5.nc.tterna.
Men nir de sig att fler och fler borjadetjinapengar pivad de ansigv araderas
cirkiar bestd.mde
de sig fiir att avslojadet
hela.Bra betalt lar de ha fatt av tidningen
"storyn".
Today, som fick
'Vad var det vi
sa!'
Det lar vdl knappast bli lettare nu att fh
pengaroch stod tillseridsforskningkring
cirkiarna i sdden.
Redantidigare har det varit mowind.
Geologer,geofysiker,statistikeroch biologer; minga hade behcivtsftir att skapa
klarhet, men de flestaforskareharskrimts
bort av att cirklarna samlar si minga
mystiker, ufo-frdlsta och andra stollar
kring sig.
Och sen ndr wi konstnd.reri skdrmmiissordyker upp och fir massmedierna
att okritiskt forklara att allt var blufl ja,
di gir det bra for forskarna art fcirnum"vad
stigt saga:
var det vi sa!".
Anna Schytt
Fredih Lindqaist
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Gatfullaringar
baralurendrderi
Mtinster i vetefilt
t0l{D0ll (APl
O Gitan om vad som orsakat mystiska ringar i vetefilt
i siidra England har fitt en
l6sning. Det pistAr i alla fall
tvi mln som s_dger
att de lig
bakom elt omfattande lurendrejeri. Men fortfararrde finns
m:innisknr
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resultat av skdmtlynne

bijcker om uromjordiska fenomen, dr intc ovcrtygadefter
Chorlcys uppvisning.-

sie University, Halifax, Kanada, mcnar alt lorklaringen 1
inte stemmer heller.
I

Pihitf
Pi cn ging kunde man
se allt som dr brukligr vid ctt
pihitt. Det finns inget som

Byige Yirrdrr
I
Meaden leder en sirskild
grupp som undersiikt ringar-

A.,-.r.

Svahn, C: Konstiga cirklar. UFO-Akruellt 3, 4-8
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