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I SADEN:
Gickande plasmavirvl aJ
eller skickligt
Senomftird bluff?
Har nu gatan som fascinerat sa mi.nga lntligen
fhtt sin losning? Tvi konstnirer i 60-i"rsildern,
Douglas Bower och David Chorley, seger sig ligga
bakom de mystiska cirklarna. Om deras pistien-
de stdmmer beryder det ett bakslag for alla som
tagit fenomenet pi allvar. Men m5"nga wivlar pi
aft deras uppgifter forklarar hela gitan.

Anna Schytt, Folkvettredaktor och journalist

vid Riksradions vetenskapsredaktion, och Fredrik
Lindquist, frilansjournalist, besokte England i
somras for att soka sanningen bakom de mystiska
cirklarna.

dsta sittet att fl en overblick <iver
cirklarna ir att se dem frin luf-
ten. Vi hyrde ett sporrplan och

ftiljde efter en av 
"amatijrforskarna" pi

omridet, B*ry Taylor, nir han skulle

giira en av sina vanliga rekognoserings-
turer. Han hade fltt information om var

nya cirklar hade bildats och vi hangde pi.
Farden gick <iver de grcina kullarna

och sddesfalten kring Marlbourough,

Devizes och vd.sterut mot 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
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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 stcirre forma-
tion, 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 bcirjar med att beskrivaden enklas-
te 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 symmetriskt spiralformat m<ins-
ter med ett rydligt centrum.

Alltmer komplicerade
Det var i bclrjan av 8O-talet som enstaka
cirklar bcirjade dra till sig allt sttjrre upp-
mirksamhet. 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, sedan kom 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 pikto-
gram.

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 del-
former nedpressade i ett veteft.lt. Innan
sommaren var slut och skcirden var bdr-
gad hade ytterligare w5. storslagna pikto-
gram av samma ryp bildats.

De flesta cirklar bildas pi. natten. Ofta
har ljussken och hummande ljud rap-
porterats fran platser dil cirklar bildas.

Bara fusk?
Mer eller mindre allvarliga ftirscik har
gjorts att ftirklara hur cirklarna har bil-
dats, t el( att djur har rrampar ner sdden,

En hantel-formad cirkel-
fomation vid Morgan Hill,

som bildades ndr forskarna var
redo men dalen l ig idimma.

Vissa b<tnder ir irriterade
<iver alla nyfikna som

trampar ner siden,
andra tar intrdde till
cirklarna. Ett pund
ftir att se mysteriet

pi nera hill.
(Foto Anna Schytt)
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Steve Black hiir till dem som
tjdnar pengar pi cirklarna. Vi be-
talar 1 000 kronor fiir en timmes
cirkelspaning frin luften.
(Foto Fredrih Lindquist)

att det riir sig om svampangrepp, virvel-
vindar frin helikoptrar eller flygande
tefat som har landat. Ingen av dessa
ftirklaringar har varit sirskilt framgings-
rik.

Mingahar menat att alltihop er fusk.
Men trots att cirklarna ofta har legat i
anslutning till traktorspS.r har fuskteorin
som enda forklaring hittills bestdmt sla-

gits bort av alla som studerat fenomenet
pi. nara h5.ll.

Ett vdxande antal fusk-cirklar har vis-

serligen konstaterats varje ir men exper-
terna har ansett sig latt kunnaskilja dem
fran akta. Som slkra kennetecken har
angivits att strS.na i en dkta cirkel ir helt

oskadade och ligger i komplicerade spi-

ralm<inster, ofta i flera lager. StrS.na dr

inte brutna utan bara bojda och fortsdt-
ter att vdxa och mogna efterit. (Om de
inte blir nedtrampade i efterhand av
nyfi kna cirkelentus iaster ftirstis.)

Manniskotillverkade varianter har
avslojats genom splr av fcitter och skador

pi sdden frin eventuella redskap som
anvdnts vid tillverkningen. De som an-

vd.nt en pile i mitten for att med en lina

kunnagi runt i fina cirklar har ocksildtt

avsliijats p.g.a. hilet i marken som p5"len
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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 omfatt-
ningen. Douglas Bower och David Chor-
ley sdger sig ligga bakom 200, och enbart
i England har omkring 2 000 fall rap-

POrterats.
An vet man inte exakt vilka 200 brit-

tiska cirklar konstnirerna har giort. Seri-
iisa forskare och amattirer iinskar nu
inget hellre dn att f3. inventera kanda
cirklar och reda ut vilka olika bluffrnaka-
re st5.r for och sen analysera de som blir
kvar. Dessvd.rre har konstni.rerna inte
velat medverka i en sidan genomging.
De har bara velat visat upp metoden att
trampa cirkelmcinster i TV och di istad-
kommit ganska klumpiga m<inster. Med
plankor fastsatta pi skorna och sikten pi
skirmmcissorna fcir att kunna ta ut raka
linjer. De har inte ens i fullt dagsljus
kunnat <iverryga cirkelforskarna om att
det Ir de som under mcirka nc.tter lyckats
skapade eleganta och avancerade mcinst-
ren i sdden.

Vetenskapl i6a f 6rklari 4far
F cirvinansvdrt fh vetenskapliga anstring-
ningar har gj ons att fiirklara fenomenen.
Forskarna har inte velat eller vi.gat ge sig
in i denna av mystiker och massmedier-
si exploaterade fr\a. Inga systematiska

geovetenskapliga unders<ikningar av
"nedslagsplatserna" 

hade gjons ndr vi
var der. Ingen fullstendig statistik over
cirkelbildningar, sddesslag och vdderlek
vid bildandet finns.

Mangder av rykten och spekulationer
har florerat kring hur elektroniska appa-
rater piverkas inom cirklarna. En ljud-
tekniker frin BBC rikade exempelvis ut
fiir att hans mikrofon inte fungerade i
cirkeln men vd.l utanftir. 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 verk-
ligen underscika fenomenet.

Men det finns undantag: Dr Terence
Meadrn, fysiker som sedan tio ir arbetar
med meteorologi och fcirestir ett litet
institut ftir forskning kring stormar och
tornador i scidra England. Han har dgnat
sig it cirklarna sedan 19S0 och givit ut
tre biicker om fenomenet. En av dessa d.r
en konferensrapport frin ett forskarmci-
te 1990 om cirklarna, dar bide amatcirer
och etablerade forskare deltog.

ForckningJsstationen pa kullen
Pa en hojd mitt ute i det boljancie Syd-
engelska landskapet sydvdst om Marl-
bourgh stir Terence Meadens lilla forsk-
ningsstation. En husvagn, en vlderbur
och en mast med en snurrande radar.

Har ftirsilker Meaden och hans med-
hjalpare, varav minga ar frivilliga, art
spira de krafter som skapar cirklarna.
Han anvdnder fcirutom radar och vd.der-
observationer 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 hade hoppats kunna avbilda en cirkels
upphovsmakare med. Oavsett om det
var mdnniskor eller andra fysikaliska kraf-
ter.

Meadens och Ohtsukis teori d.r att
cirklarna skapas av ett hittills okent at-
mosfiriskt fenomen. Roterande pelare
av joniserad luft. Ett slags plasmavirvlar,
beslaktade med klotblixtar, som uppstir
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under sdrskilda meteorologiska forhil-
landen. Det kulliga landskapet kan spela
en viss roll for att rdtta turbulensen i
luftlagren ska uppsti.

Teorin f5"r ett visst stiid av Erik rl{ita-

/zs, plasmafysiker vid Forsvarets forsk-
ningsanstalt (FOA):

- Cirklarna kan bara forklaras med
att det dr sjdlvmagnetiserade plasmastruk-
turer, lufrvirvlar der en del av luften har
slit i ts scinder isina bestindsdelar. Mole-
kyler har blivit elektroner och joner. Det
rd.cker med att en pi hundratusen ge-
nomgir en sidan forlndring fo. att de
har fftt sin naturvetenskapliga forkla-
ring, sdger Terence Meaden, som st5.r
helt fast vid sin tolkning. Aven efter
konstndrernas avslcjj ande.

'Ufolo6lerna' splittrade
Vi tittade pi nagra cirklar i sodra E^g-
land tillsammans med Paul Fuller, som
tillhor de mer vetenskapligt inriktade
ufologerna i England. Fuller d.r egentli-
gen statistiker, men dgnar all sin fritid it
cirkelfenomenen. Hans ungkarlslya dr
proppfull av bcicker, bilder, videofilmer
och arkiv kring de mystiska cirklarna.

Cirkelfenomenen har delat de brittis-
ka ufologerna i wi lager. Det ena lagret
dr de skeptiska ufologerna som glrna vill
forsoka ftirklara mirkliga fenomen, men
inte tror att det 1r tefat och utomjording-
ar som halsar pi. Till dem hor Paul
Fuller. Sen finns det en mer ortodox
grupp som glrnavill tro att nigon ftirso-
ker kommunicera med oss och de dr arga
pi sina kritiska kollegor.

- Vi har hela tiden hevdat att det
miste finnas en vetenskaplig fiirklaring,
sdger Paul Fuller, och vi tror att Meadens
teorier om att det dr en atmosfd.riskvirvel
som skapar cirklarna d.r till 99 o/o ritt.
Det finns s5. m5,nga cigonvittnen till hur
cirklar har bildats och de som forrfaran-
de tror pi att det d.r flygande tefat som
har varit framme blundar bara ftir obe-
kvema bevis.

- Vi rycker att det her ar en mycket
fascinerande och viktig upptlckt, sdger
han, ftir plasmavirveln som ger upphov
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Mtinstren har med iren blivit alltmer
komplicerade.

till de her cirklarna lyser pi kvtllen och
folk som ser dem kan mycket val rro arr
de ser ett ufo. Vi har omtolkat ni.gra av
v5.ra "bc.sta" 

ufo-fall, tillfillen nd.r ufon
har rapporterats i ndrheten av bilar och
bilmotorer har stannat.

Fuller fcirklarar att de si. kallade ufon
som d5. har setts skulle kunna vara sS"dana
har plasmavirvlar. Eftersom de c.r elek-
trodynamiska fenomen d.r det helt lo-
giskt att bilarnas elsystem, som blivit helt
ftirstorda vid de har tillfrllena, i sjtlva
verket har piverkats av plasmavirvlarna.

- Se Meadens teori kanske forklarar
w5. saker i stdllet ftir bara en och det

rycker vi ar jdttespdnnande, sdger Paul
Fuller.

New agJe
Cirklarna drar till sig stora skaror an-
hengare av allsk<ins new age-mystik. Har
har man c.ntligen frtt det "siutgiltiga

beviset" fijr existensen av andliga dimen-
sioner eller utomjordisk intelligens.

En del menar att cirklarna dr gynn-
samma for healing, andra soker kraftlin-
jer med slagruta och somliga pistir sig
t.o.m. kunna ra emot telepatiska medde-
landen frin kosmos ndr de mediterar i
mitten av en cirkel.

Vid det har laget finns flera olika
grupperingar av mer eller mindre sjdlv-
utnd.mnda cirkelexperrer som konku rre-
rar med varandra. Och trots all andlighet
irstd.mningen ganska hatsk. Man ankla-
gar varandra ftir att fcirst<ira bevis, skick-
ar hatbrev och hotar med fonalsproces-
ser. 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 me-
nar att sjdlva forskningen fLr sti tillbaka
fiir arbetet att skapa publicitet och silja
bcicker.

Hela hervan av ockultism har ocksi
medftin att m5.nga seririsa vetenskaps-
min dr veldigt reserverade och undviker
att befatta sig med fenomenet.
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Miinstren frin tre piktogram fr5.n 1990, alla 6ver 100 meter linga.

Finns det di liknande fenomen i an-
dra lander? Ja, det har rapporterats cirk-
lar frin bl a USA, Kanada, Japan och
flera lender i Europa. I Sverige upptick-
res en cirkel utanftir Hjortkvarn iNerke
1972.

Nyligen bildades i Sverige en kon-
taktgrupp som gd.rna vill ha in rapporter
om cirklar om nigon ser en i Sverige.
Gruppen bestir av en 

"ufolog" (Cla"t

Suahn som dr ordf<irande i UFO-
Sverige), en meteorolog och plasmafysi-
kern Erik'Witalis.

Okritiska massmedier
I England har massmedierna rlskat att
berdtta om fenomenet. Nar vi var i Eng-
land 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<isa forskare som fiirsijker skapa reda
i vad det dr som sker.

Nu nlr tv5. konstnd.rer trdtt fram rycks
mediernavara lika okritiska i sin rappor-
tering. Skadeglatt och triumferande ba-
sunerar bide brittiska och svenska medi-
er ut att allt ar bluff. Utan kritiska frigor.

Bower och Chorley sdger att 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 borja-

detjinapengar pivad de ansigv ara deras
cirkiar bestd.mde de sig fiir att avsloja det
hela. Bra betalt lar de ha fatt av tidningen
Today, som fick 

"storyn".

'Vad var det vi sa!'
Det lar vdl knappast bli lettare nu att fh
pengar och stod tillserids forskning kring
cirkiarna i sdden.

Redan tidigare har det varit mowind.
Geologer, geofysiker, statistiker och bio-
loger; minga hade behcivts ftir att skapa
klarhet, men de flestaforskare harskrimts
bort av att cirklarna samlar si minga
mystiker, ufo-frdlsta och andra stollar
kring sig.

Och sen ndr wi konstnd.rer i skdrm-
miissor dyker upp och fir massmedierna
att okritiskt forklara att allt var blufl ja,
di gir det bra for forskarna art fcirnum-
stigt saga: "vad 

var det vi sa!".

Anna Schytt

Fredih Lindqaist
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Gatfulla ringar
bara lurendrderi
Mtinster i vetefilt resultat av

t0l{D0ll (APl bijcker om uromjordiska fe-
O Gitan om vad som orsa- nomen, dr intc ovcrtygad efter
kat mystiska ringar i vetefilt Chorlcys uppvisning.-
i siidra England har fitt en
l6sning. Det pistAr i alla fall Pihitf
tvi mln som s_dger att de lig Pi cn ging kunde man
bakom elt omfattande luren- se allt som dr brukligr vid ctt
drejeri. Men fortfararrde finns pihitt. Det finns inget som
m : i n n i s k n r  q o m  h i i w r l e r  q t t  A . , - . r .  - . -  . . . 1  t i ^ r - -

skdmtlynne
sie University, Halifax, Kana-
da, mcnar alt lorklaringen 1
inte stemmer heller. I

Byige Yirrdrr I
Meaden leder en sirskild

grupp som undersiikt ringar-

T._r11 _Dcls 1i1 gir ur.pi
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