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bedre gardsdrift
over alle grenser

- Magi eller
menneskeverk?
ENGLAND: Såkalte kornsirkler er et fenomen som
ofte oppstår i engelske
kornåkre. Er det fantestreker lagd av mennesker eller finnes det noe
magisk bak?
Erling Mysen
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i er midt inne i en feit
engelsk hveteåker
utenfor byen Hun-

gerford. Aksene er tunge og
avlingen tegner til minst et
tonn pr. dekar. Vi har betalt
bonden et par pund for å
følge sprøytesporene inn
åkeren, og er ikke alene. En
busslast med franskmenn er
foran oss. Og der inne i åkeren, ligger hveten flat i et flettemønster. Det vil si stående
og liggende hvete har en systematisk form som danner en
spesiell sirkel. Det hele har
en diameter på nær 80 meter.
I sentrum er en mindre sirkel.

Rundt denne er en femarmet
stjerne av stående korn. Helt
ytterst er 10 legdepartier i
dråpeform med små sirkler
rundt.
Franskmennene befinner
seg midt inn i sirkelen. Det
vil si det er flest damer.
Smykkene har de tatt av seg
og lagt helt i sentrum. Medbrakte vannflasker ligger
rundt disse igjen. Og selv står
de hånd i hånd i en sirkel. De
synger. Det er noe religiøst
over det hele her inne i korn-

åkeren rett nedenfor ruinene
til kirken St Martins Chapel.

Ikke bare i korn
”Kornsirkler” eller ”crop
circle” på engelsk er spesiell
legde som danner et mønster. Det engelske uttrykket
er bedre enn det norske da
dette ikke bare skjer i korn.
Slike sirkler kan også oppstå
i for eksempel raps, lin, mais,
bønner, poteter, gulrot, ris,
siv og lyng. Lignende fenomen er også funnet i snø og
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s 7. Juli 2007 oppstod

s

denne uvanlige formasjonen i en hveteåker
i Wiltshire. Merk størrelsen, det er 24 meter
avstand mellom
sprøytesporene i åkeren. Foto: Eva Marie
Brekkestø.
Denne kornsirkelen fra 17. juli 2008 i
Wiltshire er en spesiell variasjon av et
keltisk kors. Før gruppen med folk på bildet
gikk inn i den indre
sirkelen, var det ingen
inngang eller spor inn til
denne. Foto: Eva Marie
Brekkestø.

sand. Begrepet ”sirkel”
er noe misvisende selv
om formen svært ofte
inneholder en eller flere
sirkler. Men her er stor variasjon av form og mønstre og
de er aldri helt like.
Størrelsen på sirklene varierer også mye. Store kornsirkler kan være flere hundre
meter lange og vanskelig å få
oversikt over fra bakkenivå.
Først opp i et fly ser du det
hele.
Kornsirkler er egentlig et
gammelt fenomen selv om
antall observerte sirkler er
mye høyere i seinere år enn
tidligere. En kjent historisk
beretning om fenomenet er
fra en havreåker i England i
1678.

Whiltshire + juli = kornsirkler
Rundt halvparten av rapporterte kornsirkler i verden er
i England. De fleste av disse
finnes innenfor et begrenset
område i fylket Wiltshire
vest for London. Som regel er
det hveteåkre som er vert for
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sirklene og juli er den store
måneden. Men den engelske
kornsirkelsesongen starter
allerede under blomstringen av høstraps i april/mai.
Deretter overtar åkre av vinterbygg i juni før det topper
seg i hveteåkre og avsluttes i
maisåkre i september/oktober. Spesielt for Wiltshire er
dessuten at form og mønster på sirklene ofte er mer
avansert enn andre steder.
Hver sommer valfarter derfor kornsirkelturister fra alle
verdensdeler hit for å få oppleve fenomenet. Om morgen
flyr man over området for
å rapportere eventuelle nye
funn. En egen kornsirkelkafe
i Yatesbury ikke langt fra historiske i Avebury fungerer
som et slags senter for fenomenet. Ved Avebury ligger
store nesten 5000 år gamle
mytiske steinsirkler. Ofte får
de selskap av nye sirkler i
fersk kornlegde.

Norsk spesialist
Det er ettermiddag og Eva
Marie Brekkestø slapper
av med kaffe og kake på
kornsirkelkafèen. Brekkestø
er lærer i Bærum, men har
skrevet to bøker om kornsirkler, ”Kornsirkler, verdens
vakreste mysterium” og
”Kornsirkler, underverk i
åkeren”. Den siste er nylig
utkommet på Vega forlag.
Eva Marie tilbringer juli
hver sommer i Wiltshire. Det
har hun gjort i over 10 år.
Ved enkelte anledninger har
hun vært den første inn i en
ny kornsirkel.
– Det er spennende og gir

Eva Marie Brekkestø fra Bærum
har gitt ut to bøker om kornsirkler.
Hun er også sentral i det norske
nettstedet om fenomenet.

Mange valfarter inn i kornsirklene for å
oppleve dem på nært hold. En del kornbønder blir naturlig nok sinte og jager
dem som prøver, mens andre prøver å
tjene noen kroner på skadene.

en spesiell følelse å være
inne i en kornsirkel. Noen får
en egen energi eller lykkefølelse, forklarer Eva Marie.
I 1997 så hun et bilde av
en kornsirkel i et tidsskrift.
Bildet ville ikke slippe tak og
hun bestemte seg for å finne
ut hva slags fenomen dette
var.
– Jeg trodde jeg relativt
fort skulle komme til bunns i
dette. Det har jeg ikke klart,
selv om vi vet mye mer i dag
enn på 90-tallet, sier læreren
fra Bærum.
Det vil si mange tror at
kornsirkler lages av mennesker, og en del er også lagd
av oss. Noen lages eksempelvis i full åpenhet til bruk i
reklame.
– Det er mulig å avsløre
hvilke kornsirkler som er
lagd av mennesker og hvilke
som ikke er. Kornsirkler i
raps med stive, tykke perfekt bøyde stengler kan for
eksempel umulig være lagd
av mennesker, mener Eva
Marie.

lyskuler og ufo-lignende
observasjoner. Utenomjordiske vesener, spesielle
naturfenomen, militæret sin
testing av avansert teknologi
er også mulige forklaringer.
Til og med Gud får skylda
for disse underverkene.
Spesielt er at kornsirkler
ofte viser avansert matematikk eller geometri. Men de
viser også symboler fra flere
ulike kulturer og religioner.
Et eksempel er Mayakulturen i Sør-Amerika. Mayaene
lagde en avansert form for
kalender som slutter rett før
jul i 2012. Ingen vet akkurat hvorfor eller hva det
betyr. Men i 2008 oppstod
en spesiell kornsirkel nær
steinsirklene ved Avebury.
Brekkestø avslutter sin nye
bok med å fortelle om hendelsen. Det spesielle er at
denne sirkelen viser planetenes stilling 23. desember
2012.
Vil du vite mer om kornsirkler kan du logge deg inn
på www.kornsirkler.no, eller
lese bøkene til Eva Marie
Brekkestø.

Gud og ufoer får skylda
Hva kan forklaringen da
være? Det finnes flere
øynevitnekilder
på fenomenet.
De nevner
alt fra
virvelvinder,

12. juli 2010 er en gruppe franskmenn på
vei inn i sentrum av denne kornsirkelen ved
St Martins Chapel i Wiltshire. juli 2010.
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