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Korncirklar och sädesformationer 
Pia Hellertz – 18 april 2010 
 
Jag har läst tre böcker under månaden – som förberedelse inför sommarens sädesformationer, 

Beth Davis (red.) Sädesfältens teckenmysterier från 1991 igen, samt Eva-Marie Brekkestøs 
två böcker Kornsirkler – Verdens vakreste mysterium (igen) och hennes nya Kornsirkler – 

Underverk i åkeren som getts ut i år, de två senare på norska. 
     Någonting hände på världens sädesfält 1991. Sädescirklarna förändrade karaktär. Under 
sensommaren det året förekom tre unika formationer enligt Beth Davis, två i Wilthshire i 
södra och en i Cambridgeshire i östra England.  
     Den 12 augusti 1991 upptäcktes den s.k. Mandelbrotformationen i Cambridgeshire, inte 
långt ifrån Cambridge university.  
 

 
 

Det är en matematisk figur som framställs i datorer för att beskriva fraktalgeometri. När den 
skapades trodde man att den skapats av studenter som velat skämta och Benoit Mandelbrot 
som skapade den matematiska formationen sägs ha blivit smickrad, ”men jag erkänner mig 

icke skyldig”, lär han ha sagt. Flera författare i den lilla antologin beskriver formationen, 
Mandelbrotmängdens utveckling, forskarnas fascination samt kontroverserna i Cambridge 
efter skapelsen. 
     Under natten till den 17 juli skapades en annan fantastisk sädesformation vid Barbury 
Castle med matematisk anknytning. Enligt George Wingfield, en av författarna i antologin, är 
sädesformationen ”en milstolpe i fenomenets utveckling och verkar inleda en ny trend för 

sädesformationerna”.  
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Den tredje formationen, den s.k. ”ormformationen”, bestod av ett antal serpentinliknande 
stråk och uppstod vid Froxfield i mitten av augusti samma år. Dessa tre formationer 
analyseras mycket ingående i av flera författare i boken. 

     År 2001 med nyutgåvor 2004 och 2005 kom Eva-Marie Brekkestøs bok Kornsirkler – 

Verdens vakreste mysterium med massor med bilder av intressanta och vackra 
sädesformationer. Från den största som någonsin setts till ansiktena och dataremsan, d.v.s. 
”svaret” på ”Arecibo-budskapet” som sändes ut i rymden 1974 för att få kontakt med andra 
intelligenser (längst till höger). 
 

 
 

           
 

I år, 2010, kom hennes nya bok Kornsirkler – Underverk i åkeren. Den är enormt innehållsrik 
och en verkligt rik källa till teorier och fakta omkring sädesformationer, ur ett historiskt 
perspektiv, när det gäller teorier och hypoteser omkring skapandet, syfte med mera. Hon ger 
ögonvittnesskildringar till hur sädesformationerna uppstår, berättelser om ljus- och 
ljudfenomen, även om närkontakt med ljusklot. Man har också iakttagit kopplingar mellan 
energilinjer och formationerna, samt mellan gamla kultplatser och formationerna.  
    Bland de olika teorier som framförs är UFO.s, virvelvindar och plasma, människaskapade, 
militären, olika naturfenomen, Gud, Gaia, d.v.s. jorden själv, och så vidare. Det finns också 
teorier om andra dimensioner och parallella existenser som skapar formationerna. En mycket 
intressant teori som författaren för fram är om formationerna skapas av forskarnas eget 
medvetande. Det är många som iakttagit att om de själva önskar att en formation skapas så 
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händer det att den skapas. Detta har gjorts både medvetet och ”slummässigt” och 
överraskande. Författaren kallar det för ett ”interaktivt fenomen”. Forskare har medvetet 
mediterat vid ett fält och ”önskat” en speciell formation och formationen har uppstått.  
    De tolkningar författaren berättar om och som många olika forskare framför är minst sagt 
spännande och fantasieggande. De gör kopplingar till skeenden och händelser i samhället.   
 
Vad betyder formationerna? 
Det finns idag en hel del forskare som ägnar sig åt formationerna. De har olika 
intresseinriktningar och specialiteter, från matematiker till historiker, antropologer och 
arkeologer. De framför olika tolkningar. Bland annat ser de likheter mellan formationerna och 
kända symboler. De ser former från naturen exempelvis ”Trollsländan” och ”Magneten”. 
 

      
 
De ser matematiska mönster i stor utsträckning, exempel från helig geometri och Fibonaccis 
talserie. Den här kallas ”Pi-formationen” eftersom den visar talet Pi enligt tolkarna. 
 

 
 
Det finns en intressant berättelse i boken om denna formation som uppstod vid Barbury Castle 
i juni 2008:  
 

”Michael Glickman har på grund av sitt hälsotillstånd inte kunna besöka en korncirkel på flera 
år. Denna formation, som han själv betecknar som den viktigaste kornsirkeln någonsin, kunde 
han emellertid besöka. Han blev utrullad i rullstol på ridvägensom skär genom formationen. Det 
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var inte vanskelig att förstå varför formationen var placerad på just detta ställe: självklart för att 
Glickman skulle ha möjlighet att komma in i den.” (Mitt försök till översättning från norskan) 

 
Det var Glickman som förklarade att formationen visade talet Pi, som är nyckeln till ”cirkelns 
kvadratur”. Cirkelns kvadratur symboliserar den heliga föreningen mellan himmel och jord 
och det är denna förening som korncirklarna representerar, menar Eva-Marie. De är himmelen 
som kommit ner till jorden skriver hon. De visar oss att himmel och jord är ett och att vi 
människor måste börja förhålla oss till detta faktum. 
     En intressant analys vissa gör är de formationer som påminner om Mayakalendern. 
 

 
 

 
Även om boken är dyr så är den värd varje norsk krona. Den är verkligen en rik källa att ösa 
tankar ur.  
    Det ska verkligen bli spännande att se vad som händer på Englands och världens fält i 
sommar och vilka budskap vi får. 
 
Pia Hellertz 
18 april 2010 


