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Vem var egentligen Utnapisthim/Ziusudra?
Det finns ett Gilgamesepos och de sumeriska texterna i vilka finns bevarad
Ziusudra/Utnapishtim. Är man inte i händelsernas centrum, kan man aldrig ta reda på
verkligheten i samband med Utnapishtim/Ziusudra. Syftet med dessa rader är att bringa
klarhet i den legendariska syndafloden i Sumer. Ziusudra/Utnapishtim var son till
tusenkonstnären och hysbyggaren Lemek som bodde med sin familj i staden Eridu.
För ca 7322 år sedan
bodde här Lemek med
sin familj. Lemeks far
Metusela och Enki var
kusiner.
I samma stad bodde
även Enki/Ea.

Eridu idag
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Lemek och hans
familj i staden
Eridu.

Lemeks familj bestod av fyra
familjemedlemmar i äktenskapet,
far, mor och två barn, en son samt
en dotter som var konstnär till
yrket.

Hustrun

Utnapishtim
Ziusudra
Dottern

Enkis hus
Enki/Ea var herre över
vatten och staden Eridu.

Lemek föddes förmodligen i staden Eridu i vädurens tecken, den 18 april. Han var
tusenkonstnär till yrket. Enligt tradition var han även husbyggare och timmerman.
Han var inblandad i ett faderskapsärende i Shupurrak i samband med Lemek jr
och Noa. Faderskapsärendet var den allra viktigaste händelsen förutom
naturkatastroferna.
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Lemek lämnade staden Eridu och sökte istället uppehälle i staden Shuruppak. Där jobbade han som husbyggare,
timmerman. Lemek byggde sitt eget konstruerade hus och det var av sumerisk arkitektur. Förutom att bygga hus
var han inblandad i ett omfattat faderskapsärende, som jag redan nämnde.

Lemek och hans hus
Utnapishtim. Som tonåring lämnade
han sin födelsestad Eridu och reste till
sin far Lemek i Shuruppak. Där
fortsatte han sin utbildning. Lemek var
hans store läromästare. Där han lärde
sig byggkonsten. Han hjälpte sin far att
bygga hus. Utnapishtim var även
naturvetare.
Efter ytterligare en tid kom även Lemeks dotter och hans hustru till Shuruppak. Men hustrun
återvände senare tillbaka till Eridu, så att Lemek blev kvar i Shuruppak med sina två barn, sonen
Utnapishtim och dottern.
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Lemek och hans hus

Denna modell försöker illustrera Lemeks hus som byggdes för
ca 7300 år sedan. (Modell av Josef Kemény.)

Ingång

Takterrass, vilorum/gästrum
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Balkong

ingång

En illustration över hur Lemeks och Utnapishtims hus och dess omgivning i Shuruppak kunde ha sett ut.
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Vem var vem och vem byggde arken?
I de sumeriska texterna talar man om Ziusudra, i Gilgamesh-eposet omnämns Utnapishtim,
och det babyloniska Atra-hasis-eposet handlar om Atrahasis själv. Bibeln berättar om Noa.
De sumeriska texterna är äldst, sedan följer Gilgamesh-eposet och långt efter kommer Atrahasis-eposet ca 1600 före vår tideräkning. Bibeln är den som skrivits senast.
Vad som tydlig framkommer ur alla de fyra kända skrifterna är att alla fyra byggde en ark.
Frågan är följande: Var alla fyra en och samma person?
En ledtråd kan vara namnets betydelse
Ziusudra betyder:”life of long days/found long life”. Utnapishtim betyder: “The found
life/He who saw life”. Atrahasis betyder: “extremely wise”, och namnet Noa är utan
betydelse.
Om man samtidigt analyserar alla fyra namn så finner man att betydelsen av Ziusudra och
Utnapishtim har samband med livet och städerna Eridu och Shuruppak är gemensamma och
knutna till bägge namnen, alltså till Ziusudra och Utnapishtim. Både två byggde ark.
Vad däremot beträffar Atrahasis och Noa ser vi följande. Atrahasis var en mycket klok
person. Samma sak gäller även Noa. Alltså var klokheten gemensam för båda två. I Atrahasis epos berättas bl a hur Atra-hasis räddades i en farkost. Alltså byggde han själv en ark. I
Bibeln/GT berättas om hur Noa byggde arken, och han var son till Lemek.
I ”Qumranrullarna” som påträffades vid Döda havet 1947 ingår Lemekrullen där det berättas
en del om Noa, bl a att han inte var Lemeks biologiske son. Inte heller byggde han någon ark.

Bibeln

Kortfattat om de ursprungliga Moseböckerna.
Det märkligaste som förekommer i Mormonsboken är mordet på
juden Laban och beslagen av judarnas uppteckningar på
mässingsplåtarna. Uppteckningarna innehöll de fem ursprungliga
Moseböckerna, vilka innehåller en berättelse om världens
skapelse och om Adam och Eva, även judarnas uppteckningar från
begynnelsen och ned till början av Sidkias, Judakonungens regering
Likaledes finns de heliga profeternas profetior från begynnelsen och
ned till början av Sidkias regering, samt många profetior uttalade
genom Jeremias mun.
Lemekrullen är motsvarigheten till vad som står i Bibeln/GT om Noa
och arken. I detta sammanhang återspeglar Lemekrullen ursprunget
hos Noa eftersom Bibeln bara ersätter de ursprungliga Moseböckerna.

Mormons Bok

Man kan konstatera att Ziusudra och Utnapishtim kunde ha varit en och samma person och i sin tur den biologiske
sonen till Lemek. Föddes man som Lemeks biologiske son, då tillhörde man automatiskt livet. Det fanns säkert andra
också som hette Utnapishtim eller Ziusudra. I Gilgameseposet står exempelvis att Utnapishtim var son av Ubara-Tutu.
Eftersom Lemeks far och Enki/Ea var kusiner så kunde man förväxla namnet och personen med någon annan i
släkten. Vidare kan man fråga sig om översättningen var korrekt, och att man har förstått hela innebörden och
sammanhanget i översättningen. .
Vidare kan man konstatera att Atrahasis och Noa kunde ha varit en och samma person. Visserligen byggde Noa ingen
ark, men ingen av dem var biologisk son till Lemek. Deras namn har igenting med livet att göra.
Återstår också en viktig fråga, nämligen hur nära ovanstående kommer händelsernas centrum och även tiden, hur nära
den kommer till händelsernas centrum - eftersom den globala floden ägde rum för ca 7300 år sedan i samband med
byggandet av arken/arker.
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Shuruppak. En tänkbar gård kunde ha sett ut så här i Lemeks tid, för ca 7 300 år sen, före den
globala floden som härjade över hela jordklotet.
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Den globala floden och den sumeriska
vetenskapen
Dubbelstjärnesystem

Den sumeriska vetenskapen var högklassig. Sumerernas värld liknade vår värld. När det gäller
tekniken så har man i Sumer använt flygplan och bilar av olika slag. Jag har en stark känsla av
att de hade datorer till förfogande och även kände till DNA dubbelspiralen. De levde i en ännu
högre teknologisk värld än vi lever i nu.

Symbol för
flyg/rymdskepp
Symbol för DNA spiral
I samband med deras
rymdfärder

Sumererna hade en hög utvecklad vetenskap bl a i form av astronomi och kosmologi.
Sumererna kände till att även vårt solsystem består av ett dubbelstjärnesystem. Förutom solen
har vi ytterligare en sol i form av en neutronstjärna som har sju planeter av olika storlekar som
kretsar runt neutronstjärnan och bär namnet Nemesis. Sumererna kallade denna neutronstjärna
för ”AN”. (Anu).

Solen med sina
planeter (en
sexuddig stjärna
som symbol) och
neutronstjärnan
AN
Vårt dubbelstjärnesystem

AN med sina sju
kretsande planeter.
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Neutronstjärnan AN (Nemesis) är välkänd idag
under namnet: ”Planeten X” p g a att en
neutronstjärna kan krympa sig till en planets
storlek.

Dubbelstjärnesystem

Neutronsolen/stjärnan AN med sina sju kretsande
planeter och solen. Ett dubbelstjärnesystem

Dubbelsolsystem/dubbelstjärnesystem, solen och neutronsolen
Solen med sina elva kretsande planeter

Neutronstjärnan AN med sina sju kretsande planeter och ett
cigarrformat rymdskepp

Neutronstjärnan AN med sina sju
kretsande planeter

Ett cigarrformat rymdskepp runt jorden före den globala floden.
Även månen syns mycket bra.

Lertavlor. Trots att sumererna hade nått en mycket hög civilisation, valde de ändå medvetet att använda lertavlor
som budskap till eftervärlden. Som ovan är dessa enkla informationers källor viktiga bl a som bevismaterial att även
vårt solsystem består av ett dubbelstjärnesystem. Alltså en vetenskap på absolut hög nivå utan Big-bang fenomen.
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’
I sitt asteroidbälte
samlade AN
tusentals asteroider i form av en
svans, och när stjärnan inträdde
i solsystemet omvandlades den
till en jättekomet. Med andra
ord: när AN passerade genom
asteroidbältet, drog den med sig
tusentals asteroider, meteoriter
och grus i form av en svans. 

Neutronstjärnan AN i form
av en komet

Neutronsolen AN i form av en åttauddig stjärna som
symbol samt dess sju kretsande planeter.

AN har en pentagonal omloppsbana runt solen på ca 3 661
år. Denna period kallas för Alfa och Omega. Detta betyder
konkret att den globala floden ägde rum och arken byggdes i
samband med den i Sumer för ca 7300 år sedan. Senast AN
besökte oss var ca 1550 f.v.t. i samband med Moses uttåg ur
Egypten.
Vad är en neutronstjärna?
En neutronstjärnas kännetecken består som namnet
antyder av neutroner med en massa motsvarande 1,4
solmassor. Detta innebär att en neutronstjärna har en
täthet som är 1 miljard ton per cm³, med andra ord:
den har ett enormt starkt gravitationsfält och ett
lika starkt magnetfält. Anledningen till att den kallas
just för neutronstjärna är att gravitationen är så stark
att protonerna och elektronerna sjunker ihop och bildar
neutroner.
ANs gravitations- och magnetfält påverkar direkt solen och jorden, med andra ord: dess gravitations- och
magnetfält har totalt dominerat bl a solen och jorden och jordens klimat. AN har en omvänd magnetisk polaritet
som i praktiken betyder bl a att solen och jorden var på väg att anpassa sin polaritet gentemot AN.
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Orsaken till den globala floden
Det fanns flera orsaker till naturkatastroferna som påverkade dåvarande klimat, bl a den
kosmiska strålningen. Men allra värst var neutronstjärnan ANs närmande till solsystemet. Den
orsakade direkt polskifte mellan nord- och sydpolen. Temperaturen höjdes och
uppvärmningen av jorden var ett faktum. Snö och is smälte och orsakade havsnivåhöjning och
dess resultat kom i form av översvämningar, torka och bränder.

Polskifte

ANs gravitations- och
magnetfält
påverkade
solen och jorden direkt,
med andra ord: dess
gravitationsoch
magnetfält har totalt
dominerat över solen
och jorden. AN har en
omvänd
magnetisk
polaritet som i praktiken
betyder att bl a solen och
jorden var på väg att
anpassa sin polaritet
gentemot AN. Detta
resulterade i ett polskifte
mellan
nordoch
sydpolen.

En symbolisk illustration av
neutronstjärnan AN och jorden
som orsakade polskiftet.
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Jorden läcker syre ut i rymden; total
översvämning

Jorden läcker och varje år strömmar tusentals ton av atmosfären rakt ut i rymden för
att aldrig återvända. Det visar ny forskning
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Forskarnas bild av hur syret O
försvinner ut från jorden med
polarvinden

AN
är
omgiven
av
mörka
ogenomträngliga moln. Det är inte
otänkbart att molnen mestadels
består av vätgas.
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AN är omgiven av mörka ogenomträngliga moln.
Det är inte otänkbart att molnen mestadels består
av vätgas, vilket gav ett oroväckande scenario för
Sumer.
Vad skapades när AN närmade sig jorden och
vätgasmolnet kom i kontakt med atmosfärens
syre? Svaret var vatten; mängder av nybildat
vatten som med obeveklig energi formligen hällt
ner över en redan vattenbemängd jord. Sumer och
jorden råkade i panik, och saknade en Ark.

O
H
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Arker byggdes
Det är ingen tvekam om att det var Ziusudra/Utnapishtim som fick uppdraget att börja bygga
arker. Han var även naturvetare och hade stor kunskap om dåvarande klimatförändringar. Han
visste precis vad som hade orsakat den globala flodens uppkomst. Uppdraget gällde att rädda
så många människor och djur som möjligt. Det enda försvar man hade mot naturkatastroferna
var att bygga arker.
Vad är en ark?
Här kommer en definition: ”Arken bestod av en huskropp försedd med ben som ej var
förankrade i marken vilket gjorde att Arken flöt vid översvämningar.”
Att bygga en relativ stor ark var inte enkelt. Utnapishtim byggde arker i ett företag i
samarbete med minst två andra stora företag. Det var en produkt även utanför Sumer.

Se vidare ”Arken” www.cosmic-construction.com.13Industri- En och tvåplans familjehus – arken
www.virgo-taurusmedia.com ”Den globala klimatförändringen och ändens tid”, - order, beställning.

I staden Shuruppak började Utnapishtim och hans son bygga arker tillsammans med andra
företag. Förmodligen var Lemek redan borta.

Arken bestod av en huskropp försedd med ben som ej var förankrade i marken vilket gjorde att Arken
flöt vid översvämningar (Träkonstruktion)

Modell av Josef Kemény, 2004

Den Forna Arken i Lemeks tid
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Arken var redo för regnet

Och arker flöt på
vattnet medan
regnet föll
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Efter det att regnet upphörde var det skönt att se sol och stillhet igen. Det var hälsosamt att
tillbringa en del av dagen på terrasserna i arken.

När vattnet slutligen börjar sjunka undan, sjunker arken med ner och strandar vid ett berg, vid en
bergfot eller bergdal, bl a vid Ararat och Nisir.
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Höjd över havet: 2 600 m
Låg under vatten

Vid foten av berget Nisir (symboliskt)
Höjd över havet: 5 137 m
Stod i vatten

Vid foten av berget Ararat (Symboliskt)
Efter det att arker hade strandat och vattnet hade sjunkit undan började ett primitivt liv igen. Mestadels var det
jordbruk och bygge som folk fick syssla med. I en sådan situation var det viktigt att folk kunde samarbeta och hjälpa
varandra. Arken kunde man även i fortsättningen använda som bostad. En sådan situation kunde man kalla för
begynnelse, eftersom man fick börja om allt från början. Det tog mycket lång tid innan människor började leva i ett
större samhälle. Därefter kom ett paradisliknande tillstånd.
18

En del av befolkningen visste att floden skulle komma och förberedde sig
för den kommande katastrofen, men den största delen av befolkningen,
framförallt de rika, brydde sig inte om framtiden. När floden kom hade
hundratusentals människor förberett sig med sina arker för att rädda sig
undan döden. Deras arker strandade överallt på jorden bl a vid foten av
Nisir och Ararat, därmed hade de flesta raser av människor och djurarter
samt de fyra blodgrupperna bevarats.
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Höjd över havet: 5 137 m

Vid foten av berget Ararat

20 på berget Ararat. Enligt Bibeln/GT byggdes
Noas ark? Man har påstått att arken har hittats
arken av goferträ och beströks med jordbeck på utsidan och insidan för flera tusen år sen.
Är denna klippa av goferträ?

Liknelse mellan Bibeln och Gilgamesheposet

För det första, Genesis i
Bibel/GT är en ersättare av de
ursprungliga Moseböckerna.
På grund av detta kan Genesis
inte komma i fråga.
Enligt Genesis byggdes arken
av goferträ och var 150 m
lång, 25 m bred och hade en
höjd av 15 meter, alltså var
den ett trevåningsbygge.
Enligt Gilgamesh var arken
fyrkantig, kvadratisk och även
Michelangelo
valde
den
fyrkantiga
formen
för
säkerhetens skull. Det är ett
tvåvånings flytande hus.
Michelangelo, arken då,
Sixtinska kapellet, Rom
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Det var inte tal om en stillsam global översvämning. Neutronstjärnan ANs kraftiga inverkan på havet/vattnet
skapade enormt höga vågor, upp till ca 30 m. Noas ark enligt beskrivningen skulle aldrig ha klarat av dessa.
Fartyget/arken skulle ha brutits samman redan från början. En Gud, som visste precis hur den globala floden
uppstått, ger inte anvisning till ett bygge som senare visar sig vara en dödsfälla. Även i detta sammanhang avvisar
jag att någon intelligent Gud på en högre kunskapsnivå uppmanat Noa att bygga ett gigantiskt fartyg på fel sätt.
En tvåvåningshus, ca
200-250 m 2
För en familj på ca sex
medlemmar;
gott om utrymme och
förråd;
toaletter på yttre
terrasser.
takterrass
arken var styrbar
Tiden. Bibeln uppger att regnet föll 40 dagar och 40 nätter. Gilgamesh anger 6 dagar och lika många nätter.
Tiden uppkommer i samband med en planets rotationstid, alltså ett varv runt dess egen axel och omloppstiden runt
solen. I samband med att ett polskifte ägde rum, avstannade jordens rotation och även tiden blev mycket
långsammare. Efter polskiftet kom rotationen långsamt igång igen. Istället för en dag på 24 timmar hade man då ca
ett år som motsvarade en dag. Man levde mycket längre tid än idag. Regnperioden började när jordens läckande
syre stötte ihop med neutronstjärnan ANs mörka ogenomträngliga moln som består av vätgas. Istället för sex dagar
och sex nätter som i Gilgamesheposet bör tiden vara sex år, dagar och nätter. Den räckte till en global
översvämning så att även jordens alla höga berg stod under vatten. När AN, solen och jorden befann sig i en rak
linje, skedde en fruktansvärd jordbävning som ordentligt skakade om hela jorden. Det var meningen att bygga så
många små rörliga och styrbara arker som möjligt. Ju fler arker som byggdes desto större var chansen att överleva.
När floden kom släpptes alla arker fria och man var införstådd med tanken på att arker kunde ha strandat var som
H
helst på jorden, men tanken att stranda på ett berg var okänd.
Både Ararat och Nisir är möjliga, men ingen ark strandade på något berg, istället vid en bergfot eller dal.
O
Det tog lång tid innan hade vattnet torkat undan. Detta skedde för mer än 7000 år sedan.
Eftersom arker byggdes av trä och så många naturkatastrofer och krig har drabbat jorden
Regnperiod
och dess befolkning sedan dess, är det en utopi att hitta någon ark.
(Det är mycket mer sannolikt att Noa upprättat ett förbund med Gud än att han byggde en ark, och osannolikt att
Gud skulle ha lovat att aldrig mer göra slut på alla människor och djur genom en flod.)
Rätt konjunktion
Men det finns bevis för Utnapishtims existens. Man brukar säga att historien upprepar sig. Vi befinner oss i
ändens tid, i samma situation och läge, som när Utnapishtim började tillverka sina arker i Shuruppak för mer
än 7300 år sedan.
Skillnaden är att i Sumer hade man en omfattande vetenskap bl22
a i form av kosmologi och astronomi,
medan dagens vetenskap mestadels består av Big-bang teori, att solsystemet består av en sol och minskade
koldioxidutsläpp.

Bilderna försöker illustrera förberedelsen i Shuruppak inför den globala floden
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Bilden försöker illustrera förberedelsen i Shuruppak inför den globala floden
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Historien upprepar sig
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Livet är kunskap och kunskap är livet
Genom boken man kan se bakåt och framåt i tiden
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