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Til tross for at Wikipedia forteller oss noe 
annet: Egypt og Bosnia har begge store 
pyramider til felles. Likevel – når byggin-
gen av Egypts pyramider påstås å være 
påbegynt så sent som ca. 2650 f. Kr. – er 
pyramidene i Bosnia minst 12 000 år gam-
le, høyst sannsynlig mellom 25 000 og 34 
000 år. Funn av radiokarbondatert orga-
nisk materiale tyder på det. Dersom alders-
bestemmelsen er riktig, er det vårt århun-
dres viktigste arkeologiske oppdagelse til 
nå. For funnet vitner om en avansert form 
for kultur, som nødvendigvis må føre til en 
radikal omskrivning av svært mye vi inn-
til nå trodde vi visste om det paleolittiske 
mennesket. Ja, også historien om Egypts 
pyramider må skrives om. 

På hvilket grunnlag kan vi så hevde 
dette? Fylt til randen av nysgjerrighet og 
eventyrlyst dro vi til byen Visoko 10 mil fra 
kysten av Adriaterhavet for å ta pyrami-
dene nærmere i øyensyn. Det skulle vise 
seg å bli en skjellsettende opplevelse både 
gjennom møter med guider og med pyra-
midene selv. I det følgende gir vi vår rei-
seberetning. Men først kan det være nyttig 
å kaste et kort blikk på egyptologiens his-
torie og den «prestisjesituasjonen» som 

Dødskammer eller livskilde
– mot en ny forståelse av forhistorien
Inntrykk og refleksjoner etter en reise til Bosnias
pyramider i Visoko

Solpyramidens nordside sett i silhuett med fullmånen og to 
planeter ved dens side. Bildet ble tatt 1.7 2107 

fra vår leide villa i Visokos nordlige bydel.

forskningsfeltet nå befinner seg i: For kul-
turens vugge må søkes langt tidligere enn 
antatt, slik nyere funn viser. Og akkurat det 
synes å være en kamel å svelge for mang 
en egyptolog.
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Pyramidene stiller nye spørsmål til oss
Det vitenskapelige studium av oldtidens Egypt – 
den moderne egyptologien – oppstod i 1822. Jean-
François Champollion (1790-1832) kunngjorde da 
at han ved hjelp av Rosettasteinen hadde dechiffrert 
hieroglyfene for første gang. Gjennom tilgangen til å 
tyde innskrifter og bevarte papyri 
beveget studiet seg dermed fra 
gjetninger til seriøst akademisk 
arbeid. Utover 1800-tallet fikk 
verden innblikk i mumier og py-
ramider, ja vi fikk et fascinerende 
innsyn i de gamle egypternes re-
ligiøse forestillinger. Kunnskapen 
om elvekulturene i Mesopotamia 
ble også utviklet, og slik festet dis-
kursen seg om at verdens første 
virkelige høykultur startet i disse 
områdene for vel 5000 år siden. I 
dag, to århundrer etter Champol-
lions innsats, har funn av f.eks. de 
7-8000 år gamle byene Jeriko og 
Catal Hayuk og det 11500 år gamle templet Göbekli 
Tepe i Tyrkia satt kulturutviklingen i et nytt lys.1

Om vi kjenner den egyptiske kulturens blom-
stringstid med rekken av faraoer, så er egypter-

nes byggverk ennå ikke forstått fullt ut. Det finnes 
ingen nedtegnelser om hvordan pyramidene ble 
bygget. I det enorme bygningskomplekset i Saqqa-
ra som regnes som det eldste, omgitt av en 10 m 
høy, rikt dekorert og 1600 m lang steinmur, er det 
6 km med ganger i undergrunnen knyttet til 400 

rom. Komplekset har også pavil-
jonger, templer, trapper og graver, 
samt en trappepyramide. Riktig-
nok er navnet Netjerkhet skrevet 
inn mange steder, både i ganger og 
rom. Dette knytter egyptologene 
til faraoen Djoser som regjerte fra 
2630-2611 f.Kr. Men funnene av 
40 000 plater og vaser er langt el-
dre enn trappepyramidens angitte 
alder.2 Ellers er det lite å finne av 
utsmykning eller gjenstander i de 
mer enn 100 pyramidene i Egypt. 
Fortsatt er de gåtefulle med hen-
syn til byggemåte, alder og funk-
sjon. Og det er ytterst få ledetråder 

som kan gi sikre svar. Hvorfor ble ingen gravlagt 
der dersom pyramidene var gravkamre? Ennå har 
vi ikke fått svar på dette spørsmålet. Men nye funn 
de siste tiårene, av pyramider andre steder i ver-

Rosettasteinen. Foto: Hans Hillewaert

Bonaparte foran sphinxen, malt av Jean-Léon Gérôme
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den, ser ut til å kunne bringe oss nærmere. Ja, det 
er nesten som om funnene som gjøres, oppfordrer 
oss til å stille nye spørsmål.

Kanskje kunne egyptologien søkt svar i andre 
forskningsspor hvis Napoleon hadde valgt å fortelle 
om natten han tilbrakte i Keopspyramidens konge-
kammer i 1798? En kan spørre seg. Men den nær-
mest likbleke erobreren nektet å fortelle noe i mor-
gentimene da hans menn ankom kammeret. Som 
han selv sa: «Dere ville ikke ha trodd meg, om jeg sa 
hva som hendte!» Kanskje gjorde Napoleon bare et 
klokelig valg idet han ante at tidens rådende viten-
skapelighet allerede da ville rygget unna også hans 
åndelige opplevelser? Hendelsen tok han i alle fall 
med seg i graven på St. Helena i 1821. Det merkelige 
funnet av 2-3 cm med saltavleiringer som Abdullah 
Al Mamun, sønn av en kalif i Bagdad, gjorde da han i 
år 820 brøt seg inn i en pyramide i Egypt, er også del 
av historien. Det gjelder også nyere funn av meng-
der med sjødyr og fossiler opp til fem meter over 
pyramide-fundamentet på Gizaplatået – der også 
Keopspyramiden troner. Vitenskapelig utført radio-
karbondatering viser en alder på 12 000 år og gir 
oss således en ledetråd til å anta enorme oversvøm-
melser i svært forgangne tider – med pyramidene til 
stede!3 Rekken av merkverdige funn og hendelser er 
lang. Om enn de kan være elegant dekket over.

Vi nevnte innledningsvis diskursen som festnet 
seg om tidsaspektet. Hvilke oppfatninger dannet 
så egyptologien seg om pyramidenes funksjon? De 
veldige konstruksjonene som er reist med ufor-
ståelig presisjon og stilt inn mot himmelens kar-
dinalpunkter, forstått som himmelretningene eller 
solens plassering ved vår- og høstjevndøgn og som-
mer- og vintersolhverv, ble rett og slett bare sett på 
som faraoenes gravsteder, bygget av deres under-
såtter – uten beviser.4 Pyramidene var simpelthen 
bare kamre bygget for å gravlegge de døde hersker-
ne – og det i svimlende fart i de store faroenes tid – 
helt fra rekken startet med Djoser eller Netjerkhet 
som leses som en omskrivning av hans navn. Som 
vitenskapelig sannhet blir dette hårdnakket fast-
holdt og utgjør i dag et ubevegelig fundament for 
den rådende diskursen selv om en rekke kvalifiser-
te stemmer og publikasjoner de siste tiårene peker 
mot andre konklusjoner.5

Vår reise til Bosnia-pyramidene
Da påvisningen av pyramider i Bosnia ble lagt frem 
i 2005 og 2006, ble det mottatt med undring og in-
teresse. Allerede tre år etter, i august 2008, ble det 
holdt en internasjonal vitenskapelig konferanse 
(ICBP Conference) med deltakere fra 55 land. Fem 
av forskerne var fra Egypt og arkeologen og egyp-
tologen Dr. Nabil Swelim var konferansens presi-
dent. Men så – da det viste seg at Bosnia-pyrami-
dene var både langt eldre og at de klart viste mot en 
annen funksjon enn det som tidligere har vært den 
allmenne oppfatningen i pyramideforskningen, 
valgte mange egyptologer å betegne det hele som 
ren spekulasjon. De kunne ha valgt å se det som 
fruktbare nye innspill til å forstå pyramidene også i 
Egypt, slik det ble gjort av en del egyptologer i star-
ten.6 Reaksjonen preget av prestisje som etter hvert 
kom, med sjefsegyptologen Zawi Hawass i spissen 
– som aldri har besøkt Visoko – peker så vidt vi kan 
bedømme på nødvendigheten av et paradigmeskif-
te også innen denne vitenskapen.7 

Funnene i Bosnia truer altså egyptologiens år-
hundrelange forklaringer. Dette har mer og mer 
gått opp for oss etter at vi denne sommeren tilbrak-
te noen intense dager for å se nærmere på pyra-
midene der. Siden oppdagelsen i 2005 har stedet 
blitt verdens mest besøkte knutepunkt for arkeo-
logiske utgravninger og vitenskapelige undersøkel-
ser av pyramider der ulike forskere med de nyeste 
forskningsmetoder har deltatt og konkludert. Men 
også legfolk og arkeologiinteresserte trekkes til 
stedet, og de utgjør etter hvert flere hundre tusen. 
Artikkelen 1.2 2014 i Dagbladet der den fysikkut-
dannede Heidi Fjellstad forteller fra sine to reiser 
til Visoko gir en god innføring i det en møter, ser 
og opplever. Selv konkluderer hun som oss at det 
faktisk dreier som om menneskeskapte og forhis-
toriske pyramider.8 Skjønt en del forskere tilbake-
viser funn av pyramider og bruker Wikipedia til 
å fortelle offentligheten at det kun er snakk om 
naturens verk – og til tross for at mange spørsmål 
står ubesvarte – er det faktisk fastslått en svært høy 
alder på funnene. Ja, tallene som oppgis kan nok 
få hår og bust til å reise seg på historikere og arke-
ologer, som det gjorde på Napoleon av en ukjent 
grunn. For Chauvet-hulens 34 000 år gamle hule-
kunst og Göbekli Tepes avanserte og rikt dekorerte 
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steintempel konstruksjoner og funnene her vekker 
helt andre forestillinger av våre forfedre enn det 
å se dem som primitive huleboere i kamp mot is, 
mammut og sabeltigre. De matematiske og kunst-
neriske evnene imponerer. Også byggekunsten. Vi 
ser nå at de riktig gamle må ha tenkt og opplevd 
annerledes enn oss omkring de store spørsmål. Og 
de må ha hatt tilgang til andre teknikker ut fra an-
dre innsikter enn oss. Å forstå slike teknikker og 
innsikter er kanskje den største utfordringen vi har 
å løse.9

Før vi går nærmere inn på vår reiseberetning, skal 
noen av funnene nevnes mer inngående. Et sinn-
rikt og omfattende system av tuneller er under ut-
graving i Visoko. De ser ut til å føre til senteret av 
Solpyramiden som rager 220 m i været (mot Ke-
opspyramidens 147 m). Byggematerialet er også 
fastslått: Rektangulære blok-
ker laget av konglomerat bun-
det sammen av en betong med 
sterkere bindeegenskaper enn 
dagens, er gravd frem både 
på Sol- og Månepyramiden. 
En rekke gjenstander fra sto-
re støpte keramiske blokker 
med kvartskrystaller, mer enn 
25 000 år gamle, samt mindre 
blokker med inskripsjoner av 
dels tydbare paleo-sanskrit 
glyfer som betegnes som for-
løpere til runene, til egenar-
tede mindre gjenstander, er 
funnet. Til og med en liten py-
ramide som kan holdes i hån-
den, ble gravd frem i området 
ved Donje Mostre av tyske 
arkeologistudenter. Alderen 
på den er bestemt til ca. 4500 f. Kr. En inskripsjon 
gjort på paleo-sanskrit er gjentatt (se fotoet) og ty-
det til: styrken avtar …

Overflaten både på Sol- og Månepyramiden er 
avdekket flere steder. Guidene vi møtte viste om 
på disse stedene. De var meget godt skolerte og 
formidlet funnene og ulike tanker om pyramide-
ne ut fra flere faglige og personlige perspektiver. 
Et hovedpunkt for alle var at funnene bare synes 

forståelige dersom spirituelle perspektiver bringes 
inn i diskursen. I den gir det ingen mening å se 
pyramidene bygget som graver, men snarere som 
innretninger bygget for å kommunisere med kos-
miske så vel som med vår planets krefter, noe som 
ikke minst inkluderer de elektromagnetiske kref-
tene. Nye teknologier – med tanke på en slik ny 
tilnærming til pyramidene – er da også tatt i bruk 
i utforskningen – fra georadar, ultralydmålinger til 
målemetoder som avdekker ionisering.10 Også an-
dre målemetoder ble nevnt der spirituelle virknin-
ger søkes påvist, da gjennom individuelle medita-
tive metoder. Vår reiseberetning vil i det følgende 
prøve å bringe noe av dette ned på jorden. 

Veien til Visoko – øyet som ser
Bosnia-Hercegovina er ikke helt som andre land i 
Europa. Vi merket det på flere måter. Bakteppet vi 

brakte med oss var dels pre-
get av medieminner fra Bal-
kan-krigen, og det motstri-
dende inntrykket Internett gir 
av pyramidene.11 Da vi skulle 
passere ut av Kroatia og inn 
i Bosnia, ble vi utsatt for et 
uventet kontrollregime. Det 
var allerede påfallende på den 
kroatiske siden av grenseelven 
Sava med svært nøye under-
søkelser av pass og leiebilens 
papirer. Ved Bosnias grense-
post ble vi nektet innreise og 
beordret tilbake da vi ikke 
hadde originalen av det grøn-
ne EU-passet, kun en kopi 
som italienerne hadde gitt 
oss. Neste morgen måtte vi 
derfor ta buss til Visoko. Nye 

kontroller fulgte, alle måtte ut av bussen og inn i kø 
for å vise passet i en luke. Ved den bosniske gren-
seposten kom en offiser inn i bussen og samlet alle 
passene. Etter en halvtime fikk vi dem tilbake. Det 
skakk i oss da Kathrine ble bedt om å forklare sitt 
gule nødpass. Det ble med skrekken, men sannelig 
er de nøye på det. Vi tenkte for oss selv; er det den 
gamle konflikten som ligger til grunn for denne ri-
gide praksisen?

Denne mandarinstore pyramiden er anslått å 
være 6500 år gammel.
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Litt om Ravne og guidenes historie
Den unge guidens historie var interessant, også rent 
menneskelig. For et par år tilbake hadde han svevd 
mellom liv og død etter en lungebetennelse, og han 
følte at hans tilfriskning hadde sammenheng med 
hans jobb som guide. Han fortalte oss om andre til-
feller, bl.a. en Parkinson-rammet person som etter 
et opphold i undergrunnstunellene eller labyrintene 
i Ravne ble langt bedre. Ja, alle de tre guidene vi 
ble kjent med hadde gjort livsendrende erfaringer, 
noe de så på som livsbefordrende virkninger av å 
oppholde seg nær pyramidene og undergrunnsgan-

Etter grensen la vi merke til en god 
del ruiner langs veien, antagelig et-
ter krigshandlinger. Etter hvert ble vår 
oppmerksomhet fanget av vakker sang 
fra en guttegjeng bak oss. Ja, bussturer 
i fremmede land gir innblikk i hver-
dagslivet og anledning til å stille di-
rekte spørsmål. I ettertid priste vi oss 
lykkelige for at det ble buss – selv om 
snittfarten var 40 km, og vi nådde Vi-
soko etter vel seks timer. Enkelte steder 
kunne bussen kjøre på, og ved en jern-
baneovergang uten signal kom toget 
tutende og farlig nær. Blikk som ble 
vekslet, tydet på at slik er det her, «take 
it or leave it». Vi fikk også en prat med 
de nærmeste passasjerene. Det var noen 
yngre kvinner, flere av dem fra Bosnia. 
Da vi spurte om pyramidene, lød svaret: 
«Det er ikke noe å se der, se heller på 
den vakre byen Mostar.» Mostar og den 
paleolittiske hulekunsten i Stolac var 
på vår liste, men uten leiebilen innså vi 
våre begrensninger. – Og ærlig talt; det 
vi møtte i Visoko, overgikk alle forvent-
ninger og kunne fylt uker. 

Vår vert, Vileda, hentet oss ved buss-
stoppet. Som en del bosniere i denne 
delen av landet brukte hun hijab. Smi-
lende tok hun seg av oss fra første stund. 
Vi fikk vite om hennes pågående dok-
torutdannelse omkring konfliktspørs-
mål på Balkan, og hun fortalte om sin 
undervisning på Universitetet i Sarajevo. Hun gav 
også tips om pyramidene som hun absolutt aner-
kjente betydningen av. Overnattingsstedet lå 600 m 
fra Solpyramiden, der vi så direkte på dens nord-
side som også er den mest imponerende. Vi gikk 
dit allerede på ettermiddagen og møtte den første 
guiden, en 21-årig historiestudent. Han tok oss med 
til utgravingsstedet fra 2006 hvor det er avdekket 
blokker, holdt sammen av en helt spesiell betong, 
ca. en meter under vegetasjonen. Aldersanslag er 
gjort på flere laboratorier i Europa etter funn av or-
ganisk materiale mellom lagene av sementblokker. 
29 200 år +/- 400 år var resultatet på et institutt i 
Kiev i 2013.
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Utgravninger av Solpyramidens nordside
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gene. Irmaz, ny guide for året, hadde ankommet i 
2016, nedbrutt med store helseproblemer. Etter 
stadige opphold i Ravne følte han seg kraftfull og 
helbredet, en fantastisk følelse som han sa.
 Gangene ble oppdaget i 2006, og utgravninger 
foregår der parallelt med guidede besøk. Slike tu-
nellsystem finnes forresten mange steder i verden. I 
Visoko mener de som utfører utgravningene, at laby-
rinten vil føre til senter av Solpyramiden.12 Men la oss 
si noe om egne opplevelser der inne i Ravnes gan-
ger. Straks vi kom inn, og særlig etter én kilometers 
gange da vi var kommet ca. 500 m fra selve inngan-
gen, ble det merkbart lettere å puste. Oksygeninn-
holdet måles til 23 % konstant i gangene, det vanlige 
i tørr luft er knappe 21 %. Antagelig, ble vi fortalt, ska-
pes oksygenet i forbindelse med kjemiske reaksjo-
ner mellom luften og de mange keramiske steinene 
hvor O2-innholdet er målt til 36,5 %. Målingene er i 
alle fall pålitelige nok. Ro og konsentrasjon er to ord 
som faller inn, også velbehag, temperaturen på ca. 
12 grader føltes ikke på noe tidspunkt kald. Særlig 
opplevdes meditasjonsrommet lengst inne – og stør-
re enn rommene før – beroligende og avklarende.
 Målinger gjort der, ca. 220 m inne i tunellene, 
har påvist et svært høyt tall av negative ioner, dvs.   
18 000 per cm3 luft. Luft med overskudd av negative 
ioner får vi vanligvis i strandkanten, ved havet, i sko-
gen og spesielt ved fossefall. Da blir vi energiske, 
friske og glade. Men altså også inne i Ravne sinn-
rike ganger. I tette boliger og kontorer derimot med 
mye elektronikk, data, mobiler, trådløst mm brukes 
de negative ionene opp og vi får hovedvekt på po-
sitive ioner.13 Også Bovis-målinger oppgis, utviklet 
av franskmannen Antoine Bovis (1871-1947). Han 
brukte systemet til å måle livsenergi i mat og drikke. 
Men hans Bovis-skala er omstridt og betegnes som 
pseudo-vitenskap av skeptikere.14 For guidene lot 
de ulike målingene til å ha stor betydning. Den in-
geniørutdannede Irmaz, vår andre guide, som ledet 
oss i gangene var svært meddelsom også om sitt 
syn på pyramidene, dels ut fra egne perspektiver. 
Han så dem som linket sammen i et globalt nett-
verk, og han fortalte at hans arbeid nå siktet mot 
en bokutgivelse om temaet. Et spennende prosjekt 
som sikkert vil føye noe til det som allerede er skre-
vet om slike forbindelseslinjer. 
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To større keramiske steiner med innstøpte krystaller, 
K1 og K2, er til nå avdekket. Nederst sitter 

Kathrine ved K2. 
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Til Månepyramiden – bonden som varslet
Vår andre dag i Visoko besteg vi Månepyramiden. 
Sammen med Solpyramiden og Dragepyramiden 
dannes det et likesidet triangel med en sidelengde 
på 2180 m, målt fra sentrene på toppen av hver py-
ramide. Geometri og matematiske sammenhenger 
er også egyptologiens felt – så her burde det kun-
ne nikkes gjenkjennende. De kolossale strukture-
ne er nemlig skrevet inn i landskapet både i Egypt 
og Bosnia, først ved at de fire sidene er rettet mot 
kardinalpunktene eller himmelretningene med et 
minimum avvik som for Solpyramidens del sågar 
overgår Keopspyramiden.15 Utgravninger har også 
vist platedekning på Månepyramiden. Vi så slike 
tre steder. Det siste stedet ble vi guidet av en lokal 
bonde som faktisk kom oss løpende til unnsetning 
da han så at vi ville komme til å gå forbi. På toppen 
av Månepyramiden er den ene siden mot øst flatet 
ut som et platå. Som for Solpyramiden er det også 
her tildekket med steinplater i ulike størrelser. Det 
foregår daglige utgravninger også her, utført av fri-
villige arbeidslag fra ulike land. Av den hovedan-
svarlige for utgravningen, en lokal entusiast, fikk vi 
vite at en gruppe dansker var på vei. Vi så en rekke 
telt stå klar for overnatting.

Om georadar og geometriske sammenhenger
Om pyramider ikke er gravkamre, er de selv van-
ligvis begravd, dekket av jordlag og vegetasjon. De 
fremtrer slik i alle verdensdeler, i Kina, Mellom- og 
Syd-Amerika, som i Bosnia.16 Det er kanskje ho-
vedgrunnen til at de så lenge har vært oversett. 
Georadarmålinger er imidlertid utført. Det er en tek-
nikk der en kan påvise dybde til fast fjell, men også 
grunnvannstrømmer, hulrom og sprekker. Undersø-
kelsene utelukker at de Sol- og Månepyramidene er 
fast fjell. Dragepyramiden er ikke undersøkt; den er 
som vi fikk vite, i privat eie. Det samme gjelder så 
vidt vi vet, også de to andre: Kjærlighetspyramiden 
og Moder jord-tempelet. Avstandsmålinger mellom 
pyramidene er nevnt allerede. I et avsluttende kapit-
tel av Osmangichs bok skriver Aleksander Putney 
om sin forskning som avdekker svært nøyaktige 
geometriske sammenhenger mellom de fem pyra-
midene og tumulusene som er funnet. En lengde på 
220 m går igjen og danner et mønster der samtlige 
byggverk er plassert i nøyaktige forholdstall til hver-
andre.17 Sol- og Månepyramidene har et trekk som 
deles med mange megalittiske byggverk: nøyaktige 
innstillinger mot solhvervtidene eller jevndøgnene. 
I Visoko kastes mot kveldingen – ved sommersol-
hverv – en skygge på Månepyramidens vestside 
idet Solpyramiden en tid skygger for solen. 

Utsyn mot Månepyramidens vestside. 
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Solpyramiden og dronningen som forsvant
Toppen av Solpyramiden ble først nådd tredje 
dagen. Vi valgte å klatre opp den bratte skrånin-
gen på nordsiden som heller 45 grader.18 Regnvæ-
ret dagen før gjorde det strabasiøst, men vi nådde 
da vendekanten mot øst og gikk opp siste kneiken 
før toppen. Der støter en på flere murer og rui-
nene av middelalderborgen i Visoko. Borgen her 
var den siste befestningen som ottomanerne tok i 
1463 under sin hærfører Ajas-beg. Inntil da var Vi-
soko hovedsete for et mektig bosnisk kongedøm-
me, grunnlagt i 958. I middelalderen var Moštre, 
etablert i 1175, ett av Europas første universiteter 
kjent for mesterskap i medisin, teologi, etikk og 
astronomi. Grunnet den bosniske og katolske kir-
kens divergerende syn er det lite å finne i dagens 
arkiver, og det som finnes, ligger i Vatikanet. 19

Det hører med til historien at noen av de kon-
gelige greide å unnslippe i 1463. Dronning Ka-
tarina skal ha klart å flykte via ganger i «fjellet» 
og levd i landflyktighet ved et annet kongehus i 
Europa. Det fortelles at da Katarina flyktet ned i 
gangen, kom hun ut på nordsiden. Vileda, vår vert 
som nettopp er historiker, bekreftet dette og pekte 
selv på undergrunnsgangene som er funnet under 
elven Bosna, som høyst sannsynlig fører til Solpy-
ramiden. Utgravningene som ventelig her vil kun-

ne avdekke også de historiske sammenhengene, er 
imidlertid stanset pga. vann som fyller gangene.

Stiftelsen «Foundation of the Pyramid of the 
Sun» som står for dagens utgravninger, har uttrykt 
et ønske om å påvise både passasjer, kamre og gan-
ger til Solpyramiden. Og Sam Osmanagich turde 
som forskningsleder av arkeologisk institutt i Viso-
ko være rette vedkommende. Det er derfor merke-
lig å lese forskere skrive på Wikipedia at de bosnis-
ke arkeologiske undersøkelser bør «konsentrere 
seg om middelalderbyen». For i praksis er det jo 

På vei opp til Solpyramiden

 Middelalderens Visoko
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lagt lokk på all forskning der. Det skjedde ved at 23 
forskere la ned forbud mot videre undersøkelser av 
toppen som de mente kunne skade middelalderby-
en. Stiftelsen har selvsagt overholdt dette forbudet. 
De har imidlertid gjort andre oppdagelser på top-
pen. Det dreier seg om utstråling av høyfrekvent 
ultralyd som skjer i faste pulser. Stedet der lyden 
kan måles, ligger i borgens sentrale rom og strek-
ker seg over et ca. 25 m2 stort område. Men hvor er 
lydkilden? Undersøkelser peker mot et område 200 
meter nede i undergrunnen. 

Så langt er ultralydutstrålingen et uforklarlig 
faktum for forskerne. Men den betraktes som en 
virkning av hele pyramidekomplekset. Ja, som en 
av grunnene til at disse byggverkene ble reist. De 
genererer bestemte elektromagnetiske virkninger 
som igjen via overganger til kinetisk energi kan 
være med å påvirke jordens oscillasjon og slik i 
neste omgang hindre jordskjelv. At jorden oscille-
rer eller vibrerer ble først vitenskapelig fastslått på 
1990-tallet, men Nikola Tesla arbeidet med feno-
menet allerede før 1. verdenskrig da hans Wyclif-
fe-tårn ble bygget. Han genererte strøm ved hjelp 
av teknikker som i dag er velkjente, men ble stop-
pet av finansmannen som støttet ham, J. P. Morgan, 
da han innså at prosjektet ikke ville skape inntek-
ter.20 Det er grunn til å anta at pyramidebyggerne 
må ha kjent til disse sammenhengene og brukt sine 
innsikter på en måte vi i dag ikke har tilgang til, 
men som vi nærmer oss fra en annen kant via vår 
teknologi, våre målemetoder og dessverre må vi til-
føye, enkeltes ofte manglende moral.21

Den fjerde dagen, Ravne og Vratnica
Den fjerde dagen gikk vi igjen til tunellene i Rav-
ne. Denne gangen så vi folk med trillebårer på vei ut 
med de leirholdige jordmassene som tunellgangene 
på kort tid ble fylt med. Det ble fortalt oss at mennes-
kene som holdt til her for nærmere 5000 år tilbake, 
fylte igjen gangene svært raskt. Kanskje for å skjule 
noe for andre fiendtlige inntrengere? Andre steder er 
sideganger stengt med tørrmurer, som det gjenstår å 
utforske. En tilsvarende gjenfylling er kjent fra tem-
pelet Göbekli Tepe der det synes å ha skjedd over fle-
re perioder. Den første allerede 8600 f.Kr., ukjent av 
hvilken grunn.22 Vår nye guide; Haris, kunne fortelle 
at de pågående arbeidene som driftes og finansieres 

av stiftelsen med dagens tempo vil ta 30-40 år å gjen-
nomføre, forutsatt dagens ressursbruk og at gangene 
fortsetter innover mot Solpyramidens sentrum. Så 
omfattende er nettverket!

Haris viste seg også å være den mest erfarne av 
guidene. Han var med fra starten av i 2006 og har 
deltatt i utgravningenes ulike faser. Målet vårt for 
dagen var i første omgang å gjøre en meditasjonsrun-
de til steder underveis og ta nye foto av inskripsjoner 
og keramiske steiner. Haris fulgte oss noe av veien og 
overlot oss så til egen utforskning. Også denne dagen 
var gangene fylt av et stort antall besøkende. Vi så 
skoleklasser og en god del mindre grupper. Ved to 
tilfeller fikk vi anledning til å lytte til andre guider 
og nye opplysninger kom frem, samtidig som inn-
trykket av seriøsitet og pågående utforskning ble for-
midlet. Det spesielle ved gangene er kombinasjonen 
av ro og helbredende effekt for mennesker av vår tid; 
noe gunstig virker gjennom måten det her er bygget 
på, samt gjennom inspirerende informasjon om det 
som er funnet og det som antagelig enda skjuler seg 
av fortidige, dels tolkbare inskripsjoner. Disse fun-
nene er sågar blant verdens aller eldste nedtegnelser 
og kan tolkes via vårt kjennskap til paleo-sanskrit og 
lingvistikeren prof. Kurt Schildmanns dechiffrering 
av denne urgamle skriften.23

Vel ute møtte vi igjen Haris. Han hadde et for-
slag som både var spennende og eksklusivt. Han 
foreslo å vise tumulusene i Vratnica og i Ginje, 
samt dele med oss noe av det en vet om de tre 
mindre utforskede pyramidene. Og han stilte stif-
telsens bil til disposisjon. To andre hollandske 
besøkende ble også med. Noe senere på dagen la 
vi bak oss de fire kilometerne nordvest for Visoko 
i den gamle slitne Golf stasjonsvognen som i sin 
tid var en gave til stiftelsen. Tumulusen i Vratnica 
kan sammenlignes med Silbury Hill i Wiltshire i 
England, begge er mindre, kunstig lagde åser, men 
toppen vi etter hvert skulle bestige, er i motsetning 
til Silbury Hill helt konisk formet.24 Underveis 
spurte vi Haris om hvordan Balkan-krigen opp-
levdes for ham. Født i 1978 var han for ung til å 
delta, men han nevnte Serbias hardnakkete forsøk 
på å beholde Jugoslavia-unionen som hovedårsak 
til konflikten. En interessant observasjon ble også 
nevnt: Det klang hult og merkelig da bombene slo 
inn i Solpyramiden!
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Oppgang til tumulusen i Vratnica

En av de mindre keramiske steinene i Ravne. Skriften består 
dels av tydbare paleo-sanskrit glyfer.

D Ø D S K A M M E R  E L L E R  L I V S K I L D E

Tumulusen i Vratnica – tid for ettertanke
Både utgravninger, georadar og ultralydmålinger er 
anvendt på tumulusen. Det er kommet flere lag for 
dagen med betongstein av lignende type som på 
Solpyramiden, se bilder under. Georadarmålinger har 
avdekket hulrom 20 m ned i grunnen med 4 meters 
høyde, og ultralydutstrålingene har samme frekvens 
som på toppen av Solpyramiden. Vår evne til å føle 
vibrasjoner og utstrålinger er ulik. Ulike erfaringer ble 
også gjort under meditasjoner, og vi kjente med fin-
gertuppene slik vi også gjorde på de keramiske stei-
nene i Ravne. En kan føle kribling mot fingertuppene, 
noen fikk også opp farger og indre bilder. 

En av de to mindre tumulusene i Ginje, 2 km øst for 
Visiko, så vi bare fra bilvinduet da det etter hvert mørk-
net. Vi lar derfor beskrivelser stå til en annen anled-
ning. Den gode samtalen vi fem hadde etter turen var 
nok en grunn til at vi nå kan skrive med vekt også om 
de mer detaljerte opplevelsene knyttet til turen. Det 
ble også avtalt å utveksle videre informasjon med Ha-
ris for å sikre opplysningen du her har lest. Vi sikter 
også på å komme i kontakt med Dr. Osmanagich for 
et senere intervju i Cogito.

Noen avsluttende refleksjoner
Vi vil uttrykke stor takknemlighet for det forsknings-
arbeidet som skjer i Visoko. Faktisk er det kun gaver, 
et stort antall besøkende (Haris hadde guidet 2-300 
000 personer siden 2006) og en stor frivillig innsats 
som gjør det mulig å fortsette. Særlig er den spørren-
de, åpne og deltagende forskningstilnærmingen for-
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tjenstfull. En kan tenke seg alternativet. En avlukket 
periode over tiår der kun skjermete «fakta» ble tildelt 
offentligheten, hele tiden tolket i lys av egyptologi-
ens forsøk på en enerådende diskurs som hevder et 
«hersker-i-gravkammer-paradigme». Funnet av de 
52 gnostiske skriftene i Nag Hammadi i Øvre Egypt 
i 1945, som Kirken avviste på 300-tallet som kjetteri, 
ble lenge unndratt offentligheten både pga. politiske 
problemer og forskningsmessige viderverdigheter.25 
En kan spørre seg hvilken status disse skriftene har 
i dag. Er f.eks. det kvinnelige element i guddommen 
endelig blitt en del av den kristne diskursen? Hvor-
dan ser teologien på den legemlige oppstandelsen? 
Og hvor befinner de døde seg? Det dveles ved gra-
ven, og det snakkes stort sett bare om evig hvile … 
Det er all grunn til å revurdere «gravtenkningen» slik 
slik den ble tatt opp i det katolske. De keltisk kristne 
tok i stedet utgangspunkt i f.eks. solkorset de første 
århundrene etter Kristi fødsel. Den levende Kristus 
knyttet til solen og oppstandelsen var det sentrale.

Osmanagich, som selv har gjort årelange studier 
av mayaenes pyramidebygg – hvor det bare er graver 
utenfor pyramidene – sier noe høyst talende fra sitt ti 
dagers besøk i den kinesiske provinsen Shaanxi i sin 
bok fra 2014. Her ved inngangen til Silkeveien er det 
over 250 pyramidale strukturer, de fleste tilgrodd som 
i Bosnia. Faktisk var Osmanagich inntil 2008 en av yt-
terst få utenlandske forskere som inngående fikk stu-
dere pyramidene eller mausoleene som kineserne helst 
kaller dem. Etter hektiske dager, utallige besøk og etter 
å ha blitt vist rundt av den kinesiske sjefsarkeologen, 
prof. Jiao Nan Feng, til de viktigste stedene, inkludert 
den verdensberømte keiser Qins pyramide med Ter-
racotta-soldatene, spør Jiao: «Men si meg nå, dr. Sam, 
hvilken stor hersker ligger begravd i mausoleet under 
Solpyramiden. Hvilken sivilisasjon bygget den?» Hva 
Osmanagich svarte, vites ikke. Men tydeligvis er lok-
ket boltet fast på den tenkeboksen en skal holde seg til 
omkring pyramidenes «hvorfor» også i Kina.26

Bildet av våre prehistoriske stammødre og fedre 
som uvitende og overtroiske ble skapt i tråd med vi-
tenskapens triumfer. Det dels sensasjonelle omsvin-
get som kom da Darwin og Wallace offentliggjorde 
sine oppdagelser av evolusjonen i 1859 bidro til det. 
All tale om en tidligere gullalder som var oppe i ro-
mantikken, forstummet i løpet av 1800-tallet. Slik 
passet funnet av Altamiras 18 000 år gamle hule-

kunst i 1879 dårlig inn og ble da også en tid heftig 
tilbakevist. Nietzsche bar gullalderen, da særlig sett 
gjennom den greske tragediediktningen, som en et-
terklang. Og menneskehetens første storhetstid som 
ennå i den greske blomstring ble sett på som noe 
selvsagt, på samme måte som eksistensen av en At-
lantis-kultur ble det, ble avfeid som mytisk oppspinn 
ved 1800-tallets utløp. Men jo mer vi finner av for-
historiske kulturuttrykk, blir et nytt bilde tydeligere: 
Vi ser stadig klarere at de gamle hadde bestemte in-
tuitive innsikter, ja en høyt utviklet bevissthet. Det 
er nærliggende anta at disse uttrykkene baserte seg 
på et instinktivt klarsyn slik åndsforskeren Rudolf 
Steiner betegner det i mange av sine foredrag der 
historiske temaer og den atlantiske kulturen tas opp. 
Det er også grunn til igjen å se på kulturhistorikeren 
Jean Gebsers verk hvor han beskriver den arkaiske 
og magiske bevissthetsformen inngående.27

Men også Picasso var en mann med sans for pre-
historien. Under den store utstillingen på British 
Museum for et par år tilbake ble det i en NRK-re-
portasje fortalt at han hadde en eksakt kopi av en 
Venusgudinne med seg på sine reiser. Og da Picas-
so fikk se de 17 000 år gamle hulemaleriene i Las-
cuax-hulen i 1940, utbrøt han: «Han sa: De har jo 
oppfunnet alt.»28 Men endatil ble hulemaleriene 
derfra overgått av funnet i Chauvet-hulen i 1994, 
både i perfeksjon og tidsspenn. For 34 000 år gam-
le var de – om vi nevner de eldste anslagene for-
skerne har gitt! Hva om vi nå antar, slik funnene i 
Bosnia åpner for, at også de «intuitive innsiktene» 
der var på høyde med de kunstneriske evnene vist i 
Frankrike på samme tid? En slik antagelse kan være 
et langt mer fruktbart utgangspunkt idet vi nå skal 
løse fremtidens oppgaver mht. miljøendringer og 
relasjonelle utfordringer. 

Menneskeånden har en storslått fortid og kan 
om det spirituelt innsiktsfulle slippes til i så vel vi-
tenskap, som kunst og religion, se fremtiden tillits-
fullt i møte. Og om vi igjen spør hvilke spørsmål 
pyramidene stiller til oss, er det kanskje i denne 
retningen videre utforskning bør gå – i en spør-
rende og lyttende dialog med pyramidene og den 
livskilden de synes å skjule. 
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1 Se artikkelen «På sporet av den arkaiske 
himmel – om prehistoriske kulturers 
himmelvendte bevissthet om verden» av 
Knut Arild Melbøe i Cogito 28 & 29, 2014
2 Verdens eldste mumier finnes i Chile 
og er 7000 år gamle. Mumien funnet 
i trappepyramiden i Saqqara er svært 
sjelden, men også betraktelig eldre enn 
de som levde på Djosers tid. Regelen er 
at mumier ble plassert i separate templer 
og gravkamre. Også en rekke dyr ble 
mumifisert. Se Pyramids around the 
world & Lost pyramids of Bosnia, Sam 
Osmanagich, 2014, side 103. Osmanagich 
argumenterer også for at komplekset 
må være bygget i seks faser og slett ikke 
innenfor en faraos regjeringstid.
3 Ibid. side 11-112
4 Kardinalpunkter er enten de fire 
viktigste punkter i kompasset (nord, 
øst, syd, vest), eller de knyttes til de 
fire viktigste dyrekretstegnene Væren, 
Krepsen, Vekten og Steinbukken. 
Astronomene ser på den sideriske 
dyrekretsen som betegner stjernebildene 
slik de er plassert på himmelen. 
Astrologene bruker den tropiske 
dyrekretsen som er basert på de fire 
kardinalpunktene: vår- og høstjevndøgn, 
samt sommer- og vintersolverv. Sektoren 
mellom disse punktene er igjen delt 
inn i tre like store soner på 30 grader 
hver, slik at den tropiske dyrekretsen 
til sammen har 12 like store sektorer. 
Kardinalpunktene markerer begynnelsen 
på de ledende dyrekretstegnene nevnt 
over. Inndelingen i kardinalpunkter 
stammer fra Ramses II, for over 3000 år 
siden. Navnene til de 12 dyrekretstegnene 
ble tatt fra de stjernebildene som den gang 
lå i disse sektorene. På grunn av presesjon 
har dyrekretsen nå forflyttet seg ca. et 
tegn i forhold til stjernebildene. Presesjon 
er jevndøgnpunktenes retrograde 
bevegelse gjennom dyrekretsen som gjør 
at jordaksen i løpet av 25920 år (også 
kalt et platonsk verdensår) beskriver 
en fullstendig sirkel. Bevegelsen går 
fra øst til vest. I astrologien vil det si at 
vårjevndøgnspunktet vandrer ”baklengs” 
gjennom de tolv stjernebildene i løpet av 
verdensåret. Kilder: www.visdomsnettet.
dk/o-5063/ & www.sophialea.no/2016
5 I Pyramids around the world & Lost 
pyramids of Bosnia refererer Osmanagich 

over sidene 102-109 til forfattere som 
Robert Bauval: Mysteries of Orion, Ralph 
Ellis: Thoth: Architect of the Universe, 
1998, Herbie Brennan: The secret History 
of ancient Egypt, 2001, Christopher 
Dunn, The Giza power plant, 1998 og 
den italienske professor i prehistorie 
Livio Stecchini. Astronomen Sir Norman 
Lockyer (1836-1920) som eksplisitt anga 
en langt eldre datering for ulike egyptiske 
tempelbygg, nevnes blant dem som tok til 
orde for et divergerende syn på 1800-tallet.
6 Det det kom også raskt skarpe reaksjoner. 
Følgende står å lese på Wikipedia side, 
supplert med tre andre uttalelser i 2006. 
«Additionally, scientists have criticised 
the Bosnian authorities for supporting 
the pyramid claim saying, “This scheme 
is a cruel hoax on an unsuspecting 
public and has no place in the world 
of genuine science.” Det vises der også 
til en “Declaration from the European 
Association of Archaeologists, 11.12 2006. 
Den er imidlertid fjernet fra Wikipedia, og 
dermed kan vi ikke lese begrunnelsen!
7 Zawi Hawass’ navn ruver, og ut fra 
meddelelser vi fikk fra guider og gjennom 
lesning av Osmanagichs verk er han 
sentral i den motstanden som er satt ut 
og som skulle innebære et slags veto mot 
videre forskning. Også geofysikeren dr. 
Robert Schoch ved Universitetet i Boston 
spiller en rolle i dette motarbeidet. Han 
har i alle fall besøkt Visoko og later til å 
ha andre grunner for sitt standpunkt, noe 
Osmanagich forklarer inngående på side 
285-287 i sin bok. 
8 Kilde: www.dagbladet.no/nyheter/
hevder-a-ha-funnet-verdens-storste-
pyramide---i-europa/61700710>
9 Som glade amatører med spesiell interesse 
for menneskets kulturhistorie, både forstått 
som natur- og åndshistorie, har vi fokus på 
det siste, dvs. gjennom å prøve å nærme 
oss deres kosmologi og verdensforståelse. 
Tidligere har vi etter beste evne studert 
bl.a. steinrekkene i Carnac i Bretagne og 
steinsirklene i Syd-England og Irland, 
Stonehenge inkludert, men også verdens 
største, som befinner seg i Avebury. Der 
er også tumulusen eller den kunstige åsen 
Silbury Hill. Som Sam Osmanagich, leder 
for utgravingene av Bosniapyramidene, 
også påpeker, kan åndshistorien vise seg 
å bli en sentral nøkkel til forståelse når 

vi ser på menneskelige monumenter fra 
tidlig neo- og paleolittisk tid. Hva fikk «de 
gamle» til å bygge pyramider? Vi vet en del 
om hvorfor mayaene gjorde dette, særlig 
gjennom avdekking av deres imponerende 
innsikter og religiøse forestillinger om 
jorden og stjerneverdenen. Men det var 
ikke for å gravlegge opphøyde herskere. Se 
Osmanagichs bok The world of the maya, 
2004.
10 På en pressekonferanse i 2013 etter 
den 4. internasjonale ICBP-konferansen 
uttalte den kjente pyramideforskeren 
prof. J.J.Hurtak følgende: «Egyptologien 
blir nødt til å redefinere definisjon av hva 
en pyramide er etter oppdagelsen av de 
bosniske pyramidene.» 
11 Det finnes mange høyst severdige og 
instruktive filmsnutter på Internett som 
vi gjennom vår reise kan bekrefte som 
opplysende og dekkende for det en kan se 
og høre i virkelighetens Visoko.
12 Selv sfinxen i Egypt har ganger under. 
Det er påfallende av Dr. Zawi Hawass har 
nedlagt forbud mot å undersøke dem.
13 Se artikkelen Ren luft uten skadelig 
stråling og med nok negative ioner som 
tar for seg helseeffekter der det bl.a. 
pekes på økt oksygennivå i hjernen, 
samt av serotonin, et hormon viktig for 
fordøyelsen, lykkefølelsen og energien. 
Kilde: http://www.helseterapi.no/fakta-
om-helse/ren-luft/
14 Bovis-skalaen diskuteres mer 
inngående på https://www.psiram.com/
en/index.php/Bovis_scale
15 Vegetasjonen på Solpyramiden ble 
allerede på 1990-tallet påpekt som spesiell. 
Vekstene der må en helt til Adriaterhavet 
for å finne. Lokalklimaet er simpelthen 
varmere i gjennomsnitt på skråningene 
der enn ellers rundt Visoko som vist i 
filmen Bosnian Valley of then Pyramids 
fra 2012.
16 Målingene er utført av Geodetisk 
Institutt i Bosnia-Hercegovinia under 
ledelse av Buza Enver i samarbeid med 
geofysikeren dr. Amer Smailbegovic 
som har benyttet satelittfotografier. 
Se Pyramids around the world & Lost 
pyramids of Bosnia, s. 223.
17 Ibid. Se side 374-376. Medforfatteren 
Alex eller Alexander Putney kan også 
knyttes til nettsiden www.human-
resonance.org og presenterer sin dype 

Noter
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interesse for Teslas arbeid og biografi 
på denne siden: http://www.human-
resonance.org/rebirth.html 
18 Pyramider i ulike verdensdeler har 
ulike helningsgrader, det varierer fra ca. 
40 til 75 grader. Også Egypts pyramider 
har varierende vinkler.
19 Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/
Visoko Les gjerne hele Wikipedia-
artikkelen om Visoko som en del av 
avsnittet baserer seg på. Den leder også til 
avvisningen av Bosniapyramidene. Heller 
ikke viktige paleolittiske funn er nevnt, 
men det som står om tidlig neolittisk 
kultur er høyst interessant og viser til 
at det var en kapabel kultur til stede da 
gjenfyllingen av Ravne kan ha funnet sted, 
se side 237 og 238 i Pyramids around the 
world & Lost pyramids of Bosnia.
20: Se Jan Kerr Eckbo, En historie om livet, 
Cogito forlag, 2015
21: Dette temaet er vanskelig å 
gjennomskue. Dr. Bernard Eastlund 
som studerte Nikola Teslas patenter 
om elektromagnetisme og ionosfære, 
dannet gjennom egne patenter grunnlag 
for HAARP på slutten av 1980-tallet. 
Byggingen startet i Gakona i Alaska 
i 1993. Teknikkene krever en etisk 
forankring som det er all grunn til å frykte 
ikke alltid er til stede. Misbruk i form 
av millitær utnyttelse i våpen kombinert 
med bruk av ChemTrails og forsøk på 

geoingeniering har vært fremme i det mer 
konspiratoriske nyhetsbildet.  
22 Se Andrew Collins, Göbekli Tepe, 
Genesis of the Gods, 2014. Collins 
har ellers fått navnet sitt preget på et 
hulekompleks han oppdaget under Giza-
platået i 2009, kalt Collins’ Caves.
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inskripsjoner under utforskningen av 
Bosnia-pyramidene. En del av dem er det 
fortsatt mulig å tyde, noe Osmanagich Og 
Putney tar opp på s. 384-390 i Pyramids 
around the world & Lost pyramids of 
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den fonetiske strukturen til paleo-sanskrit 
i gamle tekster fra Indusdalen. Også 
inskripsjoner fra Tayos-hulen i Ecuador 
og hulearkivet i Illinois er dechiffrert 
gjennom Schildmanns innsats. Han levde 
fra 1909 til 2005 og fikk i 2007 Barry 
Fell-prisen posthumt av Det epigrafiske 
samfunn (MES) i USA. Schildmann var 
også åpen for de urgamle kulturenes 
holdning til himmelfenomener og det vi 
i dag kaller ufo-er. Se ttp://www.human-
resonance.org/paleo-sanskrit.htmlc
24 Silbury Hill er i dag flat på toppen, 
kanskje grunnet endringer gjort i 
middelalderen. Den dekker et større 
areal enn Vratnica og er med sine 39.2 
m fem meter høyere: På den annen side 
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Ved hjelp av geologisk kjerneboring 
har en påvist et kammer 54 m nede 
i grunnen hvor det også er passasjer. 
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25 Se Jacob Jervells forord til Elaine Pagels 
bok De gnostiske skrifter, 1979, Cappelen. 
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26 Se Pyramids around the world & Lost 
pyramids of Bosnia, s. 134.
27 Se Rudolf Steiner: Mystery centres, 
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Deutsche Taschenbuch Verlag, 1973 og 
Cogito 28 & 29, 2014.
28 Picassos uttalelse peker også på at 
konseptet med hva et bilde er; at det må 
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spor av den arkaiske himmel», Cogito 28, 
2014, s 22.
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