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Er Noas ark mon fundet?
Af lektor Carsten Vang

Det gentager sig sådan ca. hvert andet år: Forskellige ekspeditioner, der
søger efter Noas ark, går i pressen

I år er det en gruppe evangelikale kristne
fra Hong Kong, som i slutningen af april
udsendte en pressemeddelelse om, at de
i efteråret 2009 fandt dele af Noas ark på
Ararats bjerg. Begravet i isen i godt 4 kms
højde skulle de have fundet 7 forskellige
rum af træ. Forskellige videoklip viser billeder af rum, bygget op af store planker. På
et af billederne ses tilmed strå på gulvet.

med forlydender om, at nu skulle
Er det sandsynligt?
Noas ark være fundet. Nogle gange
er skygger af arken blevet spottet
på Ararats bjerg, undertiden er det
andre steder i Tyrkiet eller Iran, hvor
man angiveligt er stødt på noget, der
kunne ligne en båd.

Modsat mange andre finder jeg det på
ingen måde umuligt, at man skulle kunne
finde rester af Noas ark, forudsat at den
ikke er gået til grunde i tidens løb, og
forudsat at man er heldig at søge det rigtige sted. Alligevel er der grund til at være
skeptisk over for de nyeste rapporter.
De har tilsyneladende ikke haft
professionelle arkæologer eller geologer
med på holdet, kun en kurdisk guide,
som skulle have ledt dem frem til stedet. Denne guide er berygtet for at være
utroværdig.
De har heller ikke fremlagt videnskabelige undersøgelser af de fundne
genstande, således at videnskabsfolk kan
teste fundene ved uafhængige analyser. De hævder, at kulstof-14 analyser
skulle bevise træets alder til ca. 2.800
f.Kr. Normalt bliver kulstof-14 dateringer
diskuteret indgående i den videnskabelige
offentlighed, inden de bliver accepteret
som troværdige. Her har vi alene gruppens
påstande.
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Forveksling mulig
Det er en velkendt sag, at man kan
komme til at tolke sine fund ud fra det,
man leder efter. Fordi man leder efter
noget helt bestemt, som man er sikker på
må være det pågældende sted, tolker man
det, man rent faktisk finder, som bevis for
det, man søger at finde. Både bibelkritikere og bibeltroende har gjort dette mange
gange i tidens løb.
Dømt ud fra de informationer, som er
kommet frem indtil nu, synes den kinesiske gruppe ikke at have gjort det mindste
for at undgå den risiko.

