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• Det glgantlske trcesklb, cler
vil kunne opleves I clen nve
forlvstelsespark I Kentucky, er
155 meter langt og llge sti h0Jt
som en fem-etagers bollgblok.
FOTO:REUTERS

USAs nyeste forlystelsespark 'The Ark Encounter', der abner til sommer, rummer bl.a. en
kopi afNoas ark i 'naturlig st0rrelse'. Det er en del af Guds plan, hrevder grundlreggeren
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Selv her I pilsken kan det ViE!re
sviE!rt at tylde de danske klrke
biE!nke. Men I USA tror godt 38
procent at vaksenbetalknlngen
stadlg pil, at larden blev skabt at
en krlsten Ciud for et sted lmel
lem 6.000 og 10.000 ilr slden. Og
dertor turde den australske lm
mlgrant Ken Ham gadt lnvestere
en HIie halv mllllard kraner l slt
seneste prolekt: En kopl at Noas
ark • 1 naturllg starrelse.

Nar forlystelsesparken 'The Ark En
counter' i Williamstown, Kentucky,
saledes slar d0rene op 7. juli, vil gre
sterne kunne bes0ge alle hj0rner og
tre etager af arken, der er 155 meter
lang, h0j som en fem-etagers bolig
blok og med en vregt pa mange tu
sinde ton.
I byen, der i dag kun har blot 4.000
indbyggere, regner Ken Ham med
skabe langt over tusinde faste job.
Han satser pa et sted imellem 1.4 og
2,2 millioner grester iirligt - fra hele
verden. Og Ham, der sammen med
sin kone ogfire b0rn flyttede til USA
i 1987, har god grund til at vrere opti
mistisk.
Sammen med sin verdensom-

sprendende organisation 'Answers
in Genesis' (svar i skabelsen) driver
han nemlig allerede nu en anden
og meget populrer kristen turistat
traktion 'The Creation Museum'
(Skabels-museet) i samme omriide.

Skabelsesmuseum
Her argumenterer KenHam bl.a. for,
at dinosauererne eksisterede i sam
me tidsperiode som mennesket.
Og efter abningen i 2007 regnede
den lokale turistforening med godt
250.000 grester om iiret. Men alle
rede efter tre ar rundede Ken Ham
og hans 'The Creation Museum' den
f0rste million grester.
»Gud er strerk. Og hele projektet
er en del af hans plan,<• har Ken Ham
sagt i et lokalt radioprogram.
Og hvis man skal bygge kristne
turistattraktioner, sa er Kentucky i
hvert fald det helt rigtige sted.
Her bestiir godt 38 procent af den
stemmeberettigede
befolkning
nemlig af de sakaldte 'evangelicals'
- genfodte kristne. Og i nrerliggende
stater som Tennessee, Oklahoma
og Arkansas er tallene endnu st0rre.
Af samme iirsag dominerer de to
strerkt h0jreorienterede prresident
kandidater Ted Cruz og Donald
Trump her i det igangvrerende pri
mrervalg.
Og pa grund af omradets domi
nerende politiske og kristne over
bevisning var Ken Ham ogsa t.Et pa
at fa massiv offentlig st0tte, da han

i 2010 forst offentliggjorde sit Noas
ark-projekt.

Stette fra krlstne donorer
Ken Ham s0gte saledes om 18 mil
lioner dollar fra den lokale skattekasse.
Men trods stor velvilje fra kristne
republikanske politikeres side blev
kassen smrekket i, da Ken Ham kr<E
vede, at kun ans0gere, der delte hans
kristne tro ned i den mindste detal
je, ville blive taget i betragtning.
I stedet har Ken Ham nu hentet
sin massive millionst0tte fra private
kristne donorer. Deis i form af pen
gegaver og deis ved salg af en livslang
adgang til parken for 2.000 dollar for
enkeltpersoner og 3.000 dallar for
familier.
Men trods begejstringen fra krist
ne fra hele verden er ikke alle lige
begejstrede for 'The Ark Encounter'.
Saledes har den amerikanske
blogger og aktivist Dan Are k<Empet
imod mange aspekter af projektet.
Og han siger:
»Hams version af kristendom
men er trods alt stadig en minoritet
i USA. Og selvom en stor del af den
amerikanske befolkning stadig af
viser Darwins teorier om evolution,
sii er der endnu frerre, der tror pa
den helt bogstavelige fortolkning
af Bibelen. Og selv de politikere, der
st0tter idéen, t0ver med at hjrelpe ti!
med den offentlige st0tte.<,

• N�r arken stilr fcercllg, vil den bl.a. incleholcle mere encl 130 skcerme, heruncler
billecler af Noas stalcle og mocleller af clyr. FOTO: REUTERS

bedre til at argumentere for sin vi
denskabelige sag, sa vakte debat
ten stor opsigt.
Mange millioner tilhrengere af
det siikaldte 'intelligente design'
(Gud skabte jorden) mente allige
vel, at Ken Ham vandt debatten.
Og idémanden bag 'The Ark En
counter' blev én gang for alle over
bevist om, at krempearken i Ken
tucky var en god og profitabel idé.
»Jeg er stolt af debatten,« siger
Steve Nye, der flere gange har del
taget i tv-programmer med bl.a.
Larry Willmore, Stephen Colbert
ogJon Stewart.

»Men jeg er ked af. hvis jeg har
vreret med til at sprede uviden
hed.«
Med til historien h0rer det, at
der i mange amerikanske sydstater
konstant er debat om, hvorvidt tra-

Debatten, der indledte det hele
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Det var en lnternet-debat med
vldenskabsmanden BIII Nye,
der gav 65-ilrlge Ken Ham mod
pil at bygge sin glgantlske
model at Noas ark og ilbne
tarlystelsesparken 'The Ark
Encount11r'.

Og det er ikke et resultat, som Bill
Nye, der i sin tid ogsa - under nav
net 'Bill Nye The Science Guy' - var
en af USAs mest elskede b0rne-tv
stjerner, er specielt stolt af.

Ligesom vares egne tv-vrerter
J0rgen Clevin eller Sebastian Klein
var 'Bill Nye the ScienceGuy' nem
lig kendt som b0rnenes viden
skabsmand - tv-stjernen, der lrerte
ungerne om naturvidenkabelige
facts - om planter, dyr og jordens
historie. I modsretning til Ken
Ham, der mener, at jorden er sadan
rundt regnet 6.000 ar gammel, er
Bill Nye nemlig overbevist om, at
kloden for lrengst har rundet sin
4.500.000.000 (4,5 milliarder) ars
fodselsdag. Og selvom Nye under
debatten, der blev set direkte af
over fem millioner fans, var langt

• Ken Ham (tv) og Mark Loov, to af bagmcenclene tll byggerlet af koplen af Noas
ark The Ark Enrnunter' 1 USA. FOTO; REUTERS

ditionel naturhistorie overhovedet
skal vrere pa skemaet i folkeskolen.
Mange forreldre og politikere vil
hellere have, at deres b0rn under
vises i Bibelens version, hvor klo
den kun er cirka 6.000 ar gammel.

