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Tre gange har Henri Nissen foretaget en

ekspedition til Ararats Bjerge i Tyrkiet

for at søge efter Noas ark. på den ene af

ekspeditionerne var TV2 med og lavede

en udsendelse om eftersøgningerne.

Ud over at Henri Nissen har brugt ferie

på turene til Ararat, har han over flere år
brugt en stor del af sin fritid på at læse om

Noas ark og urhistoriske forhold. Det har

resulteret i en 319 sider stor bog, som han

har udgivet på både dansk og engelsk.
Henri Nissen fortæller, at en læser af

bogen har bebrejdet ham, at han ikke fik
sovet nok i flere nætter. Han var ellers ved

at bygge sit hus om og havde faktisk slet
ikke tid til at læse, men hver aften ville

han lige læse lidt i bogen, og så tog det ene

kapitel det næste.

Opfylder EU-krav
Det har slået Henri Nissen, hvor meget hi-

storisk stof uden for Bibelen, der bekræf-

ter den bibelske beretning om Noa.
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Henri Nisser>har skrevet en bog om

Noa og mange af fortidens gåder.

Journalist Henri Nisser :r~ger s=ne

journalistiske metoder -= ~ a~ den

historiske virkelighed C"'""'-c2 cg "',ansark

- Jeg har spurgt en skibskyndig om, hvad

han siger til konstruktionen af Noas ark, og

han fortalte mig, at den var bygget præcist,

som man gør i dag. Forholdet mellem

højde, bredde og dybde er perfekt. Arken
er dimensioneret, så den har en stabilitet,

der lever op til de nyeste EU-krav til dyre-

transporter, fortæller Henri Nissen.

-Det er den slags små finesser, der
kan overbevise en om, at Noas ark ikke

kun er en myte. Men der er også noget

overnaturligt i det, for på Noas tid havde

de slet ikke det kendskab til skibsbyg-

geri, som Noas ark er bygget efter. Det

har vi først i dag, siger Henri Nissen.
En teori om, at beretningen så kunne

være opdigtet mange år efter de påståede

begivenheder, holder heller ikke.
- Havde historien været opfundet nogle

tusind år senere, ville manjo have ladet

arken være bygget efter den tids skibs-

krav. Men det er de ideelle krav af i dag,

den lever op til, pointerer Henri Nissen.

Klogere end os
Noas ark er et eksemp5 ~ ~ .:.n:!' for
firkantet at mene, at de '-ar :::~ ~

gamle dage, og at del:bare ~ ~ ~d
siden, så vi i dag er de lligesæ :ænne-

sker, der har lever på 5oF..en.

- på nogle områder YCff'''OreS:1xfædre i

virkeligheden klogere eoo 05 -';;:.ar gjort

nogle fremskridr de ~ ~ hundrede

år, men det er teknisk og rnaæriaL. Som

væsen degenererer 'i. ~ mennes!ælige
arvernasse er blevet dårtgere så ~i iår

flere og flere arvelige ~~ siger
Henri Nissen.

Han fortæller, at man har f-.iI1derer

stykke gammelt rav med en :~le

i, og analyser har \ist, aL~tinåhDldet i

denne luft var meger højere., end der er i

luften i dag. Det sætter ban i forho.d til,
at størstedelen af et moderne menneskes

hjerneceller dør inden for den fu~ uge

efter fødselen -på grund af for lidi:ilrl
At livsbetingelserne før og på ~oas tid



var bedre end "'Ores,anrydes også ved,

ar de ~~ge flere ~er blev meget gamle

den.:.oan~

~oa er ;--erdensberømt

Henri ~~issener srOOtpå en syndflod afbe-

remin.:,oerom en ~pe oversvømmelse

engang i iorriden.
- ~ eI"::kk.ekun i Bibelen, der fortælles

~?:oas~ Der er fortællinger om Noas

adi sron:set alle gamle kulturer. Der er

n~is af Xoa-beretninger overalt på

jorrleD, og de 1ignerhinanden. Men Bibe-

~ bereming har mange flere detaljer,

og de andre kulrurers fortællinger er mere
~!-rlige.

- Jeg mener, forklaringen er, at Bibelens

bereming er tættest på den oprinde-

lige, som alle folk har været fælles om i

begyndelsen. Men efterhånden som man

er blevet spredt ud over jorden, har nogle

pyntet på den oprindelige beretning, siger
Henri Nissen.

Han henviser til, at der også er andre

ting, der peger på, at vi alle sammen er

efterkommere af Noas familie.

- Genetisk forskning har vist, at 80 % af

alle europæiske mænd kan føres tilbage

til at stamme fra omkring 10 personer. Og

alle de indoeuropæiske sprog kan ledes

tilbage til et oprindeligt sprog i det armen-

ske højland, siger Henri Nissen.

Spændende overblik
Henri Nissen er ikke videnskabsmand,

men journalist, og han fremhæver, at han

har brugt de journalistiske metoder til at

afdække den historiske virkelighed bag

beretningen om Noa og hans ark.

- Videnskaben beskæftiger sig med

hvert sit hjørne af virkeligheden. Jeg

er gået efter at skaffe et overblik. Som

journalist er jeg gået ind i de enkelte

videnskaber, geologien, sprogviden-

skaben, astronomien og så videre, for at

studere, hvad de har fundet ud af. Det

har betydet, at jeg har kunnet danne
et billede af vores fortid, som er meget

mere spændende, end man skulle tro,

siger Henri Nissen.
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