Noas Ark Farm
 en engelsk attraktion, der er et besøg
væ rd

1950erne  blev evolution ikke taget så alvor-

Interview med Anthony

ligt som i dag, og den syntes ret suspekt for flere

Bus
h

af læ rerne. D et har den altid gj
ort for m ig også!

H vordan gik det til, at Ibegyndte at udvikle Noas
Ark Farm -centret?
Man vil nok ikke forvente at finde Noas ark

- I 35 år drev vi gården m ed m alkekvæ g på

langt inde i Som erset i England  m en det er lige

forpagtningsbasis. I 1995 fik vi så m ulighed for

præ cis, hvad m an kan finde, hvis m an besøger

at købe gården, da der viste sig m ulighed for at

Moat H ouse Farm

i byen W raxall. Noas Ark

sæ lge m alkekvoter. Vi følte dette var en gylden

Farm er et dej
ligt sted. D er findes over 100 dyr

anledning til at etablere en slags tem apark ved-

af i alt 40 forskellige arter. D er er legepladser,

rørende religiøse em ner. Noa har altid interes-

udstillinger, traktorture og m eget m ere. D en

seret m ig, så det var næ rliggende at lade Noas

vigtigste del af NAF er dog utvivlsom t Noas

ark væ re det overordnede tem a.

ark udstillingen. D et er den eneste af sin art i
hele verden, bl.a. m ed en flot 5 m lang rekonstruktion af Arken, kom plet m ed dyr i skala-

H vornår åbnede centret?
- Vi havde en forsøgsperiode i 1998, hvor vi

størrelse om bord. D erudover er der m ange un-

åbnede 2 dage om

derbyggende inform ationer, ikke m indst over-

adgang, og vi havde på det tidspunkt kun nogle

sigtstavler om historiske og videnskabelige op-

få af de aktiviteter, vi har i dag. Efter denne start

dagelser og inform ationer vedrørende

har tingene udviklet sig, og vi tager i dag entré

de

bibelske skabelses- og vandflodsberetninger.

ugen i 10 uger. D er var fri

og har til gengæ ld m ange flere aktiviteter.

Anthony og C hristina Bush har væ ret de drivende kræ fter bag tilblivelsen af dette center, og
i det følgende bringer vi en oversæ ttelse af et
interview m ed dette æ gtepar.

H vor m ange bes
øgende har Ihaf
ts
iden?
- O m kring 58.000 gæ ster. Vi har også et m ødelokale, hvor forskellige kirkelige kredse kan
afholde kurser. Vi har forskellige skuespil, der

Anthony, hvor længe har i drevet landbrug i Wra-

opføres hvert år, gospelkoncerter og andre be-

xall?

givenheder. Vi har i dag om kring 50 frivillige på

-J
eg tog uddannelsen for 40 år siden og gifte-

m ellem 11 og 16 år, der hj
æ lper os m ed at passe

de m ig m ed C hristina året efter. Vi har 4 børn,

dyrene og hj
æ lpe de besøgende. Men vi har også

der alle er gift, og 12 børnebørn. I 1960erne

nogle få m edarbej
dere, der får løn.

drev vi landbrug på gam m eldags vis m ed m alkekvæ g og kalve, kødkvæ g, grise, høns og kalku-

H vad m ed s
koleklas
s
er?

ner, og vi dyrkede foruden korn også kartofler.

- Vi har m asser af yngre børn, der kom m er

Igennem årene har vi specialiseret produktio-

sam m en m ed deres skolelæ rere. Vi ville også

nen noget m ere, og i dag har vi kun m alkekvæ g.

gerne se de lidt æ ldre børn, m en de fleste skoler
er ikke gearet til at sende større elever på eks-

H vornår begyndte du at blive opm ærks
om på de

kursion. Vi kan hj
æ lpe dem m ed m ange infor-

bibels
ke s
kabels
es
beretninger?

m ationer, m en hidtil er der af æ ldre elever pri-

- I skolen havde vi nogle ret så kraftige debatter om

m æ rt kom m et klasser fra kristne skoler.

skabelse og evolution. På den tid  i
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Noah's Ark Farm Center i det sydlige England (fra websitet: www.noahsarkfarmcentre.co.uk)

Hvilke dyr har I på centret?

J
eg var glad for at se, hvordan I introducerer ska-

- Vi forventer snart at få en zoo-licens, så vi

belseshistorien meget naturligt i j
eres præsentatio-

kan udvide vores samling med bisonokser og

ner.Hvilke reaktioner får I fra de besøgende på

kameler. Vi har allerede lamaer, forskellige

udstillingen?

slags kvæg, får, geder, vandbøfler, kaniner, på-

- Folk ser ud til at tage det ud fra forskellige

fugle og flere andre. I alt 40 forskellige arter. Vi

niveauer. Nogen kommer for dyrenes og lege-

lægger stor vægt på, at de besøgende kan få nær-

pladsernes skyld, andre synes godt om de dejli-

kontakt med dyrene, hvis de vil. Hygiejne er

ge omgivelser, eller kommer for at høre om

derfor en vigtig ting for os, det er et krav, at alle

landmandslivet, som vi forklarer på rundvisnin-

vasker hænder før og efter, de har været sam-

ger. Atter andre sætter pris på de informatio-

men med dyrene.

ner, vi giver på udstillingen. Vi sætter pris på
alle de besøgende og håber, de får et udbytte på

M åske det mest spændende del af centret er Noas

alle niveauer.

Ark udstillingen.Kan du fortælle lidt om den?
- Ja, det er bestemt hovedtemaet i temapar-

Børnene elsker tilsyneladende stedet?

ken, og vi har arbejdet hårdt for, at den er fuldt

- Ja, de sætter stor pris på at være her, både

opdateret i forhold til skabelsestilhængernes

dyrene og legepladserne bliver flittigt benyttet

tænkning over hele verden. Der er f.eks. skarp

af dem. Vi prøver at give mange af rundvisnin-

uenighed mht. om, vandfloden forårsagede eller

gerne og informationerne på deres niveau. Men

kom efter den geologiske lagserie. Vi forsøger

vi har også andre ting, som er mere rettet mod

her at forklare begge synspunkter på en fair

de voksne. Vi håber på, at både børn og voksne

måde. Begge synspunkter har troen på en for-

får noget godt ud af deres besøg på stedet.

holdsvis ung jord som baggrund, og vi har information om dette også. I år har vi opsat en

Interview ved Paul G arne

Noas ark, som børnene kan lege i, som en ny
aktivitet. Der kan børnene så lege, mens de
voksne studerer de mange plancher og informationer. Hele udstillingen er at finde i en gammel

O versat fra O rigins vol.31, J
uli 2001 p.2-4 af

lade, som vi synes danner en smuk ramme.

cand.scient.Holger D augaard
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