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En dybt original bog. Den består
af 70 % arkæologi, 3 % konspi-
rationsteori, 12 % videnskabshi-
storie og 10 % geologi, og resten
er af en række spændende historier tilsat lidt
gammelt historisk støv fra videnskabens verden.

Bogen er en lang, spændende vandring fra det
ene arkæologiske fund til det andet, og konklusio-
nen er altid den samme: Fundene viser at moder-
ne menneske har levet i langt ældre tider end evo-
lutionsteorien kan acceptere. Og det er med en vis
tristhed man som læser må konstatere hvordan
evolutionsteorien får forskere til at klippe hele
fødder af for at bevare det menneskelige stamtræ
og holde eget renommé intakt.

Forfatteren Michael Cremo lokker os med på
en rejse igennem et utal af udgravninger med spor
efter menneskelig aktivitet. Ældgamle ridsede
knogler og flintredskaber som kun en stædig fast-
holdelse af den gængse lærdom om menneskets
udvikling kan bortforklare. Indrømmet, jeg var selv
ret skeptisk da jeg gik i gang, for jeg har efterhån-
den læst mange røverhistorier om emnet skabelse
og evolution. Men når bogen kan fremgrave sten-
figurer, redskaber, kopper, mortere eller mærkeli-
ge jernkugler i massevis, så ligner en fortsat afvis-
ning af disse fund mere og mere stivnakkethed,
for argumenterne er overbevisende. Genstandene
er nemlig fundet i lag der med sikkerhed er langt
ældre end dem hvor man, i teorien, finder det
mest primitive menneske.

Efterhånden som man pløjer sig gennem bo-
gen, ændres læsestillingen langsomt fra tilbagelæ-
net, til foroverbøjet, og kaffen bliver drukket kold
for at undgå afbrydelsen med at hente nye forsy-
ninger. Alt er dokumenteret med findesteder, ald-
re, personer og korrespondancer; og vi får et
yderst sjældent indblik i menneskets urhistorie.

Anden del af bogen behandler både de vel-
kendte fossiler som Java-manden, Peking-menne-
sket, Australopithecus, Homo erectus osv. Men og-
så en lang række mere kontroversielle fund som
ikke passer ind i det menneskelige stamtræ, og
derfor er blevet udsat for en hård og ofte uberetti-
get kritik. Efter at have læst om de første 30 fund,
danner der sig et billede af en dobbeltstandard.
De kontroversielle fund bliver afkrævet en doku-
mentation ud over det sædvanlige for at blive taget

Forbudt Arkæologi

seriøst, mens de fund der
ikke konflikter med evolu-
tionsteorien, nyder en over-
ordentlig beskyttet tilværelse
imod officiel kritik.

Vi står her over for en
frisk oversættelse af en ældre
bog fra 1994. Selvom bogen
derfor ikke er ny, er det ingen hindring for et
godt udbytte, for de fleste fund den beskriver,
foregår i Darwins århundrede.

Hvem står bag?
En darwinkritisk bog som er oversat af Krishna,
hvordan hænger det sammen? De seneste år er der
i Danmark mobiliseret en modstand imod evolu-
tion fra denne uventede side. Man bliver dog
hverken kronraget eller vegetar ved at læse For-
budt Arkæologi, for bogen er ualmindelig faktuel
og holder sig til den videnskabelige side af sagen.
Det er udelukkende dedikeringen til Krishnas
grundlægger Bhaktivedanta Swami Prabhupada
forrest i bogen der kan få en til at hæve øjenbry-
nene. Ironisk nok har forfatteren Michael Cremo
været kilde til et utal af referencer i en stor
mængde kristne creationistiske bøger om skabelse
og evolution og ofte uden kildeangivelse til
Cremos bog. Skal man vælge en seriøs bog om
menneskets oprindelse, kan det anbefales at gå til
kilden og læse Forbudt Arkæologi, for så har man
fat i de originale eksempler.

Den største kvalitet ved bogen er at den lader
læseren være i fred til at tænke selv. Det er så
befriende at blive fri for at blive belemret med
forfatterens færdigtyggede holdninger om korrupt
videnskab og uærlige videnskabsmænd der er led i
en konspiration imod skabelsen. Det ser vi des-
værre for ofte i darwinkritiske bøger. I stedet for
præsenteres vi for en beskrivelse af udgravninger
og historien bag opdagelsen, og dertil bliver vi
introduceret til den geologi der skal til for at
forstå kontroverserne.
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