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Mange danskere har i løbet af som-
meren besøgt den italienske mid-
delalderby Arezzo i Toscana. Andre
har aflagt besøg i Berlin; men hvad
har de to byer med hinanden at
gøre? Ikke meget. Og så måske alli-
gevel. De deler på et punkt et fæl-
lestræk, som det er interessant at
se nærmere på, også i sammen-
hæng med bibelsk litteratur.

Den berømte renæssancelærde
jøde og italiener Azariah dei Rossi,
eller på hebraisk Azariah min-
Ha’adumim (1511-1577), som var
den første til for alvor at forstå be-
tydningen af den jødiske historie-
skriver Josefus for forståelsen af jø-
disk historie i århundrederne om-
kring vor tidsregnings begyndelse,
hævdede om Arezzo, at den var
verdens første by. Begrundelsen
hentede han i Bibelens første vers:
»I begyndelsen skabte Gud him-
melen og jorden,« eller på he-
braisk: »Bereshit bara Elohim
hashamayim veha-arets«. Hvad
var mere nærliggende end at hæv-
de, at Gud efter at have skabt him-
melen skabte Arezzo, på hebraisk
arets? Der er naturligvis tale om en
folkeetymologi, men det gjorde ik-
ke fortolkningen mindre populær i
Arezzo. Pludselig havde man
hjemmel til at hævde sig som al

kulturs begyndelse. Og i alle fald
havde man fået et magtfuldt vå-
ben, som kunne anvendes i kam-
pen mod den evige rival Firenze,
der således blev efterladt i opkom-
lingens rolle.

Mange vil vide, at Berlin i byvå-
ben og segl har en oprejst sort
bjørn, men hvorfra kommer den
egentlig, som passende for en ho-
vedstad signalerer kraft, styrke og
magt? Lad det i den sammenhæng
indgå, at Berlin tidligere har haft
et byvåben med den brandenburg-
ske ørn, for allerede for 730 år si-
den indgik bjørnen som del af Ber-
lins segl. Som flere andre byer i
samme område bærer Berlin et
navn, der har tryk på anden stavel-
se, og som går tilbage til en slavisk
oprindelse.

Tidligere afledte man Berlin af
det tyske ord for bjørn, Bär, som
man så mente, havde fået tilføjet
en diminutiv fra middelhøjtysk.
På denne måde skulle Berlin bety-
de ”lille bjørn”. Det gælder imid-
lertid her som med forståelsen af
Arezzo som verdens ældste by.

Skønt der er tale om en flot og
prangende fortolkning, har den ik-
ke hold i virkeligheden. Tager man
den sproghistoriske baggrund for
de tyske byer, der som Berlin ender
på en trykstærk anden stavelse, al-
vorligt, er den historiske forklaring
mindre glorværdig. Berlin har in-
tet med en bjørn at gøre, skønt bå-
de ældre forskning og folkeemyto-
logi gerne så det. I stedet skal ordet
afledes af slavisk og betyder slet og

ret ”en bosættelse ved en mose el-
ler sump”. Det er ikke så ædelt
som en bjørn. Og det er de færre-
ste hovedstæder, der gør sig til af
at være bygget på en sump. Men
hvad har det med Bibelen at gøre?

Fælles for Arezzo og Berlin er
forsøget på at skabe en fornem for-
tid, som giver en by dens nuvæ-
rende autorite. I det ene tilfælde
tyer man til kulturens oprindelse,
verdens første by, mens man i det
andet eksempel søger hjemmel
hos dyrenes kæmpe, bjørnen.

Tilfældige byer får derigennem hi-
storisk legitimation, hvad enten
den hentes i den førkulturelle na-
tur eller i kulturens oprindelse.
Det er en måde at stabilisere stør-
relser, som bestandigt er truet af at
måtte kæmpe for deres privilegier.
Der var intet naturligt i det toscan-
ske primat, som Arezzo engang
nød, hvilket man kan forvisse sig
om ved at spørge enhver florenti-
ner, som straks vil hævde, at Firen-
ze naturligvis er Toscanas og ver-
dens hovedsæde. Tænk blot på
den rolle, Dante i sin komedie til-
delte Firenze. Tilsvarende gælder
det i forhold til Berlin. Andre tyske
og europæiske byer gør Berlin ran-
gen stridig som europæisk og tysk
førerby. Berlin må derfor kæmpe
for sin status. I den kamp indgår
som et centralt element brugen af
kulturelt betydningsfulde symbo-
ler. Samme fænomen finder vi
overalt i de bibelske skrifter.

Man kan blot tænke på den rol-
le, barndomsfortællingerne indta-

ger i Matthæus- og Lukasevangeli-
et. I det tidligste nytestamentlige
evangelium, vi har, Markusevan-
geliet fra begyndelsen af 70’erne,
kommer Jesus som ung mand til
Johannesdåben for ligesom andre
skikkelser i fortællingens verden at
lade sig døbe med en vanddåb til
syndernes forladelse. Her er hver-
ken en forestilling om guddomme-
lig fødsel som hos Matthæus og
Lukas eller en præeksistent væren
som i Johannesevangeliet. Jesus er
helt og aldeles som de andre syn-
dere i fortællingen, der er draget
ud for at modtage Johannes Døbe-
rens dåb til syndernes forladelse.

I forlængelse af sin dåb modta-
ger Jesus imidlertid til forskel fra
de andre personer, som er kommet
til Johannes, en yderligere dåb,
himmeldåben eller dåben med
Helligånd. Guds ånd kommer over
ham som en due og indsætter ham
i et kontraktuelt forhold til Gud,
hvor han har en afgørende opgave
at fuldføre, før han kan opnå defi-
nitiv status som Guds søn. Det ser
anderledes ud i Matthæus- og Lu-
kasevangeliet.

Begge spørger bagud og rejser i
fortællingens form spørgsmålet
om, hvem Jesus var forud for, at
han blev døbt af Johannes.

Dermed er vi tilbage i fødselsfortæl-
lingerne, som – ganske parallelt
med eksemplerne om Arezzo og
Berlin − udstyrer Jesus med en
glorværdig og ædel fortid, som
Markusevangeliet og – før det Pau-
lus – intet kender til. Matthæus-

evangeliet forsyner Jesus med en
slægtstavle, som går tilbage til Isra-
els stamfader, Abraham. Den
strækker sig i tre gange 14 slægtled
hen over centrale punkter i Israels
historie. Første del er de 14 slægt-
led fra Abraham frem til kong Da-
vid. De næste 14 går fra David og
frem til forvisningen af israelitter-
ne til Babylon, og endelig de sidste
14 fra bortførelsen til Babylon og
frem til Kristi fødsel. Det er en my-
tologisk konstruktion, som ikke
har nogen historisk klangbund,
men det gør den ikke mindre ef-
fektfuld eller meningsskabende,
når man vil sige noget om, hvem
figuren Jesus fra Nazareth er. Sam-
me fænomen optræder på anderle-
des vis i Lukasevangeliet, som la-
der Jesu historie tage sin begyndel-
se i Davidsfortællingen. Englen
Gabriel kommer til Maria og for-
kynder hende, at hun skal føde en
søn, som skal være stor og kaldes
Den Højestes Søn. Gabriel bebu-
der, at han skal indtage sin fader
Davids trone, ligesom han skal væ-
re konge i evighed over Jakobs
hus. En tilfældig person får betyd-
ning ved at blive indfældet i en æl-
dre legitimerende historie.

Vi er ikke vant til at se Arezzo,
Berlin og Bibelen optræde sam-
men, men det giver faktisk god
mening, hvis man har sans for kul-
turel skrøbelighed og stabilise-
ringsbehov. Megen tænkning om
kultur de sidste 40 år hviler på den
i sidste instans marxistisk prægede
antagelse, at kultur er et magtin-
strument, man effektfuldt kan
bruge til at holde andre menne-
sker og grupper nede med.

Det er utvivlsomt rigtigt, at der i
en hvilken som helst form for kul-
turel udøvelse indgår et magt-
aspekt, hvor en verdenstolkning i
yderste konsekvens favoriseres
frem for andre; men hvad man i
megen aktuel forskning om kultur
har glemt, er, at kultur på et mere
fundamentalt niveau er en særde-
les sårbar størrelse, der konstant
står i risiko for at forsvinde. Vi ta-
ger det ofte for givet, at de kultur-
er, vi kender, altid har været der og
fortsat vil bestå. Det gælder religio-
ner som jødedom, kristendom og
islam, ligesom de fleste af os reg-
ner med, at vi også om 100 år vil
have engelsk, tysk og dansk kultur.
Men ser man på antallet af sprog,
religioner og andre kulturformer,
som gennem historien er forsvun-
det, er det enormt.

Ja, det er betydeligt større end
antallet af overlevende kulturer.

Der er således intet selvfølgeligt i, at
en kultur opretholdes. Man må
vedvarende arbejde for sagen, hvis
kulturen ikke skal forsvinde. En af
de mest effektive måder i denne
bestræbelse, der hyppigst foregår
ubevidst, er at forlene kulturen
med et skin af naturlighed.

Det kan man gøre på forskellig
vis, men ofte vil man bruge urti-
den i natur eller kultur som den
ressource, der giver den nuværen-
de kultur dens karakter af uom-
gængelighed og selvfølgelighed.
Det er fortællingen om Arezzo,
Berlin og Bibelen forskellige ud-
tryk for.

Vi er ikke vant til at se den toscanske by Arezzo, Berlin og Bibelen optræde sammen, men det giver faktisk god mening,
hvis man har sans for kulturel skrøbelighed og stabiliseringsbehov. 
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