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En tur til Umbrien
Af Viggo Petersen

En af Aalborgs populæreste attraktioner er Gråbrødrekloster Mu-
seet, hvor man under det nuværende overfladeniveau kan se resterne 
af byens gråbrødrekloster, som blev nedrevet kort efter reformationen 
i 1536. Da museet er en del af Nordjyllands Historiske Museum, var 
det nærliggende herfra at arrangere en tur for museets venner og 
andre interesserede til det sted i Italien, hvor gråbrødre- eller francis-
kanerordenen opstod i begyndelsen af 1200-årene. Grundlæggeren 
var Frans af Assisi, og Assisi i Umbrien måtte være et af turens ho-
vedpunkter. Mange andre lokaliteter i Umbrien er imidlertid knyt-
tet til ordenens tidligste historie, og desuden rummer regionen en 
række andre fremragende seværdigheder, som man ikke bare kan 
køre forbi.
 Turen fandt sted fra den 22. til den 26. september 2008 for ca. 25 
deltagere, som blev indlogeret i vingården Casal de’ Cucchi tæt ved 

San Francesco-kirken i 
Assisi, franciskanerorde-
nens hovedkirke, blev på-
begyndt i 1228 og indviet 
i 1253.
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Trasimeno-søen i Umbriens vestligste del. Fra gården var der en be-
tagende udsigt til alle sider, bl.a. til den kendte vinby Montepulciano. 
Alle aftensmåltider blev indtaget i vingårdens restaurant, ledsaget af 
stedets egne fremragende vine, medens frokosterne i form af mad-
pakker blev nydt i fri luft i historiske omgivelser. Vejret var under 
hele turen smukt og ikke for varmt til de mange ofte strabadserende 
opstigninger ad stejle gader.
 Museumsinspektør Stig Bergmann Møller, som har udgravet den 
del af Aalborgs gråbrødrekloster, der nu kan ses i det underjordiske 
museum, og som har skrevet en bog om emnet (Aalborgbogen 2000), 
fortalte under turen om Frans af Assisi og de steder, der er knyttet 
til hans navn, mens fhv. museumsinspektør Viggo Petersen berettede 
om andre lokaliteter, f.eks. bygninger og interiører fra renæssanceti-
den. Cand.mag. Kasper Drevsholt fra Benvenuti Rejser stod for det 
praktiske arrangement.
 De vigtigste minder om Frans findes stadig i hans fødeby Assisi. 
Hans grav findes i krypten under San Francesco-kirken, der i virke-
ligheden består af to kirker, hvoraf den ene ligger oven på den anden. 
Både den nedre og den øvre kirke er rigt udsmykket med fresker. 
Især Giottos fresker i den øvre kirke med billeder fra Frans’ livshisto-
rie er berømte og betragtes som et af verdenskunstens hovedværker.
  Også Clara, der stiftede franciskanernes nonneorden, clarisserne, 
er begravet i Assisi, nemlig i Basilica di Santa Chiara. Her finder 

Rejsedeltagerne foran 
Fontana Maggiore i 

Perugia. Foto: anonym 
forbipasserende.
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man tillige det byzantinske kors, hvorfra Kristus talte til Frans og 
bød ham bygge den kristne kirke op.
 Både Frans og Clara blev døbt i Assisis domkirke, som der der-
for var anledning til at bese. I byens udkant findes endvidere kirken 
Santa Maria degli Angeli, påbegyndt 1569. Den er bygget over det 
lille Porziuncola-kapel, der er af central betydning i Frans’ historie og 
var ordenes første hjemsted. Det gamle kapel står nu midt i det nyere 
og meget større kirkerum. Kirken omfatter også Frans’ dødsværelse.
 Højt oppe på bjerget over Assisi findes klosteret Eremo delle 
Carceri, der er bygget på et sted, hvor Frans ofte trak sig tilbage for 
at bede og meditere. Medens nogle af deltagerne foretrak at blive 
i Assisis historiske centrum, kørte andre i taxa op til klosterområ-
det. Selve klosterbygningerne var lukket for restaurering, men en tur 
rundt ad stien i det smukke landskab bevokset med stenege og med 
mange minder om Frans var betagende.
 I franciskanerkirken San Fortunato i Todi findes den dybt reli-
giøse digter Jacopones sarkofag. Jacopone, død 1306, var tilknyttet 

Santa Maria della Conso-
lazione i Todi.
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franciskanerordenen og var en af de første digtere, der forlod latinen 
og skrev på italiensk. Den største oplevelse i Todi blev dog kuppel-
kirken Santa Maria della Consolazione, påbegyndt 1508. Den er en 
af den italienske renæssances hovedværker.
 Også Perugia er knyttet til Frans’ historie, idet han sad fængslet 
her et år. Den bygning, hvori han menes at have siddet, er stadig be-
varet, men det var byens gamle administrative centrum, Palazzo dei 
Priori, der var besøgets hovedpunkt. Den imposante bygning, der er 
blevet til i flere etaper fra 1293 til 1443, er i gotisk stil, men rummer 
en række interiører fra renæssancetiden, bl.a. vekselerernes audiens-
sal, der hører til blandt de allersmukkeste og bedst bevarede renæs-
sancerum i Italien. På pladsen uden for Palazzo dei Priori finder man 
middelalderens mest imponerende fontæne, Fontana Maggiore, fra 
1275-78.
 I Orvieto var hovedpunktet domkirken, der er en af de fineste 
gotiske kirker i Italien, påbegyndt 1290. Den berømte vestfacade er 
et under af mosaikker og stenhuggerkunst. Inde i kirken findes bl.a. 
Signorellis interessante fresker fra 1500-04, som fik stor betydning 
for malerkunsten. En seværdighed af en helt anden art er det im-
ponerende brøndanlæg Pozzo di San Patrizio fra 1500-årene. Man 
kan stadig gå ned til vandoverfladen 60 m nede ad det sindrige trap-
pesystem, der er konstrueret således, at de mulæsler, der i sin tid bar 
vandet op, ikke skulle passere forbi dem, der gik ned.
 Turens ældste seværdighed blev beset til sidst i Palazzo dei Con-
soli i Gubbio. Bygningen fra 1300-årene er nu indrettet som museum 
og rummer bl.a. de såkaldte Eugubinske Tavler fra det 2. århundrede 
f.Kr. med indskrifter i såvel det umbriske som det latinske alfabet. 
Teksterne på disse syv bronzetavler er et af de vigtigste vidnesbyrd 
om livet i regionen før den romerske erobring.
 På en tur med kun tre hele dage i Umbrien kan man naturligvis 
ikke overkomme alt, men på grund af det intensive program lykkedes 
det alligevel at få set det vigtigste og få et indtryk af ”Italiens grønne 
hjerte”, som regionen kaldes.


