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I Frans fra Assis fotspor
en bok av Kristin Flood (I Frans fra Assis fotspor,Stenersens Forlag,2009)

Tekst: Nils Krister Larsen

Var jeg ansatt i en avis ville jeg gjerne ha anmeldt denne boken til Kristin Flood. Jeg ville også skrevet noe om alle de
andre forfatterne som har skrevet bok om Frans av Assisi. For noen forfattere kan det virke som om de ikke kommer
utenom en bok om ”Den hellige Frans”. Det gjorde ikke Herman Hesse og heller ikke Nikos Kazantzakis. Begge disse
nobelprisvinnerne i litteratur måtte stoppe opp ved Frans fra Assisi. Denne enkle mannen som dør naken foran
Portiunculakapellet, 44 år gammel i 1226. Blant mange har G. K.Chesterton og også vår egen Carl Fredrik Engelstad
skrevet bok om Frans fra Assisi. Noe må det være som utfordrer oss i denne opprøreren. Hva kan det være med
denne mannen som i århundrer har kunnet holde det gående som urovekkende provokatør?

Jeg hørte en gang en prest som spurte en forsamling om å nevne en person som levde for 800 år siden. Det var taust
i salen. Ingen hærførere ble nevnt, ingen finansmenn, ingen politikere. Ingen ble nevnt.Presten spurte videre om det
var noen som kjente til Frans Fra Assisi. Det gjorde alle. Ett menneske var likevel ikke glemt.

På reiser i Asia, Sør- Amerika, Nord- Afrika har samtalene ofte kommet inn på religiøse spørsmål. Enten jeg har
pratet med muslimer, kristne, jøder eller buddhister kjenner de fleste til ”Guds tigger” fra Assisi. Dette er tydeligvis
en mann som har et budskap som når langt utenfor våre egne sammenhenger. Hva kan det være?

 For noen dager siden var jeg på vei til Roma. Like før avreise kom jeg over Kristin Floods bok om Frans fra Assisi. Til
tross for at jeg har lest mye om denne vandringsmannen kjøpte jeg med meg Flood paperback som jeg kunne legge i
lommen på dressjakken. Boken ble med meg på mine vandringer i Roma. Og når jeg hadde hviletid leste jeg. Og jeg
opplevde et gledelig gjenmøte med denne fakiren, mystikeren eller sufien fra Umbria. Hvor hentet han sitt mot ifra?
Var han bare gal? Jeg følger Kristin Flood som tydeligvis også er på leting. Hun tror kanskje at Frans har noen av
svarene. Underveis møter hun andre pilegrimer som mener at han har det.  Det blir litt annerledes å gå inn i Romas
kirker etter å ha lest om Frans våkenetter i bønn. Man blir fristet til å tro at det nettopp må være sånn. At der faktisk
finnes et svar der ute for den som våger å slippe seg løs.

Boken til Flood ble en inspirerende reisevenn. Ta den med dere neste gang dere reiser til Italia, Det kan virke vel
verdt å gjøre et bekjentskap med Frans fra Assisi.  Og Kristin Flood gir deg en lettfattelig, spennende, utfordrende,
lettfattelig og velskrevet innføring i et  liv som aldri vil gå i glemmeboken. God reise.
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