Kongeligt lederskab
Månedens lederrefleksion, maj 2016
D. 1. maj var jeg på ferie i Memphis. Dér mødte jeg to konger. De var
ganske vist begge døde, alligevel levede de stadig. Det var kongen af
rock’n’roll Elvis Presley og borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther
King. De gjorde begge et uudsletteligt indtryk på mig, fordi de på hver
deres måde havde udlevet deres lederskab og sat varige aftryk af
afgørende betydning i verden og for mennesker den dag i dag.

Reflex

Elvis mødte jeg ved et besøg i Graceland, det hus og hjem, som han
erhvervede som 22-årig, som han boede i til sin død, og hvor han også er
begravet. Det, der særligt slog mig, var Elvis’ enorme produktivitet i sit kun
42-årige liv. Besøget gav en fornemmelse af det drive, som hans liv var
kendetegnet af, og de aftryk, som han har sat i historien.
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Martin Luther King mødte jeg på Lorraine Motel, det sted hvor han blev
skudt d. 4. april 1968. Stedet er i dag mindesmærke og borgerrettighedsmuseum. Det var med både nysgerrighed og indignation, at jeg fulgte
de sortes historie fra slavehandel og ophævelse af slaveriet, over
segregering mellem sorte og hvide til borgerrettighedskampene, der i
marts og april 1968 førte til den strejke blandt de sorte renovationsarbejdere i Memphis, som Martin Luther King kom til byen for at støtte. Og
det var med med ærbødighed, at jeg defilerede forbi vinduet indtil værelse
306, hvor han boede, og foran hvilket han blev skudt.
D. 3. april holdt han en tale for renovationsarbejderne, hvor han giver dem og deres strejke sin
opbakning. Og så sammenligner han sig med Moses, der står og kigger ind i det forjættede land, men
ved, at han ikke kommer derind. ”I have seen the Promised Land,” siger han. Og tilføjer, at han ved
ikke, hvad de kommende dage vil bringe, men han frygter ikke mennesker, og han ved, at tilhørerne
vil opleve det forjættede land. Han har set Herrens herlighed! Dagen efter blev han skudt, blot 39 år
gammel.
Det gjorde indtryk! Og jeg har efterfølgende ikke kunnet lade være at tænke over, hvilke aftryk nogle
mennesker har sat i historien på trods af, at de ikke blev særlig gamle. Som teologistuderende var jeg
meget optaget af Søren Kierkegaard, som med et omfattende forfatterskab for altid har skrevet sig
ind i eksistensfilosofiens historie, skønt han kun blev 42 år gammel. På en ferierejse i Salzburg stod
jeg en gang og betragtede den unge Mozarts violin og var forundret over, hvad dette vidunderbarn i
sit blot 35-årige liv har beriget og stadig beriger verden med. Og flere gange har jeg siddet i gravkammeret under den store basilika i Assisi og spurgt mig selv, hvad jeg kan lære af Den hellige Frans,
der kun levede i 44 år, men som både i sin levetid og helt til i dag har præget mennesker med sin
fromhed og set selvopofrende liv.
Hvad er det, der har skabt lederskab af denne kaliber? Hvilket stof er ’ægte’ ledere lavet af? Det er
svært at forestille sig, at disse menneskers store betydning skyldes, at de tidligt i livet satte sig selv
nogle store mål på et leder- eller selvudviklingskursus. Man fornemmer, at det er helt andre kræfter,
der er på spil. Det virker, som om de ikke har kunnet lade være at gøre, som de gjorde. De var drevet
af en indre virketrang, der ikke kunne standses, af en indre nødvendighed, som de ikke kunne sidde
overhørig.
Selvom man ikke skal sammenligne sig med dem, har jeg ikke kunnet lade være med at spørge mig
selv, hvilke kræfter, det er, der driver mit lederskab, og om jeg er lydhør over for den indre
virketrang og den indre nødvendighed, som jeg mærker. Det er da en tanke værd…..
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Månedens inspiration
”I have a dream!”
Et af rummene på borgerrettighedsmuseet i Memphis var helliget marchen for frihed og
jobs d. 28. august 1963, hvor en kvart million mennesker samledes i Washington, og hvor
Martin Luther King holdt sin berømte tale ”I have a dream!” foran Lincoln monumentet.
I rummet er bagvæggen et stort billede fra marchen, hvor man ser sorte og hvide marcherende med plakater fulde af slagord. Som en levendegørelse af situationen står foran billedet tre mennesker med løftede plakater i grå støbning. Da jeg kom ind i rummet havde en
kraftig stort kvinde taget opstilling ved siden af disse tre marcherende skikkelser. Hun stod
med højre hånd knyttet og løftet højt i vejret og med et udtryk af vilje og sammenbidthed.
Der lød et klik, billedet var taget – men det var ikke bare et billede. Det var et klart budskab
om, at der stadig er noget at marchere for.

På den modsatte væg var der et stort billede af de demonstrerende foran Lincoln Memorial
og ved siden af kunne man på et fjernsyn se og høre Martin Luther Kings tale. Jeg stod som
lammet midt i denne demonstration – mens de besøgende kom og gik – og blev dybt bevæget af talen. Det var første gang, at jeg hørte den i dens fulde længde og fornemmede
den sammenhæng, hvori den blev holdt. Det var en stærk oplevelse!
Månedens inspiration skal derfor være en henvisning til denne tale. Har du ikke tidligere
hørt den, så giv dig tid til at høre den. Og har du tidligere hørt den, så giv dig tid til at genhøre den. Det er i sandhed en konge, der taler. En leder, der viste vejen, og som selv gik
den. Og selvom han ikke selv oplevede drømmen gå i opfyldelse, så fik han set ind i ’det forjættede land’ og banet vejen for andre.
På et lille museum i Natchez, Museum for African-American History & Culture, der fortæller
de sortes historie i staten Mississippi, slutter udstillingen med et billede af Michelle og Barak Obama. Tankevækkende – og vel en slags symbol på at drømme kan gå i opfyldelse.
Klik på billedet eller brug følgende link for at høre talen:
https://www.youtube.com/watch?v=I47Y6VHc3Ms
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