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Forord

Denne bog er en lettere revideret udgave af min filosofiske ph.d.-afhandling
af samme navn der 31. oktober 2011 er indleveret til bedømmelse ved Aar-
hus Universitet. Afhandlingen er resultatet af et treårigt erhvervs-ph.d.-for-
løb. Pensionsselskabet PenSam har sammen med Forsknings- og Innova-
tionsstyrelsen finansieret forløbet hvilket jeg takker for mange gange. Tak
for støtten og tak til ledere og medarbejdere i PenSam for lysten og modet
til over en treårig periode at lægge krop og øre til filosofiske tanker om ‘men-
neske, organisation og ledelse’. Det er mit håb at alle har haft udbytte af pro-
cessen. De perspektiver på organisation og ledelse som jeg i ph.d.-perioden
har arbejdet med, spiller dog kun en indirekte rolle i nærværende afhandling.
Det har været min ambition med afhandlingen mere generelt at adressere
spørgsmål om menneskesynet inden for vores kultur, særligt med henblik på
den kristen-protestantiske tradition. Mit arbejde i PenSam har i høj grad væ-
ret inspirerende og motiverende for de spørgsmål jeg rejser i afhandlingen.
Men forbindelsen vil næppe være synlig for den almindelige læser. En mere
synlig forbindelse kan til gengæld findes i andre tekster hvor jeg eksplicit har
skrevet om filosofiske spørgsmål knyttet til organisation og ledelse, både i og
uden for PenSam.

Lad mig foruden takken til PenSam benytte lejligheden til at takke nogle
af de mange mennesker der har været med til at gøre afhandlingen mulig.
Tak til mine tre aldeles gode vejledere. Til Klaus Kvorning Hansen (Pen-
Sam) som aldrig har ladet pensionsindustriens travlhed blive en undskyld-
ning for halve tanker eller anden menneskelig eller filosofisk uordentlighed.
Til Anders Moe Rasmussen (AU) hvis protestantiske mod og engagement
nu i mange år har spillet en vigtig rolle i mit liv i og uden for akademiet. Og
ikke mindst til Morten Raffnsøe-Møller (AU) der trods titlen af hovedvejle-
der også har været vejleder af hjertet. Stor opbakning og seriøse udfordringer
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har aldrig manglet herfra. Tak, i det hele taget, til Institut for Filosofi og Idé-
historie, AU, for et godt og levende forskningsmiljø. Tak til Søren Kierke-
gaard Forskningscenteret som jeg i perioder har været tilknyttet, og hvor jeg
ofte har deltaget i seminarer i mine tre år som ph.d.-studerende. Både Niels
Jørgen Cappelørn, Pia Søltoft og Joakim Garff har herfra vist stor og hjælp-
som interesse for mit arbejde. Tak til de mange venner og kolleger som har
været vigtige filosofiske og personlige diskussionspartnere undervejs. Tak til
Morten Ziethen, Søren Riis, Mads Sohl Jessen, Camilla Sløk, Kresten
Lundsgaard-Leth, Tommy Kjær Lassen, Malene Trock Hempler, Amnon
Lev og alle dem som jeg nu uretfærdigvis glemmer at nævne. Også mange
tak til Anne Marie Pahuus som i første omgang var den der banede vejen for
et erhvervs-ph.d.-samarbejde mellem PenSam og AU, og som i en periode
fungerede som min vejleder. Tak til Henrik Brandt-Pedersen og Forlaget
ANIS. Og en særlig tak til min gode familie som, vistnok, bliver ved med at
tro på at der er en mening med det jeg laver.

Lad mig også her knytte nogle få kommentarer til afhandlingens formalia.
Jeg anvender det nye komma. Dobbelt anførselstegn (“…”) er anvendt ved
citater, og enkelt anførselstegn (‘…’) er anvendt når et ord eller udtryk frem-
hæves eller bruges i en særlig betydning. Engelske citater er bragt i original-
sprog. Tyske citater er bragt på dansk i hovedteksten, men bevaret i original-
sprog i fodnoterne (i den indleverede afhandling er alle tyske citater bevaret
i originalsprog). Latinske citater er primært bragt i engelske standardoversæt-
telser. Græske og franske citater, hvoraf der er få, er primært bragt i danske
eller engelske oversættelser.

Matias Møl Dalsgaard
November, 2011
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