
Påfuglens stolthed er Guds herlighed 
Geddebukkens lystenhed er Guds gavmildhed 
Løvens vrede er Guds visdom. 
Kvindens nøgenhed er Guds værk. 
Sorg i overmål ler. Glæde i overmål græder. 
Løvers brøl, ulves hyl, det oprørte havs rasen og det ødelæggende sværd 
er dele af evigheden, for vældige for menneskets øje. 
(William Blake: Ægteskabet mellem Himmel og helvede, 1793)  
 
Nekrologer: 
C.C. Kragh-Müller skrev en nekrolog i Social-demokraten: ”Siden han først i tyverne 
kom under indflydelse af Sigmund Freuds psykoanalytiske teorier, har han i talrige 
bøger og foredrag gennem sin omfattende konsultation utrætteligt søgt at formidle de 
Freud'ske tanker, og han er uden tvivl den, der stærkest har medvirket til, at 
psykoanalysen også herhjemme har fået så stor en indflydelse på den almindelige 
tænkemåde og på det almindelige syn på mennesker. ... Som talsmand for en ny skole 
var Sigurd mere absolut og kompromisløs end de fleste andre, hvilket skaffede ham 
mange fjender, der ofte har latterliggjort og lagt såvel hans synspunkter som hans 
person for hån. Ikke desto mindre vil hans bøger: Moderne Skoletanker, Fremtidens 
Skoler og bogen om Egelundsskolen, der alle er over 20 år gamle, kunne inspirere 
ethvert skolearbejde i dag. Hans indflydelse på moderne dansk pædagogik er 
uomtvistelig”. 
 
Nekrolog i Dagbladet Information: ”Psykologen, dr. phil. Sigurd Sigurd der er død 73 
år gammel, vil blive staaende i folks bevidsthed som den forkætrede pioner for de 
psykoanalytiske anskuelsers fremmarch her i landet. Den højeste sagkundskab maatte 
medgive ham, at selv om der var mange nittere i hans tankeproduktion, kunne man 
ogsaa finde det virkeligt værdifulde der”. 
 
Dagens Nyheder: ”Han beskæftigede sig især med Kritik af Børneopdragelsen og 
stod yderst paa Pædagogikens yderste venstre Fløj, idet han med usædvanlig 
Skarphed gik imod Begreber som Lydighed og Disciplin”.  
 
I Land og folk skrev Hans Kirk: ”Psykoanalytikeren, dr. phil. Sigurd Sigurd er i går 
afgået ved døden som følge af en hjertelidelse, og hermed er et flittigt og kampivrigt 
liv endt”.  
 
Berlingske Tidende: ”Da Næsgaard begyndte sit Arbejde som Analytiker og Forfatter, 
var mange forargede over hans frimodige Udtryksform. Paa dette Punkt har 
Udviklingen givet ham Ret. Der er ikke Tvivl om, at Sigurd har været medvirkende 
til at hæve det Tabu, Kønslivet var behæftet med for et kvart Aarhundrede siden. 



Sigurd Nægaard gik stærkt ind for det oprindelige Menneske. Han var en Modstander 
af alt, hvad der smagte af Unaturlighed”.  
 
Asger Jorn: Faa kulturpersonligheder har været så vanskelige at vokse ud over, uden 
at fornægte arven, som netop Sigurd Næsgaard”.  
 
Jørgen Nash: ”Han var det frigjorte menneskes talerør og overgik langt Poul 
Henningsen. Det var de gamle kommunister og kulturradikale, der fik gjort Næsgaard 
umulig i Danmark”.  
 
  
  
  


