
Tidstavle 1883-1956 
1883 Sigurd Næsgaard fødes d. 25. februar som det ottende barn af Else Margrethe Larsdatter 

(1848-1886) og Martin Nielsen (1847-1895) på Gammel Nesgaard ved Broust i Han 
Herred. 

 
1886 Moderen dør i april.  
 
1895 Faderen dør da SN er 12 år gammel. 
 
1900 SN begynder som elev på Vraa højskole den 3. november frem til den 1. april 1901. 
 
1901-03 SN aftjener sin værnepligt. 
 
1903-05 SN starter 20 år gammel på seminariet i Silkeborg for at uddanne sig til lærer. 
 
1905 SN og hans søskende tager navn efter slægtsgården. 
 
1905-06 Lærer ved Vraa Højskole. 
 
1906 Rejser til København 23 år gammel og begynder på Døckers studenterkursus. 
 
1907 Slægtsgården sælges.  
 
1908 Studentereksamen: klassisk-sproglig Artium 
 
1908-10 Kommunelærer ved Københavns Skolevæsen. 
 
1909 Imatrikulation på Københavns Universitet 
 
1914 SN bliver gift med Anna Kristensen Gade den 4. februar. Datteren Else fødes. Familien 

flytter ind i Rosengaarden 14. 
 
1915 SN bliver magister i filosofi med psykologi som hovedfag i december.  
 
1916 Faglig konflikt med professor Starcke, som er dokumenteret i udgivelser af Næsgaard og 

forsvar fra Starcke.  
 
1919 Næsgaard udgiver sin første bog: Kortfattet sjælelære.  
1921 Sønnen Ole fødes den 12. december 1921. 
 
1922 Dr. phil. på en afhandling om Bevidsthedens form.  
 
1923 Omvendingen. Næsgaard ændrer radikalt sin livsopfattelse i mødet med den 

internationale friskole-bevægelse.  
 
1925 Formand for studentersamfundet.  
 



1926 Næsgaard hører Ernest Jones på en psykolog-kongres i Holland. 
 
1928 Næsgaard etablerer sig som privatpraktiserende psykoanalytiker på foranledning af 

politiassessor H. Prytz.   
 
1929 Næsgaard udgiver en lærebog om Psykoanalyse. Samme år den 28. juni stiftes den første 

psykoanalytiske sammenslutning i Skandinavien: Nordisk psykoterapeutisk kollegium, 
med Poul Bjerre fra Stockholm, Irgens Strømme fra Oslo og Sigurd Næsgaard fra Køben-
havn som initiativtagere. 

 
1931 Konfirmationstalen. En tale for de borgerlige konfirmander, der vakte et vældigt 

offentligt postyr. 
 
1933 Nazistisk magtovertagelse i Tyskland. Freuds bøger brændes i Berlin. Næsgaard udgiver 

et værk i to bind om Psykoanalyse.   
  
1933 Foreningen Psykoanalytisk samfund stiftes. Næsgaard vælges til formand.  
 
1936 Familien Næsgaard flytter til Upsalagade. 
 
1937 Objekt-tilknytningen udgives, hvor SN præsenterer sin dynamikteori. 
 
1939 Anna og Sigurd har sølvbryllup. 
 
1940 Danmark besættes af det nazistiske Tyskland.  
 
1941 Næsgaard udgiver Kend dig selv, hvor han præsenterer en generel subjektteori, der 

bygger på et psykodynamisk grundlag og som er en videreførelse af dynamikteorien fra 
1937.  

 
1945 Befrielsen. 
  
1950 Næsgaard udgiver En psykoanalyse af Søren Kierkegaard, der betegner en nyorientering 

i Næsgaards forfatterskab.   
 
1956  Næsgaard dør natten efter sin fødselsdag 73 år gammel. 
 


