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Kapitel I: Konfirmationstalen 
Mandag morgen den 30. marts 1931 vågnede dr.phil. Sigurd Næsgaard op efter en søvn, der 
havde bragt mere uro end hvile. Han gøs, da han kom i tanke om nattens drøm, som han hav-
de drømt igen og igen siden sin tidligste ungdom: ”Jeg saa Vesterhavet strømme op over Klit-
terne og ind mod Lien oppe ved Fosdalen. Menneskene flygtede rædselsslagne for havet og 
for en vild Tyr med Arme. Tyren holdt en Økse i Armen og søgte at hugge de flygtende ned. 
Selv stod jeg ved et Led, som alle skulde igennem, og idet jeg vilde lukke op for en gammel 
Kone, kom Tyren og huggede ned over min Nakke af al Kraft” (1928-2, 246; 1929-9, 87; 
1941-1, 82). 
 Det var endnu mørkt, og gaden nedenfor hans vindue i Rosengården 14 lå øde hen, do-
vent oplyst af gaslygterne. Hans tanker kunne ikke løsrive sig fra de erindringer som drøm-
men havde afstedkommet og uvilkårligt udbrød han: ”Livet! Hvornår begynder det egentlig?” 
Forundret over sine ord svingede han benene ud på gulvet. En stund gik han frem og tilbage i 
værelset. Så standsede han op fast besluttet på at genvinde sit normale jeg. Han tog et bad, 
klædte sig på og gik ind på sit arbejdsværelse og satte sig ved skrivemaskinen.  
 Først nu kom han i tanke om gårsdagens begivenheder. Han havde afholdt en tale for 
en flok unge, forhåbningsfulde konfirmander, der var mødt op til en højtidelighed i Nikolaj 
kirke. Begivenheden var blevet sat stort op, og talen var blevet transmitteret i Statsradiofoni-
en. Det var ganske vist ikke rigtige konfirmander, for deres forældre var på den ene side 
modstandere, men på den anden side tilhængere af konfirmation. De var derfor nået frem til 
en hybrid, der bestod i, at der blev lagt dem nogle ord på sinde. Hvis meningen var, at de un-
ge skulle have et par borgerlige ord med på vejen, mente Næsgaard nok, at han havde leveret 
varen.  
 Næsgaards lejlighed lå i latinerkvarteret i den del af byen, hvor de lavere instinkter tri-
vedes side som side med den højeste lærdom. Derfor levede han med sin familie med gadens 
skøger som naboer. Han havde valgt denne gade med omhu, for når han en dag han fik tildelt 
et professorat, ville han kunne spadsere til arbejdet. Hans hverdag var fyldt med klienter, og 
derfor havde han indrettet sin klinik i lejligheden. Om aftenen skrev han på en bog. Han skrev 
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nemlig altid på en bog, hvis ikke han skrev artikler. Han havde meget på hjerte, altså skrev 
han – og han fortsatte i tankerne, når han ikke var i nærheden af skrivemaskinen. Når han for 
eksempel var beskæftiget med morgentoilettets rutiner, udformede han nye idéer og nye af-
snit og længtes kun efter at komme ind til sin Remington-skrivemaskine. Han havde da også 
nået at skrive et afsnit denne morgen, inden han fuldt påklædt og velduftende trådte ind i fa-
miliens køkken. Her sad hans kone Anna og spiste morgenmad med børnene, mens Gerda, 
den næsgaardske families trofaste guvernante, stod beskæftiget ved komfuret. 
 ”God morgen”, sagde han, og efter at have set sig lidt omkring tilføjede han: ”I ser mig 
noget sure ud”. Han gik rask hen for at tage avisen, men Anna snuppede den for næsen af 
ham og sagde: ”Nej, vi er ikke sure. Vi er bekymrede. Ja, vi sidder her og bekymrer os om 
dig. Og jeg vil lige advare dig. Det er ikke opmuntrende, det, de skriver om dig i avisen i 
dag”!  
 Hun rakte ham derpå ”Dagens Nyheder”, og han gav sig straks til at blade rundt. Han 
tænkte umiddelbart på, at det igen var lægerne, der var på krigsstien. Kritikken fra lægestan-
den havde været tiltagende, efter hans planer om at etablere et psykologisk institut var blevet 
offentliggjort. Det havde vagt opsigt, og der var blevet talt om retssag mod ham for kvaksal-
veri. Han havde, påstod man, krænket lægestanden! Men hvad kunne de vel have imod, at 
han havde etableret sig som praktiserende psykolog? Havde det ikke været mere naturligt at 
indbyde til et samarbejde? Han havde udviklet en metode, som burde interessere enhver læge. 
Psykoanalysen af en kleptoman, Henny Andersen, fra 1928 havde vist, at ord kunne forløse. 
Samtalerne med hende havde åbnet en ny verden af muligheder for Næsgaard. Ved at åbne 
sig opdagede han et menneske, der var nødt til at leve i ensomhed på grund af en intens frygt. 
Hun havde desuden været nødt til at skabe sig et mønster af symbolske handlinger, for at 
kunne holde tilværelsen ud. Behandlingen var endt med at hun kunne vende tilbage til det 
fællesskab, hun havde følt sig ekskluderet af, og som hun måtte stjæle fra for overhovedet at 
kunne overleve. Siden hendes helbredelse havde Næsgaard haft sine hverdage besat med kli-
enter. Hvem skulle da sætte sig til dommer over det arbejde, han udførte? Hvem skulle auto-
risere ham? Det var i hvert fald ikke lægestanden. Ikke desto mindre måtte han tåle en hånlig 
og nedladende kritik, endog fra sine kollegaer henne i Studiegården. Derhenne sad Edgar 
Rubin solidt og sikkert i professorstol. Også han følte sig krænket på standens vegne. Var det 
ikke snarere ham, der havde grund til at føle sig krænket? Han var dog magister og havde 
tilmed en doktorgrad i psykologi. Hvad skulle da hindre ham i at fungere som praktiserende 
psykolog? Endda som den første i landet. Og den idiot til Rubin! Hvad vidste han egentlig 
om mennesker, når det kom til stykket? Var det da kriminelt at være psykoterapeut? At hjæl-
pe andre mennesker?  
 Da presset var på sit højeste, var Otto Gelsted kommet Næsgaard til undsætning med en 
kronik i Ekstra Bladet: ”Det er Dr. phil. Sigurd Næsgaard, hidtil mest kendt som en energisk 
Forkæmper for de frie Skoletanker, der har Æren af som den første herhjemme at have vakt 
offentlig Opmærksomhed om Sigmund Freuds Sjælelære, den saakaldte Psykoanalyse. Han 
har ikke blot i Studentersamfundets Oplysningsserie ”Kultur og Videnskab” udgivet en lille 
Fremstilling af Emnet, men han har oprettet ”det første psykoanalytiske Institut i Danmark”. 
Efter hvad Aviserne meddeler, er Patienterne alle Slags sjæleligt syge: Folk med Tvangstan-
ker, søvnløse og melankolske Mennesker, Astmatikere og Talelidende. Hr. Næsgaard har 
allerede helbredet flere, saaledes en Kleptoman, der er ophørt at stjæle. Forhenværende Pati-
enter sender lidende op til ham, ogsaa fra Læger har han faaet Patienter, og Arbejdet er alle-
rede overvældende. Man skulde egentlig ikke tro, at Meddelelsen om et saadant Institut var 
egnet til at vække særligt røre i den danske Lægestand. Lignende ”Anstalter” findes massevis 
rundt om i Amerika, Sovjetrusland og Vesteuropa og arbejder i fuldt Samvirke med den offi-
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cielle Lægevidenskab” ... ”I et Interview i ”Berlingske Tidende” udtaler imidlertid en Læge-
autoritet som Professor, Dr. med. V. Christiansen sin Tvivl, om det overhovedet er lovligt, at 
Dr. Næsgaard opretter et saadant Helbredelsesinstitut, og henstiller det til Sundhedsstyrelsens 
Afgørelse. Jeg tror i Modsætning til Professor Christiansen, at det er den letteste Sag af ver-
den at oprette det omstridte Institut paa lovlig Maade” ... ”Professor Christiansen udtaler, at 
han nærmest ser paa Psykoanalysen anvendt over for syge Mennesker under Synsvinklen 
Kvaksalveri, og han anser det for til en vis Grad Ulovligt at benytte Psykoanalyse over for 
den slags Patienter, der er tale om. Er det ikke lovlig flot at udtale sig overlegent affejende og 
uden mindste Tilløb til en Argumentation om en videnskabelig Metode, der for længst har 
vundet Anerkendelse og er kommet i Brug ikke blot hos utallige Medlemmer af den Stand, 
Freud og Christiansen selv tilhører, men ogsaa hos en Række andre af Aandslivets Mænd?” 
... ”En saadan upaalidelighed i gendrivelsen af de rent faktiske Forhold maa fremkalde stærkt 
Mistanke om, at Prof. Christiansens Vurdering af Psykoanalysens Fortjenester er hildet i For-
domme, der tilslører hans Blik for Virkeligheden” (Gelsted 1930a). 
 Med ét gik det op for Næsgaard anledningen til dagens ballade i avisen var konfirmati-
onstalen fra i går. Han havde jo nok haft det på fornemmelsen. Men alligevel ikke i det for-
mat: Det var de helt store overskrifter og lange artikler med kritik og fordømmelser.     
 Den ældste af Næsgaards børn Else var i øvrigt selv i konfirmationsalderen, og så var 
der den yngste Ole på otte. Hvis de to var urolige og ængstelige, skyldtes det hovedsagelig 
deres mor. Hun, Fru Anna Næsgaard, der var inspektør i det københavnske skolevæsen, var 
ikke bare anspændt, hun var opbragt. Ville folk nu vende sig mod hende efter dette? Det var 
jo ikke første gang, at hendes mand havde blameret sig. Kunne det koste hende stillingen? 
Hun gik ikke stille med sin bekymring og rettede bebrejdelser mod sin mand. Hvorfor skulle 
han også altid lægge sig ud med nogen? Hun var sikker på, at denne skandale ville føre til, at 
hendes egen karriere blev spoleret. Hun havde troet, at hendes mand havde potentialer til en 
akademisk karriere, og så havde han sat sig uden for det etablerede system og var nu blevet 
psykoterapeut og holdt konfirmationstaler, der skabte offentlig skandale! Anna kunne ikke 
have det. Vreden lyste ud af hende. Hendes mand blev i avisernes spalter skældt hæder og 
ære fra. Og hun forstod kun alt for godt kritikken. Hun mente ikke, at det hørte nogen steder 
hjemme at tale om frigørelse og seksualitet til ungdommen. Man måtte indrette sig og gå for-
sigtigt frem med det nye. Anna kendte sine klassikere og vidste, at man ikke skulle lægge sig 
ud med folkets mening om opdragelse. Det var dog kun et par tusind år siden, at det kostede 
den gode Sokrates livet. 
 Næsgaard følte sig ikke bare svigtet af sin kone, men erkendte i sin bitterhed, hvor stor 
en magt hun havde over ham, og hvor ensom han i grunden var. Desuden: den verden, han 
mente at kende, ville ikke kendes ved ham. Det skabte en trods i ham og en vilje til at kæmpe, 
til at holde ud. Han blev vred, og den tanke strejfede ham, at han jo blot kunne rejse tilbage til 
Jylland og finde ro og fred ved landbruget. Men nej, nej, naturligvis nej. Han stod inde for 
det, han gjorde, og var fuldt bevidst om, at han havde placeret sig netop dér, hvor han i grun-
den befandt sig bedst: I strid modvind, misforstået og udskældt.  
 ”Trængsel udvirker udholdenhed”, mumlede han, ”udholdenhed skaber prøvethed, og 
prøvetheden håb!” 
”Hvad er det, du siger?” spurgte Anna.  
 Hendes spørgsmål fik det til at gå op for ham, at han uden at have tænkt over det havde 
citeret fra Romerbrevet, hvilket han dog undlod at gøre opmærksom på. Varig uenighed mel-
lem ægtefæller kan få sørgelige følger, og lige nu vidste han ikke, om det var hendes svigt, 
eller det var journalisternes blodtørst, der sårede ham dybest. Men hvad skulle han gøre? Det 
skulle være så godt med modgang, hvis det altså ender med svanesang. Men det var der ingen 
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udsigt til. Årene var gået, og han var nu nær de 50. Han var stadig uden ansættelse på univer-
sitetet. Han havde haft så mange muligheder, i teorien altså. Kendsgerningerne var jo, at han 
ikke var blevet lukket indenfor, og det var svært at se i øjnene, at portene var smækket i for 
bestandigt. Og dog havde han udrettet en del, syntes han, når han nu tænkte over det. Men 
hvad var der kommet ud af det? Ballade, konflikter og nye afvisninger. Havde det været for-
gæves? Uanset hvad, havde hans egenrådighed ført ham hertil, frem til denne dag, den 30. 
marts 1931, hvor han måtte se sig udskældt og ydmyget. Selv om han for længst var stået op, 
kunne han takke sig selv for, at han lå, som han havde redt. 
 Den begivenhed, som havde forarget så voldsomt, havde fundet sted i den gamle Nico-
lai Kirke i Kjøbenhavns centrum. Denne kirke, der ikke længere blev brugt til at tjene Gud og 
helligånden, var blevet rammen om en udvanding af konfirmationens idé. Helligånden uden 
røgelse og stanken fra de slagtede dyrs indvolde havde i en ikke så fjern fortid blandet sig 
med hinanden og gjort torvet omkring kirken til et sted, hvor man ikke gerne opholdt sig i 
længere tid. For nylig var pladsen så blevet istandsat. Slagterne var flyttet til den nyanlagte 
kødby. Det havde umiddelbart givet helligånden en mere fordelagtig position, men nu var 
også den blevet forvist, og det gamle kirkerum skulle fremdeles tjente som ramme om kunst-
udstillinger og til afvikling af begivenheder som for eksempel den borgerlige konfirmation. 
 At talen var blevet transmitteret i Statsradiofonien, var utvivlsomt medvirkende til at 
gøre begivenheden til en landsomfattende skandale. Allerede i de tidlige morgentimer kunne 
man ane omfanget af den forargelse, der var under opsejling. Skandalen udviklede sig til et 
foruroligende omfang, og Næsgaard måtte sande, at det var farligt at tale om seksualitet og 
ungdom.  
 Den 5. april kunne man i Jensenius’ velkendte streg genkende Næsgaards kontrafej i 
Dagens Nyheder. I de følgende dage modtog familien Næsgaard i Rosengården 14 usædvan-
ligt mange breve. Og det var ikke behagelig læsning: 
”De maa skamme Dem over den Tale, De holdt ved den borgerlige Konfirmation. At indpode 
Ungdommen Deres absurde Tanker kalder jeg en Forbrydelse”. 
”Jeg har læst Deres smukke ”Konfirmationstale” til Børnene og finder, at der burde være 
Straf for den Slags Oprør imod Samfund osv. De taler om Uddannelse til ”Mordere”, ja, hvad 
er værst at myrde ”Sjæl” eller ”Legeme”? De gør saa rigeligt det første! –” 
”Mage til Sludder og forbandet Løgn som det, du leverede i Dag til de arme Børn i Nikolaj, 
har jeg aldrig hørt. Skammer du dig dog ikke, eller er det en regulær Maasfuld, du trænger 
til?” 
Tonen overskred i betænkelig grad almindelig velanstændighed. Et brev lød i al sin korthed: 
”IDIOT”. Denne konfirmationstale blev da heller ikke glemt lige med det samme.  
 Mange år senere, i anledning af sin 70-års fødselsdag gav Næsgaard et interview. Jour-
nalisten spurgte da til denne skandale: ”Det er de færreste konfirmationstaler, der vækker 
opmærksomhed, men engang for et kvart århundrede siden lykkedes det nu alligevel en mand 
at rejse en offentlig debat ved hjælp af en konfirmationstale. Manden var psykoanalytikeren 
dr.phil. Sigurd Næsgård. I dag, siger dr. Næsgård, ville den tale næppe have fået en kat til at 
gø, og han blev selv meget forbavset over, at han havde vakt forargelse. 
”Hvad var det, der forargede så stærkt?” 
”Det var først og fremmest nogle ord om det erotiske liv, der gerne skal udvikle sig sundt og 
frit, så resultatet bliver glade og virksomme mennesker. Der var også en advarsel mod autori-
tetstroen i enhver afskygning, og det mente man altså i visse kredse var forargeligt”. 
”Og hvordan kom reaktionen?” 



5 
 

  
”Hvordan kom den ikke? Bladene skrev om talen, og jeg fik et væld af breve og op-
ringninger. Jeg lod omgående talen trykke, for at folk selv kunne tage stilling til det, jeg hav-
de sagt”. 
”Og telefonopringningerne?” 
”Jeg kan nævne et eksempel. Min telefon ringede, og en stemme sagde: ”Det er Holm, jeg har 
vist fået forkert nummer, hvem taler jeg med?” ”Det er dr. Næsgård”, svarede jeg. ”Åh”, kom 
det fra hr. Holm, ”føj for s....”. 
”Hvordan reagerede ”konfirmanderne”s forældre?” 
”Kraftigt, men vidt forskelligt. Den daværende formand blev så forskrækket, at han overveje-
de ikke at give mig det sølvbæger, jeg skulle have som tak for talen. Der blev palads-
revolution i foreningen. Det er jo somme tider, man ikke finder frisindet, hvor man mest ven-
ter det. I denne forbindelse kan jeg nævne, at der på et af byens blade blev udstedt generelt 
forbud blandt journalisterne mod at nævne mit navn i bladets spalter. Jeg har for resten heller 
ikke talt i radio siden”. 
”Ville De – af taktiske grunde – ønske i dag, at talen aldrig var blevet holdt?” 
”Nej, for jeg har ingen taktik. Jeg prøver at drive studier og finde ud af, hvordan menneskene 
er indrettet, og talen var en analyse af denne situation, de 14-årige står i. Derfor var den også 
et led i det arbejde, jeg allerede dengang beskæftigede mig med, nemlig psykoanalysen”.  
”De nævnte før, at folk bliver ”venlige” af den frie opdragelse. Er venlighed noget at stræbe 
efter?” 
 ”Ja, synes De ikke? Blandt andet af den grund, at venlighed er et symptom på indre 
sundhed og balance. Når man får lov til at være noget i retning af naturlig, bliver man venlig” 
(Dreslow 1956). 
 I Højskolebladet kunne man den 15. maj 1931 læse følgende anmeldelse: Dr. Sigurd 
Næsgaards meget omtalte – alt for meget omtalte – og af Forargelse meget ombølgede – alt 
for meget ombølgede – Konfirmationstale er udkommen paa Date's Forlag. H.S. (Nr. 20, s. 
311). I Nationaltidende den 7. april 1931 kunne man læse, at Næsgaard ”i sin ”borgerlige 
Konfirmationstale” med en saadan Udæskning til al sund Fornuft, at selv den socialdemokra-
tiske Partiledelse, der ellers nidkært protegerer den ”borgerlige Konfirmation”, indsaa Nød-
vendigheden af at lade ham falde”.  
 Her kommer så den famøse konfirmationstale: ”Festdagen er en Dag, paa hvilken de 
skjulte Kræfter kan bruse op fra vort Indre. Derfor er det så vanskeligt at konfirmere jer. For 
Konfirmationen maa jo være en Konfirmation i Selvstændighed og Nyskaberevne, de to Ting, 
som alt Fremskridt beror paa. Naar jeg dog gør et Forsøg paa at bringe Jer Konfirmation i 
Stand, saa er det ikke, fordi jeg vil opgive at konfirmere Jer i Selvstændighed og skabende 
Arbejde, men for at styrke, hvad der er af de to Kræfter i Jer. Jeg vil gøre Jer opmærksom 
paa, at I har langt flere og bedre Kræfter I Jert Indre, end I tror. ... I Jert Indre er der nu ved at 
samles Kræfter, der kan give Jer den Selvstændighed og Skaberkraft, som Skolen og den øv-
rige Opdragelse har forsømt at udvikle. Disse kræfter er de seksuelle eller erotiske Livsener-
gier, der ligger til Grund for vor Opstaaen, og som igen vil skabe nye Mennesker. Nu samles 
disse Kræfter og udvikler sig i rigere Maal, og derfor tilskyndes I til at søge sammen, og der-
som det lykkes Jer at bringe den rette Udvikling til Veje paa dette Omraade, saa har I et glim-
rende Udgangspunkt for at blive til selvstændige og skabende Mennesker. Det erotiske ligger 
til Grund for al Kærlighed, og hvor det faar Lov til at udvikle sig rigtigt, driver det Hidsighed, 
Had, Vrede, Tungsind, Mord, Krig og Selvmord paa Flugt til Fordel for Samarbejde, Glæde 
og Munterhed. Her gælder det frem for noget Sted om ikke at flygte ind i Dumheden, men at 
spørge ligeud, saa at I faar Besked om, hvordan Landet ligger. Hidtil er de fleste af Jer vel 
flygtet ind i Dumheden paa dette Omraade, og deri har baade vi Forældre og Lærerne vor 
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Skyld. Mange kan ikke lide de Spørgsmaal om, hvor Børnene kommer fra, hvordan de bliver 
til, og hvad de kommer af. Og dog ville den rigtige Besvarelse i Tide maaske betyde mere 
end noget andet for Børnenes forstandsmæssige Udvikling, mens de dumme og undvigende 
Svar skaber en sløv Forstand, der aldrig kommer til at du til noget rigtigt her i Livet. Sid ikke 
og maab, men spørg Mennesker, saa at I kan faa Klarhed over det seksuelle Liv, om Jeres 
Opstaaen, om Jeres egen Opgave senere hen som Forældre. Og kan I ikke faa Besked hos 
Mennesker, saa spørg Bøger, men kun de allernyeste; de kan ogsaa hjælp til at faa Klarhed 
over Livet, saa at dette kan komme i Orden, hvis det da ikke er i Orden allerede. I maa have 
Klarhed over det seksuelle Liv for at faa Orden i Personligheden, saa at I faar den Dygtighed, 
den Slagkraft, som jeres Evner kan give Jer. Husk paa, at I er Piger og Drenge, der nu skal 
blive Kvinder og Mænd. Men der er ogsaa andre Ting at spørge om, nu da I er ved at gaa ind 
i Ungdommens Land, hvis I skal blive selvstændige og skabende ikke blot i Livets Rod, men 
ogsaa i dets mange Ytringsformer. I maa afkaste mange Autoriteter, der raader over Jer alle-
rede nu, og som vil raade over Jer, til I dør. Vort Samfund er en Samling af Krav til Jer, og 
mange af dem vil udslette Jer Selvstændighed for at gøre Jer til afhængige Personer, der Livet 
igennem maa bære andre paa deres Skuldre. Samfundet er en gammel Skabning, der vil lave 
Jer om i sit Billede, mens det skulde være Jer, der bestemte, hvordan Samfundet skulde være 
... Men naar I søger at fjerne alle de Magter, der vil udnytte Jer, glem saa ikke at tage Jeres 
Kammerater med. I har alle nogle Kammerater i Baggaardene, der har det daarligere end I 
selv, og hvis I glemmer at tage dem med, naar I vokser op og bliver Ledere i Samfundet, saa 
har vi den samme Ulighed paany. Vi maa have den fattigste og svageste med os, naar vi gaar 
over til det venlige Samarbejde mellem alle, i Stedet for det gamle Samfunds Lydighed og 
Disciplin, som I har lært i Skolen. Det venlige Samarbejde er Den frie Skoles Samfundsform, 
og den maa vi have gennemført fra Bund til Top i Landet, naar alle gaar over til at blive selv-
stændige og skabende Mennesker ... Er I kede af Opgaven? Sikkert ikke. Barndommen kan 
være lykkelig, men Ungdommen er dog bedre, og den modne Alder er langt rigere end Ung-
dommen. Evnerne har I, Kræfterne vokser for hver Dag, der gaar, hvis Sygdom ikke rammer 
Jer; der kræves blot Mod, Haab til Fremtiden og Villighed til at kaste de gamle Anskuelser 
over Bord. Kan I blot finde Jeres egne Evner, samle Kræfter om dem og koncentrere dem til 
Mod og Intelligens, saa skal I nok naa det ypperlige i Livet. En interesse, der begynder i det 
smaa i Dag, kan om fem Aar være en Guldgrube for den udholdende, som vover at gaa sine 
egne Veje. … Gaa modigt og dristigt løs paa Opgaverne, flygt aldrig ind i Dumheden, men 
bliv til en Slægt, der sætter Fut og Fart i gamle Danmark, saa at det rygtes viden om, og drag 
selv ud for at lære, saa at I kan hjælpe dem, der blev herhjemme, og lær i det fremmede, hvad 
I kan. Lykke paa Rejsen ind i Ungdommens Land”. 
 
Hen i juni måned 1931, mødtes to gamle venner på Kongens Nytorv i København og gik ind 
på Hviids vinstue. De havde ikke set hinanden, siden ”Kritisk Revy” gik ind i 1928, og de 
havde meget at tale om. Otto Gelsted var vendt hjem efter en længere rejse i Grækenland. 
Han var klassisk filolog, psykologisk interesseret og en lidt indadvendt reserveret type. Der 
skulle mere end en genstand til at få hans tunge på gled. Han havde haft forældre, der aldrig 
kunne komme overens, og han havde været tættest knyttet til sin mor, mens faderen, der var 
præst, stadigvæk forekom ham utålelig. Og så var der drukturerne, der vekslede med alvorli-
ge forsøg på mådehold.  
 Poul Henningsen var arkitekt og befandt sig som en fisk i vandet, han var æstetikeren 
der havde en plan for sin livsførelse, og den var altid i modsætning til tidens moral. Han var 
født ind i et miljø, der refererede til Brandes radikalisme, og han var gennemført antiautori-
tær. Både Gelsted og Henningsen opfattede sig som humanister, Gelsted med udgangspunkt i 
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en sværmen for den antikke græske kultur, der stod som et lys i en grå og trist verden. Det, 
der knyttede dem sammen, var en fælles fjende: det patriarkalske borgerlige samfund. Da de 
havde skænket øl i deres krus, sagde Otto Gelsted:  
”Nå, Poul, hvordan går det med den offentlige mening?”  
”Jeg gider ikke engang snakke om det”, sagde Henningsen og lagde sin kasket på bordet. ”Du 
ved, hvordan jeg har det med de ting. Den offentlige mening er som en afgud, samfundsstøt-
ter og brave borgere. Skål du!” 
”Den er som Dantes inferno. Den er noget man skal igennem, man kan ikke udrydde den. Det 
er det du gør, mens Næsgaard er som Vergil. Jeg forstår i grunden ikke, at du har så meget 
imod ham”.   
”Det er enkelt nok. Jeg er en rationel mand, jeg tror på en rationel verden. Enhver anden vej 
fører til vanvid. Hvis jeg gik ind på noget irrationelt, som Næsgaard gør, ville jeg snart miste 
orienteringen og flakke forvildet rundt. Jeg ville føle, at jeg svigtede mig selv. Jeg ønsker at 
anlægge min selvforståelse på den fysiske verden, som jeg selv kan forme”.  
”Ja, men du kan da ikke nægte, at livet selv rummer noget irrationelt. Det er jo ikke noget, 
Næsgaard har opfundet”.   
”Kære Otto”, svarede Poul, ”der er noget, der hedder politik, og Næsgaard er uspiselig, fordi 
han går reaktionens ærinde. Det er simpelthen borgerligt, så det er til at brække sig over. Du 
ved, at jeg tror på de fysiske love, jeg tror på forstanden, og at de nye kendsgerninger vil bli-
ve føjet til og kaste lys ind i mørket. Nye opdagelser, som vi aldrig havde troet mulige, vil 
berige os. Men at tro, at man kan kurere en neurotisk patient ved at bede hende tale om sin 
barndom, den går ikke! Ser du ikke, at det udfordrer de progressive kræfter, vi står for?”  
”Du glemmer”, svarede Gelsted, ”at positivismen indskrænker virkeligheden og på den måde 
skaber det irrationelle, som du tager afstand fra. Naturvidenskab indebærer en særlig måde at 
opfatte verden på. Der er metoder, modeller og hypoteser, og man efterprøver og kontrollerer. 
Det har ført til al den teknik, vi ser omkring os, og vi har fået dyb indsigt i, hvordan verden er 
opbygget fra de mindste elementarpartikler til enorme galakser. Men det har også skabt en 
fremmedhed. Og det er forbløffende, at det er blevet progressivt at se bort fra, at mennesket 
har en sjæl, og at vi er åndelige væsner. Det afgørende for mig er, at Næsgaard med sin psy-
koanalyse har vist, at virkeligheden er mere end biologi, mere end naturalisme og frem for alt 
et effektivt modspil til degenerationen. Det er denne vej, der fører os ind i en ny æra, Poul”. 
”Det lyder fanme, som om du har forlæst dig på Arne Sørensen og hans tredje standpunkt. 
Undertiden har jeg en vis bekymring for din dømmekraft. Jeg sagde det allerede til dig, den-
gang du oversatte Freuds psykologi”.  
”Du har altid været så sikker i din rationalisme, og jeg har altid prøvet at få dig til at indse, at 
vi ikke skal forholde os afvisende på forhånd over for det, vi ikke ved. Vi er som mennesker 
meget begrænsede. Guldfisken forstår jo heller ikke, hvad der er uden for dens akvarium, den 
ved ikke engang, at vandet skal skiftes …” 
”Du er ikke præstesøn for ingenting. … og du har allerede drukket ud. Jeg tror ikke, at jeg 
skal have mere”. 
”Du kan godt lide at spille rollen som min far! Det er da noget af det, jeg har lært af psyko-
analysen, den kan lette det slør, der har lagt sig over os alle siden barndommen. Men uanset 
hvad, så synes jeg ikke, vi kan være bekendt at lade Næsgaard stå alene over for den horde af 
borgerlige skiderikker, der angriber ham i tide og utide. Du ved, at lægeverdenen er efter 
ham, og nu sidst havde vi balladen om konfirmationstalen”. 
”Ja, føj for satan”, sagde Poul Henningen. ”Men hvordan kunne Næsgaard også finde på det 
med de konfirmander. Det er sgu da dybt reaktionært. Det må han selv rode sig ud af. Vi kan 
ikke støtte ham i det religiøse ævl”.  
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”Det var en borgerlig konfirmation, Poul, det har ikke noget med religion at gøre”. Han beto-
nede blot overgangen fra barn til voksen. Han så positivt på mulighederne for, at den unge 
kan blive viklet ud af sine sociale og familiemæssige bindinger”. 
”Nej, OK, det er jo det, jeg siger, det er politik alt sammen. Om det er gud eller kapitalen, kan 
selvfølgelig komme ud på ét. Men konfirmation, det er sgu da reaktionært, religiøst eller ej. 
Det er det samme, som når de i Tyskland taler om at genindføre folkedans. Det ville være at 
gå reaktionens ærinde at støtte Næsgaard …”. 
”Jeg har lidt svært ved at se det reaktionære i, at man hjælper de unge til større selvbe-
vidsthed og selvstændighed”. 
”Du må da indrømme, at det var hovedrystende med den historie om det forvirrede kvinde-
menneske, han ”kurerede” for kleptomani. Han kurerede hende ved at snakke om hendes 
barndom! Hvor fører sådan noget os hen? Kan du ikke se, at det udfordrer hele vores opfat-
telse af, hvad der er virkeligt? Jeg tror ikke på den med fortrængning. Når noget har været 
særligt dramatisk, glemmer man det jo ikke, vel? Man går og tænker over det hele tiden. Hvis 
der var en ubevidst verden, så er der mange kameler, man må sluge, hypnose og medier, og 
hvad det nu hedder, og snart går vi alle rundt med de døde i hånden og banker under bordet. 
Det er ikke noget for intelligente mennesker som os, Otto. Du skal passe på, at du ikke sætter 
det over styr, som vi har opnået. Videnskabens verdensbillede krakelerer, hvis man går ind på 
Næsgaards tankegang. Det fører lige lukt ind i det okkulte og tilbage til kristendommen. 
Næsgaard er en charlatan, Otto. Simpelthen fordi han gør nar ad vores virkelighed. Der er 
ikke nogen metafysisk verden. Det, du ser derude, er, hvad der er. Nå, jeg snakker, og du 
drikker…”. 1 
 
De voldsomme reaktioner på Næsgaards konfirmationstale giver mening når man gør sig 
klart at moralen i begyndelsen af 1930’erne stadigvæk i overvejende grad var præget af klun-
ketidens seksual- og opdragelsesmoral. Det betød at forældres bekymring for deres børn kom 
til udtryk i overvågning og kontrol uden ende. De unges mulighed for frigørelse og selvstæn-
dighed var derfor begrænsede. Man kunne ganske vist demonstrere en frigørelse hvis man 
knyttede an til en yderliggående politisk bevægelse. Det var imidlertid mere populært at søge 
frigørelse ved at tage afstand fra kristendommen og give den skylden for alle problemer. Det 
betød ganske vist at den unge mistede muligheden for at fortolke de vanskelige følelser, der 
var forbundet med frigørelsen. Og netop fordi følelser som skyld og synd af naturalismen var 
ophævet ved dekret, blev den unge frataget en mulighed for fortolkning af frigørelsen. Der 
var imidlertid en mulighed, der var vokset ud af naturalismens ideologi og som kom til udtryk 
i en polaritet mellem normalitet og degeneration. Det betødt konkret, at det unge menneske 
var anvist en fortolkning af sin frigørelsestrang, der forbandt den med unormalitet, afvigende 
adfærd og degeneration. Man kan få indtryk af en sådan fortolknings gyldighed ved at læse 
Johannes V. Jensen og Tom Kristensens forfatterskaber. 
 Spændingen mellem normalitet og degeneration blev således tidens mest dominerende 
moralske fortolkningsgrundlag. Den havde udviklet sig under indtryk af voldsomme sam-
fundsmæssige spændinger i den sidste del af det nittende århundrede. Det havde at gøre med, 
at de europæiske stormagter var blevet tungt belastet af indvandring fra deres kolonier. Sam-
tidig pågik en videnskabelig og teknisk udvikling, som havde gjort et mindretal velhavende, 
mens det store flertal levede på sultegrænsen. Disse forhold skabte betydelige sociale spæn-
dinger, der undertiden udløstes ved at desperate mennesker angreb symbolerne for den etab-
lerede orden. Det er grunden til, at det ene europæiske statsoverhoved efter det andet blev 

 
1 Denne dialog er konstrueret på baggrund af en erindring fortalt mig af Jørgen Nash.  
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skudt eller sprængt i luften. Denne terror var imidlertid med til at befæste degenerationsteori-
ens moral. Det vil sige idéerne om at der var tale om et åndeligt og moralsk forfald. Proble-
met blev formuleret af Max Nordau i en bog fra 1892 Degeneration. Den vakte stor opmærk-
somhed og satte skub i forestillingerne om, at den europæiske race var truet af degenerede 
mennesker. 
 Nordaus værk udpegede forfaldet i ”Mallarmés symbolisme, Maeterlincks mysticisme, 
Wagners musik, Ibsens dramaer, Manets billeder, Tolstojs noveller, Nietzsches filosofi, dr. 
Jaegers uldne undertøj, anarkismen, socialismen, kvindemorderne, galskab, selvmord, nerve-
lidelser, stofmisbrug, dans, seksuel frigjorthed; alt sammen faktorer, som i forening ville føre 
til et samfund blottet for selvkontrol, disciplin og skamfølelse” (Det stolte tårn, Barbara 
Tuchman, Bind I, s. 42). Disse bekymringer samledes i en ideologisk bevægelse, der fik navn 
af eugenitik, en racelære, der snart blev umådeligt populær og ikke blot fandt anvendelse po-
litisk, men også i psykiatrien og kriminologien. Fordelen ved denne teori var, at den kunne 
forklare enhver afvigelse fra det normale. Det betød i realiteten, at hvis lægen stod over for 
symptomer, som var uforståelige, så var patienten degenereret. Denne degenerationsteori fik 
en omfattende betydning i alle aspekter af livet fordi den let kunne fortolke ethvert moralsk 
problem og dermed også udpege de unges frigørelsestrang som udtryk for degeneration. Det 
blev desuden brugt til at bortsortere urolige og unormale børn og anbringe dem i institutioner. 
Kendt blev de Kellerske anstalter i 1930’erne, der behandlede utilpassede og afvigende børn i 
store institutioner. Race og degenerationsteorien fik stor udbredelse i England og USA, men 
viste først for alvor sine potentialer, da den blev statsreligion i det nazistiske Tyskland, hvor 
det førte til folkedrab på romaer, jøder og homoseksuelle. 
 Disse ideologiske ideer var i voldsom vækst i begyndelsen af 1930’erne og havde ud-
gjort kuliserne i det verdensbillede, der havde dannet rammerne omkring Næsgaards udvik-
ling til filosof og videnskabsmand. De havde taget deres begyndelse anderledes positiv og 
blev formuleret af Georg Brandes og Harald Høffding i den sidste halvdel af det nittende år-
hundrede. At betegne denne naturalisme som en religion er næppe hasarderet, for så vidt som 
den forholdt sig til og havde forklaringer på alle livets store spørgsmål: Hvor kommer vi fra, 
hvorfor har vi de problemer vi har, og hvordan skal frelsen opnås? Det første spørgsmål blev 
besvaret med en teori om, at mennesket har udviklet sig efter de darwinistiske love fra encel-
lede væsner til det komplicerede menneske. Samtidens problemer fandt sin formulering i ra-
cehygiejnens og degenerationsteoriens retorik, og hvad håbet for fremtiden angik, forestillede 
man sig et utopia, hvor alle racemæssige problemer ville være endeligt løste.  
 I USA, Storbritanien, Frankrig og Tyskland talte man om racehygiejne og racerenhed, 
og disse ideer endte med at blive realiseret i form af et industialiseret massemord, legitimeret 
af degenerationteorien. Da omfanget af denne udryddelsesmaskine blev afsløret i 1945, send-
te det chokbølger gennem verden. Degenerationsteoriens kultur var dog ikke så let at lukke 
ned. Den var grundigt etableret gennem et tungt hierarki og havde ført til mange professorater 
overalt i Europa og USA. Desuden var der stadig doktorafhandlinger, der skulle skrives fær-
dige og institutioner hvis identitet byggede på raceteorier og degeneration. Endnu i 1960’erne 
blev racehygiejnens retorik anvendt i en grov undertrykkelse af afroamerikanere i USA. Selv 
hos kritikere af den nazistiske tænkemåde var degenerationsidéen svær at vriste sig fri af. Det 
var den tyske jøde Victor Klemperer, der i Lingua Tertii imperii skrev: ”I sidste instans var 
og blev nationalsocialismen en specifikt tysk sygdom, en vildt voksende degenerering af det 
tyske kød, og på grund af gensmitten fra Tyskland er den givetvis forbryderiske, men ikke 
helt så bestialske, fascisme gået til grunde sammen med den” (s. 72).  
 Degenerationsteorien prægede 1930’ernes kulturelle selvforståelse som det kom til ud-
tryk hos forfatteren Jørgen Bukdahl: ”Motivet er et Forfaldsproblem ikke alene for Folket, 
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men ogsaa for det enkelte Menneske, Hjernetræthed, Nerveslidthed, der fører til Tilskuer-
sindet, det passive, det æstetiske, Selvbeskuelsen, Selvoptrævlingen, hvori der ligger en dio-
nysisk Stime af Selvnyden, Viljen, der forgiftes ...” (Slumstrup 1988, s. 168).  
 Lægen Jonathan Leunbach, der blev en kendt figur i 1930’ernes seksualreformbevægel-
se, baserede sin seksualoplysning på grundlag af racehygiejne og degenerationsidéerne. Den 
legendariske Thit Jensen var også en overbevist degenerationstilhænger. Hun rejste land og 
rige rundt for at prædike for den degenererede mand. Hun mente, at ægteskabsinstitutionen 
skulle styrkes, og ”den degenererede mand” skulle råbes op til dåd. Hendes kampagner blev 
fremført med en retorik der påfaldende mindede om Joseph Goebbels. Når hun talte om, at 
”usunde og arveligt belastede forældre ikke skal sætte deres børn i verden, for det er synd for 
de sunde, der ikke kan få plads for de syge”, fornemmede man suset fra stormagten i syd, og 
Thit Jensen løftede stolt fanen for sin idé om en ”ren og bevidst dyrket menneskeslægt”.  
 Degenerationsteorien var desuden i stand til at levere en fortolkning af de unges kvaler 
med at blive voksne. Hvis man ikke udviklede sig indenfor de af moralen udstukne regler så 
var man degenereret. Hvis man kom til lægen med en lidelse hvor der ikke var en kendt diag-
nose til rådighed, kunne man være ret sikker på at være degenereret. Der var ganske vist ikke 
noget lægemiddel, ingen kur, men et pænt borligt liv uden cigaretter, alkohol og udskejelser, 
kunne være med til at dæmpe det uundgåelige forfald. Degenerationsteorien skabte på samme 
tid orden og håbløshed: ”Nervøsitet forekommer hyppigst hos Kulturmenneskene og er sjæl-
den blandt Naturfolkene. Vi maa da regne Nervøsitet som et af Billederne paa Bagsiden af 
vor Civilisations straalende Medaille. ... Man vinder nu engang intet af Betydning uden at 
bringe Ofre, og vort Nervesystems Overanstrengelse og Krafttab er Følgen af de vældige 
Fremskridt i Kultur, som vi har vundet paa saa kort Tid som et Par Menneskealdre” (Budde-
Lund 1929). 
 En af Næsgaards kritikere, psykiateren August Wimmer, var overbevist degenerations-
teoretiker, som hans biograf, Ib Ostenfeld, fremhævede i sin nekrolog. Wimmers efterfølger, 
Hjalmar Helweg, var også solidt forankret i degenerationsteorien, og det var på den bag-
grund, han skrev tre store monografier om guldalderens koryfæer. En om Kierkegaard, en om 
H.C. Andersen og en om Grundtvig. Det var Helwegs tese at generationsteorien kunne forkla-
re deres psykiske vanskeligheder. Helweg mente således, at Kierkegaard var belastet af en 
arveligt betinget degeneration og ikke stod til at redde. Uundgåeligt gik han sin grumme 
skæbne i møde, og det plagede ham med skyldfølelse. Imidlertid fandt Helweg, at Kierke-
gaard, i kraft af et særligt veludviklet intellekt samt en næsten overmenneskelig energi, for en 
tid var i stand til at holde det uundgåelige forfald i ave.  
 En konsekvens af degenerationsteorien var en devaluering af psykologiens betydning. 
Den havde haft en selvstændig rolle i romantikkens store tid og fik betydelig gennemslags-
kraft i Søren Kierkegaards forfatterskab. Degenerationsteoriens biologisme, der var et pro-
dukt af det naturalistiske projekt, førte til, at psykologien blev reduceret til en slags hjælpevi-
denskab for biologien. Også denne proces kan aflæses i litteraturen, hvor Henrik Pontoppi-
dan, Johannes V. Jensen og Tom Kristensen skrev under indtryk af degenerationsteoriens 
ideologi. Inden for universitets mure etableredes en videnskabelig psykologi på et biologisk 
grundlag, som Høffding formulerede med sin Psykologi fra 1880. Så sent som i 1930’erne 
kunne en murstenstyk psykologi på biologisk grundlag skrives af Jørgen Jørgensen, klinisk 
renset for enhver form for selvstændig psykologisk tankegang.  
 Brandes og Høffding havde begge været bannerførere i kampen for naturalismen ikke 
mindst for at frigøre sig fra den kierkegaardske udfordring. Kierkegaard havde talt om at vo-
ve springet ud på de 70.000 favne vand, men Brandes og Høffding fulgte rådet fra admiralens 
vise fra ”H.M.S. Pinafore” (1878): ”Stå ej til søs, lad de andre stå, du får stribevis af kors og 
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mange stjerner på”. Høffding blev så rigeligt dekoreret. Han endte som en respekteret og an-
set psykolog og filosof. Brandes’ vej til ære og værdighed gik over et martyrium. Hans pro-
vokationer gjorde ham til persona non grata, og det gik helt galt da han kom under påvirkning 
af Nietzsche. Han fik altså ingen medaljer, og det har givetvis medvirket til beslutningen om 
posthumt at hædre ham ved at opkalde et vejkryds efter ham. Høffding var tidens stjernevi-
denskabsmand takket være en udpræget evne til at tilpasse sine teorier og meninger til tidens 
smag. Hans selvbiografi bekræfter indtrykket af en mand, der kunne sole sig i smukke æres-
bevisninger, æresdoktortitler samt en bopæl i Carlsbergs æresbolig i Valby. Men ak, glansen 
går som bekendt af Sant Gertrud. Hvor sommerens roser står så smukt i vores erindring, fal-
mer hukommelsen, når det gælder en hæderkronet psykolog. Takket være en indsats fra ma-
gistraten blev det imidlertid muligt at fastholde et minde, i form af et vejnavn i Valby langs 
jernbanen. Symbolikken er ikke til at tage fejl af: Høffding var dygtig til at lægge sine ambi-
tioner parallelt med tidens ideologiske spor.     
 Går man en tur i Københavns indre by, har man mulighed for at beundre magistratens 
evne til at hædre byens store sønner. En figur i bronze forestiller således dialektikeren Søren 
Kierkegaard, der er gemt lidt af vejen i en afsides parks stille idyl på Slotsholmen, hvor lærde 
og turister i sømmelig andagt kan gå omkring og modsige sig selv. Den mand derimod, der 
ville videnskabeliggøre den menneskelige selvopfattelse, har fået et gadekryds opkaldt efter 
sig. Da man normalt ikke navngiver gadekryds, må man få det indtryk, at det sted, hvor Sølv-
gade krydser Østervoldgade, rummer særlige muligheder. Det handler givetvis om at der i 
krydsets ene hjørne, der rummer indgangen til Kongens Have, netop er plads til en buste af 
Brandes, tilvirket i kobber, sat på en piedestal, flankeret af et skilt, hvorpå der står ”Georg 
Brandes plads”. Fra denne position skuer hans buste ud over den brølende trafik, der snart 
bevæger sig øst-vest, snart nord-syd. Fra tid til anden går det galt. Larmen fra et sammenstød 
og den efterfølgende stilhed kan da opfattes som en hyldest til og en påmindelse om, at man 
befinder sig på Georg Brandes Plads: Der var meget udvendigt spektakel i hans liv. Der var i 
øvrigt også mange sammenstød i Næsgaards liv. I en vis forstand kan man sige, at de to fik 
skæbnefællesskab, for de blev begge afskåret fra en ansættelse på universitetet, på trods af 
oplagte kvalifikationer.   
 Brandes udtrykte noget næsten profetisk, da han skrev: ”Den betydeligere Deel af vor 
Litteratur handler ikke om vort Liv, men om vore Drømme”. Han gav dem videre i arv til den 
næste generation, hvor Johannes V. Jensen karakteriserede dem som den danske syge: altid at 
fantasere, aldrig at realisere. Det var degenerationsteorien, der skabte meningsløshed og håb-
løshed, som Johannes V. Jensen skildrede i sin store roman, der udkom, da Brandes var om-
kring 60 år gammel. Handlingen i Kongens fald, er henlagt til Christian II’s regeringstid. Det 
er imidlertid ikke kongen, der er romanens hovedperson, men snarere degenerationsteoriens 
idé. Og det er nok grunden til, at Tom Kristensen kunne karakterisere Kongens fald som 
den ”sandeste bog, der er skrevet om det danske sind”. 2 
 Man mærker det straks fra begyndelsen af romanen, hvor man følger studenten Mikkel 
Thøgersen og kronprinsen, der begge er rastløst splittede og fortabte i sygelig selvrefleksion, 
begge prægede af mangel på evne til at beslutte sig og tage ansvar. De er med andre ord de-
genererede. Denne sygdom svækkede Christian II’s dømmekraft og lederskab, hvilket førte 
til det stockholmske blodbad, og derfor måtte han afsættes. Den drev Mikkel hid og did af 

 
2 Kongens fald har høj status i dansk litteraturhistorie og med god grund. Ret beset er den konceptkunst, fordi degeneratio-
nens idé bestemmer kunstværkets form og forløb. Jensens roman sammenlignes undertiden med I.P. Jacobsens Niels Lyhne. 
Sidstnævnte roman er imidlertid langt mere vellykket, fordi Jacobsen ikke lod sig lede af nogen ideologi, men undersøgte, 
hvad det ville sige at være mand, når man er så skrækkeligt moderbunden.  
 



12 
 

  
tvivl og svævende tanker. Derfor kunne han ikke gøre sine studier færdige, og derfor endte 
han som lejesoldat og morder. Romanens hovedkarakter er Axel, der er tættest på at rumme 
muligheden for en personlig udvikling. Han kunne med sin naturlige friskhed minde om Oeh-
lenschlägers Aladdin. Axel faldt imidlertid for Mikkels morderhånd, hvilket kan udlægges 
som et symbolsk udtryk for, at det gamle skulle sejre over det nye. Jensens roman slutter 
med, at Mikkel bliver oppasser for den vægelsindede konge, der var blevet fange på Sønder-
borg Slot. Herfra erfarer man om kongens og Mikkels degenererede børn, Ide og Carolus. 
Sophus Michaelis skrev i en anmeldelse af Kongens fald: ”Finalen blotter ubarmhjertigt bri-
sten på enhed og plan i det hele værk”. Der var imidlertid både enhed og plan, for Jensen 
skildrede de absurde konsekvenser af degenerationsteorien. Over for denne defaitisme står 
Oehlenschlägers Aladdin, der blev skrevet i en tid, hvor den store franske revolution endnu 
skabte optimisme. Nu knap hundrede år senere kunne Johannes V. Jensen demonstrere det 
omvendte: Den gamle generation besejrede ungdommen, og den åndelige udvikling bevæge-
de sig baglæns. Dette var kernen i tidens ideologi og det var den, som Næsgaard talte op 
imod da han i 1931 holdt sin konfirmationstale. Han provokerede forældregenerationen ved 
at henvende sig direkte til de unge, og fortælle dem, at deres skæbne lå i egne hænder, og at 
personlig stillingtagen var en reel mulighed.   

Kapitel II: Barndom, opvækst og ungdom 
Hvis man kører fra Aalborg ad landevejen mod Thisted, vil man efter et par snese kilometers 
kørsel komme igennem Brovst, en af den slags flækker, hvis eksistens efterlader indtryk af 
forfald. De mange til salg-skilte, står som forsømte gravmonumenter på noget der minder om 
en jødisk gravplads. Knuste ruder, spredte dynger af bildæk, afskallede mure med graffiti, der 
røber, at talentløshed ikke er af nyere dato. Det er jo nok en fordom, når man siger, at folk 
heroppe er ubarmhjertige, når de for eksempel giver hinanden øgenavne efter deres skavan-
ker. Men den barske natur gør det muligt at tænke sådan. Så pludselig drejer vejen, bilen er 
igen på den åbne landevej og foran ligger et storslået landskab. De nøgne marker og de for-
blæste læhegn hilser velkommen, og jeg føler en lettelse ved at trykke speederen i bund. Jeg 
når dog ikke at sætte farten ret meget i vejret, før jeg i højre side passerer en afkørsel. I forbi-
farten skimter jeg et skilt, hvorpå der står Ø. Svenstrup.  
 Landsbyen Øster Svenstrup ligger ikke så langt fra den gård, hvor Næsgaard voksede 
op, og det er denne egn, jeg gerne vil se lidt nøjere på. Jeg har umiddelbart spørgsmål nok, 
som fx hvordan det kunne gå til at en mand som Næsgaard, kom fra det Han Herred der var 
kendt for knaphed på ord. Hvordan kunne han råbe sig til en plads i det københavnske spek-
takel og gøre sig gældende i en kultur, hvor man snakker fanden et øre af? Gården, hvor han 
voksede op, viser sig at ligge et par hundrede meter nordøst for landevejen. Selve landsbyen 
består af huse med karakteristiske røde tegltag, der strækker sig op ad en bakke mod kirken. 
En grusbelagt sidevej har navn af Bygade. Der er imidlertid ingen tegn på moderne civilisati-
on, for her er hverken benzintank, grillbar eller Coca-Cola-reklamer. Af en inskription på en 
af byens beboelsesejendomme forstår man, at det engang har været landsbyens missionshus. 
Et par af de ældste huse ser ud, som om de kunne have været stuehuse til de fæstegårde, der 
tidligere udgjorde størstedelen af landsbyens bebyggelser. Kirken ligger på toppen af bakken 
omgivet af kirkegården, der med de mange stene på de sirligt ordnede parceller giver den 
besøgende indtryk af, at de levende sørger for at gøre forholdene ordentlige og pæne for de 
døde.     
 Fra kirkegården har man udsigt mod syd ned over den lille landsby, hvor vejen snor sig 
som i et digt af vor nationale eventyrmester. Hvis man vender sig mod nordvest, ser man en 
landevej markeret af en række træer, der skærer igennem det afpillede marklandskab. Det er 
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vejen til Lunde, Nesgaardvej, hedder den, og man skal kun nogle få hundrede meter ud ad 
den for at komme til Over Neesgaard, den gård, hvor Sigurd Næsgaard blev født og voksede 
op. Fra kirkegården kan man skimte gårdens bygninger, der i den vestlige ende er indhyllet af 
hegnets vindbøjede grene. Bygningernes silhuetter toner frem mellem de nøgne træer, der 
læner sig tungt og sørgmodigt mod sydøst. En tidlig forårssol afvæbner indtrykket af en barsk 
og nådesløs natur.  
 Da Sigurd Næsgaard var dreng, var fænomenet ferie så småt ved at blive en realitet, og 
egnen blev besøgt at fornemme gæster fra Aarhus og Aalborg. Havet havde i århundreder 
udgjort eksistensgrundlaget for egnens folk og havde kostet mange en fisker livet. Nu åbnede 
der sig nye muligheder: De fine folk ville bade i det og se ud over det! Inden for en kort år-
række var kysten blevet et eftertragtet feriemål. Sigurds morfar havde været en af de første, 
der forstod at udnytte et nyt marked. Han lod en del af sit hus indrette til ferieboliger og kørte 
gæsterne ud til stranden i en charabanc. 
 Udsigten fra kirken i Øster Svendstrup afslører ikke alvorlige læsioner ved landskabets 
anatomi, og der er ingen vindmøller at se. Ikke engang en højspændingsmast kan jeg få øje 
på. Måske ser det netop ud, som det gjorde, den dag Sigurd Næsgaard blev født, den 25. fe-
bruar 1883. Hans navn betyder sejrserobrer 3. Ligesom Det Gamle Testamentes Josef var han 
den næstyngste i børneflokken. Også han kom til at lide under sine brødres misundelse. De 
lagde ham for had, fordi han, ligesom Josef, var bedre begavet. På samme måde som Josef 
kom Næsgaard hjemmefra og ud i det fremmede, hvor han lærte at klare sig ved at tyde 
drømme.  
 Næsgaard blev født, samme år som Nietzsche udgav sit værk om Zarathustra, og han 
kom til at leve samtidig med Karen Blixen, Robert Storm Petersen, Johannes V. Jensen, Jo-
hannes Jørgensen og Otto Gelsted. De fik ikke meget med hinanden at gøre, men man kan 
sige, at deres åndelige fælleskab bestod i, at deres forældre var blevet mærket af den nationa-
le katastrofe i 1864.  
 Fra kirkegårdsmuren har man en fri udsigt til Over Neesgaard. Der er et åbent landskab 
mellem gården derovre og dalsænkningen foran mig. Bag mig står kirketårnet, robust og ma-
jestætisk. At dømme efter årstallet, der står bøjet i smedejern på kirkens tårn, blev det om-
bygget i de år, Sigurd Næsgaard var dreng. Det afpillede landskab, blæsten, alt det ugæstfri 
får mig til at længes efter den varme hotelseng, jeg forlod i morges. I en stivnet venten fæst-
ner jeg mit blik på gården. Længere ude i det fjerne bag Neesgaarden toner et højdedrag frem. 
Herfra kan jeg skimte den gård i Lunde, hvor Sigurds mormor og morfar levede. Han, Lars 
Jensen Lunde, havde været folketingsmand i tingets første samling i 1849. 
 Disen ligger endnu i dalsænkningerne, og her og der flyver fugle forskrækkede op. De 
nøgne træer står ubevægelige som statister i naturens tavse drama. Jeg rejser mig og går langs 
stensætningen. Helt nede ved skellet mod øst finder jeg stenene fra de nedlagte grave. De står 
i en tæt besat række, pænt ordnet efter årstal på samme måde som kortene i et kartotek. Jeg 
ser på en mindesten for Sigurds forældre, hvorpå der er tilføjet en gravskrift for broderen 
Hans Rudolf, der døde som 16-årig. Ved siden af står en sten, der rummer navnet på Sigurds 
farbror, og endnu en for hans farmor og farfar. Blandt de bevarede gravsteder er der et par 
stykker, der endnu tilhører slægten. Et af dem er et gravmæle for Christoffer Næsgaard, der 
døde i 1961 i Øster Svenstrup, hvor han havde levet hele sit liv som husmand. Hans bror, 

 
3 Sigurd Næsgaards første biograf, S.V. Rasmussen, skrev i 1934, at Næsgaard var født i Øster Svenstrup ved Hjørring. 
Reimer Jensen har i en opdateret udgave af Dansk biografisk Leksikon skrevet det samme. Ivan Rønn og Ellen Nørgaard 
anfører begge Vendsyssel som hans fødested. Det korrekte er Øster Svenstrup ved Brovst i Han Herred. 
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Sigurd Næsgaard, døde nogle år tidligere på Østerbro i København, og hans aske er sat i en 
urne på de ukendtes gravplads på Bispebjerg Kirkegård. 
 Om Han Herred fortæller J.P. Trap, at landskabet hovedsageligt består af morænebak-
keøer, det vil sige øer, der er opstået som følge af aflejringer fra en isbræ, indbyrdes adskilt af 
gamle stenaldersunde. På et tidspunkt har landet hævet sig, da storisen smeltede for omkring 
15.000 år siden. Befriet for isens enorme vægt hævede landet sig, og smeltevandet skabte de 
furede og ujævne dalsystemer, der den dag i dag præger landskabet. Øster Svenstrup Kirke og 
Neesgaard ligger på sådanne morænebakker, der har karakter af næs i Han Herreds højland. 
De har engang været øer i istidshavet. Isen efterlod i øvrigt et par kæmpe klippeblokke, som 
var blevet ført herned fra de norske fjelde under isens fremmarch. Janumkjøt, hedder den 
største af dem, der med tiden er blevet en turistattraktion.  
 Han Herred er landet mellem hav og fjord. Det land, hvorfra der i fjerne tider udgik en 
folkevandring, der endte med at true det mægtige Romerrige. Det urolige og lunefulde Ska-
gerrak udgør den naturlige grænse mod nord, og det var fra denne kysts sandstrande, at sku-
dehandlen på Norge havde haft sin blomstringstid, ikke så længe før Sigurd Næsgaard blev 
født. Mod syd grænser landet til den milde Limfjord, og ovre i syd skimter man Himmerland, 
hvor vejene åbner sig øst- og sydover. 
 Troels-Lund, den store kender af livet på landet i det 16. århundrede, skildrede en ma-
nikæisk forståelse af livet herude: ”… af de to modsætninger, lys og mørke, må mørket have 
udøvet den tidligste og stærkeste virkning på menneskesindet. Det gentager sig den dag i dag. 
Medens dagslyset forekommer hvert barn naturligt, noget, hvorfor det ikke gør sig rede, fyl-
des det fra et vist tidligt øjeblik med rædsel for mørket, dette sorte, forfærdelige, der omklam-
rer det, og hvori det frygter for at blive borte”. Livet i slutningen af det 19. århundrede var i 
Han Herred, som det havde været 200 år tidligere. Vandet til husholdningen skulle pumpes 
op fra brønden, som stod midt på gårdspladsen. Skulle man vaskes, foregik det i en træbalje i 
bryggerset. Komfuret var husets livsnerve, herfra udgik varmen, og her lavede man mad. 
Brændet skulle saves, kløves og bæres ind. Var det tid til læsning, måtte man om aftenen 
tænde for stuens petroleumslampe. Sin nødtørft forrettede man ude ved tiraderne bag stalden. 
Der var om vinteren et mørke over landet, som vi moderne mennesker kan have svært ved at 
forestille os. Hvad det åndelige lys i Han Herred angår, strålede det stolt og sikkert i hænder-
ne på grundtvigianerne, mens angsten for mørket blev varetaget af indre mission. Det vil sige: 
Sådan så det ud for dem, der skrev historien: De glade grundtvigianerne, der gerne sang om 
den lyse dag og om tilværelsens lyksaligheder, mens missionen betonede det memento mori 
og bød sin menighed at bøje hovedet i respekt for den lidende frelser. I Øster Han Herred er 
der i alt 10 sogne. Øster Svenstrup Sogn ligger sådan omtrent midti. En af de mærkeligste 
geografiske lokaliteter i Næsgaards barndomsunivers var Fosdalen, der udmunder i bunden af 
Jammerbugten ikke så langt fra det sted ved kysten, hvor Skareklit stod. Den udspringer kun 
et par hundrede meter nord for morfaderens gård i Lunde og er ejendommelig ved kontrasten 
til de barske klitter og nøgne marker, der omgiver den. Går man derind, er man pludselig om-
givet af tæt krat. Et vildnis af krogede egetræer, hassel, el og birk samt mange fremmedartede 
vækster. Det hele er filtret sammen af vedbend, kaprifolium, hindbær og brombær. Stien, der 
fører ned til vandløbet i bunden af slugten, henligger i halvmørke. Det er et ejendommeligt 
huleagtigt sted, og man overraskes over den aura af mystik, der omgiver det. Selv på denne 
årstid, hvor vinteren endnu ikke helt har sluppet sit greb, kan man lugte jorden og duften af 
vilde bær og skovblomster. Der er en drivhusagtig atmosfære i denne dal, og man føler virke-
lig, at man bevæger sig ind i en anden verden.  
 I lokalhistorien kan man læse om, hvordan klitrækken ved Svinkløv afbrydes af en 
kalkstensskrænt, hvor der i øvrigt siden 1920’erne har ligget et hotel ude bag den første klit-
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række. Bag Svinkløv falder det høje land af i vældige skrænter og danner de såkaldte lier, det 
vil sige bakkeskråninger. Fra lierne går de mærkelige, smalle og dybe kløfter ind i højlandet. 
Fosdalen er en sådan kløft. Den begynder ved Lerup Baunehøj i et område med mange grav-
høje. Kirken i Lerup er bygget på det højeste sted, og nede i Fosdalen udsprang den kilde, 
som kirken er indviet til. Den hedder Vor frue kilde. Fra gammel tid har den haft ry for at 
have en helbredende kraft, og det hævdes, at mange ofre og ritualer har fundet sted herude i 
den troldagtige Fosdal.  
 I Øster Svenstrup Sogn var der i 1600-årene to landsbyer. Den ene hed Janum, hvor der 
var fire gårde. Den anden Øster Svenstrup, hvor der var en kirke, 11 gårde og ni huse. Det var 
endnu det almindelige, at gårdene lå klumpet sammen i landsbyer, men uden for landsbyerne 
lå der tre større gårde, hvoraf Nesgaard var den største. Nesgaard omtales første gang i 1519, 
da Fru Kirsten Bosdatter Høg afhændede den til Glob Krappe. Oprindeligt hed den Nesz-
gaardtt og havde fået navn efter det højlandsområde, der som en kileformet halvø rager op 
over de lavereliggende marker nord og øst for gården. 4 
 Siden begyndelsen af 1700-tallet havde gården været i den samme families besiddelse, 
idet Næsgaards tipoldeforældre drev den. Det var Albert Jørgensen, født 1694, og Maren Sø-
rensdatter, der var født i 1701. To århundreder senere delte Næsgaards farfar jorden mellem 
sine to yngste sønner, Martin og Ivar Nielsen, således at de fik 100 tønder land hver. Den 
oprindelige gård fik Martin, og den kom til at hedde Gammel Nesgaard, og så var der jo ikke 
andet for end at kalde Ivars gård for Ny Nesgaard. Her levede Næsgaards farfar som af-
tægtsmand, til han døde i 1897, to år efter sønnen Martin (Skødebjerg Kristensen 1983, Nes-
gaard Meyer 1970). Gammel Nesgaard kom med tiden til at hedde Over Neesgaard, mens Ny 
Nesgaard blev til Neder Nesgård. Der står skrevet Neesgaard på gavlen af den nuværende 
staldbygning, men de nuværende ejere er ikke i familie med Næsgaard. Men de kendte til 
snakken om, at en af sønnerne fra gården engang var blevet til noget ovre i København. 
 Avlsbygningerne er fra 1973, men stuehuset er det samme som det, Næsgaard blev født 
i. Det vil sige, i dag fremtræder det noget anderledes, fordi en ejer engang i 1930’erne, havde 
rejst røde mursten omkring bindingsværket. På den måde fik man samtidig isoleret huset. De 
oprindelige vinduesfag blev udskiftet med teaktræsrammer, og sidenhen blev der indsat pano-
ramaruder, men denne herlighed er i dag i et slemt forfald. Et tæppe af krokus, der i det tidli-
ge forår afleder opmærksomheden fra en forsømt have, forsoner indtrykket af opløsning. Bag 
ved haven skråner terrænet brat, og man får virkelig en fornemmelse af, at gården ligger på et 
næs. Neden for skrænten ser man tagene på Nedre Nesgaard. 
 Folkene i Han Herred har gennem tiderne været præget af en stærk selvbevidsthed. Det 
var stolte mennesker, kun ydmyge over for Gud og naturen. Deres historie tog form af en 
strid, der var begyndt med reformationen. Kongen ønskede at de skulle lære at være kristne, 
og fik at vide, at deres lærermester var Martin Luther. Gennemførelsen af denne religiøse 
vækkelse blev ifølge historikeren Ove Korsgaard arrangeret som et folkeoplysningsprojekt, 
der imidlertid stødte på kraftig modstand. Den samlede sig i de såkaldte vækkelsesbevægel-
ser, og af dem får man indtryk af, at folket var mere oplyst, end reformatorerne havde regnet 

 
4 I de forskellige papirer varierer stavemåden fra Nesgaard, Neesgaard, Nesgård til Næsgaard. I brevene til sin søster, Ane 
Johanne, staver Sigurd Næsgaard slægtsgården med ét e, mens han skriver æ i sit efternavn. På gavlen af de nye avls-
bygninger står der ”Over Neesgaard” i sort smedejern. En lokalhistoriker, Ketty Johansson, staver konsekvent navnet med e, 
såvel stednavnet som personnavnet, mens hun ganske inkonsekvent veksler mellem at bruge dobbelt a og å (Johansson 1989, 
160-161). Der er blandt kilderne visse mindre uoverensstemmelser, hvad angår stednavne og personnavne. På Næsgaards 
fars gravsten står der, at han var gårdejer til Nesgaard. Betegnelsen Næsgaard anvendes af J.P. Trap, og det var også den 
stavemåde, Sigurd Nielsen selv foretrak, da han i 1905 sammen med sine søskende besluttede at tage navn efter slægts-
gården (J.P. Trap: Danmark, bind VI,I. 1960, 403). 
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med. Konfliktens fronter tilspidsedes efter statskuppet i 1660 og varede frem til enevældens 
fald, altså en konflikt mellem kongemagt og et selvrådigt folk. I henhold til kongeloven af 
1665 havde der været religionstvang, og Christian V’s Danske Lov fastsatte sanktioner for 
fremmed religionsudøvelse. Folkets egen tro gik imidlertid sejrrigt ud af konflikten, og det 
viste sig ved, at kongens krav på undersåtternes rette tro sjældent blev håndhævet gennem 
åbenlyse konfrontationer. I praksis blev der efterhånden mere og mere religionsfrihed, selv 
om den først formelt blev lovfæstet med grundloven af 1849. Der blev tale om en længereva-
rende strid mellem folk og kongemagt, der formede sjælene, på samme måde som den vedva-
rende vestenvind prægede landsdelens læhegn. Korsgaard påpeger, at den protestantiske reli-
gion stod for folket som et tyranni, og det skyldtes ikke, at folket insisterede på at forblive 
katolikker. Det skyldes snarere, at den lutherske kristendom i praksis blev anvendt som en 
lektie eller ideologi. Korsgaard mener ligefrem, at denne socialisering førte til udviklingen af 
en moderne mennesketype. Kernen i modstanden mod kongens dekreter var ønsket om at 
fastholde det levende og personlige engagement. Det var ordet, der brændte sig ind i sjælene 
og skabte et håb om genfødsel gennem en bodskamp, der førte frem til personlig omvendelse 
og stillingtagen. For bonden i Han Herred havde frelserbudskabet således en appel, der kræ-
vede personlig stillingtagen, og derfor var kongens statsreligion som djævelens værk. Troen, 
omvendelsen og opstandelse var for den enkelte konkrete oplevelser, og kampen mod øvrig-
heden skabte et folk med en stærk selvbevidsthed, et folk med en kritisk holdning over for 
formynderi.  
 Folkene i Han Herred gik sejrende ud af konflikten, måske fordi den enevældige konge 
fik andre problemer at kæmpe med. Det startede med monarkiets fald i Frankrig i 1792. Så 
kom slaget på Reden i 1801, tabet af flåden i 1807 og tabet af Norge i 1814. Især den sidste 
begivenhed blev ifølge historikeren Rasmus Glenthøj fatal. Disse sørgelige tab blev imidler-
tid efterfuldt af en opblomstring af bykulturen og blev til guldalder med navne som Echers-
berg, Købke, Grundtvig, Kierkegaard og H.C. Andersen. Navne, der står som monumenter 
over en stor epoke. Krigene og tabene havde skabt en ny identitet, og Oehlenschläger kunne i 
1820 indlede epoken ved at skrive: ”Der er et yndigt land”.  
 I slutningen af århundredet opstod der af de sørgelige nationale tab en ny selvbe-
vidsthed styrket af den landbrugstekniske udvikling, og det skabte velstand for de plagede 
folk – formuleret af digteren H.P. Holsts (1811-1893): ”For hvert et Tab igen erstatning fin-
des, hvad udad tabes, det maa indad vindes”. Fremgangen var medvirkende til at gøre Sigurd 
Næsgaards farfar til en velhavende mand. Hans sønner havde derfor nok at være taknemlige 
for. De satte fremdeles deres lid til Grundvigs Gud, der gav korn på markerne og kalv i koen. 
Men udleveret til naturen kunne man glæde sig over den lyse dag og gyse ved mørkets magt, 
for der var ikke elektrisk lys til at skræmme ånderne væk med. Man fornemmer disse menne-
skers taknemlighed og frygt, en gnostisk-manikæisk livsanskuelse, der samlede dem om fæl-
les vilkår.  
 Næsgaard blev født, samme år som Paul Lafarque – Karl Marx’ svigersøn – udgav 
Pligten til dovenskab. Lafarque havde fået den idé, måske for at opmuntre sin svigerfar, at tre 
til fire timers arbejde måtte være nok, resten af dagen kunne man bruge til at nyde livet. Se-
nere samme år kom meddelelsen om opdagelsen af kolerabacillen, med et meget enkelt bud-
skab: Man kunne redde livet ved simpelthen at vaske hænder. Det var også det år, at Bjørn-
stjerne Bjørnsons teaterstykke En Handske blev sat op, der blev begyndelsen til den store 
sædelighedsfejde. Bjørnson mente, at samfundets krav til kvinder om seksuel afholdenhed før 
indgåelse af ægteskab også burde gælde for mænd, fordi en sådan afholdenhed ville føre til, 
at man kunne komme prostitutionen til livs og dermed styrke mændenes moral og helbred. 
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 Det var en problemstilling, som ikke var aktuel på samme måde som i Sodoma og Go-
morras Kjøbenhavn. Hukommelsen fejlede desuden ikke noget og man glemte ikke den udue-
lige regering, der havde ført til tragedien i 1864. Nu ville man så befæste Kjøbenhavn, mod 
hvad? Mod landbobefolkningen? Og så skulle der afholdes verdensudstilling, hvis formål var 
at ”hæve det niveau, hvorpå den hele befolkning står i forståelse af skønne former og dekora-
tioner”. Samme år var der udbrud af vulkanen Krakatau. Det havde ført til en tsunami, som 
skyllede ind over kysterne på Java og Sumatra, hvor det anslås at hen ved 36.000 mennesker 
omkom. Men for folkene i Han Herred var det lige så fjern en begivenhed som uropførelsen 
af Johannes Brahms’ tredje symfoni samme år i Berlin. Begreber som spleen og weltschmertz 
var blevet betegnelser for den uro, byboere følte, og den blev inspiration for kunstnere og 
intellektuelle udeomkring i de europæiske storbyer. Året var også præget af prominente døds-
fald. Karl Marx, Richard Wagner og Ivan Turgenjev. Samme år hørte man rygter om verdens 
første elektriske sporvogne, der kørte rundt i Berlin. Men der skulle gå endnu en tid, før jern-
banen og damplokomotivet kom til Han Herred. Da Sigurd den vinter for første gang så lyset, 
var det ved petroleumslampens skær.  
 Sigurd Næsgaards forældre havde i deres ungdom nydt frugterne af et økonomisk op-
sving som følge af internationale højkonjunkturer, opdyrkelsen af heden og modernisering af 
landbruget. Nerven i denne udvikling var jernbanen, der pløjede sine spor af stål og sveller 
gennem det danske landskab. Men der kom først jernbane til Han Herred i 1897, og på det 
tidspunkt var Sigurd en ung knøs på 13 år, og begge hans forældre lå i deres grave.  
 Forældrene, Else Margrethe Larsdatter (1848-1886) og Martin Nielsen (1847-1895), 
havde begge deres rødder i Han Herred. De kom fra velstillede familier og var politisk velori-
enterede. Der findes ikke noget bryllupsbillede af dem. Der findes imidlertid fotografiske 
portrætter af hver af ægtefællerne. Man bliver noget forundret over den alvor og højtidelig-
hed, der toner en i møde fra billedfladens brunlige nuancer. Men de var ikke nødvendigvis 
selvhøjtidelige, men man skulle sidde ubevægelig i en rum tid foran fotografens linse, og det 
krævede et ansigt i alvorlige folder. Desuden var det at blive fotograferet en begivenhed, der 
højst indtraf en eller to gange i en livstid. På det ene billede, som muligvis er fra 1871, ser vi 
Else i stort skrud. Hun sidder ved en kullise, der forestiller en smedejernsbalustrade med et 
bjerglandskab i det fjerne. På trods af hendes ansigts stramme alvor fornemmer man noget 
sværmerisk og længselsfuldt i hendes udtryk. Man mærker også en myndighed og en vilje i 
hendes fremtoning. 
 Elses far, Lars Jensen fra Lunde, var den folketingsmand, som var en kendt og respek-
teret gårdejer i Han Herred. Moderen var Ane Johanne Sørensdatter, hvis forældre havde haft 
et husmandsbrug i Tranum. Else var vokset op i midten af en børneflok med to ældre søsken-
de, Søren, der var fire år ældre, og Anne, der var to år ældre. Dertil kommer to yngre søsken-
de, en fem år yngre bror, Jens, og en syv år yngre søster ved navn Mette. Hun har kunnet ny-
de forrangen som den yngste i fem år. Psykiateren og slægtsforskeren Oluf Martensen-Larsen 
påstår, at en lillesøster har tendens til at være impulsiv og undertiden ustabil. Modsat sin sto-
resøster lever hun på oplevelser uden at tænke så dybt over indholdet eller formålet. Storesø-
ster vil have en tilbøjelighed til at blive mere traditionel og lægge vægt på familietraditio-
nerne, mens lillesøster føler sig mere fri og har lettere ved at forlade hjemmet og søge nye 
områder, hvor hun kan folde sig ud. Hvis en storesøster er meget styrende, kan lillesøsterens 
barndom blive præget af oprør. Fem år gammel blev Else selv storesøster, men det har sand-
synligvis været Anne, der trådte ind i rollen som reservemor for de yngre søskende.  
På et andet billede ser vi Martin Nielsen i militær uniform. Dette fotografi må være fra be-
gyndelsen af 1870’erne, for Martin var soldat fra 1871 til 1874. Han fører sabel, og det er 
formentlig tegn på, at han har været befalingsmand. På hovedet bærer han den karakteristiske 
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uniformshue, som man kender fra de nationale mindesmærker af den tapre landsoldat. Også 
Næsgaards far poserer med et højtideligt udtryk. Men måske aner man bag det opstyltede 
scenario en mand, der må gøre sig anstrengelser for at bevare skinnet af myndighed. Man kan 
ikke se, at han var en glad grundtvigianer, der nyligen har hjemført sin brud. Men som Sene-
ca skriver, så er glæde en alvorlig sag. 
 Sigurd Næsgaards far var vokset op hos sin moster Margrethe Albrehtsdatter på Sønder 
Skovsgaard. To år før Martin blev født, havde forældrene mistet en lille dreng, der kun blev 
et år gammel, og som bar samme navn. Martin måtte altså indtage den døde brors plads. Hans 
mor var 40 år gammel, da hun fik ham. Måske blev hun syg efter fødslen, og Martin blev 
anbragt hos mosteren for en tid. Så blev moderen med barn igen, og Martin måtte blive hos 
sin moster. Om Martins ældre søskende hører vi kun om broderen Albret. Man bemærker, at 
Martin i arvespørgsmålet blev behandlet som den ældste søn. For det var ham og ikke hans 
ældre brødre, der overtog Gammel Nesgaard, da faren gik på aftægt. Han arvede også et ek-
semplar af Danmarks Krønike skrevet af Saxe Runemester, der var oversat af Grundtvig.  
Else og Martin begyndte at skrive til hinanden i 1869, da Martin var på Dalum Højskole på 
Fyn, og det må være der, han har haft Christen Kold som lærer. Vi ved ikke, hvor Else og 
Martin mødtes første gang, men deres forældres gårde lå ikke langt fra hinanden. I 1871 var 
Else Margrethe Larsdatter på Galtrup Højskole på Mors. Martin skriver til hende:  
 
”Sønder Skovsgaard den 17. april 1869 
Kjære Else! 
Jeg har hørt af min broder Albret, at du kunne faa lyst til at rejse til Amerika, fordi du syntes 
ikke, der er meget godt i Danmark at vente efter, men det kommer vist af, lille Else, at du 
ikke har faaet rigtig syn paa det gode, jeg synes nu, jeg ganske ser meget godt, som jeg ikke 
ville bytte hen for alt Amerikas guld og grønne skove. Jeg vil blot pege på vore gode højsko-
ler (slotte har vi ogsaa nogle af), hvorfra der aarlig udgaar saa mange lykkelige og glade 
mennesker. Men kjære Else, hensigten med disse linier var ikke alene at faa dig til at blive i 
Danmark og glæde sig over alle ædle Danemænd og danekvinder, men tillige at blive for 
hjertelig dele med mig, hvad sorg og glæde Vorherre vil give os. Hvad jeg vover at ønske, har 
jeg længe tænkt paa at sige dig mundtligt, men har ikke fundet lejlighed og mod dertil, men 
da jeg nu hører, at du maaske ville rejse til Amerika, kan jeg ikke dølge for dig, hvad jeg 
saalænge har sagt til mig selv, kjæreste Else, at det bliver først ved din side, jeg føler mig 
rigtig glad og lykkelig. Men det beror nu paa dig og Vorherre, om dette mit hjertes inderligste 
ønsker har fundet genklang i dit hjerte, eller du vil lade mig staa som en luftig drømmer, der i 
sin armod troede at være. Jeg haaber, at du vil gengælde mig med en mundtlig samtale og 
beder dig bestemme tid og sted og underrette mig derom ved et par linier igen. Brevet kan du 
sende til min broder Albret, og om du vil ogsaa adressere det til ham. Lev vel. Du hilses kær-
ligt fra din Martin Nielsen” (Nesgaard Meyer, 1970). 
Martin var 22 år gammel, da han afsendte dette frierbrev til Else, og har åbenbart stadig boet 
hjemme hos sin moster på Sønder Skovsgaard. Hun skrinlagde sine emigrationsplaner og var 
23 år gammel, da hun indgik ægteskab med Martin Nielsen og blev gårdmandskone nogle få 
kilometer fra sin fars gård.  
 Parrets første barn blev født i 1871 og var opkaldt efter sin farfar. To år efter kom Lars, 
der fik navn efter sin morfar. Så blev Ane født i 1875, hun fik farmoderens navn. Dernæst 
Hans Rudolf, der blev opkaldt efter sin oldefar på den fædrene side. I 1878 blev Ane Johanne 
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født, hun fik navn efter sin mormor. Christoffer kom året efter i 1879, Jens i 1881, og Sigurd i 
1883. Endelig kom Holger i 1884 5.  
 Hvem var Christoffer opkaldt efter? Var det moderens Amerika-længsel? Slægtsbogen 
afkræfter en sådan formodning og beretter om en tipoldefar ved navn Christoffer, der døde i 
revolutionsåret. Af slægtsbogen fremgår det desuden, at Sigurds forældre ikke behøvede at 
være i forlegenhed, når de skulle finde på navne til deres mange børn. De kunne føre deres 
slægt helt tilbage til begyndelsen af 1700-årene og havde en veldokumenteret slægtsbe-
vidsthed. Som vi har set, gik de systematisk baglæns i slægtsrækken, hver gang et af deres 
børn skulle have navn. Således er Jens opkaldt efter sin oldefar, Lars Jensen, Lundes far, der 
levede nogenlunde samtidig med Ludvig van Beethoven.  
 Det er bemærkelsesværdigt, at forældrene ændrede praksis, da de i 1883 fik den sjette 
søn. Han kunne udmærket have fået navn efter en af sine oldefædre som for eksempel Søren, 
Peter eller Albreht. Så hvorfor Sigurd? Det var der ingen af forfædrene, der havde heddet. Vi 
ved ikke, hvad der har motiveret hans forældre. Måske kendte de sagnet om Sigurd Snogøje, 
der var søn af Kraka og Ragnar Lodbrog. Ville de imødekomme en anelse om stor fremtid for 
ham? For øvrigt blev Sigurds yngre broder, Holger, heller ikke opkaldt efter en person i slæg-
ten. Måske havde forældrene ved navngivningen af de to sidste drenge skiftet slægtens histo-
rie ud med Danmarks sagnhistorie. 
 En ændring af praksis var det, at skikken med, at et barn til efternavn fik faderens for-
navn tilføjet det obligatoriske -sen eller –datter. Navnet gav således identitet ved at knytte sig 
til faderen. Sigurds farfar hed Niels Hansen, og hans to yngste sønner fik derfor efternavnet 
Nielsen. Den ældste Martin Nielsen, og den yngste Iver Nielsen. Sigurd kom imidlertid ikke 
til at hedde Martinsen, men overtog faderens efternavn. Den ændrede praksis giver indtryk af 
en ændring i generationsbevidstheden. Måske tog man blot ved lære af en skik fra byerne, 
hvor det ikke længere var identifikation nok at være sin fars søn eller datter. Sigurd kom der-
for til at hedde Nielsen til efternavn.  
 Man bemærker, at børnene kommer som perler på en snor, med ét, højst to, år imellem 
hver. Den korte tidsafstand mellem børnene gav mulighed for stridigheder og alliancer. Det 
er sandsynligt, at børneflokken spontant har dannet grupper. Den første bestående af Niels, 
Lars og Ane. Hans Rudolf, Ane Johanne og Christoffer som den anden, mens Jens, Sigurd og 
Holger dannede et tredje kuld. 
 Sigurd blev født to år efter Jens, men kun et år efter blev han selv efterfulgt af Holger. 
Denne position har højst sandsynligt været med til at præge Sigurds psykiske udvikling. Psy-
kiateren Martensen-Larsen anfører, at når tre brødre ligger tæt på hinanden aldersmæssigt, må 
broderen i midten kæmpe for sin position, og det kan udvikle sig til en sand træning i magt-
kampe. Desuden, jo tættere på hinanden søskende er, desto mere sandsynligt er det, at kon-
kurrencen bliver hård. Jens, der bare er to år ældre end Sigurd, har ikke fået megen plads til at 
udvikle sig i sit eget tempo: Han har fået en medbejler på et tidspunkt, hvor han endnu havde 
et indlysende behov for sin mors opmærksomhed. Det har gjort Sigurd til en fredsforstyrrer i 
Jens’ unge liv. Sigurd fik imidlertid bare ét år gammel en ny front at kæmpe på, da han selv 
blev storebror til Holger. En 12 måneder yngre lillebror er meget svær at hamle op med ifølge 
Martensen-Larsen.  

 
5 Højskolelærer Erik Skødebjerg Kristensen fra Vraa Højskole, der har samlet efterretninger om Sigurd Næsgaards slægt, 
har set kirkebøgerne igennem og oplyser, at Else og Martin fik ni børn. Kristensens oplysninger er i overensstemmelse med 
Hanne Nesgaard Meyers slægtsbog. Johansson derimod anfører, at Martin Nielsen og Else Larsdatter fik en datter og syv 
sønner. Det er sandsynligt, at Johansson har ladet sig vildlede af, at begge pigerne hedder Ane til fornavn, og derfor kun har 
medtaget den ene.  
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 Hvor lang tid det var sædvane at amme børnene, og hvornår de kom ud af forældrenes 
soveværelse, hvis de da nogen sinde kom derind, har vi ingen oplysninger om. Alt tyder på, at 
børnene fik en opvækst, der ikke var påfaldende. Som voksen mand skrev Sigurd Næsgaard: 
”En af mine første erindringer er meget tydelig. Jeg er tre år, min ældre bror er fem, min lil-
lebror to, og den ældre bror viser os liget af en lille dødfødt bror i en lille kiste inde i gæ-
steværelset. Denne erindring dækker sandsynligvis over et drabsønske mod denne lillebror. 
Selv om dette naturligvis ikke kan bevises, antyder erindringens store klarhed imidlertid, at 
sagen forholder sig således” (1952-1, 80).   
 Måske har Else følt, at Sigurd var noget særligt. Han bevarede en stærk vilje livet igen-
nem. Man må forestille sig, at hun irettesatte ham, når han har grebet fast i hendes ben eller 
har halet i hendes kjole. Det er sandsynligt, at Else har haft et særligt øje for sin opvakte søns 
overmod. Kan vi mon nære tiltro til, at hun beundrede viljestyrken hos ham, eller giver vi 
blot efter for ønskeforestillinger og ser bort fra, at moderen næppe har haft overskud til at 
foretrække den ene for den anden? 
 Else og Martin levede sammen, fra hun var 23 år i 1871, og til hun døde i 1886. Hun 
var en buttet, robust og ganske smuk kvinde. Hende og Martin havde deres drømme, og de 
realiserede dem. Børnene kom og fyldte huset med deres støj og latter. Dagene gik med børn, 
der skulle passes, vand, der skulle pumpes op, et komfur, der skulle holdes med ild. Og der 
var køer, der skulle malkes, tøj, der skulle vaskes. Hestene trak ploven, kattene tog sig af mus 
og rotter. Alt havde sin plads og betydning i en verden, hvor troen samlede trådene og gav det 
hele sammenhæng. Det er, som om familiebillederne taler et andet sprog, et, der ikke var de-
res, en kunstig verden, hvor man for en stund kunne lege fin dame og galant herre. Tidens 
sans for det forlorne var ikke en fristelse, og der var ingen stuk, ingen kunstfærdigt malede 
træpaneler, der skulle ligne marmor. Der var ingen gips, der skulle ligne skinnende alabast, 
og ingen glas, der skulle forestille kostelig Onyx. Der var heller ingen eksotiske palmer af 
imprægneret papir til at pynte i hjørnet af stuen. Alt det, der var blevet naturligt udstyr i en 
borgerstue i Kjøbenhavn, var dem fremmed. Der var ingen frugtarrangement i skålen på det 
runde bord med damaskdugen. Og lampen, der står i hjørnet og ligner rosa ampel, hørte ikke 
til. Else og Martin vidste måske nok, at en sådan verden fandtes. Det, de omgav sig med, var 
knyttet til det liv, de levede, og fik sin skønhed af det. De havde en ren luft at indånde. Det 
overflødige var ikke en nødvendighed, men havde sin plads i fotografens atelier inde i Aal-
borg.  
 Det var en ildevarslende mørk nat, da Else skulle føde deres tiende barn i april 1886. 
Vejret havde været klart i flere dage. Gården, der ellers lå i læ for hegnet, når vinden var i 
vest, var pludseligt blevet voldsomt udsat, da vinden gik i nord og efterhånden drejede over i 
øst, hvilket havde bragt frosten tilbage med fornyet styrke. I løbet af natten blev det snestorm, 
der skabte hushøje driver foran staldene. Man kunne høre, hvordan træerne knagede og gav 
sig i stormen. Poplerne ved næssets kant bøjede sig, og ladeportene klaprede, selv om de var 
forsvarligt lukkede. Vinden hylede og jamrede natten igennem. Hen ad morgenen løjede det 
af og efterlod vemodige lyde ude i hegnet som en træt klagesang. Den 6. april nedkom hun 
med en dreng, der døde efter nogle få timer.   
 Martin havde hentet jordemoderen i god tid, og hun gjorde sine forberedelser, og Else 
havde truffet sine. Men det blev en hård omgang, barnet ville ikke rigtig komme. Den unge 
jordemoder og Else stred under tårer, sved og blod. Hun kunne ikke forløses, og Martin måtte 
lade hestene spænde for igen. De kæmpede sig gennem stormen, men da lægen endelig kom, 
havde Else født, og hun var svært medtaget. Da dagen gryede, satte det ind med tøvejr, og 
milde vinde lagde sig ind over gården. 14 dage efter døde Else, 38 år gammel blev hun.  
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Hun døde formentlig af barselsfeber. I Salmonsens Konversationsleksikon fra 1894 kan man 
læse: ”Barselsfeberens uhyre Betydning som Dødsaarsag fremgaar imidlertid nok saa klart af 
den Omstændighed, at B., i alt Fald indtil de seneste Aar, har været en af de hyppigste Døds-
aarsager for Kvinder mellem 15 og 45 Aar. ... Den forebyggende Behandling gaar selv-
følgelig ud paa at hindre Muligheden for Infektion efter de samme Principper, som man i 
Kirurgien anvender for at forebygge de andre Saarsygdommes Opstaaen (se Antiseptik)”. Der 
er en sørgelig grund til, at leksikonet lægger så stærk vægt på renlighed. Hygiejnens evange-
lium var imidlertid forbundet med krav til rindende vand i det mindste i bryggerset eller køk-
kenet.  
 Sigurd var tre år og et par måneder, da hans mor lå lit de parade i stadsstuen. Der stod 
de forsamlet, brødre og søstre. Betuttede og stivnede i deres leg og indbyrdes kævlerier. Høj-
tideligheden og afmagten knugede dem. Kirkeklokkerne ringede, mens hestene trak vognen i 
adstadigt tempo til kirken. Gårdens karle læssede kisten af, og Martin stod forstenet ved gra-
vens hovedende. Det var koldt, og kusken lagde dækken over hesten, løste hovedtøjet og gav 
den mulepose. Præsten gik langsomt hen til kisten og fremsagde begravelsesritualets litani 
med en skælvende stemme. Martin stirrede fortvivlet ned på kisten, da den blev firet ned i det 
dybe, sorte hul.  
 Martin kunne ikke dølge sin fortvivlelse, men måtte have en til at tage sig af Elses 
praktiske opgaver og fæstede derfor en groftskåret og livskraftig bondepige, der allerede var 
godt op i 30’erne. Hun skulle tage sig af det praktiske i huset, men andet var ikke meningen, 
sagde pigen med eftertryk. Det var ikke umiddelbart noget problem for den sørgende Martin. 
Marie, som pigen hed, havde knyttet sin angst for det kønslige sammen med sin tro uden at 
have gjort egentlige erfaringer med det. Hun omgikkes frimodigt Gud og Jesus på en jævn og 
ligefrem måde og havde fået glæden ved Helligånden til at erstatte hende det erotiske livs 
fornøjelser og farer. Martin mærkede imidlertid stadig sin mandoms kraft og gjorde underti-
den forsøg på at trække Marie ind i alkoven, men det var ikke svært for hende at få ham på 
andre tanker. Marie havde ikke tænkt sig at dele skæbne med Else.   
 Enhver barndom rummer afsked og tab, men snart havde han ikke blot mistet sin mor, 
men også erindringen om hende. Erindringen om den, der trøstede, når han faldt, tørrede hans 
tårer væk, når han græd, sang for ham, når han skulle sove. Han var nu den næstyngste søn i 
en lang søskenderække og havde således samme position i børneflokken, som faderen havde 
indtaget i sin barndom. Året efter døde Næsgaards farmor 80 år gammel. Hun havde levet de 
sidste år hos sin søn på Gammel Nesgaard. Omtrent samtidig begyndte Sigurd sin skolegang, 
og det viste sig, at han havde gode evner, og inden han var 12 år gammel, førte han regnska-
bet for gårdens drift. Årene gik, faderen og de ældre brødre arbejdede med landbruget, og de 
to søstre hjalp Marie med husholdningen. Da Næsgaard var otte år gammel, døde hans mor-
far, og året efter hans storebror Hans Rudolf ved en ulykke. Det ville ingen ende tage med tab 
i den unge mands liv.  
 Martin var blevet en fjern og tavs mand efter Elses død og overlod efterhånden driften 
af gården til Sigurds ældre brødre. Undertiden tog han Sigurd med ud på marken eller en tur 
gennem hegnet. Det var ikke meget, der blev sagt, og hvad skulle man vel sige, når det gjaldt 
naturen og bedriften. De talte aldrig om moderen, og Sigurd spurgte heller ikke. Godt var det 
for Sigurd at holde sin far i hånden, og de var tavse sammen. Efterhånden tog de ældste af 
brødrene sig helt af gårdens drift. Ulykkelig og tavs gik Martin omkring og passede sit. Un-
dertiden satte han sig bare ned og græd. Han levede og sørgede sig gennem dagene og næt-
terne. Undertiden kæmpede han, undertiden snublende og bandende.  
 Marie Hansdatter var vokset op på en gård i Janum og hørte til de kvinder i sognet, som 
ingen havde overvejet at gifte sig med. Det var hende tilsyneladende ikke nogen sorg, for hun 
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var dybt og inderligt grebet af troen, og treenigheden var hende en god erstatning. For hende 
var lysets engle lige så naturlig en del af livet som brønden i gården og koen på marken. 
Hendes forsagelse af mørkets gerninger og den dermed forbundne seksualitet og ondskab 
hørte også til hendes verdensbillede. Hun var dygtig, pålidelig og kunne bruge sine hænder. 
Desuden var hun ganske slagfærdig i mundtøjet og havde en egen myndighed. Det var denne 
Marie, som Martin havde fæstet til sin gård kun ganske få uger efter Elses død. Inden længe 
viste det sig, at hun udfyldte pladsen til fulde, som en mand kunne forlange af en gårdmands-
kone, lige bortset fra at hun havde sit eget soveværelse, hvor der ikke kom andre end hende. 
Hun holdt huset rent og ordentligt, satte de store drenge i sving med at hugge brænde og 
pumpe vand op fra brønden på gårdspladsen. Og så forstod hun at økonomisere med midler-
ne. Hun tog sig moderligt af de tre små, og snart var hun den, der skærmede dem fra de store 
og faderen, når han var i slet lune.  
 Det hændte, at Martin kom forbi Marie, når hun stod bøjet over karret, da var fristelsen 
ham for stor, men hun trak resolut sine skørter på plads, sendte ham et bistert blik og lod ham 
forstå, at hun ikke var til den slags. Hun værgede sig med bibelord og den styrke, der udgik 
fra hende, gjorde hende efterhånden til husets egentlige myndighed. På sin vis passede det 
Martin udmærket: ”Du er som en mor for dem”, sagde han på en gang beklagende og aner-
kendende. Når Marie var så fast i sin karakter, skyldtes det ikke kun hendes tro. Hun var in-
gen skønhed, men moderkærlighed manglede hun ikke, og det fik navnlig de tre yngste at 
mærke. De kunne finde trøst og beskyttelse i hendes skørter. Om aftenen kunne de sidde i 
folkestuen, og hun fortalte da om sin opvækst ude i Janum og om slægten, der kom oppe fra 
Vrå, og om havet, og hvor bistert det kunne være. Det var de år, hvor skudehandlen på Norge 
var på sit højeste, og Marie kunne fortælle om tab og tragedier fra den tid. Efterhånden be-
gyndte det for Martin at blive ham et skørteregime, og det kunne få ham til at mumle om, at 
hun spolerede drengene. Det var sådan set ret simpelt: Hun forstod dem, og de forstod hende. 
Det var hende, de gik til, når der var problemer, og de var kede af det. Hun var streng, men 
retfærdig og kærlig, mens Martin blev mere og mere fjern. Det kunne ske, at hun tog Holger 
og Sigurd med i seng, og så blev det for meget for Martin. Næste morgen bandede han på, at 
hun var ved at blive for gammel i gårde, og hvis drengene ikke kom ud af hendes skørter, så 
var det ikke godt at vide, hvad det endte med. Hun svarede ham frimodigt ved at sige, at hun 
blot levede efter hendes samvittigheds røst, som hun havde fra Gud. 
 Marie havde nok en godhed for Martin, men afvisningerne ydmygede ham, og det fore-
kom ham utåleligt at have en jomfru fæstet til sit hus. En tid lang pønsede han på at få hende 
med en tur i skoven en dag ved høst. Sådan lidt skærsommeragtigt med trolde, alfer, og hvad 
det nu ellers var. Blev hun nu skræmt kunne han jo beskytte hende med sine stærke arme, og 
så vidste man aldrig. Men Marie var på vagt og undslog sig. Hen på efteråret gav han endelig 
op. Hendes hvasse tunge og hendes gudetro, der borgede for hendes jomfruelighed, var blevet 
ham for meget. En dag sagde han hende ligeud, hvad han mente om hende. Så fik han da luft. 
Og Marie fik en ny bekymring. Vinteren igennem var som en våbenhvile imellem dem. Han 
blev mere og mere irriteret over den måde, hun håndterede børnene på. Og selv om hun på 
ingen måde var afvisende i det daglige, kunne han snerre: ”Der kan ske det, at du bliver jaget 
af pladsen i utide”. Og så udbrød han endnu heftigere: ”Jeg har for længe set igennem fingre 
med dit regime, det er ved at være slut med min tålmodighed”. Men Marie lod sig ikke kyse 
og udbrød: ”Det kunne være, at herrens tålmodighed var ved at være slut med dig Martin 
Nielsen”. ”Jeg gi’r fanden i dig og din Herre”, svarede han heftigt og tænkte ikke på, at de 
små sad og så på. Hans had blev næret af hans sårede forfængelighed, og han lod hende vide, 
at hun ved sin falske gudsdyrkelse havde gået djævelens ærinde og havde ødelagt hans dren-
ge. ”Det er din skyld, at der bliver set skævt til mig på egnen. Det er dig, der spreder det ryg-
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te, at jeg er en satan. Og du kalder dig kristen. Du er den ledeste heks i landet, og det er en 
skam, at man har afskaffet den skik at brænde sådan nogle som dig”. Da han havde affyret 
den salut, sad han en stund og så tomt frem for sig. Så faldt han sammen i gråd på stolen i 
folkestuen. 
 Så endte det da med, at Marie rejste til skiftedag, og søstrene måtte træde i hendes sted. 
Februar 1893 havde været hård, sneen lå fast, og alle vandløb var frosset til. Da det var slæ-
deføre og lys solskinsdag i slutningen af måneden, lod Martin spænde for og tog drengene 
med på kirkegården for at lægge blomster på deres mors grav. For første gang fortalte han om 
sin længsel efter deres mor og hans sorg over at have mistet hende. Drengene huskede ikke 
længere meget og sagde ikke noget, stillede ingen spørgsmål. Og Martin fortsatte med at for-
tælle om hendes glæder og sorger, hendes håb og ønsker, hendes smil og latter. Om deres 
fælles glæder i den gård, de sammen fik skik på. ”Og nu ligger hun der”, sagde han, og tårer-
ne løb ham ned ad kinderne. Denne slædetur med faderen satte sig i Sigurds sind som en bau-
tasten. Men han tænkte også på Maries ord. Hun havde fortalt ham, at han var godt begavet, 
og at han skulle studere og blive præst. Og Sigurd havde lovet det.  
 Efterhånden som Sigurd og Holger voksede til, og de ældre brødre rejste af gårde, tog 
de sig af køerne, ungkvæget og svinene. Det var også deres opgave at hugge brænde til kom-
furet. Sigurd havde fået hverv nede på sognegården med at ordne regnskab for kommunen. 
Han levede efterhånden mere og mere for sig selv og lugtede ikke så meget af dyr som Hol-
ger og Jens. Mens de snakkede med dyrene, gjorde Sigurd erfaringer med de få bøger, de 
havde i bogskabet på hylden, og det skabte yderligere afstand mellem dem. Det sagdes, at han 
havde sin mors drømme og var tankefuld som hende. Marie havde læst i bibelen for ham, 
Jens og Holger og Sigurd kunne store dele af teksterne udenad. Før han kom i skole, kunne 
han læse og var ganske bibelstærk.  
 Skolen blev ham en slem skuffelse, og drillerierne tog til. Der var en vildskab i børne-
ne, så snart læreren var ude af syne. Men Sigurd var ikke bange for de andre, og han tog de 
tæv, han fik. Han forsøgte at undgå kampene med brødrene, man de hadede ham, fordi han 
var så bogligt dygtig. Undertiden fandt han sammen med kammaraterne i kilden ved Fosda-
len. Det var et sted, hvor man kunne se den hellige guds moder, hvis man var heldig, og her 
kom også Thor med sine bukke og Odin med sine ravne. Sigurd hørte dem skrige i det tætte 
krat. På en nærliggende høj kunne han ligge og stirre op i den blå himmel, eller han kunne 
lægge øret mod jorden og høre jætternes dystre tale. 
 Da Sigurd selv var blevet en ældre mand, kunne smerten ved erindringen om faderens 
død endnu komme over ham, og han mærkede da barndommens fortvivlelse. De svære 
spørgsmål fra dengang vendte sig mod ham. Han huskede, at han kæmpede med at finde ho-
ved og hale i det hele, og at han desperat søgte en vej ud af smerten. Han huskede følelsen af, 
at der var noget, der hastede, noget, han måtte løse inden. Ja, inden hvad? Han vidste det ik-
ke. Rastløsheden fik hans blik til at flakke rundt i arbejdsværelset, der var omgivet af bøger 
og billeder. Mange af dem havde hans analysander malet. De dækkede den ene væg fra gulv 
til loft, og de var blevet penge værd, efterhånden som anerkendelsen indfandt sig. Det var 
hans liv, der var samlet her. Han tænkte, at alt havde formet sig, som det skulle. Det var gan-
ske vist ikke gået, som han havde regnet med, men det var dog gået. Han var endt netop dér, 
hvor det var meningen, at han skulle ende. Så kastede han et blik ud ad vinduet, hvor han 
havde udsigten til Holmens Kirkegård med de mange store, smukke trækroner. Dette syn var 
ham som en hilsen fra Montaigne. Han tænkte igen på sine forældre, og havde en vished om, 
at de havde haft en indforstået fortrolighed og en kærlighed til hinanden. Tydeligt huskede 
han faderens forhold til Marie. Hans vrede og frustrationer stod klart for ham, og han huskede 
Maries ønske om, at han skulle blive præst. Han smilede lidt ved tanken, og det faldt ham 
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ind, at ateist er noget, man nødvendigvis må være i ungdommen, hvis man overhovedet har et 
hoved at tænke med. Men man kan ikke forblive ateist, hvis man har et hjerte at føle med. På 
skrivebordet ved siden af ham stod hans trofaste følgesvend: Den sorte Remmington. Stabler 
af bøger og papirer overalt. Og så tænkte han tilbage på tabet af faderen og de følelser, der 
engang havde været ham ubærlige, da han stod fortvivlet ved laden. ”Det var jo egentlig en 
djævlepagt”, mumlede han for sig selv: ”Jeg spurgte mig selv, om jeg ville slutte mig til Gud 
eller Fanden, hvorpå jeg valgte Fanden” (1954-11, 78).  
 Men hvorfor var det så blevet så svært med forholdet til Anna? Hvor kom den irritation 
fra? Var den begrundet i faderens erfaringer med Marie? For øvrigt har det vel været sådan, 
at han oplevede Gud som magtesløs og Fanden som den handlekraftige. Der er jo ikke noget 
mærkeligt ved, at det er den stærkeste, man orienterer sig efter. Fortvivlelsen temmede letsin-
digheden og gav ængsteligheden form. Han huskede tiden efter faderens død, hvordan brød-
rene og søstrene alle gik stille omkring. Han havde tænkt, at han kunne opsøge Marie. Han 
kunne have vandret op til Vraa på et par dage, men måske var hun også død? Dødens tavse, 
ubønhørlige uafvendelighed gjorde ham vred. Når han tænkte tilbage, var han ikke så sikker 
på, at tankerne havde været ham så klare, som da han stod der ved laden og bekendte sig til 
Fanden. Men han vidste, at han måtte gøre noget, tilslutte sig et eller andet, der kunne hjælpe 
ham.  
 Han havde erindringer om, hvordan han havde fulgt sin far på ture ud i markerne og i 
stalden. Og han huskede, hvordan han efter faderens død fandt trøst i selskab med sin farfar 
nede på Ny Neesgaard. De gik i haven sammen, skuffede og rev, plantede og beskar. Sigurd 
og oldingen blev for en tid uadskillelige, og om aftenen læste han højt for sin farfar. Men så 
døde også han, og Sigurd tænkte, at det kunne da ikke blive ved med alle de dødsfald. Kun 14 
år, og så mange døde. Han huskede også, at den tanke havde sat sig i ham om, hvad det hele i 
grunden vedkom ham? Han ønskede at leve, og han havde en trodsig tro på, at det var muligt 
at finde en vej ud over døden og smerten. Nu hvor han sad her og selv var blevet en gammel 
mand, skræmte tanken om at tiden var ved at rinde ud ham ikke. Det havde aldrig været ham 
andet end en vilje til at leve, en trods mod en skæbne, der var så fuld af død. Han følte sig 
alene, frygtelig alene, og forholdet til brødrene havde ikke været ham til hjælp. Alt, hvad der 
var tilbage, var søster Johanne. Hun var ham som en frelsende engel, der hjalp ham, når han 
var ulykkelig. Men hvoraf kom det så, at han som en anden Strindberg måtte kæmpe med sin 
kone og undertiden så en djævel i hende og samtidig længtes så frygteligt efter hende? Hen-
des skarpe tunge og hendes store cigarer var ham en pine. Hun var ganske vist blevet mildere 
med årene, men hvad fik hende til at gå omkring i hjemmet i Upsalagade som en museumsin-
spektør?  
 Allerede for mange år siden. Omtrent dengang han afholdt sin konfirmationstale, havde 
han skrevet om faderen og Fanden: ”Djævelen er det lille Barns slette Fader, som Barnet gan-
ske vist frygter, hader og afskyr, men som det dog ideligt fristes af. I Kampen mod disse onde 
Væsner løber Barnets Kampe mod Faderen ofte ud, mens dets Fordringer til hans Godhed 
kommer til Orde i Opbygningen af Gud eller Guderne. Kampen mod Faderen kommer dog 
ogsaa paa anden Maade til Orde i Religionen. Hos de gamle Grækere kæmpede Titanerne 
mod Zeus, og Prometeus stjal Ilden fra Himlen for at gavne menneskene. Begge Kampe er 
Udtryk for Menneskenes Oprør mod deres Fader. Ogsaa Kristus rejser sig mod Faderen, idet 
han sætter sit mildere Styre imod Faderens haarde Regime. Men Kristus forsoner ogsaa alle 
Børn med deres Fader; han bøder jo med sit Liv derfor, at Børnene har gjort Oprør. I Tider-
nes Morgen har de dræbt Faderen, nemlig Stammens Overhoved, og denne Handling har de 
gentaget eller forsøgt at gentage” (1930-13). 
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 Der var tomt på bænken i kirken ved siden af Sigurd, da han blev konfirmeret. Det vil 
sige søstrene og brødrene sad der jo, men de andre konfirmander havde deres forældre. 
Manglen betød nok noget, men de piger, der sad på den anden række, betød mere. Strenge 
regler hyldede dem ind i en mystik af utilnærmelighed. Noget, man blev draget imod, skønt 
nærhed ikke var en mulighed. Man kunne ikke være sikker på, om det var ens egen længsel 
eller pigens fornemmelser, der lokkede. Bedst var de stunder, hvor et blik havde skabt en ny 
virkelighed, der for et øjeblik betød, at himmeriges porte åbnede sig. Dog blot for et øjeblik 
senere at blive kastet ned i elendighedens forgård. Var det noget under, at han ikke kunne 
koncentrere sig om præstens ord? Et blik, og alle mosens lygtemænd, Vølver og troldtøj mi-
stede deres betydning, han ønskede, at uroen kunne vare ved, fordi den holdt smerten på af-
stand. Snart blev den urolige længsel erstattet af rædslen for nye angreb af forventningen om 
ulykker, der ville kunne destruere alt. Han opdagede, at der kun var et middel mod alle disse 
trusler, og det var det hårde slid, der gjorde sjælen godt, og som lovede indfrielse. Niels og 
Lars var nu allerede flyttet hjemmefra, og hans ældste søster var 20 år og allerede gift. Tilba-
ge var Ane Johanne, Christoffer og de yngste brødre til at drive gården videre under farbro-
deren Iver Nielsens formynderskab.  
 Sigurd udviklede sig til en alvorlig, idealistisk ung mand med et voldsomt temperament 
og en sikker fremdrift. Så kom han på Vraa Højskole, og forstander Therkelsen blev opmærk-
som på hans intellektuelle talent. Han hjalp ham til at blive optaget på Silkeborg Seminarium, 
og her kom han til i 1903, altså 20 år gammel. Adskillelsen fra søsteren Ane Johanne havde 
været ham svær. Nu da han var i Silkeborg, skrev de flittigt sammen, og hun opbevarede hans 
breve. Det er disse breve, jeg har fået adgang til. Ganske vist er en del af dem forsvundet. Det 
skyldes den omstændighed, at Ane Johannes bo blev delt i tre dele til arvingerne, da hun døde 
i 1948. Det gjaldt også brevene. Den ene portion kom sidenhen i barnebarnet, Hanne Nes-
gaard Meyers, besiddelse. Hun havde en sikker fornemmelse af, at disse breve udgjorde et 
værdifuldt kildemateriale. Og man læser ikke meget, før man kan glæde sig over at erfare om 
en ung mand, der skriver til sin søster:  
 ”Min kære Søster, Lig Idun, der gav Aserne liv og Ungdom med æblerne i Asgaard, har 
du givet mig Kraft og Styrke, Mod og Glæde til at tage fat. Det har du med dine himmelske 
Æbler, plukket af det skønneste Træ i Haven, det, du med den kærligste Omhu har plejet i 
Sommeren. Tak haver Sommeren, Tak haver Træet, Tak haver du, som gav mig af Træet, 
min Søster. Den guldgule Frugt mine Øjne skuer med Lyst. O hvor de smager. Jeg mangler 
kun dig, min Søster, i dit Selskab at nyde den dejlige Frugt, det kun attraar jeg. 
 
 Naar engang der mørke komme  
 mørke Tanker i dit sind 
 tænk da paa de har mig glædet 
 i mit Hjerte dybest ind. 
 
Kære Søster. Dine Æbler, ser du, har beredt mig stor Glæde. Jeg synes jeg har daarlig Tid til 
at skrive, men jeg ville dog takke dig. Jeg har nemlig ikke faaet saa meget udrettet i Dag, som 
jeg i Morges satte som Maal. Dette gør, at jeg ikke kan føle mig rolig ved at sidde og skrive 
til dig. Ja, det er naturligvis ej fordi jeg har faaet for lidt udrettet for i Dag alene, men ogsaa 
fordi det har været for lidt de andre Dage. Jeg døjer saa meget med at komme til at læse 
grundigt, og jeg gør et værre Væsen af det. Jeg har i de sidste Dage tænkt noget paa, hvor 
Hovedfejlene ved Friskoleundervisningen laa. Jeg har fundet, at den gav alt for lidt Selvar-
bejde. Hvor vanskeligt er det ikke for mig at tænke. Det, at tænke ud fra noget givet og saa 
komme til et Resultat, som jeg ikke før har set, det kan jeg saa vanskeligt. Jeg stræber efter 
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det. … Dette var meget Smaaheder, synes du vel, Søster, men jeg vil dog fortælle dig det. Jeg 
har meget Hovedpine nu, det er af Anstrengelserne ved at skrive”. 
 Dette brev fra 1904 viser en skrift, der røber selvdisciplin, uden forstyrrende unoder. 
Sine steder virker det næsten overdrevent velskrevet, grænsende til det perfektionistiske. Al-
ligevel virker skriften også utvungen, og man fornemmer, at den er drevet frem af en naturlig 
trang til orden. Det er, som om hans pen og tanke arbejder ganske godt sammen. Når man 
sidder med brevet foran sig, kan man få det indtryk, at Sigurd, uden at have tænkt over det, 
meddeler læseren noget via den måde, han udnytter papirfladen på. Den næsten snorlige mar-
gin og indrykningen, der giver verset en placering lige under diagonalernes skæringspunkt, 
vidner om en vis respekt for kunstens regler eller i det mindste en ubevidst formsans. Eller 
måske afspejler brevets sirlige orden en respekt for de sociale konventioner. Man bemærker 
også, at mellemrummene mellem ordene er små, og det kan måske forstås som udtryk for en 
følelse af tranghed, og man tænker uvilkårligt på rivaliseringen mellem brødrene.  
I et andet brev fra samme år skriver han igen om sit mismod:  
 ”Jeg tænkte, at dette Mismod aller bedst kunne svinde, naar jeg gav mig til at skrive, og 
at du ikke ville blive alt for ked af at mærke det i det første af Brevet. Grunden til mit Hu-
mørs Daarlighed ligger vist i min hele Natur, men de ydre Aarsager er disse: En liden Forløb, 
Den Ting, at min Praktik i Børneskolen ikke gik saa godt, som jeg havde ønsket. – Aarsagen 
hertil var vel normalt den, at jeg forberedte mig for daarligt. Disse Ting er jo kun smaa, men 
naar man er temmelig let til at svinge fra mørk til lys Stemning, kan disse mange Gange end-
nu mindre Ting faa ens Humør til at svinge om i en anden Gade. Jeg er jo meget af et Stem-
ningsmenneske, kan du se. 
 
Kære Søster. Jeg er saa glad, saa glad ved din Æblekage, at jeg nu slet ikke kan sige dig det. 
Jeg fik den om Middagen – og jeg maatte jo smage med det samme. Jeg tog en liden Bid, 
men maatte have nok en og saa en lille Bid til. Saa blev jeg dog klar over, at den maatte 
gemmes straks. – Siden har jeg hver Aften haft Kagen fremme – der er endnu lidt til i Aften 
og i Morgen til mig og Hans. Han faar en ganske lille Smule. … Jeg var forleden Aften i 
haandværkerforeningens Teatersal. Der blev holdt Foredrag af Cl. Wilkens om det menneske-
lige Følelsesliv og dets grundlove. Han holder seks Foredrag over dette Emne, et om Ugen. 
(Vor Sjæl har tre Grundevner, Grundvirksomheder: Forestillingsevne eller Fornemmen, Fø-
lelse og Vilje. Vi kan forestille os et Æble, føle Lyst ved det og derfor Vilje til at tage det. 
Disse tre og ikke færre eller flere ”Emner” kan man føre Sjælelivet tilbage til, naar man ad-
skille det i sine enkleste Enkeltheder. Han holder altsaa Foredrag over en tredjedel af vore 
sjæle. Med alt dette ville jeg kun have sagt, at han førte den Paastand i Marken, at ethvert 
Menneske kunde blive til, hvad man ønsker, naar man bare var konsekvent i sin Opdragel-
sesmaade”.  
 I sommeren 1905 blev Næsgaard færdig på seminariet og fik ansættelse på Vraa Folke-
højskole i efteråret. I løbet af vinteren mistede han alt sit hår på hovedet. Det fortæller en af 
hans gamle elever, Jens Drivesholm fra Vrendsted, der blandt andet havde Næsgaard i gym-
nastik. Drivesholm fandt det pludselige hårfald påfaldende, og det blev et samtaleemne på 
højskolen den vinter (Skødebjerg Kristensen, 1983). Et ungdomsbillede af Christoffer kunne 
dog tyde på, at også han var i færd med at miste sit hår. Hvad faderen og de øvrige brødre 
angår, har vi kun fotos af dem iført landsoldatens uniform – og kasket!  
 Det siges, at et ansigt uden hår på hovedet er som et billede uden ramme. I nogle tilfæl-
de kan det hårløse hoved dog have en ganske særlig effekt. For ligesom rammen kan blive så 
dominerende, at den stjæler opmærksomheden fra billedet, kan håret også gå hen og blive 
hovedsagen. Da Næsgaard var en ung mand, var det ikke almindeligt at bruge et kronraget 
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hoved som en markering af maskuliniteten. Som enhver vidste fra bibelen, er hårpragt udtryk 
for virilitet, og for så vidt er den skallede isse udtryk for en stækket mandighed, som vi ken-
der det fra sagnet om Samson.  
 I 1904 kom der en ny navnelov, der åbnede mulighed for, at landets mange Hansen’er 
og Nielsen’er kunne tage navn efter deres fødeby eller slægtsgård. Behovet opstod i takt med 
den folkevandring, der affolkede landet og skabte storbyernes proletariat. Det førte til hjem-
stavnslængsel, og så var det jo en trøst, at navnet rummede en længsel, man ikke længere 
udtrykte. Sådan tog malerne L.A. Ring og H.A. Brendekilde navn fra Andersen til navnet fra 
de landsbyer, de kom fra. Sigurd Nielsen og hans søskende fulgte denne mode, og i 1905 tog 
de efterhavn efter slægtsgården.  
 Næsgaard blev i øvrigt soldat, samtidig med at den radikale Peter Munch blev krigsmi-
nister. Sidstnævnte var af den opfattelse, at et forsvar af Danmark hverken var ønskeligt eller 
muligt. Munch og Scavenius argumenterede for, at militæret aldrig kunne have til opgave at 
mønstre et egentlig forsvar, uden at nævne Tyskland som den mulige aggressor. Det vil sige, 
at man for at undgå et tysk angreb måtte afruste! I 1906 var Næsgaard kommet til hovedsta-
den og havde fundet husly på et pensionat i Nørrevoldgade i Kjøbenhavn. Her sad han en 
aften i januar og mindedes med ubehag sin tid som soldat. Lidt mere behageligt var det for 
ham at tænke på sin økonomi, som han fandt ganske tilfredsstillende. Vi erfarer, at han øver 
sig flittigt, drevet af stor lyst til at forbedre sine sprogkundskaber. Han har også lyst til at 
skrive brev til sin søster, og det gør han på et tidspunkt, hvor det ikke er sprogene, han til-
sidesætter, men den antikke filosofis historie. Han fortæller i et brev til søsteren fra 1907, at 
han spiser på et pensionat for 18 kroner om måneden:  
 
”Vi begynder om Morgenen med Mælk og grød (Vandgrød, kvede og skaarne i Skiver; dertil 
Rugsmørrebrød og Sukker til at strø paa Grøden). Værtinden er meget rar. Hun nærer for-
mentlig Godhed for mig, og jeg får endda Kaffe om Aftenen. Og min Værelsesværtinde er 
ogsaa meget flink og god. Hun havde beregnet Morgenkaffe til Værelset, men da den ikke 
var for mig, saa faar jeg nu Frugt i stedet – hendes Mand er frugthandler. Æbler og Nødder, 
Appelsiner, ja sågar figner faar jeg.  
– Og saa slider jeg i Sproglæsning med al min Energi, saa jeg knap får Tid at tænke paa noget 
som helst andet. Det er en ren Fornøjelse at komme til at bestille noget igen for Alvor, om det 
end er trangt paa Grund af Ensidigheden”.  
 En tid boede Næsgaard på et værelse i Victoriagade 3, stuen. Af det udaterede brev kan 
vi se, at han stadig går på studenterkurset. Brevet må derfor være fra omkring 1907. Han for-
tæller, at han er ked af fremdeles at være nødt til at tage mod hjælp. Og så noget om vasketø-
jet igen. Det har utvivlsomt været dyrt at vaske dengang, åbenbart dyrere end frimærker. 
 Det Kjøbenhavn, som Næsgaard var havnet i, var en by præget af forandringer. De 
gamle fæstningsanlæg var under nedrivning, og nye huse skød op på demarkationsarealerne 
foran de gamle volde, og der ligger – eller står – de endnu. Den blottede by blev præget af et 
hidtil ukendt jag, som affødte reaktioner, der kom til udtryk, da man skulle navngive byens 
første ringvej: Farimagsgade. Hestevogne og charabancer var stadig en betydningsfuld del af 
gadebilledet, og automobiler vakte opsigt. I et brev til søsteren fra 1907 skriver han: ”Køben-
havn er ved at blive Automobilernes by. Selskaber, Forretninger og Privatfolk farer om i Bi-
ler. Der er nogle med tre Hjul, flest med fire. Nogle har Luftringe, andre ikke. Nogle rummer 
indtil 10-16 Mand, andre kun to. Gid, jeg ejede en saadan?” 
 Næsgaard fortalte også, at han holdt af at gå tur ved de gamle voldanlæg. Her kunne 
han følge nedbrydningen af voldene og byggeriet af byens nye rådhus, der rejste sig der, hvor 
Vesterport havde stået. Netop i brudfladerne fandt han beroligelse, og ligesom voldene for-
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svandt, fortonede også fortidens filosofi sig. Nu var det Locke, Hume og Kant der var de fo-
retrukne filosoffer, og han brød sig ikke meget om Schopenhauer og Nietzsche. Montagnes 
opfordring til, at man først og fremmest måtte acceptere sig selv og tage ufuldkommenheden 
på sig, havde gjort indtryk på ham. At kunne nyde sin tilværelse måtte være målet, mente han 
nok, og det var ikke så svært, for det var en nydelse for ham at lære. Der var så meget, der var 
nødvendigt at forstå.   
 Det var i det hele taget en skøn tid at være ung i. Ja, det vil sige helt ung var han jo ikke 
længere. I 1910, da han blev immatrikuleret på Københavns Universitet, var han 27 år og en 
del ældre end sine medstuderende. Men snart havde han bestået filosofikum, og det førte ham 
til en gesjæft som privat manuduktør. Det var et arbejde, der gik ud på at hjælpe unge stude-
rende med at forstå det pensum, der blev afkrævet af enhver, som ville bestå filosofikum, der 
var den sluse, som alle studerende skulle igennem. Det var lettere sagt end gjort, for de lære-
bøger, der blev undervist efter, var skrevet af universitetets professorer, og de var berygtede 
for deres uforståelighed. Derfor måtte de studerende lære stoffet udenad. Og det vidste Næs-
gaard, hvordan man skulle bære sig ad med.   
 I et brev til søsteren beklager han sig igen over sit humør. ”Egentlig er jeg en smule 
trist til Mode i Aften (d. 25!). Jeg har ingen Fødselsdag holdt, intet Menneske herovre ved, at 
det er min Fødselsdag, saa Dagen er gaaet som alle de andre – jævnt og stille. I Morgen be-
gynder jeg jo saa paa et vendepunkt i mit liv. Jeg er 30 aar gammel, jeg er ikke gift, tjener 
næppe nok til at leve af, er ikke kandidat endnu, selv om jeg maaske til Efteraaret kan blive 
universitetslærer i Amerika. Nu slaar klokken 12! Har slaaet!”  
 Næsgaard havde en begejstring for Wilkens, og det kom til udtryk i anledning af pro-
fessorens 70-års fødselsdag, og Næsgaard skrev sin første artikel. Wilkens havde været fol-
keoplysningens pioner og forkæmper: Han havde været en af konstruktørerne bag udviklin-
gen af folkeuniversitetet. Sigurds tilknytning til denne lærde mand skyldtes en fælles interes-
se og baggrund: De var begge opvokset i provinsen, og for dem begge havde en mæcen været 
af afgørende betydning for den videre karriereudvikling. Desuden havde Sigurd Næsgaard 
mærket den samme isolation som Wilkens, der havde stået i skyggen af Høffding og Kroman. 
Næsgaards hyldest til Wilkens var rørende: ”Men det er ikke blot Læserne og de specielle 
Elever, det er ogsaa det hele Lands oplysningssøgende, der har kunnet øse af Wilkens omfat-
tende Viden. Som Udsending fra Universitetet har professoren besøgt snart hver Købstad i 
hele Danmark, og hvis man vil se Wilkens, naar han udfolder hele sit rige Lune, sine ganske 
ualmindelige Evner som Foredragsholder, da maa man se ham overfor en Kreds af dybt inte-
resserede Mænd og Kvinder ude i en af provinsens Byer. Der er sikkert ingen af Universite-
tets Lærere, der har været saa højt skattet, som Wilkens er blevet det derude” (1914-1).  
 Man kan følge Næsgaards faglige udvikling i hans forhold til Høffding og Lehmann. På 
den ene side var der Høffdings hovedværk Psykologi, der udkom første gang i 1882, og det 
var ikke til at komme udenom. Det var skrevet på en idé, som Høffding havde fra Sibbern. 
Ifølge den kunne psyken struktureres i tre dele. Forstand, følelse og vilje. Ganske vist en op-
deling, der var forældet, og Næsgaard benyttede sig da heller ikke af den, da han udgav sin 
egen Kortfattet sjælelære, som han udgav i 1919. Det er snarere indflydelsen fra Lehmann, 
man mærker. Lehmann var leder af det psykofysiske laboratorium og Høffdings ærkerival. 
De var begge overbevist positivister, men hvor Høffdings lagde vægten på biologien, var 
Lehmans positivisme forankret i fysikken, og han refererede gerne til Descartes. Lehmann 
blev efter magisterkonferensen i 1915 Næsgaards foretrukne lærer, men også i en vis forstand 
et positivt faderbillede for ham. I julen 1915, samme år som den almindelige og lige valgret 
blev gennemført, og mens den store krig rasede ude i Europa, blev Næsgaard magister i filo-
sofi med psykologi som hovedfag. Han havde skrevet opgaver om Kant og om Hume. Han 
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var nu 33 år gammel. Lige som oplysningsfilosofferne koketterede med det lidt højrøvede 
synspunkt, at oplysningen kunne føre menneskene ud af deres selvforskyldte umyndighed. 
Det afgørende for Næsgaard var, at studiet havde haft en dæmpende indflydelse på hans tem-
perament, og han skriver, at det var lykkedes ham ”at beherske og styre den stærke vilje”. Nu 
fulgte nogle år med eksperimenter og undervisning. Næsgaard avancerede og blev en efter-
spurgt foredragsholder. Han blev Lehmanns betroede assistent og blev indbudt til at læse kor-
rektur på Lehmanns sidste bog, hvilket han takkede pænt for i bogens forord. (Den individu-
elle sjælelige udvikling, Frimodts forlag, 1920).  
 Den filosofiske strid mellem Høffding og Lehmann var i og for sig ikke interessant, 
men den kunne dog bruges til at vedligeholde spændingerne i det videnskabelige miljø. Al-
fred Lehmann havde i den strid et trumfkort. Han refererede nemlig til den Wilhelm Wundt, 
der havde været hans lærermester, og som havde været medvirkende til at gøre psykologien 
til en selvstændig videnskab. Lehmann havde behændigt, ligesom Wundt, undgået den snæ-
verhed, som positivismen havde påbudt dem, og som mange af hans samtidige var faldet i. 
Lehmann var filosofisk skolet og særligt påvirket af de engelske empirister. Ligesom Wundt 
havde han interesseret sig for begrebet folkesjæl, og desuden arbejdede han med den såkaldt 
introspektive metode i psykologien, og han var velorienteret om psykologiens udvikling i 
Tyskland og Schweitz.   
 Nu indtraf der imidlertid to begivenheder, der fik Næsgaard til at mærke, at der var en 
verden uden for Københavns Universitet. Den ene var, at en stor europæisk krig var brudt ud. 
Den anden begivenhed var, at han så sig nødsaget til at gifte sig. Den tilkommende var nem-
lig gravid, og det var ham, Sigurd Næsgaard, der var gravør, og det rejser spørgsmålet: Hvem 
var denne kvinde?  
 Anna Kristensen Gade og Sigurd Næsgaard havde lært hinanden at kende, da de sam-
men studerede på seminariet i Silkeborg. Hun var vokset op på en gård ved Holstebro som 
eneste pige i en søskendeflok på otte. Som 18-årig begyndte hun på Th. Langs Seminarium i 
Silkeborg, men afbrød uddannelsen og rejste til Amerika, hvor hun dels var håndarbejdslæ-
rerinde på en højskole, dels guvernante hos en familie i Panama. Onde tunger påstod, at hun 
blev sendt til Amerika af forældrene, fordi hun ikke var til at styre. Efter hjemkomsten tog 
hun i 1911 lærereksamen på Femmers Kvindeseminarium, hvorefter hun straks blev tilknyttet 
skolevæsenet i København. Vejen til et lovformeligt ægteskab startede deres første uoverens-
stemmelser. Næsgaard mente ikke, at der var nogen grund til at gifte sig. Han sagde:  
”Dels er der ingen af os, der tror på Gud, og desuden ville vores kærlighed ikke blive ander-
ledes af, at vi gifter os. Jeg er komplet ligeglad med, hvad andre mener. Desuden bryder jeg 
mig ikke om at indlade mig på noget, som andre forventer af mig”.  
 Hertil havde Anna følgende indvending: ”Det er mærkeligt, så sjæleløs du er blevet. På 
seminariet vidste du da udmærket af at håne den grå udsigtsløshed, som prægede naturalis-
men. Da havde du fantasi og følelser og lå ikke under for al den mekaniske videnskabelighed. 
Det er dræbende for et levende menneske. Du må lære at skille tingene ad”. 
”Jeg synes bare, at det vielsesritual er tomt og meningsløst. Hvad skal det gøre godt for?” 
spurgte han. 
 ”Jeg ville være glad for at høre fra din mund og i andres påhør, at det er mig, du væl-
ger, og det ikke bare er en privat overenskomst mellem os to. Det er noget, der betyder noget, 
fordi verden betyder noget, og fordi vi skal have et barn sammen. Kan du ikke huske Johan-
nes Jørgensens ord: ”Verden er dyb. Kun de flade Aander fatter det ikke”. 
 Kort efter deres bryllup brød den store krig ud. Og da den var slut, kom den spanske 
syge, der ramte de europæiske samfund med en kraft som pesten i 1330’erne og spredte 
skræk og rædsel. Der var dem, der mente, at jorden på sin vej i rummet havde bevæget sig 
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ind i en sky af dødsensfarligt astral virus. Hvordan kunne det ellers gå til, at den spanske syge 
ramte over hele Amerika og Europa på samme tid? Var det mon lidt på samme måde med 
idéerne? En slags virus, der svævede rundt i himmelrummet?   
 Mens kong Christian X, udenrigsminister Scavenius, forsvarsminister P. Munch og 
Thorvald Stauning rev sig i håret i fortvivlelse over de tyske krav om minering af de danske 
farvande, udkæmpede Anna og Sigurd deres første ideologiske dyst. Det viste sig, at de allie-
rede var ligeglade, og den danske regering kunne derfor ånde lettet op og give efter for ty-
skernes krav. Der blev udlagt miner, der gjorde sejlads i de danske farvande til roulette dano-
ise. Den anden uoverensstemmelse endte med bryllup den 4. februar 1914. Deres datter skulle 
hedde Else, opkaldt efter Sigurds mor. Verden stod i flammer, da datteren Else for første 
gang så dagens lys. Der var ingen drama, da Kong Christian X den 5. juni 1915 kunne under-
skrive Danmarks nye grundlov, der blev anset for at være den mest demokratiske i verden. 
Herefter kunne kvinder, fattige og tyende både vælges og stemme. Valgretsalderen blev sat til 
25 år. Næsgaard var blevet ægtemand og far, og det generede ham tilsyneladende ikke, at det 
radikale venstre krævede, at man ikke måtte tirre Tyskland eller provokere tyske interesser. 
Altså regnede man ikke salget af De vestindiske øer til USA for en provokation. Overdragel-
sen var sat til den første april 1917, og det var ikke aprilsnar. Overdragelsen blev en kends-
gerning, kun fem dage før USA trådte ind i krigen med Tyskland som fjenden. Derimod må 
man antage, at de krigsførende magter ikke havde nogen mening om, at man lagde ekstra skat 
på brændevin. Statens omsorg for borgernes velfærd var ved at blive mærkbar.   
 I 1921 var Sigurd blevet 38 år gammel, samme alder som hans moder havde, da hun 
døde. Da de nu havde fået en søn, vendte de denne gang blikket mod familien Gade, og dren-
gen kom til at hedde Ole. Ligesom da Else var spæd, udarbejdede Næsgaard også denne gang 
en iagttagelsesbog. Han gjorde børnenes adfærd og udvikling til et videnskabeligt studium. 
For eksempel har han et sted talt det antal navneord, som hans søn rådede over. Man noterer 
sig tillige, at Næsgaard lægger megen vægt på udtryk for børnenes selvstændighed. I 1924 
blev materialet redigeret og udgivet som bog. Det underlige er, at Næsgaard kunne skrive en 
bog om udviklingspsykologi, ganske uden at berøre søskendekonflikter. Værket findes i to 
udgaver, en ikke-publiceret udgave med fyldige kommentarer til Elses og Oles udvikling og 
en publiceret udgave, hvor iagttagelserne af børnenes udvikling blev almengjort (1924-3).  
 Der skulle en del til at aflede opmærksomheden fra efterretningerne om rædslerne fra 
de tysk-franske skyttegrave, men i 1916 skete der noget, der for en stund satte sindene i kog 
på Københavns Universitet. Næsgaard havde udgivet et hæfte, der indeholdt en skarp kritik af 
professor Starckes nye lærebog i psykologi. Næsgaard anklagede professoren for at udtrykke 
sig på et dårligt dansk og fremsætte teorier, som savnede empirisk grundlag. Kritikken gav 
Starcke lejlighed til at længes efter de tider, hvor en professor havde magtbeføjelser til at bli-
ve enhver besværlig kritikker kvit. Når Næsgaards kritik var svær at komme udenom, skyldes 
det, at han havde Lehmann som allieret. Desuden var Starcke heller ikke velset af Høffding. 
Starcke var vistnok ikke usympatisk, og hans idealistiske holdning anfægtede heller ingen 
andre end Næsgaard. Under andre omstændigheder kunne han have været Næsgaard en for-
nuftig allieret. Deres modsætningsforhold var med andre ord først og fremmest dikteret af 
fronterne på universitetet. Det blev meget hurtigt en konflikt, der åbnede et sår i brudfladen 
mellem den Lehmannske fløj og hanelefantens parti. Kampen mellem de to var indtil det an-
det krigsår blevet ført med tilladte midler, og ingen havde hidtil overskredet de grænser, som 
de akademiske love foreskrev. Nu blev det anderledes.  
 Hvem var denne Carl Nicolai Starcke? Han hørte til den akademiske kreds’ ældre gene-
ration og havde skrevet et ganske flittigt læst værk om familien, og så havde han været for-
stander for en friskole. Desuden var han grundlægger af Henry George-foreningen i Danmark 
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og medstifter af partiet Retsforbundet. Dette rigsstatskandidatur nød måske ikke helt den 
samme respekt inden for universitetets mure som udenfor. Desuden gjorde hans medlemskab 
af et frimurerlav ham mistænkelig.  
 Næsgaards 32 sider lange kritik hed Starckes Psykologi og havde undertitlen Et lille 
bidrag til belysning af fejl, forvirring og modsigelse i en sjælelære (1916-1). I oktober 1916 
kunne man således læse: ”De Studenter, som læser til Filosofikum hos den nyligt valgte Pro-
fessor i Filosofi, dr.phil. C.N. Starcke, blev behageligt overraskede ved allerede i Begyndel-
sen af forrige Maaned at kunne anskaffe sig deres Lærers egen Lærebog. Professor Starcke 
har i Sommerens Løb faaet tid til at udarbejde en Psykologi på 367 Sider. Bogen foreligger i 
et tiltalende Bind, trykt paa Papir, der ikke er slet. Indholdet af Psykologien er derimod yderst 
mærkværdigt, og vi skal i det følgende beskæftige os med et Udtog af Bogens mange Fejl, 
forvirrede Partier og Modsigelser”.  
 Der var stort set intet, der fandt nåde for Næsgaards kritik, og den vakte umådeligt po-
styr, også langt uden for den akademiske verden. Den første november udkom det som føl-
jeton i studenterbladet Studium (1916-2), og kort efter kunne også læserne af Akademisk 
Ugeblad (1916-4) stifte bekendtskab med det famøse skrift. Næsgaard lod sig interviewe og 
udtalte sig beredvilligt om sin kritik af professorens bog. I studenterbladet Studium redegjor-
de lederskribenten for sagen således: ”Om Starckes Bog er god, om den overhovedet er an-
vendelig som Lærebog, er i Øjeblikket fra kompetent videnskabelig Side besvaret paa en 
Maade, der maa være højst foruroligende for dem, der skal bruge den. Og Professor Starcke 
har ikke givet noget betryggende Svar paa de Angreb, der er rettet mod hans Værk. Overfor 
en i alle Enkeltheder rolig og saglig Kritik af Magister Sigurd Næsgaard, der af vore bedste 
Videnskabsmænd anses for en af de mest lovende blandt vore yngre Filosoffer, har Pro-
fessoren kun forsvaret sig med Skældsord” (Dahl 1916).  
 Professor Johannsen havde ligeledes kritiseret bogen, og dertil kom en kronik i Politi-
ken af Alfred Lehmann, hvis motiv til at blande sig tillige var motiveret af hans modvilje over 
for Høffdings spekulative psykologi, men også udtryk for en sympati over for Næsgaard, som 
han var begyndt at opfatte som sin kronprins. Hans trumfkort var at pege på, at Starckes psy-
kologi på ingen måde var videnskabelig. Og da Starcke var under Høffdings vinger, kan man 
ikke fortænke ham i sit raseri. Konflikten mellem Lehmann og Høffding blev heller ikke af-
gjort ved den lejlighed. Den handlede dybest set om, hvem der kunne bestemme, hvad psyko-
logi skulle handle om. Så sent som i 1940’erne skrev filosoffen Jørgen Jørgensen et mamut-
værk om Psykologi på biologisk grundlag. Når denne bog ikke gav anledning til kritik og 
postyr som i 1916, skyldes det formentlig, at den filosofiske psykologi i 1940’erne helt havde 
mistet sin betydning. Den endelige afgørelse på striden kom så sent som i 1971, da filosofi-
kum omsider blev nedlagt. 
 Starckes bog rummede et besynderligt skrabsammen af filosofihistorie, biologi og fysi-
ologi, der blev præsenteret som et inventarkatalog med en højtidelig patos, som var der tale 
om en katekismus. Men det gjaldt overhovedet for det filosofiske stof, der blev skrevet i peri-
oden, der får en til at tænke på, hvad Aristoteles skrev om sin egen samtid: ”Den er en viden-
skab om det uvæsentlige”. Ikke desto mindre må man få det indtryk, at professorerne vogtede 
over deres tekster som præster over den hellige skrift. Med Høffding som eneste undtagelse 
var professorerne som en samling bogholdere, der sad og fuskede med regnskaberne. Man 
kunne få den tanke, at de studerende fik deres evne til at tænke ødelagt af denne vridemaski-
ne – i det mindste måtte det forekomme grotesk, at disse lærdomme blev anset for en nød-
vendighed for at kunne blive egnet til et egentligt akademisk studium. Dersom man med He-
gel kan sige, at filosofien er enhver tidsalders bevidsthed om sig selv, kan et blik i disse pro-
fessorers lærebøger overbevise en om, at bevidstheden var som et hus uegnet til beboelse.  
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 I et interview i Studium hedder det: ”Vi træffer den kendte Manuduktør i Filosofi, Mag. 
Art. Sigurd Næsgaard, begravet i en mægtig Avisdynge, indeholdende Dagens Polemik, og 
underkaster ham følgende Interview i Anledning af hans skarpe Kritik af Professor Starckes 
Psykologi”. 
”De har givet en meget omfattende og skarp Kritik af Starckes Psykologi?”  
”Min Kritik omfatter kun lidet i Forhold til en nogenlunde udtømmende Kritik, og det synes 
ikke, at Selvmodsigelser og Fejl i fundamentale Sætninger indenfor Psykologi og Logik, Fy-
sik og Fysiologi er skarpe nok til, at man forstaar, hvorledes Professor Starckes Psykologi er 
beskaffen”. 
”Og De mener, at Deres Pjece kun vil være en Ouverture?” 
”Ja, naturligvis!” 
”De finder ikke Bogen anvendelig som Lærebog for Russerne?”  
”Jeg kender ikke Grænsen”. 
”Hvad mener De om selv at skulle manuducere efter denne Lærebog?” 
”Jeg er bestyrtet over, at jeg skal belære Studenterne om Ting som: ”Øjets indre Hulrum er 
fyldt af den akromatiske (ikke lysbrydende) Glasvædske”. ... Eller: Sans betyder ”fysiologisk 
selve de Grupper af Paavirkninger, Organet er indrettet til at modtage”. 
Angrebet førte til, at Starcke trak sin bog tilbage. Den blev senere udgivet i en revideret ud-
gave. Studenterne havde ikke været sene til at udnytte situationen. I en lille satirisk opsats 
signeret af pseudonymet Triphyllon blev Starckes logik nogle dage efter Næsgaards første 
artikel gjort til grin i Studium (25. okt. 1916). Starckes ansættelse som professor havde i det 
hele taget ikke været populær. Harald Høffding, hanelefanten, havde foretrukket Anton 
Thomsen, og fakultetet havde fulgt Høffdings opfordring. Imidlertid døde Thomsen kun 14 
dage efter sin tiltrædelse, og man havde da ikke kunnet forbigå Starcke.  
 Hvorfor var det Næsgaard, der for i blækhuset? Der var flere af hans jævnaldrende kol-
legaer og venner på universitetet, der ikke mælede et ord eller skrev en sætning i den anled-
ning. Det er dem, som vi senere møder som fastansatte på universitetet. Nu hvor Næsgaard 
var trådt ind i det akademiske broderskab, fornægtede hans behov for konflikt og konkurren-
ce sig åbenbart ikke. Man kan næppe være i tvivl om, at Næsgaard havde krænket den aka-
demiske omgangstones uskrevne regler. Kan han virkelig have været uvidende om, at det, 
han havde gjort, ville få konsekvenser for hans mulighed for at få en ansættelse? 
 Starcke forsvarede sig mod angrebene i et hæfte på 64 sider, altså en helt lille bog 
(Starcke, 1916). Næsgaard svarede igen med nye angreb i et skrift, der var lige så langt 
(1917-1). Af presseomtale og ifølge de satiriske kommentarer, der findes på tryk, fremgår 
det, at Starcke var til nar og grin blandt de studerende. Til gengæld var den energiske og pils-
kaldede magister, der på sit ravjyske tungemål havde sat professoren på plads, umådelig po-
pulær. 
 I årene efter konflikten med Starcke var Næsgaard overordentlig produktiv og var præ-
get af idéen om den eksperimentelle proces, der forløber uafhængig af videnskabsmandens 
personlige interesse, og hvis mere eller mindre meningsfulde resultater det var hans opgave at 
aflæse og vurdere. Han følte sig som videnskabsmand og var stærkt i færd med at udarbejde 
en inventarliste over de reaktioner, som man kunne pine ud af forsøgspersoner i et laboratori-
um. Eksperimentets idé var en mistillid til tænkningen, i troen på at også følelseslivet lod sig 
sætte uden for en parentes. Ligesom i et lotteri var det afgørende for forskningen, at man ikke 
måtte være i stand til at forudsige, og dermed heller ikke påvirke, resultatet. Den tanke, der lå 
bag, var en slags ny-kantianisme, hvor eksperimentet skulle være i stand til at overskride 
grænsen for das Ding an sich. Forhåbningerne fejlede ikke noget, man var på sporet af en 
universalfilosofi, der kunne omfatte al den viden, de enkelte videnskaber kunne præstere. 
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Næsgaard var fanget af idéerne og skrev ganske mange artikler om den eksperimentelle psy-
kologi og dens anvendelsesmuligheder, og de bærer alle præg af stor entusiasme (1917-2; 
1917-3; 1918-1; 1918-2; 1918-3; 1919-5; 1919-6; 1919-7; 1920-1; 1920-2; 1922-1; 1925-23; 
1925-24).  
  I 1919 udgav Næsgaard så sin første bog, med den lidt besynderlige titel: Kortfattet 
sjælelære. Man spørger uvilkårligt sig selv, hvorfor Næsgaard brugte så gammeldags et ud-
tryk som sjæleliv og ikke det mere moderne: psykologi. Forklaringen kan være, at Høffdings 
Psykologi efterhånden havde status som klassiker og endnu solgte udmærket. Ordet sjælelære 
var også indgået i titlen på Starckes lærebog. Desuden havde Lehmann skrevet en bog med 
titlen Den individuelle sjælelige udvikling. Næsgaards sjælelære var nok et forsøg på at skabe 
et korrektiv til Starcke. Fælles for dem alle var, at det psykiske var det samme som be-
vidstheden. Og det sjælelige var identisk med det psykiske. Næsgaard skriver om ”det men-
neskelige Sjæleliv i en saadan Form, at den kan blive tilgængelig for almindelige Læsere”, 
som A. Thorup skrev i en anmeldelse i Dansk Seminarieblad: ”Forfatteren har Evnen til at 
skrive populært og klart, samtidig med at han skriver interessant og fængslende”. Meget har 
åbenbart ændret sig siden dengang, for en moderne læser ville finde Næsgaards bidrag til den 
filosofiske psykologi for omtrent så ulæseligt som børsnoteringerne.   
 I forordet skriver han: ”Maaske lader Iagttagelsen sig lede uden større Modstand, naar 
det gælder at studere Sansefornemmelser. ... Ogsaa de oprindelige Følelser vil vor Iagttagen 
kunne føres over til. Skræk og Angst, Ømhed og Smil er ikke mere fremmede for vor Op-
mærksomhed, end at denne kan glide fra Bevægelserne, som Følelserne fremkalder, over til 
selve Følelserne. Ligeledes vil Vrede, erotisk Følelse og de øvrige oprindelige Følelser være 
tilgængelige for den forskende Iagttagen. Større Modstand gør vor sædvanlige Iagttagen der-
imod, naar man vil indstille den mod Begreber af alskens Art. ... Der fordres en vis Selvover-
vindelse for at kunne trænge ind i Studiet af disse Genstande og til Studiet af perifer og cen-
tral Bevidsthed, saa vel som til Iagttagen af de mangfoldige Bevidsthedsvirksomheder” 
(1919-2). Det kan være lidt svært at oversætte, men det betyder vel noget i retning af, at det 
er svært at tænke sig om. Folk vil hellere føle og sanse, end de vil tænke. Tænkningen var det 
primære felt for den psykologiske forskning. Det er fra den tid, de første intelligenstests 
stammer (Alfred Binets), og Næsgaard arbejdede i disse år på at udvikle psykotekniske prø-
ver og intelligenstests. Fra et foredrag, der blev refereret i Købstadsskolen, 6,2: 12-14, citeres 
han for slagordet: ”Den rette mand på den rette plads”. Han skrev ligeledes en artikel med 
titlen Anvendt Psykologi og Pædagogik, der blev publiceret i Dansk Seminarieblad, hvori han 
bebudede en revolution i folkeskolen: ”Skolens arbejde er i Færd med at blive omformet un-
der Indflydelse fra den anvendte Psykologi. Med simple Midler bestemmer denne, hvem der 
skal gaa i Skoler for særlig daarligt begavede Børn, og hvem der skal gaa i Normalskole, og 
ved lige saa simple Midler udtager den Børn til Skoler for særligt begavede Børn” (1919-8). 
Samme år, altså 1919, holdt Næsgaard foredrag i Foreningen for eksperimental Pædagogik 
om den anvendte psykologi. Han berettede om amerikanske og tyske undersøgelser over ar-
bejderes effektivitet og skoleelevers intelligens. Næsgaard blev stærkt engageret i Foreningen 
for Eksperimentel Pædagogik, som han var blevet medlem af allerede i 1915. I Denne for-
ening, der blev en af forløberne for de folkeoplysningsforbund, vi kender endnu i dag, som 
AOF og FOF, holdt Næsgaard adskillige foredrag. Han arrangerede studiekredse og skrev 
artikler til de årbøger, som foreningen udgav.  
 I et brev fra 1920 til søsteren Ane Johanne fortæller Sigurd om et arbejde, han har påta-
get sig med at skrive artikler til et leksikon. Det var forlæggeren Karl Meyer, der var i færd 
med at udarbejde et konversationsleksikon i fire bind, der skulle bære hans eget navn. Næs-
gaard bidrog med artikler om psykologiske og filosofiske emner. De er ikke signerede, men 
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når man læser dem, er man ikke i tvivl om, at det er Næsgaards særlige ordvalg og skrivemå-
de. Brevet var ikke dateret, men da der samtidig omtales et studenterforeningsjubilæum, er 
det sandsynligt, at det drejer sig om 100-året for Studenterforeningens stiftelse, og brevet kan 
således dateres til året 1920. Sandsynligheden for, at dette årstal er det rigtige, støttes af, at 
Meyers Leksikon udkom året efter.  
 ”Rosengaarden 14. Kære søster; Til Lykke med Fødselsdagen – og Tak for de Herlige 
Strømper, som du sendte mig. Jeg gad vide, hvordan I egentlig lever deroppe i de Egne – det 
vilde sikkert forfriske mig – selv sidder jeg til op over Ørene i Manuduktion, jeg har mange 
flere Studenter end ellers, saa hvis Undervisning kunde skabe Velstand, saa maatte jeg blive 
velstaaende. I min Fritid, d.v.s. Søndag Eftermiddag, naar jeg har gaaet Tur, skriver jeg Lexi-
konsartikler om filosofiske Emner en halv Snes større eller mindre Artikler hver Dag, og der-
for er jeg ogsaa ganske ødelagt. Nu er det Lørdag aften, mine Studenter har været særligt 
dovne i Dag, i Anledning af at de har Valg i Studenterforeningen – og dette Valg er et jubi-
læumsvalg, derfor summer det af Halløj fra Morgen til Aften, og de har bestilt meget lidt her. 
Min Kone og lille Else skal paa Feriekoloni den 9. maj, og jeg skal da være Enkemand indtil 
Sommerferien. – Vi har ingen Pige længere end til den niende Maj, og derfor skal vi paa jagt 
efter et Menneske, som vil styre vort Hus efter Sommerferien, for gode Ord og god Betaling. 
Saa travlt havde jeg i Paasken, og saa højt gik Bølgerne herinde, at jeg glemte baade Fasters 
og Søsters Fødselsdagsbrev indtil for nogle Dage siden. Mit forbandede Lexikonskriveri hav-
de taget hele min Energi og min Hukommelse. Men jeg maa se at faa dem sendt en Skrivelse, 
ellers er jeg bange for, at jeg faar paa kistelåget af dem begge, formodentlig venter jeg til 
efter den femtende Maj – da skal jeg nemlig til at være færdig med en Del af mine Studenter, 
Exammen begynder da at tynde ud paa dem, da der gaar en halv Snes op hver Dag. I øvrigt er 
jeg ganske uvidende om, hvordan mine Søskende har det. Hvis du kan faa Tid, fortæl mig saa 
bare to ord om dem – men helst flere, hvis du ved mere, jeg længes efter at høre noget til Fa-
milien. Kan du ikke gaa op hos søster i Ålborg og fortælle hende, at jeg ikke har glemt hende 
– du kommer jo nok derind en Gang i nær Fremtid. Hils dine Børn, Jens, Jakob og hils gamle 
mange Gange fra os alle tre – og hils ovre i Korsborg fra os, Else snakker meget ofte om Ma-
rie, som er hendes første Minde. Din hengivne Broder, Sigurd”. 
 I disse leksikonartikler kan man læse mangt og meget, der giver os et billede af, hvor-
dan Næsgaard opfattede verden omkring sig, hans forestilling om, hvad filosofi og psykologi 
skulle handle om. Der var også artikler om Høffding og Lehmann. Næsgaard skriver om 
Høffdings etik og hans håb til det verdensomfattende ”Humanitetsrige”, som han bekendte 
sig til. Interessant er Næsgaards artikel om Bergson (1859-1941), som vi skal høre mere om 
længere fremme. Her bliver han nærmest latterliggjort; Næsgaard skriver, at Bergson har 
”vundet et stort Auditorium, ikke mindst i den mondæne Dameverden, og hans Anskuelser er 
blevet Genstand for interesseret kommenterende og kritiserende Karakteristik og Diskussion” 
(1920-4, Bind I, s. 237). Det mest påfaldende var imidlertid, at Næsgaard kun skrev en meget 
kortfattet artikel om Lehmann.  
 ”Den 26. September 1921 døde Professor Alfr. Lehmann, Nordens betydeligste Eks-
perimentalpsykolog, … ungdommelig hidsig til det sidste for at løse psykologiske problemer, 
med særlig Forkærlighed for Emner, der havde praktisk Interesse. ... Nu er Alfr. Lehmann 
død, netop som han var i Færd med at skulle vise, at hans Forsknings store Materiale af Teori 
skulde være i Stand til at bære en Teknik” (1921-1; 1921-2). Sådan skrev Næsgaard i sine 
mindeord om sin læremester. Lehmann døde på et ubelejligt tidspunkt for Næsgaard, for gan-
ske vist havde han en position som Lehmanns første assistent, og det lå i kortene, at han skul-
le overtage Lehmanns professorat. Men Næsgaard sad endnu og arbejdede på sin disputats, 
og den var en forudsætning for en ansøgning. Et forbillede og ideal forsvandt for Næsgaard, 
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og han var igen på egen hånd. Han var ganske vist på vej til at blive doktor i filosofi, og ud-
sigten til at blive indlemmet i klubben af rigets lærde var forestående. Men den tre år yngre 
Edgar Rubin stod stærkere. Han var allerede i 1915 blevet doktor i filosofi på en afhandling 
om Synsoplevede Figurer. Studier i psykologisk Analyse. Dette værk havde vakt berettiget 
opsigt og havde gjort ham til en oplagt kandidat til en professortitel. Rubin skrev i øvrigt også 
en nekrolog, men ventede med at publicere den. Om han tøvede for ikke at skabe problemer 
for sit kandidatur, eller om han anede, at hans ord var profetiske, er ikke til at sige. Men på-
faldende er det, at det, han skrev om Lehmann, kunne være genbrugt 30 år senere ved hans 
egen afgang: ”... Lehmanns Teori er for Tiden ikke Centrum for Diskussionen. Men det er 
muligt, at naar Forskningen igen gaar andre Veje, man da i Lehmann – trods en Del, der er 
tidsbestemt – vil se den store Foregangsmand” (Rubin 1926, 414).  
 Konkurrencen mellem Rubin og Næsgaard havde stået på i årevis, som det fremgår af 
et brev til søsteren, som Næsgaard skrev i 1913: ”Nu i år skulle jeg så gøre samme spring 
som han. En pengemangel hindrede mig i at studere, da jeg skulle, og strid inden for universi-
tetets vægge har vel bidraget sit, og så blev jeg bagefter denne gang. Om det nogen sinde kan 
oprettes helt – ja, det ved jeg ikke. Jeg lever jo kun een gang, og når man hæmmes, kommer 
der andre i mit sted. Der er mennesker nok, der har tid og råd og evner. En situation, som 
aldrig kommer igen i min levetid, så at jeg kan benytte den, er nu forsvunden”. Næsgaard 
måtte acceptere at Rubin satte sig til rette i professorstolen. Rubin var måske ikke den værste 
at have som modstander, og måske blev det Næsgaards held, at Rubin fik jobbet. A blessing 
in disguise, som englænderne siger. Var det blevet Næsgaard, der havde sat sig i Lehmanns 
stol, ville han være blevet bundet på hænder og fødder i et stift universitært system, og så var 
denne biografi næppe blevet skrevet.   
 I 1890 havde Knut Hamsun skabt et nyt emne for romanen ved at flytte fokus fra de 
ydre begivenheder til et studie af bevidsthedens fænomen. Et årti senere arbejdede Edmund 
Husserl på at videnskabeliggøre denne fokusændring, hvilket mundede ud i værket Ideer til 
en ren fænomenologi og en fænomenologisk filosofi. Det var udtryk for en tilsvarende idéhi-
storisk bevægelse, der lå bag Henri Bergsons værk: Det umiddelbare i bevidstheden. Her stu-
derede han bevidsthedens strømmende bevægelser, som blev mode i litteraturen. Bevidsthe-
den var således blevet genstand for alles opmærksomhed: Man vendte blikket mod be-
vidstheden og dens funktion, omtrent som hvis man i stedet for at glo den vej, alle andre glor, 
vender blikket mod den gloendes måde at glo på. Det var disse idéer og tanker, der var forud-
sætningen for Næsgaards valg af emne for sin disputats.  
 Den 7. februar 1922, samme år som Høffding udgav de sidste bind af sin store filosofi-
historie, og samme år som Niels Bohr modtog Nobelprisen i fysik, blev Næsgaards afhand-
ling af det filosofiske fakultet antaget til forsvar for doktorgraden. Nogle dage senere kunne 
man i Nationaltidende læse, at den forestående filosofiske professorkonkurrence havde bragt 
fart i de filosofiske doktordisputatser: ”På Tirsdag vil som omtalt den ene af konkurrenterne, 
mag. Brandt disputere for Doktorgraden – med Professorerne Høffding og Kuhr som oppo-
nenter – og desuden har Fakultetet i disse dage antaget en Afhandling af en anden konkurrent, 
magister Næsgaard, om Bevidsthedens Form til forsvar for Graden. Antagelig er det Menin-
gen, at ogsaa denne Disputats finder sted inden Konkurrencen” (Nationaltidende den 11. feb. 
1922, s. 5). Efterfølgende kunne man i universitetets årbog fra 1922 læse, at ”Mag. art. Si-
gurd Næsgaard (magisterkonferencen i filosofi dec. 1915) forsvarede den 11. april 1922 sin 
for den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling Bevidsthedens form. Paa embeds vegne 
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opponerede professorerne H. Høffding og V. Kuhr, af tilhørerne Professor Wimmer” (Uni-
versitetets årbog 1920-23, 188). 6 
 Det var på den tid almindeligt at bringe fyldige referater fra en disputats i dagbladene. 
Brandts disputatsforsvar fra slutningen af februar fik en smuk omtale. Opponenterne havde 
rost afhandlingen, og hele forløbet havde bekræftet den akademiske ordens hævdvundne 
principper. Men sådan gik det ikke til den 11. april i Universitetsannekset i Studiestræde 6. 
Den dag krakelerede den akademiske emalje, der blandt andet kom til udtryk i en meningsud-
veksling, som ikke blev nedfældet i Universitetets årbog. Ifølge Politikens referat kom det til 
et heftigt mundhuggeri mellem Næsgaard og Høffding.   
 ”Doktorranten paa Katetret er ingenlunde trykket af Berømtheden nede paa Gulvet. 
Han svarer bravt igen. Stundom taler de begge på een gang” (Politiken den 12. april 1922, 
sign. ”Professeur”). I Nationaltidende fra den 12. april får man et mere fyldigt billede af be-
givenheden: ”Den levende Interesse, hvormed Mag. Næsgaards filosofiske Disputats om Be-
vidsthedens Form var imødeset, havde givet sig Udtryk i et overflydt Auditorium. Paa de 
reserverede Pladser saas professorerne Dines Andersen, Wilkens, Bentzon, Drachmann, 
Arup, Johs. Pedersen. Docent Dr. Hans Brix. Doktorerne Kortsen, R. H. Pedersen, Osc. Han-
sen, Brusendorff, Norin, Rubin, Rubow, Axel Dam m. fl. Handlingen indledes af Dekan, 
Prof. Vald. Vedel. Præses indledede med en almindelig Oversigt over Vanskeligheder og 
Problemer i Psykologien og omtalte, hvorledes Interessen for visse af disse Problemer havde 
ført ham bl.a. til Doktordisputatsen, hvis Hovedsynspunkter han desuden skitserede. 
 Den første officielle Opponent var Prof. Har. Høffding. Der indledte med at bemærke, 
at det kun havde været under indtryk af stor Betænkelighed at han havde stemt for Antagel-
sen af denne Afhandling. Naar han alligevel havde gjort det, var det væsentlig af to Grunde: 
Forf. havde for første Gang i vor Litteratur fremdraget Modsætningen mellem to ledende 
psykologiske Retninger, og desuden havde han vist ikke ringe Skarpsindighed bl.a. i Karak-
teriseringen af visse sjælelige Funktioner. Saa kom Kritikken af Bogen – suaviter in modo, 
fortissime in re. 7 Gang paa Gang rullede fornøjelige Latterbølger gennem Auditoriet, og 
Gang paa Gang stod Præses og Opponent i bestemt Modsætning. Somme Tider saa det næ-
sten ud som en Opposition af Præses mod Høffdings Psykologi. Slutningen af Prof. Høff-
dings Opposition var en Anerkendelse – med Moderation. Præses manglede ikke idéer. Be-
greber og Ord (desværre), og han havde altid ”Dampen oppe”, kun en Gang imellem lod han 
den slippe ud paa urette Tid og Sted, f. Eks. i Dagspressen. Præses takkede hjerteligt og 
smukt”. 
 Præses førte sit forsvar over i et angreb ved at udfordre Høffdings psykologi: ”Det vi 
ser, når vi iagttager, er i sig selv et udtryk for bevidsthed, og det er denne bevidstheds funkti-
onsmåde, jeg har søgt at skildre. Psykologisk videnskab kan dog ikke være begrænset af en 
doktrin. Jeg har søgt at skabe en psykologisk teori ved at konstruere en model, der er bygget 
på en analogi til sprogets grammatik. Bevidstheden er”, fortsatte Præses, ”en slags selvorga-
niserende maskine, der betjener kroppens ønsker og følelser. Jeg har været inspireret af Kants 
forstandsformer eller kategorier. Det vil sige strukturer som tid og rum, som kan opfattes som 
grundelementer i det mentale apparat. En psykologi, der bygger på Kants metafysik under-
støttet af grammatikkens styrende funktion, er det, som ligger til grund for erkendelsen. Der-
med har jeg fundet frem til, hvordan bevidsthed, begreber og begrebernes empiriske genstan-
de er relaterede til hinanden. Man kan derfor tale om tre hovedindstillinger, den teoretiske, 

 
6 I 1995 udkom tidsskriftet Psyke og Logos med et temahæfte om bevidsthed. I en stort anlagt oversigtsartikel introducerede 
Boje Katzenelson begrebets historiske udvikling. Det er derfor ejendommeligt, at Næsgaards disputats end ikke blev omtalt.  
7 Kraftigt i sagen (realiteten), blidt i formen. 
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den praktiske og den fantaserende indstilling”. Herefter fortabte Præses sig i detaljer, som 
hægtede de fleste af, at dømme efter forsamlingens urolige tavshed. Han talte om fornemmel-
ser, følelser og stræben, og han brugte begreber som genstandsindstillere: indstillerstillingen, 
beskriverstillingen og forenerstillingen. Disse fire positioner udgør det for bevidsthedens 
form. Med dette apparat projiceres de psykiske kategorier så at sige ud på virkelighedens 
skærm. Det psykiske apparat fungerer således: ”Peter er syg”. I denne sætning er ”Peter” ind-
stilleren, beskriveren er ”syg”, mens begrebet ”er” har forenerstillingens funktion. Bevidsthe-
dens form er med andre ord struktureret som sprogets grammatik. 8 
 ”Saa mødte Prof. Wimmer som Opponent ex auditorio. Han havde, oplyste han, som 
Psykiater læst Bogen med Interesse og haabet at høste Belæring. Han indrømmede, at man 
var fristet til at supplere de tre kendte psykologiske Grundelementer med et fjerde og femte. 
Han rejste sig i sin fulde højde, og med forkynderstemme ankede han over afhandlingens 
mangel paa Eksperimentmateriale. Endelig fulgte Prof. Kuhr, hvis utaknemmelige Lod det 
var at tale sidst. Han holdt sig i det store og hele til Enkeltheder i Præses’ bog, sproglige Ting 
– naturligt nok, blandt andet en uheldig Gengivelse af det tyske ”Verlangen” ved ”Forlan-
gen”, en Del mindre Unøjagtigheder, derunder Kommafejl etc. Vigtigere var det, at han hæv-
dede, at Præses ikke havde skelnet mellem Psykologi, Logik og lingvistik med tilstrækkelig 
Skarphed. Hvis man skulle tage Præses på ordet, skulle man jo med adjektiverne kunne juste-
re på følelseslivet! Han fandt desuden en komisk modsigelse mellem den forankring, som 
genstandsindstillingen måtte have, som svarede til de kategorier, hvori man søger at indpasse 
koordinaterne til den reelle begivenhed.  
 Alt i alt var den Modtagelse, Magister Næsgaards Bog fik, ret anerkendende og mere 
elskværdig, end man maaske kunde være tilbøjelig til at vente. Handlingen sluttede først 
langt ud paa Eftermiddagen” (N. 1922). Men selv om begivenheden måske ikke sluttede helt 
så godt, som Næsgaard kunne have ønsket det, så var det dog godt, den sluttede, og det gjor-
de den med den pondus, der står som garant for den akademiske omgangstones faste struktur. 
Næsgaard fik det sidste ord ved at beklage, at ingen af opponenterne havde vist, at de havde 
forstået, hvad disputatsen drejede sig om.   
 Næsgaard kunne med sin nye titel i behold se frem til konkurrencen om professoratet, 
der skulle finde sted i maj måned. Uheldigvis for Næsgaard sad Starcke i bedømmelsesudval-
get, og det blev den anden kandidat, den ni år yngre Fritjof Brandt, der blev professor (Uni-
versitetets årbog 1920-23, 140; Dansk biografisk Leksikon, bind 17, 1934, 326-27). Alligevel 
havde Næsgaard grund til at være tilfreds. Med doktorgraden havde han nået sit store mål. 
Mens han ventede på, at en stilling på Frue Plads skulle blive ledig, fortsatte han med at ma-
nuducere studerende til filosofikum i sit hjem kun få skridt fra universitetet. 
Kort efter erhvervelsen af doktorgraden fik Næsgaard anledning til at gøre status. Der skulle 
nemlig i efteråret, i anledning af Hans Majestæt Kongens fødselsdag den 26. september 1922, 
udkomme et festskrift fra Københavns Universitet. Det var hensigten, at dette skrift skulle 
indeholde nogle selvbiografiske skitser skrevet af årets nyantagne doktorer. Her finder vi 
også Næsgaards bidrag: ”Sigurd Næsgaard er født d. 25. Febr. 1883 som Søn af afdøde 
Gaardejer Martin Næsgaard og Hustru Else Margrethe Larsen. Efter at have taget Lærerek-
samen i 1905 var jeg en kort Tid Højskolelærer. I 1908 tog jeg klassisk-sproglig Artium og 

 
8 Disputatsens idé var således relateret til tidens lingvistisk. Viggo Brøndal, der var professor i romansk filologi, og hans 
kone Rosally Brøndal, der begge blev medlemmer af den i 1931 stiftede lingvistklub, var venner med Næsgaard. De modtog 
et signeret eksemplar af disputatsen, som, at dømme efter deres efterladte bo, ikke blev læst. 
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begyndte i 1909 at studere Filosofi. Efter Magisterkonferensen i 1915 fortsatte jeg med en 
Række Analyser, som jeg havde begyndt i 1912, men begyndte først en Offentliggørelse i 
”Kortfattet Sjælelære” 1919. En enkelt af denne Bogs Ideer søgte jeg at belyse Nøjere i Af-
handlingen ”Bevidsthedens Form”, for hvilken jeg erhvervede Doktorgraden April 1922. 
Kort forinden udkom ”Fantasien”. Foruden disse tre Bøger har jeg skrevet nogle Af-
handlinger og et Par Pjecer. Under hele min Studietid har jeg været meget optaget af Lærer-
arbejde, indtil 1910 ved de Kjøbenhavnske Kommuneskoler og derefter som Manuduktør til 
Filosofikum. Jeg er gift med Anna Gade, Datter af afdøde Gaardejer Søren Gade og Hustru 
Else Odgaard. Vi har to Børn” (1922-5). 
 Den første sommer efter disputatsen havde Vrå Højskole 50-års jubilæum, og Næs-
gaard blev opfordret til at skrive en artikel til det festskrift, der skulle udkomme til anlednin-
gen. Her fik Næsgaard mulighed for at vise sin taknemlighed over for forstander Terkelsen. 
Den mand, han kunne takke for, at han overhovedet kom i gang med en akademisk løbebane. 
Ellers havde den nye doktor travlt med at se fremad. I de første par år af 1920’erne produ-
cerede han et par værker, der lå i forlængelse af emnet for disputatsen. Allerede i januar 1922 
udkom Fantasien. Året efter udkom Viljen, og i 1924 Begrebet.  
 Næsgaard ville befæste sin position med disse små filosofiske publikationer. Det gjaldt 
om at producere noget, hvis man skulle gøre sig håb om at komme i betragtning ved en kon-
kurrence om et kommende professorat. Man måtte markere sit felt i forhold til konkur-
renterne. Her spillede han på to heste, for i sine filosofiske værker lagde han vægten på det 
teoretisk-metodiske, i smuk forlængelse af den tradition som Høffding havde skabt, mens han 
i sine artikler beskæftigede sig med eksperimentalpsykologien, der jo havde været Lehmanns 
metier, og langt hen i 1920’erne kan vi finde artikler i fagblade skrevet af Næsgaard om sko-
lepsykologiske undersøgelser, intelligensprøver og lignende. Selv om der var tale om et fag-
ligt filosofisk forfatterskab, kan man hævde, at Næsgaard gjorde sig anstrengelser for at skri-
ve alment. Det var kritikerne i det mindste enige om.  
 Han demonstrerede i disse små publikationer et kendskab til tidens psykologiske og 
filosofiske diskussioner. Her og der møder man et frisk indslag eller en morsom bemærkning 
til illustration af synspunkterne. Næsgaard betonede det praktiske og konkrete, alligevel for-
nemmer man, at der er langt fra hans skrivebord til den realitet, han skriver om. Tidens posi-
tivisme havde fået et sikkert tag i ham. Man spørger sig selv som læser af Fantasien, om man 
bliver klogere? Erfarer vi her om fantasiens rolle i det videnskabelige forskningsarbejde? Jo 
og nej, selv når inspirationen er hedest, er behandlingen af stoffet påfaldende fantasiløs. Man 
kan synes, at det er ejendommeligt, at Næsgaard ikke inddrager kunsten i behandlingen af sit 
stof. Det er i det hele taget ikke fantasien, der folder sig ud i denne bog. Her er ingen tankens 
himmelflugt, her er der ingen foruroligelse eller fortryllelse. Ingen antydning af leg med mu-
lig- eller umuligheder. Her er kun en tør og mærkværdig, nøgtern og upersonlig skildring, 
skrevet i hans eget særlige fagsprog. 
 Ikke desto mindre rummer Fantasien personlige brændpunkter, der løb ham i pennen, 
mens han skrev. For et eksempel anføres det, at mennesket i kraft af en vis ejendommelighed 
ved følelseslivet, nemlig at en følelse som vrede ikke sådan uden videre kan afbrydes, tvinger 
”Individets arbejdende Bevidsthedsformer til at fantasere i Stedet for at tænke og ville” (88). 
Skal det forstås sådan, at vreden styrer opmærksomheden i retning af at fantasere og derved 
lægge låg på viljen? Bort set fra at det kan være svært at skelne mellem fantasi og vilje, ville 
vi jo gerne vide, hvad det var, Næsgaard kunne blive så vred over, at fantasien var den eneste 
redning. ”Fantaseringen vil kunne fremkalde en Række Lystfølelser eller dog Følelser, i hvil-
ket Behaget har Overvægt, og idet disse Følelser bliver forbundne med bestemte Fantasier 
forvandles de til Genstandsindstillere” (89). Næsgaard havde for øvrigt næppe mulighed for 
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at erkende, at overflod kan sløve fantasien, som man kan se det hos børn, hvis børneværelser 
er så overfyldt med legetøj, at det dræber deres fantasi. Næsgaard, der var velorienteret i den 
samtidige europæiske filosofi, kendte tilsyneladende ikke den spanske filosof José Ortega Y 
Gasset (1883-1955), der skrev om fantasien på grundlag af en skelnen mellem krop, sjæl og 
ånd. Ud af denne opdeling viser det sig, at fantasien spiller en påfaldende hovedrolle, idet den 
skaber trangen til sport, altså atletik, løb og sportslige kampe, som i det antikke Grækenland. 
Ortegas pointe er da, at filosofi er en sport! Filosofien er således organisk begrundet og ud-
tryk for en legemlig trang. For Ortega er filosofi den mest fantastiske form for sport. På 
samme måde som et menneske kan føle en trang til at bevæge sig sportsligt, kan dets fantasi 
føre til en trang til at filosofere. 
 I Viljen tilslutter Næsgaard sig Spinozas filosofiske liberalisme: ”Individets Stræben 
kan være væsentligt behersket af Begreberne, saa at det bliver Tanken, der bestemmer Ener-
giudløsningen”. Altså tænkningen behersker temperamentet! Der ville være mange ægteska-
belige uoverensstemmelser, der ville ende anderledes, hvis det var rigtigt. Hvem vil ikke ger-
ne kunne beherske sig selv – bag efter. Man fornemmer jo, at Næsgaards verden helt fra be-
gyndelsen var præget af kamp og konflikt, og hans bedre begavelse har nok kunnet hjælpe 
ham, men har også skabt ham fjender. Og måske har der i barndommen været situationer, 
hvor han ikke kunne beherske sig. Det lykkedes åbenbart først gennem en filosofisk selvdi-
sciplinering. Han har med andre ord brugt sin gode forstand til at hævde sig over for brødre-
ne, og de har hadet ham for det. Man kan heller ikke sige, at han var vellidt på universitetet. 
Viljen er ifølge Næsgaard som en urkraft. Man kan beundre en viljestærk person, men beun-
dringen er afhængig af det, han udretter med sin vilje. Man kan for eksempel beundre Napo-
leon for hans sejre, men man kan også finde hans kynisme afskyelig. Viljen må altså forstås i 
sammenhæng. Man erfarer intet om diskussionen mellem Luther og Erasmus af Rotterdam 
om viljens natur. Det kunne have været interessant at læse om den trælbundne vilje. I et værk 
af dette navn hævdede Luther, at alt, hvad mennesket gør, er forårsaget af faktorer uden for 
det selv, i den sidste ende er det Gud, som bestemmer alt. Dostojevskij kunne mere fordoms-
frit undersøge de problemer, som Næsgaard ifølge sin positivisme var nødt til at gå udenom. I 
Forbrydelse og straf møder man et ungt menneske med en stærk vilje og en tom pengepung. 
Denne uretfærdige tilstand fik Raskolnikov til at myrde pantelånersken, ikke kun for at kom-
me til penge, men for at bevise sin viljes overlegenhed og frihed. Han ville ikke lade sin vilje 
beherske af nogen moral. Det var en tanke, som Nietzsche sidenhen gjorde til kernen i sin 
filosofi. Alt var tilladt for den, der hersker, for han er, som i Det Gamle Testamente, hævet 
over al smålighed. Det er de beherskede, der er fulde af moralske kvababbelser. Det, der hav-
de gjort Raskolnikov til morder, gjorde Nietzsche til filosof. Begge kunne have udtrykt sig 
således: ”Den fri Vilje er en kraftig Vilje, og alle vurderer vi Viljekraft saa højt, at vi kan 
stille den op som Maal. Den viljekraftige Mand er Hersker over Tingene omkring sig. Han 
overvinder Besværligheder, som andre viger for. Han behersker sine Medmennesker og ska-
ber sig herigennem en Række Glæder og befrier sig for en Mængde Ubehag, som følger af at 
være svag”. Dette er imidlertid hverken Dostojevskij eller Nietzsche, men Næsgaard, der 
skrev sådan i sin bog Viljen (1923-3, 104). Dostojevskij fandt, at mennesket ikke har ret til at 
tiltage sig magt over et andet menneske. Men er det ikke en sådan ret Næsgaard tillægger 
manden med den stærke vilje? Og når Næsgaards skrev at ”den stærke Vilje maa være beher-
sket af Tanken” (ibid., 104) så er han for alvor rationalist, der gør tanken til herre. På den ene 
side lovpriser han viljen og beundrer dens styrke, men erkender, at den skal beherskes, ikke 
af moralen og ikke omsorg for medmennesket, men af tænkningen! Et synspunkt, der vel må 
klæde en filosof, for så vidt tanken er hovedsagen.  
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 Hvor Dostojevskij brugte Det Nye Testamentes påbud om næstekærligheden til at anvi-
se Raskolnikov en vej ud af forbrydelsen, stævner Næsgaard sin tankes almagt, samvittighed 
og vane, som skal anvise viljen sin rette plads. Næsgaard søgte at nå frem til det synspunkt, at 
tænkningen skal overtage den position, som de voksne havde i barndommen. Den ydre magt 
skal erstattes og forvandles til en indre magt, som ledes af tænkningen. Ikke noget dårligt råd, 
kunne man sige. Dostojevskij dramatiserede et moralsk problem, som Næsgaard filosoferede 
sig til. For øvrigt ville Næsgaard gerne illustrere sin tankegang ved at fortælle historier fra 
virkeligheden. Et af de mere kuriøse eksempler er hans overvejelser for og imod beslutningen 
om at cykle til Frankrig i sommerferien. Den problemstilling vendes og drejes til ulidelighed 
bogen igennem. Men hvad nu, hvis Næsgaard i stedet havde diskuteret sin teori ud fra Rasko-
lnikovs position og havde taget stilling til overvejelserne om at ville myrde den gamle pante-
lånerske? Meget havde formentlig set anderledes ud, hvis danske filosoffer i det hele taget 
havde brugt deres kræfter på at diskutere faktiske og påtrængende menneskelige problemstil-
linger i stedet for at skrive lærde afhandlinger om påtænkte cykelture og den formodede eksi-
stens af gyldne bjerge.  
 Næsgaards filosofiske forfatterskab præsenterer os ikke blot for en teori om bevidst-
heden og dens sproglige struktur. Man møder tillige filosoffen og psykologen Sigurd Næs-
gaards private verdensbillede og de problemer, han bar på. Man får indtryk af en selvbevidst 
mand, der havde slidt for de indsigter, han var nået frem til. Overalt understreger han betyd-
ningen af selvstændighed og selvstændig iagttagelse, samtidig med at man mærker en vis 
krampagtighed, der næppe kan skyldes andet, end at positivismen førte hans pen. Og så er det 
jo smukt, at han betoner tankens førerposition over for viljen, som det vel også sømmer sig 
for en tænker. Næsgaard gennemførte i øvrigt sit forsæt om at køre på cykel til Frankrig. Det 
kan man se af et postkort, han sendte hjem til søsteren. Det er poststemplet i Belgien, og kor-
tets tekst giver os oplysninger om en etape i hans helt private Tour de France. 
 To år efter disputatsen blev Næsgaard ansporet endnu en gang. Det begyndte med en 
sag om en eksamination i sommeren 1924, hvor Professor Kuhr ”havde gennemheglet en 
student i en time, hvorefter han havde ladet ham dumpe”. Senere havde professoren ladet 
nåde gå for ret og havde tildelt kandidaten en karakter, han lige netop kunne bestå på. B.T. og 
Studium havde fået nys om sagen, og historien var blevet bekræftet af professoren. Denne 
begivenhed havde udløst et krav om censorer til filosofikum, og det var i denne situation, at 
Næsgaard reagerede. Hans kritik blev fulgt op af et interview i Studium med Kuhr: ”Vi hen-
vendte os i Søndags til Professoren og bad ham udtale sig. – Jeg er meget glad over, at De 
henvender Dem til mig, sagde Professor Kuhr, … Det er rigtigt, at vedkommende Student fik 
en Karakter, der var for ringe til, at han kunde bestaa” ... ”Den følgende Dag bragte Bladet en 
Meddelelse om, at det naturligvis var en Misforstaaelse, hvis man havde troet, det var muligt 
at dumpe til filosofikum – saadan noget lignende lød det vist – og at jeg da ogsaa hen paa 
Dagen, da eksaminationen var overstaaet, havde kaldt den paagældende Student til mig og 
givet ham et tg” (Studium 20. juni 1923). 
 Kuhrs udtalelser fik Næsgaard til skrivemaskinen. Han, der i forvejen nærede mistillid 
til Kuhrs faglige dømmekraft, betænkte sig ikke og gik til angreb med slagkraft, der ikke stod 
tilbage for offensiven i 1916. Men Næsgaard tog alle tre professorer med i sin kritik. Det dre-
jede sig om Starcke, Kuhr og Brandts lærebøger i logik. Næsgaard skrev: ”Fælles for de tre 
Professorer er det, at de har skrevet en Logik, og disse Logiker skal jeg berøre kort her”. ... 
”Prof. Brandt lægger megen Vægt paa, at han har skrevet en formel Logik, ikke en real, nem-
lig en Erkendelseslære. Imidlertid: Saasnart Professoren lukker sin Mund op om Logikkens 
Genstande, Begreber, Domme, Slutninger og de logiske Grundsætninger, taler han kun om 
real Gyldighed”. At der ved en sådan sammenblanding af formel logik og realiteterne kan 
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udvikle sig en ganske fornøjelig modsætning, var Næsgaard tilsyneladende den eneste, der 
havde blik for. At formel logik ikke har noget med realiteterne at gøre, fremgår af følgende 
anekdote fra en langt senere tid fortalt af Victor Borge: I et fly på vej for Australien til USA 
opstår der vanskeligheder med en motor, kaptajnen beroliger passagererne med, at det kun 
ville medføre en mindre forsinkelse. Efter endnu en times flyvning sætter en anden motor ud. 
Passagererne får denne gang samme forklaring. Blandt passagererne var en dame, for hvem 
logikken var mere overbevisende end realiteterne. Hun udbrød ved efterretningen om den 
anden motors nedbrud: ”Så må vi håbe, at den sidste motor ikke også sætter ud, så vi skal 
blive hængende heroppe hele natten”. 
 Måske havde denne ældre dame som ung lært formal logik hos en af professorerne ved 
det filosofiske fakultet i København. ”Og nu til Professor Kuhrs Logik”, fortsatte Næsgaard. 
”Denne bog er ikke engang halvt saa stor som Brandts Logik, skrevet i et rædselsfuldt Sprog 
og væsentlig et Plagiat af første Del af A. Sidgwicks Logik”. ... ”Ved Professor Starckes Lo-
gik skal jeg begrænse mig til en Bemærkning om den syllogistiske Slutning. ... Lige fra Mid-
delalderen har man fremstillet de syllogistiske Slutninger paa en bestemt Maade, i Følge 
hvilken der kun er nitten Syllogismer, som ejer Konklusioner, og Tusinder Studenter, ogsaa 
tusinder herhjemme, har lært disse nitten paa Remse. Professor Starcke har lavet det Genis-
tykke at fremstille hveranden af disse Syllogismer urigtigt, hvilket vilde svare til, at Skoledi-
rektøren for Kjøbenhavn udgav den lille Tabel saaledes, at hveranden af Tabellerne var fejlt 
udregnede, og fordrede denne lært af Børnene i Kjøbenhavns Kommuneskoler”. ...   
 Næsgaard sluttede sin kritik af med følgende salut: ”Der er ingen Tvivl om, at der her 
er en alvorlig Opgave for Censorer. Disse tre forvirrede Logiker, der i øvrigt skriger imod 
hinanden, kan ikke forblive Universitetslærebøger, hvis Logik ikke skal blive et andet Navn 
for den rene Forvirring og aandelig Uformuenhed. Og Censorer kan gøre et Arbejde her. De-
res Nærværelse bliver altid noget af en Kritik for Eksaminatoren, saa at denne ikke længere 
krampagtig kan fordre egne Skrifter gengive nøjagtigt. Og Censorerne kan gøre opmærksom 
paa, at visse Lærebøger er for slette til, at de kan bruges ved Undervisningen. Det maa derfor 
sikkert være i Universitetets som i andres Interesse, at der indføres Censorer ved Filosofi-
kum” (1924-1). Alle holdt vejret efter den salut. I redaktionen på Studium brugte man vente-
tiden til at øge spændingen. ”Her er taget en anden Side af Spørgsmålet op, en Side, som man 
ikke kan forbigaa i Tavshed, saameget mindre naar det er en Mand som dr. Næsgaard, der 
lægger hele sin videnskabelige Autoritet i Vægtskålen”.  
 Dekanen, professor Aage Friis, svarede på Studiums opfordring ved at udtale en bekla-
gelse af en kritik, som havde stemplet en professors arbejde som plagiat. Med andre ord, 
Næsgaard havde endnu en gang jokket i spinaten. Plagiat er vel heller ikke nogen forbrydelse 
og er langt mere udbredt, end man skulle tro. Således bedrev Brandes plagiat i stor stil, som 
Knudsen påviser i sin Brandes-biografi. Næsgaard blev yderligere ansporet af Friis’ bemærk-
ning og skrev en ny artikel, hvor han sort på hvidt påviste, at Kuhrs tekst var en oversættelse 
af en tekst skrevet af en englænder ved navn Sidwick: ”Hvor nær Professor Kuhrs Logik lig-
ger den unævnte Original kan man faa en Formodning om ved at sammenligne følgende en-
gelske Tekst med Professor Kuhrs Tekst”. Og ganske rigtigt kunne man på den ene side se 
englænderens tekst og på den anden side professorens oversættelse. Næsgaard opfordrer der-
på læseren til selv at afgøre, hvorvidt det drejer sig om plagiat (1924-4). Studium så sig nød-
saget til at beklage professor Friis’ tavshed og kunne indrømme Næsgaard en halv sejr: Som-
mereksamen ville blive gennemført med censorer (Studium 28. maj, 1924). 
 Endnu i 1926 greb Næsgaard pennen i filosofiens tjeneste. Det begyndte med en artikel 
i Quod Felix, hvor Næsgaard anbefalede, at ”Studenterne fik Lov til at gaa op til Eksamen 
paa Grundlag af andre Bøger end dem, Professoren læser over” ... ”Bestræbelserne for at tje-
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ne Objektiviteten medfører ogsaa en Kamp for at udelukke Tradition og Autoritet” (1926-16). 
Men, small wonder, heller ikke denne kritik virkede som en stillingsansøgning til et professo-
rat. Der skulle imidlertid gå endnu 40 år, før Næsgaards synspunkter blev taget alvorligt. I 
1971 blev filosofikum endelig nedlagt efter kritik af en student ved navn Villy Sørensen, der 
gjorde opmærksom på, at filosofferne havde haft så travlt med filosofiske skinproblemer, som 
ikke var problemer for andre end fagfilosoffer, at filosofikum havde overflødiggjort sig selv.  
 I 1926 døde Starcke. Næsgaard vejrede morgenluft og meldte sig i konkurrencen om 
det ledige professorat. Det viste sig, at han var alderspræsident i sammenligning med dem, 
han var i konkurrence med. Det var filosofferne Sven Ranulf (1894-1953) og Jørgen Jør-
gensen (1894-1969). Fagligt talt var Ranulf den mest oplagte kandidat, men han var ikke 
kommunist og var derfor uden chancer. Akademisk Ungdom havde lugtet lunten: ”Jørgensen 
menes at have de bedste chancer og kvalifikationer” (Akademisk Ungdom 1926, 16/7). Og 
ganske rigtigt, professoratet gik til Jørgensen. Han gjorde straks som sine forgængere: skrev 
en lærebog i filosofi til brug ved filosofikum: Filosofiske Forelæsninger som Indledning til 
videnskabelige Studier, et systematisk-encyklopædisk overblik over de enkelte videnskabers 
teorier og problemstillinger til brug ved filosofikum. Det viste sig, at Jørgensen havde meget 
mere på hjerte end sine forgængere, og hans bog svulmede op. I 1940’erne nåede udvidelsen 
af værket nye højdepunkter i en genudgivelse, der fik navn af Om psykologi på et biologisk 
grundlag. Det var en afhandling, der var så tung, at man så sig nødsaget til at anbringe den på 
nederste hylde, hvor man på grund af lumbago ikke kunne nå den. Onde tunger ville vide, at 
Jørgensens kæmpeværk var en krypteret fortegnelse over universitetets ansatte, der refererede 
til KGB, Sovjetruslands hemmelige efterretningstjeneste. Jørgensens biologiske psykologi 
var tykkere end Høffdings og mere fantasiløs, og var forældet, da den udkom. Jørgensen 
mente selv, at han havde brudt nye veje fra det punkt, hvor Høffding havde sluppet. Hvad 
Høffding angår, havde han nok at bestille ude i Æresboligen på Valby Bakke, og det var ham 
utvivlsomt en fornøjelse at konstatere, at alt forblev ved det gamle. Det kastede et klarere og 
smukkere lys over hans egen indsats. Den aldrende professor emeritus skrev for øvrigt med 
sympati om Næsgaards arbejder så sent som i 1926 i det amerikansk-engelske tidsskrift for 
filosofi The Monist, hvor han præsenterede den nyere filosofi i Norden (Det frie Blad nr. 27, 
1926). 
 Just hjemkommet fra en rejse i provinsen i det tidlige forår 1933 mærkede Næsgaard en 
vemodig tomhed ved gensynet med gaden og huset, han boede i. Datteren Else var den første, 
han traf, da han trådte ind i entreen. Mødet med hende beredte ham altid en glæde. Lå der i 
Næsgaards karakter en vis mistro, så kunne han over for datteren være oprigtig og utvungen. 
Han lod kufferterne bringe ind på sit kontor, hvorefter han indstillede sig på mødet med sin 
kone og dermed en uundgåelig skuffelse. Han opfattede det sådan, at han var den frisindede, 
og at det var hans kone, der var afvisende og snerpet. Else havde selv været i konfirmations-
alderen, da hendes far talte for de borgerligt konfirmerede hin forårsdag i 1931. Hun havde 
desuden deltaget i en studiekreds for unge mennesker, som faderen havde ledet. Han havde 
ikke nøjedes med at fortælle om bierne og blomsterne, men havde smidt en æske med præ-
servativer på bordet foran de chokerede unge mennesker. Den historie var ikke faldet i god 
jord hos Anna Næsgaard. Hun så med alvor på den slags, og det kom til konflikt mellem æg-
tefællerne. Anna havde ganske vist selv været en ”vild krabat”, da hun var ung, som Næs-
gaard yndede at minde hende om. Han rev hende adskilligt andet i næsen og kom med antyd-
ninger til den egentlige årsag til, at hun blev sendt til Amerika.  
”Der er ingen grund til at være så konfronterende”, sagde hun til sin mand. Der ikke var sen 
til at replicere: ”Hvad har gjort dig så snerpet? Du var da frisk på den værste dengang”!  
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”Jamen man har et ansvar over for sine børn, og jeg synes, du opfører dig som en gadedreng”. 
Den slags udvekslinger endte gerne uden forsoning. Og man får indtryk af en konflikt, der 
handlede om noget andet end de ord, de benyttede. Det førte til nye ærgrelser, der satte sig 
som en sten i skoen hos Anna, men i mindre grad synes at plage hendes mand. Han bar ikke 
nag, men når hun gik i rette med ham, reagerede han refleksmæssigt, og hvis han ikke ville 
udføre sin faderlige opdragelsespligt, allierede hun sig med sønnen, der måtte se sin far yd-
myget. Det var pinligt for Sigurd, og efterhånden trak han sig følelsesmæssigt på afstand af 
hende. Det blev det naturligvis ikke bedre af. Han undervurderede med stor sandsynlighed 
styrken af den frustration, der udgik fra en forsømt kvinde. Hun kunne dog stadig drille ham 
med, at han manglede psykologisk indsigt. Hans interesse for psykologien havde nok været 
ham et akademisk anliggende, noget, der havde mindre med hverdagen og livet at gøre. Fa-
milielivets vilkår og konflikter havde for den akademiske psykologi været uden interesse og 
forblev i det hele taget et lukket land for tidens psykologer. Det var svært at vende blikket 
mod alt det, der gør livet vanskeligt. Helt uden interesse havde det dog ikke været, som da 
han skildrede faderens rolle i familien: ”Den Rolle, som Faderen her begynder at overtage 
allerede i det andet Leveaar, ja maaske i Barnets første Leveaar, bevarer han i mange Tilfæl-
de hele Livet igennem. Han bliver mere og mere den hæmmende, hindrende, den, der sætter 
Bom for Børnenes Tilbøjeligheder. Tit bliver han ogsaa den straffende Magt, hvis Haand de 
frygter, og undertiden den vrede Person, hvis Nærværelse de gerne undgaar. Mere end Mode-
ren kommer han til at udtrykke det onde i Tilværelsen, og selv om Gud betegnes med Fader-
navnet, saa er ogsaa Djævelen Udtryk for en Del af hans Væsen”.  
Da Anna omsider kom ind i stuen, hilste hun ham, ikke uvenligt, men heller ikke hjerteligt. 
De kom dog ikke så tæt på hinanden, at hun kunne få lejlighed til at blæse røgringe i hovedet 
på ham. Hvordan var det gået, spurgte hun i et tonefald, der ikke nødvendigvis fordrede noget 
svar. Der var noget ved hende, der i stigende grad irriterede ham, noget, som han ikke helt 
forstod. Hun kunne gøre ham magtesløs, og han vidste ikke, hvad han skulle stille op. Han 
følte sig altid under anklage, som om det, han gjorde, ikke var godt nok. Det lå ligesom i to-
nefaldet, at der var noget, som han burde have gjort anderledes. Og jo, det var ham, der holdt 
hende på afstand. Det var ikke til at holde ud at mærke hendes kritiske blik og hendes irette-
sættelser. Han kom i tanke om noget, han havde hæftet sig ved, da han læste Tom Kristensens 
Hærværk. Et eller andet om Jastrau, der bliver spurgt, om han har sin mor endnu. Svaret pren-
tede sig ind i hans hukommelse: ”Nej”, svarede Jastrau, ”hun døde, da jeg var en lille dreng”. 
”Det var ikke så godt”, lød svaret. ”Men hvorfor ikke?” ”Fordi det er godt for en dreng at 
være vidne til den forvandling, der gør hans guddommelige moder til en almindelig kvinde”. 
Næsgaard følte sig ramt, men vidste ikke, hvad han skulle stille op med det. Han havde ingen 
erindring om sin mor, men nok om Maries snerpethed og faderens frustrationer. Når han 
tænkte på det, kunne han mærke en foragt og en trang til at spotte. Annas kvindelighed, som 
engang havde vagt hans begær, kunne ikke så meget andet end vække hans irritation. Hvorfor 
skulle hun demonstrativt indgyde ham den fornemmelse, at hendes opmærksomhed kun nå-
digst stod til rådighed? Han rynkede brynene og skævede hen til aviserne, som lå på køkken-
bordet, og svarede hende med enstavelsesord. Han var fast besluttet på ikke at lade sit gode 
humør ødelægge. Nu gjaldt det om at komme i gang med det arbejde, der skulle gøres. 
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Kapitel III: Virkelighedens åbenbaringer 
En tidlig forårsmorgen i 1923 kørte Sigurd Næsgaard til hovedbanegården i en taxa. Allerede 
ved nedgangen til perronen mødte han sine rejseledsagere Ragnhild Bjarke og hendes mand 
Alfred. ”En vidunderlig morgen, håber, I har nydt den?” hilste Sigurd muntert og bad drage-
ren vente. Han kendte Ragnhild fra sin tid som lærer i Københavns skolevæsen, hvor både 
Anna, Ragnhild og han havde arbejdet på den samme skole. Ragnhild havde allerede i efter-
året gjort Næsgaard opmærksom på, at der skulle afholdes en international friskolekongres i 
Montreux, og havde foreslået ham at tage med derned. Næsgaard havde så læst om det, men 
denne nye pædagogiske dille var ham lige lovlig vidtløftig. Man skulle lytte til barnet, var de 
nye slagord, og bevægelsen havde allerede opnået betydelig succes. Den var blandt andet et 
forsøg på opgør med den nationalisme og militarisme, som havde ført til den store krig. Nu 
satte denne nye pædagogiske bevægelse sig for at gøre op med den autoritære og nationalisti-
ske opdragelse. Men hvad var det for tøjeri? Desuden havde børn vel ikke skade af at kende 
deres plads. Beethoven havde jo ikke mistet sine skabende evner, fordi han havde fået øretæ-
ver som barn. Måske tværtimod. Og Mozart, der var blevet strengt opdraget, hans talent var 
åbenbart blomstret ved det. Desuden måtte man vel have noget at kæmpe for, og i sagens 
natur begynder man jo som den lille. Beethoven var vel aldrig nået så vidt, hvis han ikke 
havde fået ansporet sin trang til at kæmpe. Det havde tilsyneladende heller ikke hæmmet Al-
fred Lehmann, at han havde fået afstraffelse i skolen, fordi han var dygtigere end sin lærer. 
Næsgaards egen skolegang havde for øvrigt heller ikke været uden konflikter. Men han hu-
skede ikke sin far som hustyran og heller ikke sine lærere. Så nej, idéen om, at menneskene 
ville blive mere fredelige af en fri opdragelse, virkede ikke umiddelbart overbevisende. 
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 Dog en rejse til det sydlige Europa ville da for øvrigt være forfriskende oven på de 
mange års akademiske skoleridt. Desuden var han lige blevet far igen, og huset bar præg af 
det, og det kunne være hyggeligt med nogle dage sammen med Ragnhild og Alfred.  
”Jeg læste her til morgen om uroen i Tyskland. Man kunne frygte, at det kunne udvikle sig til 
en revolution. Der har været optøjer i Hamburg, og arbejderne har besat nogle vigtige stats-
bygninger. Gad vide, om myndighederne har styr på udviklingen?” 
”Det var også en unødig provokation, at franskmændene gik ind i Ruhr”, svarede Alfred. 
”Det har skabt vrede og forbitrelse, og det forstår man jo godt. Jeg sætter min lid til de tyske 
myndigheder. Det værste er inflationen, men jeg har forhørt mig, og det lader til, at vi kan 
bruge danske penge på rejsen”. 
 Da de var kommet ned på perronen, spurgte Ragnhild til, hvordan det gik på universite-
tet. Var der mon noget nyt?  
 ”Desværre. Mit store uheld var jo, at Lehmann døde uventet. Hvis han havde været her 
endnu, ville jeg have været sikker på at blive hans efterfølger. Nu blev det Rubin, og det er 
svært med ham. Han og jeg har aldrig kunnet enes. Men der skal nok vise sig noget, og jeg 
klarer mig endda. Det er ikke så dårligt at være manuduktør”. Og efter en lille pause fortsatte 
han: ”Jeg lever jo af at hjælpe de unge mennesker til at indterpe et stof, som i virkeligheden 
er ganske uforståeligt. Det er en lektie, de bare skal lære, som for eksempel hvis man skulle 
lære telefonbogen udenad”. Og han tilføjede med et smil: ”Der er hverken hoved eller hale i 
det. Men jeg ved, hvordan man gør det umulige muligt, og det er det, jeg lever af”. Næsgaard 
sukkede, som om han talte om en uhelbredeligt syg patient. ”Det de docerer på filosofikum 
har ikke meget med filosofi at gøre. Den lærdom, de unge skal tilegne sig for at bestå filoso-
fikum, er i virkeligheden en omgang kaudervælsk. Det er en hån, når man siger, at meningen 
er, at det skal bibringe de unge studerende det rette syn på videnskaben”.     
 Nede på perronen stod de mange togvogne, og forrest det vældige damplokomotiv, der 
pustede som en tyr, der skal i arenaen. Dragerne og budene løb frem og tilbage og DSB-
personale i sorte uniformer iførte flotte kasketter med potent svaj og forgyldte bånd gik om-
kring med embedsmandens højtidelige mine og hænderne på ryggen. Rejsende baksede med 
deres kufferter. En ung dame solgte cigarretter, chokolade og aviser fra en flad kasse, der var 
sikret en vandret position ved en strop om hendes hals. Denne platform havde undertiden 
kontakt med hendes fyldige barm, og det fascinerede Næsgaard. Omsider lød konduktørens 
afgangsfløjte, og den store sorte dampmaskine kvitterede med en søjle af røg og damp, der 
afløstes af et skingert hyl fra dampfløjten. De store hjul drejede langsomt ligesom med en 
majestætisk værdighed, mens dampen sprøjtede ud langs pumpestangen. Passagererne hæng-
te ud ad vinduerne. En tid lang kunne de pårørende følge toget i skridtgang, mens de vinkede 
ivrigt. Så tog farten til, og med ét blev alle stående for at vinke. Også avisdamen så efter to-
get. Næsgaard lænede sig ud ad vinduet i kupéen og fik et sidste glimt af hende. Således be-
gyndte rejsen hen over Sjølunds fagre sletter. Efter et par timer nåede de Korsør, hvor man 
skulle ud af toget for at gå om bord i færgen, der skulle bringe dem over Storebælt til Nyborg. 
Derfra gik det videre med tog til Strib. Endnu en gang måtte man lade kufferter transportere 
ud af toget. Med dragernes hjælp gik det rask hen til færgen ”Dagmar”, der lå med dampen 
oppe. Fra Fredericias banegård gik rejsen videre sydover til Hamburg. Der var en hektisk 
travlhed i den store banegårdshal. Folk kom og gik, der var velkomstscener med gensynsglæ-
de, og der var afskedsscenernes gråd og sorg. Dragere slæbte, mens dampen og soden blan-
dede sig med den fugtige luft. Revolution var der ikke meget af. Sent på aftenen nåede de 
Berlin.  
 Hele den næste dag havde de til deres rådighed. Denne imponerende storby, der var 
lagt an på at indgyde turisten respekt, havde storhed og majestæt over sig, som tonede diskret 
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nedladende ud fra de imposante bygninger fra kejserdømmets tid. Ikke så langt fra Branden-
burger Tor fandt de mindesmærket for Tysklands sejre over Danmark i 1864 og Frankrig i 
1870. Et svulstigt og hoverende monument, som det lille selskab så på med en blanding af 
foragt og afsky. ”Det var dog et forfærdeligt monstrum”, udbrød Næsgaard. ”Et levn fra den 
tyske imperialismes tid. Det står bare der og skriger til himlen med sit svulstige og vulgære 
formsprog, hoverende som et ucharmerende barn. Det stråler af Bismarck og tysk nationalis-
me. Men ligesom dette monument står i vejen for trafikken, står det i vejen for skabelsen af 
en ny tysk ånd befriet for imperialisme. Det nye Tyskland bør nedrive denne rædselsfulde 
skamstøtte og bekende sig til demokratiet og glæde sig over, at den store krig førte til neder-
lag, fordi det har medført, at Tyskland nu er længere fremme i den demokratiske udvikling 
end alle andre europæiske stater”. 
 Efter denne salut stod Næsgaard en stund og betragtede de mange kanonløb, der var 
rettet mod himlen. Han nød fornemmelsen af sine profetiske ord. Hvor megen angst havde 
han ikke udstået, hvor mange tanker havde ikke pint ham, da han som dreng hørte historier 
om krigen mod de tyske. Han mærkede, hvordan vreden brusede op i ham. Og han fortsatte: 
”Det er godt nok nemmere for mig at stå her, end det ville have været for min far. Han blev 
altid bevæget, når talen var om tysken og nederlaget i 64. Han kom sig aldrig over det, og han 
døde på et tidspunkt, hvor ingen kunne se en ende på Tysklands overherredømme”.   
”Din far var bonde i Han Herred, ikke sandt?”  
 ”Jo, og han døde allerede, da jeg var 12 år gammel. Det var i 1895. Jeg husker hans 
sorgfulde ansigt. Nederlagsstemningen fra 64 sad dybt i ham. Og da han døde, var der endnu 
ingen udsigt til en løsning på det sønderjyske problem”. Der stod Næsgaard en stund med 
hænderne på ryggen og sin Borsalino, der dækkede den skaldede isse. Således lod dette øje-
blik sig forevige foran det imposante sejrsmonument i Ragnhild Bjarkes fotografiapparat.  
 Den følgende morgen forlod det lille selskab hotellet, og endnu før solopgang kørte 
deres tog ud fra Lehrter Bahnhof Berlin. Snart jog toget af sted, mens røgen fra lokomotivet 
lagde sig som en kåbe over togstammen. Landskabets mange vandløb svulmede efter mange 
dages forårsregn. I daggryet begyndte de mange gårde og markernes indhegning at tone frem. 
Poplerne bøjede sig yndefuldt i den sydlige blæst, mens de store plantager med gran stod 
urokkelige i lange rækker. Det rosenfarvede skær af solen, der langsomt steg frem over de 
grønne højder, faldt af og til ind i kupéen og lyst op og forkyndte en ny dags komme. Næs-
gaard så ud ad vinduet, og i det øjeblik solens stråler oplyste og bredte sig ud over landska-
bet, blev han fyldt af en lykkefølelse, der blev efterfulgt af erindring om øjeblikke fra hans 
barndom. En erindring kom til ham mættet af glæde og håb trods bevidstheden om at mode-
ren ikke længere levede. Han så sig selv siddende som lille dreng, ikke stort mere end tre år, 
og iagttage sin far der arbejdede i marken mens solen steg op. Men en voldsom intensitet blev 
han fyldt med håb over den opgående sols overdådighed. 9  
 Han vendte sig og følte at han måtte fortælle om denne erindring til Ragnhild og Al-
fred. De slap begge det, de læste i, og så op på ham og blev overvældet af øjeblikkets højtide-
lighed. Ragnhild fornemmede øjeblikkets betydning, og efter et øjebliks tavshed sagde hun: 
”Sorg og trøst mødtes som i Blichers digt”. Og derefter deklamerede hun: 
 
”Den moderløse finder 
Hos Faderen sin Trøst, 
Og Livets Kilder rinder 
Af Mandens haarde Bryst”. 

 
9 Denne historie er mig overleveret af Kirsten Graf. 
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Den begivenhed, der ændrede Næsgaards liv for bestandig, begyndte med et maveonde. Alle-
rede ved kongressens åbning mærkede han et ubehag, og under den højtidelige indtogscere-
moni blev han distraheret af ubehagelige fornemmelser. Maven var nogenlunde under kron-
trol da Peter Petersen talte på den tyske delegations vegne. Han talte om samfundets ideologi-
ske frihedsbevægelser og mente, at de i virkeligheden var undertrykkende. Næsgaard lyttede 
med spændt opmærksomhed. ”Der var”, sagde Petersen, ”kun én frihed, der var værd at tale 
om, og det var frigørelsen fra slægten”. Efter en kort pause fortsatte han: ”Alle samfundets 
idealistiske bevægelser er, selv om de taler om frihed, fulde af faktisk undertrykkelse. Men-
nesket er”, fortsatte han, ”lige så ufrit som dyret. Det er alene fællesskabet, arbejde og den 
viden, som dette fællesskab producerer, det, som Hobbes havde talt om, der kan frisætte 
mennesket. Det er de bånd og pligter, som vi i frihed pålægger os, der danner os som menne-
sker”. 
 Næsgaard havde set frem til at høre Beatrice Ensor, den engelske delegerede, men da 
hun gik op til talerstolen, var han nødt til at finde en udgang. Kunne han have drukket for 
meget af den liflige vin i går? Spist noget fordærvet? 
 Natten igennem tilbragte han det meste af tiden på et lille toilet på gangen, alt for langt 
fra det kølige værelse og den svale seng. I sin febervildelse så han videnskabsmanden Fech-
ner for sig – den berømte tysker, der under indtryk af svær sygdom havde visualiseret hele 
konceptet til den eksperimentelle psykologi, og som brugte resten af sit liv til at skrive det 
ned. Han, altså Næsgaard, følte det, som om det var hans mave, der bestemte, hvad han kunne 
tænke på. Det nyttede ikke noget at ty til klichéerne, han måtte overgive sig til maven. Den 
var blevet hovedsagen, og derfor var det overkommeligt at opgive alvidenhedens sikre over-
blik. Så kom han pludselig til at tænke på italiener, der mente at galskab var en slags geni, 
Lambroso, hed han vistnok. Men navnet, hvor kom det fra? Var det navnet på den vin, han 
havde drukket aftenen før? Selvfølgelig var Lambrosos teori åndssvag. Den gale er uden de 
grænser, som geniet respekterer. Måske kunne man tale om mavens kulturhistorie, men den 
findes allerede i form af kogebøger. Der sælges utvivlsomt flere kogebøger end bøger om 
historiefilosofi! Kvalmen fik ham til at tænke på, hvordan fortidens feltherrer havde det med 
maven natten inden det store slag. Måske er de epigastriske regioners bidrag til krigshistorien 
underkendt? Foreligger der mon undersøgelser, der kan påvise sammenhængen mellem en 
mave i oprør og de militære nederlag? Vrøvl, tænkte han, vrøvl fra ende til anden, men nu 
dukkede der anderledes konkrete realiteter frem. Han fik den tanke, at Rubin havde ramt ham 
med et sacratio. Altså at han havde gjort ham, Næsgaard, fredløs, jaget vildt! Han var dømt 
ude, færdig, død! sådan var det! Der var i grunden ikke noget at håbe på. Ingen stilling at få. 
Og Rubin, det dumme svin, sad henne i Studiegården og nød sejrens triumf og kunne hver 
måned hæve sin fede professorgage.  
 Så kom han til at tænke på, at han befandt sig i Rousseaus fødeegn. Det nedtonede 
elendigheden og han kunne et øjeblik glæde sig over det indtryk, naturen havde gjort på ham, 
da de ankom. En udmattelse overvældede var ved at overvælde ham, og han ønskede kun at 
falde i søvn, mens tankerne kredsede om den lykkelige forhåbnings tid, hvor ethvert uvejr i 
menneskets sind og krop kunne fortolkes med en metaforik fra tordenvejr eller vulkanudbrud. 
Hvor vidunderligt og hvor lykkelig havde man ikke ved blot at kunne forbinde sin elendighed 
med naturens luner, hvor man i nutiden måtte leve med en så intens frygt at det var nødven-
digt at engagere sig i dommedagsprofetier for at kunne holde livet ud. Det var en vederkvæ-
gelse at tænke på Genfersøens blå vande og de majestætiske bjergtinder. Her måtte La nuvel-
le Héloïse være udtænkt. Ud på morgenen aftog smerterne, og nu lød Peter Petersens ord igen 
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for hans indre øre: frigørelsen fra slægten. Op ad formiddagen fik han besøg af en læge, der 
anbefalede ham at tage det med ro.  
 Han måtte forsømme kongressens symposier. Hen ad middag satte han sig ud på balko-
nen i håbet om at kunne glæde sig over den smukke udsigt. I takt med at maven faldt til ro, 
blev han grebet af en sælsom uro, der blev ledsaget af en hvirvel af uklare tanker. Så var det 
med ét, som om alt samlede sig i ham i en åbenbaring. Det gik op for ham, at der er ting i 
tilværelsen, som man kun kan få et forhold til ved hjælp af lidenskabeligheden. Det gjalt ang-
sten og og det gjalt friheden, de mister deres mening og betydning, hvis man kun kan forhol-
de sig til dem i kølig overvejelse. Men det var jo det han havde gjort. Det var jo det, der hav-
de været hans adelsmærke gennem alle disse år. Og han måtte spørge sig selv om hvordan 
han var kommet på den idé at opfatte mennesket som en maskine, som det blot gjaldt om at 
studere og holde i gang? Hvordan havde han kunne antage positivismens idé om menneskets 
uforanderlighed? Det havde ført til dogmet om, at mennesket kunne studeres efter de samme 
metoder som når man undersøgte aflejringer, bevægelser og ophobninger i naturen. Men 
mennesket er jo netop menneske, ved at det rummer muligheden for det uforudsigelige. Det 
er ikke lovmæssigheder, der styrer mennesket, men netop det lidenskabelige forhold til ang-
sten og friheden. Desuden var positivismen i strid med evolutionsteorien, der jo netop rum-
mede idéen om, at noget nyt kunne opstå ved en mutation. Hvordan havde Høffding kunnet 
bekende sig til den positivistiske doktrin og samtidig tilslutte sig Darwins teori? Han så plud-
selig, at det, der gennem hele hans karriere havde været et fast holdepunkt, var en illusion, 
der nu, lige nu, faldt sammen som et korthus. Comte, Brandes og Høffding havde konstrueret 
en positivismens religion med eksperimentet som sakramente. Og med ét vidste han, at mu-
ligheden for det nye i ethvert menneske var udtryk for en ægte mulighed for at leve. Han ry-
stede på hovedet, rystede over Comte, Brandes og Høffdings pseudoreligiøse cirkus. En illu-
sion var blevet afsløret som det, den var, og en lettelse blev mærkbar i hans krop. Maven var 
faldet til ro, men nu var hovedet fuld af kaos og sammenbrud og det gav ingen ro at stirre ud 
over Genfersøens blanke blinkende vande.   
 Så var det, han kom i tanke om drømmen om Vesterhavet, om tyren med øksen og den 
gamle kone, han skulle hjælpe. Hvorfor vidste han ikke, men nu vidste han, at tilblivelse og 
skabelse var forbundet med sammenbrud og kamp: ”Drømmen fortæller mig, at jeg ved at 
handle og kæmpe bliver den, jeg er”, tænkte han. Man lever i en lidenskabelig kamp for at 
realisere frihedens mulighed. Han havde kæmpet for sin selvstændighed med det frådende 
hav og den rasende tyr som modspillere. Frihed var, mente han, alene oplevelsen af, at man 
tør tage sammenbruddet på sig og derfra forstår sig selv. Den er drivkraft i den udvikling, 
man personligt må gennemleve, og man må byde stormvejret trods og undlade at lade sig 
trøste af ideologier, der bestandig vil føre en væk fra den vej, man har at vandre.  
 Han var udmattet, og det var svært at tænke klart. Dog forstod han, at han havde ladet 
sig trække rundt i manegen af det cirkus, som Brandes og Høffding havde rejst. Var det ikke 
dem, der havde svigtet ved at gøre gentagelsen til sandheden? Var det ikke dem, der var an-
svarlige for, at der i dag sad idioter som Starcke, Rubin og Kuhr på universitetets lærestole? 
Tanken om denne samling lærde fjolser fik hans indvolde til at centrifugere endnu en gang. 
Han tænkte, at nu måtte alt det overflødige blive slynget ud af bevidstheden. Han så, hvor 
uhyggelig en livsløgn positivismen havde været for ham. Hvor massivt en fremmedgørelse 
den var skyld i. ”Det er løgn og humbug alt sammen”, udbrød han og stirrede henrykt ud over 
søen og bjerget på den anden side. Mange år senere skrev han: ”Før befrielsen havde jeg været 
tilsluttende og afvisende ud fra mine tilslutninger. Dersom de ideer, jeg sluttede mig til, havde 
nogen sandhed, så var det ikke mine sandheder” ... ”I mange år brugte jeg en ide til at rydde 
andre væk med, den var en oversættelse af Descartes fyndord: De omnibus dubitandum, som jeg 
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lidt drastisk oversatte med: Det er løgn alt sammen. Denne holdning i forbindelse med selv-
stændig tænkning kan gøre underværker i augiasstalden” (1954-11, 79).  
 Mens alt styrtede sammen om ham, måtte han erkende, at et sammenbrud var nødven-
digt. Et sammenbrud, der skabte et nyt udgangspunkt, på samme måde som et sammenbrud 
havde ført Paulus til en omvending. På samme måde som renæssanceteologen Niels Hem-
mingsen ved protestantismen havde vundet en position der gav skrifter nerve og brod, ved at 
der var noget urigtigt, noget galt at tage afstand fra. Og sådan havde det været for Søren Kier-
kegaard, da alt brød sammen for ham efter faderens død i 1838: ”Da var det, at den store Jord-
rystelse indtraf, den frygtelige Omvæltning, der pludselig paanødte mig en ny ufeilbarlig For-
tolkningslov af samtlige Phænomener”. Nogle år senere skrev han: ”Jeg har oplevet det at faa 
min hele Barndoms Skolegang kaldt frem til ny Belysning ved at møde den udenlandske Fri-
skolebevægelse. Dette Møde var en overvældende Oplevelse for mig, da jeg i 1923 var til 
Bevægelsens anden Kongres paa 14 Dage i Montreux” (1927-2).  
 I toget hjem til Danmark havde han haft en følelse af, at han havde holdt sig selv for 
nar. “Jeg har bedraget en mand, der burde have vidst bedre”, sagde han til sig selv. ”Det er 
som at have fundet sit ectoplasma”, tænkte han ved en pludselig indskydelse, fordi han netop 
havde læst om et berømt skotsk medie, en kvinde, som havde vist de mest ejendommelige 
psykiske evner. Han gennemgik i tankerne de begivenheder i Montreux, der havde udfordret 
hans tanker: ”Det kan ikke være rigtigt, at jeg kunne svigte mig selv så skamløst”, udbrød han 
pludselig højt, og hans medpassagerer sænkede strikketøj og aviser og stirrede forundret på 
ham. ”Undskyld”, sagde han. ”Jeg har i grunden været en optimistisk misantrop”, fortsatte 
han, men denne gang sagde han det ikke højt. ”Menneskene foretager sig urimelige ting, som 
unddrager sig al forklaring. Sådanne metamorfoser burde der være plads til i videnskaben, 
tænkte han. ”Hvad var det i grunden, der fik mig til at hengive mig til positivismen? Og hvad 
havde det med mit maveonde at gøre? Det mærkelige var, at selv om jeg havde ondt og var 
syg, følte jeg mig fuldkommen fri”. …. ”Jeg har aldrig før følt mig så lykkelig”, tænkte han.  
 Sådan gik den første tid efter hans omvending. Det, der havde været oplevelsen af at 
blive genforenet med noget oprindeligt, oplevelsen af at have genfundet barndommens ægte 
naturlige følelser. Den ellers så upåagtede barndom var med ét blevet lyslevende for ham. 
Selv om man måske kan have svært ved at forstå, hvordan en sådan frihedsfølelse kunne være 
begrundet i et maveonde på et hotel i Montreux, kan man næppe overvurdere betydningen af 
denne begivenhed. Måske var det slet ikke barndommen, der havde været i spil, måske var 
det noget arketypisk? Hvordan det nu end var, så havde det ført ham til en omvending, og der 
var ingen grund til at tvivle på betydningen af det, han nu stod midti. Han kunne med forbløf-
felse hilse disse følelser velkommen. Det var som om hans omvending førte ham ud i en om-
vurdering af alle værdier. Ikke som hos Nietzsche, der jo blot skiftede den ene religions attri-
butter ud med den anden. Drengeårene kom til at stå for Næsgaard i et mere afklaret lys, hvor 
han sammen med brødrene i et slags kooperativ havde drevet gården, efter forældrene var 
døde. Bitterheden og de smertefulde erindringer om ydmygelserne fortog sig. Væk var vreden 
over at blive behandlet brutalt og uretfærdigt. Han vidste jo, at disse kampe havde været 
medvirkende til at gøre ham til det, han var, og han havde altid vidst, at han var bedre bega-
vet end brødrene. Hvilket igen fik ham til at tænke på bibelens Josef. 
 Og så var det, som om den gamle lærdom, som han havde erfaret om allerede på stu-
denterkurset, fik en ny værdi for ham. Det var Menon, som de dengang havde læst. Menon 
havde stillet spørgsmålet om, hvorvidt man søger det, man kender. Og det gør man naturlig-
vis ikke. For hvorfor skulle man dog det? Men var det netop det der havde været et mantra på 
universitetet? Alle lod, som om de ledte efter noget, de ikke kendte, men det gjorde de ikke. 
De forskede for at finde en bekræftelse på det, de i forvejen vidste, og krypterede det med et 
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kaudervælsk, så ingen havde mulighed for at opdage det. Desuden var ingen af dem i tvivl 
om, hvad det i virkeligheden drejede sig om. Det var levebrød, og det var grunden til, at man 
hylede med de ulve, man var iblandt. Det gjaldt om ikke at røbe bedraget: naturalismen, eu-
genitikken og degenerationen. Dette bedrag var grunden til, at filosofikum var blevet en far-
ce. Man var nødt til at give eleverne indtryk af, at her foregik der noget dybt væsentligt. Men 
sandheden var, at professorerne ikke selv forstod det, de havde skrevet. De var dybt optaget 
af at se væk fra virkelighedens egentlige problemer.  
 Snart var han i gang med en omvurdering af alle værdier. Og der var ingen vej tilbage, 
han var tvunget til at revurdere og genskabe den verden, han kendte. Det, der havde været 
selvfølgeligt for ham gennem årtier, var ham pludselig som et mareridt. Han huskede, hvor-
dan han som ung studerende med begejstring havde tilsluttet sig mottoet: Disciplina solerti 
fingitur ingenium. Der havde været en vis pondus over den latinske remse, der engang havde 
været de lærdes internationale sprog. Sådan var det, de ord havde været hans ledetråd gennem 
studiet: Karakteren formes ved flittig indlæring. Men Menons paradoks spøgte: Man kan ikke 
lede eller søge efter en viden, man ikke har, for hvordan skulle man søge efter noget, man 
ikke ved, hvad er? Var det grunden til, at Sokrates havde koketteret med, at det eneste, han 
vidste, var, at han ikke vidste noget. Så nej, sandheden kan ikke læres, den kan åbenbares, og 
i den møder man sig selv. Før eller senere forbindes man med sine indre rigdomme, og de vil 
da kunne stå for en som det sande mirakel. Så vil man udvise den entusiasme, som allerede 
barnet mestrede. Trangen til at forstå, nysgerrigheden efter at opnå indsigt, er alt sammen 
skabt, i håbet om at det indre vil åbne sig. Man gribes af en lykkefølelse, alt nid og nag for-
svinder. Det er, som om man gennemstrømmes af en universel godhed.  
 Efter kongressens afslutning blev han yderligere et par dage i Montreux. Han havde 
fået oplyst at der var mulighed for at opleve en af psykoanalysens ledende personligheder 
Ernest Jones, der tilhørte inderkredsen omkring Freud. Han var formand for den internationa-
le psykoanalytikerassociation og havde holdt foredrag for læger og psykologer. Jones gjorde 
stort indtryk på Næsgaard, og det skabte den tanke hos ham at psykoanalysen kunne bruges 
som en teori, der kunne begrunde friskolepædagogikkens ideer. Det var tankerne om skyld, 
som Jones havde talt om, som optog ham i dagene efter hjemkomsten. Da taxaen standsede 
ved Rosengården 14, ilede han op ad trapperne og overlod kufferten til drageren. Da han fik 
sat sig i sin stol, så han sig omkring. Han så Elses glade og forventningsfulde ansigt, Annas 
ansigtsudtryk var mere reserveret, og hun var ikke helt tryg ved det brev, hun havde fået om 
friskoleidéerne. At hendes mand havde store nyheder at fortælle, lovede ikke godt.  
 ”Jeg mødte en mand i Montreux”, sagde han. ”Han hedder Ernest Jones, og han har en 
nær forbindelse med psykoanalysens stifter Sigmund Freud. Han, altså Jones, fortalte os om, 
hvordan civilisationen var blevet til. Man må forstå, at menneskene var på vandring i jagten 
på noget at spise. De levede i flokke, og det var den stærkeste han, der bestemte. Når man 
kaldte det broderhorden, så er det, fordi de unge hanner blev frustrerede over, at den gamle 
han ville have alle kvinderne for sig selv, og så en skønne dag sluttede de sig sammen og slog 
den gamle han ihjel og åd ham. 
 ”Ja, men far”, afbrød Else. ”Jeg har i skolen hørt, at der kun var to brødre, Kain og 
Abel, og så var der Adam og Eva. Og så slog Kain Abel ihjel”.  
 ”Snak er det”, fortsatte Næsgaard, men det her er ikke røverhistorier, men videnskab. 
Altså i en fjern fortid var faderen en tyran, der herskede med hård hånd over flokken af unge 
mænd og kvinder, børn og mødre. De unge mænd var frustrerede, fordi den gamle han havde 
monopol på kvinderne. Så en skønne dag rottede de sig sammen og dræbte og fortærede 
ham”.  
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 Else, som af sin fars alvorlige og højtidelige mine anede, at det nok var bedst at tie stil-
le, syntes alligevel, at hun måtte spørge: ”Jamen så kom de da i fængsel, gjorde de ikke?” 
Anna lagde beskyttende sin arm om Else og spurgte Næsgaard: ”Hvor er det egentlig, du vil 
hen med den historie?” 
 Samme år som Sigurd Næsgaard omvendte sig til pædagogikken, brød Det osmanniske 
Rige sammen. Gamle dynastier forgår, og nye bliver til, og under dette kaos kunne man erfa-
re om forfærdelige overgreb. Der havde været religionsfrihed i Det osmanniske Riges stor-
hedstid. Nu blev det anderledes og under indtryk af sammenbrud og opløsning udvikledes en 
intolerance, der førte til folkemord. Man får indtryk af, at det nye bærer grusomheden i sig. 
Det kompromisløse og det fanatiske, der virker truende på den tradition, der søger at udjævne 
og nedtone de eksplosive kræfter i generationsopgøret. Næsgaard valgte revolutionens vej og 
kastede sig ufortrødent ud i en kamp for frigørelsen. De fleste forældre og lærere var imidler-
tid udmærket tilfredse med det gamle. Der var endda dem, der mente, at Næsgaard var blevet 
lidt skør i bolden efter rejsen til Montreux. Beruset var han utvivlsomt, ohne wine! En ekstase 
af begejstring havde grebet ham.  
 Anna Næsgaard derimod havde fået nye grunde til bekymring. Hun havde i sin tid gif-
tet sig med en mand, som hun havde troet var på vej mod en akademisk karriere, og så kom 
han hjem og ville være profet for en friskole! Hun havde valgt en mand på et tidspunkt i sit 
liv, hvor hun havde ment sig sikker på, hvad det ville blive til. Men det, han nu kastede sig ud 
i, hørte, efter Annas mening, til et overstået stadium for en mand på 40 år. Det havde gjort 
hende urolig at modtage et alenlangt brev fra ham, allerede mens han var i Montreux. Men 
det var værre, end hun havde forestillet sig. Hun spurgte ham, hvad galt der var i, at børnene 
blev opdraget til at høre efter, hvad der blev sagt, og efterleve almindeligt vedtagne sociale 
konventioner. ”Det er ikke andet end fordomme”, kom det prompte fra Næsgaard. Og han 
fortsatte: ”Det er dog for galt, at man ikke kan finde den mindste forståelse for sin sag i sit 
eget hjem”.  
 Anna havde svært ved at se det naturlige og smukke i de nye pædagogiske tanker og 
idealer, og i den tid, der fulgte, kunne hun til sin forfærdelse konstatere, at han ikke blot var 
forvandlet, men at han i fuldt alvor gjorde sig til talsmand for børnenes emancipation. Mens 
han for rundt fra det ene engagement efter det andet, hvor han, for de få, der gad høre på det, 
fortalte om barndommens uudnyttede muligheder, fulgte hun med bange anelser med fra 
sidelinjen. Hun spurgte ham, om han havde tænkt sig at droppe sin akademiske løbebane. 
Sigurd bad hende om at passe sig selv. ”Du undervurderer mig”, havde han sagt. ”Jeg har 
fundet ud af, hvorfor menneskene lader sig underkue, hvorfor de uden at kny er parate til at 
lide uret. Og så taler du om akademisk løbebane”! 
 Han måtte skrive. Det var lettere på den måde at få et publikum i tale. Desuden bliver 
man ikke modsagt, når man skriver, i det mindste ikke lige med det samme. Han løftede 
hænderne fra den sorte Remington og læste med tilfredshed det, han havde skrevet: ”Ikke blot 
store Kunstnere, Tænkere og Moralister oplever skabende Stunder, i hvilke Rigdommene 
strømmer op fra Sjælens Dybder, men ogsaa Aander af ringere Styrke kender disse Højde-
punkter i den sjælelige Udvikling”. Han lod sig rive med af sine højspændte ord og følte sig løf-
tet af sin inspiration: ”I den skabende Virken er Sjælen som besat af en Guddom, den er inspi-
reret, alt strømmer frem, som kom det til den skabende fra ukendte Skaberkræfter. Herunder 
vælder Lykkefølelsen frem, gennemrisler den skabende, og en mægtig Spænding kan rive ham 
med sig” (1925-14). Forvandlinger er dog ikke uden problemer. Konvertitten har det med at 
se væk eller se stort på alt, hvad der tidligere har været ham godt og helligt. I tiden, der kom, 
så han mindre til sin kone og børn. Ole spekulerede over, om hans far havde en forbindelse 
med julemanden. For børn er mirakler jo ikke unaturlige. Og det var jo ikke kun Paulus, der 
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havde oplevet et mirakel, også Moses havde skabt et mirakel ved sit brud med Farao. Sådan var 
det også for Sigurd. Han ville føre barnets uskyldighed ud af de voksnes undertrykkende jern-
greb. Han så sig som den, der havde fået tildelt den store opgave at rette op på al den uret, som 
børn gennem tiderne havde lidt under.   
 Næsgaards omvending blev synlig ved, at han ændrede holdning til Bergson. Den fran-
ske filosof som Høffding engang havde inviteret til at holde en forelæsning på universitetet. 
Og her havde han så talt om sit élan vital, der var hans betegnelse for den skabende livskraft, 
et begreb, der skulle modsige den mekaniske darwinisme. Dengang i 1919 havde Næsgaard 
afvist Bergsons filosofi som romantisk. Men efter sin omvending citerede han gerne Berg-
sons tanke om, at ”den enkeltes Udvikling bliver bestrøet med Ruinerne af, hvad han kunde 
været blevet til” (1928-2). Næsgaard havde således tilsluttet sig Bergsons idé om, at livet 
bliver til gennem en uforudsigelig proces, hvor mennesket intuitivt forholder sig skabende til 
virkeligheden.  
 Hvor Bergsons filosofi kan forstås som et led i generationsopgøret, bidrog Næsgaard 
med en kritik af livsanskuelserne, som han opfattede som et udtryk for en indre modstand 
mod det nye. ”Livsanskuelserne kan ikke hindre, at Mennesker slutter sig sammen om at 
kæmpe for Slægtens Frigørelse, blot der hos Menneskene findes noget dybere end Livsan-
skuelsen – fristes jeg til at sige – Thi mig bevidst er der intet, der tyder paa, at Livsanskuelser 
kan forenes. Skal man samle Mennesker med forskellige Livsanskuelser til Samarbejde, maa 
man altid forsigtigt undgaa at komme ind paa Livsanskuelserne, thi ellers gaar det galt, og vil 
man splitte Mennesker, der har fundet hinanden, saa behøver man blot at spille Livsanskuel-
serne ud mod hinanden. I Den frie Skole-bevægelse eller Opdragerbevægelse, eller hvad man 
nu vil kalde den, har jeg undertiden mødt en Respekt for selve Livet, som kan forenes med en 
Livsanskuelse, men som jeg aldrig har mødt saa stærkt her. For denne Respekt for Livet svin-
der Dyrkelse af Konger og Kejsere, af Penge og Magt, for den viger Dyrkelse af Tradition og 
Dogmer, og Respekt samler alle gode Hjælpemidler til Arbejdet for den opvoksende”.  
 Året efter var der generalforsamling i Studentersamfundet, som Studium skrev om: 
”Dr. Sigurd Næsgaard – ”Hønissen i Rosengaarden” – har været ude for værre Storme før; 
men altid klarer hans Filosofi ham; hvem kan staa for en, der tænker. Hvem kan græde og 
rase, naar Næsgaard med sit mærkelige Sprog og en lille forlegen, buttet Pegefinger indviklet 
i en ikke mindre buttet Guldurkæde taler om ”Fienden, der stepper rundt og sla'r en paa Pla-
neten”? Og de frie Næsgaardske Ideer om Ungdommens Opdragelse slog Harry Hansens re-
volutionære Marxisme ud i første Omgang” (Studium, 10. marts 1926).  
 Året før udkom et nyt studenterblad, og her skrev Næsgaard: ”Vi vil have den akademi-
ske Aand til at leve i dette Blad, lige saa frisk og traditionsfri som hos den store Opfinder i 
den revolutionerende Naturvidenskab. Den akademiske Aand er jo den frie Tanke, som kun 
søger Sandheden og bygger op efter dennes Aand” ... ”Kan ”Quod Felix” blive Tjener for den 
akademiske Aand med al dens Revolution, dens hidsende Frihed, dens Ydmyghed og Hengi-
venhed i Opbygningen af vor Fremtid, saa vil vi føle det som en Befrielse, der er den bedste 
Udvikling af vort Væsen” (1925-25).  
 Næsgaard udarbejdede en psykologisk teori, hvor han forsøgte at skildre den indre 
modstand mod fornyelse og fremskridt. Han talte om et første trin i udviklingen, som er bar-
nets selvstændige virken, dernæst kommer den frivillige efterligning, der viser sig omkring 1-
årsalderen. Derpå det trin, som Næsgaard kalder det skabende Arbejde, og det går ikke stille 
af: ”En kamp paa mangfoldige Fronter bliver Resultatet, snart kun en Strid i Ord og Stem-
ning, snart en Krig paa Liv og Død, og denne Kamp er Pligtens og Tvangens Møde. Pligt og 
Tvang er Principer, der gennemtrænger vor Sjæl fra yderst til inderst; de søger at forme vor 
Vilje, vor praktisk Indstilling, og da alle vore Handlinger ledes herfra, søger de ved den prak-
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tiske Indstillings Hjælp at forme hele Menneskelivet ... Denne Undersøgelse vil dog især 
vende sig mod Barneaarene, hvor den afgørende Kamp altid bliver ført” (1927-12, 4). 
 I 1925 talte han barnets sag over for den undertrykkende voksne: ”Endnu har Menne-
skene ikke erhvervet sig Respekt for Sjæleliv. Man tror det ikke. Flertallet vilde blive dybt 
fornærmet, hvis man gik hen til dem og sagde ligefrem til hver især: ”Du respekterer ikke 
Sjæleliv”. Og dog er det sandt. … Religionen har ingen Respekt for den enkeltes Sjæleliv ... 
Skolen respekterer ikke den enkeltes Sjæleliv ... I Hjemmene mangler Respekten for Sjæleli-
vet ... Vi maa reagere herimod. Vi maa alle rejse os og stemme imod de tusinde Forsøg hos 
Lærere, Præster, Blade, Politikere, paa at gøre os til deres Følgesvende, deres Eftersnakkere, 
deres Efterlignere i Tanke og Handling. Og vi maa lære at hilse en Forbundsfælle i enhver, 
der vil forme sin Udvikling efter egne Love, møder vi ham saa i den ringeste ydre Skikkelse. 
… At vore Sjæle, med vore Kræfter maa vi bygge en ny Verden op og aldrig laane vor Energi 
til de færdige Systemer. Saa maa de da en Gang falde sammen med alle deres Fremgangs-
maader til at skabe Efterlignere. Ungdommen maa følge os nu, da dens sjælelige Verden skal 
erobres for den frie Tanke, som den materielle Verden blev det for tre Hundrede Aar siden da 
Renaissancen rev den ud af Religionens Haand” (1925-17).  
 Næsgaard tog her fat på det problem, der bunder i generationsmodsætningen og den 
unges vilkår for at kunne frigøre sig fra traditionen. Frigørelse forudsætter noget, man kan 
kæmpe imod, noget, man kan frigøre sig fra. En myndighed, som man kan tale imod og an-
fægte. Frihed handler for så vidt om generationsmodsætningen, og for så vidt var 1920’erne 
en lykkelig tid, hvor der var noget at kæmpe mod, noget at kæmpe for: ”Enhver kommer til at 
staa som nyfødt overfor Livet selv her i Den frie Skole, og enhver faar Adgang til at virke 
med sit Livs inderste Opvæld her, og denne Livets aabne Horisont kan forene alle Mennesker 
Jorden over til Trods for Livsanskuelserne …” (1928-38).  
 Respekt for sjæleliv kaldte på satire og indgik da også i revyen til årets rusfest. Den 3. 
oktober 1925 blev der i Studentersamfundet afholdt et Rusgilde. I den anledning udkom der 
et festskrift med sange og tegninger, der karikerede de forskellige fags professorer. Blandt 
andet var der en tegning, der forestiller Høffding, der ved synet af en and tænker: ”Jeg ved, 
det er en and, det ved den ikke selv”. Flere af tegningerne genfinder man i forskellige af 
1930’ernes tidsskrifter, blandt andet Vi Gymnasiater. En af sangene fra festskriftet ser således 
ud: 
 
 Respekt for Sjæleliv! 
 Motto: Det er løgn alt sammen 
 Melodi: Nu er det stille, han har os forladt 
 
 Nu er det stille, Frisch har os forladt. 
 Han var den store Urostifter. 
 Men naar Herr Sigurd nu ta'r rigtigt fat, 
 vil han udføre svarere Bedrifter. 
 Opfyldt af Initiativ 
 han øser af sit Sjæleliv. 
  
 Melodi: Havren 
 Jeg er Sigurd, jeg har intet Haar, 
 det er dog en Ting, man hurtigt faar. 
 Jeg kan skabe nye med et ”Bliv” 
 af mit rige dybe Sjæleliv! 
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 Melodi: Den er fin med Kompasset 
 Snart Samfundet stormer  
 de ældgamle Former,  
 Saa Konger og Præster maa sige Adieu. 
 Vi skal producere  
 Og ej imitere. 
 Den skabende Vilje vil ha' sit Milieu. 
 
 Melodi: Oh Eva 
 Thøgers jordiske Lyrik,  
 Steincke-Thorups Polemik, 
 P. O. Pedersens Teknik 
 det er sød Musik 
 for en ægte Psykolog –  
 Pædagog – 
 Sjælesprog! 
 Det er Sjæleliv hvert Ord,  
 ifald man Sigurd tror. 
 Oh, Sigurd, oh, Sigurd, 
 Vi kan nævne mer endnu, 
 som kan bruges til en god moderne Sjælelivsragout. 
 Oh, Sigurd, oh, Sigurd, 
 en Lockout er Sjæleliv. 
 Det er Sjæl, der mellem Langkjær og Herr Lyngsie ypper Kiv – Og   
 Niels Bohrs de smaa Atomer 
 og en Andelsbankerot 
 og Gandrups Corpus, hvor en Sjæl kan ha' det fedt og godt! 
 
 Melodi: Herr Peder 
 Jeg mener, Russens første Pligt bør være 
 at lære Doktor Sigurds Sjælelære 
 for al den Middelalder 
 som Sjælen lever i, 
 er den dog vist det eneste,  
 som os kan gøre fri. 
 Sjæleliv fryder Sigurds Hjerte, 
 Sjæleliv har forvoldt os Smerte – 
 Sjæleliv.  
 (Nikolaus Ohngeld, et pseudonym for Haislund, 1925). 
 
”Den 9. maj bliver det endeligt bestemt, hvem der skal være adjunkt Hartvig Frischs afløser i 
højsædet i Studentersamfundet. At den nye formand allerede er udpeget, turde været givet, og 
at hvervet er faldet i dr.phil. Sigurd Næsgaards filosofiske turban, er nu kendt i den ganske 
by”. 
 I anledning af valget blev Næsgaard interviewet: 
” – Naar man sidder overfor Dr. Sigurd Næsgaard, det være sig i en Filosofitime eller som 
her under et Interview – føler man sig meget forundret over Dr. Næsgaards Begejstring, der 
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synes at staa i et mærkeligt Misforhold til den klingende jydske Accent og den lille tætbyg-
gede Skikkelse. Og hermed indtager vi Lytterens Rolle; Dr. phil. Sigurd Næsgaard, Samfun-
dets designerede formand, har Ordet – og Guderne skal vide, at den Kraft, hvormed vort før-
ste Spørgsmaal besvares, afholder os fra Afbrydelser. 
– De spørger mig, hvorfor jeg har foretrukket Studentersamfundet fremfor de øvrige Studen-
terforeninger. … Studentersamfundet har altid haft en mere udpræget Interesse for Aandsliv 
end de øvrige Studenterforeninger ... stræbt efter at komme i Forbindelse med den øvrige 
Befolkning ... Ingen anden Forening elsker som Samfundet det nye, de famlende Forsøg, den 
brændende Lidenskab bag de uklare, men hidsigt arbejdende Tanker, det ensomt groende 
Sind, de stejle, den fandenivoldske, de fortvivlede, de frodige revolutionerende. Ingen anden 
Studenterforening har som Samfundet kaldt paa den nye Digtning, glædet sig over hidtil 
ukendte Veje i Maler- og Billedhuggerkunst eller andre Kunstarter. Ingen anden Forening har 
som Samfundet elsket Fremskridtet i den politiske og den sociale Verden ...” (Studium, 
15:12, 1925).  
 Næsgaard havde rigeligt at se til, engagementet i friskolebevægelsen fyldte meget, men 
der blev alligevel tid til at interessere sig for udvikling inden for videnskabsfilosofi, så meget, 
at han i 1926 publicerede en artikel om mystik og tænkning i Tilskueren. Den omtaler en bog 
af dr. Bang, hvis kritik ”gaar ud over Ernst Mach og den hele Positivisme, men ogsaa Hume 
og Kant, Hamilton og Mill rammes haardt. Allerværst bliver det dog for den danske Filosof 
Kromann, hvis Rationalisme i saa mange Aar har blindet Studenter og Lærere. Kromans tyn-
de Rationalisme springer som Glas for Dr. Bangs Henvisninger til Erfaringerne”. Og han 
slutter af med sin kæphest: ”Her er Dr. Bang fuldstændig rationalistisk og optager derfor 
uden videre det Nonsens, som under Navn af formel Logik serveres i saa mange Lærebøger 
for Studenter og Lærere” (1926-9). 
 I det hele taget gik Næsgaards formandsperiode ikke stille af at dømme efter en artikel, 
Hartvig Frisch skrev i 1929: ”I 1925-26 havde Studentersamfundet til Formand Dr. Sigurd 
Næsgaard, som er en af de betydeligste og originaleste Aander herhjemme. Han bor i Rosen-
gaarden, men det er vist ogsaa det eneste poetiske ved Dr. Næsgaard, hvis Aand ellers minder 
mest om en Autogenflamme. Et Ord har han i sin Formandstid brændt os ind i Sjælen: "Det 
er Løgn og Imitation alt sammen” (Frisch 1929, 251). 
 Jens Næsgaard havde længe haft et ønske om at rejse til hovedstaden for at besøge sin 
bror. Han havde jo læst i aviserne, at hans bror havde det med at sætte alt på den anden ende. 
Desuden var han nysgerrig på, om det mon var rigtigt, alt det, man hørte om udskejelserne og 
alt det fantastiske? Og så var der alt det, der skete omkring dem, og krigen. Det var jo ikke 
det, at han selv havde ønsker om at skrive det ned, det, han gik og tænkte. Men tanker var der 
dog, og skulle de blot forsvinde med ham? Han var bekymret. Man gik der alene med sine 
maskiner og dyrene. Og ham havde det alt sammen ramt dybt, og han tænkte meget over, at 
troen for de fleste ikke længere var en del af hverdagen. Måske vidste hans kloge bror be-
sked. Man talte ikke sådan om de gudelige ting længere. Det der i forældrenes slægtsled hav-
de været en naturlig del af hverdagen, af livet i det hele taget var blevet til noget, man trak 
frem om søndagen og havde glemt om mandagen. Man kunne heller ikke længere se eller 
mærke, om et andet menneske var i troen eller ej. Han vidste ikke rigtig, hvordan han skulle 
forstå det, men troen var ikke længere, hvad den havde været.  
 Sigurd Næsgaard havde sådan set ikke noget imod et besøg af sin bror. Han ville gerne 
vise ham, hvordan han levede, og det ville da også være godt at høre nyt hjemmefra. Men der 
var noget trættende ved Jens. Han skulle altid gøre indsigelser, kværulere. Sigurd kunne des-
uden mærke broderens foragt for bylivet, skønt han aldrig havde sat sine ben i hovedstaden. 
For Jens Næsgaard var bylivet som et teater, hvor man kun kunne få bekræftet sine fordom-
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me. Hvad Sigurd ikke vidste, var, at Jens var under påvirkning af bevægelsen Tidehverv. 
Derfor reagerede han med skarpe angreb på den forkyndelse, der lød fra tidens vækkelsesmil-
jøer. Der var allerede, mente han, talt alt for meget om mennesket, dets muligheder, dets fø-
lelser og dets kirkelige arbejde. I stedet ville Tidehverv tale om Gud og om Guds virke gen-
nem ordets forkyndelse. Verden skal ikke frelses ved menneskers indsats, men ved Guds ord 
– og når vi har hørt ordet, skal vi tjene vores næste i hverdagen i gode gerninger. Man skal 
være jorden og hverdagens krav tro; man skal ikke mene, vi selv kan frelse verden.  
  Sådan sad Sigurd Næsgaard i sit køkken med sin morgenkaffe, en søndag morgen i 
skæbneåret 1933. Han havde netop lagt sin avis fra sig, som han havde for vane, når han hør-
te Frue Kirkes klokker. Han ville ikke gå i kirke, men ind på sit kontor for at skrive. Han blev 
da forstyrret i sine ritualer ved at høre lyden fra dørklokken. Fremmede her en søndag for-
middag, hvem kunne det mon være? Det kunne være Jens! Han nåede ikke at skamme sig 
over at tænke sådan om sin bror, før Gerda meddelte ham, at en af hans venner ønskede at 
tale med ham. Hun lænede sig lidt fortroligt hen mod ham og viskede: ”Han er ikke ædru!” 
Så vidste Næsgaard besked. Og ganske rigtigt ude i døråbningen stod Otto Gelsted. Han læ-
nede sig op ad dørkarmen i et forsøg på at leve sig ind i rollen som sig selv.    
 Gelsted og Næsgaard havde det til fælles, at de havde verden imod sig. Eller rettere, de 
var imod verden, fordi den ikke var indrettet, som de mente, den burde være. Ligesom Platon 
mente Gelsted, at livet kun var et skyggebillede af det virkelige liv, men at en kollektiv om-
vending var mulig. Og han mente, at omvendingens tid var ved at være inde. Da ville den 
sociale republik oprunde og blive begyndelsen på en gylden tidsalder, med filosoffer og ikke 
af cigarrullere som ledere. Kapitalismen ville styrte i grus, og en ny strålende epoke for men-
neskeheden ville tage sin begyndelse. Desværre var verden endnu ikke nået til en forståelse af 
den historiske nødvendighed, og kritikken af den nuværende elendighed var trættende. Derfor 
havde Gelsted undertiden brug for et pusterum. Og det brugte han til at skylle efter med. Han 
måtte have noget at styrke sig på. Det førte med jævne mellemrum til en kraftig brandert.  
 ”Du må hjælpe mig”, fik Gelsted fremstammet, mens han kæmpede for at holde balan-
cen. – ”Det blev sent i går”, snøvlede han videre, ”vi fortsatte hele natten, og jeg skal holde 
foredrag i aften. Jeg kan ikke aflyse, og jeg kan heller ikke møde op i denne tilstand. Du må 
hjælpe mig, Sigurd”. Næsgaard beordrede Gerda til at brygge noget kaffe og fik bugseret 
Otto hen på en stol i køkkenet. 
 ”Nå, din gamle kommunist, hvad er det nu, man siger: ”Arbejde er de drikkende klasser 
forbandelse””. Gelsted overhørte, han så desperat frem for sig og sagde så: ”Midtvejs på vo-
res vandring gennem livet…” – ”Hvad siger du?” spurgte Næsgaard, men efter et øjebliks 
tavshed tilføjede han: ”Jeg hørte, hvad du sagde, og jeg tror nok, jeg har forstået. Du vil have 
mig til at være din rejsefører, dine trængslers Vergil. Så rejs dig da. Støt dig til mig, og følg 
mig med tillid…”.  
 Sammen stavrede de ned ad trappen, og efter at have været ved at falde et par gange 
nåede de omsider ned i gården. ”Du vandrer i en skummel gyde”, begyndte Næsgaard, ”og 
der er langt mellem udskænkningsstæderne. Veni Sancte Spiritus siger man, når man vil på-
kalde sig Helligånden og ikke spiritus”. Midt under denne besynderlige tale blev en dør åbnet 
på den anden side af gården, og en lidt forsagt mandsling tumlede ud af opgangen efterfulgt 
af et rasende kvindefolk, der hylede og skreg sine forbandelser efter ham. Hun var en frodig 
dame, med et stærkt udtryksfuldt ansigt og kulsort hår. Da hun fik øje på de to venner, der 
klamrede sig til hinanden, stivnede hun og glemte for en stund mandslingen. Han på sin side 
så sit snit til at få styr på sin beklædning, mens han skævede anspændt til kvinden og gjorde 
sig klar til et nyt stormløb. Han var en lille, hjulbenet herre, lidt ubestemmelig af alder, mager 
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og uden hat. Så vendte også han blikket hen på de to venner, som han kunne takke for øje-
blikkets våbenhvile, derefter begyndte han med flakkende øjne at se sig om efter en flugtvej.  
 Næsgaard holdt masken og sagde: ”Du ved lige så godt som jeg, Otto, at den akade-
miske Aand er den frie Tanke, som kun søger Sandheden og bygger op efter dennes Aand og 
at det er den eneste farbare vej. Men forskellen på os to er, at du må drikke for at finde den”. 
 Gelsted bevægede sig sidelæns som en krabbe, mens Næsgaard forsøgte at holde kur-
sen. Vel ude af porten mødte de forbipasserende, der så forbavset efter de to venner. Turister 
forsynet med kamera i en rem om halsen standsede. Mænd i store frakker med blød hat kik-
kede og bevægede sig diskret videre. Der var en kommen og gåen, også for pigerne, der trak i 
porten. 
 ”Hvordan tror du, det er at skulle slæbe rundt med dig på den her måde?” udbrød Næs-
gaard, ”Du er et skvadderhoved. Se, hvor folk kikker efter os”. Men så kunne han pludselig 
se det komiske i situationen: ”Vi behøver ikke at øve os, vi kan optræde som komikerpar i 
revyen. Og få penge for det”. 
 ”Jeg er ked af at være til besvær”, fik Gelsted fremstammet, mens han stirrede på en af 
gadens piger, der kvitterede ved at trække lidt op i de korte skørter. Han mærkede noget, men 
var ikke sikker, hans omtågede tilstand forhindrede ham at huske, hvilken slags fristelser der 
betød noget. Der var ikke så meget andet at gøre end at følge sin ven og terapeut, som Dante 
havde fulgt Vergil. Idet de passerede pigen, sagde Næsgaard: ”Revolutionen kan nok give én 
smag af den hidsende Frihed og skabe håbet om en fantastisk fremtid, men se til, hvordan 
kampen folder sig ud? Nu er Kandisky fyret, og Sovjet har i det hele taget strammet grebet 
om malerne. Psykoanalysen er for længst blevet forbudt. Dermed viser det kommunistiske 
styre sit sande ansigt, og enhver må kunne se, at Sovjet blot er som alle andre undertrykkende 
stater, i krig med sine egne borgere”. Den salut virkede bedre end sort kaffe og korte skørter 
og fik Gelsted til at svare:   
 ”Du tager fejl”, sagde han, forbløffet over, at ordene rettede sig efter hans tanker. Så 
tav han en stund.  
 ”Næ, det er ikke bare noget, jeg forestiller mig”, fortsatte han omsider. ”Kommunismen 
er noget ganske særligt, der bevarer håbet om en fremtid, hvor der er plads til alle …. at vi 
nyder efter evne og yder efter behov”. Gelsted talte langsomt, for det gjaldt om at genfinde de 
vante tankerækker og dermed få orden i begreberne. Hans trang til at tænke forenede sig med 
tvivlens og fik ham til at tro, at han havde sagt noget begavet. Han skævede til pigen med 
skørtet og mumlede: ”Det er drømmen om et anstændigt samfund, Sigurd … for fanden”. 
”Og når politbureauet strammer grebet, så er det, fordi de lede kapitalister … på den mest 
lumske måde forsøger at undergrave den kommunistiske idé”.  
 ”Er det det, du skal tale om i aften?” spurgte Næsgaard. ”Var det ikke mere nærliggen-
de at tale om Odysseus og sirenerne?”. De stavrede videre op og ned ad Rosengården. Gel-
sted forsøgte at spore sig ind på en tanke, som forblev fjern fra ham. Det var heldigvis ikke 
skærsilden, de vandrede i, men en blanding af ludere og lommetyve. Indimellem gik de op i 
køkkenet og drak mere kaffe og så ned igen for at fortsætte vandringen.   
”Det, jeg skal tale om, er anarkismens falske utopi og kommunismens nødvendighed”, sagde 
Gelsted.   
”Hvad siger du, at du skal tale om?” spurgte Næsgaard. 
”Det kunstneriske personlighedsprincip, der svarer nøje til de sociale principper …” 
”Der er langt igen”, sukkede Næsgaard. ”Vi vandrer stadig i en mørk dal … fortæl mig om 
bogen, du udgav for et par år siden om Freud. Jeg hørte om ham, da jeg var på friskolekon-
gres i Montreux”. 
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”Gamle dreng”, begyndte Gelsted. ”Der er ikke noget galt med dig. Dit problem er, at du ikke 
vil aflægge det jyske … Du vil ikke hyle med de ulve, du er iblandt. De skulle hyle, som du 
ville … Og mens du læste og påskrev, var de ved at dø af grin over dit sprog, der klaprer 
tungt som et par træsko på en knortet hedevej. Du har været så helvedes optaget af at være 
den, du var, og ikke villet ændre dig, de skulle tage dig, som du var. I grunden er du umådelig 
selvoptaget. Selvfølgelig er det noget lort, at du ikke kan få en stilling på universitetet, men 
… ”. ”Af børn og fulde folk” sagde Næsgaard. 
”Måske”, fortsatte Gelsted, der i mellemtiden havde fået smag for ædruelighedens fristelser, 
”ville du have glæde af at læse Wilhelm Reich. Han har netop udgivet en bog om massepsy-
kologi og fascisme, og han definerer fascisme som en mental struktur, der er karakteristisk 
for mennesker, der er opvokset i en autoritær, patriarkalsk kultur … For Reich er fascismen 
noget, der er et produkt af familiestrukturen i småborgerskabet. Manden er som familieover-
hovedet en despot og undertrykker af kvinden og barnet …” foreslog han. 
”Reich, var det ikke ham, hvis mor tog sit liv, da han var 14 år gammel. Hun blev skræmt da 
hendes forhold til sønnens privatlærer blev afsløret? Var det ikke sådan? Jeg har hørt, at han 
selv havde sladret til faderen om moderens utroskab?”  
 ”Den autoritære familiestruktur forvrænger børnenes seksuelle drift, skriver Reich, og 
binder dem til forældrene, og det er denne binding, der forhindrer dem i at frigøre sig …”  
”Det gælder vel også hans egen moderbinding … jeg tror …”, fortsatte Næsgaard, ”at Reich 
kaster barnet ud med badevandet. Og det forekommer mig, at du igen er ved at blive dig selv. 
Snart kan du glæde dig over ædruelighedens udfordringer, gamle dreng, og tage kampen med 
anarkismen i aften?” De stod endnu en stund tæt sammenslyngede, og gik tilbage fra Kultor-
vet gennem damerækken. Gelsted løftede armen i en inspireret gestus, og fulgte Næsgaard i 
tavshed. 10 
 
Sammenbruddet og omvendingen fik naturligt nok konsekvenser for Næsgaard. Det kom for 
eksempel til udtryk i, at han efter sin omvendelse ikke længere tog kravet om dokumentation, 
referencer og henvisninger alvorligt. Det var, som om han ophævede sine akademiske for-
pligtelser. Havde hans litterære stil hidindtil været let genkendelig, så blev den nu næsten 
demonstrativt klodset, og hans tekster var fulde af kunstige og undertiden selvopfundne ord. 
En læsning af hans skrifter giver indtry af, at han ikke finder litterær form værd at ofre op-
mærksomhed på. Det førte til en svækkelse af den selvdisciplin, der kan forhindre agitatori-
ske gentagelser og overdrivelser. Næsgaards stil ved sin svulmende patos ikke fri for en vis 
ufrivillig, fordi den stillede sig klodset an over for den virkelighed, han kritiserede. Hans 
fremstilling kunne være klar og ordnet, men den kunne også virke uordnet og kaotisk. Der er 
noget sympatisk ved hans ligefremme og jævne udtryk, og han undgik dunkle passager, og 
man fornemmer, at han havde ambitioner om at ville gøre sig forståelig. Det mest gennemgå-
ende træk ved hans skrifter er den provokerende stil, der blev båret frem af begejstring, fru-
stration og jysk sendrægtighed. Det er en stil, der får læseren til at beslutte sig for, at han al-
drig har læst noget lignende. Man betages af den naturlige ligefremhed og livfuldhed, men 
studser over den underlige ubehjælpsomme og gammeldags udtryksform.   
 I året 1924 kunne Anna og Sigurd fejre 10 års bryllusdag. Else var 10 år og Ole tre. De 
første hede år var slut. Nu gjalt det opdragelsen og børnene. Anna holdt fast i forholdet til 
børnene som det vigtigste, mens Sigurd var skuffet og ked af at det var på bekostning af deres 

 
10 Denne anekdote er blevet mig fortalt af Knud Cläes Andresen, og jeg fik den perspektiveret, da jeg under et ophold på 
San Cataldo på den Sorentiske halvø erfarede at Gelsted også engang havde været gæst på dette refugium. Her fortalte en 
italiensk dame mig, at hun havde ydet Gelsted en tilsvarende assistance ved at bugsere ham tilbage til refugiet efter et fugtigt 
besøg i nabobyen. 
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parforhold. Han havde i begyndelsen af deres forhold været usikker og i grunden genert. Fa-
derens forhold til moderen huskede han ikke, men nok hans kluntede forsøg for at få Marie i 
kanen. Han havde således lært at det var kvinden der bestemte i et parforhold og derfor ud-
viklede deres forhold sig i retning af en struktur som havde præget klunketiden. Det var mor 
og børnene der var en enhed, mens manden var som en satelit. Sigurd måtte nøjes med at give 
udtryk for sine frustrationer i det han skrev. Deres forhold antog således form efter en ana-
kronisme, og de brugte derved den samme form for anakronisme som tidens kunstmalere. 
Netop i malerkunsten kunne man tydeligt se hvordan klunketidens opdragelsesideal blev ma-
terialiseret: malerne lod sig inspirere af barnets ubehjælpsomhed. Man talte om dada og man 
talte om kubisme. Der var kunstnere der havde ambitioner om at ville udtrykke en slags in-
fantil realisme, ved, på samme måde som børn, at tegne en genstand set fra alle synsvinkler. 
Picasso gjorde denne naivisme til program: ”Som barn er enhver kunstner”, sagde han, ”van-
skeligheden ligger i at forblive det som voksen”. Sådan talte en mand, der i barndommen 
havde været alt for tæt forbundet med sin moder: han idealiserede sit forhold til moderen og 
derfor blev hans kærlighedsforhold til kvinder præget af svigt og brutalitet. Når man ser den 
malerkunst der realiserede klunketidens idealer, ser man menneskets fysiognomi trækkes og 
forvrides, på samme måde som ubevidste driftsimpulser dekonstruere sproget og de rationelle 
hensigter.   
 Stadigvæk var det den biologisme som naturalisme og degeneration var udtryk for der 
var central i tidens selvforståelse som Stoddard udtrykte det: ”Den revolutionære Uro, der i 
vor Tid hjemsøger hele Verden, har langt dybere liggende Aarsager, end man i Almindelig-
hed antager. Dens inderste Rod er ikke at søge i russisk Bolshevik-Propagandas ej heller i 
Verdenskrigen eller den franske Revolution, men i en lignende fremadskridende Forringelse 
af Menneskematerialet som den, der tidligere har gjort Ende paa Fortidens store Kulturer og 
nu truer med at ødelægge vor egen (”Kampen mod kulturen, 1929). Stoddard udtrykte tidens 
krampagtige ambition om at fastholde en biologisk revolution, hvis formål var at skabe en ren 
race.  
 I slutningen af 20’erne skete der imidlertid noget der varslede et paradigmeskifte. Og 
på forbløffende kort tid blev degenerationens spøvelse manet i jorden. Det indtraf som følge 
af Næsgaards udgivelse af Psykoloanalyse i 1929, og den tale han holdt i Nicolai kirke i 
1931. Det flyttede opmærksomheden fra det biologiske og betonede det psykologiske. Det fik 
en massiv indflydelse på parforhold og børneopdragelse og skærpede kampen mellem Anna 
og Sigurd om hvad der var vigtigste: parforholdet eller børnene. Om end det ikke lykkedes 
for ham, så ansporede det en hel generation af unge mennesker, der herefter fastholdt energi-
en i parforholdet, hvormed opdragelsen fik en ganske anden karakter. Det betød at børnene 
kunne udvikle sig ved forældrenes parforhold og mere frit udfolde sig og lege uden overop-
syn og kontrol. Det førte til en opdragelseskultur der holdt lige indtil 1970, hvor klunketidens 
opdragelsesidealer endnu vendte tilbage. Men i det sidste år af 1920’erne og de første år af 
30’erne skete der en revolution af familielivet. Man kan registrere hvordan den nye psykolo-
giske realisme vandt indpas ved et fænomen som Jens August Schade, der med en eksplosiv 
poesi anfægtede klunketidens slatne parforhold og det kvælende forhold til børnene og som 
alteranativ betonede de voksnes kærlighed i parforholdet. Hvis man vil forstå Schades bud-
skab som et ideologiske projekt kan man sige, at der var tale om en tilbagevenden til roman-
tikkens dyrkelse af parforholdet. Schades evangelium var erotikkens urkraft, der for ham var 
tilværelsens omdrejningspunkt. Han oplevede verden og kærligheden i parforholdet som et 
mirakel, og hans digte er et overflødighedshorn af glæde over tilværelsen.  
 Var Schades indslag således som et efterskælv til Næsgaards jordskælv, ser man virk-
ningerne i litteraturen hvor en ny generation af forfattere afførte sig degenerationsteoriens 
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ligklæde og skabe en ny fortolkning hvor parforholdet stod i centrum og hvor en psykodyna-
mik blev afgørende for de episke forløb. Dermed blev Johannes V. Jensen og Tom Kristen-
sens biologistiske værker til fortid. Og det gav plads for en ny psykologisk realisme som den 
kom til udtryk hos Kaj Munk og Sigurd Næsgaard. De lignede hinanden, ikke blot ved at de 
begge havde påfaldende evner til at provokere. De gjorde sig kendte som kompromisløse 
aktører, der på en næsten skamløs facon udfordrede opmærksomheden. De havde begge mi-
stet deres forældre, mens de endnu var børn og var derfor ikke ægte børn af klunketiden. De 
var desuden usædvanligt godt begavede og blev hjulpet frem af forstående lærere.  
 Var de end ens i temperament, så var deres engagement af forskellig natur. Hvor Kaj 
Munk inspiration pegede bagud mod den tid der gik forud for naturalismen, så var Sigurd 
Næsgaard en ny psykologismes profet, der holdt revolutions flamme højt. Begge blev omfat-
tet med forbavselse, mistro og forundring. Således verserede der rygter om, at Næsgaard hav-
de været et medie for den Henny Andersen, som han havde behandlet med sin psykoanalyti-
ske metode. En historie, vi skal høre nærmere om længere fremme. Tanken om, at psyken i 
sig selv har en skabende kraft, der kan forholde sig til de menneskelige konflikter, var på den 
tid en strålende ny mulighed, som både Munk og Næsgaard var betaget af. Klunketidens bio-
logisme fortonede sig og gav plads for en psykodynamisk forståelse. En tid lang forsøgte 
degenerationsteoriens folk at forbinde psykoanalyse med spiritisme, håndspålæggelse og ku-
lørte lamper. Den blev forbundet med et dyk ned i sjælens dunkle kælderrum og forbundet 
med noget farligt som kom til udtryk i Jørgen Nielsen forfatterskab, der viste at angsten er i 
stand til at erstatte det tomrum som ideologien efterlader. Den meget følsomme og romanti-
ske Paul la Cour skrev i et essay Freud og Litteraturen: ”en neddykken i Instinkternes Ver-
den har ikke Betingelse for at føles som Befrielse”. Hans bekymring byggede på en roman-
tisk forestilling om alle tings enhed og sammenhæng, og hans idealer var knyttet til forestil-
lingen om en sammenhængende universel forståelse af tilværelsens problemer.  
 Kjeld Abell var en af de forfattere, der uden tøven havde forkastet degenerationsteori-
ens biologisme, og som i 1930’erne fik stor succes som dramatiker. I hans stykke Melodien 
der blev væk bearbejdede han et af psykoanalysens kerneproblemer, der handlede om den 
triste konstatering af, at ungdommens erotiske selvbevidsthed stivner og forsvinder i en fan-
tasiløs puritanisme. Det var det Abels historie om Larsen handlede om: den konturløse flip-
proletar, der keder sig selv og sine omgivelser ihjel. Stykket får liv, da Larsens kone i slut-
ningen af første akt forlanger at få den mand tilbage, som hun giftede sig med, og dermed 
starter en symbolsk eftersøgning af den melodi, der var et symbolsk udtryk for den maskuli-
nitet, som Larsens i sin eventyrlige ungdom havde været i besiddelse af.  
 Hulda Lütken kredsede også om en antropologi, der byggede på psykoanalysen. Hun 
var fra samme del af landet som Næsgaard, og hendes første roman Degnens hus fra 1929 
handler om mennesker, der drives frem af stærke naturfølelser og en voldsom indre splittelse. 
Hendes næste roman, Lokesæd, er en slægtsroman, hvor de uløste problemer gives i arv fra 
mor til datter. Datteren Tore er på den ene side en stærk driftnatur, der opvejes af en lige så 
stærk angst. I et klassisk trekantsdrama ender hun som sin mands morder og trådte således 
ind i rækken af tidens galleri af kvindelige kriminelle. Endelig var der Gustaf Munch-
Petersen, der var lyriker og udtrykte sig i et surrealistisk formsprog. Hans digtsamling Det 
underste land (1933) var ligesom hos Jørgen Nielsen bygget på inspirationen fra psykoanaly-
sen. I dette digt udtrykker han en længsel efter den sammenhæng og idyl, som man længes 
efter når angsten har erstattet dem med indviklede regler og systemer. Jo længere vi kommer 
frem i 1930’erne, desto klarere bliver forfatterskaberne præget af en psykodynamisk tanke-
gang. Nis Petersen (Sandalmagerens gade), Jørgen Nielsen og Hulda Lütken havde mesten-
dels været optaget af driften, afmagten og skæbnen i en fjendtlig og uforståelig verden. Hos 
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Herdal træder kritikken af opdragelsen stærkere frem, og i Soyas og H.C. Branners værker 
mærker man påvirkningen fra Næsgaard, hvor kampen for identitet forbindes med adskillel-
sen fra barndommens verden, og således blev litteraturen igen samfundets bevidsthed og hu-
kommelse.  
 I et interview i Nationaltidende den 5. december 1928 blev Næsgaard spurgt: ”Gaar 
Doktorens egne Børn i Den frie Skole?” ”Nej, i Begyndelsen gik min lille Dreng i Vanløse-
Skolen, men Vejen derud var for lang og tog for stærkt paa hans Kræfter. Han er nu 8 Aar 
gammel, og helt er det ikke lykkedes Skolen at ødelægge ham. Før i Tiden blev han opdraget 
ganske efter Den frie Skoles System og lærte sig hovedsagelig selv at læse, før han kom i 
Skole, ved Hjælp af en Skrivemaskine. Nu er han 8 Aar gammel og meget ivrig efter Bøger, 
for Øjeblikket er han midt i Gandhis bog om Indien. Og De maa endelig ikke tro, at det er, 
fordi han er et Vidunderbarn”. 
 Næsgaard havde svært ved at skjule sin glæde ved sønnen, og som enhver far havde 
han anekdoter om, hvor fantastisk hans søn var: ”Omkring ved Toaarsalderen fortalte min 
Dreng O. en Dag, at han havde set ”en stor, stor, stor Kamel”. Det sidste ”stor” blev raabt ud, 
og saa føjede han til: ”Ole bange for den store Kamel”” (1925-14). Psykoanalytikere har jo 
den lidt påfaldende opfattelse, at angstvækkende dyr kan være et kamufleret udtryk for en 
fortolkning af den truende fader, men det var næppe Næsgaards pointe. Drengens angst har, 
formodentlig som i Freuds sygehistorie om Lille Hans, fundet et symbolsk udtryk. Lille Hans 
var bange for heste, og dem var der mange af i 1890’ernes Wien. Lille Ole havde erhvervet 
sig en kamelfobi. Men det var mere overkommeligt forbi, for der var ikke mange kameler i 
1930’ernes København.  
 Næsgaard havde travlt med sit nye blad Den frie Skole, som han var redaktør af og 
skrev artikler til. Men der var andre, der ville trykke hans artikler: Den nye Opdragelsesbe-
vægelse i Europa og Amerika blev trykt i tidsskriftet Vor Ungdom. Her skrev Næsgaard, at in-
spirationen kom fra psykoanalysen. Om det nu var Freud, han havde tænkt på, eller Alfred Ad-
ler, var måske ikke helt klart. Adler havde jo allerede i 1909 skabt en ny lære, der gik ud på, 
at det ikke var et forkvaklet seksualliv, men en forfejlet opdragelse, der var årsag til de sjæle-
lige sygdomme. Næsgaard havde selv været betænkelig ved en psykologi, der alene var etab-
leret på det seksuelle. Adlers synspunkt havde været forfriskende, og Næsgaard forstod i øv-
rigt ikke rigtigt, hvorfor det havde ført til et brud mellem Freud og Adler. I det mindste havde 
det været naturligt at betone Adlers lære som begrundelse for friskolebevægelsen, eftersom 
han havde skrevet om knækket magtvilje, der i form af mindreværdskomplekset førte til det 
moderne samfunds nedbrydende konkurrencementalitet. 
 ”Frihed er noget, der kan realiseres paa tværs af kommunisme, socialisme, konservatis-
me, radikalisme og fritænkning. Frihed er Livets Udfoldelse i en Verden af Bevægelser og 
Spørgsmaal, Friheden er Livets Vækst i Udsyn og Skaberkraft, Friheden er Menneskets nye 
Vandring, ja Friheden er set endnu dybere hos Montessori” (1927-10, 121). Anders Vedel 
skrev, at friskolebevægelsen i Tyskland var ”en direkte protest mod den skoleånd, der med sit 
militaristiske præg har været med til at fostre krigen …” Og senere, da Vedel refererede en 
tale af Ensor, skrev han: ”En stor fejl, der ofte begås, er at den begynder med at have mistillid 
til barnet. Man går ligesom ud fra, at det vil gøre det gale, og nu her i skolen skal lære at gøre 
det rigtige og rette. Men det er galt. Menneskenaturen er god. Der er ingen slette børn til, men 
der er en del vanskelige børn. Vent godt af barnet, og du vil få godt igen ... Nogle misforstår 
disse nye tanker og tror, at meningen er, at børnene skal kunne gøre hvad de vil i skolen. Det 
er ikke just meningen; men meningen er at udvikle selvdisciplin. Vil jeg undersøge en lærers 
disciplin, da lægger jeg mærke til, hvordan børnene er udenfor skolen. Jo mere hårdhændet 
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lærerens disciplin er i Klassen, des dårligere opfører de sig gerne udenfor klassen” (Vedel, 
1924). 
 Man forstår, at den gesjæftige psykolog havde nok at tænke på, også når han gik tur med 
familien i den nyligt åbnede H.C. Ørstedspark. Hvad denne rest af voldanlægget havde med 
den kendte naturvidenskabsmand at gøre, var der vistnok ingen, der vidste. Havde det ikke 
været mere nærliggende at kalde den Vestre Anlæg eller døbe den Grundvigs Park?  
 Else gik tæt ved siden af sin mor, mens Ole eksperimenterede lidt med afstanden til 
forældrene. Undertiden holdt han sig til dem, lige indtil han ikke længere kunne holde deres 
mundhuggeri ud og sakkede bagud. Så kunne han løbe ned over en af plænerne, hvilket straks 
udløste en reprimande fra parkbetjenten. ”Man bedes sørge for, at reglementet bliver over-
holdt”, måtte forældrene forstå: ”Græsset må ikke betrædes!” ”Men hvad fanden skal det gøre 
godt for, børnene skal da have lov til at udfolde sig?” indvendte Næsgaard, dog uden at blæse 
sig for meget op og i grunden mere henvendt til sin kone end til betjenten. ”Du skal også altid 
sætte dig imod, drengen ved jo godt, at han skal holde sig til stien”, irettesatte Anna. ”Jamen 
det er da for galt”, og denne gang råbte han højt: ”Hvad Fanden i Laksegade er der galt i, at 
drengen løber hen over plænen?” ”Skal én ledsage selskabet til parkens udgang?” foreslog 
opsynsmanden, der tydeligvis kæmpede med sit temperament.  
 Klunketidens ideologiske positioner havde formet familiestrukturen i det Næsgaardske 
hjem. Det havde udartet i tilbagevendende kampe. Sandheden om deres ægteskab og deres 
stridigheder var den sørgelige konstatering af, at de begge var skuffende i kærligheden. Hun 
var skuffet over, at han holdt hende erotisk på afstand, han over, at hun var uden respekt for 
hans meninger og holdninger. Kunsthistorikeren Henrik Bramsen har til Mogens Andersen 
fortalt, at han under besøg i det næsgaardske hjem havde overværet et optrin, hvor Anna iret-
tesatte Ole: ”Du må ikke stikke fingrene i fromagen”. ”Hold hæft”, kom det omgående fra 
Sigurd Næsgaard, ”du ødelægger den dreng”. Der var fronter i det næsgaardske ægteskab, der 
uundgåeligt var præget af deres stærke personligheder, og som undertiden afslørede, at det 
var Sigurd, der i sidste instans overlod magten til Anna, men altså under protest. Således ud-
viklede forholdet sig mellem ægtefællerne betænkeligt i turgenjevsk retning. Det var ikke, 
fordi Anna af natur var mere sund og robust end Sigurd, men hans analytisk forklarende og 
afprøvende måde at forholde sig til livet på kunne ikke måle sig med hendes solide og urok-
kelige overbevisning om at børnene kom først. Ole Næsgaard har sidenhen fortalt, at han spil-
lede død, når han kunne mærke, at faderen var vred og ophidset. ”Jeg vænnede mig til at leve 
med katastrofen: Det var, som om jeg ventede, at det hele ville brase sammen. Når jeg var 
alene med min far, kunne jeg godt acceptere hans autoritet – men ikke, når min mor var i 
nærheden”.  
 Næsgaard skrev et brev til sin søster i julen 1926, hvor han startede med julehilsnerne 
og fortsatte med en hvervekampagne. ”I Gaar sled vi som rasende med at sende min sidste 
Bog, der blev færdig ved Middagstide, ud til det danske Montessori Selskabs Medlemmer. 
Hvis du vil melde dig ind i Foreningen Den frie Skole (fem kroner aarligt) kan du faa Bogen 
gratis! Det er Gevinst, for i Boghandlen vil den koste to Kroner, og det er Penge, kan du fatte 
dette? Maaske, men kan du faa nogen deroppe til at forstaa, at de maa melde sig ind i For-
eningen Den frie Skole, saa er du dygtig. Ole sidder herinde ved Siden af og forklarer sin 
Søster: Jeg er ikke en saadan Sladrepotte, for naar jeg faar noget at vide, saa glemmer jeg det. 
Nu har du faaet noget at vide om Den frie Skole, men du glemmer maaske ogsaa. Min egen 
fluesmækker er ogsaa stor. Jeg har vist aldrig faaet dig sagt Tak for den Kasse Æbler som I 
sendte os i fjor. Vi var da ellers glade for den og aad af dem – især lille Else. Hun er sart ra-
sende efter Æbler. Tak for dem. Din hengivne Broder Sigurd”. 
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Kapitel IV: Friskolebevægelsen i 1920’erne 
Folkeskolen, sådan som den tog sig ud i begyndelsen af 1920’erne, var en frugt af Holbergs 
tid. Det vil sige den tid, der nu har navn af oplysningstid. Samfundsudviklingen havde gjort 
det nødvendigt, at almindelige mennesker lærte noget. Det var ikke længere nok at kunne sit 
fadervor. Den uvidenhed, der havde været det naturlige grundlag for enevælden, var blevet et 
problem i et samfund, der blev mere og mere præget af industrialismen. I 1813, da Danmark 
gik bankerot, skal Frederik VI have sagt: ”Det kan godt være, at vi er fattige, men dumme 
skal vi ikke være”. I 1814 indførte han en skolelov, der byggede på en almen undervisnings-
pligt. Med denne reform var almueskolen en realitet. Det var blevet en nødvendighed at lære 
børnene elementære kundskaber om sprog og regning, men også fædrelandets historie skulle 
børnene lære om, for fædrelandets historie og navnlig sagnhistorie kom til at spille en stadig 
stærkere rolle under tilblivelsen af den nationale identitet gennem 1800-årene. Derfor talte 
man om folkeoplysning, og det gjorde man i tilslutning til Thomas Hobbes filosofi: Man 
fandt det godt at undervise i, hvordan mennesket udvikler sig væk fra den vilde naturtilstand 
for at blive et samfundsmenneske og en god borger. Derfor var det naturligt, at en skole fik 
navn af borgerdydsskolen. Dyden var at blive menneske, og det blev man ved at lære noget. 
Det krævede ikke så meget hoved, som det krævede røv, for hvis man ikke kunne blive sid-
dende på den, fik man ikke lært noget. Det, der var værd at vide, stod nemlig i bøgerne, og 
dydighed kommer af dygtighed.  
 Heldigvis for pædagogikken er menneskene videbegærlige, og man betaler gerne en høj 
pris for sin nysgerrighed. Men mennesket er også konservativt og anser umiddelbart alt nyt 
for at være af det onde. Det er grunden til, at børn hviler trygt i deres begrænsede verdensbil-
lede og ikke bryder sig om at få deres cirkler forstyrret. Eller som Rubin udtrykte det: ”Naar 
et Barn i Lærerens Øjne er uopmærksomt, betyder dette ofte kun, at Barnet giver sig af med 
noget Andet end det, Læreren ønsker, og Forklaringen er ikke at søge i barnets Opmærksom-
hed, men direkte i, at Læreren er kedelig, og at det Andet er morsomt”. Tilblivelsen af demo-
kratiet skabte nye udfordringer for pædagogikken, og det er betegnende, at pædagogik som 
fagvidenskab netop er på alder med den store franske revolution. I monarkiet lærte man om 
æren, i republikken om dyderne, i despotiet om frygten, skrev Montesquieu, hvormed han 
sammenkædede pædagogik og faderopgør. ”I despotierne fødes frygten af sig selv gennem 
trusler og straffe. I monarkierne fremmes æresfølelsen af lidenskaberne, og de fremmes til 
gengæld af den. Men samfundssind består i, at man giver afkald på sit eget, hvilket altid er en 
meget smertelig sag. Derfor gælder det om at grundfæste borgerens kærlighed til lovene og 
fædrelandet” (Ove Korsgaard; Kampen om folket).   
 Børns konservatisme er en naturlig sag, som man kan erfare i alle generationer. Skal 
familien for eksempel på udflugt, kan barnet protestere vildt og vil helst blive hjemme. Når 
man så er nået frem, og dagen folder sig ud, ender det med, at barnet modsætter sig, når turen 
igen går hjemover. Børn er ikke så kreative og forandringssøgende, som mange voksne tror. 
Desuden ved ethvert barn af egen erfaring, at jorden er flad. Det er skolen, der udfordrer tilliden 
til sanserne, og det undergraver dømmekraften.  
 Nicolai Grundtvig og Christian Kold havde under indtryk af en romantisk tankegang 
forsøgt sig med en demokratisk udvikling af skolen, men det fik ikke en egentlig gennem-
slagskraft, og folkeskolen fortsatte stort set uanfægtet. Snarere kan man sige, at skolens pæ-
dagogiske udvikling blev præget af den industrielle tankegang. Læreren skulle indpode noget 
viden i en snes børn, der derfor skulle sidde stille og modtage, som om de var genstande på et 
samlebånd. Problemet var, at der var visse børn, der ikke kunne sidde stille, og som med de-
res uro forstyrrede. Desuden var der forældre, der havde svært ved at se meningen med op-
lysningen. Det var i det hele taget ikke alle, der så med begejstring på den succesfulde pæda-
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gogiks velsignelser og indlæringens gloriøse muligheder, selv om den blev markedsført med 
slogans som ”kundskab er magt”.  
 Næsgaards idé om, at man lærer noget, fordi lysten og viljen er drivkraften, er nok en 
tvivlsom sandhed. Hvem er ikke nysgerrig, og hvem vil ikke gerne lære noget, når blot det 
ikke affægter ens favoritteorier og yndlingssynspunkter. Nød lærer nøgen kvinde at spinde, er 
et udtryk, der dækker over den egentlige motivation til at lære noget. I knaphedssamfundet 
var der ingen ideologiske problemer med at opretholde en undervisning, der byggede på en 
blanding af tugt og belønning, det er først i overflodssamfundet, at det er blevet en umulig-
hed. Næsgaards pædagogik røber sin placering i overgangen mellem knapheds- og overflods-
samfund.  
 I midten af 1920’erne var det faktisk lykkedes at etablere en folkeskole, der fortjente 
navn af en skole for folket. Det vil sige en skole, hvor alle havde mulighed for at lære ele-
mentære kundskaber som regning, dansk, kristendomskundskab og historie, uanset hvor man 
boede i landet. Det blev ikke opfattet som en pædagogisk udfordring, at børn undertiden ud-
viste betydelig modstand mod at lære noget. Men det er ikke kun børn, der oplever det an-
massende, hvis læreren vil kloge sig. Vor egen tids højtoplyste samfund er rigt på mennesker, 
der forstår kunsten at tale ned til deres elever. Læringens sande natur kommer man måske 
tættest på i udtrykket: ”Så ka’ de lære det”! Franz Grillparzer havde desuden en bekymring 
for de lærenemme: ”Ingen svæver i så stor fare for at blive afstumpet som den mest modtage-
lige”.   
 Den kongres i Montreux, som Næsgaard havde deltaget i, havde været arrangeret af den 
internationale opdragelses- og skolereformbevægelse. Den havde fået navn af New Educatio-
nal Fellowship og var blevet stiftet i 1921 på initiativ af Beatrice Ensor fra England, Adolf 
Ferriere fra Schweiz og Elisabeth Rotten fra Tyskland. Den første kongres blev afholdt i Ca-
lais 1921. Den næste i Montreux 1923, dernæst Heidelberg i 1925 og Locarno i 1927. Det 
hele kulminerede i 1929 med en gigantisk kongres i Helsingør, hvor mere end 2.000 delege-
rede fra hele verden var mødt op, og hvor hele det officielle Danmark deltog. Idéen i denne 
nye pædagogiske bevægelse var, at den gamle autoritært prægede folkeskole med dens stok-
kemetode og udenadslære skulle afskaffes. Der var mange, især ideologiske grunde, til, at 
denne bevægelse havde en vis succes i mellemkrigstiden. Friskolebevægelsen virkede som et 
forsvar for børnenes uskyldighed, der var i stærk vækst, som mest tydeligt kom til udtryk i 
dadakunsten i 1920’erne.  
 ”Efter fredsafslutningen i 1919 gik der en bølge af pædagogisk-psykologisk reformiver 
over Europa”, skrev Anne Marie Nørvig, ”gennem påvirkninger fra Montessori, Decroly, 
Ferriere og Peter Petersen kom den også til Danmark med kravet om en ændring af skolen” 
(Nørvig 1956, 405). Når friskoletanken fængede i 1920’erne, var det i samtidens selvforståel-
se en reaktion på verdenskrigen og den idé, at krigens egentlige årsag havde været den autori-
tære opdragelse. Sofie Rifbjerg fortæller i sine erindringer: ”Peter Petersen, Lichtwarkschule 
i Hamburg, talte om de nyeuropæiske skoletanke og berettede om de frie skoler i Hamburg, 
som under parolen Vom Kinde aus ville ophæve al autoritet i skolen og lade børnenes behov 
bestemme planer og undervisning. Herhjemme fik bevægelsen navnet Den frie Skole” (Rif-
bjerg 1953, 127). 
 Lektor Viggo Bredsdorff mente, at utilfredsheden med den offentlige skole lå i, at flere 
og flere ”Forældre faar Øjnene op for, at de i Virkeligheden har – kan man sige – solgt deres 
Førsteret over Børnene. Forældrene – især i København og de større Provinsbyer – har intet 
at sige med Hensyn til, i hvilken Skole deres Børn sættes. ... Fremdeles hersker der fra 
Grundtvigs og Kolds Tid en i mange og store Kredse levende Utilfredshed med Skoletvang. 
... Hertil kommer selve Friskolefolkene, som gennem deres Odense-program tydeligt har gi-
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vet til Kende, at deres Syn paa Sagen er: at Ansvaret for Børnenes Undervisning hviler alene 
paa Forældrene. Endelig kommer hertil de ikke faa, som er grebet af de nye Skoletanker, 
Montessori, Arbejdsskolen, Dalton-Skolen o.s.v., og som brænder af Begærlighed efter at 
prøve disses Værdi i et reelt Arbejde” (Bredsdorff, 1926a). 
 Næsgaard begrundede sin tilslutning til friskolebevægelsen med personlige oplevelser: 
”Min Fader var Elev først hos Kold og siden hos Povlsen-Dal og derefter en kort Tid Frisko-
lelærer. De maa oplyses om, at jeg hele min Barndom gik i en gammeldags Koldsk Friskole, 
at jeg i Aarene derefter gik paa Aftenskole hos en Friskolelærer, at jeg har været på Højskole 
og tillige været Højskolelærer og Friskolelærer. Jeg maa sige Dem, at jeg altid har holdt af 
min Skole, aldrig har levet en Dag i den, som jeg vilde ombytte med en Ikke-Skoledag” 
(1926-20). 
 ”Pludselig spirede og groede det overalt”, skrev Sofie Rifbjerg, ”og Næsgaard, som i 
følge sin oprindelse og opvækst havde de indre forudsætninger for at forstå disse såkaldte nye 
skoletanker, kastede sig med sin sædvanlige energi ind i arbejdet for disse tanker. Han deltog 
i flere af New Education Fellowships kongresser og kom hjem stopfyldt med ny viden. Han 
skrev, talte og diskuterede, så det slog gnister i den pædagogiske verden” ... ”Og da der i Kø-
benhavn efter professor Peter Petersens forelæsninger blev dannet en forening, som skulle 
arbejde for videre oplysning og særlig for at få noget praktisk arbejde i gang, var det Sigurd 
Næsgaard, som gik i spidsen for dette arbejde. Men ak! Ikke så længe. Den officielle skole 
ønskede ingen indblanding udefra – den ville og vil helst ordne sine sager selv. Det tog dog 
ikke modet fra dr. Næsgaard” (Rifbjerg 1953, 127). I løbet af 1920’erne skrev Næsgaard me-
re end 100 artikler om friskolen, og i løbet af få år blev han en central figur i den internatio-
nale friskolebevægelse og medlem af det internationale råd. Han holdt foredrag og kursus-
virksomhed og publicerede fire bøger om emnet: Fremtidens skoler fra 1925, Egelundsskolen 
fra 1926, Pligt og Tvang fra 1927 og Moderne Skoletanker fra 1929.  
 I 1924 blev der afholdt en skolekongres på Teknologisk Institut i København. Mødet 
blev åbnet af skoleinspektør Arvin, der var præsident for den danske sektion af Verdensfor-
bundet for den nye opdragelse. ”Derefter gav Dr. Sigurd Næsgaard som Indledning til Kon-
gressen en Fremstilling af, hvorledes den var kommet i stand. I Fjor var der samlet ca. 100 
Lærere og Lærerinder paa en Kongres i Montreux. ... Hvad Taleren havde hørt om Fremti-
dens fri Skoler, havde paa det stærkeste interesseret ham. ”Jeg har selv”, udtalte han, ”gen-
nemlevet disse Ideer i den Koldske Friskole, hvor jeg har gaaet, og senere paa Højskole. I ca. 
70 Aar har vi i Danmark haft Tilløb til disse fri Skoler, ganske vist kun blandt vore Bønder, 
men vi har dog ejet en Børneskole under langt friere Former, end den findes noget andet 
Sted”. ... Den indre Anledning til Mødet er det Liv, som har givet sig Udslag i de Skolefor-
mer. Skal Menneskene blive bedre, skal der begyndes fra Bunden, Skolen skal formes paa en 
helt anden Maade. Grundlaget for den ny Kultur vil de forskellige Talere nu belyse” (Lære-
ren, 5. maj 1924).  
 Året efter udkom Fremtidens Skoler, hvor man i forordet kunne læse: ”Et rigt og mær-
keligt Skoleliv er groet op omkring i Landene. Hvad man hidtil kun har drømt om: frie Sko-
ler, der bøjer sig for Barnet og den unges Natur, er i de senere Aar blevet til Virkelighed. En-
kelte Forsøg er over tredive Aar gamle, og de gjorde det stærkeste Indtryk paa besøgende, 
som fulgte Skolens Arbejde nogen Tid. Fra England, hvor man begyndte, naaede Forsøgene 
derfor hurtigt til Tyskland og Frankrig, til Amerika og snart ogsaa til andre Lande. ... For en 
Snes Aar siden, mens de første forsøg udviklede sig, kom nye til. Fra Italien kom et højst 
mærkeligt Skoleliv, der vendte op og ned paa næsten alt inden for Skolen. Paa samme Tid 
begyndte man i Belgien at skabe en ny Skole, som heller ikke lod meget af den herskende 
Skole blive tilbage. Begge Steder var det Læger, der skabte det nye. Og uafhængigt heraf 



66 
 

  
begyndte et tredje fuldstændigt frit Skoleliv at udforme sig I Amerika, og frie former begynd-
te nu i Tyskland. Denne Gang blev den herskende Skole lidt opmærksom. Den italienske 
Skole, Montessoris, var saa stærk, at den endog kunde bryde den herskende Skoles Mure ned 
enkelte Steder, selv om den dog oftest maatte opholde sig udenfor dem. Efter Verdenskrigen, 
der rev saa manges Sind ud af gængse Livsformer, dukkede mange andre nye Skoleformer 
op, og nu kan den herskende Skole ikke længere staa imod. Den ene frie Skoleform efter den 
anden Trænger indenfor Murene, Murene sprænges, saa at den hele store Verden kommer til 
at ligge aaben for det undrende Barnesind og for Barnets mægtige Trang til Erobring. I denne 
Fremvækst af frie Skoler, er det Barnet og den unge, der er ved at forme Skolen, som de skal 
leve i gennem saa mange Aar. Vi vil være fri, siger de, vi vil selv have Ansvaret for vort Ar-
bejde. Vi vil selv tage Beslutninger om, hvad vi skal gøre, vi vil tænke selv, fantasere og 
handle selv. Derfor maa Skolen formes om” (1925-1). ”I denne Skole er Arbejdet ledet af 
Børnenes Trang, næret frit af Natur og Kultur ... Der gives aldrig Lektier i denne Skole. ... 
Der er ikke Selvstyre udviklet ved Skolen, fordi der ikke er noget at styre, hævdede Fru John-
son. Børnene finder altid sig selv i Skolen og styrer løs mod de Maal, som de har sat sig. 
Usvigelig sikkert udvikler de deres Natur i denne Frihed, ingen hæmmes, men alle kiler paa, 
...” (1925-19).  
 ”Man kan ikke uden en vældig modsigelse fastholde den bestående skole for børn og 
unge. Man kan ikke på samme tid staa som Lærer og prise Stavnsbaandets Løsning, Slaveri-
ets Ophævelse, Videnskabens Selvstændighed og Kvindernes Adgang til Uddannelse og 
Samfundsvirksomheder og saa vedblive at forme Skolen, hele den opvoksende Slægts Ar-
bejdssted, som en Tvangsskole, der ikke optager et Arbejde, før det har faaet Tvangsform, 
uden at man splittes i sit Arbejde. Og da man ikke paany kan eller vil lægge Bønderne under 
Stavnsbaand, skaffe sig Slaver eller kneble Videnskaben og gøre Kvinderne til retsløse Væs-
ner, saa maa vi omforme Skolen, fordi vi maa have Sammenhæng i vore Bestræbelser her ...” 
(1929-22). 
 Vilhelm Rasmussen beklædte i 1920’erne det ansvarsfulde hverv som forstander på 
lærerhøjskolen og forvaltede samtidig et mandat som folketingsmand, hvor han havde gjort 
racehygiejne og degeneration til sit kerneområde. Rasmussen havde desuden skrevet et par 
bøger om børnepsykologi, som Næsgaard havde anmeldt i overstrømmende vendinger. Den-
ne Rasmussen havde ladet sig provokere af Næsgaards skrifter og rejste derfor til Wien, Jena 
og Berlin for at studere de frie skoler, som Næsgaard havde berettet om. Da han kom hjem, 
skrev han tre artikler om sine iagttagelser, der mundede ud i en anklage mod Næsgaard. 
Rasmussen hævdede, at han slet ikke havde kunnet finde de skoler, som Næsgaard så begej-
stret havde skrevet om. Derimod kunne han berette om et møde med forstanderen for frisko-
len i Jena, professor Peter Petersen: ”... da jeg spurgte Petersen, om han mente, at Eleverne 
skal være de bestemmende i Skolen, straks svarede, at det efter hans Mening bør være saale-
des, at Læreren er en Fører i dette Ords bedste Betydning. … børnene skal have ”større Ret, 
staar der, men ikke Ene-Ret” ... Vi er altsaa langt borte fra Dr. Næsgaards frie Skole, i hvil-
ken Børnene kan alt selv” (Rasmussen 1926b). Rasmussen havde tillige hæftet sig ved ind-
ledningen til Fremtidens skoler og havde fundet det fornødent at skrive: ”Enhver, der læser 
dette, maa opfatte det som en Tilkendegivelse af, at Læreren, Opdrageren, er trængt helt til-
bage; han nævnes end ikke. Hvis dette ikke skal virke ”forvirrende” og være et Vidnesbyrd 
om en ”overordentlig Mangel paa Klarhed hos en af vore pædagogiske skribenter”, maa disse 
Sætninger betyde, at det er Børnene og de unge alene, der ”former” de frie Skoler” (Rasmus-
sen 1927). 
 Næsgaard tog forsigtigt til genmæle ved at foreslå, at Rasmussen måske ikke havde 
besøgt de friskoler, han havde skrevet om. Hertil replicerede Rasmussen: ”Det forbavser mig 
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unægteligt, at Dr. N. ikke har forstaaet, at han – og han alene – er skyld i, at jeg søgte en ”fri” 
Skole, svarende til Dr. N.s Definition i den oven for citerede Fortale, og at jeg ingen fandt, 
fordi Dr. N.s Definition er rent hen i Vejret”. Seminarieforstander Stig Bredstrup sluttede sig 
til Rasmussen og afslog en opfordring fra Næsgaard om at rejse ud og besøge de frie skoler i 
udlandet. ”Det kunde jo være, at det vilde være gaaet mig, som, Dr. Næsgaard nok ved, det 
gik Vilhelm Rasmussen, da han drog ud for at se de ”fri” Skoler. Han rejste fra Land til Land, 
og se – han saa ingen ”fri” skoler” (Bredstrup 1926). Hertil svarede Næsgaard ophidset: ”Nej, 
saamænd gjorde han ej. Han rejste ikke til en eneste af de Skoler, som min Bog beskriver 
som frie Skoler. Saadan er den Historie” (1927-3). 
 Striden var på sit højeste i 1928, da Anne Marie Nørvig blandede sig. Det blev det be-
stemt ikke bedre af. ”Mon det ikke efterhaanden bliver klart for opmærksomme Tilhørere ved 
Striden mellem Forstander Vilhelm Rasmussen og Dr. Næsgaard, at Hovedgrunden til den er, 
at Dr. Næsgaard ikke altid tilstrækkelig omhyggeligt pointerer sin Viden om den voksnes 
Andel i Skolens Fornyelse gennem Omdannelse af det fysiske og psykiske Milieu. Og at Dr. 
Næsgaard stoler mere trygt end de fleste andre paa, at har man blot sit Sinds rigdomme i Be-
hold, da skal ogsaa de praktiske Færdigheder tillægges en. ... Utvivlsomt er det af Venskab 
for Dr. Næsgaard, naar forstanderen saa ihærdigt søger at faa ham til – ikke til at give For-
standeren Ret; thi det er dog en ringe Ting at faa Ret i noget der har ens Hjerte – men til at 
præcisere sine Udtryk, saa at det bliver lettere for Mennesker uden Forudsætninger at forstaa 
Dr. Næsgaard” (Nørvig 1928). Nørvigs utvivlsomt velmente mæglingsforsøg var som peber i 
næsen på forstanderen. ”Den ”frie” Skoles Talsmænd generer sig ikke – ikke en Gang, naar 
de er Kvinder”, skrev han. ”I en Artikel ... har saaledes Fru Nørvig tilladt sig ved utilbørlige 
Forvrængninger og Fortielser at stille mig i Gabestokken for at forsvare det uskyldige Lam 
Dr. Næsgaard” (Rasmussen 1928a).  
 I en anmeldelse af Fremtidens Skoler skrev lektor H.H. Misfeldt: ”Thi under de senere 
Aars pædagogiske Diskussion herhjemme har Savnet af virkelig Oplysning om, hvad de nye 
Ideer gaar ud paa, og navnlig hvordan de klarer sig i Praksis, været i stigende Grad føleligt. 
Dr. Næsgaard, der ikke alene er Almenheden bekendt som ivrig Tilhænger af den saakaldte 
”fri” Skole, men hvis videnskabelige Stilling tillige maatte borge for en vis Objektivitet, 
skulde synes at være Manden, der kunde give Besked. ... Men efter at man har gjort sig be-
kendt med Bogen, er man klar over, at den ikke ganske svarer til saadanne Forventninger. ... 
(den) bør snarest opfattes som et rent Agitationsskrift. ... Naar Dickens i sine Romaner revse-
de sin Samtid, gik han som bekendt ikke af Vejen for at benytte Overdrivelser og karikerende 
Fremstillinger, og derfor bør det i og for sig ikke bebrejdes Dr. N., naar han forsøger noget 
lignende. ... Gaar nu Hr. N. ikke lidt for vidt i sin Nedrakning af den ”herskende” Skole, vil 
man ved Læsningen af hans Bog uvilkaarligt spørge. ... Det er muligt, at Hr. N., der selv for 
en længere Aarække siden en kortere Tid gav sig af med praktisk Skolevirksomhed, har gjort 
bitre Erfaringer, og det skal ingenlunde nægtes, at man den Dag i Dag vil være i Stand til at 
finde Eksempler, der kunde afgive Grundlag for den Karikatur af den danske Skole, vi præ-
senteres for i hans Bog, men som Helhed er hans Fremstilling utvivlsomt i saa megen Mod-
strid med Kendsgerningerne, at han udsætter sig for ikke at blive taget alvorligt”.  
 I juli 1926 fik Næsgaard publiceret en artikel som kronik i Politiken, hvor han drøftede 
den ”gamle skoles” ødelæggelser af barnet og dens fratagelse af barnets initiativ. ”Demokra-
tiet bør begynde i skolen, mener Næsgaard, og det skal ske, ved at det enkelte barns initiativ i 
vilje og tanke, i vurdering og handling respekteres” (1926-6). Året efter kom der endnu en 
kronik fra Næsgaards hånd, der handlede om opbygningen af den nye skole og en kritik af 
den gamle skole, hvis grundlov han karakteriserer som tvungen efterligning og medfantase-
ren, som fortrænger alle barnets skabende kræfter. Lærernes modstand mod de frie skoler får 
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også et ord med på vejen: ”Modstanden er begrundet i, at læreren har overtaget den tvang han 
selv har lidt under som barn” (1927-26). ”Den herskende Skoles Grundvold er, for at bruge 
Dr. Næsgaards Ord, den udefra styrende og fremdrevne Efterligning” (Nielsen 1927a). ”Vi 
bygger saa vidt muligt paa Barnets egen Pligtfølelse og giver det selv Ansvaret, mens den 
bestaaende Skole gør det ansvarsløst og i Stedet kun giver det Lydighed, hvad der ikke er 
andet end Redebonhed til at gøre, hvad en Tvangsudøver siger. Og Lydighedsbegrebet fæster 
man især til Livsopfattelserne. Den fri Skole er en Udviklingsskole, den bestaaende en Dan-
nelsesskole. I denne tænker Læreren for, og alle Børnene maa tænke efter. Han danner deres 
Vilje og dermed dem selv. Den fri Skole derimod gør Barnet selvstændigt. Den rejser dem 
paa deres egen, den bestaaende paa fremmed Grund”. … ”Men ogsaa i moralsk Henseende 
vil den nye Skole betyde et mægtigt Fremskridt. Alle Vegne fra, fortæller den nye Skole om, 
hvorledes Skoleløgnene og hele det moralsk Hykleri, den medfører, forsvinder. I Stedet for 
dem dannes der et gennemoprigtigt Kammeratskabsforhold, der til Eksempel kan ytre sig i 
rent formelle Ting som dette, at Lærerens navn er ordnet alfabetisk med Børnenes i Skolepro-
tokollen” (1925-14). 
 ”Proletarer i alle Lande ...”. Disse berømte ord fra indledningen til det kommunistiske 
manifest udnyttede Næsgaard for at understrege, at den sande revolution skulle komme fra 
skolen, og han brugte udtrykket: ”Forsøgsskoler i alle Lande” som overskrift til en artikel. I 
det hele taget brugte Næsgaard flittigt det socialistiske programskrifts agitation, for eksempel: 
”Alle børnepsykologer er Den frie Skoles Medarbejdere” eller: ”Saa kom Montessori til Eng-
land, og hermed brød Interessen for Den frie Skole og det selvstændige, individuelle Arbejde 
ud i lys Lue, og den Brand, der da tændtes, har siden stedse fænget hos flere og flere” (1929-
14). Næsgaard lod sit manuskript trykke i Den frie Skole, men også Københavns Kommune-
skole bragte Næsgaards artikler.  
 ”Børnene har lettest ved at blive frie”, skriver Næsgaard, ”men allerede i Syvaars Alde-
ren er de oftest forviklede i Følelsesforvirring, saa at der er en Mængde Spørgsmaal at løse, 
inden de kan arbejde frit sammen med andre Børn. En Dreng kommer fra et Hjem, hvor Fa-
deren har et Magtkompleks, eller hvor der er Disharmoni mellem Forældrene, eller et Barn 
har lidt under, at en yngre Broder eller Søster er rost for meget. Derfor maa de frie Skoler 
have Forbindelse med Forældrene, der maa tage aktiv Del i Udryddelsen af Fejlbygningerne 
hos Børnene og sig selv. Personlig mener jeg, at den bestaaende Skole ved sin ihærdige Klas-
seundervisning, ved sin hele udefra styrede Efterligningsgerning, skaber en Mængde Udvik-
lingsfejl, som kun langvarigt Ophold i en fri Skole kan rette” (1927-2).   
 Hvis man ser på den gruppe af lærere, der udgjorde kernen i 1920’ernes friskolebevæ-
gelse, forbavses man over, hvor få de egentlig var. Det var først og fremmest O. de Hemmer 
Egeberg og Gertrud Lundholm, der fra 1924-28 var hovedkræfterne blandt lærere i de berøm-
te skoleforsøg i Vanløse. Dertil kom Anne Marie Nørvig, Sofie Rifbjerg, Peter Sigfred De-
gerbøl, Ejnar Glode-Olsen og Carl Edvard Glæsel. Der var også lærere, der drev egne private 
skoler som Jens Nielsen, Johannes Rosbach og Thora Constantin-Hansen. Disse lærere ud-
gjorde sammen med Arvin og Næsgaard kernen i det reformpædagogiske miljø i 1920’erne. 
De fandt sammen i studiekredse i Det pædagogiske Selskab, og de mødtes til sommermøder 
på Breidablik ved Vejen (Nørgaard, 1977, 80 og 215). 
 Disse lærere havde taget udgangspunkt i den erfaring, at man forgæves taler fornuft til 
et barn, men at det til gengæld reagerer på en fysisk tilrettevisning. Hvordan kunne man fra 
en sådan erkendelse nå frem til det synspunkt, at man skal tale fornuft til et barn, og at det var 
forkasteligt at anvende fysisk afstraffelse? Kunne dette spørgsmål ikke have været udgangs-
punktet for en undersøgelse? Havde det ikke været rimeligt at finde ud af, hvad psykologisk 
frihed kunne defineres som? Freud havde udarbejdet en teori om det, som var mere end 30 år 
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gammel! Man kan konstatere, at der egentlig ikke var tale om diskussioner af faglig karakter, 
men snarere tilrettelæggelsen af en ny ideologi, der tog sin begyndelse i 1920’erne.  
 Imidlertid gjorde man sig kritiske overvejelser over rollen som pædagog. Man indledte 
derfor en selvrefleksion i den hensigt at forstå, hvilken rolle man egentlig indtog i sin egen-
skab af lærer. Man talte om, at læreren kunne være ”blind” over for den frie udvikling hos 
børnene, der var noget i læreren selv, der forhindrede den frie udfoldelse. Gertrud Lundholm 
udtrykte det således: ”For at være en god pædagog, bør man have det, som dr. Næsgård betegner 
som fasthedsdrift uden aggressivitet. Det betyder, at man ejer en indre myndighed, der trækker 
linjerne op for samvær: ”Dette kan jeg ikke være med til – der må en ændring på dette”” (Rif-
bjerg 1966, 268). Lærerens egen indre trang til disciplin som forudsætning for og middel til 
indlæring udvikler sig uvilkårligt: ”Den største Vanskelighed stammer dog fra Læreren, der 
ikke er fri, han overfører i Kraft af sin stadige Nærværelse og Arbejden med Børnene sine 
Fejlbygninger til disse, gør dem magtsyge, golde, irritable, hvis han er saaledes selv. Læreren 
maa derfor nyskabes, han maa blive til en selvstændig Arbejder, skabende i sin Gerning, for 
at han ved sit Eksempel kan indvirke rigtigt paa Børnene” (1929-13). 
 Disse lærere havde mod til at erkende, at dersom de af børnene blev opfattet som onde, 
var der en grund til det, og at den havde at gøre med barnets udviklingspotentialer. Traditio-
nelt tæmmer samfundets autoriteter landets borgere på samme måde, som man tæmmer børn, 
ved at belønne eller straffe det, hvilket næppe fører til en personlig udvikling hos læreren.  
 Det havde været noget af en kraftpræstation for denne gruppe lærere at tage udgangs-
punkt i deres egen personlighed og bearbejdelse af deres egen måde at forholde sig til andre 
mennesker på. De havde spurgt sig selv, hvordan man lærer at komme i kontakt med et barn. 
De havde sat sig for at finde ud af, hvordan man forholder sig til den modvilje, der rejses i én 
selv i mødet med visse ”uartige” børn. Man var klar over, at man med disse spørgsmål var 
nået ind til et af pædagogikkens grundproblemer, nemlig lærerens personlige holdning og 
indstilling. Allerede Sokrates, der jo er alle pædagogers urfader, havde været opmærksom på, 
at en lærer udmærket kan have nogle rigtige forestillinger og teorier, men en forkert indstil-
ling. Hvad nytter det, at man rummer alverdens viden, hvis man har en slet karakter?  
 Friskolefolkene var i højere grad påvirket af den italienske læge Maria Montessori end 
af Freud. Hendes indflydelse satte stærkt præg på udviklingen af reformpædagogikken i 
Danmark. Hun havde udviklet en metode til undervisning af mindre børn, der byggede på en 
antagelse om, at barnets intelligens og dets motoriske færdigheder hænger nøje sammen, en 
idé, som psykologen Jean Piaget senere systematiserede i sine teorier om barnets kognitive 
udvikling. Montessoris opfattelse af, at barnet skal have lejlighed til at udfolde sig frit moto-
risk for at kunne udvikle sin intelligens, blev et af de stærkeste argumenter for Den frie Sko-
les tilhængere. 
 Næsgaard udviklede montessorikurser i samarbejde med Thora Constantin-Hansen. I 
september 1928 blev disse kurser udviklet til en egentlig skole, idet Næsgaard i samarbejde 
med Sofie Rifbjerg grundlagde det 2-årige montessorikursus for lærerinder for småbørn. 
Denne uddannelse eksisterede indtil for få år siden under betegnelsen ”Kursus for småbørns-
pædagoger og fritidshjemslærere”. I 1929 skrev Næsgaard: ”Ikke alene var Montessori en af 
de allerførste, der begyndte at bane Vejen for den nye Opdragelse, men hun var den første, 
der formaaede at samle Verdens Opmærksomhed mod den. Som ingen anden har Maria Mon-
tessori formaaet at samle Kristne og Hinduer, Troende og Fritænkere, Socialister, Radikale 
og Konservative til Fornyelse af Opdragelsen” (1929-29).  
 I oktober 1928 blev de frie klasser i Vanløse lukket, og dermed blev forsøget på at re-
formere folkeskolen indefra knækket. Det var et skoleforsøg, hvor Gertrud Lundholm og O. 
de Hemmer Egeberg var hovedkræfterne blandt lærerne. Vanløseklasserne var Den frie Sko-
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les flagskib, og skoledirektionens beslutning om at lukke dem måtte nødvendigvis påvirke 
den kommende kongres på Kronborg, ikke mindst fordi folkeskolen var repræsenteret på mi-
nisterplan, ja, selv den af de frie skolefolk så forhadte skoledirektør dr.phil. Ernst Kaper var 
indbudt til at tale på kongressen (Den frie Skole, 1,9: 97-100).  
 Da det blev klart, at skoledirektionen havde brudt aftalen med forsøgslærerne og foræl-
drene, der end ikke var blevet underrettet, men læste om lukningen i aviserne, blev der balla-
de. Både lærere og forældre følte sig uretfærdigt behandlet af både skoledirektion og pressen. 
Der blev arrangeret et protestmøde, hvor der kom omkring 500 mennesker. 
 J.N. Jensen, der var lærer i en koldsk friskole, skrev: ”Lad mig faa Lov at sige en lille 
Smule om Den frie Skole i Vanløse. ... alt tyder paa, at Forældrene er glade ved Skolen og 
staar bag den, vil meget nødig slippe den. Er det rigtigt, har den saa godt et Grundlag at staa 
paa, som den kan ønske sig, har den mest soleklare Ret til at fortsætte; thi Forældrene bør 
være Børneskolens øverste Myndighed, ingen over, ingen ved Siden af Forældrene. Kolds 
Friskole har aldrig været begejstret for Statskontrol, og det lader til, at Den frie Skole i Van-
løse heller ikke er særlig begejstret for Statskontrollen, saa her maa de kunne gaa sammen om 
at faa den ophævet trods forskellige Livsanskuelser” (Jensen 1929).  
 ”Et indlæg, der vakte særlig opstandelse, var Næsgaards kronik i Politiken den 2. no-
vember 1928, hvori han i meget aggressive vendinger anklagede skoledirektionen for ikke at 
have vist de frie klasser ”fair play” (Nørgaard 1977, s. 93). Næsgaard påpegede skoledirekti-
onens forsømmelser, som han sammenfattede i otte punkter, og han sluttede: ”Derfor: Det 
Skøn, som Direktionen har afgivet om Arbejdet i de frie Klasser i Vanløse, er ikke Dommen 
over disse Klasser, men en forhastet, grundløs Fordømmelse, der er ganske uegnet som Hol-
depunkt for praktiske Konsekvenser” (1928-35).  
 Mogens Andersen fortæller, at Anna Næsgaard netop på dette tidspunkt havde fået be-
sked om sin ansættelse som skoleinspektør i Københavns Kommune, og netop den dag da 
kronikken var blevet bragt i Politiken, skulle hun op på rådhuset for at modtage sin udnæv-
nelse. Andersen fortæller, at Anna Næsgaard græd af flovhed over sin mands angreb, men 
borgmester Kaper, der forestod udnævnelsen, trøstede hende.  
 ”Den 10. april 1929 havde den organiserende komité for Verdenskongressen indbudt 
det danske Præsidium, Repræsentationskomitéen, Komitéen for Helsingør og Helsingborg 
samt Pressen til et forberedende Møde paa Hotel d'Angleterre. Her deltog Vilhelm Rasmus-
sen og professor, Doktor Edgar Rubin, Sofie Rifbjerg, borgmesteren i Helsingør og Kron-
borgs kommandant, Oberst Quist. Der har været omkring 100 mennesker. Komitéens For-
mand, Skoleinspektør Arvin bød velkommen og gav ordet til Kongressens Bureauleder, Dr. 
Næsgaard, som gav en historisk Oversigt over Forbundets tidligere Kongresser og fremhæve-
de, at Maalet med disse var at forene alle” (Læreren, 15. april 1929). 
 Ifølge en artikel i Politiken den 19. august 1929 havde Næsgaard fået forbud mod at 
tale officielt på kongressen. Ellen Nørgaard mener, at Næsgaard ”måtte ofres undervejs”. Det 
var givetvis kronikken i Politiken, der havde været udslagsgivende. I hvert fald var det ikke 
Næsgaard, men Arvin, der tog imod, da de udenlandske delegerede kom til kongressen: ”... 
påfaldende virker det i alle fald, at Næsgaard som dansk medlem af New Educational Fel-
lowships Internationale Råd, som initiativtager til Kongressen og som ven eller bekendt af 
mange af de kendte udlændinge ikke spillede nogen central rolle” (Nørgaard 1977, s. 204).  
 I bladet Læreren kunne man læse: ”Verdensforbundet for ny Opdragelse aabnede sin 
femte internationale Kongres den. 8. Aug. paa Kronborg. Kronborg Slot, den berømte Skue-
plads for Shakespeares Hamlet, er velvilligt overladt til Kongresmøder. Det er bygget i 1575 
og for nylig restaureret og er en meget smuk Renaissance Bygning. Dets Riddersal, der kan 
rumme omkring 2000 Personer, vender ud mod Sundet og er en fuldkommen ideel Mødesal. 
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... Ministeriet har vist Kongressen den Velvilje at overlade Riddersalen og Rigsraadssalen paa 
Kronborg til de store Fællesmøder.  
 Indvielseshøjtideligheden indlededes med Lurblæsning, Lurernes Oldtidstoner skabte 
mellem de to Tusind Danske og fremmede, som samledes i den ærværdige Borggaard, en 
ejendommelig Stemning. Dr. Sigurd Næsgaard har Æren af, at man her ved Kronborgs Volde 
har kunnet skabe et pædagogisk Locarno. Han førte midt under Ouverturen til ”Elverhøj” Dr. 
Maria Montessori med Følge ind i den repræsentative Forsamling. 
 Mrs. Ensor bød paa Engelsk alle Nationer velkommen. Derefter bød Skoleinspektør 
Arvin Velkommen paa den nordiske Komités Vegne, særlig til Mrs. Ensor, Dr. Rotten, Ferri-
ére og Dr. Montessori. Derefter talte Statsminister Stauning paa Tysk, Indenrigsminister 
Dahlgaard paa Dansk og Undervisningsminister Borbjerg paa Fransk” (Læreren, Februar 
1929). 
 Kongressen på Kronborg fandt sted samme år som det fatale børskrak i Amerika, der 
fik så katastrofale følger for den internationale økonomi i det efterfølgende årti. Men den dag 
på Kronborg var stemningen optimistisk. Alle sejl var sat til, og et væld af udstillinger, fore-
drag og fester gjorde kongressen til en stor begivenhed. Hvad man ikke vidste, var, at denne 
kongres tillige skulle blive kulminationen af Den frie Skole-bevægelse i Europa og blive den 
sidste af sin art. Ledende personer fra bevægelsen over hele verden deltog. Der var 2.000 
deltagere fra 43 nationer. Kongressens hovedemne var ”Den nye Psykologi og Lærestoffet”. 
Med den nye psykologi mente man psykoanalysen, hvilket man blandt andet kan se af en lille 
bog, som Næsgaard udgav i tilknytning til kongressen: Moderne skoletanker (1925-11). 
 Imidlertid kastede skoledirektionens lukning af Vanløse-forsøgene en skygge over 
kongressen, men var samtidig medvirkende til, at kongressen blev en mediebegivenhed. 
Næsgaards angreb på skoledirektionen og det efterfølgende opgør i Landsforeningen Den frie 
Skole havde været gefundenes Fressen for pressen. Dertil kom, at de mange officielle gæster 
gjorde kongressen til godt stof.  
 For friskolefolkene var skoleborgmester Kapers åbningstale til kongressen som peber i 
næsen. Han fortalte de forbløffede tilhørere, at man i Danmark slet ikke havde brug for en fri 
skolebevægelse, simpelthen fordi Den frie Skole allerede for længst var gennemført i folke-
skolen. Da folk strømmede ud af riddersalen, fik de en lille pjece stukket i hånden, der bar 
overskriften ”Snigmordet i Vanløse!”. Den fortalte på tysk om myndighedernes aftalebrud og 
om lukningen af de frie skoleforsøg i Vanløse.  
 De uløste konflikter og frustrationer kom til udtryk i et internt opgør i bevægelsen: Den 
19. august skrev Nationaltidende: ”Det har jo længe ligget i Luften, og nu kom det. Fra 
Kronborg-Kongressens første Dage har man mærket det ulme i de danske Reformpædagogers 
Lejr; der stod tydeligere og tydeligere to Partier overfor hinanden, de moderate og de radika-
le, de evolutionære og de revolutionære, til sidst fik de Navn efter de to Mænd, som stod 
skarpest overfor hinanden, og kom til at hedde Arvinister og Næsgaardianere. Og i Dag fandt 
saa det store Sammenstød Sted. Slagmarken, man mødtes paa, var Generalforsamlingen i 
Landsforeningen Den frie Skole. Det var forudset, at den vilde faa et livligt Forløb, men de 
færreste havde dog vist ventet, at Stormen skulde blive saa voldsom, som den blev. Aftenen 
forud havde man ved en privat Kaffesammenkomst i Skolekøkkenet i Marienlyst Allé forgæ-
ves søgt at skaffe et fredeligt Grundlag til veje for Forhandlingerne. Dr. Næsgaard havde hin-
dret det – ved simpelthen at blive borte. Nu samledes man, i alt vel et lille Hundrede Menne-
sker, i et af Skolebygningens største Klasseværelser. Udenfor skinnede Morgensolen over en 
Plads med grønne Træer, Vinduerne stod aabne, men Sommerluften var trykkende varm. 
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 Efter at Overretssagfører Emil Petersen var blevet valgt til Dirigent, blev Ordet straks 
givet til Foreningens Formand, Skoleinspektør Arvin, der uden Tøven gik lige løs paa den 
Sag, vi alle sad og tænkte paa”. 
 ”Der brydes to Retninger her i Foreningen”, sagde han. ”Jeg gaar aldrig mere ind i et 
Samarbejde som det jeg har oplevet i det sidste Aar! Hvor jeg staar i Den frie Skole, er der 
delte Meninger om, og jeg agter ikke her at aflægge nogen Trosbekendelse. Det er blevet 
kritiseret, at vi fik Borgmester Kaper til at tale paa Kongressen; men det var et Krav, som 
blev stillet fra den gamle Skoles Side, og jeg vil gerne sige, at Kaper har Sympati for de frie 
Tanker, selv om han undertiden viser det paa en mærkelig Maade. (Munterhed) ... Jo, han har 
virkelig Sympati! Og saa er der ogsaa det, at hvis vi ikke havde faaet det Præsidium havde vi 
heller ikke faaet Kronborg overladt til Kongressen. Jeg har aldrig været saa langt nede med 
mine Nerver som i dette Aar, da jeg har maattet kæmpe til begge sider. Midt i det hele kom 
Vanløse-Striden, og vi blev stillet overfor Valget: Skal vi tage Kampen op og slaa Kongres-
sen i Stykker – eller holde Fred og faa Kronborg? Vi valgte det sidste. Man har ikke Lov til at 
sige, at jeg udvisker Linierne ... ingen kan læse i mit Hjerte, men man maa være taktisk for-
sigtig og kunne holde Mund, hvis man vil naa noget. Spørgsmaalet er, om man ønsker en 
Kampfront eller en Forhandlingsfront”. 
 Foreningens tidligere Formand, Forstander Høgstrøm, mente heller ikke, at man havde 
faaet Kronborg overladt udenom den offentlige Skole; men Den frie Skole kunde ikke und-
være de mest yderliggaaende. Det gik heller ikke an pludselig nu at skifte Formand. Arvin 
blev ogsaa nok, naar Forsamlingen gav Udtryk for sin fulde Tillid til ham. (Bifald). Hidtil var 
det jo gaaet meget fredeligt, men nu begyndte Stormen at rejse sig. En af de ivrigste Næs-
gaardianere, Fru Marstrand, bad om Ordet. 
 ”Det er godt, udtalte hun, at vi har en Forening, hvor vi kan sige hinanden Sandheden. 
Men jeg vil gerne spørge, om det ikke var for dyrt at købe Kronborg ved at tvinge Næsgaard 
ud af Kongressens Ledelse. Det Foredrag Dr. Næsgaard forleden holdt for en usselig lille 
Kreds, er det bedste, der har været paa Kongressen. Jeg vil direkte spørge Inspektør Arvin, 
om han vil gennemføre, at Næsgaard kommer til at holde det paa Kronborg for alle Kongres-
sisterne?” 
 Hr. Arvin: ”Jeg vil støtte Forslaget, men vi maa tale med Mrs. Ensor om det”. 
 Fru Marstrand: ”De er Formand for den organiserende Komité, og hvis De ønsker det, 
sker det”.  
 Under almindelig Opmærksomhed rejste nu Dr. Sigurd Næsgaard sig og indledede sit 
store Angreb paa Formanden. Dr. Næsgaard talte i Spring og dirrede til Tider af Indignation, 
kedelig var han i alt Fald ikke at høre paa. 
 ”Jeg har siddet og lyttet til Arvins Tale, sagde han, og der var jo en Understrøm af Bit-
terhed deri. Men Inspektør Arvin søger forgæves at faa det, han siger til at hænge sammen. 
Det er der maaske ikke noget ondt i, men vi kan ikke have en Formand, der opstiller uforene-
lige Standpunkter. Den, der gaar ud fra Faget, kan ikke ogsaa gaa ud fra Barnet i sin Pædago-
gik. For blot at nævne en enkelt Ting. Arvin har en Rigdom af Tanker, han kan ligesom Mrs. 
Ensor opsamle og fremsætte en Mængde Standpunkter. Han siger, at Spørgsmaalet er, om vi 
skal have Kamp eller Samarbejde. Men vi har ogsaa noget andet. Vi kan simpelthen gøre det 
Arbejde, der skal gøres. Lad os tage Udgangspunktet fra selve Arbejdet i Vanløse, paa Frede-
riksberg, i Vejen og andre Steder, hvor der er frie Skoler. Organisationen kommer i anden 
Række, og dem der ikke forstaar det, kan vi ikke have som Formand. Arvin kan sige hvad 
han vil ... vi har Lov til at granske hans Nyrer og Hjerte og Udtalelser, vi bliver alle granske-
de. Jeg gransker Arvin nu og finder, at han har alt for mange Standpunkter, som er uforeneli-
ge, og det rigtige frie Skolestandpunkt kan han ikke finde Udtryk for”. 
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 Dr. Næsgaard fortsatte: 
”Landsforeningen er sygnet hen i dette Aar, da den netop skulde have draget Næring af den 
Store Kongres. Og hvad Kronborg angaar – ja, saa vilde jeg gerne have set den Regering, der 
havde nægtet Kongressen at komme her til Landet! Men nu har man svigtet den venstre Fløj 
af Foreningen, en Gruppe Mennesker, der arbejder. Og jeg har det indtryk, at Arvin selv er 
meget mod de radikale Skoleforsøg”. 
 Hr. Arvin (farer op): – Næsgaard, det har De ikke Lov at sige. Maa jeg oplyse om den 
Omstændighed, at jeg for 10 Aar siden oprettede Montessori-Børnehaven paa la Cour-Vejens 
Skole. Kan den ikke kaldes fri? Deres Udtalelse er jo fuldstændig i Strid med Sandheden!” 
 Dr. Næsgaard (bleg og rolig): ”Jeg udtaler mig, som jeg føler det”.  
 Hr. Arvin vil atter fare op, men standses af Dirigenten, der beder ham vente til siden 
med at faa Ordet. 
 Hr. Arvin (vredt): ”Nej, det vil jeg ikke. Saa gaar jeg min Vej!” 
 Formanden bliver dog siddende, medens Dr. Næsgaard fortsætter, direkte vendt mod 
ham: 
 ”Jeg taler, som mine Iagttagelser byder mig, og det gælder for mig om at faa Tingen 
sagt saa præcist som muligt. Jeg finder det f. Eks. ganske urimeligt, at Mænd som Borgme-
ster Kaper og skoledirektør Fossing skal tale heroppe – de, der ved alle mulige frække Midler 
har modarbejdet Skoleforsøget i Vanløse. Det er en Splittethed i Viljen, som svækker os. Li-
vet er jo ganske kort, vi lever kun nogle faa Aar paa denne Klode – lad os da uden Omveje og 
Bagveje sætte alt ind paa at arbejde for Slægtens Vel!”  
 En af de ivrigste Tilhængere af ”Den frie Klasse” indenfor Vanløse Forældrekreds, Fru 
Skjoldbo, bad om Ordet. 
 ”Vi kan ikke nægte, raabte hun med harmdirrende stemme, at vi i nogen Grad føler os 
forraadt ved Hr. Arvins Taktik. Man har solgt ”Vanløse” for at faa Kronborg. Man har for-
nægtet os. Arvin siger, at vi skal leve af de andres Dumheder. Det er meget godt, men ude i 
Vanløse er vi ved at dø af det (Munterhed). Der bør være Grænser for Tolerancen, naar den 
begynder at tolerere ogsaa Intolerancen. Ved forældrebesøget i Dag er der etableret Samar-
bejde med alle andre Forældreforeninger – kun ikke med Vanløse. Vi har det Indtryk, at det er 
en Kongres mod og ikke for de frie Skoletanker. 
 Nu fik Hr. Arvin atter Ordet. Under stigende Uro i Forsamlingen udtalte han: 
”Under disse Forhandlinger er min Beslutning om at gaa som Formand blevet saa befæstet, at 
den nu er definitiv. Jeg sidder ikke i en Forening, hvor jeg faar en saadan Behandling som 
den, Dr. Næsgaard har givet mig nu ved at kritisere mig for manglende Frisind. Jeg spørger 
Dr. Næsgaard: Hvor har jeg nogen Sinde hindret et frit Forsøg? Kan De paavise det, saa gaar 
jeg. I modsat Fald maa De tage Deres Ord tilbage. Ellers er jeg ikke i denne Sal et Minut 
længere.” 
 Mange Stemmer: – Bliv nu bare, Arvin! 
 Dr. Næsgaard: ”Jeg vil have Lov til at gøre mine Iagttagelser. Nu har jeg her for første 
Gang taget Arvin op til offentlig Undersøgelse. Han har tit behandlet mig uretfærdigt”. 
 Dirigenten: ”Kan de Herrer ikke finde hinanden?” 
 Hr. Arvin (rejser sig og gaar hen mod Døren med faste Skridt): ”Jeg er ude af Forenin-
gen nu. Vi kan lige saa godt ophæve den!”  
 Endnu havde en Række Talere Ordet og Klokken blev mange. Nede fra Skolegaarden 
lød Musik. Det var Forældrene, der ankom. 
 Og pludselig, uden at man rigtigt kunde gøre sig klart hvordan og hvorfor, var der For-
lig, eller i alt Fald Vaabenstilstand, i Luften. 
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 Hr. Skjoldbo fra Vanløse bad Hr. Arvin om fortsat at fungere, og Dirigenten skulde 
hilse fra Næsgaard og sige det samme. Hr. Arvin smilede og fik atter Farve i Kinderne. 
 – Javel, sagde han og løftede beroligende Haanden, men jeg er kun Formand paa den 
Betingelse at vi prøver at forstaa hinanden! 
 Saa hævedes Generalforsamlingen under højlydte Begejstringsudbrud fra flere Deltage-
res Side, og man gik ud for at tage imod Forældrene. 
 I et Antal af op mod et Tusind var Forældrene fra København og Frederiksberg ved 12-
Tiden ankommet. Paa Banegaarden blev den store Skare modtaget og budt velkommen af 
Borgmester Christensen og lystige Toner fra et Musikkorps. 
 Efter at have aflagt et grundigt Studiebesøg paa Udstillingen i Lundegades Skole sam-
ledes Forældrene Kl. 3 paa den yndige, lille Sommerrestaurant udenfor Byen ”Sommeariva”. 
Et Kor af Skolebørn foredrog nogle Sange, og derefter holdt Inspektør Arvin det Foredrag, 
som han havde været lige paa Nippet til ikke at komme til at holde” (Dagens Nyheder –
Nationaltidende, d. 19. august 1929). 
 Næsgaard skrev i løbet af 1920’erne mere end 100 artikler, og i løbet af få år havde han 
placeret sig som en central figur i den internationale friskolebevægelse og medlem af det in-
ternationale råd. Han havde holdt foredrag og kursusvirksomhed og publicerede fire bøger 
om emnet: Fremtidens skoler fra 1925, Egelundsskolen fra 1926, Pligt og Tvang fra 1927 og 
Moderne Skoletanker fra 1929. I en af disse artikler introducerede han i øvrigt den senere så 
berømte pædagog John Dewey (Sigurd Næsgaard: John Dewey, i Københavns Kommunesko-
le, 1929, årgang 22, nr. 16, s. 161). 
 Han havde kæmpet mod den gamle skoles stokkemetoder og udenadslære og med ildhu 
forkyndt det nye. Han havde talt om en ny tid, der skulle komme, en ny menneskehed, der 
som en fugl Fønix skulle opstå og befri sig fra det gamle. Om det nu var, fordi resultaterne 
ikke viste sig hurtigt nok, eller om det var, fordi Næsgaards interesser gik andre veje, så op-
gav Næsgaard sin magtfulde position i bevægelsen, og i begyndelsen af 1930’erne trak han 
sig helt ud. Psykologien var blevet aktuel for ham igen, og hans personlige udvikling tog en 
anden retning.  
 Friskoleidéerne havde været en oprørsbevægelse rettet mod knaphedssamfundets men-
talitet. Der skulle gå hen ved 30 år, før friskoleidéerne blev grundlaget for folkeskolen. Da 
var målet nået, børn blev set og hørt, og det varede ikke længe, før man ikke kunne se og høre 
andet. Vom kinde aus var blevet et problem, og det rejste nye spørgsmål. Der er ikke tale om 
en tilfældig lighed mellem 1920’ernes friskolebevægelse og 1990’ernes pædagogiske mode-
bølge, som den er kommet til udtryk hos Jesper Juul, Erik Sigsgaard, Lars Dencik og Dion 
Sommer. Dion Sommer pegede på, at opfattelsen af barnet har forandret sig fra det skrøbeli-
ge, novice-barn, som ingenting formåede uden den voksnes hjælp, til det kompetente barn, 
som har medfødte muligheder til at kommunikere med andre mennesker lige fra fødslen. Den 
retorik er taget lige ud af friskoleprogrammet fra 1920’erne. Det besynderlige er imidlertid, at 
man ikke refererer til det, og at de almindeligt tilgængelige værker om pædagogikkens histo-
rie intet skriver om Næsgaards indsats. Det gælder Sven Erik Nordenbos: Bidrag til den dan-
ske pædagogiks historie (København, 1984) samt Pædagogikkens hvem hvad hvor fra Politi-
kens forlag. Det gælder også Varmings bog: Pædagogikkens historie i Danmark fra 1992 og 
Børneopdragelse i Danmark, der helt undlader at skrive om 1920’ernes friskolebevægelse. Et 
totalt hukommelsestab er der dog ikke tale om, idet der foreligger en omfattende dokumenta-
tion om perioden i Ellen Nørgaards bog: Lille barn hvis er du, fra 1977.  
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Kapitel V: Psykoanalysen i 1930’erne 
Det var et tilfælde, der lignede et tegn, at Højerup Kirkes kor styrtede i havet ved Stevns 
Klint, den samme dag som politiassessor Prytz satte sig i forbindelse med dr. Sigurd Næs-
gaard i den hensigt at overtale ham til at behandle en kvinde, der led af kleptomani.  
 ”En dag ringede en psykisk interesseret Politimand til mig og bad mig klare en Opgave 
for ham. Det drejede sig om et Menneske, der havde været straffet mange Gange, men den 
paagældende Politimand havde den Opfattelse, at det ikke drejede sig om Forbrydelse, men 
Sygdom. Jeg analyserede Vedkommende, der blev helbredt for sin Kleptomani, og siden den 
Dag har jeg Aar ud og Aar ind haft hver Time besat med at analysere Mennesker” (Erik, 
1943).  
 Henny A.s sag blev for Næsgaard et erkendelsesmæssigt vendepunkt, der gav ham ny 
mulighed for at demonstrere sin respekt for sjæleliv. Han blev gennem Henny A.s handlinger 
tvunget til at tage symbolske handlinger alvorligt og fortolke dem som udtryk for en port ind 
til det dybere sjæleliv. Snart var Næsgaard i fuld gang med den opgave, som Prytz havde stil-
let ham, men blev derved konfronteret med sine egne vredes- og revanchefølelser. Ikke, at det 
var nyt for ham, han huskede pludselig historien om Hans Rudolfs død. Han havde sådan set 
altid vidst, at han var kommet ulykkeligt af dage. Han havde også tænkt, at det måske slet 
ikke var en ulykke, men det, der undrede ham, var spørgsmålene, for han kendte jo svarene. 
Det havde jo været ham selv, Sigurd, der havde fundet broderen ude i laden. Han var da en 
dreng på ni år. Han havde beundret sin ældre bror, men havde også hadet ham. Beundret ham 
for hans styrke, hadet ham for hans snuhed og dumhed. Der var ingen forklaring, ingen af-
skedsbrev, intet, som kunne give et tegn på, hvorfor det skulle ende sådan. Snart tav man om 
det, bøjede hovederne og overlod resten til Gud. En ulykke var det jo. Sådan set var det ikke, 
fordi man ville dølge det. Men sorgen lagde sig knugende over gården dengang. Som årene 
gik, var der så mange andre tab og ulykker, men nu hvor Næsgaard satte sig i rollen som psy-
koanalytiker og selv måtte være åben for at kunne være modtagelig for andre kvaler, dukkede 
disse dystre minder frem med deres smerte og sorg.  
 Det blev begyndelsen til en intens selvanalyse, der udviklede sig i takt med analysen af 
Henny A., og samtidig med at han læste Freuds psykoterapeutiske værker. Næsgaard beun-
drede den redelighed, hvormed Freud havde lagt sin tvivl og sin usikkerhed frem. Selvanaly-
sen førte ham frem til overvejelser over forholdene omkring hans barndom. Han havde jo 
ikke som så mange andre måttet kæmpe sig fri af sine forældres indflydelse. Så havde der 
været forholdet til Marie, og hun havde nok haft en rolle, han havde været tilbøjelig til at un-
dervurdere. Han huskede jo nok, at der var en stadig konflikt mellem hende og faderen. Det 
blev klart for ham, at faderen havde to positioner, dels som den far, han huskede, dels den 
symbolske position, han havde fået. Og det fik ham til at tænke på drømmen om tyren og 
Vesterhavet. Var det virkelig den symbolske far, der i skikkelse af tyr ville ham til livs, fordi 
han ville hjælpe den gamle kone?  
 Den 45-årige Henny A. var i slutningen af januar måned 1928 blevet anholdt efter i en 
forretning på Østerbro at have stjålet en blikæske med ca. 20 kroner i skillemønt! Hun blev 
løsladt af dommeren, og sagen blev henvist til politiassessor Harald Prytz' undersøgelses-
kammer. Det drejede sig om en kvinde født i 1883: ”I Februar Måned 1921 blev der til min 
Behandling henvist en Sag angaaende en arresteret Kvinde, der sigtedes for Pengetyveri fra 
en Smørforretning på Nørrebro”, skrev Prytz. Han havde fattet interesse for kvindens sag, 
fordi han var overbevist om, ”at der maatte ligge en eller anden sygelig Disposition til Grund 
for Arrestantindens Handling”. Baggrunden for denne opfattelse fandt Prytz, dels i at kvinden 
havde været straffet tilsammen over otte år, fra hun første gang i 1898 havde fået en straf på 
40 dage for 25 tyverier af penge fra uaflåste butiksskuffer, til hun i 1921 kom i forbindelse 
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med Prytz. Han mente, at denne sag i højere grad var en sag for en psykolog end for en poli-
timand. Efter et forgæves forsøg med en henvendelse til den førende overlæge i psykiatri, dr. 
Wimmer, gik han til Sigurd Næsgaard, der gerne ville hjælpe. Det blev således en politimand, 
der i 1928 blev den direkte årsag til, at den første psykoterapi i Danmark blev påbegyndt.  
 Prytz’ henvendelse til overlægen skete, ved at ”Kommunehospitalets VI Afdeling, Pro-
fessor August Wimmer, der, efter at Arrestantinden havde været fremstillet for ham, afgav en 
Erklæring, hvoraf følgende hidsættes: ”Hun vil ikke paa noget tidspunkt og spec. ikke i tids-
mæssig sammenhæng med tyverierne have frembrudt tegn paa epileptisk eller hysterisk ner-
ve-sindslidelse, særlig ikke taagetilstande, ligesom hun i det hele vil huske, at hun stjæler, 
kun med noget defekt erindring for de ydre omstændigheder. Hun kan intet oplyse om tids-
mæssig forbindelse mellem hendes tyverier og menstruationen, og under hendes eneste gra-
viditet var hun i arrest. Hendes libido sexualis mener hun normal; under tyverierne aldrig 
sexuelle fornemmelser eller ledsagesymptomer. Jeg mener efter denne enkelte observation at 
kunne udtale, at arrestantinden ikke er eller paa gerningens øjeblik har været sindssyg. Heller 
ikke er hun aandsvag eller i udpræget grad sjæleligt degenereret””. Professoren ville dog ikke 
udelukke, at der kunne være tale om en ”sygelig sjælelig abnormitet bundende i impulsiv 
trang til at stjæle”, men han ville være varsom med diagnosen kleptomani. På den baggrund 
erklærede retslægerådet, at Henny A. hverken var sindssyg eller åndssvag i gerningsøjeblik-
ket, og hun blev dømt to års straffearbejde. Prytz var nedslået: ”Vel følte jeg mig aldeles 
overtydet om, at hun var lidende af en Psycho-Neurose, bundende i en psychotraumatisk 
Barndomsoplevelse, at hendes Tilstand kunde bedres, ja at hun kunde helbredes ved en psy-
cho-terapeutisk Indgriben, men jeg kunde ikke se nogen Mulighed for at instituere en saadan 
og maatte lade Sagen gaa sin gang”.  
 Ved det første forhør i 1928 var Henny A. meget nedbrudt og fortvivlet, og Prytz bad 
hende derfor gå hjem og nedskrive en ”fuldstændig Tilståelse”. Hun lovede det, og få dage 
efter modtog politiassessoren et langt brev, hvor Henny A. udførligt beskrev sine følelser 
omkring tyveriet af æsken. 
 ”Da jeg denne Gang følte mig om muligt endnu fastere overtydet om, at der til Grund 
for Henny A.s Tyverier, laa et psykisk Aarsagsforhold, som krævede en psykisk Therapi, og 
at en Helbredelse vilde være mulig – ja sandsynlig – hvis hun ad analytisk Vej kunde bringes 
til at se den indre Sammenhæng mellem Stjælehandlingen og hendes pathologisk bestemte 
Sjæleliv, bestemte jeg mig til at forsøge paa at faa en Behandling sat i Gang. Men hvorledes? 
Betale for en saadan ”Kur” kan Politiet jo ikke; og selvom der kunde skaffes Midler tilveje, 
var der mig bekendte ingen Læge, der gav sig af med en saadan psycho-analytisk Behandling. 
I min Nød fandt jeg da paa at henvende mig til Dr. phil. Sigurd Næsgaard, om hvem jeg vid-
ste, at han baade i Afhandlinger og Foredrag havde virket til at sprede Kendskab til de Freud-
ske Methoder. Dr. Sigurd erklærede sig straks villig til selv at gøre Forsøget, uagtet han var 
klar over, at det vilde medføre et meget betydeligt og meget vanskeligt Arbejde, for hvilket 
han ikke kunde forvente noget som helst andet Vederlag end Bevidstheden om at have bragt 
et lidende Menneske Hjælp. Saa godt jeg kunde, forklarede jeg Henny A., hvad det drejede 
sig om, og hun lovede mig at følge min Anvisning og henvende sig til Dr. Sigurd; den 16. 
Maj tog han hende saa under Behandling” (Prytz, 1934).  
 Med detektivens nysgerrighed havde Prytz hæftet sig ved, at karakteren af Henny A.s 
tyverier altid fulgte et bestemt mønster: ”Hun gik ind i en Butik, hvor hun vidste, at der kun 
var een Expedient, som opholdt sig i Bagværelset; saa spurgte hun efter eet eller andet, som 
hun vidste, at man ikke førte i Butikken – men som man dog godt kunde tro, at de havde – og 
naar Expedienten havde svaret, at det havde de ikke, vendte han eller hun i ni af ti Tilfælde 
tilbage til sin Avis eller Bog i Bagværelset uden at forvisse sig om, at Arrestantinden forlod 
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Butikken. Naar hun saaledes var bleven alene, aabnede og lukkede hun Butiksdøren, saa at 
Klokken ringede som om hun gik. Saa tog hun Penge fra Butiksskuffen og gik derpaa atter 
hen og aabnede og lukkede Indgangsdøren, saa at det saa ud, som om hun paany var kommet 
ind. Efter at Expedienten atter havde vist sig fra Bagværelset, købte Arrestantinden nu een 
eller anden lille Ting, hvis nøjagtige Pris hun vidste, betalte med lige Penge, saa at der ikke 
skulde gives igen fra Pengeskuffen, og gik saa. Dette gik næsten altid godt” (ibid). 
 Sigurd Næsgaards rapport beskriver, hvordan Henny A.s kleptomani blev til som en 
forskydning af hendes genitale seksualitet. Det hang sammen med, at hun havde indladt sig 
på et seksuelt forhold til sin storebror, da hun endnu var en lille pige, og det lykkedes da 
Næsgaard at påvise forbindelsen mellem hendes kleptomani og det incestuøse forhold til bro-
deren: ”Denne Broder kom op i Sengen til hende om Morgenen eller om Aftenen, og bagfra 
udførte han saa den seksuelle Handling. Om det skete helt rigtigt, ved hun ikke. De sagde 
aldrig noget til hinanden om det, talte heller ikke under Handlingen, og hun har aldrig nævnt 
det for nogen. Hun laa om Aftenen om Morgenen og ventede paa, om han vilde komme. Det 
skete hyppigst om Morgenen, og da laa hun og ventede paa, om Forældrene vilde gaa, for saa 
kom han. På baggrund af denne oplysning sandsynliggør Sigurd sammenhængen mellem bu-
tikstyverierne og incesthandlingen i følgende skema: 
 
Den seksuelle Handling: 
1.  Den seksuelle Handling er noget forbudt. 
2.  Hun kæmper mod den ud fra sit moralske Jeg. 
3.  Den er noget hemmeligt. 
4.  Hun laa om Morgenen og ventede paa, at Moderen skulle gaa (Faderen var som Regel 
gaaet tidligere).  
5.  Døren gik op og i. 
6.  Moderen var borte. 
7.  Broderen kunde komme og kom. 
 
Stjælehandlingen: 
1.  Tyveriet er noget forbudt. 
2.  Hun kæmper imod det ud fra sit moralske Jeg. 
3.  Tyveriet sker i Hemmelighed. 
4.  Hun gaar med den Forventning, at hun skal spørge om noget, som de ikke har i Butik-
ken. 
5.  Hun spørger, faar Nej, gaar mod Døren, mens Betjeningen forsvinder. 
6.  Betjeningen gaar ind i Bagrummet eller ned i Kælderen. 
7. Hun tager Penge af en skuffe, Æske eller lignende snævert Rum.  
 
Sammenligner man nu disse forskellige Dele af de to Handlinger, vil man finde, at der er til-
strækkelig Lighed til, at den seksuelle Energi kan glide fra Situationen i Sovekammeret (eller 
Siderummet i Sovekammeret, en Alkove) til Butikstyveriet” (ibid., 28). 
 Som et yderligere indicium nævner Næsgaard, at Henny A. har ”iagttaget sine Foræl-
dres Samliv i Soveværelset, hvor hun ogsaa laa”, dertil kommer en tidlig oplevelse af en ko, 
der kælvede, som skulle have gjort voldsomt indtryk. Endelig er der en oplevelse med en 
nabofrue, der under en spadseretur i Frederiksberg Have havde fået en blodstyrtning: ”Fruen 
bliver pludselig meget syg, saa de maa køre hjem i Drosche, og mens Naboen kommer til, 
maa hun løbe ned efter en Læge. Først nede paa Vesterbros Torv træffer hun en hjemme og 
forklarer, at det drejer sig om en Blodstyrtning. Paa hans Spørgsmaal fortæller hun saa, at 
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Blodet ikke kom fra Munden. Siden faar hun Forstaaelsen af, at det drejede sig om en Abort” 
(ibid., 21).  
 ”Da Henny A. i tolvårsalderen får sin første menstruation aktiveres angsten for at få en 
abort. Længslen efter og angsten for broderen får hende til at dele den seksuelle Energi i to 
Strømme, af hvilke den ene stadigt arbejdede i den normale Retning, medens den anden – og 
største – drev hende til at gaa i Butikker. Med sin stærke Vilje havde hun drevet den herover, 
da hun i Tolvaarsalderen kom til at se ned paa det seksuelle med den Væmmelse og Uhygge, 
der var saa levende i hende endnu, og som derfor stadigt fastholdt Energien i det fejle Spor. 
Og hermed indledede jeg saa, hvad jeg kalder en sund Forstaaelse af det erotiske Livs Rolle i 
Menneskelivet, for at denne Afsky og Væmmelse kunde forsvinde, et Arbejde, der ikke er 
gjort paa en Dag hos saadanne fejlbyggede Mennesker” (ibid., 23). 
 Det var Næsgaards opfattelse, at man i analysen måtte have et mål at arbejde henimod. 
Dette mål var den genitale seksualitet, hvis kvalitet såvel som kvantitet fremstod som måle-
stok for den psykiske sundhed. Når seksualiteten var bragt ind i sine ”naturlige baner”, der 
altså var udtryk for den genitale seksualitet, og den fejle udvikling var standset, havde analy-
sen nået sit mål.  
 ”Oplysningen om, at Butiksgangen er en seksuel Akt – og ind i Maaneden, da jeg har 
fundet Aarsagen til Stjælehandlingen, eller rettere Hovedaarsagen, nemlig Forholdet til Bro-
deren, kan jeg følge Indvirkningerne paa det ubevidste nogenlunde sikkert, og da Fru A. om-
kring ved første November, kan omtale dette Forhold roligt til mig, bliver det lettere endnu at 
følge disse Virkninger. Herunder spejder jeg naturligvis først og fremmest efter Tegn paa, at 
Helbredelsen er ved at indtræde” (ibid., 38). 
 Næsgaard hæftede sig ved, at stemningen i Henny A.s drømme altid var præget af håb-
løshed: ”Jeg skulde rejse og sad inde i en Kupe. Saa var der noget, jeg skulde lede efter, og 
jeg gik derfor først gennem Toget for at finde det, og derefter gik jeg ud for at lede, helt 
udenfor Stationsbygningen. Imens gik Toget med min Taske, hvori mine Penge laa, og jeg 
maatte telefonere til næste Station, for at de der kunde tage mine Sager ud, og selv tog jeg 
med næste Tog”. 
 ”Denne drøm har jeg tydet saaledes: Den ene Del af den seksuelle Energi – den, der 
repræsenteres af Tasken – drives afsted med Kræfter, som langt overgaar hendes vilkaarlige 
Villen. Den anden Del kan ikke finde sin Vej”. Efter en lang periode, hvor drømmene er præ-
get af mismod, sker der hen mod december 1928 en ændring: ”Drømmene får et mere genitalt 
præg, og håbløsheden viger. I slutningen af december siger hun under en samtale så roligt og 
ligesom ud af hele sin Sjæls Dyb: ”Nu tror jeg ogsaa, at jeg bliver rask”. Det kom saa selv-
følgeligt, saa umiddelbart som tidligere Udsagnet om, at alt mislykkedes” (ibid., 23).  
 Næsgaard skrev i en redegørelse i slutningen af behandlingen: ”Det er naturligvis ikke 
altid sikkert, at Virkningerne af en Analyse er det samme som en Helbredelse eller et Led i 
denne. Man kan begaa Fejl, især fordi det er ganske umuligt at kende den enkeltes Sjæl godt 
nok straks, og fordi en Analyse kræver saa megen Takt... Helbredelsen begyndte imidlertid at 
vise sig, og jeg skal i store Træk antyde Gangen i den. Endnu – det var i begyndelsen af fe-
bruar 1929 – er den vel ikke helt til Stede, men dette Maal er kun et Spørgsmaal om Tid. 
 1.  Fru H. A. blev under Analysen lidt efter lidt forvandlet fra at være den mest inde-
sluttede Kvinde, jeg har kendt, til at være en naturlig og aaben Kvinde, der kan tale om de 
intimeste Ting i sit Liv som andre, der har været analyseret. – Denne Forandring er ikke blot 
et Middel til at gennemføre Analysen, men den er i sig selv noget af en Helbredelse. Den 
syge bliver herunder tilbøjelig til selv at drage det syge frem i Bevidsthedens klare Lys, saa at 
de skadelige Affekter kan dø væk.  



79 
 

  
 2.  Jeg søger tilbage til den tidlige Barndom for at finde Aarsagerne til Butikstyverierne 
og finder da de fire Aarsager, der er omtalt ovenfor. Derfor kan jeg sige hende, at Tyverierne 
er seksuelle Handlinger, hvad hun senere bekræfter ved at berette om Slimafsondring og Or-
gasme under dem. Denne opklaring virker meget stærkt ind paa hende. 
 3.  I Begyndelsen af Oktober finder jeg den egentlige Aarsag, det fortrængte Forhold til 
Broderen, og jeg begynder straks at fratage denne Erindring de Affekter, der er knyttede til 
den. Samtidigt hermed fortsætter jeg den Opbygning af den rigtige seksuelle Opfattelse, som 
jeg havde Indledet. 
 4.  Lidt over Midten af Oktober er det ubevidste, der tvinger hende til at gaa i Butikker-
ne, saa svækket, at hun nu ikke kan tage Bestemmelse om noget som helst. Ni Dage i Forve-
jen havde hun drømt om to Komfurer, hvor den meste Energi endnu arbejdede for Butiksgan-
gen. Nu synes den at være saa meget drevet tilbage, at den normale Strøm og Butiksstrøm-
men er lige stærke. 
 5.  I Begyndelsen af December hører de Drømme op, der hidtil i hendes hele Liv har 
sagt, at alt mislykkes. Fra nu af behandler hendes Drømme ikke dette Tema, at det ikke kan 
blive til noget, at hun ikke kan blive færdig. Det ubevidste, der driver hende i Butikkerne, er 
ledet bort fra de fejle Baner. 
 6.  I Stedet for disse Drømme kommer der nu stadigt andre, der taler om et normalt 
rettet seksuelt Liv. Dermed er den uhyggelige Stemning under Drømmene ogsaa forsvundet. 
Det ubevidste Sjæleliv, der styrer Drømmearbejdet, har skiftet Stemning fra mørkt til lyst. 
 7.  Denne Forandring kommer også til Orde i Bevidstheden. Fru A. er vel nok pint af 
mange Ting endnu; den hele Bevisthedsverden ligger der og taler til hende, og hun er inde i 
Vanskeligheder, fordi hun er økonomisk ruineret. Men ganske umiddelbart uden noget som 
helst Ræsonnement siger hun: Nu tror jeg ogsaa, at jeg bliver rask. Det ubevidste bryder gen-
nem alle Bevidsthedens sorte Erfaringer. 
 8.  Fru A. kommer og fortæller, at hun nu har det bedre, og hendes Ansigt udtrykker en 
Renhed, som jeg aldrig før har set, maaske ogsaa en lille Smule Mathed. Det er som om For-
tvivlelsen ogsaa er forsvundet af hendes Sjæl. 
 9.  Hun mærker nu, at det normale seksuelle Liv er kommet til Stede, Følelser for det er 
blusset op” (ibid., 41).  
 
Behandlingen strakte sig fra maj 1928 til slutningen af januar 1929. Kort efter blev sagen 
forelagt retslægerådet vedlagt Næsgaards sygehistorie. Rådet udtalte, ”at Sigtedes Mod-
standskraft overfor forbryderiske Impulser efter det senest fremkomne (d.v.s. Dr. Sigurd 
Næsgaards Erklæring) muligvis har været indtil praktisk taget helt ophævet”. Herefter blev 
der udarbejdet en indstilling fra politidirektøren til statsadvokaturen om tiltalefrafald; statsad-
vokaten forelagde sagen for rigsadvokaten, der den 1. marts 1929 bestemte, at ”Tiltale mod 
Sigtede efter Omstændighederne undlades”. 
 Da Prytz skrev sin artikel i 1934, kunne han konstatere, at der ikke havde været tilbage-
fald, og endnu i 1942, da han i anden anledning skrev endnu en artikel om psykoanalyse og 
strafferet, noterede han sig, at Henny A. ikke siden behandlingens afslutning havde forbrudt 
sig. 
 Næsgaard havde med sin behandling af Henny A. anfægtet lægernes helbredelses-
monopol, og det fandt man sig ikke uden videre i. Det var en overskridelse af lægestandens 
grænser, at en mand, der ikke var mediciner, nedsatte sig som praktiserende psykolog. Han 
blev anklaget for kvaksalveri.  
 Det er på den baggrund, at ”Peberfuglen” i Dagens Nyheder skriver: ”Vi ser ham snak-
ke med Patienterne, som føler, de fejler, de ved ikke hvad ... og opdage, at de har stjaalet et 
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Æble i en Grønthandlerbutik i Griffenfeldsgade, da de var otte Aar, og det er det, der gør, at 
de nu ikke kan taale Kaffe, ikke har arbejde, ikke faar Fred! Og saa gaar de lindrede bort, og 
Dr. Næsgaards Brilleglas funkler, mens han noterer et nyt Resultat for Freud og Co”. Og i 
Berlingske Aftenavis den 19. juni 1930 kunne man læse: ”Har De hørt om Mirakelkurene i 
Rosengaarden i København? I denne Gade med det smukke Navn bor en af Danmarks naive-
ste Psykologer, Dr. phil. Sigurd Næsgaard, Pioner for den berømte frie Skole, hvor Børnene 
selv bestemmer, hvad de vil lære. I Rosengaarden ser de Blinde og de Døve hører. Selvmor-
dere bliver livsglade og Mordere fredsommelige. Drankere slaar sig paa Børnemælk, Klepto-
maner holder op med at stjæle og Pyromaner bryder sig ikke mere om Ild. ... Dr. Næsgaard er 
ikke læge, men Psykolog. Han er tilhænger af Sigmund Freud, og det er som Psykoanalytiker, 
han er i Stand til at gøre Mirakler, og man ved jo, at Psykoanalysen har overtaget den kloge 
Kones Virksomhed og driver Hekseri i Videnskabens Navn. Psykoanalytikeren bruger ikke 
Snogespyt og Hønsehjerter i Maaneskin. Han undersøger Sjælene og kaster Lyset fra sin Lyg-
te ind i de erotiske Komplekser. Han tyder Drømme, tager Patientens Begrebsforvirring ud af 
Patientens Sjæl og anbringer sin egen i Stedet for. Og dette turde ikke være for meget sagt, 
thi hvad ved en Psykoanalytiker mere om menneskenes Drømme og deres Sjæl, end den klo-
ge Kone paa Landet ved om Nyrer og Lever? Hvad siger vore Hjernelæger til disse Mirakel-
kure? Er de ganske uskadelige? Man farer saa haardt frem imod kloge Koner, der reparerer 
paa Legemet uden at vide, hvad Legemet er. Er der ingen som helst Grund til at bekymre sig i 
Anledning af disse Sjæle-Doktorer, der kurerer paa det menneskelige Sind uden at have den 
fjerneste Anelse om, hvad Tanke og Sjæl er?” (V.O.X.). 
 ”Modstanden mod at lære af Psykoanalysen er endnu meget stor i vort Land”, skrev 
Næsgaard, ”og Nervelægerne er Førere for den. For nylig har en af vore mest bekendte Ner-
velæger kaldt Psykoanalysen de sidste Krampetrækninger i de gamle psykologiske Metoder. 
Det lyder ikke saa lidt overlegent, naar Sagen er den, at ingen af vore Nervelæger endnu har 
lært sig de analytiske Metoder at kende. Men det, der kommer til Orde her, er den stærkeste 
af alle Indstillingerne mod Psykoanalysen, nemlig den, der hævder, at sjælelige Lidelser ikke 
har sjælelige Aarsager. Med alle kampmidler søger Nervelægerne at holde denne analytiske 
Lære nede, der siger, at sjælelige Aarsager kan fremkalde Nervøsiteter og Sindssygdomme” 
(1932-9). 
 Jo Jacobsen forsøgte at hjælpe ved at skabe en kontakt mellem politikere og Næsgaard. 
I et brev til ham anførte hun, at hun havde banet en vej for et møde med K.K. Steincke. Men 
det blev tilsyneladende ikke til noget. Næsgaard skrev tilbage, at han har travlt med sine kli-
enter, selv om han godt kunne se mulighederne i at få et møde med Steincke. Realiteten var, 
at også Steincke var en svoren tilhænger af degenerationsteorien. Han havde i folketinget talt 
for tvangssterilisation. Allerede i 1920 havde han udgivet en bog om emnet ved navn: Frem-
tidens forsørgelsesvæsen, hvor han opsummerede synspunkterne i den racehygiejniske debat. 
Diskussionerne fortsatte. I Danmarks kristelige Studenterforbund talte læge Stubbe Teglbjærg 
og fortalte om det underbevidste sjæleliv og psykoanalysen: ”Indlederen gav en Gennemgang 
af Psykoanalysens Historie og Metoder og søgte at vise dens Værdi og dens Begrænsning”. 
Han sluttede: ”Psykoanalysen er en Hjælpedisciplin, men den er i Øjeblikket ved at udvikle 
sig til en Kunst, der bruges af Charlataner. Den bør kun anvendes under Lægekontrol. Som 
Livsanskuelse er den umulig”. Dette sidste Punkt, som Indlederen vist havde tænkt som Ho-
veddiskussionsemne, kom fuldstændig i Baggrunden, da Dr.phil. Sigurd Næsgaard indledte 
Diskussionen med at redegøre for sin Anvendelse af Psykoanalyse overfor Patienter. Dr. 
Næsgaard protesterede meget stærkt imod Betegnelsen Charlataner; man kunde i saa fald lige 
saa godt bruge den om Lægespcialister. ”Psykoanalysen er ikke et System og vil ikke danne 
Livsanskuelse”, sagde Næsgaard, ”den er et Forskningsarbejde”.  
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 Dr.med. Wernøe skrev: ”Naar en Psykoanalytiker behandler en Patient uden Lægeun-
dersøgelse, er han ikke Charlatan, men han er Kvaksalver. Psykoanalysen maa helst snarest 
forsvinde fra Danmark igen; den gør kun Skade. Særlig slemt er det, at en paa sit Felt anset 
Videnskabsmand som Dr. Næsgaard lægger Navn til”. Hertil replicerede Otto Gelsted: ”Naar 
man er saa aggressiv som Dr. Wernøe, bør man dog huske, at Freud og de fleste store Psyko-
analytikere selv er Læger”. Afsluttende udtalte Næsgaard: ”Der findes ogsaa Læger blandt 
mine Patienter, og de klager over, at de ingen Viden har paa dette Felt” (Refereret af Talib i 
Berlingske Tidende den 28. marts 1930). 
 Kort efter at Næsgaard havde etableret sig som psykoanalytiker, afholdt han en aften et 
foredrag på Borup Højskole ved Christiansholms Kanal, tæt på Christiansborg i København. 
Under den efterfølgende diskussion var der en tilhører, der sagde: 
 ”De har, dr. Næsgaard, tilforn bekendt dem til den naturalistiske bevægelse, og nu står 
De her i aften og taler om ubevidste tilskyndelser og symboler, der røber et skjult sjæleliv. 
Som bekendt havde vi før verdenskrigen en strid herhjemme mellem naturalisterne og deres 
bannerfører, Georg Brandes, og på den anden side symbolisterne, der blev anført af Johannes 
Jørgensen. Hvordan stiller De dem egentlig til den problemstilling?” 
 ”Jeg stiller mig aldeles ikke nogen steder, hvor de andre står. Jeg tilslutter mig ikke 
noget som helst. Jeg har opdaget forskellige metoder i min forskning. Men jeg vil ikke låses 
fast i nogen isme”, svarede Næsgaard. 
 Tilhøreren, der øjensynlig var lige så godt forberedt, som han var ihærdig, fortsatte: 
”Må jeg så læse for Dem en anmeldelse, De for nylig har publiceret. Det drejer sig om Jørgen 
Jørgensens bog, Filosofiens og Opdragelsens Grundproblemer. Her skriver De: ”... Skulde 
jeg fremhæve en Grundtanke fra Forfatteren, maatte det blive Ideen om den rationelt-viden-
skabelige Livs- og Verdensanskuelse i Modsætning til den magisk-religiøse. Atter og atter 
stilles den videnskabelige Tanke op som menneskehedens særlige Hjælpemiddel fremad mod 
bedre Kaar”” (Næsgaard, 1928-5). ”Men hvordan kan De få denne naturalistiske bekendelse 
til at stemme overens med den psykoanalyse, de her i aften har fortalt os om?” 
 Næsgaard kunne have anført, at der er tale om forskellige lag af virkelighed, og at na-
turvidenskabelig metode ikke udelukker antagelsen af en psykisk realisme. Der burde ikke 
være tale om et enten-eller, men et både-og. Måske var det hans replik til sig selv, da han den 
aften gik hen over Stormbroen på vej hjem.  
 Skønt der i vor tid næppe er mange, der læser Sigurd Næsgaards forfatterskab, er der 
mange, der uden videre kan tilslutte sig hans tanker. Forestillingen om, at barnet frit skal 
kunne udfolde sig, blev den bærende idé i hans bog om psykoanalysen fra 1929, og for så 
vidt var det friskoletankerne, der kom til at præge værket. Næsgaard kunne desuden tilslutte 
sig Malinovskis kritik af ødipuskomplekset og Reichs tanker om, at faderautoriteten var ved 
at forsvinde ud af historien.  
 ”Ingen Psykologi er blevet saa populær og samtidig saa forkætret som Psykoanalysen”, 
var Næsgaards indledningsord. Og så fortalte han ellers om Freuds psykoanalyse, om udvik-
lingen fra hypnose og hysteristudier, der førte til psykoanalysens konstituering. Han fortalte 
om Jung, Stegel og Adlers brud med Freud. Psykoanalyse var, skriver Næsgaard, en dybde-
undersøgelse af sjælen. Det er ikke uden grund, at Næsgaard indleder med en anekdote om 
den engelske pædagog A.S. Neill. En dreng på skolen trådte en sort snegl ihjel med sin hæl. 
Da Neill spurgte drengen, hvorfor den skulle dø, svarede drengen: ”En Snegl er et langt, 
grimt, slimet Dyr”. Neill fik derpå drengen til at se, at der var en tæt forbindelse mellem ordet 
snegl og A.S. Neill, og begge lo en befriende latter, da de kunne konstatere sammenhængen. 
Næsgaard skriver: ”Neill var klar over, at Drengens Handling var Udslag af et Had, som le-
vede i Drengens Indre, og dette Had var bygget op mod Faderen, da denne havde straffet 
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Drengen meget. Da Drengen kom på Skolen, traadte Lederen af den, nemlig Neill, naturlig 
ind paa Faderens Sted i Hadet, skønt han behandlede Drengen paa den venligste Maade og 
undlod enhver Straf og Irettesættelse”. 
 Med denne anekdote introducerede Næsgaard en tankegang, der kunne forklare en 
ejendommelighed ved problemet om autoritet. På den baggrund blev det Næsgaards mission 
at løse menneskehedens problemer gennem en afvikling af faderautoriteten. Bogen er præget 
på den ene side af en loyal indstilling over for Freuds teori. På den anden side antog Næs-
gaard avantgardens autoritetskritik, der modsagde Freuds teori om ødipuskomplekset. Næs-
gaard holdt sig også på afstand af den strukturalistiske tankegang fra lingvistikken, som han 
allerede tidligt havde gjort sig bekendt med. Disse synspunkter formede psykoanalysens ud-
vikling i Danmark i sin egen retning, der bevægede sig væk fra det internationale udviklings-
spor. Næsgaard havde læst teksten fra Totem og Tabu, der var udkommet i 1912. Han havde 
også læst om psykoanalytikeren Paul Federen, der havde karakteriseret de delegeredes møde 
efter det østrig-ungarske kejserdømmes fald som en ”broderforsamling”, der havde overtaget 
magten, men var i længden ikke i stand til at modstå det vakuum, som måtte fortolkes som 
faderlængsel. ”Broderhordens” ambition var, ifølge Freuds teori, gennem en indbyrdes rivali-
sering at sikre, at en ny han ikke indtog den dræbte faders plads. For så vidt måtte man anta-
ge, at generationskampen mellem far og søn ikke kunne ophæves, den var et stykke natur 
udleveret til kulturen. Det hører ikke til forståelsen af fascismen, kommunismen og nazismen, 
at de kunne forstås som udtryk for en generationskonflikt. Det var avantgardens mantra i 
1930’erne, at autoriteten helt kunne afskaffes, og faderen kunne blive en venlig og forstående 
moder, der lod sin søn folde sine potentialer ud, fri for hæmninger og undertrykkelse. Men 
Næsgaard kunne have rettet blikket mod sin egen familie og kunne have konstateret, at det 
var broderhorden, der overtog magten på gården. Allerede mens faderen levede, var det de 
ældste sønner, der udgjorde gårdens egentlige ledelse. Det var dem, der var Næsgaards egent-
lige autoritet i drengeårene, og det var dem, han måtte kæmpe imod. Man får det indtryk, at 
Næsgaards antiautoritære holdning var en teoretisk konstruktion. I praksis kæmpede han en 
forbitret kamp for sine synspunkter. Måske kan man se det som et udslag af intellektuel do-
venskab? Han var tilstrækkeligt godt orienteret til at være i stand til også at forholde sig kri-
tisk til de ideologier, der var tidens fundament under de psykologiske teorier.  
Næsgaards psykoanalyse fra 1929 fremtræder som en montage af tekststykker, der ikke 
umiddelbart synes at have megen forbindelse med hinanden. Man fornemmer, at Næsgaard 
havde meget på hjerte, og at han havde travlt. En læsning afslører, at det bærende princip i 
bogen er idéen om fejlforvaltning. Alle andre psykologiske indsigter inklusive ødipuskom-
plekset er underordnet denne erkendelse. Udviklingen fra barn til voksen kunne enten forløbe 
normalt frem til den genitalt prægede seksuelle orientering, eller noget kunne forstyrre udvik-
lingsprocessen, og så talte han om fejlforvaltning.  
 Man spørger sig selv, hvornår den begivenhed eller det valg indtræffer, som fører ud-
viklingen enten til en fejl eller i en rigtig retning. Man ville også gerne vide, hvordan og af 
hvem valget træffes? Det viser sig, at det er et slags ikke-valg, fordi der ikke er tale om en 
bevidst beslutning mellem to alternativer. Det er forældrenes håndtering af barnet, der fører 
til fejlforvaltning. ”Hæmninger og Fortrængninger virker ind paa alle Mennesker, og derfor 
vil man kunne studere Komplekser hos alle”. I beskrivelsen af fejlbygningerne tager Næs-
gaard udgangspunkt i fortalelser, forglemmelser, fejlskrivninger og fejlæsninger. ”De almin-
delige Fejlbygninger, Dagliglivets smaa sjælelige Sygeligheder” (48). Dernæst skildrer han 
fejlbygninger som følge af orale, anale og falliske fikseringer. Sanseapparatet kan blive for-
styrret af disse fejlbygninger. Næsgaard anfører: ”Af Følelserne er Angsten en af de mest 
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fejlbyggede” ... ”Vreden er fejlbygget hos mange mennesker, eller den ytrer sig alt for leven-
de, fordi den er et Symbol paa Fejlbygninger” (56-57). 
 ”Men ved Siden af denne almindelige Fejlbygning, som lammer mange Mennesker, 
gives der et Utal af andre, Homoseksualitet, Sadisme og Masochisme. der piner ikke faa, og 
seksuelle Fejlbygninger, der giver sig Udslag i Kleptomani, hvor Handlingen ofte er en gen-
nemsigtig seksuel Handling, mens den i enkelte Tilfælde skjuler sin seksuelle Rod under et 
mere eller mindre mærkelige Cermoniel” (60-61). Også det intellektuelle liv kan være hæm-
met: ”Det seksuelle Livs Hæmninger og Fejlbygninger synes nemlig her at have et særligt 
vigtigt Omraade” (61).  
 I 1932 henvendte politiassessor Harald Prytz sig igen til Næsgaard. Denne gang var det 
en ekshibitionist, som han bad Næsgaard hjælpe sig med. ”Det drejer sig her om en ung Vi-
denskabsmand X, der i Efteraaret 1932 blev anholdt efter i et offentlig Anlæg i Kjøbenhavn 
at have gjort sig skyldig i uterlig Adfærd overfor Smaapiger (Exhibition, Beføling). Selve 
Sagen er uden Interesse; den adskilte sig ikke paa noget Punkt fra utallige andre af lignende 
Art, bortset fra Gerningsmandens Person... Efter at Sigtede havde undergivet sig psychoana-
lytisk Behandling af Dr. phil. Sigurd Næsgaard, hengik der et helt Aar, i hvilken Tid jeg gen-
nem telefonisk Forbindelse med Dr. Næsgaard saa vidt gørligt holdt mig underrettet om Ana-
lysens Gang; den 16. Juli 1933 skrev Dr. Næsgaard til mig, at han – omend Analysen skred 
normalt fremad – ikke var naaet til nogen Afslutning på det særlige Symptom, Exhibitionis-
men ... Endelig fik jeg i Januar Maaned 1934 de sidste Ark af Dr. Næsgaards Beretning” 
(Prytz 1942).  
 Til brug for retslægerådet og sagens behandling ved domstolen udarbejdede Næsgaard 
en rapport (1934-2). Otte år senere skrev Prytz en artikel i Nordisk Tidsskrift for Strafferet 
om sagens forløb (Prytz 1942). Artiklen, der i vid udstrækning bygger på Næsgaards rapport, 
gav anledning til en vis omtale i dagspressen (Jus 1942).  
 Prytz skrev: ”Da jeg overfor Redaktionen har oplyst, at jeg, forinden min Gerning som 
Politiadvokat afsluttedes med Udgangen af Januar Maaned 1934, i endnu et Tilfælde – og 
som det synes med Held – har ladet anvende Psychoanalyse under Behandlingen af en krimi-
nel Sag, har man anmodet mig om ogsaa at forelægge dette for Videnskab og Praxis, og jeg 
har lovet at gøre Forsøget.  
 Fra Næsgaards beretning kan vi følge sagen således: ”X er en dygtig ung Mand, umaa-
delig flittig; han har altid været Nr. 1 i Skolerne og taget meget fine Eksaminer. Hans Fejl-
bygning, Ekshibitionismen, kan belyses med nogle Data. Han blev sig den bevidst i 14-Aars 
Alderen, da han begyndte at onanere ved at se paa Pigerne ude i Gaarden. De 13-14 aarige 
Piger sad mod hinanden og lavede Samlejebevægelser, indtil de blev ganske røde i Hovedet, 
hvorpaa de forsvandt ind paa WC sammen. Mens han saa paa dette, onanerede han. Pigerne 
kom ogsaa hen til Vinduet for at se ind paa ham, mens han onanerede”.  
 Til dette billede hører tidlige barndomsoplevelser hvor X blev skammet ud for seksuel-
le lege, blandt andet onani. På den baggrund er det Næsgaards teori, at der er sket en spalt-
ning af anklagedes seksualitet. ”En Gren af Ekshibitionismen, nemlig Trangen til at udstille 
Penis, er saaledes vel bevaret op gennem Aarene. Denne Gren er en direkte Bevaring af et 
Seksualstandpunkt, som vi alle gennemløber omkring 3-4 Aars Alderen. De seksuelle Ener-
gier forlader da de prægenitale Omraader eller Arbejdssteder for at glide over i Kønsorga-
nerne. Disse bliver derfor virksomme, og Børnene kommer til at interessere sig for dem, og 
denne Interesse viser sig blandt andet deri, at de søger at henlede Forældrenes Opmærk-
somhed paa Organerne. Paa Grund af Forældrenes mangelfulde og fejlagtige Opfattelse af 
disse Handlinger tvinges Børnenes Seksualliv nu ind i fejle Baner. En saadan fejl Opdragelse 
har hans Forældre anvendt, naar de har advaret ham stærkt mod at tage sin Penis frem og vise 



84 
 

  
den til nogen”. Nu er ekshibitionismen hos X ikke blot en ukompliceret videreførelse af den 
infantile seksualitet. Den er knyttet til en fiks idé hvis ubevidste indhold er angsten for kastra-
tion: ”denne angst søger Ekshibitionisten at overvinde ved at vise sit Kønsorgan frem; andre 
kan da bevidne, at det er der, og denne Bevidnen styrker hans Opfattelse, saa at Kastra-
tionsangsten bliver mindre”.  
 Angsten for kastration havde tillige gjort ham blind for visse sider af det seksuelle liv. 
”Paa Spørgsmaalet om, hvorledes Pigerne skulde coitere – om der dog ikke savnedes en Pe-
nis ved dette Samleje – svarede han, at det havde han aldrig i Livet tænkt sig” ... ”En saadan 
Blindhed hos en 26-aarig ganske overordentlig intelligent Mand med fuldstændig Universi-
tetsuddannelse og – hvad der i denne Sammenhæng betyder meget mere – med aarelange 
erfaringer i normalt Samleje med Kvinder, en saadan Blindhed maa have stærke Motiver”. På 
den baggrund hævder Næsgaard, at hovedmotivet til hans ekshibitionisme er kastrations-
angsten. Igangsætteren er knyttet til forestillingen om coiterende småpiger, der på en gang er 
udtryk for seksualdriftens udviklingstrin, på det tidspunkt da den blev fikseret, men også ud-
tryk for et forsvar mod kastrationsangsten, idet han både forestiller sig pigen med en penis og 
med sin ekshibitionisme demonstrerer at han selv besidder en sådan.  
 Analysen viser nu, at kastrationsangsten og forestillingen om de to coiterende piger har 
en baggrund. Faderen misbrugte nemlig drengen til seksuelle lege, idet drengen skulle ligge 
trykket fast mellem faderens ben. Næsgaard gætter nu på at pigerne bliver en symbolsk er-
statning for faderens lår og venter på at få bekræftet, ”at Faderens Laar er det samme som de 
to Piger, der ophidser ham ved at trykke sig ind mod hinanden, saadan som han som Barn 
bliver trykket af Faderens Ben”.  
 Det næste led i analysen er overvindelsen af modstandene, der har knyttet sig til en 
yderst korrekt optræden. Denne tjener til at dække over en voldsom vrede, der i overføringen 
kommer til udtryk over for Næsgaard. Dernæst analyseres den anklagedes homoseksualitet. 
Det vanskeligste punkt i analysen synes at være hans egen vurdering af sin seksualitet. Han 
regner den for kriminel og heri støttes han af den anklage, der endnu ikke er blevet udmøntet 
i en dom. I sin konklusion skriver Næsgaard: ”Saa vidt jeg kan se, er denne Analyse blevet 
hæmmet noget af, at han har følt sig som en Forbryder, saa at han derfor har haft endnu mere 
Modstand end andre mod at afdække sit Indre. Han har maattet gøre sig ekstra fuldkommen, 
og det har derfor været vanskeligt for mig at drage ham derned, hvor vi andre dødelige bevæ-
ger os”.  
 Ved domfældelsen i 1934 var Næsgaard endnu ikke færdig med sit arbejde, men han 
tøvede ikke med i sin erklæring at meddele, at tilbagefald ikke var sandsynligt. Sagen kom 
igen for retten, efter at tiltalte havde været fremstillet for professor Wimmer og retslægerådet. 
Næsgaards rapport indgik tillige i materialet. Wimmer skrev i sin erklæring, at han havde 
”maattet afstaa fra en nøjere Indgaaen paa Sigtedes Sexualliv, da den foretagne Psy-
choanalyse ikke længere tillader at afgøre, hvad der er hans og hvad ”Theorier””. 
 Retslægerådets erklæring blev udformet uden hensyn til Næsgaards rapport: ”Retslæ-
geraadet kan tiltræde den af Professor, Dr. med. Wimmer afgivne Erklæring, hvorefter X 
hverken er aandssvag eller sindssyg, men et noget overfølsomt Individ, hos hvem der – vel 
nok paa Grund af tilfældige Indtryk under den vaagnende Kønsdrift i Pubertetsalderen – har 
udviklet sig en uheldig sexuel Praktik, der under Konflikten med hans iøvrigt moralske Ind-
stilling har svækket hans Nervesystem og foraarsaget en sexuel Neurastheni. Det er meget 
tvivlsomt, om en Straf under sædvanlige eller særlige Former vil kunne paavirke ham varigt. 
Men det er ingenlunde udelukket, at en Straftrudsel alene, naar den ledsages af en længere 
Tids Behandling i en Nervekuranstalt, vil kunne fjerne hans kriminelle Tilbøjeligheder” 
(Prytz 1942). Dommen på 40 dages fængsel blev gjort betinget. Prytz afslutter sin artikel med 
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en bemærkning om ”at Politiet ikke senere har modtaget Anmeldelse om at X. paany har for-
set sig” (Prytz 1942). 
 Det ældgamle slægtskab mellem jura og psykologi var blevet fornyet gennem Prytz og 
Næsgaards samarbejde. Hvor advokaten taler sin klients bevidste interesser, kunne man sige, 
at det var psykologens opgave at tale det ubevidstes sag. Samarbejdet fik Wimmer til at føle 
sig tilsidesat og krænket på professionens vegne, og han så sig derfor nødsaget til at gentage 
sin advarsel mod psykoanalysen. Da det heller ikke havde nogen virkning, skrev han en arti-
kel, så publikum i det mindste kunne få syn for sagn, et arbejde, der bar præg af professorens 
oprigtige trang til at meddele sandheden. Artiklen blev publiceret i tilknytning til Prytz' rede-
gørelse for Sigurds behandling i 1934.  
 Psykoanalysen var allerede en ganske veletableret ude i Europa, da Sigurd Næsgaard i 
1928 åbnede sin klinik, og man spørger uvilkårligt sig selv, hvorfor det kom så sent i Dan-
mark? Svaret er at positivismen, naturalisme og degenerationsteorien fastholdt en biologistisk 
antropologi. Næsgaard havde jo selv deltaget i denne blindhed før hans omvendelse. Han 
kendte psykoanalysens eksistens allerede fra sin tid sammen med Lehmann, og de havde 
sammen drøftet Jungs arbejder, men det var først efter åbenbaringen i Montreux, at det blev 
ham muligt at forstå det. Lehmann havde indarbejdet flere af Jungs begreber i sin egen psy-
kologi, som for eksempel psykiske komplekser og psyko-dynamik. Desuden havde Lehmann 
været vel orienteret om kontroversen mellem Freud og Jung, hvilket fik ham til at tage sidst-
nævntes parti efter bruddet i 1912. Det er baggrunden for hans afvisning af psykoanalysen i 
værket Overtro og Trolddom. Det er nærliggende at antage, at Næsgaard i første omgang 
havde overtaget Lehmanns aversion mod Freud. Næsgaard fortæller selv om sit første møde 
med psykoterapien: ”En finsk doktor Søderhjelm som jeg arbejdede sammen med i studieti-
den, gav mig en slags analyse efter Jungs fremgangsmåde” (Brev til Grete L. Bibring, 1950).  
 Man kan undre sig over, at denne interesse for Jung ikke blev udviklet eller indarbejdet 
eller i det mindste registreret i Næsgaards første bog Kortfattet Sjælelære. Heller ikke i bogen 
om børnepsykologi fra 1924 erfarer vi om Jungs analytiske psykologi eller om psykoanaly-
sen, bortset fra et par spredte bemærkninger. Da Næsgaard i 1923 blev præsenteret for psyko-
analysen i forbindelse med friskolebevægelsen, tog han den til efterretning, men tydeligvis 
uden at se mulighederne for en psykoterapi i den. I de følgende år finder vi bemærkninger her 
og der i hans publikationer, der viser, at han stadig anså psykoanalysen for yderliggående og 
påfaldende. Da en lidt ældre kollega Kort K. Kortsen i 1916 tog den filosofiske doktorgrad på 
en afhandling om De psykiske spaltninger – en studie over sygt Sjæleliv, må vi gå ud fra, at 
Sigurd var til stede i auditoriet, hvor Høffding førte oppositionen. Denne disputats indeholdt 
blandt andet en teori om personligheden og jeg'ets struktur, hvor begrebet om det ubevidste 
indtager en central plads. Kortsen havde således inddraget Freuds teorier i sin fremstilling. 
Høffdings opposition mundede ud i en anbefaling til den nye doktor om at holde sig fra det 
psykopatologiske og hellige sig den egentlige psykologi (Politiken, 19.4.1916). Kortsen fulg-
te rådet og fik et professorat i Aarhus. Siden sluttede Kortsen sig trofast til de mange akade-
mikere, der i embedes medfør holdt afstand til psykoanalysen. Vi kan roligt gå ud fra, at 
Næsgaard i 1916 var enig med Høffding.  
 Heller ikke Otto Gelsteds udgivelse af den første danske oversættelse af Freud i 1920 
gav Næsgaard anledning til at anfægte sine grundsynspunkter. Blandt de artikler, som Næs-
gaard skrev omkring 1919 til Karl Meyers leksikon, finder vi heller ingen omtale af psyko-
analysen. Man må undre sig over, at Freud overhovedet nævnes, og man savner en artikel om 
Jung. Om Freud står der, at han er forfatter til værker som Traumdeutung og Zur Psykopatho-
logie des Alltagsleben. Der er i øvrigt heller ingen omtale af Adler eller Stekel. Vi skal helt 
frem til 1923, før vi kan dokumentere en bevidst reaktion fra Næsgaard. I artikler og breve fra 
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1923 erfarer vi om hans møde med friskolebevægelsen, og det bliver klart, at det er via den, 
at han bliver opmærksom på psykoanalysen: ”Ganske naturligt føler denne nye Opdragelse 
sig nøjere knyttet til Psykologien end til nogen anden Videnskab, og først og fremmest til den 
Del af Psykologien, som med særlig Styrke fremhæver Betydningen af det ubevidste Sjæle-
liv. Den nye Opdragelse er jo endnu ganske ung og trænger derfor til Begrundelse af sine 
Grundsætninger, og denne Begrundelse finder den i Psykologiens Lære om det ubevidste 
Sjæleliv og om dets Hæmning og Fortrængning” (Næsgaard, 1923-2, 394-395).  
 Hæmning og fortrængning blev sidenhen nøglebegreber i Næsgaards psykoanalyse og 
kom til at præge psykoanalysen i Danmark afgørende i perioden frem til anden verdenskrig. I 
et brev hjem til sin kone udtrykker Næsgaard et mere grundigt indtryk af sit syn på psykoana-
lysen: ”Det ser ud, som om denne moderne Skoleretning især søger sine Forbindelser med 
den mystiske Del af Psykologien: Coué, Bodouin, Freud, Jung. Vi har hørt Coué og set ham 
demonstrere, og i den Anledning var Salen saa fuld som ingen sinde før eller Siden. Og dog 
var Coué's Teorier intet – men hans Praksis kan jo være storartet selvom hans Evne til Be-
skrivelse er ringe: Men hans lære om det ubevidste Sjæleliv, Imaginationen, der gør alt, synes 
at slaa an. Ogsaa Østrigeren Freuds Lære om det ubevidste finder en meget gunstig Jordbund. 
Freud lærer, at de nervøse Sygdomme beror paa, at visse omfattende Følelsesgrupper, Affek-
terne, er blevet fortrængt ned i det ubevidste. Disse Følelser er alle seksuelle. I denne For-
trængning ligger de nu og gærer, saa at der kommer en Række sjælelige Sygdomme af al-
skens Art. Vil man helbrede disse Sygdomme, saa maa man kalde disse oprindelige sjælelige 
Oplevelser tilbage og vise, at det slet ikke er nødvendigt at være ked af dem, men at man 
simpelthen kan have dem som en normal Del af sit Liv – og saa bliver man rolig, fortrænger 
ikke mere, men bliver rask. … Naar den nye Skole saaledes stadigt appellerer til de Kræfter, 
som ligger skjult i Barnet, og som skal vise herlige Resultater, og da disse Resultater endnu 
kuns er i deres Vorden, saa er det naturligt, at den indenfor Psykologien søger hen til de Dele, 
der lægger megen Vægt paa det ubevidste Sjæleliv. At gamle ugifte Lærerinder saa gerne vil 
høre lidt fra den seksuelle Rummel fra Freud og hans Tilhængere i Tilgift, ja det er der jo 
intet uforstaaeligt i” (Næsgaard, 1923-1). 
 Det var først i 1926, at der skete noget. Næsgaard var da til ”verdenskongres for psyko-
logi i Holland, og her hørte jeg med stor glæde Ernest Jones udtale i et foredrag: ”Freud står 
bag denne kongres som den betydeligste af alle psykologier, alle ved det, men ingen tør ved-
gå det”” (Brev til Grete L. Bibring, 1950). Da Næsgaard den 11. april 1928 hørte et foredrag i 
Studiekredsforeningen af den tyske dr. Langfeldt, var terningerne kastet: ”Aands- og Histo-
rievidenskaberne befrugter sig med Romantikernes glemte og tilsyneladende forlængst be-
gravede Ideer, Psykologien søger at uddybe sin Indsigt ved Indførelsen af den nye Formens 
Kategori. Nietzsche og hans Efterfølgeres afslørende Psykologi, Psykoanalysen og andre lig-
nende psykologiske Retninger i vor Tid har bevirket Udbruddet af en mægtig Kamp mod den 
mekanistiske Forstands Eneherredømme” (Læsning 7,3: 29-36; 7,4: 48-57). Næsgaard var 
som formand for læseselskabet den naturlige indleder til foredraget og har i den egenskab 
budt sin tyske gæst velkommen. 
 I 1926 udkom der i København en oversættelse af Coués værk: ”Vort underbevidste 
jeg, som virker automatisk, tager enhver Forebildning for gode Varer, ja det gaar strax i Gang 
med at realisere den – saafremt den da ikke stoppes af Kontrollen i den højere liggende Cen-
tral: Bevidstheden...” (Bramsen 1926). Bogen, med det lovende navn Bliv rask, var skrevet af 
en læge ved navn Alfred Bramsen som en bearbejdning af Coués teori. Om ”Vore to jeg'er” 
skriver Bramsen: ”Det underbevidste Jeg er den egentlige Driftsleder, som det gælder om at 
komme i Kontakt med …”. Det er Bramsens opfattelse, at det kun vanskeligt lykkes for det 
bevidste jeg at løse sin opgave, fordi det underbevidste råder over stærke kræfter: ”Det karak-
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teristiske ved det Ubevidste jeg er jo netop at det udfører sine Sager med vidunderlig Præci-
sion: derfor staar man sig ogsaa ved at læsse det mest mulige over paa det Ubevidste”. 11 
 Bramsens bog var udkommet på studentersamfundets forlag, det samme forlag som 
Næsgaards bog om psykoanalyse udkom på tre år senere. Her kunne man læse: ”Si multa 
remedia – nullum curat ... Alle Midler synes at hjælpe lige godt ... ”Den læge” – skriver Al-
bert Matthieu – ”der selv føler sig overbevist om Moralens, altsaa Sjæle Tilstandens, mægtige 
Indflydelse paa det legemlige Befindende, vil ogsaa opnaa resultater” ... ”Disse Kvaksalvere 
forsyner Folket med ”noget, som vi har forsømt”. Før vi atter lærer at være ”Sjælesørgere” 
for de Syge, vil de stadig vende sig fra os og prøve de latterligste Kure hos umulige Personer, 
naar disse blot taler menneskeligt med dem og indgyder dem Tro paa dem selv...” (Bramsen 
1926).    
 Det blev psykoanalysen, der blev udslagsgivende for Næsgaard, formentlig fordi den 
gav ham mulighed for en personlig selvforståelse: ”Jeg holdt med en Vogn ved en Korsvej. 
Til højre gik Vejen til mit Hjem, til venstre ud til en anden By. Pludselig stod jeg foran He-
stene, der hverken havde Bidsel eller Skagler paa, kun Seletøjet paa Kroppen. Den ene Hest 
strøg lige med ét Seletøjet af sig og sprang over Hegnstraaden ved Siden af Vejen. Den 
sprang godt op, og jeg stod og spekulerede paa, om den ogsaa kunde faa Bagbenene op over 
Traadene. – Saa gjorde den anden Hest det samme. – Mens jeg nu staar og spekulerer over, 
hvorfor jeg ikke greb i Mulen og holdt Hestene fast, kom der en kørende bagfra, maaske min 
Broder, og hans Heste sprang ogsaa over, og her undrede jeg mig meget over, at Bagbenene 
ikke blev indviklede i Hegnstraaden” (1929-9, 84). Næsgaard reflekterede: ”Naar man ikke 
kender noget til den psykoanalytiske Opklaring af Drømmene og deres hele symbolske Ka-
rakter, kan denne Drøm være vanskelig nok at tyde, men naar man véd, at Dyrenes vilde Op-
førsel betegner Drifterne i Virksomhed, kommer der straks nogen Klarhed over Drømmen 
her. Korsvejen betegner Skillevejen, som den unge Mand har staaet ved. Til højre betegner 
det rigtige i Følge Traditionen og her viste det hjemad, til venstre derimod Frigørelsen fra 
Traditionen, og ofte betegner det alt, hvad der er revolutionært og oprørsk”. Vi får også ind-
tryk af, hvordan Næsgaard indrettede sig praktisk med sin analysand: ”Undersøgelsen føres 
paa den jævnest mulige Maade. Den syge sidder bekvemt eller ligger maaske ned paa en So-
fa, mens Undersøgelsen staar paa, og ofte stiller Analytikeren sig saaledes, at den syge ikke 
en Gang ser denne. Der er derfor Mulighed for at komme ind i en fuldstændig Overgivelse-
stilstand, der er saa frugtbar for det ubevidstes Gøren sig gældende” (1929-9, 107). 
 Næsgaard gør tillige sin egen situation op: ”Udøveren af det psykoanalytiske Arbejde 
maa være Specialist, hvad enten han i Forvejen er Læge eller ikke. Han maa have en alminde-
lig psykologisk Uddannelse og først og fremmest kende den psykoanalytiske Viden og Tek-
nik. Mange har ment, at han ogsaa selv skulde være analyseret, for at han kan gøre sit Arbej-
de rigtigt. Uden dette vil han ikke kunne være sikker paa, at han ikke overser Komplekser hos 
de syge. Hvor han nemlig selv har Fejlbygninger, vil han vanskeligt kunne helbrede andre. 
Men en mangeaarig Egenanalyse kan naturligvis erstatte denne Analyse af en uddannet Ana-
lytiker” (1929-9, 116). Men han mener også, at ”man fødes Psykoanalytiker ligesom man 
fødes Kunstner, og mange har mistet deres Evne til at analysere, naar de er voksede op, lige-
som de har mistet deres kunstneriske Evner” (1929-9, 106).  
 Freud havde i sin egenskab af læge haft mulighed for at få sine psykiatriske kollegaer i 
tale. Næsgaard derimod var i kraft af sin position som psykolog udelukket fra at kunne udøve 

 
11 Der er et påfaldende slægtsskab mellem idéerne i Tor Nørretranders Mærk Verden og Coués teori. Men der er ingen 
reference i Nørretranders værk til Coué.  
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en sådan indflydelse. Det er en af grundene til, at psykoanalysens udbredelse i Danmark tog 
en ganske anden retning end i det øvrige Europa. I og for sig var der ikke tale om en ny op-
findelse. Samtalens betydning har været kendt siden Sokrates’ dage, og den personlige udvik-
ling, der kan skildres som en vandring i selskab med en mentor, er kendt fra stoikernes tid, og 
man kan læse om det hos Dante. I det store epos om Den guddommelige komedie kan man 
læse om hans vandring med Vergil. Traumet i Dantes liv var det uforløste møde med Beatri-
ce, og for så vidt var Eros’ toner anslået som undersøgelsens grundelement. Han skrev smuk-
ke vers til hendes ære og udviklede sig til den type mand, der var mere optaget af sit sværme-
ri end af pigen selv. Han levede et almindeligt borgerligt liv, som han ikke skrev om. Blev far 
til tre børn, som vi heller ikke hører om. Beatrice blev også gift, men døde allerede i 1290 i 
en alder af 24 år. Efter hendes død steg hun yderligere i betydning for Dante, og han bruger 
derefter al sin digteriske kraft til at udødeliggøre hendes minde. Dantes forhold til Vergil er af 
gode grunde blevet sammenlignet med en psykoterapi. Dante ønskede ikke at forlige sig med 
tabet af Beatrice, men insisterede på at genfinde og genskabe det tabte. At det lykkedes, 
fremgår af værkets prædikat: Komedie. Dante og Vergil startede deres vandring i en mørk dal 
fuld af vilde dyr. Efter at have vandret omkring i landskabet for de forkrøblede muligheder og 
ødelagte fremtidsudsigter, steg de op i et kraftcenter fuld af skabende potentialer, for til sidste 
at ende i et møde med den idealiserede Beatrice.  
 Det havde været Freuds opfattelse, at det var forholdet til faderen, der udgjorde den 
nødvendige betingelse for barnets psykiske udvikling, og hans studier af disse fænomener 
mundede ud i teorien om ødipuskomplekset. Den næste generation af psykoanalytikere rette-
de opmærksomheden mod moderens rolle i barnets udvikling, og denne forskydning foregik i 
skyggend af klunketidens moral. Rank, Ferenczi og Klein var blandt de analytikere, der un-
dersøgte barnets forhold til moderen i den hensigt at begrunde hendes betydning i udviklin-
gen af barnets ødipuskompleks. At moderen er en central og nødvendig omsorgsperson, be-
høver man ganske vist ikke psykoanalysens hjælp til at forstå. Hun er jo den naturlige om-
sorgsperson, og i den traditionelle familiestruktur kom faderens omsorg til udtryk i hans be-
skyttelse af moder og barn. Desuden hører det med til billedet, at der i kvindens omsorg for 
barnet indgår en forestilling om at sikre det en fri udfoldelse i leg og bevægelse. På et tids-
punkt, når barnet er omkring to år gammelt, var det normalt, at faderens rolle blev synlig. Det 
skete, ved at han stillede krav til og satte grænser for barnets adfærd. Dermed lærte barnet, at 
det ikke længere har eneret på moderen, hvis det da ikke blev en yngre søskende, der indtog 
den rolle. Det blev afviklingen af dette privilegie, som det var faderens opgave at være garant 
for, og dermed hjalp han barnet på vejen til en ny frihed, en sekundær frihedsoplevelse så at 
sige, der udviklede sig ved, at barnet gjorde erfaringer med at give afkald og begrænse sig.   
 Sådan var hovedtrækkene i teorien om kvindens og mandens roller som forældre før 
1920. Kvindens værdier kom til udtryk i hendes krav om en uindskrænket frihedsudfoldelse 
for barnet. Mens mandens værdier kommer til udtryk i krav om begrænsning og discipline-
ring, der skabte en sekundær frihedsoplevelse. Men fra disse teorier var der lagt til praksis, 
hvor kvinden monopoliserede forholdet til børnene. Netop på det tidspunkt, det vil sige i be-
gyndelsen af 1930’erne, hvor Næsgaard formulerede sin fortolkning af den psykoanalytiske 
teori om ødipuskomplekset, tog den ideologiske kritik af faderens rolle i familien for alvor 
fat. Kritikken udpegede mænd som aggressive, autoritære og voldsparrate, egenskaber, som 
avantgardisterne fandt som årsag til verdenskrigen. Den kritik førte til det synspunkt, at det 
burde være kvindens værdier, der prægede familielivet såvel som i samfundslivet. Disse 
synspunkter, der blev fremført af Wilhelm Reich udpegede manden som årsagen til familiens 
konflikter. Men denne kritik fik først et gennemslag i 1960’erne og blev årsagen til at klunke-
tidens idealer blev realiseret på ny. Det var under indtryk af denne ideologiske udvikling, at 
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Næsgaards teori om fejlforvaltning udviklede sig: ”Samlivet med denne Fader fører dem hel-
ler ikke til at bygge en Gud eller Djævleskikkelse op, saaledes som det er sket saa ofte før. 
Og denne kærlige Fader lærer ikke Barnet, at det eksisterer som et Middel for Samfundet, han 
lader Børnene forstaa, at de kan lave Samfundet om. Alligevel bygger denne Fader et Over-
Jeg op i Barnet, en Skare af Bestemmelser, der kommer til at gribe ind i Udviklingen af den 
opvoksende. Men Spørgsmaalene i Opdragelsen bliver anderledes, naar denne Fader efter-
haanden lærer at opdrage ikke blot de opbyggende Kræfter, men ogsaa de nedbrydende. Fa-
deren stiller ikke sit Over-Jeg op som Bud til Børnene, men som Hjælpemidler. Derfor vil 
Børnene fra Hjemmet overføre det venlige Samarbejde til Skolen, til Uddannelsesstederne og 
senere til Arbejdspladserne. Kærlighedens Veje vil her blive flere. Men ogsaa Dødsdrifterne 
vil denne kærlige Fader begynde at opdrage. Nu lærer de fleste Mennesker at udvikle deres 
Dødsdrifter saaledes, at Mordet bliver Resultatet eller det Maal, som Opdragelsen stiler imod. 
Verdenskrigen viste os, at det var meget faa, der veg tilbage fra at blive Mordere, og Grunden 
hertil var den, at disse Menneskers Drabsdrifter var isolerede gennem Lydighed og Disciplin, 
saa at de kunde stile lige løs paa deres Maal. Den fremtidige Opdragelse vil føje Dødsdrifter-
ne ind som Drivkræfter under Kærlighedens Ledelse, som naar disse Kræfter bruges af Ki-
rurgen, der opererer sine Patienter, eller af Gartneren, der beskærer sine Træer og Buske. Her 
har Drabsdriften Adgang til at strømme ud uden at gøre Skade, de arbejder endog for Menne-
skenes Vel. Mere og mere træder dog nu den kærlige Fader frem. Han følger Rousseau og 
giver Børnene Frihed til at udfolde sig” (1930-13). 
 Næsgaard var her i færd med at omdefinere mandens rolle i familien og transformere 
den, så den blev konform med de kvindelige værdier, og man fornemmer hans egne kampe 
med sin kone. ”I Stedet for at skabe Nedtrykthed vil disse vældige Kræfter bringe Fart og 
Kraft ind i den enkeltes Liv, uden at andres Tilværelse bliver truet derved. Verdener af Lidel-
ser bliver fjernede ved Opbygningen af denne Opdragelse, Verdener af Ondskab, Rædsler, 
Smerter og Fortvivlelse. Vi staar endnu kun ved Begyndelsen af, hvad denne Opdragelse kan 
føre os frem til, men mange Ideer om venligt Samarbejde mellem Mennesker og Bestræbelser 
for at virkeliggøre dette Samarbejde peger henimod, hvad der kan opnaas. Saaledes ligger da 
Forholdet mellem Faderen og Barnet til Grund for alle vigtige Forhold i Samfundet Jorden 
over, det ligger som en Undertone, der kan bruse op til det stærkeste Brus i Kirken, til den 
vildeste Krigslarm i Felten, til den haardeste Kommando i Fabrikken, til den venligste Kalden 
mellem Venner” (ibid.).   
 Således udvikledes en ideologi, der tegner et billede, hvor man på den ene side havde 
fortidens autoritære og fordømmende fader, på den anden side de kvindelige værdier, der 
tilskynder til naturlig udfoldelse, og som vil vise deres gode natur, hvis de får lov til at udvik-
le sig uden modstand. Det var under indtryk af disse ideologiske forhold at Hans Scherfig 
skrev sin roman Det forsømte forår over. Den blev skrevet i 1930’erne, men udkom først 
under den tyske besættelse. Romanen handler om den pæne og respektable dommer hr. Eller-
strøm, som vi møder på vej til et studenterjubilæum. På vejen gør han, ikke uden en vis selv-
tilfredshed, status over sit liv. Han er blevet en af samfundets støtter og har således klaret sig 
godt i livet og bor godt og trygt med sin mor.  
 I løbet af aftenen og under indtryk af det gode selskab, den gode mad og den liflige vin, 
røbede Ellerstrøm, over for sine gamle klassekammerater, at det var ham, der myrdede den 
forhadte latinlærer, lektor Blomme, med et forgiftet maltbolsje. Ellerstrøms vej ind i privatli-
vet blev således realiseret gennem et symbolsk fadermord, der sikrede ham en videreførelse 
af sine følelsesbindinger til moderen. Og det rejser spørgsmålet om, hvorfor foråret blev for-
sømt? Ifølge Scherfig var det fordi han måtte kæmpe mod den undertrykkende latinlærer, 
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men måske handlede det snarere om at realisere klunketidens idealer om at forholdet mellem 
mor og søn slukke består uhindret livet igennem.  
 En sen eftermiddag i slutningen af juni måned sad Næsgaard og ventede på sin kone. 
Det var allerede mere end en halv time siden, at han havde måttet opgive at arbejde. Tankerne 
kredsede om Rubin og Psykologisk laboratorium, hvorpå tankerne gik til Annas chef, skole-
direktør Kapers. Han, altså Næsgaard, sad og ventede på sin kone, hun skulle have været 
hjemme for en time siden. Det var stadig varmt, trykkende varmt. Planen havde været, at de 
skulle i byen sammen, alene. Dagen efter skulle hun rejse til Jylland med børnene for at be-
søge sine forældre, mens Næsgaard skulle arbejde endnu en uge, inden han fulgte efter. Om-
sider hørte han skridt på trappen og lyden af en nøgle, der blev sat i døren. 
 ”Undskyld, jeg kommer for sent”, sagde hun, da hun stak hovedet ind ad døren til hans 
kontor. ”Skoledirektøren var ikke til at slippe fri af. Han blev ved med at finde på noget, jeg 
tror næsten, at han har noget i ærmet. Jeg skal lige nette mig lidt, så kan vi gå”. Hun gik et 
par skridt hen ad gangen, vendte om og sagde: 
”Hvordan er det, du ser ud! Du er da ikke klar! Er der noget i vejen?” 
”Jeg ved ikke rigtig, jeg har det ikke så godt”, sagde han undvigende for ikke at lægge op til 
et forhør. Han havde ikke lyst til at blotte sig og stille op til selvransagelse.  
”Det er det samme hver gang”, svarede hun skuffet. ”Jeg havde glædet mig til, at vi skulle 
lidt ud sammen”.  
”Det nager mig stadig med ham Kapers”, sagde Næsgaard lettet over at kunne transformere 
sit mismod til en anklage. ”Det sidder i kroppen på mig, men jeg tænkte, det ville gå væk, 
men her ud på eftermiddagen blev det til en irritation i halsen. Jeg skal ikke beklage mig, men 
…” 
Skuffelsen stod malet i hendes ansigt. ”Det er altid dig, som …” men hun tog sig i det. Så på 
ham og sagde: 
”Jeg ved godt, at det er svært for dig. Jeg ved godt, at du ikke kan gøre for det, og jeg ved 
også, at det ikke bare er ordinær sygdom. Jeg ved, at du har det hårdt, og at du har mange 
ærgrelser. Men du kan da ikke blive ved med den historie om skoledirektøren. Jeg havde så-
dan glædet mig, der er så meget, jeg gerne ville snakke med dig om”. 
 Sigurd rejste sig, hans vrede var klinget betydeligt af, men han mærkede stadig uviljen 
og så hen mod sin kone: ”Ja, jeg kæmper. Og eftersom du nu har udæsket mig, så skal jeg 
gerne sige dig, hvad det er, der i grunden er problemet. Det er dig og din evindelige leflen for 
skoledirektøren. Havde du stået på min side, havde meget set anderledes ud i dag. Dengang 
på Kronborg stillede du dig på hans side og vendte mig ryggen. Det var meget ydmygende 
for mig, at end ikke min egen kone kunne stå mig bi, da alt var på spil. Det gjorde ondt”.  
Han så, at hun græd, og så blev han alligevel blød om hjertet: 
 ”Nå, det kan nok være, at det var slemt, men det er jo fortid nu, og jeg ved jo, at det også er 
svært for dig”.  
 Anna Næsgaard var sig kun alt for bevidst om, at hun havde svigtet sin mand dengang 
med Vanløseskolens lukning og kongressen i Helsingør. Hun følte, at hun ikke kunne have 
gjort andet, men hun var også fuld af dårlig samvittighed. Hun havde sat hensynet til sin egen 
karriere over loyaliteten til ham. Nu stod hun så her, ulykkelig over, at det stod så dårligt til 
med dem. Skyldfølelse og vemod fyldte hende.  
 Hun gik ind i stuen og satte sig alene. Hun huskede dengang, de som helt unge havde 
mødt hinanden, genkaldte glæden over det voldsomme begær, han havde tændt i hende. Det 
var året før, krigen brød ud, og hvor hun endnu gik i tanker om at rejse til USA. Hun ville 
være fri, og navnlig ville hun være fri for sin familie. Og så havde hun mødt Sigurd.  
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 Han var blevet stående i døråbningen og følte sig som en hund i et spil kegler, så vend-
te han sig og gik ind på sit arbejdsværelse. Hun kom til at tænke på de første måneders uvis-
hed. Det var i 1913, året før den store krig brød ud. Den første tids uvished og hendes stædige 
ønske om at rejse til USA blev fejet til side, da hun begyndte at elske ham. Adskillelsens mu-
lighed havde styrket deres forhold.  
 Og hun huskede, hvordan Sigurd var livet op efter turen til Montreux i 1923. Han havde 
blandt friskolefolkene fundet sammen med mennesker, der satte pris på ham, og når det kom 
til stykket, var hun ham i grunden også taknemlig for, at han stod ved sine idealer. Han havde 
talt om menneskets følelsesliv, og han var også blevet mere opmærksom og viste hende en 
fornyet interesse. Disse friskolefolk havde indtaget en position som den kulturelle avantgar-
de. Anna bekendte sig jo selv til den, til frisindet, men hun var også klar over, at de reelt ikke 
havde nogen indflydelse. Hun smilede ved tanken om deres entusiasme, deres veloplagthed 
og belæsthed. De kunne gyse over relativitetsteorien og kunne konversere om underbe-
vidstheden. De forstod sig på kubisme og abstrakt maleri og var tilhængere af en naturlig 
udtryksform, der måske nok kunne virke påtaget og kunstig, men sådan skulle det netop væ-
re. Og så var der det med fri opdragelse og automatskrift, det var måske lige lovlig vidtløftigt 
for hende. Men de var dog alle en slags ekspressionister og i pagt med noget, de måske ikke 
helt forstod. Men de brændte for deres sag og var knyttet sammen i et håb om en bedre frem-
tid, en bedre verden, et nyt fælleskab. Og sådan tænkte hun og forsonede sig med sin skuffel-
se, mens hun kunne høre hans skrivemaskine klapre.  
 Han tænkte på, at Høffdings død havde skabt et ejendommeligt magttomrum. Nu var 
det så uigenkaldelig slut med den gamle hanelefant. Næsgaard var ikke umiddelbart indstillet 
på at skrive en nekrolog, som han et tiår i forvejen havde gjort for Lehmann. Men han kunne 
alligevel ikke dy sig. Det blev til en artikel som fik navnet: Psykoanalysen – hvorfor kender 
vi den ikke? Her skrev han: ”Min Lærer i Psykologi, Professor Høffding sagde i 1914 til mig, 
at det vilde vare mange Aar, inden det blev muligt at gaa over fra den teoretiske Psykologi til 
en praktisk Anvendelse af dens Resultater, der kunde betyde noget. Og saa var der dog alle-
rede den Gang en meget energisk Psykologi i Færd med at skabe en Praksis, Høffding næv-
nede den ikke og kendte den vel heller ikke … Slige Resultater viser, at Høffding tog grun-
digt fejl i sin Paastand om Psykologiens Uformuenhed”. … ”Naar denne Mands Autoritet 
endelig er overvundet, bliver der Mulighed for at faa Psykoanalysen praktisk anvendt paa 
vore nervøse og sindssyge ...” (1939-8, 14). Og Næsgaard fortsatte: ”Det er let at konstatere 
alle disse Indstillinger mod Psykoanalysen i Virksomhed herhjemme. Som Bevis for denne 
Blindhed tager jeg fire Afhandlinger, der er skrevet af nogle af Spidserne indenfor vor Neuro-
logi og Psykologi. Forfatterne er Overlæge Dr. Hjalmar Helweg, Oringe, Nervelæge Dr. Carl 
Jørgensen, Professor Kort K. Kortsen, og Overlæge Dr. H. I. Schou, Dianalund. At disse 
Spidser giver sig til at offentliggøre Fremstillinger af Psykoanalysen nu, er naturligvis et 
Vidnesbyrd om en stigende Interesse, og denne ender vel ogsaa i et stigende Kendskab”. … 
”Naar Dr. Carl Jørgensen, der giver Indtryk af at være den mest belæste af de fire, kan ledes 
vild i den Grad, og han er vildledt mange Steder, saa er det ikke forunderligt, at Frem-
stillingerne kan blive saa fejlrige. Modstanden mod Psykoanalysen har været i Arbejde og 
ellers klare Hoveder er blevet forvirrede Sjæle. At de samtidig ikke røber den mindste Anelse 
om, at de skulde savne Kompetence som Dommere over Teorier og Praksis i Psykoanalysen, 
vidner ogsaa om deres Modstand. Men tilbage staar Spørgsmaalet om, hvorfor Danmark har 
bevaret sin Modstand saa længe, trods de mange Forsøg paa at bringe psykoanalysen herind i 
Landet. ... Saa vidt jeg kan se, hænger den særlige danske Modstand sammen med Høffdings 
usædvanlig store og i Særdeleshed usædvanlige længe varende Autoritet indenfor den psyko-
logiske Forsken. ... I halvfjerdsindstyve Aar har danske Psykologer – for at tale med Freud – 
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identificeret sig med denne Mands Værk, lært af det og forkastet med dets forkastelser. ... 
Naturligvis varer denne Virkning ikke ved, og der er netop nu stærke Bestræbelser i Gang for 
at lære de psykoanalytiske Resultater og metoder at kende. ... Der er store Rigdomme at vin-
de, og det bliver vel muligt at finde dristige unge Hoveder” (1932-14).   
 Næsgaard sad en eftermiddag henne ved vinduet i sin lejlighed i Rosengården og så ned 
på gaden. Han havde netop købt en ny plade med en klaverkoncert af Ravel. Han satte den i 
grammofonen, og glædede sig over en musik, der svingede mellem jazzrytmer og lyriske 
passager. Næsgaard var begejstret over disse dristige anslag, denne kraft, denne dynamik og 
følsomhed. Musikken fyldte hans hjerte, og han glædede sig. Det var klaverkoncerten i G-dur 
af Ravel, der netop var udkommet. Førstesatsen alene fylder fire pladesider (78-plader), og 
det betød, at man måtte skifte plade, undertiden midt i en takt. Disse afbrydelser var dog ikke 
noget problem, for det var, som om Ravels musik var skabt til dem, og de lod sig uden videre 
synkronisere med de indfald og fjollerier, der i øvrigt præger koncerten. For en stund kunne 
han frigøre sig for bekymringen over lægeverdenens angreb og de tilbagevendende drillerier 
fra pressen. Første sats var forbi, og han skiftede plade endnu en gang. Nu tonede en beta-
gende romantisk melodi frem, som fik ham til at tænke på Mozart. Et par dristige akkorder 
røbede dog, at det var Ravel, og at vi befandt os i det 20. århundrede, med dets blanding af 
dissonanser, lyrik og antisentimentalitet. Det var en musik, der førte os lige ind i den larmen-
de nutid, ledsaget og understreget af soloblæsernes friske indslag. Næsgaard hørte pladen 
igen og bladrede i et katalog, han netop havde fået ind ad døren. Det var en lille folder om et 
teaterstykke, som Soya havde sat op på Det Nye Teater. Næsgaard ledte efter noget: sit eget 
bidrag! Da han fandt det, læste han det igennem i takt til musikken og lod sin tilfredshed led-
sage takten. Det var Soya, der havde bedt ham skrive en opsats til kataloget, fordi hans nye 
stykke var en psykologisk analyse af det moderne menneske. Hvem er jeg?, hed det med un-
dertitlen: naar Fanden gir et tilbud. I programmet skrev Soya: ”Kort karakteriseret er ”Hvem 
er jeg?” en populær-videnskabelig Forelæsning over et psykologisk emne ført over i drama-
tisk Form. ... Forfatterens Hensigt har været den paa en ikke kedelig Maade at ophidse Til-
skuerne til at tænke over, hvordan de selv ser ud ”indeni”. Forøget psykologisk Indsigt, for-
øget Selvkendskab er – efter Forfatterens Overbevisning – for ethvert Menneske ensbetyden-
de med forøget Lykke og Godhed”.  
 Måske er teatergængerne blevet en smule overraskede over at læse følgende i introduk-
tionen til aftenens begivenhed: ”Hvor er Deres Hæmninger? – Hvilke Fortrængninger har De 
skabt gennem Deres Hæmninger? – Hvor er de fortrængte Kræfter jagede hen? – Hvad bestil-
ler de fortrængte Kræfter i deres Skjulested? – Saaledes spørger Psykoanalytikeren og søger 
gennem tusinde Træk i alle Dagliglivets Former ned til den ubevidste Verden i Sjælen, hvor 
den væsentlige Del af vore Kræfter bliver fordelte – hernede i det ubevidste finder vi Værftet, 
hvor Strømmene fordeles til Sundhed og Sygdom, til Handling og Drøm, til Kærlighed og 
Strid. Komplekser kalder Analytikeren disse Mekanismer i det ubevidste, som fordeler Kræf-
ter paa fejle Maader, de Kræfter, der er jagede af Hæmninger og Fortrængninger. Og vi har 
alle vore Komplekser at slaas med, siger Analytikeren, vort Liv er mere eller mindre forstyr-
ret af dem. Se paa Suttebarns-Komplekset, Psykoanalytikerne kalder det for den orale Erotik, 
hvorledes dette Kompleks skaber Drankere og ivrige Rygere, Stammere og Tyggegummi-
Tyggere. I det ubevidste er disse Mennesker endnu bundne til Moderbrystet, men deres Be-
vidsthed ser det ikke. Eller betragt Almagtskomplekset, mange Analytikere kalder det for 
Gud-Menneskekomplekset, hvorledes det arbejder hos Fyrster og Statsmænd, hos Dommere 
og andre Embedsmænd, hos Skolemestre og andre Mestre. Og prøv en Gang at følge Teater-
komplekset frem for alle, Ødiposkomplekset, dette Trekantkompleks, som illustreres i næsten 
hvert eneste Stykke, der gaar over Scenen. Vi ser et Ægtepar inde foran rampelyset. En Mand 



93 
 

  
kommer til og forelsker sig i Konen, mens han smider Ægtemanden til Side. Eller det er en 
Kvinde, der træder ind for at blive forelsket i Manden og kaste Konen ud af Ægteskabet. 
Begge gentager en Stræben, der har bestaaet siden Fireaars-Aldern. Da blev han bundet til sin 
Moder og fjendtligt indstillet mod sin Fader, mens hun forelskede sig i Faderen og grundlag-
de sin Uvilje mod Moderen. Nu kan ingen af dem forelske sig, hvis Partneren ikke i Forvejen 
er bundet, saaledes som den elskede Moder eller Fader var det i den tidlige Barnealders første 
Forelskelse. Den vældige Interesse, som Trekanten i sine uendelig mange Variationer væk-
ker, viser, at vi alle har bevaret et Stykke af dette Kompleks. I de tragiske Stykker er det Ha-
det i Ødipos-komplekset, der sejrer, og derfor ender Tragedierne med Drabet eller Mordet 
eller, hvad der i Bunden er det samme, Selvmordet. Andre Udformninger af dette Kompleks 
er Pebersvenden, der i sit ubevidste er bundet til et Ideal af Moderen, saa at han aldrig kan 
løsne sig fra hende. Den gamle Jomfru er den kvindelige Udformning, der i sit ubevidste er 
bundet til Faderen eller dennes Stedfortræder. Munke og Nonnevæsnet er den grandiose For-
størrelse af disse Skæbner. Skøgen og Don Juanen har i Trods kastet sig hen til alle, fordi 
Faderen og Moderen ikke vilde modtage deres Bejlen. Præsten vil redde Kvindens Sjæl for 
Gud, fordi han i sit ubevidste vil redde hende fra Faderen, hvis Stilling han selv har taget. 
Nervøsitet, Sindssygdom og Forbrydelse er særlig stærke Virkninger af Komplekserne. Det 
ubevidstes Grundlov, Tvangsgentagelsen, viser sig her i sin fulde Styrke. Hvornaar dannes 
Komplekserne? – I den tidlige Barndom, hævder alle Analytikere enstemmigt. Begyndelsen 
kan være en Angstoplevelse i det første Barneaar, en Forførelse i det femte Leveaar eller for-
fejlet Udgang af et eller andet Barnestadium. Gennem Hæmninger og Fortrængninger hindres 
den rigtige Behandling af Komplekset, som derfor begynder at forgrene sig. Det suger Næ-
ring til sig fra alle Sider, indtil den sunde Del af Personligheden er blevet saa svækket, at en 
stærkere Oplevelse kan vælte den over Ende. Sker dette, saa gaar Ægteskabet eller Venskabet 
itu, Arbejdet gaar i Stykker, og de sjælelige Lidelser indfinder sig i deres stærkere former. 
Eller Komplekserne udvikler sig til Hysteri, til Tvangstanker og Tvangshandlinger, Depressi-
on og Selvmord, eller der opstaar Forbrydelser. Personligheden er da sprængt paa flere Om-
raader til Fordel for det ubevidstes Rasen. I de egentlige Sindssygdomme er hele Virke-
lighedsopfattelsen slaaet af Marken til Fordel for det ubevidstes sære Opbygninger. Allerede 
Aristoteles hævdede, at Skuespilkunsten kunde rense Sjælene ved at vise Billeder af det indre 
Livs Kampe, og Tusinder har optaget denne Anskuelse for at uddybe den. En af Betingelser-
ne for, at dette kan ske, er den, at forfattere og Skuespillere naar ind til Forstaaelse af disse 
indre Kampe, og her har Psykoanalysen vist nye Veje, men Veje, der ofte er meget vanskeli-
ge og ikke sjældent meget ubehagelige at betræde. Derfor har den ogsaa kaldt en stærk Mod-
stand frem” (Næsgaard, 1932-14). Han havde været så optaget af at læse, at han ikke havde 
bemærket lyden af de skrattende gentagelser fra grammofonstiften, der kørte i den inderste 
rille. Så satte han den første plade på, der indledte tredjesatsen, og glædede sig over de rab-
lende, skøre og festlige toner. Det var ham som en tur i Tivolis rutsjebane. Det gik hastigt op 
og ned, og musikken var som et fyrværkeri af dristige indfald og pågående rytmer, der satte 
doktoren i en sand feststemning. 
 Internationalt blev 1933 et trist år for den psykoanalytiske bevægelse. I maj 1933 døde 
Sandor Ferenczi, og kort efter blev Freuds værker brændt på de nazistiske autodafeer, fordi 
de blev opfattet som farlige for folkets intellektuelle og moralske sundhed. Samme år kom 
Wilhelm Rich til København på flugt fra nazismen, mens Carl Gustav Jung blev præsident 
for det nazistisk styrede selskab for psykoterapi. I februar måned blev Næsgaard 50 år. I Poli-
tiken blev fødselsdagen markeret med et interview.  
 ”Der er noget hos Dr. phil. Sigurd Næsgaard, der minder om Buddha, ikke den rigtige 
Buddha med Armene i Balletstilling og Haandfladerne opad, men den velnærede, ”tykbugede 
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Buddha” med det brede Smil. Heri ligger ikke nogen Hentydning til Dr. Næsgaards Figur, 
som er slank og upaaklagelig, men blot et Forsøg paa at gengive det Indtryk, han efterlader af 
Visdom, Smil og Tilfredshed. De sidste fem Aar, siden han tog sig paa at være Læge for Sjæ-
lene og vandrede i sin store Mester Sigismund Freuds Fodspor, saaledes som Pu-tai-hochang 
vandrede i den rigtige Buddhas Fodspor, har forandret ham en Del. Han er blevet alvorligere, 
Smilet kommer ikke saa let mere. Tidligere kunne han med det uskyldigste Udtryk i Ansigtet 
sige de forfærdeligste Ting. Nu taler han alvorligt og velovervejet. Han synes at have sluttet 
Vaabenstilstand med Menneskeheden og snerrer ikke mere ad den. 
 Jeg træffer Dr. Næsgaard i hans Hjem i Husassistenternes Fagskole, i en Gade med det 
poetiske navn Rosengaarden, og mellem Reoler fyldt med videnskabeligt udseende værker – 
det eneste, jeg kan genkende paa Afstand er Salmonsen – interviewer jeg Lørdagens Fødse-
lar: 
 
– De har helt opgivet Deres Manuduktionsvirksomhed? 
– Fuldstændigt, svarer Dr. Næsgaard. Det gjorde jeg allerede for fem Aar siden, da jeg be-
gyndte min psykoanalytiske Praksis. Og nu har jeg meget mere at gøre, end jeg kan over-
komme ...  
– Hvad er det for Mennesker, De kurerer? 
– Hysterikere, Tvangsneurotikere, impotente Mænd, frigide Kvinder, Selvmordere, d.v.s. 
Folk, som har forsøgt at begaa Selvmord, undertiden 4-5-6 Gange, Depressive, Drankere, 
arbejdshemmede Mennesker, stjælesyge Børn, Neglebidere ... 
– Er Neglebidning ogsaa en Sjælesygdom? 
– Dr. Næsgaard smiler: 
– Jeg fik i Gaar Besøg af en Dreng, der bed Negle, jeg havde nu ikke Tid til at tage mig af 
Sagen. Der er mange mere alvorlige Tilfælde. 
– Hvorledes er Deres Fremgangsmaade? 
– Den almindelige analytiske ... at sætte Patienterne i Bevægelse, saaledes at de undertrykte 
Kræfter i dem begynder at arbejde med. 
– Forløsning af de fortrængte Komplekser, det er jo ligefrem blevet et slagord. 
 
Men paa dette Omraade taaler Dr. Næsgaard ikke Spøg. Han ser alvorligt paa mig og med 
bebrejdende Øjne og siger:  
– Der er meget mere Sandhed i det Udtryk, end man tror. 
– Forfærdes De aldrig over de sjælelige Afgrunde, De stilles over for gennem Deres Patien-
ters Fortrolighed? 
– Nej, Som Analytiker maa man stille sig objektivt til alt. 
– Men kan De undgaa at blive berørt eller bevæget deraf? 
– Nej, det kan man ikke. Navnlig ikke naar det drejer sig om en Selvmorder, fordi Selvmor-
det altid er skjult Mord, og ved Overføringen rammes Analytikeren, saaledes at han bliver 
Genstand for hele det Had, som den nervøse har vendt mod sig selv i Selvmordstankerne. 
– Kan Selvmord ikke ogsaa være Udtryk for Medlidenhed mod sig selv, fordi man har det 
ondt? 
– Nej, i Selvmord ligger der altid Had, og det er en Form for Nervøsitet, der lurer paa mange 
unge Mennesker.  
– Den koldblodige Selvmorder, der dræber sig, fordi Spillet er ude – han findes altsaa heller 
ikke? 



95 
 

  
– Nej, det betyder altid, at man vil myrde den, man hader. Men Selvmorderen forstaar ikke 
selv sine Symptomer, og han forstaar heller ikke, at han i sig selv ser en anden, som han ha-
der og derfor vil myrde. 
– Hvilke Resultater af Deres virksomhed kan De paavise? 
– Hysteriske Kvinder, som ikke troede, de kunde gennemføre et Svangerskab, og som aborte-
rede i det uendelige, har jeg bragt til at føde. Af Tvangsneurotikere har jeg helbredt en Del. 
En Dranker, der havde levet mange Aar uden for sit hjem, har jeg bragt tilbage til at være en 
sund og sober Familiefader. Impotente Mænd, som var fortvivlede og haabløse, er blevet 
sunde og lykkelige. Homoseksuelle er kommet til at skatte det andet Køn og har overgivet 
Homoseksualiteten... 
– Er Homoseksualitet da ikke en medfødt Afvigelse fra det normale? 
– Det er i det væsentlige nervøst, svarer Dr. Næsgaard hurtigt og fortsætter: Arbejdshemmede 
Personer, særlig mange unge Studenter, der var overfaldet af Fortvivlelse, fordi de ikke kunde 
koncentrerer sig om deres Arbejde, har gennem Psykoanalysen genvundet Koncentrationsev-
nen. Ægtefæller søger sammen i Stedet for at skilles. 
– Genvinder Deres patienter under psykoanalytiske Behandling den fuldstændige aandelige 
Balance? 
– Det er saa meget sagt. Men de kan genvinde ganske overordentlig meget af den. 
– Har De selv fundet aandelig Balance? 
– Det tør jeg ikke sige, svarer Dr. Næsgaard med noget af det gamle gaminagtige Blink i 
Øjet. 
– Men De har opnaaet et overlegent filosofisk Syn paa Livet? 
– Jeg kan sige, at jeg er glad ved hver Dag, jeg lever.  
– Og Deres Virksomhed har ikke givet Dem Menneskeforagt? 
– Hvis jeg nogen Side har haft en saadan Følelse, er den i hvert Fald fuldkommen forsvundet. 
Men jeg har faaet Indsigt i, at der er en utrolig Mængde forkrøblede, hemmede, nervøse og 
derfor over for deres Omgivelser uelskværdige Mennesker. 
– Har denne Indsigt lært Dem at elske Deres Fjender? 
Dr. phil. Sigurd Næsgaard stryger sig om Hagen og svarer eftertænksomt:  
– Jeg har lært at se paa dem ud fra denne forudsætning ... eller i hvert fald forsøge paa det” 
(Anonym, 1933). 
 En påtrængende udfordring for det psykoanalytiske miljø blev spørgsmålet om uddan-
nelse af nye psykoanalytikere. Man kunne synes, at en selvanalyse var en betingelse, hvor 
man som vordende analytiker kan få lejlighed til at bearbejde sit eget livs kriser, udfordre og 
fortolke det. Der fantes allerede en tradtion for selvrefleksion og selvanalyse. Augustin havde 
ligesom Freud baseret sin fortolkning af tilværelsen på en selvanalyse, som man kan læse om 
i hans Bekendelser. Mongtagne og adskillige andre har gennem tiderne taget selvanalysens 
opgave på sig, men det nye var, at forstå selvanalysen som en forudsætning. For Næsgaards 
vedkommende begyndte selvreflektionen. Efter sammenbruddet i Montreux. Derfor er det 
påfaldende. At de folk, der samledes omkring Næsgaard og psykoanalysen i 1930’erne, ikke 
viste tegn på megen selvreflektion. Man kunne måske nok forvente en personlig stillingtagen 
og selvransagelse på et psykoanalytisk grundlag. Det pudsige er at tiden ellers var præget af 
trangen til at bekende sine personlige sorger og stille sine synder frem til offentligt skue, som 
man gjorde i Oxford-bevægelsen. Et dristigt initiativ, der må ses som et forsøg på at lægge 
afstand til naturalisme og degenerationsteori. Der var måske tale om vis en lukkethed om-
kring det private, som man jo godt forstår. Udbredelsen af psykoanalysens lære foregik gen-
nem foredrag og offentlige diskussioner. Hvad de tænkte og følte, og hvad der drev dem, og 
hvad de hver især kæmpede med, har vi ikke mulighed for at få indblik i. I Festskrift til P.C. 
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Petersen på 80-års dagen skriver H. Kromann Kristensen om psykoanalysens historie i 
Danmark med en påfaldende berøringsangst over for det personlige. Man bliver for eksempel 
ikke klogere på P.C. Petersens motiv til at blive psykoanalytiker. Det samme gælder festskrif-
tet for Anker Rattleff. I en artikel, der hedder: ”En aften i Psykoanalytisk Samfund”, der også 
er skrevet af Kromann Kristensen, kan man læse om de tanker, som beskæftigede dem. Det 
viser sig at være et manuskript til en af P.C. Petersens taler (der for øvrigt at dømme efter 
dateringen må være afholdt i Studiekredsen af 1936). Men heller ikke her mærker man det 
mindste til personlige kriser, sammenbrud eller oprør, der kunne have motiveret ham. Vi får 
en række synspunkter og en velkendt opremsning af psykoanalysens udviklingsteori, men 
ikke et ord om en personlig stillingtagen og et personligt motiv til at blive psykoanalytiker.  
 Hvorfor var psykoanalytikerne så bange for det private og det personlige? Erik Car-
stens er om muligt endnu mere distancerende til sig selv, på grænsen til det blaserte, og heller 
ikke i det omfattende skriftlige materiale, han har efterladt, får man indtryk af personlige be-
væggrunde til at blive analytiker. Vi ved lidt mere om Anker Rattleff. Hans åbenlyse beun-
dring af Næsgaard førte i første omgang til en analyse hos Næsgaard og videre til et studium i 
psykologi på universitetet. Hans forhold til Næsgaard kølnedes imidlertid hurtigt, og udvikle-
de sig til modvilje. Det ville have været guf for en psykoanalytisk undersøgelse, at undersøge 
motiverne for et sådant faderopgør, men det forblev ubearbejdet. Det får man indtryk af ved 
at læse ”Levned”, hvor han anfører de markante begivenheder i sit professionelle liv, og man 
savner en analyse af modsætningsforholdet til Næsgaard. Helt ude i karikaturen placerede 
han sig selv, da han nogle år efter Næsgaards død udgav en lærebog i psykoanalyse, hvor 
skrev om psykoanalysens historie i Danmark uden overhovedet at nævne Næsgaard! Sådanne 
symbolske fadermord var det psykoanalytiske miljø i 1930’erne rigt på. En anden analytiker 
var Olaf de Hemmer Egeberg. Han havde haft ørene i den offentlige vridemaskine, der var 
endt med, at han blev fyret fra sit job som skolelærer, fordi han havde læst højt fra en roman 
af Harald Herdal. Hvad drev ham? Hvori bestod hans motivation? Hvilke kriser i hans liv 
førte til, at han endte i analytikerens stol? I bund og grund drejede det sig vel om at skabe en 
medmenneskelighed og en forståelse, som var blevet nedbrudt af den lukkethed og forløjet-
hed, som degenerationsteorien havde skabt. Det er nok i det lys, man skal forstå Oxfordbe-
vægelsen og dens krav om offentliggørelse af private bekendelser, som kom til udtryk i mø-
derne, der blev afholdt af Psykoanalytisk samfund. Det kunne for eksempel ske, at en delta-
ger rejste sig og fortalte om en drøm. Næsgaard lyttede, spurgte og viste interesse og hjalp til 
en tolkning. 
 Allerede fra begyndelsen af 1930’erne opstod der ønsker og behov om en organisering 
af psykoanalysen. Freud var allerede på det tidspunkt blevet et ikon, og hans forfatterskab var 
en stor inspirationskilde og voldsom anstødssten. Næsgaard anførte i en vejledning fra 1934 
Freuds værker som grundlag for en introduktion til psykoanalysen, men også værker af Wil-
helm Reich. Han anbefalede desuden Iwan Bratt, J.H. Strømme og Poul Bjerre. Og naturlig-
vis sit eget hovedværk fra 1933, hvor han fremhævede et udførligt sagregister, der kunne tje-
ne til orientering i det nye stof.  
 Hos de analytikere, som Næsgaard uddannede, sporer man ikke den store interesse for 
Freuds forfatterskab. Man må få det indtryk, at de fagligt set var mest påvirkede af Næsgaard. 
Sammenbruddet af den globale økonomi, som tog sin begyndelse efter krakket i Wall Street i 
1929 og den efterfølgende voldsomme arbejdsløshed, satte sit præg på psykoanalysen. Der er 
ikke noget, der tyder på, at 1930’ernes danske psykoanalytikere var fortrolige med Freuds 
tekster, hvis man ser bort fra Næsgaard. Den nye generation af analytikere stod selvfølgelig 
også over for andre problemer end dem, der havde udfordret Freud. Freud havde afsløret den 
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indre faders magt. Tidens analytikere havde nok at gøre med at forholde sig til tidens over-
vældende og truende politiske og militære magter.   
 Næsgaard havde en påfaldende anarkistisk indstilling, der kom til udtryk i foreningsar-
bejdet, og han havde ikke forståelsen af, hvor vigtigt det var for hans elever at kunne finde 
sig til rette i veldefinerede institutionelle rammer. Han havde desuden ingen ambitioner om at 
blive leder af en bevægelse. Det er lidt ærgerligt, kan man sige, for en selvbevidst organisati-
on kunne have ført til, at han var blevet en repræsentant for dansk psykoanalyse inden for 
IPA (den internationale psykoanalytiske organisation). Det var formentlig i mangel af et fast 
tag om Psykoanalytisk samfund, altså en klar ledelse, der førte til, at P.C. Petersen, Carstens 
og de øvrige analytikere stiftede deres egne foreninger i et brud med Næsgaard.  
 Allerede i 1929 var interskandinavisk psykoterapeutisk forening blevet etableret. Et 
konstituerende møde fandt sted den 28. juni 1929 i Oslo. Næsgaard viste øjensynlig stor inte-
resse over for sine kollegaer og gamle venner i Norge og Sverige. Foreningen fik navnet 
Nordisk psykoterapeutisk kollegium og havde, ifølge et protokollat fra Rönne-Petersen Poul 
Bjerre fra Stockholm, Irgens Strømme fra Oslo og Sigurd Næsgaard fra København som ini-
tiativtagere. Poul Bjerre blev foreningens første formand. 
 I oktober 1933 samledes en gruppe mennesker på initiativ af psykoanalytikeren P.C. 
Petersen for at danne en forening, hvis navn blev Psykoanalytisk Samfund. Denne P.C. blev 
en markant figur, der var relativt ny i den psykoanalytiske gruppe. Han havde været direktør 
for en margarinefabrik på Island og var velhavende. Idéen med Psykoanalytisk Samfund var 
at samles til foredrag og kursusvirksomhed, og det var i det hele taget meningen at skabe et 
forum for udvekslingen af synspunkter og erfaringer om den psykoanalytiske verdensopfat-
telse.  
 Man får det indtryk, at Næsgaard kun modvilligt gik med til at oprette Psykoanalytisk 
Samfund, som han ikke desto mindre blev den selvskrevne formand for. Hvorfra denne mod-
vilje? Det var hans antiautoritære holdning, der her viste sig. Mærkeligt nok drog han ikke 
den de gode resultater fra andelsbevægelsen med sig. Han havde dog selv set hvordan an-
delsbevægelsen havde skabt mirakler, og hvor brugsforeninger viste slagkraften i fælleskab 
og fælles vilje. Næsgaard deltog kun når han blev bedt om at holde en tale. Angiveligt var 
han bekymret for, at en organisation skulle modsige det budskab, som den skulle varetage. 
Men det er ikke hele forklaringen, og man tvinges til at gøre sig overvejelser over hans for-
hold til autoriteter i det hele taget. Derfor vender man naturligt blikket mod hans opvækst. 
Her er det igen kampen mellem brødrene, der er det markante træk. Kampen med brødrene 
blev et livsvilkår for Næsgaard, og hans kamp drejede sig om at kunne tage ledelsen over 
brødrene. Næsgaard ønskede ikke en hierakisk struktureret bevægelse. For så vidt kan man 
sige at han havde et ægte demokratisk sindelag, hvor han betonede fællesskabet og det venli-
ge samarbejde som det fundamentale. Det skulle erstatte den konkurrencementalitet, som han 
fandt begrundet i det kapitalistiske samfund. Forståelse og medfølelse var således ikke en 
dyd, man skulle opnå, men så at sige en egenskab, der var gået tabt i det kapitalistiske sam-
fund. Han mente, at tidens autoritære bevægelser nok udfordrede til oprør, men fandt, at talen 
om frihed stivnede i retorik og endte i en praksis, der udelukkede den. Han mente, at en auto-
ritær struktur nok kan anspore, men ikke danne grundlag for en personlig selvudvikling. Og 
for så vidt modsagde han sin egen position, for uden kampen med brødrene havde han næppe 
været den mand, han blev. Det er påfaldende, at Axel Sandemose netop i 1933 udviklede en 
teori, som man kan sige tog udgangspunkt i søskenderelationerne, nemlig formulering af jan-
teloven. Man skulle ikke stikke snuden for langt frem, var søskendegruppens lov. Det gjorde 
Næsgaard, når han udtrykte sig fagligt, men når det gjaldt organisationsarbejde, blev han 
usikker og uden gennemslagskraft.   
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 På trods af Næsgaards antiautoritære stil, eller netop på grund af den, kom det til brud, 
næsten helt på samme måde som de velkendte brud mellem Freud og Adler, Jung og Stekel. 
Altså et faderopgør og et efterfølgende brud. Den første, der brød med Næsgaard, var Erik 
Carstens, der i 1933 dannede sin egen organisation, som kom til at hedde Dansk Psyko-
analytisk Forening. Carstens brud kom i forbindelse med Wilhelm Reichs ankomst til Dan-
mark i 1933. Det førte til, at den latente utilfredshed med Næsgaards ledelse slog ud i lys lue. 
En del folk fulgte Carstens og så en ny og bedre leder i Reich.  
 En af Carstens’ tilhængere, den allerede omtalte Jørgen Neergaard, gjorde det i et inter-
view klart, at Dansk Psykoanalytisk Forening skulle være et modtræk til den tilfældighed, der 
havde præget uddannelsen af psykoanalytikere hidtil. Det var håbet for Carstens og hans 
gruppe, at de via støtten fra Reich kunne opnå medlemskab af IPA. Foreningen blev stiftet 
den 27. oktober 1933 på Borups Højskole med Reich som protektor og hans teorier som 
grundlag. Carstens selv blev valgt som formand, og han lagde ikke skjul på, at han ved at få 
Reich på sin side havde fået et afgørende trumfkort over for Næsgaard. Carstens fandt, at 
Reichs karakteranalyse var bedre egnet til at behandle overføringen med end den freudske 
metode. ”Dette er Grunden til at Dansk Psykoanalytisk Forening har valgt Reich til viden-
skabelig Leder og har indrettet et ”teknisk Seminar” under hans vejledning” (Carstens, 1933). 
Reichs valg af Danmark skyldtes en invitation fra Ellen Siersted, Erik Carstens og Tage Phi-
lipsen. Forfatteren Jo Jacobsen stillede sin lejlighed til rådighed for Reich. Jonathan Leu-
nbach så den samme mulighed som Carstens og kalkulerede også med, at Reich skulle funge-
re som læreanalytiker for danske sexologer. Imidlertid blev Reich ekskluderet af den interna-
tionale forening året efter på kongressen i Luzern (Moore, 1978, s. 16).  
 Man får ikke indtryk af, at Næsgaards hensigt med Psykoanalytisk Samfund skulle væ-
re en magtfuld forening på linje med IPA, og det blev den heller ikke. Der var så at sige ind-
bygget en svækkelse fra starten. Det kom blandt andet til udtryk i, at foreningen ikke fik no-
gen bestyrelse og måtte nøjes med en formand, der havde en udtalt modvilje mod foreninger. 
Det organisatoriske foregik derfor tilfældigt og uden planlægning. Det er karakteristisk, at 
medlemmerne blev opført i et stilehæfte i den rækkefølge, de blev indmeldt. Overstregninger 
markerer en udmeldelse, og når man bladrer i hæftet og læser de mange navne, kan man se, at 
udmeldte, der var blevet overstreget senere i hæftet, står opført som nye medlemmer.   
 I de første år syntes Psykoanalytisk Samfund at have haft stor tilslutning. Næsgaard 
holdt adskillige foredrag med efterfølgende debat. Diskussionerne var mange, og ofte kunne 
man opleve noget, der i begyndelsen må have virket ganske usædvanligt, nemlig at en blandt 
tilhørerne tog ordet og fortalte om sin personlige psykoanalyse og om, hvordan den havde 
ført til en lykkelig helbredelse. Denne mødekultur gav Psykoanalytisk Samfund et slægtskab 
med den samtidige Oxfordbevægelse, der samlede store menneskemængder til arran-
gementer, hvor udvalgte deltagere offentligt bekendte deres synder og proklamerede deres 
omvendelse. Oxfordbevægelsen refererede til gud, mens Psykoanalytisk Samfund havde det 
ubevidste som gud. I bekendelserne kunne man opleve en lettelse, når man delagtiggjorde 
andre mennesker i de private pinligheder.  
 I foreningsprotokollen står Næsgaard opført som den første, og man opdager tillige, at 
han var flyttet fra lejligheden i det gamle latinerkvarter og ud til Østerbros ambassadekvarter, 
Upsalagade nr. 18, 3. sal. 12 Den næste på listen er Olaf de Hemmer Egeberg, og først da fin-
der vi P.C. Petersen. Jeg ved ikke, om man skal lægge noget i den rækkefølge. Som nummer 
seks står Knud Claes Andresen opført, der var nær ven til Næsgaard, og som fungerede som 

 
12 Klaus Wium-Andersen oplyser, at familien Næsgaard flyttede til Upsalagade 18, 3. sal i 1933.  
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foreningens næstformand. Længere nede i rækken møder man navne som Anker Rattleff, 
Sigrid Larsen, H. Kroman Kristensen, Georg Aagaard og Fanny Miranda (Andresen, 1933). 
I 1936 kom det næste foreningsmæssigt baserede brud med Næsgaard. Det skete, da P.C. 
Petersens studiekreds meddelte, at de løsrev sig fra kontakten til Næsgaard og Psykoanalytisk 
Samfund. Også denne gang var anledningen tilsynekomsten af et udenlandsk koryfæ. Det var 
den psykoanalytisk interesserede præst Oskar Pfister. Han var bosat i Østrig og var ven med 
Freud. Han var blevet inviteret til landet af P.C. Petersen. Der blev arrangeret tre foredrag 
med Pfister, hvor P.C. Petersen ledede møderne. Resultatet blev dannelsen af Studiekredsen 
af 1936, der etablerede sig med Pfister som protektor og P.C. Petersen som formand. Dermed 
var løsrivelsen fra Psykoanalytisk Samfund en kendsgerning. Bag dette brud lå en personlig 
rivalisering mellem P.C. og Anker Rattleff på den ene side og Næsgaard på den anden.  
 Pludselig stak kritikeren og litteraten Kaj Friis Møller sin snude ind i det psykoanalyti-
ske miljø ved at anmelde Næsgaards tobindsværk om psykoanalysen fra 1933. Det vil sige en 
anmeldelse var det ikke, for Friis Møller havde blot ladet sig provokere uden rigtigt at begri-
be hvad der var blevet vagt i ham, og derfor blev hans kritik mest et udtryk for hans selvbio-
grafi. Næsgaard havde forsøgt at forstå og forklare vanskelige psykiske fænomener, men for 
Friis Møller var det ligegyldigt om det Næsgaard skrev var rigtigt eller forkert. Friis Møller 
interesserede sig ikke for andet end om det var godt eller dårligt skrevet. Det førte ham til 
hæderen som den første danske psykoanalyse-basher. Ordet basher kommer fra engelsk og 
betyder slå, rakke ned på. Man kan fx tale om en Freud-basher, det vil sige en person, der i sit 
raseri opsøger alt, hvad han kan finde af negative ting, der er at sige om Freud, og undlader at 
anføre det positive. En basher er således ikke kritiker i egentlig forstand, for en kritiker vil 
søge at finde såvel fortrin som mangler og afveje dem mod hinanden. Basheren derimod har 
et ærinde, som han ikke anfører: Han er vred fordi andre har fundet en vej til at løse proble-
mer på, som han ikke kan acceptere og det provokerer ham.    
 Friis Møller var kendt for sin hvasse pen, han var belæst, begavet og upålidelig (Neal 
Thing, 2017, s. 141). Han havde erobret sig en position som smagsdommer for et hjælpeløst 
og rødløst publikum, der satte pris på hans nådesløse uforskammetheder. Han forsøgte sig 
også som oversætter og forelægger. Thing skriver, at Friis Møller kom til at spille en lidt 
uheldig rolle i forbindelse med oversættelsen af På sporet efter den tabte tid. Den entusiasti-
ske forlægger John Martin måtte fyre Friis Møller, fordi han ikke udførte det arbejde, som var 
aftalt. Ikke desto mindre tog Friis Møller sidenhen æren for at være den, der havde opdaget 
Prousts værk, og var initiativtager til den første udgivelse i Skandinavien.  
 Dr. Næsgaard og Psykoanalysen, blev trykt som kronik i Ekstra Bladet den 27. oktober 
1933: ”Af alle de Revolutioner, der har fundet Sted i dette Aarhundrede, er den mest epoke-
gørende maaske Underbevidsthedens Oprør mod Intellektet … Senere Forskere opdagede 
imidlertid glemt i Nedgangens Halvmørke, en cerberusagtig ”Censor”, hvis fornærmelige 
Nidkærhed i Embedet da gav Anledning til den systematiske Befrielseskrig, der hedder Psy-
ko-Analysen. Denne Krigsførelse imod Sjælelivets ”Hemninger” og ”Fortrængninger”, der af 
Bevægelsens Generalissimus, Sigmund Freud, var tænkt som en palliativ Terapi, har i de se-
nere Aar fundet en overvældende Tilslutning iblandet folkelige Faust-Naturer, der, ude af 
Stand til at vurdere en videnskabelig Hypotese cum grano salis, mener i det Freudske Teorier 
at have fundet selve de Vises Sten eller i hvert Fald en Erstatning for Voltakorset ... I Aar 
hedder Elefanten det tredje Rige – et Monstrum, hvis Tilblivelse, som nylig antydet af Tho-
mas Mann, er blevet kendelig fremskyndet igennem Østrigeren og Jøden Freuds Bearbejdelse 
af de Tiefe ...”. Kort og godt: Psykoloanalysen var skyld i det tredje riges opkomst og Næs-
gaards bog om den var ”ikke velkommen”, fordi den var ”et værk af Næsgaard”.  
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 At Friis Møller kunne slippe af sted med et sådant synspunkt, er der nok flere grunde 
til, en af dem kunne være at ingen var interesseret i at forstå hvad det handlede om. Man hav-
de nok i degenerationsteorien og derfor kunne Brostrøm og Kistrup skrive: ”Den hjemlige 
forkynder af psykoanalysen var den radikale, men ikke marxistiske dr. phil. Sigurd Næs-
gaard, som excellerede i frimodige og kontante drømmetydninger. Psykoanalysen udfordrede 
til satire. Det vigtigste modstykke er nok Kai Friis Møllers hudfletning af Næsgaard i et par 
kronikker i ”Ekstra Bladet”” (Brostrøm & Kistrup 1977). Friis Møllers vurdering kom vidt 
omkring. Således gjorde Trygve Braatøy sig selv latterlig i De nervøse sinn fra 1948 ved at 
skrive: ”Den primitive stilist med hellig overbevisning om at hans forudsetninger er de be-
stemmende, skriver slik som Kai Friis Møller påpeker hos en dansk småbyprofet, dr. Næs-
gaard”.  
 Friis Møller var selv en provokatør, og måtte se sig i en ikke smigrende karikatur som 
Arne Vuldum i Tom Kristensens Hærværk og i Scherfigs Frydenholm. Denne Vuldum var, 
som det hedder, en omvandrende fallos. Næsgaard gik imidlertid i Friis Møllers fælde ved i 
en kronik i Ekstra Bladet den 30. oktober 1933 at proklamere, at Friis Møller led, ikke bare af 
seksualangst, men tillige af et fortrængt drabskompleks, og så havde han i øvrigt ganske mis-
forstået psykoanalysen. Næsgaard havde måske ret, men det var uden betydning. Næsgaard 
havde givet Friis Møllers satiriske talent rigeligt med stof, og i en kronik fra den 31. oktober 
gjorde han Næsgaard komplet til grin. De mennesker der havde smerten og angsten under 
kontrol kunne derfor fryde sig over Friis Møllers ”elegante henrettelse” af den ”profane pro-
fet”. Hans to kronikker om Næsgaard blev samlet i bogen Et Narreskib, der udkom i flere 
oplag. Bogen kunne så sent som i 1946 aftvinge beundrende kommentarer: ”Den slags Ekse-
kverer Friis Møller med en grum Ynde, som ingen anden herhjemme gør ham efter” (Friis 
Møller 1946; Elmquist 1946; Budtz-Jørgensen 1946). 
 Endnu i 1970’erne kunne Friis Møllers bog sælges, ganske vist ikke i nye oplag, men i 
antikvariaterne. Således så jeg et eksemplar i Knagsteds Antikvariat, der i sin tid lå på hjørnet 
af Kompagnistræde og Knabrostræde, og som udmærkede sig ved sine særprægede vindu-
esdekorationer. Her blev bøgerne kommenteret og anmeldt i rammende udtryk. Der kunne 
således om en genudgivet bog stå: ”Hos boghandleren kan De købe bogen i en ny udgave til 
200 kroner. Her kan De få den til det halve. Hvis De slet ikke køber den, sparer De det hele”. 
Kommentarerne var mange og spændte lige fra litteraturkritiske replikker til den almindelige 
forargelse over politikere. Fra åndfulde kommentarer til platte og sure opstød. På en spadse-
retur i de søndagstomme gader så jeg engang et eksemplar af Et Narreskib i Knagsteds vin-
due. På den vedhæftede seddel stod: ”Skrevet om bord”.  
 Kai Friis Møller havde trukket det længste strå, og mange jublede, fordi man endnu 
engang havde fået mulighed for at gøre Næsgaard til nar og grin. Således skrev Viggo Barfo-
ed under pseudonymet Ærbødigst: 
 
 Ja, Kærlighed er Skyld i alt 
 fra Nyregrus til Fregner. 
 Mod Dr. Næsgaards kuranstalt 
 snart Lægekunsten blegner. 
 Han bruger sjælelig Magi, 
 saa næsten man kan gyse. 
 Det kaldes ikke Idioti, 
 men psykoanalyse. 
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Næsgaards værk om psykoanalysen blev anmeldt i Ugeskrift for læger, hvor en psykoanaly-
tisk interesseret læge, Oluf Brüel, mindede om ”det ansvar Freud i sin Tid Paadrog sig ved 
Offentliggørelsen af sin omstridte Afhandling: Das Problem der Laienanalyse” (Bruel 
1934a). Der kom også en anmeldelse fra en af Carstens tilhængere. Det var Karl Muster, der 
som Reich var politisk flygtning fra Nazityskland (Muster 1934). Der var dog ikke tale om en 
anmeldelse, for Muster kunne hverken tale eller skrive dansk. Det viste sig, at det var Car-
stens gruppe, der stod bag et ubehjælpsomt forsøg på at svine bogen til. Der var flere, der 
reagerede til fordel for Næsgaard, og der udvikledes en diskussion i Studenterbladets spalter. 
Til sidst greb Næsgaard selv ind med en opfordring til bladets redaktør: ”Maa jeg faa en an-
meldelse i bladet, Jørgen Neergaard, det skylder De mig. Deres gæld bliver ellers for stor. La 
vær aa nøl!” (Næsgaard, 1934-4). Neergaard følte dog ikke, at han skyldte Næsgaard noget. 
To år efter udgav han en oversættelse af Freuds afhandlinger om seksualteori med forord af 
Wilhelm Reich. Da Reich blev tvunget til at flytte til Norge, blev han ledsaget af Neergaard, 
der i mange år havde været invalideret af sygdom, og han døde hos Reich i Norge i 1937 
(Siersted, 1972). 
 Der kom andre anmeldelser af Næsgaards værk. Den meget kontroversielle psykoana-
lytiker fra Oslo, Irgens Strømme, skrev en overstrømmende anmeldelse i De Profundis, men 
måske havde Næsgaard været bedre tjent uden (Strømme 1935). I Højskolebladet skrev 
Thomas Thomsen en anmeldelse og introduktion: ”I det hele maa det vist siges at være en 
indholdsrig, velordnet og velunderbygget fremstilling af den mærkelige og lidet hyggelige 
underverden, vi bærer i os. Bogen har desuden en omfattende litteraturfortegnelse og et fyl-
digt register, som gør den egnet til haandbog i emnet” (Thomsen 1934). 
 Næsgaard sendte et eksemplar af sin bog til Freud vedlagt et brev, hvori han berettede 
om psykoanalysens udvikling i Danmark. Freud takkede i et brev af den 15. oktober 1933. 
Freud kunne lige så lidt som den ovenfor nævnte Karl Muster læse dansk, men han bemærke-
de i sit svar til Næsgaard, at der var mange gode navne i litteraturlisten. Og så tilføjede han: 
”Reich er dygtig, men hans videnskabelighed bliver svækket af hans kommunistiske trosbe-
kendelse; han er i mange henseender ekstrem og fjerner sig i alle henseender langt fra de an-
skuelser som dominerer hos os. Som apostel ville jeg heller ikke have sendt ham ud”.  
 En række begivenheder omkring Wilhelm Reichs ophold i Danmark og hans udvisning 
i 1933 er på den uheldigste måde knyttet til Næsgaards navn. Et sted skriver Ellen Sigersted: 
”Allerede dagen efter Reichs ankomst sendte dr. Næsgaard en af de ”vilde analytikere”, en 
ung pige til Reich og bad ham stille hendes diagnose” (Sigersted 1972; Hedtoft 1983). Siger-
sted skriver, at da Reich ikke havde arbejdstilladelse, og da pigen forsøgte selvmord og blev 
indlagt på Kommunehospitalet, blev sagen hurtigt udnyttet i et forsøg på at blive en besværlig 
flygtning kvit.  
 Ellen Sigersted indtog en særlig position i kredsen omkring Reich. Hun var på skift gift 
med stort set alle Næsgaards faglige modstandere. Først med Carstens, siden hen med Philip-
son og endelig med Reich selv. Hun skrev, at Reich egentlig blot havde nægtet at tage pigen i 
behandling, men indvilgede i at tale med hende et par gange for at danne sig et billede af, 
”om hendes tilfælde egnede sig til en eventuel senere psykoanalytisk behandling. Da Reich 
nægtede at tage hende i behandling forsøge hun selvmord” (Siersted 1972).  
 Siersted stod ikke alene med sin kritik. Georg Moltved, der også tilhørte kredsen om-
kring Carstens og Philipson, skrev en artikel, der blev trykt i Ugeskrift for læger, hvor det 
blandt andet hedder: ”Nu er der imidlertid indtrådt den situation, at man har nægtet dr. Reich 
forlænget opholdstilladelse på foranledning af en kollega, der mærkeligt nok har fundet det 
rigtigt at benytte de udenlandske lægers vanskelige stilling i Danmark som et middel til at 
bekæmpe psykoanalysen” (Siersted 1972). Det er måske tvivlsomt, om Reich ville have brudt 
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sig om at blive fremstillet som en mand uden dømmekraft. Ikke desto mindre får man indtryk 
af, at han blev brugt som en brik i et magtspil, som han ikke selv forstod betydningen af. Kan 
man nære tiltro til rygter om, at Næsgaard havde været jaloux over, at Jo Jacobsen havde ta-
get så varmt imod Reich og tilmed havde indlogeret ham i sin lejlighed? Og selv om det ikke 
er svært at se at de var rivaler, var Næsgaard ikke uden sympati for Reich’s teorier, og det er 
svært at tro, at Næsgaard skulle have følt sin position truet. Næsgaard havde ikke helhjertet 
kunnet tilslutte sig Reichs idéer, navnlig ikke hans kommunisme, og Næsgaard havde fast-
holdt sit freudianske grundlag. Måske var Næsgaard i 1933 ”plus royaliste que le roi”. Og 
man kan næppe have tiltro til en anekdote om, at Næsgaard, der bekendte sig til Freuds teori 
om livsdrifter kontra dødsdrifterne, og med overlæg havde sendt Reich en selvmordskan-
didat.  
 Til alt held lod en uvildig instans sin vurdering komme til orde i form af en officiel 
redegørelse i sagen. Det drejer sig om en udtalelse fra stadslægen, der den 21. august tilbage-
sendte sagen bilagt en rapport, hvoraf det fremgår, at ”K. N. havde gaaet til Behandling hos 
Dr. Reich 3 Gange ugentlig i 6 Uger, og at hun havde givet Honorar. Da Behandlingen ikke 
hjalp, havde hun gjort Forsøg paa suicidium. Stadslægen henstillede derhos, at det gennem 
Justitsmin. søgtes udvirket, at der nægtedes den paagældende forlænget Opholdstilladelse” 
(Statstidende 1933, 75). 
 Selv skrev Næsgaard mange år senere om disse års begivenheder: ”Til mit arbejde kom 
først det, som Erik Carstens har skabt. Jeg satte ham i gang med at hjælpe mig, da han kom 
fra Svejts, hvor han havde fået forbindelse med psykoanalysen, især i Jungs form. I 1933 be-
gyndte han så at lade sig analyse af Jenø Harnik, sammen med en lille gruppe andre. Men 
efter trekvarts års forløb, hørte dette op, og gruppen svigtede Harnik, der flygtede over til 
mig, og jeg hjalp ham til opholdstilladelse og arbejdstilladelse, da de to var ved at løbe ud. 
Harnik var dog syg, således som Freud også havde skrevet til mig, og i den anledning fik jeg 
besøg af Fenichel, der skulle hjælpe ham. Fenichel rejste tilbage til Berlin, og Harnik blev 
hentet af sin søster, der førte ham til Budapest. Wilhelm Reich kom også til stede, og jeg 
hjalp ham til analysander. Han blev centrum i en kreds, hvis første mand nu er dr. Tage Phi-
lipson. Omkring ham er samlet en lille skare Reichianere” (Brev til Grete L. Bibring, sekre-
tær for IPA, 1950). 
 Episoden med Reichs udvisning fik konsekvenser for Næsgaards omdømme blandt de 
frisindede. Reich derimod havde al sympati på sin side, ikke kun fordi han var kommunist, 
men navnlig fordi han var flygtning og martyr. I 1934 skrev Næsgaard en litteraturvejledning 
til psykoanalysen: ”Seksuallivet behandles bedst i Freuds: Drei Abhandlungen zur Sexualthe-
orie. I tilslutning dertil kan læses W. Reich: Die Funktion des Orgasmus. Karakteren kan 
studeres nøjere hos samme forfatter i: Charakteranalyse, og forholdet mellem individ og 
samfund i hans bog: Massenpsychologie des Faschismus” (1934-11, 32).  
 Der var en bemærkelsesværdig forskel på karakteren hos Reich og Næsgaard. De var 
begge prægede af stærke personlige brud og adskillelser. Men Næsgaard i højerede grad inte-
grerede nye erfaringer i de gamle teorier og idéer, havde Reich en tilbøjelighed til at brænde 
alle broer bag sig for helt og holdent at hengive sig til de nye opdagelser. For eksempel tog 
Reich afstand fra sine freudo-marxistiske teorier, da han blev opslugt af sin biologiske reduk-
tionisme, der endte med den absurde orgon-kasse. For så vidt bevægrede Reich sig i modsat 
retning af Næsgaard: Reich startede med en radikal psykologisme og endte i en absurd biolo-
gistisk determinisme, mens Næsgaard gjorde den modsatrettede bevægelse. Desuden havde 
Reich en tilbøjelighed til stormende venskaber efterfulgt af uundgåelige og voldsomme brud. 
Næsgaard derimod var trofast i sine venskaber og bekendtskaber med fagfæller. En anden 
afgørende forskel på Næsgaard og Reich var sidstnævntes fantastiske idéer i 1930’erne, hvor 
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han mente, at en fri seksualitet med orgasmen som højdepunktet ville kunne kurere alle lidel-
ser, fysiske såvel som psykiske. Alle dårligdomme ville forsvinde, når skellet mellem barn-
dom og voksenliv var blevet slettet. Frihed handlede om at blive som et barn igen og samtidig 
kunne man kneppe sig fra alle livets dårligdomme. Der var stof nok til satiere og Scherfig 
udnyttede det virtuost.  
 I 1934, da Reich var etableret i Norge, skrev Næsgaard en artikelserie til det norske 
tidsskrift Tenk om sammenhængen mellem hæmninger og karakterdannelse, og Næsgaard 
har givetvis tænkt på Reich, da han skrev: ”Naar de seksuelle drifter i 3-4 aarsalderen er 
vandret over i kønsorganerne, og den nye organisation af det erotiske liv hermed begynder at 
gøre sig gældende, skabes der udgangspunkter for mange andre karaktertræk. Barnet vil nu 
anvende sine kønsorganer, men støder herved paa den stærkeste modstand hos forældre og 
andre opdragere, og denne undertrykkelse maa det søge at forarbejde saaledes, at det lider det 
mindst mulige derved. Herved indledes imidlertid en mængde nye karaktertræk. Hvis begge 
forældrene er stærkt seksualfornægtende overfor drengen, vil denne føle det som den vold-
somste fare for hans genitale tilstand, og han vil derfor gaa over til at jage det seksuelle liv ud 
af kønsorganerne. Sædvanligvis jages de saa tilbage til endetarmsomraadet, og drengen vil da 
blive passiv, ikke blot af angst for den ydre magt, men ogsaa fordi han i sit ubevidste sjæleliv 
kommer til at identificere endetarm og kvindeligt kønsorgan. Ved denne identificering bliver 
han tillige feminin, og denne passive, feminine karakter faar yderligere et særpræg derved, at 
det er moderen, han bliver passiv overfor. Han tiltrækkes jo mere af moderen, da hun er det 
modsatte køn, men da han ikke tør gøre sine fordringer aktivt gældende, og heller ikke vil 
opgive dem, saa er der ikke anden udvej end at blive passiv feminin overfor kvinden, der tæn-
kes i besiddelse af en penis ... Under de samme betingelser udvikler pigen en mere eller min-
dre kønsløs karakter, hun tør ikke nærme sig faderen, fordi han afviser hende, og hun kan 
heller ikke konkurrere med drengen overfor moderen, der i øvrigt ogsaa afviser hendes sek-
suelle tilnærmelser. Derfor glider hun ind i dianakomplekset, saa at hun senere hen i over-
gangsaarene hverken vil have bryster eller menstruation” (1934-1). Tiden var for så vidt 
yderst rummelig overfor kreative og fantasifulde teorier. Reich ydede i øvrigt et varigt bidrag 
til en forståelse af det psyko-fysiske problem med sin karakteranalyse. Den erkendelse, at 
psykisk uløste konflikter kan sætte sig som et muskelpanser, var en betydningsfuld erkendel-
se, der især er blevet videreført af Alexander Lowen.   
 En lørdag i efteråret 1934 sad Næsgaard og så ud ad vinduet ud på Holmens Kirkegård, 
hvor træerne stod og svajede majestætisk i vinden. Det fik ham til at tænke på de gamle frugt-
træer på Over Neesgaard og urtehaven. Nede på gaden, foran kapellet stod en ny og funklen-
de Ford A, og ved siden af en gruppe mennesker i samtale. Hans blik fulgte stakittet, der af-
grænser kirkegården fra Upsalagade. Her var helt stille, ingen råb fra gaden som i Rosengår-
den og ingen ludere i portene. Næsgaard var glad for, at de flyttede, selv om han egentlig 
bedre kunne lide latinerkvarteret. Men han var nu nået en alder, hvor stilheden var blevet ham 
en nødvendighed. Det er en sensommermorgen, og han har sat sig til at arbejde ved skrive-
maskinen.  
 Han var ked af den modtagelse, hans store værk om psykoanalysen havde fået, og følte 
sig såret over den behandling, han havde fået af Friis Møller. Vreden fik ham til at tænke på 
drømmen om Vesterhavet. ”Det koster noget at leve”, tænkte han, ”man bliver fordømt og 
straffet og kan intet gøre ved det. Der er altid truende magter, noget, der vil ødelægge én”, 
tænkte han.  
 Lidt senere sad han sammen med familien i det store køkken. Deres nye pige i huset, 
Frida, der var Sigurds niece, havde fri. Anna irriterede ham. Hun var mere mager og kantet, 
end i sine yngre dage, men hendes ansigt var stadig rundt, og der var noget myndigt og til-
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lidsfuldt over det. Hendes hår var samlet i en stram natfletning, og hun havde stadig morgen-
kåbe på. Solen skinnede ind fra vinduerne i stuen og oplysete køkkenet. Sigurd begyndte at 
lave kaffe på madam blå, mens Anna læste avisen. Hun gav sig til at løse natfletningen. Si-
gurd brød tavsheden og sagde: ”Jeg drømte i nat den gamle drøm om Fosdalen, tyren og ha-
vet. Det var ubehageligt, og jeg vågnede ved, at jeg græd”.  
 Anna så udeltagende på ham, og efter en stund sagde hun: ”Skal du ikke barbere dig i 
dag?” 
”Du hører aldrig efter, hvad jeg siger”. Han satte kaffekanden på bordet, smurte et knækbrød 
og slog hul på et blødkogt æg. ”Det går mig på, med ham Kai Friis Møller. Jeg kan ikke slip-
pe det. Han har ramt mig hårdt. Hans kritik var uretfærdig og urimelig. Han behandlede ikke 
min bog anstændigt, han forholdt sig end ikke til den”. 
”Så kan du mærke, hvordan det er. Det var jo det samme, du gjorde med Starcke i 1916, det 
var jo også et overgreb. Du svinede ham bare til, og manden blev ødelagt af det”.  
”Det er jo ikke rigtigt! Og hvorfor lytter du aldrig til mig?” Sigurd blev kendeligt ophidset og 
fnøs af vrede. ”Jeg lever af at lytte til folk, prøve at forstå dem, men du er blot fordømmende 
og afvisende”.    
”Du er så sentimental og selvoptaget”, svarede Anna. ”Jeg kan ikke holde det ud. Kan du 
ikke prøve at beherske dig lidt? Du kunne måske lære lidt af, hvordan jeg tager det. Du er 
ikke nem, og det er ikke nogen søndagsudflugt at være gift med dig”, fortsatte hun.  
”Du kunne i det mindste holde din kæft”, sagde han og smækkede med døren og gik ind på 
sit arbejdsværelse. Lidt senere kom han ud igen. Han prøvede at læse i avisen. Men han kun-
ne ikke koncentrere sig.   
”Det var ikke min mening at såre dig”, siger Anna, der rejste sig for at gå på badeværelset. 
”Jeg ved jo godt, at jeg kan være rap i mæglet”.  
”Åh, du, jeg er jo ikke selv for god”, sagde han og gik igen ind på sit arbejdsværelse.  
Fru Anna Næsgaard havde, efter at hendes mand gentagne gange var blevet afklapset i offent-
ligheden, indtaget en stadig mere afmålt holdning til ham og tillod sig i stigende grad at leve 
sit liv under friere former, end kvinder i hendes position ellers tillod sig. Sammen med den 
mandhaftige veninde Gertrud Lundholm hengav de sig til en fælles passion: at ryge cigarer. 
Hen mod slutningen af tiåret udvidede de en lille loge, da Jo Jacobsen sluttede sig til selska-
bet. Til alt held var der blevet højere til loftet, siden de var flyttet fra Rosengården. Børnene 
var desuden ved at blive store, og ægtefolkene havde reelt delt lejligheden imellem sig.  
 Det var ikke, fordi Sigurd Næsgaard ikke elskede sin kone, men lysten til hende var 
væk. Alt ved hende irriterede ham. Det var, som om han undertrykte noget i sig selv og gav 
hende ansvaret for det. Ofte følte han det, som var hun ansvarlig for hans manglende følelse 
af frihed. Hun følte sig vraget og afvist, og det skabte en voldsom vrede i hende, og derfor 
angreb hun ham. Det stødte ham, og han blev vred, og således gik det til, at de skiftedes til at 
såre og nedgøre hinanden.  
 Han savnede de samtaler, de engang havde haft med hinanden. Og egentlig savnede 
han hende også erotisk. Han savnede at være tæt på en kvinde. Det var frustrerende, at hendes 
nærvær gjorde ham rastløs og pirrelig. Han syntes, at hendes stemme skrattede som kridt på 
en tavle, og han døjede efterhånden med at være i hendes selskab. Til alt held havde Anna 
Næsgaard sit arbejde og forlod lejligheden tidligt hver morgen, og han havde derfor huset for 
sig selv i dagtimerne. Havde hans ægteskab været lykkeligt, havde han måske skrevet mindre. 
Aften efter aften sad han på sit kontor og skrev med udsigten til Holmens Kirkegård.  
 Anna Næsgaard kunne være jaloux, og ofte havde hun fornemmelsen af, at hendes 
mand havde noget for med en anden kvinde. Hun lod derfor ikke nogen mulighed gå fra sig 
til at forhøre sin mand, og det skabte yderligere irritation. Sådan havde det været i adskillige 
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år, og kampen var blevet en væsentlig del af kontakten mellem dem. Hans frokostpauser var 
blevet påfaldende lange de senere år mente hun. Han tog sin cykel, og undertiden kom han 
hjem med den i sidste øjeblik i en taxa inden en ny analysant kom. Hun havde en fornemmel-
se af, at han havde et forhold til en anden. 
 Det skete, at han besøgte sin ven Knud Cläes Andresen på Madvigs Allé, og efter et 
sådant besøg var han på vej hjem gennem Øster Anlæg trækkende med sin cykel. Han gik 
endnu og tænkte på de sidste træk, der førte til, at han triumferende havde kunnet se op på 
Knud, sætte dronningen frem i en direkte konfrontation med Knuds konge og erklære: 
”skakmat!” Han lagde derfor ikke mærke til, at solen skinnede, og han så heller ikke, at de 
store rododendronbuske ved bredden af den gamle voldgrav stod i fuld blomst. Men så fik 
han øje på en kvinde, der sad på en bænk med ansigtet skjult i sine hænder. Han genkendte 
hende straks. Det var Merete Nordentoft. Da han nærmede sig, forsøgte hun at dæmpe sin 
hulken, lige indtil hun så, hvem det var. Han satte sig, tog hendes hånd. ”Hvad er der galt?” 
spurgte han. ”Min kæreste har forladt mig”, fremstammede hun. ”Han er bare gået, og jeg har 
ikke hørt fra ham i flere uger. Jeg kan ikke forstå det, vi havde det så godt sammen. Han har 
bare skrevet nogle få linjer på et stykke papir, som jeg fandt på spisebordet, der stod, at jeg 
ikke skulle regne med at se ham nogensinde mere”. 
 Den følgende tid talte de ofte sammen. Hun kunne ikke forsone sig med sit tab og sag-
de: ”Det er slut med mænd. Jeg kan ikke holde til de tab. Jeg vil have børn, men ikke nogen 
mand. Børn mister man ikke”. Næsgaard forsøgte at belære hende om at børn ikke er et for-
brugsgode, men en forpligtelse, der vokser naturligt ud af parforholdet hvorfor det også bør 
være grundlaget. Han så at Merete ville konstruere et familieliv, der var en konsekvens af 
klunketidens familiestruktur, hvor manden var helt ude af billedet.  
 I 1939 var det ved at være tid til at fejre sølvbryllup for det næsgaardske ægteskab, men 
der blev ikke gjort fest ud af det. Næsgaard lagde ikke skjul på sine skuffelser: ”Ægteskabet 
er derfor ogsaa meget mindre et hjemsted for sund seksuel nydelse end en plads for skuffelser 
og vanskeligheder. Uvilkårligt forlanger enhver, at ægteskabet skal give en fuldstændig sek-
suel udløsning, men lige saa sikkert maa alle, hvad enten de mærker det eller ikke, blive skuf-
fede paa grund af seksualdrifternes delvis ødelæggelse under hæmningernes tryk. I stedet for 
et liv paa grundlag af seksuel-erotiske drifter træder da en opførsel, der i meget hviler paa de 
aggressive drifter med deres sind og handling” (1934-11, 16). 
 Ivan Rønn, der var overlærer i Aalborg, fortæller, at Næsgaard kunne finde på at sige: 
”Anna, du er en undersåt”, fordi hun havde tiltro og respekt for autoriteterne. Og han var ikke 
indstillet på at gøre indrømmelser til sin kone. Anna Næsgaards modvilje byggede for en stor 
del på hans seksuelle frisprog. Hans vulgære udtryk var hende som peber i næsen. Han havde 
også en mening om sin kones erotiske liv, som man får indtryk af i artiklen Den hæmmede 
kvinde fra 1934, hvori han karakterisede den seksuelt afvisende kvinde som en, der ”lukker 
skuffer og døre, mens den friere kvinde lader rummenes lukke staa aabent” (1934-11, 7).  
 Næsgaard kunne have sagt som Sokrates: Gift dig! Får du en god kone, bliver du lykke-
lig. Får du en furie, bliver du filosof. Der er selvfølgelig ikke noget mærkeligt i, at man tvin-
ges til at tænke over tilværelsen, når den ikke former sig, som man havde tænkt sig det.  
 Kommunisme og nazisme fyldte mere i tidens diskussioner end i folketingets mandat-
tal. Man får det indtryk, at kommunistiske og nazistiske sympatier havde at gøre med det 
forhold, at man i et forsøg på at få styr på den indre angst engagerede sig i yderliggående 
politiske bevægelser. Nazist blev man, hvis de idioter, man hadede, var kommunister. At væ-
re kommunist i 1930’erne var derimod som at være medlem af en bevægelse, hvis medlem-
mer havde set lyset og havde fundet vejen til en løsning på alle menneskehedens problemer. 
Realiteterne var således, at man blev kommunist, hvis man var intellektuel og ad den vej 
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havde mulighed for at bearbejde angsten. I det lille Danmark spillede faderlængslen ikke no-
gen nævneværdig rolle, hvilket kan have at gøre med at degenerationsteorien i sig selv havde 
status som en faderfigur. I det politiske liv kunne Stauning derfor hengive sig til defaitisme, 
der kunne ligne faderlængsel og sammen med Erik Scavenius og Peter Munch tegnede han 
1930’ernes politiske ulykke i en forsvars- og udenrigspolitik, der byggede på idéen om, at 
man ikke så sig i stand til at forsvare landet i tilfælde af et angreb.   
 Det var under disse politiske forhold, at Næsgaard arbejdede på sin nye bog Objekttil-
knytningen, der udkom i 1937. Her skrev han om, hvordan ikke-realiserede udviklingsmulig-
heder kunne aktiveres, som for eksempel et sted i bogen, hvor han fortæller historien om, 
hvordan en mand med ét blev opmærksom på sin egen selvundertrykkelse: ”Og saa forstod 
han, at der i hans Indre herskede en Modstander, hvis Arbejde er det at undertrykke eller dog 
hindre de forskellige Objekt-Tilknytninger, en Modstander, som jeg ikke kender bedre Navn 
til end det rigtige, maaske hellere skrevet med stort Bogstav: Det Rigtige. Det Rigtige er ikke 
blot den offentlige Mening, men ogsaa Moraler og Religioner, Straffelove og Statsmagt, Teo-
rier som det skønne og meget andet, der hindrer os i at fornemme Livet som det er” (s. 13). 
 Om Det Rigtige også omfattede statsmagtens defaitisme, skrev han ikke noget om, men 
han skrev om konsekvenserne af selvundertrykkelse, der viste sig ved, at man nægter sig selv 
en udviklingsmulighed, som man efterfølgende gør andre ansvarlig for. Midt i dette alvorlige 
tema er det forløsende morsomt at læse om, hvordan forstoppelse kan være udtryk for en 
ubevidst fantasi om samlejet, hvor fæces og tarm bliver til symbolske udtryk for et indre 
symbolsk seksualliv. Der er noget i Næsgaards tankegang, der minder om Victor Frankls idé 
om paradoksal intention: Næsgaard anbefalede derfor en forstoppet patient at holde afførin-
gen tilbage, så længe det overhovedet var muligt, for derved at få bevidstheden aktiveret, så 
den kunne overtage den ubevidste funktionsmåde. Samtidig opfordrede han sin klient til at 
udvikle og træne den genitale objekttilknytning, der kunne få energier til at holde flyttedag.   
 Det havde været Freuds opfattelse, at generationsmodsætningen ikke kunne løses uden 
konflikt, og at denne konflikts kernepunkt kunne skildres med teorien om ødipuskomplekset. 
Det var denne tanke, der udviklede sig, efter Næsgaards bog udkom i 1929, men som allerede 
viste sig i Hans Kirks roman Fiskerne fra 1928, der var tungt læsset med freudiansk seksual-
symbolik. Han skildrede en gruppe af mennesker, der havde hver sin rolle at spille i forhold 
til andre, og hvor ingen har en gennemgående hovedrolle i form af et lederskab. Der er tale 
om en fortælleform, hvor udviklingen drives frem af alle spillets aktører, når de efter tur træ-
der ind på scenen instrueret af generationsmodsætningen. En tilsvarende proces, kunne man 
læse om i H.C. Branners Legetøj, der på en gang kan læses som et stykke socialrealistisk lit-
teratur og en psykologisk realisme, der har generationsmodsætningen som det grundlæggende 
tema. Normalt kan man finde en arbejdsdeling mellem kunstner og videnskabsmand, der 
kommer til udtryk i, at kunstneren skildrer og beskriver, mens videnskabsmanden forklarer. 
Næsgaard udviklede med sin bog Objekttilknytningen fra 1937 en ny art litteratur, der siden 
har fået navn af selvhjælpslitteratur. Bogen rummede tillige en nyorientering i Næsgaards 
forfatterskab. Han vendte sig fra Freuds bagudskuende analyser til Jungs fremadrettede for-
tolkning. Og fra Freuds biologiske driftsbegreb til Melanie Kleins relationsbegreb. Han fast-
holdt samtidig de grundlæggende teoretiske positioner fra de freudianske analyser i faderop-
gøret og frigørelsesmuligheden i forholdet til det andet køn. Men samtidig fastholdt han 
synspunkterne fra sin friskoletid og betoner dermed en udviklingsmulighed, hvis ambition er 
at løse generationskonflikten. Han understregede betydningen af endemålet med den psyko-
seksuelle udvikling, der når sit højdepunkt i mandens begær og i kvindens lyst. Den højeste 
udvikling var for begge køn den genitale føring, som det hed, hvor individets og slægtens 
interesser forenedes i det, han kaldte det vellystige samleje.  
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 Han opfordrede sin læser til at tage tilværelsen alvorligt, tage den i egne hænder og 
åbne for de personlige udviklingsmuligheder. ”Hvorledes føler du din Skeletmuskulatur, naar 
du gaar, løber eller sidder?”. ”Dine Lægge, Laar, Arme, Hænder, din Krop og Hals, dit Ho-
ved? Hvordan føles Mund og Svælg og hele Fordøjelseskanalen? Hvilke Fornemmelser op-
staar der gennem Brugen af Kønsorganer, af Blære og Endetarm? Eller ved Brugen af Syn og 
Hørelse, Lugt og Smagssanser, Huden? Ved Brugen af de indre Sekretioner? Hvorledes for-
nemmes den hele Barneopdragelse, hvordan er det at tænke, ville, fantasere og vurdere? 
Hvorledes mærkes de forskellige Drifter? Hvordan er din hele Legemsfornemmelse?” (1937-
1, 9). I forsøget på at svare på sådanne spørgsmål skrev Næsgaard sig ind i biblioteket af 
selvhjælpslitteratur og var vistnok den første i genren. Det var en bog, der samtidig tog pul-
sen på tiden, hvilket man får en fornemmelse af ved at tænke på, at der samtidig nede i Paris 
sad en forfatter ved navn Henry Miller, der også provokerede ved hjælp af et seksuelt fri-
sprog. Begge havde de en mission. De ønskede at vise muligheden for, at tilværelsen ikke 
behøvede at være så begrænset og indsnævret. De ville begge en større og mere rig tilværelse, 
og derfor udfordrede de den gældende moral, som de anså for forkrøblende. Frigørelse og 
fuld rådighed over sig selv og livets kræfter og muligheder var deres erklærede mål. Men det 
rummede samtidig en forståelse af de hindringer, der stod i vejen. Næsgaard udviklede sin 
terapi ved at konkretisere disse indre modstande, og derfor blev det nødvendigt for ham at 
opgive den freudske idé om, at klienten skulle ligge på divanen under den terapeutiske sessi-
on. Næsgaard ville have kontakt med klienten og fandt, at den terapeutiske seance i sig selv 
rummede muligheder for at udvikle eller afslutte gamle uløste problemstillinger. Han blev 
klar over, at sammenhæng og rækkefølge var vigtige i den terapeutiske proces, og fandt, at en 
provokation og en mulighed for at kunne sige nej og mærke sig selv ved at stå fast på en af-
visning var forudsætningen for at kunne åbne sig for det nye. Med bogen Objekttilknytningen 
skildrede Næsgaard konturerne af en moderne psykoterapi, som sidenhen vandt indpas i 
USA. 13  
 Ved læsningen af denne bog mærker man en glæde ved livet og en opfordring til at tage 
det på sig og være tro mod sine egne fornemmelser og sin egen fortolkning af tilværelsen, og 
på det grundlag skitserede han en psykoterapeutisk teknik, hvor han på en gang fastholdt sit 
freudianske udgangspunkt, samtidig med at han lagde vægten på frigørelsens potentialer. 
Freud havde jo været optaget af den tanke, at mennesket er styret af sine ubevidste impulser 
og for så vidt ikke er herre i sit eget hus. Det har fået mange senere kritikere til at afvise hans 
teori som udtryk for en determinisme, 14 men determinisme er imidlertid ikke blot en teore-
tisk konstruktion, men en konkret opgave. Det står uden for diskussion, at mennesket er de-
termineret af flere forskellige forhold, men at livet består i at forholde sig til dem i kampen 
for at bryde deres magt.  
 I H.C. Branner-romanen Legetøj er alle de mandlige personer følelsesmæssigt under-
lagt en kvindelig myndighed. Denne lidt usædvanlige konstruktion forklarede Næsgaard med, 
at Branner havde udviklet en angst for moderen i barndommen. Sådan havde det ikke været i 
Scherfigs roman om Det forsømte forår. Den byggede på en ukompliceret videreførelse af 
barndommens følelsesbindinger, men altså ikke for Branner, og hans angst for det kvindelige 
byggede ifølge Næsgaard på et kastrationskompleks, der havde forbundet forholdet til det 

 
13 En af disse var Carl Rogers (1902-1987), der i 1951 havde udviklet en Client-Centred Therapy, hvis idé var, at klienten så 
at sige var ekspert i sit eget liv og derfor måtte formodes bedst selv at kende svaret på terapeutens spørgsmål. Med dette 
udgangspunkt blev psykologen til en facilitator for klientens personlige udvikling frem for at være en alvidende autoritet, 
som fortolker klientens svar. Rogers betonede respekten for individets egen viden om sig selv og talte om selvrealisering, 
som psykologen kunne hjælpe i gang. 
14 Yalom skriver således i sin Eksistentiel psykoterapi: Freud overvandt aldrig modsætningen mellem sin deterministiske 
model og sine terapeutiske bestræbelser.  
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moderlige med en dyb angst. Næsgaard skildrede det i sin bog Drømmetydning: ”Mange 
mænd forestiller sig Kvinder som Katte, Jaguarer, Leoparder. En ung Mand, en af de første 
jeg analyserede, og som gerne ville være Forfatter, drømte: Jeg kom frem i et Skovlandskab, 
hen imod et Hus i Baggrunden, men inde imellem Træerne kom en Leopard til Syne, og jeg 
var meget bange. Leoparden skildrede han som det mest blodtørstige Dyr, der eksisterer, den 
suger Blodet ud af Mennesker. Hele Drømmen viser ham paa vej ind til Huset – Kvinden – 
under de Farer, der lurer her ved denne Handling. De blev fjernede, og Manden begyndte at 
lade sine Forsøg paa at blive Digter komme frem. Siden hen er han blevet fremhævet som en 
af vore betydeligste Forfattere” (1945-4, 182). 
 Der er jo ikke noget mærkeligt i, at Branner var betaget af den psykoanalytiske teori, og 
måske kan man sige, at hans udviklede en konceptkunst. Det vil sige at hans historier og figu-
rer skulle illustrere de psykoanalytiske pointer. Efterhånden som forfatterskabet udvikler sig, 
får man indtryk af, hvor svært det var at bearbejde frigørelsens potentialer. Det var, som om 
han udviklede en vis ironisk distance til sin egen selvforståelse og de miljøer, han skildrede. 
Det er påfaldende, at Branner gang på gang vender tilbage til temaet i den drøm, som Næs-
gaard havde analyseret. Det kommer for eksempel til udtryk i romanen Ingen kender natten 
fra 1955. Det er forståeligt at Branner brugte sit forfatterskab som en slags selvanalyse og 
selverkendelse i en søgen efter en maskulin identitet. Han fandt frem til, at det gode ikke kan 
udfoldes, hvis man ikke forstår det onde. Og det onde er ikke bare de andre, de fremmede, 
men rummes i en selv. Med den erkendelse løste han sit personlige problem og fik styr på den 
kastrationsangst, som havde lammet ham.  
 I en artikel i Berlingske Tidende den 15. november 1934 kunne man læse, at en dame 
på 56 år var blevet kunstner efter at have gået i behandling hos Næsgaard i 52 timer. ”Jeg har 
ikke rørt en Pensel eller en Palet før for godt et Aar siden. Jeg var den gang meget syg, kunne 
ikke komme mig oven paa en Operation og søgte saa til sidst Hjælp hos Dr. Næsgaard”. At 
fru Witt-Hansen var blevet kunstner, havde hun Den frie Udstillings ord for. I Berlingske 
Tidende stod der videre: ”Naar den frie Udstilling aabner paa Lørdag vil man blandt de an-
tagne Billeder finde tre af en ny Kunstnerinde Fru Witt-Hansen – et Navn, vi ikke før har 
været præsenteret for – og en Malerinde, der aldrig har udstillet før og kun i de sidste Fjer-
dingaar overhovedet har beskæftiget sig med at male”.  
 Maleren Ejler Bille husker tydeligt episoden. ”Det var præsteenken, jeg har truffet hen-
de mange gange, hun udstillede på Den Frie. Hun var enke efter en præst, hun havde mistet 
modet, og så havde Næsgaard givet hende en helbredelse ved det at få hende til at male og 
frigøre sig, og det har hun jo gjort så godt at hun flere gange udstillede på Den Frie”. Begi-
venheden vakte opsigt og nåede hurtigt til de satiriske sider i dagbladene, således ærbødigst i 
Berlingeren: 
 
Gak til Næsgaard 
 
Vi Dr. Næsgaard hører om.  
Han hjulpet har en ældre Kvinde.  
Hun ud som Lærerinde kom 
og gik derfra som Malerinde 
Ad psykoanalytisk Vej, 
han lærte hende Brug af Pensel. 
Og den som tror paa dette ej, 
Ham skulde da ske Skam og skændsel. 
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Det nemlig er saa sandt saa sandt,  
og hjerteligt hun Næsgaard takked. 
Han hendes skjulte Evner fandt 
og væk Komplekserne han snakked. 
Halvtredsindstyve Timer blot 
man lader Dr. Næsgaard tale, 
men saa er ogsaa alting godt,  
og saa kan man gaa hjem og male. 
 
En Masse Tid der spares kan  
Lidt trivielt det jo kan være, 
naar fire Aar den unge Mand  
skal staa i Blikkenslagerlære. 
Nu kan det gøres paa en Dag. 
Han bare ud til Næsgaard drager, 
og naar igen han gaar derfra,  
saa er han udlært Blikkenslager. 
 
Han viser Folk den rette Vej,  
saa de har ny Talenter faaet. 
Det er en Skam, at Næsgaard ej 
en Dag op til sig selv er gaaet. 
Han vilde sige: Unge Mand! 
Blot Hæmningerne bort De jager,  
saa skal De se De blive kan 
en glimrende Reklamemager! 
 
Otto Gelsted kunne berette om en kunstudstilling, som han havde besøgt sammen med Næs-
gaard: ”Ganske vist – han maa læses med Kritik, og man maa ikke lade sig støde af hans 
Fremstillingsform, der i paafaldende Grad savner Elegance. Ofte har man ogsaa Indtryk af, at 
han i sine Iagttagelser og Slutninger bevæger sig paa en for almindelige Mennesker utilgæn-
gelige, surrealistiske Omraader. En gang gennemgik jeg en Udstilling sammen med ham og i 
Billeder, hvor jeg kun saa uskyldige Landeveje og harmløse Planter og Blomster, afslørede 
Næsgaard for mit vantro Blik Masser af Seksualsymboler, erotiske Drifter og forkrøblede 
Længsler, belurede Samlejer og veludviklede Ødipuskomplekser. Jeg kunde ikke se det 
mindste af det” (Gelsted 1937b). Det er ikke litterær stil, der præger Næsgaards tolkninger, 
og han forbløffede samtiden ved at skrive: ”Afvænningen fra moderbrystet kan virke saa 
voldsomt ind paa den lille, at det bliver til en følelse af at være udelukket fra livet. Den lille 
kan ikke løsrive sig, men klamrer sig fast ved formaal, der altid er dømt til at strande, eller 
det udvikler former omkring dette formaal, som kan sidestilles med andre blindgader, nemlig 
saadanne som rygning, drikning, neglebidning. Ved udviklingen af disse blindgader søger 
mennesket at komme bort fra følelsen af at være udelukket” (1933-11).  
 Efter et foredrag var der spørgetime, ”og her fik Næsgaard undertiden forelagt drømme. 
En kendt, velhavende dame fortalte om en drøm, hun havde haft flere gange: Med bare fød-
der gik hun ude i lavt vand. Småbølger skvulpede hende om tæerne, og smådyr krøb under 
fodballerne. Næsgaard udlagde drømmen således: Hun nærede et lønligt ønske om at få et 
barn og havde drømt om fostervandet. Ved anden lejlighed udlagde Næsgaard fadervor som 
drømmen om de syv primære seksualønsker, og han tolkede korsets åbenbare symbolik” 
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(Andersen 1968, 337). Men Næsgaard var ingenlunde selvhævdende på trods af sit seksuelle 
frisprog, og det fortælles om ham, at han var en yderst høflig mand. Da Næsgaard engang 
kom fra en af sine forelæsninger, mødte han Hjalmar Helweg i den store dør ind til universi-
tetets hovedindgang. Georg Aagaard, der var elev af Næsgaard fortæller, at Næsgaard bukke-
de ærbødigt for Helweg og sagde: ”God aften, hr. professor”.  
 I oktober 1936 blev der i Aarhus begået et mord, der vakte en del opsigt. Det drejede 
sig om en dreng, der havde myrdet sin mor. I B.T. den 13. oktober stod der at læse: ”En 
”Forklaring” paa den ubegribelige Udaad” og med undertitlen: ”Moder-Mordet i Aarhus psy-
koanalyseret af Dr. phil. Sigurd Næsgaard”. Ifølge avisen forklarede Næsgaard: ”Udgangs-
punktet er dette: Drengen holder ualmindelig meget af sin Moder. Allerede i 4 Aars Alderen 
begynder denne Kærlighed at antage en sexuel Karakter. I Overgangsalderen forstærkes det-
te, men samtidig sættes der heroverfor en Mekanisme i Gang, som kaldes Fortrængning, der 
hindrer ham selv og andre i at se den sexuelle Karakter i Kærligheden. De fortrængte Drifter 
søger imidlertid Udveje andre Steder, og Fortrængningen maa derved udvide sig. Herunder 
bliver hans Kræfter optaget af dette neurotiske Arbejde, saa han ikke kan klare sig i Skolen. 
Saa kommer Dadlen fra Moderen, der af ham føles som en kolossal Uretfærdighed, og derved 
træder Hadet som Fortrængningsmiddel mere og mere i Forgrunden. Kærligheden slaar over i 
sin Modsætning, saadan som vi ser hos alle Paranoikere (Folk, der lider af For-
følgelsesvanvid), og fra dette Øjeblik stiger Hadet i samme Maal som Kærligheden ellers 
vilde stige. Moderen bliver ikke længere den elskede, men den, der ødelægger hans Liv. Kri-
gerske Handlinger træder i Stedet for Kærlighedshandlinger. Et uhyre Sprængstof er ophobet 
i Drengen, og det ender med en Katastrofe. Dr. Næsgaard slutter: – Hvad man skal gøre for at 
undgaa saadanne frygtelige Affærer? Man skal sørge for at faa en anden Folkeoplysning her i 
Landet, der først og fremmest forstaar, at der er noget der hedder Ødipus-Komplekset”.  
 Det Næsgaard ikke skrev om var, at man kan undgå et sådant moder-mord hvis kvinden 
havde en haft en mand og drengen dermed havde lært at forholde sig til parforholdet i stedet 
for at udvikle alt for stærke følelsesbindinger til moderen. Det ville have betydet at drengen 
kunne havde flyttet sin frigørelsestrang over på faderen og have frigjort sig uden at det var 
endt med begravelse. En sådan vurdering burde have været naturlig for Næsgaard, der selv 
havde levet i et ægteskab hvor han overlod myndigheden til sin kone. Og man må jo spørge 
om hvorfor det undertiden bliver til mord, mens det i andre situation kan udvikle sig til har-
moni som hos Ellerstrøm, der tilsyneladende havde fundet sig godt tilpas i sin moderbinding. 
Disse eksempler viser at man nok kan undervise i køn, begær og erotik, men det løser ikke de 
strukturelle problemer der fører til mord. For det kan gå den, der har lært om bierne og blom-
sterne, kønnet og begæret som det gik brødrene i Klodshans. De ”havde forkundskaber”, men 
de kunne ikke bringes i spil i afgørelsens øjeblik. Seksualitet hører til de forhold i livet, man 
ikke kan lære om på skolebænken. Hvis der er en uvidenhed på dette felt, skyldes det snarere 
en mangel ved den måde, forældrene lever på. Hvis børn ikke kan mærke, at forældrene har 
et erotisk forhold, så kommer barnet til at mangle en forståelse af, hvad livet drejer sig om, og 
man kan undre sig over, at seksualoplysningsfolkene og navnlig Jo Jacobsen slet ikke havde 
nogen fornemmelse af det. Tidens seksualoplysning var i bedste fald uskadelig. Barnet lærer 
om, hvad kærlighed og erotik er, ved at se på, hvordan forældrene omgås hinanden. Er der en 
erotisk atmosfære omkring dem, eller er alt dødt?  
 I 1937 blev en af Næsgaards nærmeste medarbejdere fra friskoleårene, O. de Hemmer 
Egeberg, fyret fra sin stilling som lærer i Københavns skolevæsen, fordi han havde givet sek-
sualundervisning til børnene i skolen. Denne begivenhed satte hele det frisindede miljø på 
den anden ende. Man afholdt møder og udskrev erklæringer, men var reelt magtesløse. Det 
blev derfor besluttet at starte et blad, som skulle formidle seksualundervisning. Det blev be-



111 
 

  
gyndelsen til tidsskriftet Sex og Samfund, der udkom som månedsmagasin helt frem til besæt-
telsen.  
 Fra 1938 deltog Næsgaard med artikler til bladet. I den første artikel, Ekshibitionisten, 
skrev Næsgaard om sine erfaringer med den ekshibitionist, som vi allerede har hørt om. 
”Publikum forstaar endnu ikke, hvad det drejer sig om, og da de er opdraget til at skamme sig 
over sin egen Seksualbegavelse og har lært at diskvalificere i det mindste alle andre Seksual-
former end Samlejet, øser det sin foragt og Haan ud over Ekshibitionisten, der som Regel 
selv skammer sig meget stærkt over sin Handling og er yderst angst for at udføre den”. Næs-
gaard kæmpede her en kamp for at få de normale til at dæmpe deres angst for det unormale 
og udvise en forståelse. Jo Jacobsen var en ildsjæl og lige så entusiastisk, når det gjaldt sek-
sualoplysning, som Næsgaard. Hun havde været gift med en bryggeridirektør på Carlsberg og 
var økonomisk velstillet. Efter skilsmissen blev hun uddannet som psykoanalytiker i Berlin i 
årene 1933-35 og derefter i Wien 1936-38. Det må have været derfra, hendes forbindelse til 
Sigmund Freud stammer, for det lykkedes hende at få ham til at skrive en lille opsats i hendes 
bog om seksualoplysning, som hun udgav i 1935. Det er uklart, hvorfor hun valgte at udgive 
den under det mærkelige pseudonym, Frese Olsen. I øvrigt fik hun K.K. Steincke til at skrive 
et forord.  
 Jacobsen havde allerede i 1926 deltaget i en seksualreformkongres i London, der var 
arrangeret af Den internationale Liga for Sexual Reform paa videnskabelig Basis. Hun skrev 
en artikel hjem, der blev trykt i et Vore Damer, om sine overvejelser i forbindelse med kon-
gressen: ”Ægteskabet er den Pose, hun faar til at putte disse tre Ting i: Hendes Sexualliv, 
hendes Virkelyst og hendes Forældrefølelse. Spørgsmaalet er, om de kan være i Posen alle 
tre?” I 1932 udkom hendes bog Seksualreform, som hun tilegnede Wilhelm Reich i beun-
dring. Og da han i 1933 kom til København som flygtning, stillede hun sin lejlighed i Vester 
Søhus til rådighed for ham. Jo Jacobsen skrev også artikler i Sex og Samfund, og det er i dette 
blads spalter, man kan følge hendes udvikling. Midt i hendes kamp skiftede hun position fra 
at være reichianer til at tilslutte sig Næsgaards fløj. Det fremgår af hendes referat fra et 
stormfuldt møde, hvor Leunbach og Næsgaard debatterede, ”at Leunbach godt nok kunne sin 
”Reich”, men Fremstillingen af Freuds Arbejde blev yderst tyndt præsteret og Sammen-
ligningen mellem Grundlæggeren af en omfattende Videnskab og en af hans Elever faldt der-
for haltende ud. Dette blev sat grundigt og tydeligt paa Plads af Dr. Næsgaard, hvis samvit-
tighedsfulde og overlegne Viden gav ham et langt større Stof at øse af til Sammenligningen 
mellem de to Videnskabsmænd, der diskuteredes, end hvad Læge Leunbach raadede over” 
(Jacobsen 1938). 
 Efterhånden blev Jacobsen en hyppig gæst i Upsalagade 18, og hun gik stærkt person-
ligt ind for Næsgaard: ”Linien mellem Freud og Reich trækkes tydeligst op ved at gøre sig 
klart, at Freud er indstillet paa, hvad der er ansvarligt at tilføre andre, mens Reich ikke ved, 
hvad det er berettiget at kræve. Dog maa det naturligvis ikke overses, at Reich ikke i alle Til-
fælde kan slaas i Hartkorn med sine Tilhængere idet det hænder, at disse gaar frem med 
Uselvstændighed og slavisk Efterfølgende og med en aggression, som han næppe ville god-
kende. Saadanne kompleksbesatte Typer vilde kunne tiltrænge en Analyse hos Dr. Næs-
gaard” (Jacobsen 1938).  
 Pornografilovgivningen blev igen og igen udfordret af de seksualoplysende artikler i 
tidsskriftet Sex og Samfund. Redaktøren måtte flere gange modtage bødeforlæg og var også 
indsat i fængsel et par gange. Alt dette foregik på det tidpunkt, hvor Sovjetunionen overfaldt 
det sagesløse Finland, og næsten al opmærksomhed var rettet mod frygten for en ny europæ-
isk storkrig. Midt i alt dette kunne avisernes overskrifter den 3. marts 1939 berette om, at der 
var rejst sigtelse mod Dr. Næsgaard for overtrædelse af straffeloven. Baggrunden var en arti-
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kel, som Næsgaard havde skrevet i Sex og Samfund, og derfor blev redaktør Hinrichsen også 
tiltalt. Politiken skrev den 3. marts 1939: ”Efter Begæring af Rigsadvokaten er der i Gaar 
rejst Sag mod Dr. phil. Sigurd Næsgaard, Psykoanalysens mest energiske Repræsentant her-
hjemme. Anledningen er en Artikel som Dr. Næsgaard har skrevet i Sex og Samfund’s Febru-
arhæfte vedrørende de saakaldte ”Ungdomssynder””. 
 Processen mod Næsgaard blev en mediebegivenhed. Sex og Samfund foranledigede en 
rundspørge om spørgsmålet til kendte folk: Agnes Henningsen svarede: ”Dr. phil Sigurd 
Næsgaards klare Artikel vil virke beroligende og oplysende paa Folk, der kan læse; den som 
bliver ophidset af at faa sandfærdig Besked, bliver det ligesaa let, naar en Kat løber over Ve-
jen...”. Dr. Svend Hoffmeyer: ”Hvis pornografi er at virke æggende i kønslig henseende, har 
jeg sjældent læst noget mindre pornografisk end dr. Næsgaards artikel. Jeg har ikke noen me-
ning i det hele taget om Sex og Samfund, idet bladet forekommer mig at være en blanding af 
ondt og godt. Til det onde regner jeg bla. dr. Næsgaards artikler, til det gode bladets åbne tale 
om kønslivet”. 
 Peter Freuchen: ”... Jeg tvivler ikke om, at de styrende vil landets bedste. Men ved at 
skjule naturlige ting, at hæmme fri tale og at knægte gode folkelærere (hvortil jeg regner dr. 
Næsgaard) opnaar man kun lummerhed og løgn”. Dr. Georg Moltved: ”...Naar det saa øjen-
synlig er Sex og Samfund og dr. Næsgaard, som tordenkilen slynges imod, maa det sikkert ses 
paa baggrund af, at begge bevidst og organisatorisk fører et for al aandelig og politisk reakti-
on farligt vaaben, sexualbefrielsen, frem for offentligheden med saa stor dygtighed, at det 
begynder at bli farligt osse i den politiske kamp”.  
 Den 4. april udløstes spændingen, og aviserne kunne berette om, at der var faldet dom i 
sagen: ”Dr. Næsgaard blev pure frifundet, Redaktør Hinrichsen fik en Bøde paa 200 kr. sub-
sidiært 14 Dages Hæfte”. 
 Universitetet i København blev grundlagt i 1479. Det har et motto, der naturligt knytte-
de an til erkendelsens formål: Coelestem adspicit lucem, som betyder: Skuer det himmelske 
lys. Endnu i dag kan man læse de profetiske ord, der står skrevet på muren over universitetets 
hovedindgang på Frue Plads, og til illustration af disse opløftende ord er der placeret en ørn, 
og med lidt god vilje er det muligt at opfatte det, som om den, altså ørnen, vender sit blik 
diskret mod himlen. Da kongerigets andet universitet blev grundlagt i Aarhus i 1928, skulle 
man finde et nyt motto. De mennesker, der blev betroet denne opgave, foretog i lighed med 
deres forgængere på Københavns Universitet en research i zoologien for at finde en metafor, 
der kunne være passende. Valget faldt på delfinen: Solidum petit in profundis (Den søger i 
dybet den faste grund). 
 På dette universitet blev der i 1939 et professorat i filosofi ledigt. Professor Kort Kort-
sen havde bestridt et embede i den nye universitetsby. Næsgaard øjnede en chance. Han hav-
de kvalifikationerne og havde næppe nogen problemer med at tilslutte sig universitetets mot-
to. Altså søgte han stillingen. Men håbet brast hurtigt. I Berlingske Tidende den 24. februar 
1939 kunne man læse følgende: ”Psykoanalytikeren, Dr. phil Sigurd Næsgaard, København, 
har i Formiddag meddelt det humanistiske Fakultet ved Aarhus Universitet, at han trækker sig 
tilbage fra Konkurrencen om Professoratet i Filosofi, der blev ledigt ved Professor K. Kort-
sens Sygdom og Død. ... Dr. Næsgaard meddeler om Aarsagen til Ansøgningens Tilbage-
trækning, at han paa Forhaand, efter at have følt sig for, var ganske sikker paa, at han ikke 
vilde faa Professoratet. 
– Jeg synes ikke, at mit videnskabelige Arbejde er blevet vurderet tilstrækkelig højt, udtaler 
han blandt andet ... Det gælder navnlig mine første Skrifter fra 1919-28, og ikke engang min 
Doktorafhandling om Bevidsthedens Form er blevet optaget i den almindelige Psykologi. For 
nylig har jeg talt med flere Professorer om det ledige Embede, og jeg fik da Forstaaelsen af, 
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at mine sidste 12 Aar som Psykoanalytiker var ganske spildt. Det havde været meget bedre 
for mig, om jeg overhovedet intet havde bestilt i hele denne Periode, ikke beskæftiget mig 
med Psykoanalyse, der stadigvæk møder den største Modstand overalt. Jeg er ked af det. Der 
vilde have været gode Arbejdsmuligheder i Aarhus, meget bedre end dem, jeg nu har i Kø-
benhavn”. 
 I 1939 døde Sigmund Freud. Det var naturligt, at Gelsted, der havde introduceret Freud 
for danske læsere, skrev en nekrolog. Den stod at læse i Arbejderbladet den 26. september. 
Og her kunne man blandt andet læse: ”Til os herhjemme kom Psykoanalysen temmelig sent 
og fik langt ringere Indflydelse end for eksempel i Norge. Det skyldes delvis at den faldt i 
Hænderne paa Dilettanter, der anvendte Metoden uden tilstrækkelig Kritik og Selvkritik, og 
som nærmest bidrog til at bringe den i Miskredit” (Gelsted 1939). Næsgaard skrev også en 
nekrolog: ”Freud er død, men hans Værk lever. Dog ikke under alle Forhold. Maaske lever 
det kun der, hvor den enkelte sidder og analyserer et Menneske, sidder og iagttager dette 
Menneskes Tilstande saa længe, at det iagttagne begynder at tale, begynder at fortælle, hvad 
det er sammensat af. ... Man maa hæfte sig fast ved Metoden alene, lære denne at kende, ud-
skille den fra de Resultater, der er publicerede, fordi Resultater i en livlig Forskning hurtigt 
forældes, saa at de skal præciseres nøjere, hvis de ikke skal forsvinde for nye Resultater. 
Mange har ikke kunnet skelne Metoden fra Resultaterne, saa at de er gaaet væk fra Psykoana-
lysen, fordi de ikke kunde forliges med Ting, der for den ukyndige kan lyde ganske absurde. 
Saaledes til Eksempel Alfred Adler og C. G. Jung, men også mange andre mindre kendte 
Personligheder. Lærer man sig Metoden, bliver Tingene indlysende for En. De taler, og selv 
saa løse Bygninger som Fantasier og Drømme viser sig da at være komplet uundværlige, hvis 
man vil forstaa et Menneske, de saakaldte sunde saa vel som enhver syg. Og har man lært 
Metoden at kende gennem tilstrækkelige mange Øvelser, bliver man i Stand til at bedømme 
Værdien af de Resultater, der er bragt til Veje, ligesom man selv bliver i stand til at gaa i 
Freuds Fodspor, idet man da bliver en selvstændig Forsker paa psykologisk Omraade. Kan 
man saa holde Metode og Resultater ude fra hinanden, svigter man aldrig Psykoanalysen, 
selv om man naar til Resultater, der afviger stærkt fra de første Ting, Freud kom frem med. I 
Stedet for at svigte Psykoanalysen for visse Resultaters Skyld, prøver man paa at forstaa, 
hvordan Fejlene kan være kommet frem, og da kan man beholde en af de vigtigste For-
skningsmetoder, der nogen Sinde er udfundet, for sit Arbejde til Gavn for andre som for sig 
selv. Og Haabet om, at Psykoanalysen skal faa fast Fodfæste i den danske Verden, kan saa 
blive til rolig Afventen af de Medarbejdere, der vil tage fat paa at gøre det nødvendige” 
(1939-8).  
 
 
 

Kapitel VI: Krig og fred   
Ligesom køerne på marken har efterkrigstiden haft uendelig megen tid til at tygge drøv på 
den skam, som overgik Danmark den 9. april 1940. Det har imidlertid været nødvendigt med 
dette gumleri, for det er svært at sluge oplysningerne om, at sikringsstyrken på 54.000 mand 
blev liggende hjemme i deres kaserner, mens tyskerne besatte landet. Svært har det også væ-
ret at fordøje oplysningerne om, at en ødelæggelse af Aalborg Lufthavn ville have gjort be-
sættelsen af Norge til en umulighed. Weserübung, der var navnet på den tyske hærledelses 
planer for en besættelse af Danmark, kunne være blevet skrinlagt, dersom Danmark havde 
vist modstandsvilje, for tyskerne havde ikke mulighed for i længere tid at undvære de tropper, 
der skulle til, dersom en nedkæmpning af Danmark kom på tale.  
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 ”Det nytter ikke noget”, sagde Stauning i 1937, hvor han i en nytårstale klarlagde sin 
politik: ”Regeringen har på grund af landets karakter ikke kunnet skabe et egentligt forsvars-
væsen ligesom andre lande”. Det siges, at Stauning står som et fyrtårn i dansk politisk histo-
rie. Et fyrtårns opgave er at vise vej, mens kunsten for navigatøren er at holde skibet klar af 
farlige skær. Men er det fyrtårnet opgave at slukke al håb, svigte og prisgive landet. Stauning 
og Munch ledte landet frem mod besættelsen med bind for øjnene.   
 Om morgenen den 9. april 1940 besluttede et politisk flertal med de radikale og stats-
ministeren i spidsen at acceptere tyskernes krav. Stauning opfordrede i en radiotale til samar-
bejde og korrekt opførsel over for de fremmede, der, som det blev sagt, var kommet for at 
beskytte nationen. Ved et kabinetsmøde om morgenen den 9. april snerrede Kong Christian X 
ad den radikale udenrigsminister Peter Munch: ”Så fik De da ødelagt dette land”. Kongen 
havde stået alene med sit synspunkt: ”Et land, der ikke vil forsvare sig, tager skade på sin 
sjæl”. Hverken Sverige eller England havde så meget som overvejet at komme et land til 
hjælp, der ikke ville ofre noget for sin frihed. England havde derimod, selv om det stred mod 
al militær fornuft, gjort det klart over for Tyskland, at et angreb på Polen var ensbetydende 
med en krigserklæring. På et møde i folketinget den 8. april 1940 spurgte de konservative, om 
Danmark ville kæmpe, hvis det værste skulle ske. Munch svarede nej. Afslutningsvis sagde 
den socialdemokratiske ordfører Hartvig Frisch: ”Hvordan vil det blive bedømt ude i verden, 
når vi ingen modstandsforanstaltninger træffer, og hvorledes vil det stille vores land i fremti-
den?”. Efter nogle få måneders besættelse blev Erik Scavenius indsat som udenrigsminister, 
og resten af besættelsestiden måtte han bruge tiden på at rage kastanjerne ud af ilden for den 
politik, som Stauning og Munch havde ført i 1930’erne.   
 Virgil skrev i Æneiden, at enhver historie rummer en dyb smerte, kapitler af skam, der 
vil plage enhver eftertid. Sådan vil Danmarks strudsepolitik i 1930’erne bestandig stå som en 
skamstøtte. Politikerne traf deres beslutninger, fordi de mente, at krig ikke længere var en 
mulighed for det danske folk, og fordi de ville skåne deres landsmænd. Der var langtfra enig-
hed om det synspunkt. Således tilsluttede Gustaf Munch-Petersen sig kampen mod fascismen 
i 1938. Han skrev et brev hjem fra Spanien kort før sin død: ”Vi må lære den realitet, at det 
simpleste, som vort liv kræver, fordrer den største kamp og det største offer af os”. Andre 
unge danske mænd fulgte hans eksempel og skabte en modstandsbevægelse rettet mod den 
tyske besættelsesmagt, og det blev dem, der reddede Danmarks ære.  
 Den tyske besættelse af Danmark blev gennemført med en bogholders præcision. Det 
eneste overraskende var, at tyskerne ikke ønskede at blande sig i den danske stats anliggen-
der. De var ikke indstillet på at gennemtvinge en regering, der skulle bringe danske nazister 
til magten. Der var tale om en ”fredsbesættelse”, der blev ledsaget af en forsikring om, at 
Tyskland ville respektere de danske grænser. Også det var en overraskelse. Det blev betragtet 
som en lettelse, at Tyskland gennem en besættelse nu omsider anerkendte den grænse, der var 
blevet fastlagt efter folkeafstemningen i 1919.   
 Ud af vanæren voksede en national modstandsbevægelse. I begyndelsen var den ganske 
uanselig, men det blev for mange en nødvendighed at udfordre Stauning og Munchs nationale 
svigt. Det var under indtryk af sådanne svære forhold, at Næsgaard arbejdede. Det blev kun 
til en enkelt artikel i hele det første besættelsesår. Pressecensuren betød i det hele taget, at en 
del vrøvl forstummede, mens kvaliteten af det, der måtte siges, fik nye muligheder. Besættel-
se og begrænsning havde ansporet Næsgaard og gav naturligt nok hans kritik en ny retning og 
et nyt indhold. Nu var det slut med at skrive om seksuelle problemer, nu var det den nationale 
selvfølelse, der var udfordret. Han startede med en fordybelse ved at anskaffe sig Kierke-
gaards samlede værker. Og så gav han sig til at læse. Han læste De opbyggelige taler, de Fi-
losofiske smuler, om Sygdommen til døden og dagbøgerne. Han læste det hele, fra ende til 
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anden. Vi ved det, for han efterlod sig Kierkegaards værker fulde af understregninger, kom-
mentarer og æselører.   
 Næsgaards modtræk til den nationale skam kom i form af en bog, som forbløffende nok 
ikke blev forbudt af censuren. Den udkom i 1941 og var skrevet med udgangspunkt i en old-
græsk opfordring til selvbesindelse, og allerede i titlen klinger en trodsig triumf. Den henty-
der til Oraklet i Delfi med navnet Kend dig selv. Næsgaard ville ikke blot byde regeringens 
resignation trods, men også skrive den nazistiske herrekultur ned og imod. Bogen udkom i 
det værste krigsår, hvor landet tilmed var plaget af den hårdeste isvinter i mands minde, og 
mange mennesker led forfærdeligt. ”Hensigten med denne Bog”, skrev Næsgaard, ”er den at 
gøre den enkelte mere aktiv. ... Ved Aktivitet forstaar jeg ikke blot Virken. Mennesker kan 
være meget virksomme uden at være aktive, fordi Virksomhed kan sættes i Gang udefra, 
gennem andres Bestemmelser, men Aktivitet har sit Udspring i den enkeltes egne ener-
gikilder, og den omfatter derfor baade virksomhed og Oprindelighed” (1941-1, 7). Overalt er 
der hentydninger og stikpiller til den danske tilpasningsiver over for besættelsesmagten som 
for eksempel: ”Det skabende Arbejde ud fra egen Ledelse giver disse Mennesker en stærk 
subjektiv Virkelighed, baade i Udførelsen af Arbejdet og i Forventningen om, hvad de vil 
udføre i Fremtiden. ... Saa er der dannet Mennesker, hvis hele Arbejde er præget af Livets 
Arbejdsmaader. Disse mennesker er selvstændige i Tænken, i Vurdering, i Vilje som i Fanta-
si, fordi den fremmede Føring er skudt til Side, og Handlingerne bringes til Veje udfra denne 
Selvstændighed” (1941-1, 116). Besættelsesmagten følte sig imidlertid ikke truet og havde 
ikke de bekymringer som den danske lægestand.  
 ”Problemet er et Spørgsmaal om Personlighedens Dannelse” skrev han videre (1941-1, 
118). Man kunne rejse spørgsmålet, om dannelse var et relevant emne, når man var plaget af 
mangel på mad og tøj? I vinteren 1940-41 frøs Storebælt til, og man måtte transportere forsy-
ninger over isen med hestekøretøjer. Alt drejede sig om at få brød på bordet og brunkul i 
kakkelovnen, og måske er der ikke overskud til at tænke over personlig dannelse og national 
selvbevidsthed. Det var midt i denne armod at Næsgaards bragte sokratesfiguren ind i en dis-
kussion – denne mærkelige mand, hvis virksomhed blev et vendepunkt i filosofiens historie, 
fordi han drejede den filosofiske interesse væk fra verdens larm og opfordrede menneskene 
til at se dem selv som det egentlige problem. Men kritikerne var mere bange, end de var vre-
de, og deres frygt gjorde dem til et lydigt redskab for besættelsesmagten. For øvrigt hjalp 
Næsgaard modstandsbevægelsen ved at huse eftersøgte modstandsfolk. Hans bog blev ikke 
en salgssucces. Nu hvor han havde rettet opmærksomheden hen på andre forhold, var folket 
tilsyneladende stærkt optaget af det seksuelle. Der blev født et rekordstort antal børn i de før-
ste besættelsesår.  
 Næsgaard havde skrevet sin bog i et sprog uden akademisk terminologi og fodnoter. 
Med en ligetil og undertiden pågående energi søgte han at minde sine læsere om, hvilke mu-
ligheder de rummer i sig selv, og at de ikke havde nogen grund til at dukke nakken. Han øn-
skede at vække en længsel hos sin læser efter et mere ægte og naturligt liv og ikke blot over-
levelse i håbet om bedre tider.  
 Der kom reaktioner. En af dem fra religionshistorikeren dr.theol. Villiam Grønbæk. 
Han havde fået den tanke at undersøge, om det var muligt at lokalisere en dansk psykologisk 
tradition. Et tilforladeligt projekt i en svær tid, kunne man sige. Han startede sin undersøgelse 
med at spørge sig selv: ”Er der en dansk Linje i vor Psykologi?”. Han bladrede så lidt i de 
forskellige aktuelle udgivelser og nåede også frem til Næsgaards bog: ”Eller tag en Bog fra 
1941, Dr. phil. Sigurd Næsgaards Kend dig selv. Skønt – lad hellere være. Har man læst, hvad 
der staar paa Titelbladet, har man faaet nok. Et par Prøver: Hvordan faar man fuldt Udbytte af 
Livet? Forstoppelse og Seksualitet. Hvad er Rengøringsvanvid? Hvorledes opstaar Familie-
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vrøvl? Det er ikke dansk Psykologi. Det er ikke engang Dr. Næsgaard, skønt hans Billede 
pryder Titelbladet. Det er Sigmund Freud, Psykoanalysens Skaber” (Grønbæk, 1941). Hen-
visningen til Freud havde en særlig klang i disse år. Freud var jo jøde, og derfor var Næs-
gaards psykologi en ”jødisk” psykologi. Det kunne måske forklare, hvorfor Grønbæk mente, 
at krigstidens danskere ikke burde beskæftige sig med familievrøvl, forstoppelse og seksuali-
tet. Måske mente han, at det var udansk at beskæftige sig med den slags ting i en bog. Men 
når det kommer til stykket, var Kend dig selv måske slet ikke så dårligt et bud på en nutids-
dansk familiesyssel i begyndelsen af 1940’erne. Næsgaards psykologi var ganske rigtigt 
utænkelig uden Freud, men Grønbæk havde ikke blik for det danske eller for den sags skyld 
det græske i Næsgaards bog. Efter oplagstallene at dømme var læserne tilbøjelige til at følge 
Grønbæks råd, og salget gik snart i stå. I 1950’erne og 60’erne samlede usolgte eksemplarer 
endnu støv på hylderne i de københavnske antikvariater. 
 Næsgaard indførte en ny kategori i sin bog med udtrykket: den store stædighed. ”Vi 
begynder med at være oprindelige, men allerede i den tidligste Barndom tager Angrebene paa 
Selvstændigheden fat, og disse Angreb kommer fra den store Stædighed, der forplanter sig 
fra Slægt til Slægt gennem Opdragelsen. Den store Stædighed kommer fra de voksne og sø-
ger ind i Børnene, hvor den bygger et Lag af Livs- og Verdensanskuelser op, der først forvir-
rer Sindet for derpaa at give sig til at forstyrre andre Dele af Livsenheden mere eller mindre. 
Den store Stædighed slører Tanken, splitter Viljen, gør Vurderingen usikker og lammer Fan-
tasien. Den lærer Menneskene at diskvalificere sig selv. (...). Der er saaledes gode Grunde til, 
at vi forsøger at komme i direkte Forbindelse med Oprindeligheden i os, vi bliver derigennem 
aktive, vi befrier os for Fejlbygninger, der hidrører fra den store Stædighed, og vi finder Me-
ningen i Livet. (...) Kend dig selv er derfor i første Række en Udfoldelse af sig selv, ikke blot 
i Handling i legemlig Forstand, men ogsaa paa det aandelige Omraade, og dernæst en Viden 
om sig selv, hvad det Menneske er, som hver især er. Og dette sidste Kend dig selv er netop 
mulig, fordi der findes en Henstrømmen af alle Kræfter i vort Indre til de to Stofarter, der 
bygger al Erkendelse op, nemlig Begreber og Bevidsthed, ligesom den ydre Verdens Objekter 
har Mulighed for at sende Paavirkninger hen til de to Virkemidler. Opfattet og anvendt paa 
denne Maade bliver Arbejdet paa at kende sig selv til Livets Vej mod dets Maal, den fuld-
stændige Mening i Tilværelsen” (1941-1, 9). 
 Året efter udgivelsen af Kend dig selv blev psykoanalysen aktuel via en komedie med 
en freudiansk intrige som dramaets kerne. Det var en historie, hvor Næsgaards psykologi blev 
eksponeret og dens pointer tydeliggjort. Titlen producensterne ikke gjort sig umage med: En 
Herre i Kjole og hvidt, men man blev hurtigt klar over, hvad meningen var. I åbningsscenen 
følger kameraet en nydelig ung mand, der i den omtalte beklædning er i hastigt løb ud fra 
Københavns Rådhus i retning af en telefonkiosk. Han var på flugt fra sin egen vielse, som 
han havde fortrudt, og ville nu ringe til den, han virkeligt elskede. Snart erfarer man, at denne 
i gadebilledet noget usædvanlige påklædning var arbejdstøj for det unge menneske: Han var 
koncertpianist.  
 Manuskriptet til filmen var skrevet af Flemming Lynge efter en idé af Kai Berg Mad-
sen og var instrueret af Bodil Ibsen. I hovedrollerne sås Mogens Wieth, der spillede den ge-
nerte unge pianist ved navn Erik Rask. Bodil Kjær havde rollen som direktionssekretær Lilli 
Jensen, der ligesom Rask var ansat i Harders musikforlag. Direktøren for dette forlag, Niels 
Harder, spilledes af Ib Schønberg. Den fjerde hovedrolle var besat af Gull-Maj Norin, der op-
trådte som society- og verdensdamen Gloria Brandt, som havde fattet interesse for Erik Rasks 
kunstneriske uformåenhed, og som i den anledning etablerede sig som psykoanalytiker i den 
hensigt at afprøve psykoanalysens teorier. Rask tog ikke en beslutning, det overlod han til 
den initiativrige Brandt, og snart var en behandling i gang, og der udvikledes følelser imellem 
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analytiker og analysand, som snart sprængte rammerne for behandlingen. Rask blev imidler-
tid rask og kunne derfor spille frit og ugenert. Det var han naturligvis taknemlig over, og det 
kom til udtryk i en tiltrækning, som var ved at ende med bryllup. Men tilfældet brød ind i 
form af en lykkeskilling, som Rask havde fået af Lilli Jensen. Han tabte den under indledning 
til ceremonien og kom på andre tanker, og dermed er vi i handlingen fremme ved begyndel-
sen. Erik Rask og Lilli Jensen får hinanden, mens Gloria Brandt og Niels Harder fortrøst-
ningsfuldt ser til. 
 Genertheden som problem viste sig, da Rasks debutkoncert ender med, at han går i stå, 
og efterfølgende bliver han hængt ud i pressen som en fiasko. Nogle dage senere modtager 
han en opfordring fra Gloria Brandt til at komme til en samtale i hendes herskabelige lejlig-
hed i Vester Søhus. I samtalens forløb fortæller Fru Brandt, at hun har studeret indisk reli-
gionsfilosofi i Paris, og at hun nu var begyndt at læse Freud. Hun fortæller videre, at hun 
havde studeret antropologi i Wien hos professor Schrembech, der var en bekendt til hendes 
far, den i offentligheden kendte direktør Brandt fra cementfabrikkerne. ”Men psykoanalysen 
har hele min lidenskabelige interesse”, fortsætter Gloria Brandt, ”Ja, hr. Rask, jeg tror, jeg 
kan hjælpe Dem, jeg tror, at jeg kan løse Dem op. Der er for mig, ikke mindst efter at have 
set Dem, ikke tvivl om, at De er behersket af visse sjælelige fejlbygninger”. 
 Har man læst Næsgaards bøger, er man ikke i tvivl om, at disse psykoanalytiske fagud-
tryk var hentet fra Kend dig selv, hvor der står: ”En utrolig Mængde Mennesker gaar omkring 
med lammet Berøringssans, saa at de ikke tør føle paa Tingene. Mange kan ikke give et or-
dentligt Haandtryk, nogle næppe en Gang røre et Dørhaandtag. Under Analysen bliver Haan-
den atter levende, saa at den kan betjene de forskellige Stambegavelser i stedste stigende Om-
fang” (1941-1, 150). I filmen er der en scene, hvor fru Brandt lærer den unge mand at banke 
på en dør, så det kan høres på den anden side. Og man følger den generte Erik Rask, der un-
der fru Brandts kyndige vejledning efterhånden tager mere hånd om sin egen situation. 
 Filmen ansporede til debat, og en aften i februar 1943 kunne man komme til foredrag i 
Psykoanalytisk Samfund og høre Næsgaards fortolkning af den nye film. Mødet blev, som de 
fleste af den slags, afholdt på Borup Højskole, og Næsgaard talte for fulde huse. Hans tilhøre-
re blev ikke skuffede. De trofaste blev bekræftet i deres tro på psykoanalysen, og hans mod-
standere havde rigelig mulighed for at lade sig forarge. De mødte frem for at få stof til deres 
satiriske anmeldelser fyldt med ubevidste citater fra Kaj Friis Møller. En journalist fra Ber-
lingske Tidende berettede om mødet:  
 ”I Aftes ved halv-tyve-Tiden sneg jeg mig opfyldt af Mindreværdskomplekser gennem 
de mørke Gader ved Frederiksholms Kanal, og det lykkedes mig ret ubemærket at slippe in-
denfor i Borups Højskole, hvor Dr. Phil. Sigurd Næsgaard i Psykoanalytisk Samfund skulde 
tale om ”Apropos ”En Herre i Kjole og hvidt””. Der var totalt udsolgt, mange maatte staa op. 
Næsgaard indledede med inkvisitorisk at spørge, om nu alle havde set denne Film. Et Par 
skamfulde Fingre blev stukket i Vejret. Der blev derefter fra Talerstolen gjort Rede for, hvad 
Filmen handlede om, og det skal siges til Doktorens Ros, at han havde forstaaet selv de fine-
ste Poienter i Filmen. 
 Ser De, forklarede Dr. Næsgaard – Mogens Wieth generes af sine Afbrydere, og det 
bliver da Gull-Majs Opgave at befri ham for dem, saaledes at hans Stamdrift kan vise sig. Det 
lykkes hende ogsaa og det kan man fra psykoanalytisk Side kun være glad og stolt over.  
 Men hvorfor er Mogens Wieth saa genert? Det skyldes hans Opdragelse. Der er blevet 
sagt Fy og Føj til ham, som til saa mange andre Børn, og man har glemt, at Livet staar højere 
end Læren. Dr. Næsgaard kunde henføre en Del af dette Ansvar til forældrene. Især faderen 
har været en veg og svag Mand, han er under Tøflen og har aldrig kunnet indtage en fast 
Holdning. Og det har mærket Mogens for livet – indtil Gull-Maj faar befriet ham fra Dagligli-
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vets Fejlbygninger. Hun kalder Kærligheden i ham frem fra dens Fængsel, men gør en oplagt 
Fejl, som aldrig skulde kunne passere i det virkelige Liv. Hun forelsker sig i ham i Stedet for 
at lede hans Kærlighed hen til Bodil Kjær. 
 Ja, men var Mogens Wieth da ikke forelsket i Gull-Maj? spørger man naivt. Det var 
han nok, men det er kun det som Psykoanalytikeren kalder for Overføringskærlighed. Det er 
ikke den rigtige. Selv har Gull-Maj et stærkt erotisk Kompleks. Hun ved det bare ikke selv, 
ellers havde hun forlængst fundet sig en Ven. ... Kl. 21.30 fik de fleste Tilstedeværende Var-
me-komplekser og skyndte sig ud med dem” (unavngivet artikel, 1943).  
 Efter dette foredrag gik turen hjem gennem den mørklagte by. Det var ikke blot mørkt, 
men bidende koldt. Man undrer sig over, at folk trodsede både Hitler og vinteren for at høre 
Næsgaard tale om en herre i kjole og hvidt og hans komplekser. Hvorfor gik Næsgaard så 
stærkt i rette med, at fru Brandt forelskede sig i sin klient? Eller rettere, hvorfor gjorde han 
det til et kardinalpunkt i sin kritik? Næsgaard talte psykoanalytikerens fagsprog, når han ka-
rakteriserede den unge mands betagelse af fru Brandt som overføringskærlighed, men om den 
brydes ved analytikerens eller ved lykkeskillingens hjælp, det kan vel ud fra en kunstnerisk 
og symbolsk betragtning komme ud på et. Desuden må man lægge mærke til Gloria Brandts 
kommentar, da Erik Rask undskylder sin flugt fra vielseskontoret: ”Nej, jeg er da ikke vred. 
Jeg er glad! Nu er du fuldkommen befriet fra dit mindreværdskompleks”. Med denne be-
mærkning overlader hun Erik Rask til Lilli, og dermed synes overføringskærligheden afvik-
let. Keine hexeri.  
 I de år vidste alle i det frisindede miljø, at Gloria Brandts figur var bygget over forfatte-
ren og psykoanalytikeren Jo Jacobsen. Gloria Brandt var ligesom Jo Jacobsen forhenværende 
frue, og de levede begge et liv befriet for økonomiske problemer. Desuden havde Jo Jacob-
sen, ligesom Gloria Brandt, slået sig ned som psykoanalytiker, efter hun havde tilegnet sig 
psykoanalysens teknik ude i den store verden.  
 Det angreb, som tyskerne indledte i 1941 mod Sovjetunionen, blev fulgt op med en 
klapjagt på kommunister over hele det nazificerede Europa. I Danmark blev en række frem-
trædende kommunister arresteret og indsat i Horserød, deriblandt Hans Kirk og Scherfig. 
Næsgaard ydede de internerede en hjælp, som Hans Kirk sidenhen kvitterede for i en nekro-
log: ”Under besættelsen var dr. Næsgaard en trofast støtte for modstandsbevægelsen” (Kirk 
1956). Ifølge Preben Bichel ydede Næsgaard sit bidrag til modstanden ved at huse eftersøgte 
frihedskæmpere og bidrog med penge til den illegale presse.   
 Ingeniør Anders Jespersen fortæller, at han som ganske ung mand kom i forbindelse 
med Næsgaard i 1943. Jespersen havde læst Næsgaards bøger om psykoanalyse og skrev nu 
til mesteren selv om råd, og det blev aftalt, at han skulle påbegynde en analyse. Jespersen 
fortæller, at konsultationsværelset lå lige inden for hoveddøren til højre. ”Jeg var fascineret af 
alle de billeder, der hængte på væggene. Det var jo blomsten af den generations malere, han 
havde der. Jeg husker, at der var et af Bille, men også andre, vistnok også Jorn og et af Jørgen 
Nash. Næsgaard var kommunist om en hals. Jeg mener heller ikke, at han lagde skjul på det. 
Vi diskuterede også politik i timerne, og på den måde kom han ind til, hvad der var mit pro-
blem”.  
 ”Min far havde lært mig at spille skak, og jeg læste naturligvis, hvad der var af skaklit-
teratur, men far tævede mig alligevel hver gang. Så nedskrev jeg et par spil og tog dem med 
til Næsgaard. Han stillede hurtigt brikkerne op paa et neutralt brædt – uden tal og bogstaver – 
og flyttede sig lynhurtigt gennem spillet: ”Saa flytter De det, og saa Deres Far det o.s.v.”. Saa 
naaede vi frem til de afgørende træk. ”Hvad er De bange for?” spurgte han. ”Hans fordømte 
springere, de foraarsager kaos i min kongefløj”. ”Sludder”, sagde han, ”De sætter bare løbe-
ren her, saa kan han intet foretage sig ...”. Nu begyndte jeg at se psykologien i spillet og ikke 
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blot de konventionelle regler, og der aabnede sig et helt nyt billede for mig: Far fortalte mig 
jo, hvad han aldrig havde sagt med rene ord, hvad hans hemmelighed var for succes i livet og 
forretning: Det var simpelthen en haarfin balance mellem initiativ og forsigtighed”. Året efter 
måtte Jespersen vende tilbage til Odense, hvor han kom fra, og analysen blev nu fortsat pr. 
brev. Efter krigen fik Jespersen ansættelse som ingeniør i Skotland. Jespersen nedskrev sine 
drømme og sendte dem til Næsgaard, der skrev tilbage og berettede om sine tolkninger og 
kom med opfordringer til Jespersen om at komme i gang med at folde sin mandlighed ud. 
 ”Jeg kan abstrahere fra alt – kun ikke fra mig selv”, skrev Søren Kierkegaard. Det lyk-
kedes imidlertid en gruppe af malere at abstrahere - også fra dem selv. Dette anslag mod tra-
ditionel billedkunst var begyndt ude i den store verden som en kamp om virkeligheden og 
endte med den spanske borgerkrig i slutningen af 1930’erne. Den nye billedkunst blev i 
Tyskland ikke afvist fordi den ikke lignede den materielle virkelighed, men fordi den ikke 
afspejlede den tyske folkesjæl: for den tyske folkesjæl var ikke abstrakt. Herhjemme slog den 
abstrakte kunst først igennem efter besættelsen. Og da havde man travlt med at tilsløre skam 
og det var de abstrakte billeder velegnet til. Endnu mens besættelsen stod på så censuren bort 
fra entartete kunsten: de abstrakte kunstene fik lov til at passe sig selv. ”Når verden rystes af 
voldsomme forandringer, som skaber frygt, bliver malerkunsten præget af et forsøg på at 
skabe afstand, ved for et eksempel at udtrykke sig abstrakt”, skrev Wilhelm Worringer. Han 
anvendte et begrebspar, ”abstraktion” og ”indføling”, på en sådan måde, at når der er harmoni 
i verden, er det naturligt at åbne sig og være indfølende og forstående. Og det synspunkt vir-
ker umiddelbart rigtigt, når man tænker på billedkunstnere som Ring og Brendekilde og deres 
arbejder fra begyndelsen af det 20. århundrede. Når verden rystes af voldsomme forandrin-
ger, som skaber frygt, bliver maleriet til gengæld præget af afstand, det vil sige abstraktion. 
For så vidt kan man opfatte de abstrakte maleres kunst, og spørgsmålet er jo, om man kan 
aflæse disse forhold i kunstværkerne af Asger Jorn, Eigil Jacobsen og Karl Henning Petersen.  
 Mogens Andersen var en af disse malere og havde allerede som ung mand stiftet be-
kendtskab med Næsgaards psykoanalyse via studiekredse i 1930’erne. Siden udviklede An-
dersen et venskab med Ole Næsgaard, og det åbnede for et nærmere bekendtskab med det 
næsgaardske hjem i Upsalagade. Mogens Andersen skrev i sit erindringsværk Ungdomsrej-
sen, om sit indtryk af familien Næsgaard, som han lærte dem at kende i tiden efter besættel-
sen. Stærkt i erindringen stod en bemærkning af Anna Næsgaard: ”Jeg holder meget af dig, 
Mogens, men dine billeder”!  
 Anna havde imidlertid forudsætninger for at forstå Andersens billeder. Det var ikke kun 
krigstidens skamfuldhed, han gav udtryk for i sine billeder. De bar præg af virkelighedsopfat-
telse, hvor håbet kæmper mod det fatale mørke. Morgenrødens lyse håb trådte frem i hans 
billeder som antydninger, mens billedfladen var domineret af en natmørkesort voldsomhed. 
Der er noget dystert og truende over Andersens billeder, hvor de store sorte plamager synes at 
true med at kvæle ethvert lysglimt. For så vidt forholdt Mogens Andersen sig til tiden. Leif 
Panduro udtrykte en tilsvarende pessimisme i romanen Høfeber: ”Hans kærlighed til naturen 
gaar ad andre veje, den direkte giver ham høfeber”.  
 I december 1996 besøgte jeg Mogens Andersen i hans hjem i Hellerup. Her boede han i 
Willumsens gamle atelier, og det var Andersens opfattelse, at netop dette værksted var det 
bedste kunstværk, Willumsen havde skabt. Flere af den gamle mesters skulpturer stod der 
endnu og virkede monumentale i det vældige rum. Mogens Andersen og jeg sad midt i det, og 
rummet og kunstværkerne fik mig til at føle en lidenhed, der fandt lindring i den varme te, 
som hans kone havde serveret for os. Jeg var kommet for at høre ham fortælle om sin tilknyt-
ning til den næsgaardske familie, og Andersen fortalte gerne om den familie, som havde be-
tydet så meget for ham. Han havde det i grunden ligesom Wimmer: Teorierne var gode nok, 
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men det var ikke muligt at bruge dem i praksis. ”Nej, jeg tolker dem ikke, det kan jeg slet 
ikke”, fortalte Andersen. ”Man maler bare. Det kommer indefra, og det kan ikke nytte at 
spørge mig om, hvad det betyder”: Kunstneren og politikeren udlægger virkeligheden for os, 
som han skaber den, mens analytikeren dissekerer kunsten i et forsøg på at forstå den. 
 Mogens Andersen var ikke i tvivl om, at det var Næsgaard, der var den egentlige igang-
sætter for den senere så navnkundige kunstnersammenslutning: Cobra. Den blev stiftet i sep-
tember 1948 på en café i Paris af Caonstant, Dontremont og Jorn. Der blev udarbejdet et ma-
nifest, der var præget af en stærk antiautoritær indstilling, der gør det naturligt at se Cobra 
som en videreførelse af 1930’ernes antiautoritære bevægelse. Cobra tog form af en radikali-
seret kunstnerisk praksis og selvopfattelse, der var præget af en absolut modstand mod enhver 
organisering eller institutionalisering: ”Vi mener, at et organisk eksperimentelt samarbejde, 
som undgår alle sterile og dogmatiske teorier, er den eneste vej til at fortsætte den internatio-
nale aktivitet. ... Vi har kunnet konstatere, at vor måde at leve på, at arbejde og føle på var 
fælles: Vi udstrækker den til det praktiske plan og nægter at indskibe os i en kunstig enheds-
teori” (Thorsen 1991, 99). Cobra viser sig at være et akronym, sammensat af forbogstaverne i 
COpenhagen, BRuxelles, Amsterdam. Jens Jørgen Thorsen (1932-2000) skrev: ”Hermed 
havde en dansk tendens sejret om at kunsten måtte følge de allerfrieste veje. ... Det var det 
danske brud med surrealismen: man dyrkede fantasiens spontane kunst ... Med sit forsøg på 
at forene det folkelige eventyr med den moderne fantasi bar COBRA ved til det europæiske 
farvebål, som i 1950’erne forsøgte at brænde al autoritær formalisme” (Thorsen, 112). Kriti-
kere og godtfolk mumlede i skæget om, at de abstraktes værker måtte være udtryk for private 
frustrationer. Vi nærmer os her et gammelt stridspunkt i spørgsmålet om kunstnerens forhold 
til sit værk. Mange syntes i praksis optaget af at lære kunstneren at kende for ad den vej at 
kunne forstå værket. Andre mente, at værk og kunstner må forstås som to adskilte ting, og at 
det er en utilgivelig fejl at reducere værket til manden. Næsgaard havde ingen skrupler i den 
henseende og kunne utvivlsomt have fundet støtte hos Sainte-Beuve, en kendt fransk kritiker 
fra slutningen af det 19. århundrede: ”Indtil det tidspunkt, hvor man har stillet sig selv et vist 
antal spørgsmål angående en forfatter, og har besvaret dem, det være sig for sig selv alene 
eller meget lavmælt, kan man ikke være sikker på at have fattet ham fuldt og helt, endskønt 
spørgsmålet kan virke ganske fremmende for naturen af hans bøger”. Næsgaard opfattede de 
abstrakte billeder som konkrete udtryk for kunstnerens ubevidste sjæleliv.  
 Den abstrakte malerkunst blev således forbundet med det ubevidste og kunne opfattes 
som en udtryksform, der røbede ubevidste ønsker på samme måde som fortalelser og fejl-
skrivninger. Næsgaard fandt, at kunstnerne uvilkårligt røbede deres fejlforvaltninger i værkerne, 
og at man ved at studere dem kunne nå til bevidsthed om, at den kunstneriske proces også var 
udtryk for en personlig udviklingsproces.  
 Det er bemærkelsesværdigt, at Asger Jorns billeder er fulde af brutal udtrykskraft. Her 
var ingen resignation, kun en smittende umiddelbar naturkraft og styrke. For Egill Jacobsen 
syntes virkeligheden derimod at være noget, som man i virkeligheden ikke ved, hvad er. Hans 
maskebilleder betjener sig på en gang af en af- og tilsløring i forhold til verden, og man kommer 
uvilkårligt til at tænke på vore fjerne forfædre, når man ser et maskebillede af Jacobsen. Ved 
maskernes hjælp kunne man for en stund blive en anden og således komme ud af sig selv. Vore 
forfædre siges at have iført sig masker med skrækindjagende udtryk for at skræmme de onde 
ånder. Desuden dansede de for i ekstasen at komme i kontakt med det guddommelige. Er man 
således ude af sig selv, er man jo også i en vis forstand fri for sig selv. Romerne kaldte sådanne 
masker for persona. I vor tid er masken en del af personligheden. Var det mon den erkendelse, 
Jacobsen forsøgte at male sig til? 
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 Næsgaards kunstteori havde allerede i 1929 udtryk en påfaldende lighed med Picassos 
manifest da han skrev: ”Man fødes Psykoanalytiker ligesom man fødes Kunstner, og mange 
har mistet deres Evne til at analysere, naar de er voksede op, ligesom de har mistet deres 
kunstneriske Evner” (1929-9). Ved at lytte til sit indre har man mulighed for påny at komme i 
kontakt med sine skabende evner, hvis fejlforvaltningerne ikke har blokeret for den frie ud-
foldelse. Kunstneren skal derfor ikke føle sig bundet af en beskrivelse af den ydre virke-
lighed, men skal først og fremmest give udtryk for det indre. Som i eksemplet med fru Witt-
Hansen bliver den kunstneriske proces dermed samtidig til en helbredelsesproces. Overjeg’et, 
der er repræsentant for de ydre undertrykkende magter, skal derfor bekæmpes. Helbredelsen 
kommer til veje ved at bryde overjeg’ets magt. ”Vi kender fra Ansigtet, hvorledes de forskel-
lige Stamdrifter og Afbrydere kan skaffe sig Udtryk her. Ansigtet forbliver det samme, men 
forandres alligevel til et nyt, for hver Drift eller Driftblanding, der kommer frem i det. Vi ser 
det snart opladet med Aggression, saa at Øjnene lyner og Huden bliver rød, snart med Angst, 
snart med Smerte, eller det er den erotiske Drift, der ordner dets Udtryksmidler for at naa sine 
Maal. Paa samme Vis strømmer Drifterne ud gennem Kunstnerens Hænder over i Farverne, 
som vælges og anbringes paa Lærredet, og hver Kunstner har sin særegne Sammensætning af 
Drifter, som han lader komme til Orde her. Prøv for Eksempel at sammenligne Billeder af 
Freddie og Asger Jorn for at se, hvem af de to der bruger mest Aggression i sine arbejder” 
(1943-1, 52). 
 ”Den abstrakte Kunstner er et Menneske, der helt og holdent søger at stille sig paa Sjæ-
lens og Drifternes Side, for at han derigennem kan komme til at udtrykke det menneskelige 
Indre i sin Renhed, i virkelige Beskaffenhed uden Iblanding af fremmede Hensyn. Han forsø-
ger at faa sine Drifter til at vælge Materialer, der ikke faar nogen som helst anden Opgave 
end den at lade sig fylde af Drifterne, saa at Kunstobjektet bliver det renest mulige Udtryk for 
hans Kræfter ... Rum, Farver og Lys ophører gennem hans Arbejde med at være Fremstilling 
af en objektiv Verden for at blive Udtryk for det menneskelige Indre. Førerdriften begynder 
at ordne et Stof, Stivnedriften giver det faste Linier, Aggressionen fjerner alle Modstande, og 
Kærligheden fylder det med al den erotiske Varme, som den ejer. Formdriften øser af sine 
Rigdomme ud i det, der er ved at blive til, og Forandringsdriften varierer fra Punkt til Punkt 
over den hele Billedflade. Sjælen sender sin magiske Virken hen gennem det hele Værk, til 
det har Eventyrets Lethed” (1943-1).  
 Erik Thommesen skrev engang i et brev til Ejler Bille: ”Den abstrakte kunst eller endnu 
bedre – den drift i kunstnerne, som i vor tid har skabt den abstrakte kunst, er i sig selv et brud 
med alle fordomme – en drift mod det almenmenneskelige og samtidig en protest mod den 
ydre kunsteneriske form” (Jespersen 1991, 110).   
 I 1929 havde Malene Klein bemærket, at hun i analysen af børn ”hele tiden så, hvordan 
destruktive ønsker efterfulgtes af reaktive tendenser, at det at tegne og male bruges som mid-
del til at restaurere mennesker”. Klein observerede, hvordan børn kunne ødelægge deres lege-
tøj med en voldsom kraft, og hun tolkede det som udtryk for en frigørelsesproces rettet mod 
forældrene. Efterfølgende forsøgte børnene at reparere de destruerede billeder. Hun skabte på 
den baggrund den teori, at ethvert menneske har det som en universel opgave at frigøre sig 
gennem en destruktiv proces for efterfølgende at genoprette og genskabe det indre billede af 
moderen, dersom det skal lykkes at nå frem til en følelsesmæssig balance.  
 Er det mon en sådan proces, man stilles overfor, når man ser et lærred malet af Jorn? 
Han kunne som Picasso have sagt, at enhver kreativitet først og fremmest er en destruktiv 
handling. Under alle omstændigheder var der ikke så meget andet i spil. Den nuancerede op-
fattelse, det sammensatte udtryk, som man finder hos en maler som L.A. Ring, var der ikke 



122 
 

  
plads til. Her var der ingen generationsmodsætning. Jorn derimod gik til yderligheder, og alt 
hos ham var udtryk for modsætningsforhold.   
 Mange kunstnere kom i de år i Næsgaards konsultation i håbet om at kunne forløse 
deres talent via en psykoanalyse. Det var ikke blot malerne, der var repræsenteret. Ganske 
mange musikere fandt også vej til Næsgaards konsultation, og flere af dem endte med at ud-
danne sig til psykoanalytikere. Det gjaldt for pianisten Fritz Rasmussen, der tidligt afbrød en 
lovende karriere som koncertpianist og blev psykoanalytiker. Næsgaard uddannede også 
solofagotist Berl Botschinsky og Tage Højby Nielsen, der var komponist. 
 En af de få malere, der ikke kom i analyse hos Næsgaard, var Ejler Bille. Til gengæld 
kom et af hans billeder på briksen. Næsgaard havde købt et, som hang i hans konsultation. 
Bille har i et interview 13. januar 1994 fortalt om sine oplevelser:  
 ”Der er den periode omkring Linien, for da hørte vi meget på Næsgaards foredrag på 
universitetet. Så købte han billeder af os. Han købte et billede af mig blandt andet, kan jeg 
huske. 
– Han har analyseret flere af Deres billeder. 
– Ja, det har han. Men jeg kunne ikke rigtig forstå dem, det var nu meget spændende allige-
vel. Det var jo en tid, hvor psykoanalysen kom til at betyde noget, en form for frigørelse, i 
hvert fald for kunstnerne. Det var et meget stærkt brud med Grønningen. Det var jo det, at 
den abstrakte kunst dengang og senere den abstrakte ekspressionisme med Egill Jacobsen for 
eksempel, der var meget ivrig og vældig interesseret i Næsgaard. Jeg talte også meget med 
ham. 
– Gik De selv i analyse hos ham? 
– Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg tror nok, at Egill Jacobsen gjorde det. Jeg kom meget til de 
møder og snakkede meget med ham. Vi diskuterede, han var et meget levende menneske. 
Han gik jo ind i en dialog. 
– Han var til at tale med? 
– Ja, i høj grad. Jeg sagde engang til Næsgaard: ”Ser du ikke på et billede, ganske som vi 
andre gør. Om det nu har den udstråling, som gør, at det er god kunst. Det svarede han ikke 
rigtigt på, for analysen betød kolossalt meget for ham. Men det måtte det jo alligevel gøre, for 
ellers havde han vel ikke købt et billede af mig. Jeg blev overrasket over det, og så kunne det 
jo ikke bare være for at analysere, for det var det for dyrt til, også dengang. Det var en kunst-
nerisk interesse, han havde. Men jeg kunne godt lide ham, han var en mand med en stærk 
personlighed”. 
 Nogle år senere offentliggjorde Næsgaard sin analyse af det billede, han havde købt af 
Bille: ”Analysen vil kunne finde et stort hjerte, hvis spids vender nedad og findes omtrent i 
midten forneden af maleriet. Et meget mindre kagehjerte findes til højre for det store, dets 
spids mangler. Psykoanalytikeren vil kalde disse to figurer for mor og barn. Øverst til højre i 
det store kagehjerte findes en stor penis med rødt hoved og testikler, og en begærlig mund, 
formet af ryg og nakke af en fugl, søger at optage denne penis. Psykoanalytikeren finder her 
et vældigt udtryk for den orale erotik hos kunstneren. Den begærlige mund hører til et hoved, 
siddende på en krop, der er skjult i en barnekjole, som et suttebarn kan have som klædning. 
Kroppens holdning viser hen til, at barnet lægges til brystet, der er symboliseret ved penis. 
Svarende til denne vældige fremhæven af den orale erotik finder analysen i venstre side af 
billedets hjerte en tynd mand, klædt i kort skørt, med barnets baghoved som hoved. Men dette 
hoved er et dødningehoved. Iagttagelsen af mandens krop viser os denne som en rejst penis 
med døden tronende på sin spids. En trussel om dødsstraf hviler over rejsningen af penis, og 
kunstneren har derfor sendt sine erotiske drifter over i et barnligt seksualstadium, der skulle 
være forladt for længst. Kunstneren aner intet om disse udtryk, de er blevet til under udar-
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bejdningen af maleriet, uden at han har mærket det. Ingen kritiker har set dem. Hans skaben-
de kræfter har imidlertid placeret sig begge steder, i den begærlige mund, der søger fars pe-
nis, som han har set, mens han var lille barn, og i den rejste penis. Kræfter har arbejdet her 
tusinde gange, førend de strømmede ud i farverne, i former og lysninger. Der er mange andre 
dele i værket, som analysen kan føre tilbage til de skabende kræfter, men de valgte momenter 
er tilstrækkelige til at illustrere fejlforvaltning og naturlig forvaltning i arbejde hos en maler, 
kæmpende med hinanden om vejene til udtryk” (1954-11).  
 Det var tekster af denne art, der fik mange mennesker til at ryste på hovedet. For så vidt 
var billedkunsten mere afslørende end musikeren, hvor fejlforvaltningerne er mere simple, 
som vi så det hos pianisten Rask. Næsgaard havde på et tidspunkt en klient ved navn Axel 
Petersen, der var dirigent. Han stod engang over for en stor kunstnerisk udfordring, der voldte 
ham store problemer. Og han følte en stor forlegenhed og usikkerhed ved at skulle påtage sig 
opgaven. Petersen fortæller da, at Næsgaard skulle have opfordret ham til at gå hen og hore 
med det orkester. Den påvirkning, der udgik fra Næsgaard, blev bearbejdet forskelligt af de 
forskellige kunstnere. Nogle lagde vægt på det antiautoritære aspekt ved Næsgaards verdens-
billede, som Asger Jorn og Jørgen Nash. Andre lagde vægten på den næsgaardske fejlforvalt-
ningsteori som Mogens Andersen og Egill Jacobsen. Endelig var der en gruppe, der lod sig 
fascinere af den næsgaardske symbolik. Det var kunstnere som Ejler Bille, Henry Heerup og 
Carl-Henning Pedersen. 
 Malerkunst ville ikke være kunst, om ikke den havde et publikum. Hvis et abstrakt ma-
leri er udtryk for en virkelighedsoplevelse, kunne man med en vis rimelighed forlange en 
redegørelse for, hvilken virkelighed det drejer sig om. Hvis det abstrakte maleri er udtryk for 
en fortolkning af tilværelsen, burde man kunne rejse spørgsmålet om, hvad det er for en til-
værelse, det drejer sig om. Det abstrakte maleri synes at savne en kode, der kan åbne til det 
almene. Mystikken bunder måske i, at realiteterne altid ofrer sig til fordel for illusionen. Bil-
ledets opgave er måske simpelthen den at fylde et lærred på en smagfuld eller chokerende 
måde. ”Billedet”, hedder det i et af de tidligste ekspressionistiske kampskrifter, ”er fladens 
skønhed. Det har ingen forgrund og ingen baggrund. Enhver fremstilling af et legeme på fla-
den er illusion. Al illusion, også den optiske, er ukunstnerisk”.  
 Udtrykskraften hos brødrene Asger Jorn og Jørgen Nash blev ikke dæmpet af angsten 
for at blive karakteriseret som degenereret af besættelsesmagten. Det var, ifølge Troels An-
dersen, Næsgaards frihedsidé, der blev den teoretiske og moralske baggrund for dem. Fore-
stillingen om, at alle hæmninger kunne ryddes helt af vejen, blev som et sesam for dem. 
”Æstetikkens væsen er den ubetingede og umiddelbare interesse eller den spontane reaktion”, 
skrev Asger Jorn i sin bog Held og hasard. Det blev til en protest, der fejede enhver indven-
ding af bordet. Naturligvis afskyede de den nazistiske kultur med dens konformisme og 
kitsch og var oprevet over, at Emil Nolde havde fået maleforbud. ”Kunstnerens interesse kan 
ikke begrænses til et enkelt felt, han maa søge ”den højeste erkendelse af alt”, af helet og dets 
detaljer. Intet kan være ham helligt, fordi alt er blevet betydningsfuldt for ham. ... Det vi ejer, 
og som er vor styrke, er vor glæde ved livet, vor interesse for livet i alle dets amoralske af-
skygninger” (Jorn 1941). 
 Når Asger Jorn skrev, brugte han sproget på samme måde som farverne i sine tuber. 
”Billedkunst og skrift er det samme” (Jorn, 1944). Der var noget påfaldende analt over Jorns 
udtryksform: Han så at sige trykker sine sætninger ud, på samme måde som han trykker far-
verne ud af tuben og smører dem op på lærredet. Man får indtryk af, at han kastede sig over 
lærredet for at påtvinge det med en rasende energi. Farverne klaskes oven i hinanden, dog 
ikke helt uden hensyn: Der skal være plads til alle farver, og derfor skubber de ofte gemytligt 
til hinanden som våde passagerer i en overfyldt sporvogn. Han har en overbevist modvilje 
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uden lydhørhed over for orden og struktur. Hans maleri er skabt i en bevidst idé om det ube-
vidstes spontanitet og en tilsidesættelse af bevidsthedens krav om struktur. 
 Når man ser et billede af Jorn og lader sig mærke med den intense, koloristiske ud-
trykskraft, så har man samtidig en fornemmelse af det kraftfulde i det næsgaardske univers. 
Sjældent har der været en så stærk og vedblivende overensstemmelse mellem lærer og elev 
som mellem Næsgaard og Jorn. Sidstnævnte skrev en del år efter Næsgaards død: ”Faa kul-
turpersonligheder har været så vanskelige at vokse ud over, uden at fornægte arven, som net-
op Sigurd Næsgaard” (Jorn, 1964).  
 Egill Jacobsen havde søgt sin inspiration i Næsgaards bog Objekttilknytningen, hvor 
maskebegrebet diskuteres. Idéen er den, at alle mennesker bærer en maske, og bag denne 
befinder det egentlige og sande menneske sig. ”Det rigtige er som en maske, og bag denne 
finder man spirerne til den egentlige menneskelighed”. I 1938 malede Jacobsen et maleri, 
som han kaldte Objektspaltning. Jacobsen fortæller: ”Jeg fortsatte med at male selvportrætter, 
det ene efter det andet. I løbet af efteråret og vinteren ændrede de sig og blev mere sum-
mariske og abstrakte, fordi farven fik en stadig større rolle, og som en lang og glidende over-
gang udviklede selvportrætterne sig til maskebilleder” (Jespersen, 1991, 44). Jacobsen fortæl-
ler desuden, at han som ung studerende på akademiet havde været meget splittet og nervøs, 
og at han slet ikke kunne indordne sig under forholdene. I 1936 søgte han hjælp hos Næs-
gaard, og den relation, der opstod, udviklede sig under indflydelse af Jacobsens erindringer 
om faderen, der var blevet udsat for drillerier og forfølgelse. ”Jeg vil aldrig glemme den uret-
færdighed, han blev udsat for” (Jespersen 1991, 8). I relationen til Næsgaard blev det muligt 
for Jacobsen at sætte sig ud over bekymringen for faderen, og dermed blev det muligt at åbne 
for et egentligt faderopgør, som fik karakter af en vrede mod en far, der ikke havde haft over-
skud til sin søn: ”Vi opdagede, at Næsgaard ikke forstod selve det kunstneriske sprog. Når en 
psykolog i sine analyser går ind på det kunstneriske område, må han også have forståelse for 
det kunstneriske sprog, og det havde Næsgaard ikke. Han låste billederne fast til ganske be-
stemte symboler og mente, at farverne var udtryk for ganske bestemte egenskaber. Han tog 
ikke hensyn til, hvordan symbolerne var malt, og nåede aldrig frem til det egentlige billed-
sproglige. For ham var kunsten reduceret til et psykoanalytisk problem, som fik ham til at 
overse de kvalitetskrav, som var det væsentlige for os, og derfor fjernede vi os efterhånden 
fra ham”. Hvor meget Jacobsen havde at frigøre sig fra, og hvordan han selv oparbejdede en 
evne til at lytte og mærke, får man indtryk af, når man læser følgende: ”For at nå en udfoldel-
se må jeg bryde alle vaner ned. Jeg må male i en tilstand af oprigtighed og have en følelse af, 
at jeg svarer åbenbart og lyttende på maleriets mange spørgsmål, og at hvert eneste strøg er i 
rapport med dybere lag i min natur. Jeg må være i billedet med hele mit jeg og har svært ved 
at stå udenfor som en køligt-korrigerende iagttager” (ibid., 74). ”Men han (Næsgaard) stimu-
lerede min interesse for psykoanalyse og psykologi”, skriver Egill Jacobsen, ”og han var med 
til at åbne mine øjne for det ubevidstes betydning. Værdien af Næsgaards indsats lå på det 
menneskeligt frigørende plan, og det var naturligvis en hjælp til en kunstnerisk frigørelse” 
(ibid., 41).  
 I 1948 fik Næsgaard en ny analysand fra gruppen af kunstnere. Det var Carl-Henning 
Petersen, der siden udgav et erindringsværk. Det blev skrevet af Anne Wolden-Ræthinge som 
ghostwriter. Det er den eneste erindringsbog, jeg har læst, hvor alt foregår i nutid: ”Det er i 
1948, da jeg går i psykoanalyse hos Sigurd Næsgaard. Da er analyse pludselig blevet moder-
ne, og man kan bytte sig til analysen for sine malerier. Kvaliteten i billedet ligger i dets sek-
suelle budskab – Freud, selvfølgelig. Vi er nogle stykker der benægter at den kunstneriske 
kvalitet kan ligge i et erigeret lem, men Næsgaard læser billederne ud fra den forudsætning. 
Derfor interesserer han sig særligt for abstrakte billeder, for der er trods alt et større puslespil 
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at tage fat på end i de naturalistiske billeder. Og kan man se at der er et samlejeklimaks, er 
det et meget, meget fint billede. Jo de dér psykoanalytikere får mange fine billeder for vores 
timer. … I hvert fald lærer vi noget om Freud og om psykoanalyse og om drømme. Det kan 
man da ikke blive dummere af. Jeg lærer også, at man skal være meget agtpågivende, før man 
begynder at helbrede en kunstners neuroser. Det fantastiske er jo, at på trods af sin neurose, 
skaber kunstneren ud af et overskud” … ”Jeg går først hos en elev af Næsgaard. Jeg husker 
ikke navnet, men han er dyrlæge og jeg skal fortælle ham om mine drømme. Men hver gang 
jeg kommer derop, så har jeg stadig det dér med, at jeg begynder at le af bare generthed og 
ikke kan stoppe igen: Når jeg har siddet der i fem minutter og fortalt om mig selv, begynder 
det og jeg kan ikke standse den, og jeg må holde op, for han bliver selv genert. Ærligt talt 
trænger han selv til en ægte latter, for han tager senere livet af sig. Jeg kommer til at gå hos 
Næsgaard selv, og da synes jeg jo nok, at begynder jeg også at le hos ham, er det ikke så 
godt. Jeg tænker: nåja, jeg vil nu alligevel skrive drømmene ned, og jeg læser op mens han 
sidder og gaber. På nippet til at falde i søvn. Men jeg får da afleveret den kunst, han skal ha-
ve, og så rejser jeg i øvrigt til Island, og så er den historie slut”. 
 Gentagelse af motiverne synes at være afgørende i Carl-Henning Petersens værk. Det 
har undertiden et moment af tvang over sig på samme måde som maskemotiverne i Jacobsens 
værk. I mere end en menneskealder malede Carl-Henning Petersen sine fabelfugle nærmest i 
en slags seriefremstilling. Et billede malet af Carl-Henning Pedersen fra denne periode, som 
er gengivet i Serbers kunstbog fra 1948, hedder Mennesker i blaat Landskab, og i det billede 
kan man fornemme overgangen fra det konkret sanselige til det abstrakte: Et fornøjet menne-
skebarn med ganske små vinger er optaget af mødet med denne verdens genstande såsom 
skibe og huse, der på chagalsk facon svæver mellem hinanden foran barnet. Bag barnet står 
moderen, der er udstyret med glorie og en lille penis. Man kunne få den tanke, at det er dette 
barn, der er grundformen for de senere fabelfugle, mens den penisbærende moder fortoner 
sig.  
 I De fabulerende eventyrbilleder (Jespersen, 1991, 77) søger Carl-Henning Pedersen på 
en gang væk og ind i den narcissistiske inspiration og finder en udtryksform, der konvergerer 
med tankegangen i det, man i middelalderen kaldte Universalia sunt realia. Det er derfor hel-
ler ikke så mærkeligt, at Carl-Henning Petersen fik til opgave at skabe en glasmosaik til Ribe 
Domkirke, og hans alegoriske fuglemotiver indgår i kirkerummet på samme måde som mid-
delalderens fantastiske kalkmalerier, der forestiller trolde, hekse, djævle, der forsøgte at for-
føre den fromme kirkegænger og forstyrrede hans rene tankegang. Måske skal man opfatte 
Carl-Henning Petersens fuglevæsner som udtryk for et forsøg på at forholde sig til den tvivl, 
angst og svævende tanker, som også middelaldermennesket måtte døje med. Under alle om-
stændigheder synes hans maleri at appellere til den opfattelse, at sanserne spiller en under-
ordnet rolle, mens symbolet blev det afgørende led i en alegorisk fortælling. Mens Asger Jorn 
med stor flid havde arbejdet på en sanseliggørelse af sjæl og drifter, får man den opfattelse, at 
Carl-Henning Petersens ambition var at binde angsten i sine alegoriske kompositioner. Det er, 
som om han på den måde instinktivt reagerede mod Næsgaards brutale sansemæssige renæs-
sance. Det har virket voldsomt, at Næsgaard afslørede billedernes skjulte blasfemiske og ero-
tiske motider, og man forstår, at Carl-Henning Petersen modsatte sig Næsgaards fortolknin-
ger.  
 I de år var Næsgaard og Asger Jorn tæt forbundne, hvilket kommer til udtryk i en for-
veksling. Det drejede sig om en artikel af Næsgaard, der fejlagtigt blev udgivet i Asger Jorns 
navn. Den blev publiceret Serbers kunstbog: Interessant Nutids-Kunst fra 1949. I en lille no-
tits i Berlingske Tidende den 10. februar 1949 kunne man læse: ”Artiklen med en Analyse af 
et abstrakt Billede i Serbers Kunstbog, er fejlagtigt af Kunstbogens Redaktør signeret med 
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Jorns navn. Artiklen var altså skrevet af Dr. phil. Sigurd Næsgaard”. Der kom også et korrek-
tiv i selve tidsskriftet (1948-3).  
 Næsgaard havde gjort sig tanker om udviklingen: ”Naar den abstrakte Kunst her i Lan-
det har formaaet at undgaa Surrealismens Skæbne for tværtimod at blomstre nu, mens denne 
tager af, saa beror det sikkert paa, at den har modtaget Psykoanalysen i en Form, som ikke 
paalægger den enkelte nogen som helst Pligt, og som ikke angiver nogen som helst Metode, 
der maa bruges. Derfor naturligvis heller ikke Arbejdsmaader, der bringer den enkelte til at 
bruge Impulserne fra det syge ubevidste fremfor at bruge dem, der strømmer op fra det sunde 
ubevidste”. ... ”Der er ingen Tvivl om, at Surrealismen har været en revolutionær Bevægelse. 
Den havde været en revolte mod det bestående samfund, samtidig med at den forsøgte at in-
troducere et nyt virkelighedsbegreb inspireret af psykoanalysens teori om det ubevidste. In-
denfor billedkunsten søgte man at aktualisere den ubevidste Virkelighed ... Lige fra første 
Begyndelse løb surrealismen ind i forskellige Blindgader, der maatte standse den. For at for-
staa dette maa vi et Øjeblik tage Psykoanalysen frem. Freud omtaler i sine Værker det ube-
vidste som en Enhed, men i sin Praksis behandler han det altid som en Dobbelthed, nemlig 
som det sunde ubevidste, der er ét med vor Konstitution, og det syge ubevidste, der skabes 
gennem Opdragelsen. Førerne indenfor den surrealistiske Bevægelse har aldrig anet denne 
Dobbelthed. Først hos Roland Dalbiez i hans Værk: ”la Méthode Psychanalytique et La Doc-
trine Freudienne”, begynder man i Frankrig at gøre opmærksom paa de Modsigelser hos 
Freud, der stammer fra denne Sammenblanding af det sunde og det syge ubevidste. Breton og 
de andre ledende Forfattere optager Metoder fra Freud, der sætter den enkelte i Forbindelse 
med det syge ubevidste og holder ham fast herved. De frie Indfald strømmer op baade fra det 
sunde og det syge ubevidste, og ved Hengivelsen til dem vil den enkelte derfor kunne blive 
sundere, men ogsaa drive længere ind i Sygdomme, eftersom de kommer fra det sunde eller 
det syge ubevidste. ... Opblomstringen af Kunsten, som Surrealismen faktisk skabte, skyldes 
den vældige Frihedsstræben, som denne revolutionære Bevægelse ejede. Det var imod dens 
Hensigter, at den kom til at løbe ind i de Blindgader, der lidt efter lidt fik Strømmene til at 
gaa i Staa, og som Forbindelsen med de tidligere Kunstnere, med Marxisme og Kommunisme 
ikke kunde redde. Den abstrakte Kunst har i nogen Maade kunnet undgaa disse Blindgader 
ved at skelne mellem de to Verdener indenfor det ubevidste. Selv om den enkelte Kunstner 
ikke har kunnet undgaa at give Udtryk for sine Fejlforvaltninger, saaledes som Billederne 
viser det, saa gør han ikke Impulserne fra det syge til Kunstens Udspring, men søger at kom-
me i Forbindelse med det sunde ubevidste. Og derved kommer han i Kontakt med den særeg-
ne Virkelighed, som Surrealismen søgte, men ikke fandt, fordi den paa Grund af Autoritetstro 
optog Opstrømninger fra det syge ubevidste, som om de stammede fra det sunde ubevidste” 
(1948-3). 
 Man får det indtryk, at Næsgaard havde skabt sig en position, der kunne minde om Mo-
ses, der ville føre sit folk frem mod det ægte, det sande og det naturlige. Undervejs var der et 
par guldkalve at smadre. En af dem var den såkaldte sublimeringsteori, nemlig forestillingen 
om, at enhver kunstnerisk præstation var en slags omformet seksualitet. Carl-Henning Peder-
sen var ikke den eneste, der havde problemer med at forstå det erotiskes placering i dette nye 
verdensbillede. Den var for Næsgaard som en forgyldt erstatning for den ægte vare. Sublime-
ringens idé var, at manglende tilfredsstillelse kunne inspirere negativt, således at drifterne ad 
indirekte veje førte til en kunstnerisk skaben. Næsgaard indvendte, at den skabende kraft 
dermed fik karakter af noget sekundært, og han betonede driftens dybtliggende kilder og an-
befalede det direkte driftsudtryk. Åndslivet var således ikke noget afledt, en erstatning for 
noget andet, noget, som blev opgivet på grund af en ydre forstyrrelse og motiveret gennem en 
afledning og en efterfølgende forædlingsproces. Hos Næsgaard var kunsten udtryk for en op-
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rindelig tilskyndelse i mennesket, som bør have fri adgang til udfoldelse, men som af opdra-
gelsens tryk føres på afveje. Næsgaard måtte derfor vende sig i protest: ”Freud mente, at den 
seksuelle drift måtte afgive nogle af sine energier til kulturarbejdet, hvis dette ikke skulle gå i 
stå. Han opstillede derfor en lære om ”sublimering” af seksualdriften, en deseksualisering, 
hvorved dens energier skulle blive anvendelige til andet end seksuelle handlinger og tanker. 
Standpunktet passer ind i den moralske hæmning af eksistensen, som herskede og hersker 
endnu, Freud og hans efterfølgere i dette har ikke frigjort sig for denne moral, men lider un-
der rester af den” (1954-11, 49). 
 Endnu en af Næsgaards elever bør omtales, om ikke andet så fordi han efterlevede og 
realiserede mesterens idé i praksis. Det gjorde han på en yderst original måde ved hjælp af 
noget, der kunne minde om Prousts forhold til verden. Ikke til den tabte tid, men til de tabte 
ting. Henry Heerup (1907-1993) idylliserede barndommens alegoriske verden ved at udnytte 
det affald, som overflodssamfundet producerede. Hans skulpturelle og maleriske univers er 
præget af en umiddelbarhed og naivitet, der afspejler en yderst sympatisk rummelighed, og 
som afvæbner verdens uforsonlige modsætninger. Ligesom Origenes i det andet århundrede 
efter Kristus gav frelse til alle, var der hos Heerup ingen, der skulle holdes udenfor. Ved ind-
gangen til Heerups univers mødes man af glade og muntre væsner og rare nisser. En barnlig 
uskyldig verden toner frem i hans billeder, og den er ikke tynget af de alvorlige problemer, 
der præger de voksnes verden. Hos Heerup genfinder man barndommens generøse verden via 
en enfoldig symbolik. Karakteristisk er hans rummelighed og trang til at bruge udslidte og 
kasserede materialer, og på den måde materialiserede han en form for genbrug, der var i 
overensstemmelse med hans filosofi. Han havde en kolonihave i Rødovre, og den var fuld af 
gammelt ragelse, der ventede på at finde anvendelse i en eller anden skulptur. Det udstødte 
og det vragede, det kasserede og ramponerede fandt hos Heerup en ny tilværelse på samme 
måde som dem, der kom som menneskelige vrag til Næsgaard og fik hjælp til et nyt liv. At 
Næsgaard bifaldt disse bestræbelser, fremgår af en begivenhed, der fandt sted i begyndelsen 
af 1950’erne, i anledning af at Seminariet For Småbørnspædagoger kunne tage en ny bygning 
i anvendelse. Næsgaard var inviteret til at holde indvielsestalen, hvilket var naturligt nok, i 
betragtning af at det var ham, der, sammen med Sofie Rifbjerg, i sin tid havde startet semina-
riet. I sin lykønskningstale tog Næsgaard udgangspunkt i nogle kunstværker af Heerup. Det 
var billeder, som var ophængt i bygningen. ”Heerup kan bruge alt og udnytte alt”, sagde 
Næsgaard, ”for ham er der ingen brokkasse. Måtte det altid være pædagogens fornemmeste 
opgave at frigøre og udvikle elevernes evner og muligheder, så der aldrig bliver brug for no-
gen brokkasse” (Kragh-Müller 1956).  
 I 1930’erne lå der på Vimmelskaftet i København en velrenommeret og eksklusiv te-
handel, der nød godt af tidens smag for østens vederkvægende drikke. Forretningen gik så 
godt, at tehandlerens frue, Elna Fonnesbech-Sandberg, uhindret kunne dyrke sin interesse for 
kunst, og i årenes løb havde hun oparbejdet en anseelig malerisamling. Da krigen brød ud i 
1939, varede det ikke længe, før teen slap op, og forretningen måtte lukke. Fruen blev derfor 
nødsaget til at afhænde sin kunstsamling. I tiden derefter var hun meget trist og deprimeret, 
for hendes samling synes at have betydet mere for hende end manden, som hun derfor også 
lod sig skille fra. Men så en dag ringede Asger Jorn. Han spurgte, om han måtte komme og 
vise hende et billede. Selv om den unge maler endnu kun hed Jørgensen, blev hun med det 
samme så begejstret, at hun købte billedet for 50 kroner. Derefter varede det ikke længe, før 
Elna Fonnesbech-Sandberg var blevet centrum for kredsen af unge abstrakte malere, og det 
gjorde hun ved at holde åbent hus for dem og ved at rydde sine vægge, så deres billeder kun-
ne hænge der. 
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 Atter voksede en malerisamling op omkring Elna Fonnesbech-Sandberg, men nu med 
ganske andre motiver. Kredsen omkring hende var malere som Else Alfeldt, Carl-Henning 
Petersen, Ejler Bille, Egill Jacobsen og Asger Jorn. Elna Fonnesbech-Sandberg havde et 
sommerhus, og det traf sig engang sådan, at hendes køkken trængte til ny maling. Asger Jorn 
påtog sig opgaven og dekorerede køkkenskabenes låger og døre med sine abstrakte figurer, 
hvilket blev begyndelsen til en serie af billeder, som han kaldte Didaska, der er en sammen-
sætning af Elna og Asger. Denne gruppe af kunstnere etablerede sig i en ideologisk bevæ-
gelse og udgav et tidsskrift ved navn Helhesten. Dette navn var også Asger Jorns opfindelse. 
Det er et udtryk, der er hentet fra folkesagnene. ”– og hør!” lyder det i folkesagnet, ”der var 
kun tre hoves slag. Hendes hånd gled ud af hans, hun vendte sig i sadlen og så undrende på 
ham. Så red hun bort”. Ifølge Harrald Kidde kunne Germand Gladensvend ikke deltage i li-
vets fest, fordi han red på Helhesten. Det siges, at det var skik at begrave en levende hest på 
en nyanlagt kirkegård som en slags indvielsesritual. Denne hest har kun tre ben og går igen, 
og dersom man møder den, er man dødsens. Hos H.C. Andersen møder vi den betydning, 
som Jorn har tænkt på: ”Helhesten er næsten altid en stakkels Fyr, der ikke kan finde Rede i 
sig selv, ikke finde Levebrød, og maa have Luft og Føde af at gaae omkring og vrinske. Han 
synes, er jeg forvisset, slet ikke om Gudfaders Billedbog, men derfor kan den dog nok være 
det Papir værd, den er skrevet paa”. 
 Helhesten havde således på en gang en dramatisk og en udskadelig betydning. Der blev 
afholdt redaktionsmøder hos Dida. Hun kunne berette, at det var småt med publikum til grup-
pens udstillinger, og at ingen ville købe dens billeder. Hun fortalte, at de var nærmest til grin 
hos kunsthandlerne, og ingen ville hænge deres billeder op, men til gengæld blev hængt ud i 
pressen til spot, når de holdt udstillinger. ”Det var svært for dem at blive anerkendt fordi de 
malede fra det ubevidste, så folk var skrækslagne for dem. De var meget interesserede i psy-
koanalyse og de havde en studiekreds hos Dr. Næsgaard”. ... ”Det var de abstrakte Malere der 
henledte min Opmærksomhed paa psykoanalysen”, skrev Elna Fonnesbech-Sandberg. ”Dr. 
Sigurd Næsgaard holder en Foredragsrække paa Universitetet, som fik fundamental Betyd-
ning for Malerne. En Betydning, som end ikke Næsgaard selv har anet Konsekvensen af”. ... 
”Jeg var dybt ulykkelig på det tidspunkt: Far var lige død og mor var død et par år forinden, 
så tænkte jeg, at jeg må gøre noget, og jeg ringede til Dr. Næsgaard og begyndte i psykoana-
lyse. Sigurd Næsgaard gik ind for Freuds teorier som er grundlag for al analyse, men Næs-
gaard gik sine egne veje. Jeg har gang på gang oplevet hvordan han med en simpel bemærk-
ning til et af mine problemer ligesom prikkede hul på en byld og det var en fantastisk lettelse. 
Det var så karakteristisk for ham, at det jævne ord og den jævne handling havde hans hjerte. 
Han gik langt uden om psykiatriske eller akademiske udlægninger. Han havde en teknik, som 
jeg aldrig har mødt før eller siden. Han gik bag om overjeg’et, så man fornemmede at han 
brød det ned. Så fik man frigjort nogle kræfter og fik mod til at følge sine lyster, og for mig 
var det maleriet. Det var hans store force: han fik mig til at tro på mig selv og fik håbløsheden 
til at forsvinde. Og så synes man alligevel, at det kunne nytte noget” (Dem jeg mødte, 1944). 
 I et interview med denne bogs forfatter i 1985 sagde Elna Fonnesbech-Sandberg: ”Det 
var, som om jorden skred under mig, da Næsgaard døde. Jeg savner ham den dag i dag”. Det 
vakte en del opsigt, da Elna Fonnesbech-Sandberg en vinterdag i 1944 udgav den allerede 
omtalte erindringsbog.  
 Det første indtryk, man får af mødet med den kunst, der opstod i besættelsesårene, er en 
umådeholden stærk sanselighed. Elna Fonnesbech-Sandberg skrev: ”De abstrakte Maleres 
Trang til at diskutere og flette Problemerne fra hinanden har til Tider været et Mareridt for 
dem selv og mig”. ”De er jo aldeles skaanselsløst Eksperimentatorer, baade med sig selv og 
alt og alle. Den Styrke og Intensitet i kunstnerisk Frigørelse kan overhovedet slet ikke sam-
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menlignes med forudgaaende Slægtleds Maleraand”. I 1951 flyttede Elna Fonnesbech-
Sandberg sammen med kunstneren Niels Jensen. De slog sig ned i Fuglebakken ved Korsør. 
De fortæller begge, at det blev en stabil periode for dem, ikke mindst fordi den ugentlige time 
hos Næsgaard for dem begge var af vital betydning for deres kunst. ”Vi malede begge to på 
livet løs og udviklede os, vi fik et mere koncentreret forhold til psykoanalysen og vores male-
ri. Vi fik flere gange besøg af dr. Næsgaard. Det var meget værdifuldt for han var enestående 
til at analysere vore billeder. Det lærte man nemlig lige så meget af som af psykoanalysen. 
Han havde den teori, at det at udfolde sig i et materiale under analysen var meget vigtigt. Og 
for os var det jo farven. Næsgaard havde gang på gang opfordret mig til at sælge den abstrak-
te samling, for det er at sidde fast i det samlerkompleks, der er i at holde igen, og er ensbety-
dende med at hæmme sig selv i maleriet og al anden udfoldelse. Det mente han og derfor 
solgte vi samlingen. Jeg fik det samme for den som jeg havde givet og det har jeg aldrig for-
trudt. For nu fylder maleriet hele mit liv. Hvor det tidligere var samlingen. Og nu maler jeg 
hver eneste dag”. 
 I anledning af Næsgaards 60-års fødselsdag i 1943 blev han interviewet: ”Mellem Aar 
og Dag er der kommet adskillige mennesker op til Dr. phil. Sigurd Næsgaard for at slaa ham 
ihjel. Drejede det sig om saa mange andre, kunde man maaske forstaa det, men at nogen kan 
blive vred paa Næsgaard, begriber man ikke rigtigt. Vi sidder og snakker med ham, fordi han 
fylder 60 Aar den femogtyvende, og umiddelbart gør han saa rart og tillidsvækkende et Ind-
tryk. Det er maaske hans jyske Tonefald, der er Aarsagen, det røber Godhjertethed og Tole-
rance, men bag Sprogtonen skjuler sig Psykoanalytikeren, og det er selvfølgelig ham, Mæn-
dene med Drabskomplekserne har haft Kig paa. Hvordan begyndte det egentlig? Spørger vi 
Sigurd Næsgaard under en Samtale i det Kontor, hvor han i Aarenes Løb har analyseret Tu-
sinder af Mennesker. Hvorfra stammer Deres Interesse for det ubevidstes Betydning for 
Hverdagslivets Mennesker? 
 Det er ikke nemt at svare paa, siger Dr. Næsgaard, for det er mange smaa samvirkende 
Ting, der er Skyld i det. Men naar jeg nu ser tilbage, er jeg klar over, at jeg allerede som 10 
aarig havde Interesser, der ganske givet maatte føre mig den Vej, jeg ogsaa er gaaet. Ganske 
kuriøst er det forresten, at det første, jeg overhovedet læste, var et lille Skrift af den kendte 
grundtviske Præst Otto Møller i Gylling. Skriftet hed ”Barnet som Mandens Fader” – et ejen-
dommeligt Tilfælde, ikke sandt, naar vi i Psykoanalysen netop søger at finde tilbage til det 
sunde Barn i den nervøse Voksne for saa igen at gøre det til Udgangspunkt for Opbygningen 
af det sunde Menneske. Men alt det havde jeg selvfølgelig ikke Begreb om paa det Tids-
punkt; og heller ikke, da jeg var blevet Lærer og Student og var begyndt at studere Psykologi 
paa Universitetet, stod det helt klart for mig. Men alligevel gærede det i mig. En dag sagde 
jeg til Professor Høffding: Jeg kan ikke forstaa, at alt det, vi lærer om Mennesket i Psykologi, 
ikke kan faa rigtig praktisk Betydning – paa samme Maade som Kemien for eksempel gør 
Nytte for Lægen, og som der er Nytte i enhver Videnskab for menneskene. ”Det kan nok væ-
re, De ikke kan forstaa det”, sagde Høffding til mig, ”men saadan er det nu engang”. 
 Men De fandt altsaa alligevel den praktiske Vej? 
 Andre fandt den, men jeg slog ind paa den – forøvrigt ved en ren Tilfældighed. En Dag 
ringede en psykisk interesseret Politimand til mig og bad mig klare en Opgave for ham. Det 
drejede sig om et Menneske, der havde været straffet mange Gange, men den paagældende 
Politimand havde den Opfattelse, at det ikke drejede sig om en Forbrydelse, men Sygdom. 
Jeg analyserede Vedkommende, der blev helbredt for sin Kleptomani, og siden den Dag har 
jeg Aar ud og Aar ind haft hver Time besat med at analysere Mennesker.  
 Og hvad har det saa lært Dem om Menneskene? 
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 At mange er ulykkelige, men at vi kan gøre dem lykkelige – eller lykkeligere takket 
være Psykoanalysen. Ja, nu maa De ikke opfatte Psykoanalysen som en Slags Religion. Psy-
koanalysen paatager sig ikke at lede Menneskene, den fjerner deres Hemninger, men gør ikke 
noget positivt – for Mennesket er i sig selv positivt, og det kan, naar ingen Skygger hviler 
over det, skabe sin egen Lykke. 
 De siger, at Barnet er den Voksnes Far. Hvordan har Deres egen Barndom saa været? 
 Jeg har haft en fri Barndom – uden tvungen Skolegang, men megen Læsning af egen 
Drift – og som Bonde indtil min 18. Aar. 
 Saa har De aldrig været fyldt med Komplekser? 
 Jo, jeg har haft mange. 
 Har De dem stadig væk? 
 Ja – a, jo – o, nogen har jeg jo nok.  
 Men kan en Psykoanalytiker ikke analysere sig selv og derved frigøre sig? 
 Det kan han udmærket. Men derfor har jeg alligevel Komplekser, og det har alle Men-
nesker, men det vil føre alt for vidt at begrunde det ... 
 Kan De saa ikke bare nævne et Kompleks, som vi allesammen har? 
 Kærligheden til Døden f. Eks. For Soldaten paa Slagmarken er det største at dø, det 
næststørste at slaa andre ihjel. Og Folk paa Hjemmefronterne er med dem, deres Sympati er 
enten paa den ene eller den anden Side, saa de har ogsaa deres Snert af Drabskomplekset. 
 Men der kunde da ogsaa være Folk, der var komplet ligeglade med, hvem der blev 
Sejrherren. 
 Naturligvis, og de kan ogsaa sige sig fri for dette Drabskompleks. Men saa har de nok 
et andet i Stedet. 
 Hvorfor er De egentlig antireligiøs? 
 Det er jeg heller ikke, men jeg er imod Kirken, der har en helt forkert Opfattelse af, 
hvad Religion er. Der er maaske enkelte, der godt ved det, men de fleste af dem forveksler 
Religion med Moral. Nu er den religiøse Følelse som Regel en Afhængighedsfølelse, men det 
var den ikke oprindelig. Religionsstifterne opfattede sig selv som Herrer, de havde selv Fø-
ringen i deres Liv, og Kirkens oprindelige Opgave var at tilbyde den enkelte Hjælp, ikke at 
paalægge ham nogen Moral. Men senere forandrede det sig og ved at paalægge menneskene 
moralske Krav opnaaede Kirkens Mænd at gøre Menneskene til Undersaatter, der kunde tjene 
Præsteskabets Interesser.  
 
 De snakker, som Moral var det værste af alt, en ondartet Sygdom. 
 Det er heller ikke andet, for den tvinger Menneskene til at leve efter Regler i Stedet for 
efter Livets Kilder.  
 Men strøg man alle de Moralsætninger, vi har faaet banket ind i vort Hoved, blev der jo 
et frygteligt Kaos. 
 Nej, tværtimod. Det vilde betyde, at Krige hørte op, at Nervøsitet, Sindssygdomme og 
Forbrydelser forsvandt. For det er Moralen, der skaber den aggressive Drift. Fra vi er ganske 
smaa møder vi overalt den moralsk løftede Pegefinger, der siger: Du maa ikke, du maa ikke. 
De fleste bøjer sig, men skjult i os ligger der stadig en Trang til at slaa igen – den aggressive 
Drift skabt af de utallige Forbud og Paabud i Moralens Navn. 
 Men man bliver dog nødt til at forbyde engang imellem. Hvordan vilde Børnene blive, 
hvis de altid fik Lov til at gøre lige hvad de vilde? Skal man f. Eks. finde sig i, at ens Barn 
slaar alt Hjemmets Porcelæn i Stykker ude at sige: Det maa du ikke? 
 Barnet skal selvfølgelig lige saa lidt byde over Forældrene som Forældrene over Bar-
net. Naar Barnet slaar Kopperne i Stykker skyldes det, at man ved tidligere forbud har vakt 
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dets Aggressionsdrift, var man blot kommet helt rigtigt ind paa Børneopdragelsen var det 
aldrig sket. Det er ved gensidig Forstaaelse og ikke ved Tvang og Paabud man skal naa et 
Resultat. Hvorfor skulle de Drifter, man bekæmper være saa slette som det siges i Moral-
budene? Naar Mennesket selv er saa vidunderlig indrettet en Skabning hvad alle er enige om, 
hvorfor skulde Drifterne saa være af en stik modsat Beskaffenhed? Det lyder ulogisk. Det 
gælder da om at lade Børnene udvikle sig saaledes at det venlige Samarbejde efterhaanden 
kommer til at afløse de Tvangsmetoder som man benytter nu – og som tidligere Generationer 
benyttede i langt højere Grad. Paa den Maade vil Menneskeslægten blive lykkeligere. 
 Har De selv været lykkelig? De har jo ved Analyseringen kunnet befri Dem for de sjæ-
lelige Bekymringer, der plager saa mange af os andre. 
 Jeg har været lykkelig over, at jeg fik det Virke, jeg har faaet. 
 Irriterer det Dem ikke Spor, at De har saa vanskeligt ved at finde Gehør hos Deres 
Medmennesker? De fleste Læger f. Eks. ser jo paa Dem og Psykoanalysen med et Skulder-
træk? 
 Det gør de, men Psykoanalysen er ikke ældre end jeg selv, saa det kan jo rette sig. Det 
er rigtigt, at de fleste Læger er skeptiske, og det er ogsaa rigtigt, at en og anden af dem, naar 
han faar et Tilfælde, som kun jeg kan løse, modvilligt vrænger: ”Send ham til Næsgaard”. 
Men hovedsagen er dog ikke det negative, men det positive: at Tusinder af Mennesker er ble-
vet befriet for deres Lidelser takket være Psykoanalysen, at Folk, der var dømt til en evig 
Vandring fra Fængselsophold til Fængselsophold er blevet nyttige Samfundsborgere og me-
get, meget mere. Det kan nok være, at der er Folk der trækker paa Skulderen, men al den 
Lykke mit Arbejde har skabt har ogsaa gjort mig selv lykkelig” (Erik 1943). 
 Glæden over befrielsen var udelt, og enigheden fuldkommen. Man kunne glæde sig 
over det spontant opståede nationale fællesskab. En forretningsdrivende havde den 5. maj 
1945 sat et skilt i sit vindue, hvorpå der stod: ”Lukket på grund af glæde”. Det kunne han 
selvfølgelig ikke leve af, og det var vel i grunden en skam, for i glæden over befrielsen synes 
folket at være enige, en enighed, der havde været fraværende siden begyndelsen af krigen. 
Men ved nærmere eftertanke bør man vist ikke prise enighed. Nu da demokratiet havde sejret, 
burde enhver vel føle en tilskyndelse til at have en anden mening, der i sagens natur burde 
skille sig ud fra andres, for ellers er der ikke noget, man kan diskutere. Et demokrati af lutter 
enige og glade mennesker ville jo være et mærkeligt demokrati. Til alt held viste modsætnin-
gerne sig allerede de følgende dage. 
 Det var ikke svært at finde nogen, man kunne være uenige med. De blev i første om-
gang styret af hævnfølelser, og derfor måtte man igennem et retsopgør med dem, der havde 
taget statsministerens opfordring i 1940 lidt for bogstavelig. Mærkeligt nok var der ingen, der 
fandt det nødvendigt at stille de politikere til ansvar, der havde ledt landet frem til katastrofen 
den 9. april 1940. Snart var dødsstraffen genindført, for retfærdigheden skulle jo ske fyldest, 
værnemagere skulle selvfølgelig straffes. Et folketingsvalg blev det også til, og dets udfald 
viste, at man i det store hele havde været tilfreds med Stauning og Munch. Bort set fra at 
kommunisterne fik 18 mandater, var alt ved det gamle. Beundringen af den store rorgænger 
Stalin havde sat sig spor i valgets resultat. Ellers bevarede de gamle demokratiske partier 
deres position, selv om det var tydeligt, at det var Socialdemokratiet, der havde måttet afgive 
mandaterne til kommunisterne.   
 Efter befrielsen i maj 1945 skabte nationalfølelse glødende patrioter og trangen til for-
dømmelse og udstødelse af værnemagere, stikkere og tyskertøser fornægtede sig ikke. På 
samme måde som tyskerne havde haft svært ved at opfatte jøder som medmennesker, udvik-
ledes der nu en mentalitet, der gjorde det svært at forstå, at disse værnemagere også var men-
nesker. Revancismen havde så gode vækstbetingelser, at man uden at tænke så meget an-
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vendte samme retorik og samme nedladende måder at forholde sig til andre mennesker på. I 
avisernes spalter kom de helt ucensureret til udtryk: ”landsforrædderne blev opfattet som dyr, 
aandeligt lavtstaaende eller defekte mennesker”. Nazismen levede således videre, selv om 
Tyskland var besejret. Om Frikorps Danmarks folk hed det, at det drejede sig om ”Forbry-
dernaturer, straffede eller arveligt belastede Personer, for hvem Skændselsgerninger ikke 
krævede Selvovervindelse, og endelig fandtes der mangfoldige defekte Individer (...) Taaber, 
som var ude af stand til at gennemskue Hulheden og Fraserne i den nazistiske Presses Trom-
meild”.    
 Nazismens degenerations retorik fornægtede sig således ikke. Midt i dette opgør kom 
en dansk psykoanalytiker ved navn Nancy Bratt til at spille en interessant rolle. Hun var ud-
dannet i Schweiz på Rorschachs Institut. I 1946, da sagerne mod krigsforbryderne blev rejst 
ved Københavns Byret, tilbød hun at Rorschach-teste de sigtede. Hun sad i kørestol efter en 
bilulykke og havde tiden til sin rådighed. Retten gav tilladelsen, og i april 1947 sad hun, uden 
at vide det, med skemaet fra den test, som var foretaget med Werner Best.  
 Testen var anonym. Bratt vidste ikke, om besvarelserne gjaldt en sigtet krigsforbryder, 
en vestjysk landpost, der som et led i en kontrolgruppe var blandet i bunken af anonymisere-
de besvarelser, forklarer Eva Bratt Østergaard (Psykolog Nyt, nr. 21, 2006). Nancy Bratts 
Rorschach-test viste, at de fleste anklagede var psykisk normale. Nogle få viste psykopatiske 
træk, men der var mange med neurotiske lidelser. De fleste manglede menneskelige kontakt-
evner, men higede, på samme måde som andre danskere, efter at tilhøre et fællesskab. Flertal-
let var sårbare, nærtagende, irritable, fulde af angst og trang til selvhævdelse – og så mangle-
de de, som Werner Best, fantasi og selvindsigt. Der var således tale om almindelige menne-
sker. De var langtfra dumme og udviste endog intellektuelle evner, der var højere end gen-
nemsnittets. De var imidlertid hverken idioter eller uhyrer. De havde tjent et grusomt regime 
uden egentlig at være afstumpede følelsesmæssigt.  
 Dr. Paul J. Reiter, der var overlæge på Rigshospitalet, var en af dem, der var ivrig efter 
at diagnostisere disse værnemagere. I sin bog Om Psykopather skrev han: ”Det tredje Riges 
ledende Personligheder med Føreren i Spidsen, har i virkeligheden afsløret sig som psykopat-
hiske Undermaalere ... Og i vort eget Land ser man – som ogsaa andetsteds – at de Tusinder, 
der svigtede Landet under den tyske Besættelse, som direkte lod sig hverve til Fjendens Tje-
neste, det være sig af misforstaaet idealistiske Grunde eller af plump Vindesyge, Profitbegær 
eller Magtbrynde, ogsaa i stort Antal er Personer, der er defekte paa deres Personlighed, Psy-
kopather. Udrensningen har bragt et stort Antal af Landets Psykopather frem i Rampelyset”.  
 Næsgaard var rystet over Reiters udtalelser og skrev: ”Der behøver ikke at være uklar-
hed over, hvad der har skabt Nazismen og lignende forfærdelige, ødelæggende kulturer, deres 
årsag er kendt af enhver. Denne årsag findes nemlig i ethvert samfund, alle mennesker over 
den første barnealder rummer mere eller mindre af den og har derfor betingelser i sig for at 
blive nazister, selv om det er sjældent, at disse betingelser fører så vidt som i Hitlers Tysk-
land ... Vi må håbe, at denne årsag ikke bliver yderligere udviklet, med tværtimod afsvækket, 
eventuelt fjernet, så at menneskene kan komme til at leve i venligt samarbejde jorden over. 
Denne årsag er lydigheden” (1949-12). 
 Dette synspunkt udviklede Næsgaard til en lille bog, hvis fulde titel var: Lydigheden 
eller hvorfor vil Danmark nu med i krig. Titlen hentydede til Danmarks tilslutning til den 
nordatlantiske forsvarspagt, Nato: ”Mennesker virker på mangfoldig vis for at kunne eksiste-
re, og de samvirker med andre mennesker. Denne samvirken antager to former, den bliver til 
lydighed eller frit samarbejde mellem ligestillede mennesker. Begge former har eksisteret fra 
de ældste tider, men en mængde frihedsbestræbelser har søgt at afskaffe lydigheden til fordel 
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for det venlige samarbejde, uden at kampen mellem de to derfor er ført til ende, til sejr for det 
venlige samarbejde mellem frie mennesker” (1949-1, 13). 
 Næsgaard skriver ikke noget om, hvordan barnets naturlige lydighed over for forældre-
ne afvikles. Barnet har jo i begyndelsen tillid til og lydighed over for sine forældre. Og det er 
netop denne lydighed, der ideelt talt afvikles i ungdomsårene. Barnets ulydighed kommer 
netop til udtryk ved, at det stiller sig kritisk an mod sine forældre. Næsgaard kunne have refe-
reret til Kierkegaard, der mente, at det kun er lavere naturer, der har loven for deres handlin-
ger placeret i andre mennesker. Ulydigheden træder ind på scenen hos det unge menneske i 
tilslutning til de erotiske erfaringer, og den erfaring kan udlægges som udtryk for et fald: Den 
gamle erkendelse kasseres til fordel for en ny. Virkelighedsopfattelsen ændres, og den unge 
aflægger sin lydighed og skærper sin kritiske sans. Dersom man i voksenlivet endnu har ly-
digheden i behold, må der derfor være tale om en blokering af den naturlige udvikling. Det 
svækker Næsgaards argumentation, at han absolut vil have placeret frihedsfølelsen og -
trangen helt tilbage i den tidlige barndom. Lydigheden som en forklaring på det nazistiske 
medløberi var i øvrigt på linje med filosoffen Hannah Arendts synspunkt. Hendes opfattelse 
af, hvad der er godt og ondt, ændrede sig, da hun som journalist dækkede retssagen mod 
Eichmann. Han havde blot adlydt ordre og stillede ingen kritiske spørgsmål. Han udførte ikke 
onde handlinger, fordi han havde onde hensigter, men fordi han var lydig og gjorde, hvad der 
blev sagt, for at fremme sin karriere. Arendt ville derfor kunne have tilsluttet sig Næsgaard, 
når han skrev: ”I værste tilfælde udleverer den enkelte sig fuldstændig til den fremmede le-
delse, så at han ikke sætter sig op imod noget som helst bud eller krav. Han undertrykker da 
enhver selvstændig impuls for at stille hele sin energi i andres tjeneste, hvilke handlinger og 
tankegange disse så end må forlange. Han terroriserer sine nærmeste, myrder slægtninge så 
villigt, som han slår fjender ned, og han dræber sig selv, hvis det bliver forlangt” (1949-1, 
14). ... ”Den lydige bliver ansvarsløs, fordi ansvaret for vore handlinger følger de årsager, der 
sætter dem i gang, og årsagerne til den lydiges handlinger ligger udenfor ham selv, hos 
fremmede, der har taget føringen fra ham på de forskellige områder” (ibid., 18). ... ”Idet ly-
dighedsudviklingen foregår i de tidligste barneår, glemmes processerne, hvorved den er 
kommet i stand så fuldkomment, at de færreste aner deres eksistens. ... Derfor aner de heller 
ikke, at denne oprindelige underkastelse under en fremmed autoritet bliver ved med at virke i 
dem, efter at den er drevet over i det ubevidste” (ibid., 18). ”Den ydre lydighed er blevet en 
indre lydighed, som regerer over hele livsenheden, Enhver er gennemtrukket mere eller min-
dre af en sådan ubevidst, indre ledelse, Endnu et meget væsentligt karaktertræk ved lydighe-
den kan fremhæves: Ethvert lydighedssystem placerer mennesker i overordnede og under-
ordnede, i en række, der kan have mange led, men leddene er formede således, at de højere 
dirigerer over de lavere” (ibid., 19).  
 Konflikten mellem Reiter og Næsgaards synspunkter havde endnu en front, idet Næs-
gaard havde afsløret Reiter som litterær svindler ved at udgive en lærebog i psykoterapi i eget 
navn, der viste sig at være en oversættelse af en fransk bog skrevet af en sweizisk læge. Den-
ne afsløring stemte ikke Reiter venligt over for Næsgaard. Hævnen kom i form af en fyring af 
en sygeplejerske, der var ved at uddanne sig til psykoanalytiker hos Næsgaard. 
 Det drejede sig om Kirsten Graf, som jeg i 1980’erne har haft den glæde at konsultere. 
Samtalerne med hende fik stor betydning for mig. Hun var en livsklog og indsigtsfuld dame. 
Da jeg røbede mine planer til hende om at skrive en biografi om Næsgaard, fortalte hun mig, 
at hendes historie var tæt forbundet til Næsgaards. Hun var datter af en bekendt fra Næs-
gaards ungdomsår, Birgitte Munch. Kirsten Graf giftede sig med psykoanalytikeren Erik 
Graff, og de havde begge gået i psykoanalyse hos Næsgaard.  
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 Reiter havde skrevet, at ”kernen i al psykoterapi” ligger i, at den ikke kan ”løsrives fra 
den rent legemlige Behandling af den Syge, og den store Anstødssten er derfor Lægmands-
analysen, som – ikke mindst i visse Tilfælde herhjemme – har ført til et ondartet, ublufærdigt, 
moderne Kvaksalveri, der ingenlunde har været harmløst” (O.W., 1944). Over for sådanne 
anklager stod Næsgaard svagt. Siden hans omvending i Montreux i 1923 havde han kæmpet 
for det synspunkt, at psykologien havde en selvstædig betydning i menneskelivet. Degenera-
tionsteoriens massive indflydelse og betydning havde han ikke kunnet hamle op med. Hans 
synspunkt var stadig uden vægt, og derfor forsøgte han sig med et modtræk ved at foreslå en 
uddannelsesplan: ”Psykoanalytikeren, Dr. phil. Sigurd Næsgaard har opfordret Retslægeraa-
det til at virke for, at der ved Universitetet indføres en 6-aarig Uddannelse for vordende Psy-
koanalytikere. Den eneste Undervisning i Psykoanalyse, som for Tiden gives ved Universite-
tet, er den som udøves af Dr. Næsgaard selv i hans Egenskab af Privatdocent. Under sine 
Forelæsninger har Dr. Næsgaard ca. 40 Tilhørere, men disse agter næppe alle at uddanne sig 
til Psykoanalytikere. Der eksisterer ingen Universitetsuddannelse i Psykoanalyse som akade-
misk Studium, og enhver kan nedsætte sig som Psykoanalytiker, selv efter en mindre fyl-
destgørende Uddannelse. Det er dette Forhold, Dr. Næsgaard vender sig imod, og netop i 
disse Dage er der ogsaa fra anden Side af en af vore mest fremtræedende Nervelæger blevet 
udkastet en interessant Idé” (O.W., 1944). 
 Degenerationsteorien var ikke faldet med nazismen, og i efterkrigstiden voksede inte-
ressen hos lægerne for en psykoterapi præget af degenerationens idéer. Sammen med en 
kreds af læger stiftede Reiter Selskabet for medicinsk psykologi og psykoterapi, og i befriel-
sesåret kunne man så udgive et hæfte med titlen Lægevidenskabelig Psykoanalyse på i alt 19 
sider. En af de mest fremtrædende personer i denne gruppe var Brüel, der havde en ny Freud-
oversættelse i støbeskeen. Disse begivenheder havde fået psykologen Franz From til at reage-
re: ”Problemet har optaget mange, en særlig indsats har dansk psykoanalyses grand old man, 
dr. Næsgaard, ydet her. Det er ganske pudsigt at notere, at dr. Brüel i sin introduktion omtaler 
psykoanalysens stilling i Danmark uden at nævne Næsgaards navn. Resultatet bliver, at læse-
ren bliver snydt for en placering af dr. Næsgaard (om hvem der jo ellers nok kan siges en del 
– pro et contra), men derimod får foræret en særdeles tydelig placering af dr. Brüel. Dr. Næs-
gaard har arbejdet på netop at give en udredning af de forskellige drifters – eller dynamikers 
sammenspil. I værket Kend dig selv har han fremstillet sin driftslære, der unægtelig byder på 
særdeles interessante muligheder for beskrivelse og måske forståelse af de sjælelige forstyr-
relsers indviklede forhold. Næsgaard har med dette arbejde nærmet sig stærkt til almenpsyko-
logiens dynamiske synspunkter” (From, 1945a). 
 Kort før befrielsen publicerede From en artikel om Freud og psykoanalysen som en 
reaktion på en genudgivelse af Gelsteds Freud-oversættelse fra 1920. From kaldte sin kronik 
Religionsstifter eller videnskabsmand, og heri hævdede han, at Freud havde været en amatør 
som psykolog, og at det var grunden til psykoanalysens succes, men at det til gengæld havde 
forhindret psykoanalysens videnskabeliggørelse. From sendte sin artikel til Næsgaard og 
skrev i en ledsagende kommentar: ”Kære Dr. Næsgaard. Hvad der står om Freud vil næppe 
finde nåde for Deres øjne – men måske hvad der står om Næsgaard. Venlig hilsen, Deres 
Franz From”.  
 Den aften i november måned, da 10 miner eksploderede på Holmen, fik københavnerne 
genopfrisket angsten for besættelsestidens luftbombardementer. Det viste sig, at en brand i et 
depot havde antændt nogle opmagasinerede miner, og midt under brandslukningen sprang 
disse miner i luften. Eksplosionen kostede 19 mennesker livet og knuste de fleste butiksruder 
i indre by. Den aften var Knud Cläes Andresen og Sigurd Næsgaard blevet siddende efter 
middagen, mens Andresens kone Grete, Ida Tinglev og Anna var gået ind i dameværelset til 
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kaffen og cigarerne. De havde været til begravelse, da Idas mand var død, og stemningen var 
præget af det.   
”Ja, og hvad skal man egentlig sige? Før eller senere skal vi jo alle herfra”, sagde Andresen.  
”Han var en festlig fætter”, tilføjede han efter en pause. ”Ja, og hvem fanden skal jeg nu spil-
le bridge med?” sagde Næsgaard. 
 Efter ceremonien i den svenske kirke var det lille selskab taget til gravøl og havde så 
efterfølgende besluttet sig for at spise middag sammen. Anna og Sigurd havde inviteret Mar-
tin Tinglevs enke Ida, og så var selskabet gået gennem Øster Anlæg til Upsalagade.  
 Næsgaard og overretssagfører Martin Tinglev havde gennem årene haft et noget sær-
præget venskab. Når de mødtes, var det for at spille en slags tomands-bridge, som de selv 
havde udviklet. Når de sad der ved spillebordet, faldt der drøje eder: De skældte i al fordrage-
lighed hinanden ud for det værste. Selv når de var samlet med damerne, satte de sig ved spil-
lebordet, mens Andresen underholdt damerne. Rita huskede, at Næsgaard kaldte Tinglevs 
søde kone Ida for højesteretten. Rita husker også, at Tinglev og Næsgaard undertiden kunne 
sidde oppe en hel nat og spille, på trods af at de begge skulle arbejde dagen efter. Ingen af 
dem tålte, at den anden vandt, så måtte der revanche til. Men ud over spillet havde de ingen 
fælles interesser, mente hun.  
 Næsgaard startede som regel sin arbejdsdag med den første analysand kl. 07.30 og fort-
satte til kl. 11.30. Fire timer, fire klienter. ”Jeg kalder aldrig mine folk for patienter, sådanne 
kommer kun hos læger”, sagde han. Fra 11.30 indtil kl. 14 holdt han frokost. Når han havde 
spist, holdt han af at køre en tur på sin cykel. Det kunne ske, at han bare kørte ud i det blå 
uden at tænke på hjemturen. På sådanne dage hændte det, at han var kommet så langt væk, at 
han måtte tage en taxi hjem med cyklen bagpå. Om eftermiddagen havde han igen analy-
sander fra 14 til 18. Hvis man forestiller sig, at han med tilbagevirkende kraft fik det honorar, 
som Dansk Psykologforening i dag anbefaler sine medlemmer, så ville han med et sådan ar-
bejdsprogram have tjent omkring en million kroner om året. Undertiden var målet med Næs-
gaards frokostpause at møde Tinglev til et spil bridge et par timer. Men husets frue vidste 
ikke altid, hvor han var henne. 
 ”Har du for resten læst Sallingers bog The cacher in the rye?” Spurgte Andresen. 
 ”Ja, og jeg har opfordret Elsa Gress til at oversætte den”, svarede Næsgaard. ”Den er 
interessant, fordi den viser, hvordan fejlforvaltningen bliver til. Den unge mand Holden står 
mellem barndom og voksenliv. Det er svært for ham. Han vil gerne i lag med de unge damer, 
men det går galt for ham. Så pludselig vender det, og nu vil han ikke længere være mand, 
men i stedet være mor og passe børn. Det kommer til udtryk i hans idé om at ville beskytte 
den barnlige uskyld. Det er noget med et valg i kærligheden, som jo i grunden ikke er et valg, 
for det formuleres ikke bevidst. Holden bliver fascineret af en sang om to kroppe, der klasker 
sammen i høet. Man ser det jo for sig, som i et saftigt digt af Jeppe Aakjær. Men Holden mis-
forstår teksten med vilje, og selv om søsteren korrigerer ham, fastholder han sin fejle opfat-
telse. Dermed har han konstrueret en fejlforvaltning. Det påfaldende er, at hans afvisning af 
voksenlivet minder om Camus’ idéer, der netop er påfaldende, fordi de illustrerer det moder-
ne livs absurditet ved at referere til den oldgræske sagnfigur, Sisyfos, der var dømt til at rulle 
sten op ad en bjergskråning blot for at se dem trille ned igen. Men det er jo ikke mindre ab-
surd at passe på, at børn ikke falder ud over en skrænt!”   
 Næsgaard havde næppe færdiggjort denne sætning, før der lød et øresynderrivende 
brag, efterfulgt af lyden af klirrende glas. Da de var kommet sig over den første forskrækkel-
se, bemærkede de den ændrede akustik i stuen. Lydene fra gaden var pludselig blevet meget 
nærværende, og så gik det op for dem, at den store rude i spisestuen lå knust, og glasskår lå 
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spredt rundt på gulvet. Snart mærkede de kulden og de høje råb fra ophidsede borgere, der 
løb omkring nede på gaden. Man kunne høre udrykningskøretøjer, det ene efter det andet.   
”Gad vide, om der udbrudt krig?” sagde Næsgaard. ”Jeg tænder lige radioen for at høre. Der 
må være en ekstraudsendelse”. De lukkede døren til spisestuen, og Andresen og Næsgaard 
satte sig sammen med damerne for at høre, om der var nyt. Inden længe erfarede de, at der 
var sket en voldsom eksplosion på Holmen. Og dermed faldt alle til ro.  
 Snart var det igen psykologien, der blev emnet, og Andresen sagde: ”For øvrigt synes 
jeg, at det er en god idé, at Eric Graff nu er i gang med at oversætte Fenichels bog” (Den psy-
koanalytiske neuroseteori). ”Ja, det er rigtigt”, svarede Næsgaard. ”Det er han den rette mand 
for. Måske var det også noget for ham at oversætte Salingers bog Den skildrer netop hvor 
svært det er at blive voksen, hvordan den unge Holden Caulfield forgæves kæmper for at vin-
de sig selv som voksent menneske, men må opgive og ofre sig selv ved at forny barndom-
mens værdier og afværge voksenlivet, hvorved han åbner for en fejlforvaltning, der får sit 
rituelle udtryk ved at han ønsker at redde faldende børn. Dermed kan man sige at Salinger 
begrunder Sartres absurde eksistentialisme”.   
 Dagene gik, og Næsgaards liv formede sig mere konventionelt, end man måske umid-
delbart forestiller sig af en mand, der hævdede, at det ene øjeblik ikke skulle være slave af det 
næste. Tilsyneladende påvirkede det dårlige ægteskab heller ikke hans arbejde, fordi Anna og 
Sigurd Næsgaard i virkeligheden havde fundet en samlivsform, der passede dem begge, og 
som bestod i, at de levede mere parallelt med hinanden end sammen. Det blev vinter, og det 
blev vår. ”Jeg sidder her søndag morgen ved maskinen, efter at jeg er stået op klokken seks, 
taget bad og drukket morgenkaffe, som Rita gav mig, inden hun stak af på søndagsferie. Jeg 
har lige udfyldt et blad og lagt det ned til bunken ved siden af, fyldt med lidt overvejelser 
over analysens gang hos et menneske”.  
 Når det blev forår, havde Næsgaard og de nærmeste venner en tradition, der gik ud på, 
at de arrangerede en udflugt til Helsingør. De mødtes på Østerport Station. Sammen kørte de 
med damptoget til Helsingør og vandrede derfra med deres madkurve ud til Julebæk, hvor de 
badede, hvis vejret tillod det, og efterfølgende nød deres frokost i det grønne. Knud Cläes 
Andresen har i et interview fortalt mig, hvordan selskabet en tidlig søndag morgen mødtes på 
Østerport Station, og mens de ventede på damptoget, fortalte Næsgaard om sin nye bog og 
om det nye kapitel, som han havde brugt denne morgen på at skrive. ”Og hvad har De så la-
vet, Andresen?” spurgte Næsgaard. Andresen, der ikke havde de samme litterære ambitioner, 
ville gerne drille lidt ved at hentyde til Næsgaards sublimeringsteori og svarede: ”Jeg har 
hygget mig med min kone”. 
 Rita kunne i øvrigt berette om, at Anna engang havde forladt spillebordet i vrede, fordi 
Sigurd havde sagt, at hun spillede som en gammel ost. Efter en sådan episode kunne Anna 
blive så dårlig, at hun ikke stod op dagen efter. Hendes tilbagetog til ægtesengen var ikke 
ment som en opfordring. Næsgaard trak sig også følelsesmæssigt fra sin kone, men på en 
anden måde, og når hun blev sur, vidste han ikke, hvad han skulle stille op. Efter sådanne 
magtkampe havde Anna en formodning om, at rygterne talte sandt om, at Næsgaard havde en 
affære med Sigrid Larsen, der var en af analytikerne, der hørte til Næsgaards inderkreds.  
 Som ethvert andet menneske havde Anna fantasier og skyldfølelser. Hun forestillede 
sig alt det, en kvinde kan forestille sig, når virkeligheden nægter hende en simpel tilfredsstil-
lelse, og hun afstod fra at tale med Sigurd om det, der straks ville have påpeget hendes kom-
plekser. Hun forestillede sig et par dage alene på Marienlyst med havudsigt, måske en massa-
ge eller en ansigtsbehandling. En ”behandling” uden noget andet formål end at mærke, at hun 
endnu levede. Nok var hun blevet en ældre kvinde, men ikke uden lyst og uden fantasier. Hun 
forestillede sig en mand, der bemærkede små ting ved hende, ting, hun havde glemt ved sig 
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selv, ting, som hun sjældent blev mindet om. Hun forestillede sig at gå lange ture langs stran-
den deroppe i Helsingør, ud til Julebæk. Men hun forestillede sig også Sigurds pludselige 
forsvinden ud af sit liv. Hun var nøgtern nok til at gøre sig overvejelser om, hvad det ville 
betyde. Hendes pension var tilstrækkelig til, at hun kunne klare sig. Hun ville finde en mindre 
lejlighed, måske i nærheden af Else og hendes mand. Det var forbløffende, som alt ændredes, 
og så alligevel var alt, som det altid havde været. De talte aldrig om at blive skilt, følelses-
mæssigt var de ikke længere et par. Der var en egen skødesløs desperation over deres liv 
sammen.   
 Året efter besættelsens afslutning var Ole Næsgaard taget til Paris for at studere. Her 
kom han i kontakt med maleren Mogens Andersen, og der udviklede sig snart et nært venskab 
mellem de to. Da Andersen fik chance til at rejse hjem til Danmark, lovede han at aflægge 
Oles forældre et besøg og desuden aflevere et brev og noget bagage. ”Det var en søndag ef-
termiddag, at jeg besøgte Sigurd og Anna Næsgård i Upsalagade, ikke langt fra det kvarter og 
det tårnværelse, der beboedes af mange af modellerne til personerne i Hans Scherfigs bog 
Idealister. Nu skulle jeg besøge en af dem, der troede, at de med et ord af Scherfig "kunne 
hore sig til socialisme”. Nysgerrig og lidt benovet var jeg. Stuerne var venlige og udstyret 
med en gammeldags hygge. Sådan måtte der være i Nøddebo Præstegård. Her bølgede en blå 
røg, der kom fra værtindens aldrig afsluttede rygning. ... Modtagelsen var, som når en ambas-
sadør blev modtaget i eventyrene, og måske også i det virkelige liv. Her kom en delegat fra 
en elsket søn, der var ordknap og ikke utidig lod oplysninger sive ud om gerninger, oplevel-
ser og humør. Jeg kom som kaldet med nyt om Ole. I min erindring står det indtryk, at jeg 
havde flere store cigarer i munden på én gang, samtidig med at min portvinsfyldte hals var 
bedækket med kranse- og sandkagedej. Jeg talte gennem disse forhindringer som gennem en 
dyne, men mine ord kom frem til modtagerne, der sad med venlige og strålende øjne og lytte-
de til alt, hvad der blev berettet om sønnen i det fjerne Paris. Hvortil Sigurd Næsgård som 
ung var cyklet. Det, jeg før havde lyttet mig til på Borups Højskole og på udstillinger, fortalte 
Sigurd Næsgård nu medrivende direkte til mig. Symbolerne for sex af enhver tænkelig og 
utænkelig art, som billederne var opbygget af, var en vigtig bagage i unge maleres sind. Un-
ge, de spontant-abstrakte, der flokkedes om tidsskriftet Helhesten under den anden verdens-
krig. Jorn havde talt med begejstring om Sigurd Næsgård og nævnte ofte, at han havde haft 
indflydelse på det moderne danske maleri. Næsgård havde helbredt Asger Jorn for migræne 
og åbnet for kilder i dennes sind, frigjort ham, således at han kunne skabe uden gustne over-
læg. Flere af de andre abstrakte var blevet dristigere ved Næsgårds hjælp. Jeg havde beret-
ningerne på første og anden hånd, men en samtale med mesteren til al den herlighed havde 
jeg aldrig haft. Og jeg var skeptisk. Optaget, som jeg var af selve billedets sprog, af det både 
maleriske og konstruktive udtryk, der kunne føje nye sider til vor tilværelse. Dér sad jeg med 
cigarer i munden, røget og udskiftet i en så hurtig rækkefølge, som kun et maskingevær kan 
præstere det, med portvinssmag tilføjet tobakkens aroma, med hilsner fra Ole og med lyst til 
at præcisere egne synspunkter, som jeg troede ville ophidse Sigurd Næsgård. 
 Før det øjeblik, hvor disse kunne anbringes, blev der læst op af sønnen Oles sjældne 
breve, hvori han på omstændelig jysk facon redegjorde for folkeliv og romansk skulptur i de 
lande og de steder, han havde været. Og Sigurd Næsgård, der for mig stod som modstander af 
eller i hvert tilfælde indifferent over for titler, universitetsgrader og andet, det egentlig værdi-
fulde uvedkommende, læste højt af den anmeldelse, Oles guldmedaljeafhandling havde fået i 
Universitetets årsskrift. Stolt var han, og måske også en smule skadefro, ved den indirekte 
oprejsning, han kunne føle efter de mange skuffelser, han med sit aggressive sind mere eller 
mindre havde forvoldt sig selv. Forklaringen på hans billedanalyse, gennemgangen af det 
enkelte maleris elementer, foregik i arbejdsværelset. Anna, hans kone, der var modstander af 
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kommunisme, nye skoletanker, psykologer ved skolerne og af abstrakt maleri, for slet ikke at 
tale om de udlægninger, Sigurd gav af billederne, måtte ikke høre på. ”Jeg vil ikke sige, hvad 
billedet forestiller i virkeligheden, når Anna hører det, for så siger hun, at jeg er uartig”, sag-
de han, idet vi gik ind til vor diskussion. 
 Næsgård forklarede mig, at billedet forestillede andet end det, det tilsyneladende skulle 
fremstille. For eksempel var en uskyldig potteplante med en lidt sygt blomstrende stængel i 
virkeligheden et billede af mandens forsøg på samleje med sin moder. Ubevidst havde han 
malet det som en meddelelse, en oprigtighed for at befri sig. Han fik derefter sin kønsdrift 
bragt på rette vej. Den lovlige og vel naturlige. Han fortalte også en historie om den franske 
maler Jean Bazaine, der var i Danmark i efteråret 1950 for at holde et foredrag på udstillingen 
Levende Farver og ytrede ønske om at besøge Sigurd Næsgård for at høre om analysen af 
maleriets elementer og det, der kunne uddrages heraf. Jeg overværede ikke hele samtalen, 
men fik et referat bagefter af den forbavsede Bazaine, der med forundring havde hørt på psy-
koanalytikerens udlægning af Maurice Estèves maleri på Statens Museum for Kunst i Køben-
havn, Kornhjelme i Auvergne, der i en glødende kolorit og i et stiliseret, abstraherende form-
sprog forestiller det, titlen antyder. I Næsgårds udlægning var det egentlige motiv Estèves 
hustru, som Bazine kendte godt i modsætning til Sigurd Næsgård, der kun havde maleriets 
udtryk at gå ud fra, men alligevel ifølge Bazaine havde evnet at give ikke blot en anatomisk 
nøjagtig fremstilling af kvinden, men også skildret hendes sjæleliv og de glæder og sorger, 
der var de to mennesker imellem (Næsgaards analyse blev publiceret i Skabende virken fra 
1954). 
 Nu 32 år efter det første cigarduftende møde er jeg enig med Asger Jorn i, at Sigurd 
Næsgårds betydning for en væsentlig side af det moderne danske maleri i 30’ernes midte og 
til slutningen af 40’erne har været befriende, og hans hjælp og altid venlige saglige forståelse 
for andres problemer har givet mod til, at mange har kunnet udfolde sig dristigere, end de 
ellers ville have vovet” (Andersen, 1979). 
 Mogens Andersen fortalte mig, hvor forbavset han havde været over kontrasten mellem 
den hidsige mand, han havde mødt på Borup Højskole i 1930’erne, og den overordentlige 
venlige mand, han mødte, da han vendte hjem fra Paris. I øvrigt kunne Næsgaard, ifølge Ni-
els Jensen, være både morsom og underholdende ved selskabelige lejligheder. Sådan fortalte 
han, da jeg i 1987 besøgte ham og Elna Fonnesbech-Sandberg i Gentofte. Næsgaard kunne 
være frimodig i sine udlægninger på grænsen til det fornærmende, fortæller Jensen, der er en 
djærv natur, og som ikke synes om at holde tand for tunge. Det skulle man imidlertid være 
varsom med over for Næsgaard: ”Han kunne tage det ilde op, hvis man analyserede på ham. 
Måske kneb det i det hele taget lidt med proportionssansen, og Næsgaard har måske kun væ-
ret omgængelig, når han havde et publikum, der forstod at beundre ham. Hans familie ud-
gjorde ikke et sådant publikum”. 
 Næsgaard levede et borgerligt konformt liv. Vi har ikke noget andet billede af ham end 
den lovlydige borger, mådeholden indtil det pinlige. Alligevel opfattede han utvivlsomt sig 
selv som et revolutionært menneske og foragtede det konforme. Det kunne man ikke se, når 
han spadserede rundt i Østre Anlæg, man kunne kun høre det, hvis man havde lejlighed til at 
tale med ham. De revolutionære handlinger udspringer af den uspolerede sjæl, sagde han, 
men ikke med rette. For det, der skaber revolutionær aktivitet, er generationsmodsætningen. 
Den sociale praksis var ifølge Næsgaard det fejlforvaltede menneske, og som sådan gav det 
rig lejlighed til et revolutionært sind.  
 Det lå ham formentlig fjernt at pålægge sig rettesnore for sin livsførelse. Hans måde-
hold var hverken dikteret af mangel på appetit eller af selvdisciplin. Nu var det som bekendt 
heller ikke så svært at være mådeholden i tiden før 1960. Han kendte dog ikke til mådehold i 
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sine krav til sig selv. Vi må forestille os ham som en utålmodig, rastløs mand. Han ville helst 
opfatte sin energi som udtryk for en spontan virkelyst, men den havde næppe fået den karak-
ter, den fik uden en forudgående selvdisciplin. Han ville være impulsiv og var vel egentlig en 
rastløs og utålmodig natur. Og egentlig bør vi ikke overraskes over, at han kunne finde på at 
afbryde en klient midt i en talestrøm, springe op af stolen og vandre rundt i stuen, mens han 
analyserede og gestikulerede med arme og ben. 
 De endeløse lidelser, som nazismen havde påført verden, fyldte de endnu levende med 
gru, skyld og skam. Tyskerne havde imidlertid betalt regningen, for så vidt som de måtte star-
te fra Stunde Null: Tyskland var smadret til ukendelighed, da krigen var slut. Vanskeligere 
var det for de stater, der blev vanæret af afmagt og medløberi. De kunne uden videre genop-
tage det liv, de havde levet hidindtil, og tilsidesætte muligheden for at bearbejde skyldfølel-
sen. Det er grunden til, at der ikke blev rejst anklager mod den danske stat, for hvem skulle 
stille politikerne til regnskab for den æreløse udenrigspolitik, der prægede 1930’erne? Stau-
ning og Munch havde blot gjort sig til forbillede ved at vise, hvordan man skulle forholde sig 
til uret og vold. Man måtte derfor efter krigen leve med en pinlig selvforståelse og i en skam-
fuld ynkelighed over, hvor føjeligt og servilt et forbillede nationens ledere havde stillet til 
skue.  
 Også i Frankrig var den følelsesmæssige armod mærkbar oven på fem års besættelse, 
og man får det indtryk, at det var med til at bane vej for en ny udfordrende individualisme. 
Inspirationen kom fra en læsning af Søren Kierkegaards værker, og resultatet blev eksponeret 
i Jean-Paul Sartres (1905-1980) forfatterskab. Der var tale om en individualisme, der kunne 
lede tankerne væk fra skammen, gennem en betoning af følelseslivets ret. Det førte til Sartres 
doktrin om, at eksistensen går forud for essensen. Det vil sige, at øjeblikkets følelser er defi-
nerende for, hvad man er som menneske, mens historien var mindre betydningsfuld. Menne-
sket bliver således sig selv, mente Sartre, ved at træffe en afgørelse. Det giver god mening, 
for når man beslutter sig, er man i pagt med det, der skal komme: Man former virkeligheden. 
Men netop fordi valgets øjeblik var placeret på så flygtigt et grundlag, står hans filosofi som 
et siv i vinden 15. Snart drejer det sig om et valg, der uden problemer kan forklare, hvordan 
det går til, at man tilsidesætter samvittigheden og sender medmennesket i gaskammeret som 
Adolf Eichmann. Snart kan det blive den kønsforvirredes mareridt: Skal man vælge at gå på 
herre- eller dametoilettet?   
 Sartres filosofi vandt indflydelse i de lande, der, som Danmark og Frankrig, var blevet 
ydmyget af den tyske krigsmaskine. Hans filosofi havde næppe den samme gennemslagskraft 
i England og USA, givetvis fordi englænderne og amerikanerne havde oplevet at skabe histo-
rie ved at nedkæmpe ondskabens imperium. Sartres filosofi vandt heller ikke bifald hos den 
østrigske psykiater Victor Frankl, der havde overlevet kz-lejrens rædsler. Han fandt det me-
ningsløst at tale om et fri valg og betonede essensen som det centrale i personligheden og 
mente, at kun derved havde han været i stand til at bære det absurde vanvid, han havde gen-
nemlevet.  
 I efterkrigstiden fik Sartres ateistiske eksistentialisme en kolossal succes og blev i 
Danmark legetøj for en påskønnende intellektuel overklasse, der på den måde kunne holde 
skam- og skyldfølelser på afstand og kunne komme uden om den uundgåetlige oplevelse, 
som barnet har af, at intet hos de voksnes liv er som det giver sig ud for at være. Hvis man 
derfor som Sartre vedtager at barndommens verdensopfattelse er den sande, så slipper man 

 
15 Kierkegaard kunne ellers have hjulpet Sartre til et fastere grundlag: ”Ethvert Individ, hvor oprindeligt det er, er dog Guds, 
sin Tids, sit Folks, sin Families, sine Venners Barn, først heri har det sin Sandhed, vil det i dele denne sin Relativitet være 
det Absolutte, saa bliver det latterligt” (Winkel Holm, 1998, 19). 
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for al det bøvl med folks beklagelser over barndommen. Utilsigtet ramte Sartres filosofi gan-
ske præcist på ét punkt. For der er et tidspunkt i ethvert menneskes liv, hvor det giver mening 
at tale om, at eksistensen går forud for essensen. Det sker i den kritiske overgangssituation fra 
barn til voksen – når den unge står i en situation, der minder om Moses, da han flygtede fra 
Ægypten. Netop i den situation, hvor vandrede skilte sig og åbnede for Moses flugt. Da gik 
eksistensen forud for essensen.  
 I 1952 udgav Næsgaard en lille bog ved navn ABC i eksistentialisme. Og læser man i 
den, kan man ikke undgå at mærke forfatterens personlige engagement, der kom til udtryk i 
en vilje til at træde i eksistens: ”Opmærksomme læsere omkring i landene har opdaget, at 
Søren Kierkegaard i sine værker grundlægger en ny tænkning, eksistentialismen, og han gør 
dette ved at stille den subjektive lidenskabelige udfoldelse op som kilden til sandheden om 
livet”, skriver Næsgaard, hvormed han konfirmerede den personlige omvending fra Montreux 
i 1923.  
 For Næsgaard drejede den eksistentielle stillingtagen sig i en vis forstand også om et 
valg, idet man måtte vælge at tage stilling til, hvordan man skulle forholde sig til sin samvit-
tighed eller sit overjeg. Hvor samvittigheden umiddelbart kan siges at forholde sig til de nu-
værende realiteter, er overjeg’et snarere en indre repræsentant for fortiden, nemlig den autori-
tet, som forældrene, men især faderen, var i barndommen. Overjeg’et mærkes, ved at det be-
lønner jeg’et med selvværd, hvis det gør, hvad der bliver påbudt, men straffet med samvittig-
hedsangst, dersom jeg’et er ulydigt. Overjeg’et viser sig desuden at være mere end et ekko fra 
barndommen, man kan for eksempel have et meget strengt overjeg, også selv om forældrene 
har været forstående og kærlige over for barnet. Der er tilsyneladende tale om en forvræng-
ning, der kan gøre overjeg’et til en indre tyran, tilsyneladende uden grund. Derfor kan man 
undre sig over, hvordan et organ, der burde tjene helheden, kan tiltage sig en position, der 
virker som en slags indre femte kolonne virksomhed. Man kunne også opfatte overjeg’ets 
bebrejdelser, som udtryk for den kollektive samvittighed, der er formet af historisk skyld. 
Alligevel kan det være svært at forstå, hvorfor overjeg’et kan dømme så strengt. Det kan stil-
le sig an som hos Franz Kafka i Processen, der udkom i 1925. Denne roman indledes med 
ordene: ”Nogen måtte have bagtalt Josef K., thi uden at han vidste af at have gjort noget ondt, 
blev han en morgen arresteret”. Overjeg‘et er således ikke blot som en indre politibetjent, 
men synes også at praktisere en virksomhed som agent for en fordømmende magt, en stikker, 
der forråder jeg’et med falske anklager og underkender forestillingen om lov og ret. Det var 
den virkelighed, Næsgaard fik oprullet, når han sad over for en klient, der følte sig underkuet 
og ydmyget af et ubarmhjertigt overjeg og følte sig trukket ind i en labyrint af anklager, så 
kun døden syntes at være en udvej. Hvad skal man da mene om denne personlighedens rets-
instans, når den således kan forvrænge de klare moralske spørgsmål? Man forstår, hvorfor 
Emanuel Kant formulerede sin morallov som et socialt fænomen. Og at Kierkegaard gjorde 
moralen til et opgør mellem æstetiske og det etiske. Det er den samme synsvinkel, der stiller 
jeg’et suverænt i fortællingen om den barmhjertige samaritaner. For Kant såvel som for Kier-
kegaard var forholdet entydigt anvist af pligten. Næsgaard derimod havde det synspunkt, at 
den barmhjertige samaritaner var barmhjertig, i det omfang han formåede at tilsidesætte over-
jeg’ets indflydelse. Mennesket ville, ifølge Næsgaard, uvilkårligt komme næsten til hjælp, 
dersom overjeg’et ikke stillede sig i vejen. Hvordan skal man da forstå hans drøm om det 
truende Vesterhav og tyren med øksen? Næsgaard var i drømmen ude i et ærinde, hvor han 
vil hjælpe en gammel dame. Hun er for så vidt Næsgaards næste. Men hjælpen får netop en 
kafkask dimension: Tyrens morderiske økse placeres som en straf, en pris, som præsten og 
levitten ikke vil betale. Næsgaard blev ved sin hjælpsomhed ført ind i en livstruende situati-
on. Og drømmen kunne forstås som et udtryk for, at forholdet til næsten er livsfarligt. Man 
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forstår derfor, at Kant og Kierkegaard insisterede på forpligtelsen, mens det hos Næsgaard 
åbner for indre konflikter, der må bearbejdes. Og det var Næsgaards pointe i Kierkegaard-
biografien, at det var overjeg’et, der slog Søren Kierkegaard ihjel. Og for så vidt blev Kierke-
gaards endeligt udkæmpet som en kafkask proces.	
 Overjeg’et har således et noget forvrænget forhold til realiteterne, og samtidig indtager 
det en magtposition, der former forholdet til den øvrige del af personligheden. Den indre kon-
flikt lod sig imidlertid afbillede på malerens lærreder. Således får man indtryk af, at over-
jeg’et i Mogens Andersens kunst viste sig i de voldsomme sorte plamager, der udfyldte det 
meste af billedfladen, mens jeg’et var levnet en plads i form af små røde klatter. Billedet er 
for så vidt et udtryk for jeg’ets eksistentielle kamp mod overjeg’ets ubønhørlige og vilkårlige 
magtudfoldelse. Andersens billeder aftegner overjeg’ets almagt og er måske udtryk for, hvor-
dan det danske sind så ud i årene efter krigen.  
 Det er med overjeg’et som med leveren. Man føler ikke noget fællesskab med disse 
organer, men de udgør en betingelse for, at man kan leve. Det mest udfordrende ved over-
jeg’ets virksomhed er netop, at det stiller sig imod personligheden. Man kan som Josef K. 
føle sig anklaget uden at forstå og uden at have en erkendelse af et svigt eller lovovertrædel-
se, og man kan derfor føle sig trukket rundt i en slags forhør, som ikke tåler sammenligning 
med en anstændig retssal. Spørgsmålet er, om nogle mennesker er mere følsomme over for 
den kollektive skyld end andre, og passivt er vel også en undladelsessynd? Tilbage står ople-
velsen af overjeg’ets position som en indre terrorist, der giver spændinger i nakken og angst 
for angreb og får mennesker til at følge gamle damer over gaden. Man får således det indtryk, 
at jeg og overjeg langtfra er knyttet til hinanden i en fælles forståelse, og det er vel grunden 
til den udstrakte brug af tegn og symboler, som mennesker omgiver sig med. Det giver derfor 
god mening, når Næsgaards terapeutiske ambitioner gik ud på at bekæmpe dette overjeg. Han 
kunne ikke acceptere dets tyranni. Hans terapi gik ud på at svække og om muligt nedbryde 
overjeg’et. Hans praksis var præget af hjælp til mennesker, så de kunne frigøre sig fra det 
fordømmende overjeg.  
 Blev Næsgaard således den dårlige samvittigheds utrættelige modstander, får man 
imidlertid indtryk af, at han ikke erkendte, i hvilket omfang han behandlede sin kone som en 
projektion af sit eget overjeg. Der er i det hele taget noget komisk ved, at man på den måde 
kan gøre et andet menneske til en filial af sit eget overjeg, hvilket netop er grunden til, at 
mange iagttagere har fortolket Kafkas romaner som et profetisk forfatterskab, der kunne spå 
om de nazistiske og kommunistiske bureaukratier. Samspillet mellem Næsgaard og hans kone 
Anna virkede, som om det var struktureret af hans kamp mod sit eget overjeg. Imidlertid må 
man få det indtryk, at han ikke lod nogen mulighed gå fra sig til at byde hende trods.  
 Man har desuden god grund til at rejse spørgsmålet om, hvad Næsgaard mon tænkte, da 
han læste forordet til Dømmer selv: ”Thi hvad er det at være og at ville være den Enkelte? 
Det er at have og at ville have Samvittighed”. Kierkegaard udformede denne maksime, over 
100 år før Hannah Arendt talte om ondskabens banalitet. Han koblede således samvittigheden 
sammen med tænkningen som en betingelse for at kunne opleve sig som den enkelte. En op-
levelse, der rummer forestillingen om en ad- og udskillelse, for ellers ville man jo ikke have 
lejlighed til at føle sig som hin enkelte. Derfor blev samvittigheden for Kierkegaard eksisten-
tialismens begrundelse, for det er den, der rummer historien, skylden og skammen. Og for 
Kierkegaard betød det netop, at essensen går forud for eksistensen. Man er i Kierkegaards 
tankegang skyldig, selv om man ikke har grund til at føle et ansvar. Således står Kierkegaards 
tænkning i absolut modsætning til Sartres eksistentialisme, men også til Næsgaards syns-
punkt. De står over for hinanden som dag over for nat. Konsulterer man teologiens historie, 
opdager man, at denne konflikt på ingen måde er ny.   



142 
 

  
 Hertugen fra La Rochefoucauld (1613-1680) skrev i forordet til sine berømte maksi-
mer, at de ikke indeholder andet end en forkortet version af kristen moral. For hertugen var 
troen på arvesynden et værn mod menneskets tilbøjelighed til selvbedrag. ”Alle klager sig 
over deres hukommelse”, skrev han, ”men ingen beklager sig over sin dømmekraft”. Hans 
styrke lå i afsløringen af, at menneskets trang til uskyldighed uundgåeligt førte til moralsk 
hykleri. Og netop den bestræbelse var allerede på hertugens tid en gammel historie. Det var 
begyndt med Augustins forsøg på at formulere en forståelse af Paulus’ syndsbegreb, der var 
kommet til udtryk i hans konstatering af, at han ikke gjorde det gode, han gerne ville, men det 
onde, som han ikke ville. Augustin udformede på den baggrund den opfattelse, at synden er et 
eksistentielt træk ved mennesket, som ikke kan udryddes eller bortelimineres. Altså et syns-
punkt, som nok lader sig høre, men hvor forklaringen derimod kan virke lidt langhåret: Syn-
den er en arvet, oprindelig synd, som stammer tilbage fra Adam. Han havde en fri vilje, men 
misbrugte den i ulydighed mod Herren. Dette syndefald blev skæbne for Adams efterkomme-
re: De er født belastet, så det ikke kun er den frie vilje, der bestemmer, hvordan mennesket 
handler. 
 Denne tankegang blev udfordret af en irsk munk ved navn Pelagius. Han opfattede Au-
gustins arvesyndslære som en mistro til menneskets evne og vilje til at realisere det gode. 
Ifølge Pelagius er det alene handlingerne, der tæller, og derfor har det enkelte menneske mu-
lighed for at frelse sig selv ved at leve et moralsk anstændigt liv. Det er en problemstilling, 
som åbenbart ikke er forældet, som det fremgår af Mark Twains ord: ”Himmeriget er efter 
nåde, hvis det gik efter fortjeneste, ville din hund blive lukket ind, og du måtte blive ude”. 
Pelagius ville vel nok mene, at Twain havde mistet tiltroen til den menneskelige længsel efter 
at gøre godt, og det ville Pelagius, og derfor står mennesket frit til at kunne vælge mellem 
godt og ondt.  
 Det blev imidlertid ikke Pelagius, der vandt i første omgang, og Augustins lære om 
arvesynd blev kirkens officielle synspunkt. Pelagius’ moral var imidlertid ikke sådan at ud-
rydde, som det fremgår af, at Luther kaldte Erasmus fra Rotterdam for ”pelagianer”, fordi han 
argumenterede for menneskets frie vilje. På disse baggrunde kan man få indtryk af, at Kier-
kegaard overtog Augustins synspunkt. Men kan man slutte, at Næsgaards psykologi er pela-
giansk? Næsgaard opfattede jo menneskets trang til at udfolde sig som noget ganske naturligt, 
og han havde hverken fromhed eller frelse i tankerne. Arvesynd havde ikke nogen plads i 
Næsgaards selvforståelse. Alligevel var han opmærksom på menneskets metafysiske util-
strækkelighed, der var resultatet af overjeg’ets indflydelse.    
 Desuden hvilede Næsgaards psykologi ikke på det spinkle grundlag som Sartres filoso-
fi, hvilket fremgår af, at ABC i eksistentialisme blev konstrueret på grundlag af en udvik-
lingspsykologi. Det vil mere konkret sige den stadielære, som skildrer, hvordan den psykiske 
udvikling struktureres og organiseres, og som samtidig indeholder en forestilling om udvik-
lingens endemål i teorien om genitalzonens primat. Synspunktet var, at de infantile seksu-
alimpulser nok beholder en del af deres styrke i voksenlivet, som det kommer til udtryk i det 
seksuelle forspil. Normalt samles energierne imidlertid og struktureres under genitalzonens 
føring, og det skaber den sammenhæng mellem generationerne, der bidrager til at give essen-
sen betydning. For Næsgaard var idealet klart: ”Den unge mand eller kvinde møder den el-
skede. Den sunde nyder det, den fejlforvaltede komplicerer situationen med angst, generthed 
eller andre afbrydere med deres tilknyttede begreber om moral, sæd og skik, lov og religion” 
(ibid., s. 38).  
 Ser man nøjere til, opdager man, at Sartre så at sige suspenderede både fortid og frem-
tid fra sin filosofi. Ved at forkaste barndommens betydning og voksenlivet som målet med 
livet fratager man et ungt menneske drivkraften. Enhver livshistorie kræver et udgangspunkt, 
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der før eller siden kasseres, fordi det ikke længere er tilfredsstillende, hvorefter livsenergierne 
samler sig om at sætte kursen mod uafhængighed og en livsførelse på egne betingelser. Uden 
et sådant perspektiv, det vil sige uden oplevelsen af at nå frem til en højere værdi i livsførel-
sen, mister den unge meningen med livet. Det er formentlig en sådan konstatering, der fik 
Mario Vargas Llosa til at bemærke, at ”kunstnere og intellektuelle altid er på jagt efter det per-
fekte”. De er så at sige på jagt efter at formulere fortolkningen af muligheden for at realisere 
sine potentialer. Men det var denne proces, Sartre havde ambitioner om at stoppe. Hans idé 
om den evige ungdom gjorde det naturligt at tage afstand til voksenlivets forpligtelser og ide-
alerne om modenhed. Hvilket fremgik af hans livsførelse. Sartre levede i et parforhold med 
Simone Beauvoir på samme måde som Anders And med Andersine. De var nok partnere, 
men afstod fra at leve sammen. Den uforpligtende levevis havde naturligt nok en særlig appel 
til tidens gymnasieungdom, der sværmede i stort tal om Sartres person. Sammen kunne de 
enes om, at det forpligtende parforhold var gabende kedsommeligt. Et synspunkt, som Sartre 
i øvrigt delte med Poul Henningsen, på trods af at de havde lige så lidt kontakt med hinanden 
som Sartre med Anders And. For Næsgaard derimod var endemålet klart: Det voksne menne-
ske, der kan stå ved sin modne seksualitet. For så vidt fastholdt Næsgaard traditionen ved at 
understøtte den unges trang til uafhængighed og kulturens krav om selvstændighed. Sartres 
puerile eksistentialisme var i overensstemmelse med Salingers filosofi og Picassos infantile 
idealisme: Det drejede sig om at undgå voksenlivets fristelser og forpligtelser. Således skabte 
Sartre en filosofi, som kunne forstås som et alternativ til Moses løsrivelsesfilosofi: Det drejer 
sig om mentalt at forblive ved Ægyptens kødgryder.  
 Af den grund kan man sige, at Sartres filosofi blev en videreførelse af Pelagius’ lære. 
De personlige baggrunde for Pelagius’ synspunkt er vistnok ikke kendte, men det er Sartres. 
Han var vokset op i et hjem med en mor, mormor og morfar og hævdede, at han ikke havde 
noget ødipuskompleks. Og det kunne begrundes med, at der ikke havde været en far, der 
kunne befordre generationsprocessen, for morfaderen var en olding, der ikke kunne give de to 
kvinder modspil.  
 Sartres valg af følelserne som grundlag for sin filosofi har i øvrigt en forbløffende hi-
storie, som det kom til udtryk i romanen La Nausée. Bogens titel var imidlertid ikke, som 
man umiddelbart kunne tro, et forsøg på at vove sig ud på de kierkegaardske 70.000 favne 
vand. Sartres helt fik derimod kvalme ved synet af noget, der for almindelige mennesker ville 
kurere søsygen. Hans helt Antoine Roquentin befinder sig i en park, hvor han sidder og stirrer 
på et træs svulstige rødder, der som blækspruttens arme rakte ud og sænkede sig i jordens 
dyb. Dette syn får den unge mand til at føle kvalme, og det blev denne følelse, der blev 
grundlaget for Sartres filosofi. Roquentins følelsesliv var således oralt styret, det vil sige på-
virket af de følelser, der er forbundet med den øverste del af fordøjelseskanalen. Kvalmens 
filosofi er den orale erotiks psykologi, og det er sådan set et held, for hvordan ville det ikke 
have udformet sig, hvis Roquentin var taget ud på landet og havde set en ko producere en 
kokasse. Den komiske modsætning ville i givet fald have været mere iøjnefaldende, og vi 
ville i dag have stået med en eksistentialisme funderet på den anale erotik.  
 Med stor sproglig veloplagthed udviklede Sartre den orale erotik til en filosofi, der gør 
alle bulimister og anorektikere til sande filosoffer. Hvor Platon havde idéer, havde Sartre 
kvalme. En af hans mange elever var den Alberto Giacometti, der blev kendt for sine anorek-
tiske skulpturer. Disse identitetsløse figurer står i stærk kontrast til det svulstige billede af 
Giacomettis moder, som man havde lejlighed til at se på et lærred i en Louisiana-udstilling 
side om side med Giacomettis tændstik-figurer. De står der som bibelens saltstøtter og som 
en påmindelse om Sartres filosofi. Giacomettis slagord om ”Recréer la vision de l’objet” må 
forstås som en parafrase over Sartres filosofi: Man genskaber sig selv, når man brækker sig (i 
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cartesiansk udformning: vomitus, ergo sum). Når man i den sammenhæng tænker på, at det, 
som hvert enkelt menneske foretager sig, ifølge Sartre har verdenspolitiske implikationer, 
bliver det med ét klart, at den menneskelige mave er tættere forbundet med politik, end man 
umiddelbart skulle tro. Og det er måske grunden til, at man endnu i 1970’erne kunne blive 
tilhørere til et begejstret udbrud af eksistentialisme på en restaurant. En aften, hvor jeg sad i 
cafe Les Deux Magots med et par venner, blev vi revet ud af det sædvanlige, ved at en gæst 
rejste sig og uden videre kastede sig ud i et lidenskabeligt foredrag om nødvendigheden og 
glæden ved at vælge sig selv. Hans engagement var ikke til at tage fejl af. Sproget foldede sig 
ud, og det blev klart, at her var et ungt menneske, der realiserede eksistensen med sit oratori-
ske talent.   
 I årtierne efter verdenskrigen styrkedes den ideologiske strømning, hvis mål var at gøre 
barndommen til udviklingsideal. Disciplin, orden og ansvarlighed måtte vige for en ideologi-
sering af barnligheden. Reich, Sartre, Picasso og Salinger var denne bevægelses foregangs-
mænd, og den blev ansporet af et massivt økonomisk opsving i 1950’erne. Dertil kom et so-
cialistisk synspunkt om, at hvis ikke alle børn kunne lære et givet stof, så skulle ingen lære 
det. Det var netop pointen i Salingers roman: dersom der er én, der ikke kan blive voksen, så 
skal alle forblive i barnligheden. Det er desuden her man finder forklaringen på Sartres på-
stand om, at livet er absurd. Det er ikke som Camus mente et uafhjælpeligt træk ved tilværel-
sen, men livet bliver absurd når voksenlivet ikke realiseres i modenhed 16.  
 I denne ideologiske kamp forsøgte Næsgaard at gøre sine synspunkter gældende med 
en bog Skabende Virken fra 1954, hvor han udviklede en opfattelse, der kan ses som et side-
stykke til Maslows behovspyramide, der var blevet formuleret allerede under verdenskrigen. 
Hvor Maslow så en forudsætning for selvrealisering i opfyldelsen af basale fysiske behov, 
udviklede Næsgaard det synspunkt, at en psykologisk udvikling er en forudsætning for selv-
realisering. Altså en proces, der har ført subjektet frem til voksenlivets fulde udfoldelse. 
Næsgaards opfattelse var således den, at mennesket skal gennemleve en personlig udvikling, 
før det giver mening at vurdere, om samfundet er absurd. Man er for så vidt ikke uden videre 
sig selv, men bliver sig selv gennem en udviklingsproces, der gør realisering af eksistensen til 
en mulighed. For Sartre derimod var friheden noget, man har apriori, det vil sige noget man 
mister ved at blive voksen. For Næsgaard var en sådan opfattelse imidlertid en opfordring til 
fejlforvaltning, og han udformede denne indsigelse i en artikel, der fik navnet Le complexe de 
Sartre (1948-4).  
 Mogens Andersen skulle til Paris i 1947, og han lovede Næsgaard at tage artiklen med, 
og han overlod den til psykoanalytikeren Maria Bonarparte. Året efter blev den publiceret i et 
fransk psykoanalytisk tidsskrift, og Næsgaard var godt tilfreds, fortalte Andersen. Det kan 
have været den artikel, der fik Sartre til at bemærke, at han skam ikke havde noget ødipus-
kompleks. Nogen virkning fik artiklen imidlertid ikke. Næsgaards synspunkt forblev en lokal 
indsigelse. Sartes filosofi fik en sensationel indflydelse og betydning fordi den var et led i en 
antiautoritær ideologisk bevægelse, der var begyndt med Reich påfaldende fortolkning af 
Freuds teori om den infantile seksualitet. Disse ideer havde fået et gennembrud med Picassos 

 
16 Modenhedens problem skal ikke omtales her, men det bør dog nævnes, at der er stor forskel på kvindens og mandens 
mulighed for at udvikle modenhed. Denne forskel bliver synlig i Tirso de Molinas teaterstykke, hvor Don Juan er den farve-
rige hovedperson, der fremstår som forfører, krænker og elsker. Det vil sige egenskaber, der står som keruber ved indgangen 
til voksenlivet, med døden i kulisen: Don Juan forsøger at forføre Doña Anna. Hendes far overrasker parret og vil kæmpe for 
sin datters dyd, men bliver dræbt i duel. Dette drama antyder frigørelsens dramatiske veje for kvinden og realiseres, i og med 
at Don Juan bryder hendes bånd til fortiden med drabet på faderen. Problemet for manden er imidlertid, at han ikke frigøres 
af erotikken, men derimod fanges i en gentagelsestvang, der er selve idéen i Don Juan.   
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kunstteori og Salingers roman om, der var en afvisning af muligheden for at blive voksen. 
Overfor denne strømning står Næsgaards Skabende virken var på en gang en hyldest til den 
generation af unge, som Næsgaard var forbillede for, og en eksistensfilosofi, hvis idé var, at 
mennesket realiserer sig gennem kunsten.  
 I efteråret 1949 afholdt Næsgaard seks foredrag i Vartov om Søren Kierkegaard. Der 
stod han på talerstolen i Grundtvigs gamle højborg med sin karakteristiske energiske gestalt: 
lidt overvægtig, lettere rødmosset i ansigtet, hektisk gestikulerende og så den iøjnefaldende 
skallede isse. En iagttager gættede på, at han led af for højt blodtryk. Svend Peter Sabroe, der 
i mange år skrev under pseudonymet Bro Brille i Ekstra Bladet, var blandt tilhørerne den 
første aften. I sin anmeldelse skrev han, at han gerne havde hørt om den Søren Kierkegaard, 
der gik med hat og paraply selv i solskinsvejr. Bro Brille, der havde en veludviklet sans for 
ligegyldigheder, fandt det morsomt, at Næsgaard talte om ”Verdens største Filosof – eller 
”fillesof”, som Næsgaard siger”. Desuden hæftede Bro Brille sig ved en bemærkning om, ”at 
for Gud er alle Mennesker Kvinder, idet enhver, der modtager en Livsanskuelse er feminin. 
Det omstøder den gamle Vending, at vi er alle Jyder for Vorherre. Man maa sige, at af alle 
menigheder findes der ikke nogen mere trofast end Psykoanalytikernes. De holdt trofast 
Stand under de mest indviklede Udredninger, og jeg havde Indtrykket af, at de underholdt sig 
selv med at sidde og psykoanalysere hinanden. Det kan ogsaa være mægtigt spændende. Jeg 
greb mig selv i at tygge paa min Blyant, mens en Dame havde sin Opmærksomhed stift hen-
vendt paa mig og øjensynlig har fundet ud af, at jeg sikkert er blevet udstyret med et eller 
andet Kompleks, fordi min Mor nægtede mig Sut, mens jeg laa i Vuggen. Psykoanalytikerne 
udgør et stærkt varieret lille Samfund, lige fra Videnskabsmænd og søde Studiner til det 
modsatte. Og Næsgaard selv virker som en Lægprædikant, overbevisende i sin Maade at ud-
lægge Teksten paa”. 
 Året efter udkom Næsgaards Kierkegaard-biografi. Næsgaard trådte dermed i Helwegs 
fodspor, men i modsætning til psykiateren ville han ikke stille Kierkegaards diagnose, men 
forsøgte at forstå ham, på samme måde som man forstår en patient i det psykoanalytiske rum. 
Således forsøgte Næsgaard en analyse af Kierkegaards familieforhold, biografiske oplysnin-
ger og forfatterskabet. En legitim ambition, når man tænker på, at Kierkegaard-kenderen Isak 
Winkel Holm fandt, at nok skrev Kierkegaard klart nok om hensigten med sit forfatterskab, 
men han tilslørede det lige så flittigt under de mange forbehold og de mange pseudonymer. 
Under alle omstændigheder er Kierkegaards liv og værk så tæt sammenflettet, at det må fore-
komme legitimt at lægge den dialektiske mester og hans forfatterskab på den psykoanalytiske 
briks.   
 Kierkegaard havde haft et klart mål med sit forfatterskab, som han formulerede ved at 
skrive at den ”totale Tanke er den Opgave at blive Christen”. Men han var klar over, at hvis 
det hele blot havde ligget åbent og tilgængeligt, så havde han næppe fået nogen læser. Det var 
derfor nødvendigt at iføre budskabet en ”Æstetisk Forklædning” (Winkel Holm, 1998). Kier-
kegaards strategi som forfatter bestor derfor i at bedrage læseren ind i det sande. Man skal 
altså snydes til at forstå sandheden! Baggrunden var, at Kierkegaard selv havde oplevet, 
hvordan han som følge af sin jordrystelse måtte omvurdere alle kategorier. Det vil sige, at 
det, han før hen havde opfattet som sandhed, var nu blevet en løgn. Jordrystelsen havde ført 
ham ind i en ny virkelighed, og man må formode, at det var den erkendelse, der lå bag hans 
tanke om at udforme det pseudonyme forfatterskab.  
 Næsgaard havde naturligvis også et mål med sit forfatterskab, han havde også oplevet 
en omvending, et før og et efter. Han viste derfor at sandheden om livet ikke er ensidigt og 
ikke blot er et spørgsmål om oplysning. Men Næsgaard havde ikke blik for de kierkegaardske 
virkemidler. Hans synspunkt var åbenbart, at hvis han skrev helt ligetil og helt uden taktik, så 
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ville læseren nok opdage sandheden. Man kan vel sige, at Næsgaard undervurderede betyd-
ningen af, at folk i forvejen var ”overskrevet med fejlagtige og forstyrrende forestillinger” 
(ibid.). Næsgaard erkendte nok, at hans læser var fanget i den moderne verdens ”uhyre 
Sandsebedrag”, men han mente, at han ved at skrive frit fra leveren kunne vække sin læser. 
På den baggrund kan man nok spørge, om han var den rette mand til at skrive Kierkegaards 
biografi.  
 Søren Kierkegaards livsførelse var præget af usædvanligt stærke følelsesmæssige bin-
dinger til forældre og søskende. Disse bindinger udfordredes af voldsomme tab, som førte til 
sammenbrud og genrejsning (den store jordrystelse). Derefter blev livsførelsen præget af en 
yderst puritansk livsførelse. Det skal man nok ikke lade sig overraske over, når det drejer sig 
om en mand med et så voldsomt følelsesliv og genial formuleringsevne. Isak Winkel Holm 
fandt, at det umiddelbart er bekvemt at forklare hans vanskeligt forståelige værker ved hjælp 
af en letforståelig forlovelseshistorie. Ikke desto mindre spiller netop tabet af faderen og den 
ophævede forlovelse med Regine Olsen en afgørende rolle. I Gjentagelsen hedder det: ”Naar 
man ret vil studere det Almene, behøver man blot at see sig som en berettiget Undtagelse; 
den udviser Alt langt tydeligere end det Almene selv” (s. 191). 
 Til disse tab kommer den filosofiske kamp mod Hegel og siden opgøret med de kirke-
lige autoriteter i den såkaldte kirkestorm. At Søren Kierkegaard var meget tæt forbundet med 
sin far, er de fleste biografer enige om. Spørgsmålet for Næsgaard var, hvilken indflydelse 
Kierkegaards mor havde haft, den mor, som forfatterskabet ikke meddeler meget om. Vi er jo 
alle vant til at fortolke den familiemæssige baggrunds virkelighed ud fra klichéer, og det kan 
være vanskeligt at komme frem til en konkret forståelse, når det drejer sig om tidlige oplevel-
ser, der unddrager sig både hukommelse og erindring. Moderskabet havde naturligvis en af-
gørende betydning, men Kierkegaard oplyser kun meget lidt om det. Det skal man jo nok 
forstå på den måde, at det forblev uproblematisk. Lige så oplagt er det, at Kierkegaards for-
hold til faderen var tynget af anklager og skyld. Man får indtryk af det i begyndelsen af Frygt 
og Bæven, hvor adskillelsen fra faderikonet er forbundet med døden, mens adskillelsen fra 
moderen fremstår som noget relativt udramatisk.  
 Kierkegaard-biografien indkasserede Næsgaard mange lange og rosende anmeldelser, 
som var helt nyt for ham. Han fik tilmed en anerkendende anmeldelse fra psykiateren profes-
sor dr.med. Hjalmar Helweg, der skrev: ”I sit berømte værk ”Søren Kierkegaards religiøse 
udvikling”, der bar undertitlen ”Psykologisk mikroskopi”, sluttede P. A. Heiberg med at 
sammenfatte hele Søren Kierkegaards udvikling i det ene ord ”Helbredelseshistorie”, en ud-
vikling fra sygeligt-tungsindigt farvet gudsfrygt til sund religiøsitet, fra medfødt angst til tro. 
Heiberg var noget usikker overfor beskaffenheden af det sygeligt-tungsindige, men var dog 
tilbøjelig til at betragte det som noget konstitutionelt pathologisk, en opfattelse som maa sy-
nes at have meget for sig”. Når Helweg mente, at Heibergs opfattelse ”synes at have meget 
for sig”, skyldes det, at han selv havde udgivet en Kierkegaard-biografi, der byggede på en 
lignende opfattelse. ”Dr. Phil. Næsgaard har behandlet Søren Kierkegaards udvikling ud fra 
rent psykoanalytisk synspunkt. Han kaster vrag paa den antagelse, at Kierkegaards tungsind 
kunne skyldes en organisk betinget sygdom, ja nævner end ikke denne mulighed. Tungsindet 
bliver derved for Næsgaard ikke en fundamental, primær skade i Søren Kierkegaards sind, 
men et mere perifert resultat af de psykologiske faktorers indbyrdes spil. Om dette er rigtigt 
faar staa hen, men der er ingen tvivl om, at den psykoanalytiske udredning giver mange 
frugtbare synspunkter for den, der ønsker at forstaa Kierkegaards komplicerede sjæleliv”. 
 Titlen på Næsgaards værk mere end antyder, at han ville undersøge Søren Kierkegaards 
intime liv: Hans erotiske liv diskuteres, forholdet til forældrene og Regine Olsen vendes og 
drejes. Næsgaards metode var at drage sammenligninger mellem begivenheder i barndommen 
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og nutiden, og Næsgaard går ikke af vejen for at gå i rette med Kierkegaards selvforståelse. 
Der er to niveauer i analysen. Det ene er et forsøg på at forstå de personlige relationer med 
udgangspunkt i Freuds teori om det’et, jeg’et og overjeg’et, som jo minder slående om Kier-
kegaards egen opfattelse af mennesket som et hus i tre stokværk. Det, der skiller Næsgaards 
opfattelse fra Kierkegaards selvopfattelse, er, at overjeg’et er udtryk for den indre selvunder-
trykker. Det andet analyseniveau er den psykoseksuelle udvikling, hvor Næsgaard lægger 
hovedvægten på afviklingen af ødipuskomplekset: Næsgaard fandt, at Kierkegaard havde 
udviklet en indre kvindelighed gennem identificering med moderen, samtidig med at han via 
afviklingen af ødipuskomplekset havde opbygget et dominerende overjeg.   
 Næsgaard forsøger nu at sandsynliggøre, at identificeringen med moderen fører til en 
feminisering og dermed til en latent homoseksualitet, der bliver grundlaget for Kierkegaards 
forhold til Hegel og siden i kirkekampen. Næsgaard forestiller sig, at Kierkegaard, under ind-
flydelse af kastrationsangsten søger at formilde det strenge overjeg, og det gør han ved at 
afskrive enhver form for sanselighed for at ”blive ren ånd”. Det er bogens påstand, at det er 
det strenge overjeg, der lagde Kierkegaard så tidligt i graven. At livet for Kierkegaard var en 
stadig indre kamp, kan man ikke være i tvivl om. Det kommer endnu til udtryk i det digt af 
Brorson, som Kierkegaard valgte som tekst på sin gravsten:  
 
 Det er en liden tid 
 så har jeg vundet 
 så er den ganske strid  
 med et forsvundet 
 så skal jeg hvile mig 
 i Rosensale 
 og uafladelig min Jesum tale 
 
Hvad mon de skal tale om? Måske om den lidelse, det er at være søn. Begge, altså Jesus og 
Søren Kierkegaard, havde gjort bitre, men uundgåelige og betydningsfulde erfaringer med 
livet som søn. Men hvor Jesus forsonede sig med faderen og sammen forenedes til Helligån-
den, fandt Kierkegaard både i corsarstriden og i kirkekampen en stedfortræder for sit opgør. 
Det, der gjorde, at Kierkegaard selv blev en autoritet, var således ikke kampen med faderen, 
men derimod hans enorme forfatterskab. Der er i øvrigt visse ydre forhold i Næsgaards og 
Kierkegaards livsførelse, der kunne minde om hinanden. De havde begge et anspændt forhold 
til samfundets institutioner. Når man tænker på Næsgaards drøm om havet, tyren og den gam-
le kone, så kunne man vel med en vis ret påstå, at Næsgaard selv havde et strengt overjeg og 
derfor et ”feminint” jeg. I sin analyse vender Næsgaard sig mod Søren Kierkegaards begej-
string for Mozart og hans musik. Næsgaard påpeger Kierkegaards opdagelse af, at konflikten 
mellem kommandanten som genfærd og Don Giovannis erotiske lyster i Mozarts Don Gio-
vanni var udtryk for en indre konflikt: Det, at kommandanten går igen, er udtryk for, at han er 
ånd, og som sådan kan man ikke modstå ham. Kommandanten er overjeg’et, mens Don Gio-
vanni er symbol for de erotiske drifter. 
 Næsgaard fandt, at denne konflikt var erotiseret, hvilket betød, at der bestod et ubevidst 
homoseksuelt forhold mellem Søren Kierkegaards jeg og hans overjeg. En relation, som han 
til stadighed søgte at projicere ud i en relation mellem jeg’et og objekterne i omverdenen, og 
som derfor kom til udtryk i voldsomme angreb på dem, der blev inddraget i konflikten. Den-
ne konflikt var uudholdelig og uløselig, fordi den ifølge Næsgaard var ubevidst for filosoffen. 
Det var Næsgaards opfattelse, at Kierkegaard døde i kampen mod sit eget overjeg, en kamp, 
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som han så at sige iscenesatte i sit indre gennem en dyrkelse af Don Giovanni som den eroti-
ske helt.  
 For Næsgaard var overjeg’et en dødsensfarlig indre fjende. Videre nåede Næsgaard 
frem til Kierkegaards inspiration fra Sokrates, der gav ham idéen til det pseudonyme forfat-
terskab. Men når det gjaldt Kierkegaards oplevelse af sig selv i forholdet til sin far, var han 
ifølge Næsgaard ”jødisk-kristen”. Det kan man se det stærkeste udtryk for i Frygt og Bæven, 
der er konstrueret som en parafrase over Abrahams villighed til at ofre sin søn på Herrens 
bud. Her har vi grundlaget for den jødisk-kristne opdragelse: Kærlighed er grundlagt på abso-
lut lydighed, og den højeste form for lydighed er identisk med kærlighedens væsen. Derfra er 
der en logisk begrundelse for det særlige generationsforhold, der udmunder i forestillingen 
om, at sønnen må dø for at kunne leve. Denne kulturform når sin højeste udtryksform i kris-
tus-figuren. Det er den myte, der bliver det afgørende personlige fortolkningsgrundlag for 
Søren Kierkegaard. Og det er på det punkt, at Næsgaard med sin egen drøm møder en ånds-
beslægtet.  
 Det er, som om Næsgaard spejler sig i Søren Kierkegaards biografi, og på ny kan man 
følge ham som dreng i en vrede mod dette overjeg. Dertil kommer den lille drengs ulykke 
over at miste sin mor, og senere som halvvoksen at miste sin far. Det var disse begivenheder, 
der gjorde, at Næsgaard mistede troen på afgrødens gavmilde alfader. I sin bitterhed bekendte 
han sig i stedet til fanden. Men det var stadig en tro, der havde sin indre repræsentant i over-
jeg’et, der derfor blev ansvarlig for alle ulykker og vanskeligheder. Derfra går der en lige vej 
til lokaliseringen af denne indre instans i personligheden, der var ansvarlig for alle dårlig-
domme i livet, lige fra sygdomme, somatiske såvel som psykiske, og livsanskuelser til de 
samfundsmæssige forhold. Alle kunne de føres tilbage til ét onde: overjeg’et. 
 Jacob Paludan skrev om Næsgaards biografi: ”Denne Kierkegaard-Studie, der har en 
tiltalende respektfuld Holdning, betjener sig, af et Ord- og Begrebsforraad for Specialister, til 
tider af overordentlig Særklang. ... Bogen finder Kierkegaards sjælelige Grundformel i hans 
Forhold til Over-Jeg'et, dette moralske Element, der ”kuer alle naturlige funktioner”. Dette 
fører til Længsel efter Lidelse, efter Afdøen fra Selvet og tilsidst selve Døden, ”langsomt 
selvmord”. Ved Faderens Opdragelse paadrog Kierkegaard sig ”den største af alle neuroser, 
den mest udbredte, lydigheden”.  
 Paul V. Rubow skrev: ”De, som kender Dr. Næsgaards Produktion, ved, at det ikke er 
nogen kedelig Lekture. Han er en glimrende Skribent og til Randen fyldt af Meddelelseslyst, 
dertil original og stejl selvstændig i sine synspunkter. En Bog om Kierkegaard, som er hans 
gamle Yndlingsfilosof, er sikker paa vor Forhaands-Interesse. S. Næsgaard var i sine unge 
Dage Erkendelses-Teoretiker og Specialist i Logikken og navnlig Læren om Begrebet; senere 
lagde han sig især efter Psykologien og sluttede sig nært, omend ikke forpligtende, op til 
Freud. ... Genfortælling af Mesterens, eller rettere Johannes Climacus' Lære om det Eksisten-
tielle, som jo ogsaa nu om Dage er noget af det, der interesserer mest i det vanskelige For-
fatterskab. Om de to Filosoffer er absolut af samme Mening, er en Smule usikkert; men Næs-
gaards Gengivelse er i alt Fald højst livlig og meget oplysende. Næsgaard opererer som sin 
Forgænger med to Verdener: den rene Væren eller begrebernes uforanderlige Idéverden – og 
Eksistensens, der kun er modtagelig for subjektive Bestemmelser, Livsverdenen”.  
 Rubow havde dog en principiel indvending angående faderbilledet. ”Om denne Fader 
vil jeg tillade mig, imod Dr. Næsgaard og hele Kierkegaard-Menigheden og Filosoffen selv, 
at have et mere begrænset Omdømme. Kierkegaard dyrkede sin Faders Eftermæle i en høj og 
pompøs og selvforgudende Manér især i sine sidste Aar, da han følte sine Kræfter ebbe ud og 
ventede Døden snarest. Det var naturligt, at Fader-Forestillingen i denne Periode, ligesom 
Gudsbilledet i hans Sjæl, antog mere og mere ærværdige og næsten truende Træk. Han havde 
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tidligere, ind imellem, digtet paa Faderens Skikkelse. Men heraf følger ikke, at Faderens Ind-
flydelse paa Sønnen har været saa dæmonisk og fatal, som man plejer at hævde”. Rubow 
mente desuden, at Næsgaard og mange andre med ham har ladet sig bestikke af Kierkegaards 
talent i romanfaget. Rubow mener altså, at der er visse sider af forfatterskabet, som Kierke-
gaard bare sad og fandt på. Bortset fra at Rubow dermed skylder os at fortælle, hvordan han 
skelner mellem de dele af forfatterskabet, som Kierkegaard digtede ud af ingenting, og det, 
som virkelig betyder noget, må man sige, at Rubow i sin insisteren på den ydre realitet ser 
bort fra den psykiske: De ubevidste fantasier behøver ikke at have rod i virkelige oplevelser, 
og når Rubow vil se faderens indflydelse som en afspejling af reelle begivenheder, vender 
han tingene på hovedet: Kierkegaard forgudede denne far i et forsøg på at bearbejde ubevid-
ste fantasier, hvis indflydelse efterhånden blev mere og mere massiv.  
 ”Den gamle Hosekræmmer skulle have givet sin yngste søn en ”menneskelig set afsin-
dig Opdragelse”. Ja, mindre og beskednere Udtryk kunde Kierkegaard selvfølgelig ikke bru-
ge om sin saa interessante Barndom. I Virkeligheden har han saamænd ikke haft noget videre 
Opdragelse – den svagelige, uoplyste Almuemand har snart maattet abdicere over for den lille 
selvraadige Herskabsbarn” (Paul V. Rubow, Søren Kierkegaard og psykologien, 9. Maj 
1951). Det, Rubow ikke havde fået ud af sin læsning af Næsgaards bog, var, at en psykisk 
konflikt som den, Kierkegaard led af, ikke nødvendigvis afspejlede en afsindig opdragelse. 
Der er naturligvis en grund, og den er at finde hos Næsgaard: For hos ham var intet i hans 
barndom overladt til fantasien, for nu at sætte sagen lidt på spidsen. Han mistede jo begge 
sine forældre, og det var yderst reelle begivenheder. Han havde kun én mulighed, nemlig at 
fortolke de forhold, der var ufortolkelige.  
 Psykoanalysen af Kierkegaard gav Næsgaard mulighed for at reflektere over de fantasi-
er, han havde gjort sig i et forsøg på at fortolke de tab, han selv havde gennemlevet. Den sto-
re forskel på Næsgaard og Kierkegaard var, at Næsgaard gennemlevede de fatale tab i en me-
get tidlig alder, mens Kierkegaard var fuldvoksen, da de infantile følelsesbindinger blev ud-
fordret.  
 ”Et jerntæppe er trukket ned gennem Europa”, sagde Winston Churchill i 1946 om den 
frontlinje, der delte Europa i en vestlig og en østlig del. Det nazistiske Tysklands sammen-
brud havde delt de sejrende magter i to verdensomspændende militære lejre, der kom til at stå 
fjendtligt over for hinanden. Verden blev todimensionel, eller rettere sagt: Den velkendte 
polaritet mellem det gode og det onde kunne genbruges, hvad enten man var for USA og den 
såkaldt frie verden, eller man bekendte sig til Rusland og den kommunistiske verdensbevæ-
gelse. De følgende år tilspidsedes modsætningsforholdet, og Danmark befandt sig i den po-
tentielle skudlinje.  
 Under indtryk af de forhold blev det vanskeligere at være en fri intellektuel, der ikke 
ønskede at vælge side. Næsgaard afskyede politiske systemer og ville hverken holde med det 
ene eller det andet. Han forholdt sig åbent og analyserende til begivenhederne i et forsøg på 
at hævde en åndelig frihed. Der var mange, der opfattede ham som kommunist, men Næs-
gaards synspunkt var, at man ikke ad politisk vej kunne skabe en ny og bedre verden. Skulle 
der komme en forandring i verden, måtte den nødvendigvis komme indefra: ”Analysen har 
intet andet formål end denne bevægelse af strømme fra ideologier til eksistentiel aktivitet, så 
det individuelle liv virkeligt bliver en udfoldelse af den rigdom, udviklingen har samlet. Den 
enkelte kommer herigennem til at opleve meningen i sin tilværelse” (1955-1, 147). Det var 
Næsgaards eksistentialistiske synspunkt, at det var vigtigere at være i overensstemmelse med 
sig selv end at tilslutte sig en af de to ideologier.  
 Litteraturen er som en folkesjælens seismograf og løgnedetektor. Og havde man en 
fornemmelse af, at Stauning og Munchs svigt før eller senere ville blive bearbejdet, så kunne 
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man se det i forfatteren Jørgen Nielsens roman Dybet, der udkom i 1940. Det er historien om 
en dreng, der knyttes alt for stærkt til sin mor, og en far, der ikke var i stand til at udfordre 
denne binding. Romanen handler om, hvordan drengens instinktive trang til at ville frigøre 
sig efterhånden blev manet i jorden. Moderen forsøgte at fastholde sit greb i håbet om at kun-
ne skærme sønnen mod den store truende verden og sagde: ”Hvad er der at vente af godt her 
på jorden? Ingenting”. Da rungede protesten i drengens bryst: ”Alting!”. Thomas ville blive 
stor, han ville klare sig. Han ville frigøre sig, men bindingen til moderen sad i ham som en 
skygge, som han havde svært ved at ryste sig fri af. Denne moderbinding skabte på den ene 
side skæbnefællesskab og på den anden et modsætningsforhold til faderen, og da moderen 
bliver langvarigt syg og hverken kan leve eller dø, da bliver faderen og sønnen forenet i en 
frygtelig erkendelse af deres dødsønsker over hende. Også Hans Scherfig havde givet sit bud 
på, hvordan de hæmmende følelsesbindinger førte til Det forsømte forår, der udkom i 1941. I 
1950 kom så Martin A. Hansens Løgneren. ”Der er ingen festlighed, intet letsind, ingen naiv 
glæde over generationen”, skrev Hansen om efterkrigstidens lyrikere. ”De er blege, som efter 
et blodtab. Den kan være melodiøs, men bliver aldrig til sang”. Måske havde forfattere og 
lyrikerne taget skammen på sig. 
 ”Det nytter ikke noget”, kunne have været en frase i Martin A. Hansens roman Løg-
neren. Romanens helt, skolelærer Johannes Vig, var præget af en uformåenhed og antiautori-
tær trods. Det ved læseren, fordi Johannes førte dagbog, og det er den, man får lov at læse 
med i, når man læser Hansens roman. Man fornemmer på den ene side en trang til oprør og 
en trang til at leve, på en anden side hæmmende kræfter, der fører til opgivelse og resignati-
on. En dualisme, der fik Johanes’ liv til at bevæge sig mellem selvhævdelse og selvopgivelse.   
 Den dagbog, man som læser indvies i, er skrevet som bekendelser til Nathanael. Og om 
ham skal Jesus ifølge teksten have sagt, at han var uden svig! ”Hvis der er nogle opgaver til-
bage for digtningen, skriver Johannes – noget, den kan, som intet andet kan – må det være at 
tage denne sorg, selve umuligheden af at leve – som samtidig er umuligheden af at dø – på 
sig til fulde og forsøge, hvis muligt, at gestalte den og reflektere over den, gerne med en ind-
levelse blottet for nogen former for hensyn”. Johannes Vig og hr. Ellerstrøm har imidlertid 
noget højt konkret til fælles: De formår ikke at realisere sig selv i forholdet til en kvinde. Eller-
strøm savnede det tilsyneladende ikke, han havde fundet mening med tilværelsen i sit arbejde og 
et stabilt følelsesliv i forholdet til sin mor. Johannes derimod var plaget af en længsel efter at 
realisere sin mandlighed, men de indre kræfter, overjeg’et, om man vil, satte sig imod.  
 Romanens tilblivelse skyldes, at Danmarks Radio havde bestilt en roman til oplæsning. 
Hvert kapitel skulle udfylde 20 minutter af sendetiden. Denne arbejdsmåde tvang Martin A. 
Hansen til en arbejdsform, der var ham fremmed, og man får indtryk af, at meget i teksten er 
skrevet som indfald i sidste øjeblik, hvilket gav romanens handling en retning, som ikke var 
planlagt. Måske var det den omstændighed, der gjorde den så vellykket: Johannes får i roma-
nen mulighed for at give udtryk for sine kvaler, for de modstridende følelser, uden at blive 
irettesat og vejledt af sin forfatter. Desuden gav det mulighed for at holde sig fri af de ideolo-
giske bevægelsers indflydelse. Når et kapitel havde været i æteren, måtte Hansen finde en vej 
videre til det følgende afsnit. Det fortælles, at han undertiden kun lige nåede at aflevere tek-
sten til oplæseren før udsendelsen. Hansen har siden fortalt, at når han i radioen havde hørt 
sin tekst blive læst op, anede han ikke, hvordan han skulle komme videre til næste uge. 
 Det var skuespilleren Pouel Kern, der læste op, og der sad mere end hundredtusinde 
mennesker ved højttalerne over hele landet for at lytte til Løgneren – historien om degnen 
Johannes Vig på Sandø. Vi hører om hans ensomhed, hans håb og længsler. Han var tiltruk-
ket af den frigjorte og modne kvinde Rigmor, der var gårdmandskone på Næsgård. Men han 
var også betaget af den unge pige, Anne Mari, som havde været hans elev. Der er imidlertid 
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noget i Johannes Vig, der holdt ham tilbage, så han hverken kunne realisere sit begær i forhold 
til den ene eller den anden kvinde. Som romanen skrider frem, udvikler han selvbebrejdelser og 
skyldfølelser som følge af den manglende handlekraft. Han kan gruble og vende problemerne i 
sin dagbog og tale med sin hund om skyld og skam. Romanen er således et forsøg på at finde en 
vej ud af mandighedens krise, og den ender med resignation og en tung grublen.     
 At Næsgård i Løgneren forbindes med frigørelse og seksualitet, kan man blandt andet 
se af en passage, hvor den unge kvinde frister Johannes: ”Søndag holder de Foraarsfesten paa 
Næsgård. Du har engang lovet, du vilde danse en hel Nat med mig, Johannes”. Men Johannes 
er bænkevarmer og dødbider, der kun er tryg, når han traver rundt i klitterne og grubler over, 
hvorfor han ikke kan deltage. Således tegnes en polaritet, hvor de frigjorte folk aftegner den 
ene pol, og Johannes den anden. Bogen tematiserer således tidens ideologiske kamp mellem 
frigørelse og hæmning: ”Hendes Skæbne svulmer nu. Fylder hele Stuen”. Således skriver 
Johannes Vig i sin dagbog. ”Men jeg sidder og holder den i Ave med lette, kloge, kølige Ord” 
(27). Eller: ”Jeg føler en heftig Trang til at rejse mig, slaa i Bordet og være aabenhjertig. Men 
behersker mig og lader ham snakke og slaa med Vingerne” (45). Senere hedder det: ”Du øn-
sker vist, at jeg skal være mere aabenhjertig bekende op ad Stolper alt hvad der rører sig af 
dyrisk og mindre pænt i en? I dybet af en” (52).  
 Martin A. Hansen havde med sin roman Lykkelige Kristoffer fra 1945 sat et smukt min-
desmærke over den nødvendige vilje til kamp, der for mange frihedskæmpere havde givet 
livet mening. I Løgneren tegnede Hansen et psykologisk portræt af efterkrigstidens mand. 
Det var ham, der gemte sig bag avisen, når der var problemer. Ham, der gik sig en tur, når der 
skulle opdrages på børnene. Det var den mandetype, der luskede omkring og ellers passede 
sit arbejde og gav konen ret for selv at få fred. Han var konfliktsky, usikker og trak sig helst 
væk, når afgørelser skulle træffes. Et par årtier senere var det ham, der blev skældt ud for at 
være mandschauvinist. Romanen igennem befinder Johannes Vig sig i relationer til kvinder, 
der er bundet til andre mænd, og når aldrig frem til den personlige afgørelse, der opstår, når 
alt sættes på spil. Det var denne position, der gjorde ham til løgner: Han bedrog sig selv, fordi 
han ikke kunne tage livets fordring på sig.  
 I 1950’erne fik Næsgaard lejlighed til endnu en gang at anvende sit talent som freudia-
ner i analysen af H.C. Andersens Historien om en moder. Det er en historie, der om nogen 
har været medvirkende til at tegne det ideologiske billede af det moderne moderskab. Af den 
grund har det fået næsten sakral status. F.J. Billeskov Jansen oplyser, at H.C. Andersens ma-
nuskript til Historien om en moder blev fundet i 1920, og da fik man den overraskende op-
lysning, at slutningen oprindelig skulle have været lykkelig. Historien om en Moder var såle-
des anlagt som en komedie, der skulle hylde moderkærligheden, anfører Billeskov. Psykoanaly-
tikeren, Martin Lotz, nåede i sin analyse af historien frem til at: ”Inspirationen er ikke ulivs-
sår, men en stemning i tiden, som vandt genklang i en følelse hos digteren”. Sådan skriver 
Lotz i sin bog Eventyrbroen, med undertitlen Psykoanalytiske essays om H.C. Andersen. Lotz 
fortsætter: ”Lad os prøve at se på baggrunden. Fædrelandet, Danmark, stod midt i en national 
krise. Krigen med hertugdømmerne var brudt ud, men der var indtruffet våbenhvile i august 
1848. Andersens officielle holdning var i god overensstemmelse med hans umiddelbare pri-
vate følelse af, at de danske havde retten på deres side. Han skrev vers til de danske soldater, 
hvor han opmuntrede dem til at vove livet. ... Disse digte udtrykker med vekslende held ti-
dens nationale følelser. Eventyret derimod fremstiller snarere en anden dybere stemning, 
mødrenes – ja, hele nationens – sorg over de tab de allerede havde lidt. ... Ser vi på den priva-
te sfære kan eventyret betragtes som et modstykke til ”Det døende barn”. Situationen er den 
samme, moderen sidder hos det døende barn, men denne gang anskues alt ud fra moderens 
synsvinkel, og vi bliver sat ind i hendes livsdrama. Tankerne må gå tilbage til digterens mo-
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der, som vi kan se genspejlet i kvinden, som ofrer alt for sit barn. Fremstillingen er i eventy-
ret almengjort og idealiseret. ... I psykologisk henseende er vi i den ideale mor-barn verden, 
hinsides den ødipale konflikt og den falliske narcissisme – hvor alt i livet drejer sig om én 
ting, den kærlige tilknytning og den uundgåelige sorgfulde adskillelse” (Lotz 1988, 251).  
 For Næsgaard handlede Historien om en Moder kun overfladisk set om moderkærlig-
hed. Hans analyse førte ham til den konklusion, at den handlede om tabet af H.C. Andersens 
mandlighed. Næsgaard læste således digterens identitetskrise ud af eventyret: ”Analysen vi-
ser, at moderen er H. C. Andersen selv, feminiseret. I denne skikkelse sidder han og våger 
over barnet, der er hans mandighed, døende. Den truende magt, som har fået ham til at afstå 
fra at forvalte sin mandighed mandligt, er døden, menneskets stærkeste fjende. Han kommer 
ifølge med kulde, som derfor råder overalt. Som kvinde er H. C. Andersen optaget af mænd, 
og vi ser derfor moderen gå hen for at varme øl til døden, der fremtræder som mand. Her er 
mandligheden helt ude af spillet og hun falder derfor i søvn. Og under denne svigten tager 
døden så barnet, mandligheden, til sig og går. Her er kastrationen gennemført, men efter den-
ne vil digteren erobre sin mandighed tilbage, og vi ser derfor hans symbol, moderen, ude på 
vandring for at finde den tabte mandighed. På denne vandring møder hun en sortklædt kvin-
de, der fortæller, at det er døden, der er gået med hendes barn. De sorte klæder fortæller os, at 
hun sørger over et dødsfald. Det drejer sig om faderen, som H. C. Andersen i sit ubevidste 
har dræbt, den samme som døden, der til gengæld kastrerer ham. Denne sortklædte kvinde 
fordrer, at moderen skal synge alle de sange, som hun har sunget for sin dreng, med andre 
ord: Hun skal genoplive mandligheden, såvidt det er hende muligt. Dernæst kommer den sø-
gende Andersen til en tornebusk, der vil varmes op. Den bliver varmet op, så at den blomstrer 
midt i vinteren, og digteren viser hermed, at han ejer den stærkeste kærlighed. Fra denne går 
den søgende videre og kommer til en sø uden skibe og både. Men skibe og både er billeder på 
kvinder, og mandligheden finder intet objekt. Søen er et symbol for eros, der er strømmet ind 
på urinområdet, hvor så mange mænd i deres feminisering placerer den. Moderen, Andersen 
på sporet efter sin mandighed, forsøger at drikke søen tom. Det er spædbarnets vej. Søen si-
ger, at det fører til intet og foreslår, at hun giver sine øjne, og hun giver dem for at blive hjul-
pet over søen. Der må betales meget for at få mandligheden tilbage. På den anden side ligger 
der et vældigt hus, som måske er et bjerg. Et hus symboliserer en kvinde, bjerget en mand, H. 
C. Andersen er således kommet hen i et land, hvor kvinden er mand og manden kvinde: Ka-
stratlandet. Her bor døden. I dødens skønne have går en gammel gravkone, også et billede på 
ham selv, hun passer dødens store drivhus. Også hun fordrer noget for sin hjælp, nemlig mo-
derens sorte hår. De bytter, og nu kan den søgende høre hjerteslaget i alle planterne, som står 
i drivhuset, og som repræsenterer hver sit menneske. Hun finder også sin dreng, en blå kro-
kus, og vil tage ham med sig, men hindres deri af den gamle kone. Dødens have er symbol på 
moderen, som faderen råder over, og faderen er døden, der kastrerer ham, og som han derfor 
må overvinde. Den søgende holder sine hænder over den lille krokus, men døden blæser på 
hendes hænder, så at de falder slapt ned. Dette billede er hentet fra onanien, der virker som 
opliver af mandligheden, men som moralen lammer. Nu vil den søgende støtte sig til Vorher-
re, den gode fader, men døden gør hende opmærksom på, at han kun gør, hvad Vorherre vil 
gøre. Den gode fader og kastrerende fader er samme person, og den søgende Andersen kan 
derfor ikke få nogen hjælp i sin søgen. Han har lært af gravkonen, at han skal gribe til fortviv-
lelsens våben. Det hjælper heller ikke, for det medfører, at andre kastreres, og denne udvej vil 
han ikke gå til. Den søgende får sine øjne igen, for at hun kan se ned i en brønd og der beskue 
to skæbner. Den ene bliver en velsignelse for verden, med udfoldelse af lykke og glæde om-
kring sig, den andens skæbne er sorg og nød, rædsel og elendighed. Og døden forklarer, at 
den ene skæbne er hendes barns livsvej, men han vil ikke sige hvilken af de to, der er barnets 



153 
 

  
skæbne. Døden spørger, om hun vil have sit barn tilbage, men angsten sejrer, og hun beder 
gud om ikke at høre hendes bønner, hvor de går mod hans vilje. Og så afstår den store digter 
fra sin stræben efter at udfolde sin mandlighed mandligt. Han leder dens kræfter ind under 
moderfiguren i ham, som ved eventyrets begyndelse sidder og passer den døende mand-
lighed. Som kvinde kan han ikke krænke faderen, når han nærmer sig sin moder, faderen 
mærker da ingen konkurrence og forbliver derfor venlig” (1952-5). 
 Martin A. Hansen havde med Løgneren påvist, at der var tale om en følelsesmæssig 
krise for tidens mænd. Med sin analyse af Historien om en moder havde Næsgaard vist, at 
problemet havde dybe rødder i det nittende århundrede, og man får det indtryk, at H.C. An-
dersen led af den samme uformåenhed over for kvinder som Johannes Vig.    
 Det er muligt at opfatte mandlighedens krise i 1950’erne som en reaktion mod nazis-
mens dyrkelse af maskuliniteten. Således fremstår Johannes Vig som et ideologisk modstyk-
ke til den aggressive og voldsprægede maskulinitet, som havde præget den tyske nazisme. 
Tendensen forstærkedes af 1950’ernes økonomiske opsving, der førte til yderligere svækkel-
se af mandligheden. Overflodssamfundet var ved at afløse knaphedssamfundets moral. Det 
var under indtryk af disse omvæltninger, at en ny ideologisk bevægelse opstod. Den var or-
ganiseret i en forening, hvis hensigt var at formidle god tone og pæn opførsel, og den lå såle-
des i smuk forlængelse af degenerationsbevægelsens moral. Mentalhygiejnebevægelsen gav 
degenerationsidologien et sidste opkog, og det blev ikke uden succes. Tidens psykiatere del-
tog flittigt, og foreningen havde kongelige protegéer. Idéen til foreningen var opstået i USA, 
hvor den amerikanske senator Joseph McCarthy havde haft held til at skabe en politisk bevæ-
gelse, der byggede på angsten for kommunismen. Han var en af medstifterne til mentalhygi-
ejnebevægelsen, hvis idé var, at man måtte forebygge psykiske lidelser ved at leve et moralsk 
liv. Bevægelsens idé var at give gode råd og fortælle anekdoter fra store mænds storartede 
måde at være mentalhygiejniske på. I næsten ethvert nummer af medlemsbladet blev der 
bragt billeder af læger, der varmt anbefalede foreningens program. Læsere, der har oplevet 
1950’erne, erindrer sig måske dr. Fabricius-Møller, der var den tids førende sexolog, og som 
havde påtaget sig det tunge hverv at meddele seksualoplysning til ungdommen. Hvis man én 
gang havde set hans myndige kontrafej, det gennemborende blik, den højtidelige mine og den 
respektable fremtoning, så var man færdig med at onanere.  
 Mentalhygiejnebevægelsen blev ledsaget af en amerikansk revision af psykoanalysen, 
som fik navn af ego-psykologi. Baggrunden var, at krigens udfald havde ført til en afslutning 
af kulturpåvirkningen fra Tyskland, og inden længe var Vesteuropa under massiv indflydelse 
af cigaretter, tyggegummi, Hollywoodfilm, Coca-Cola, mentalhygiejnebevægelse og ego-
psykologi. Al intellektuel kraft udgik fra det USA, hvor jøder havde søgt tilflugt fra nazis-
men, og russere havde søgt ly for kommunismens forfølgelser. Danske læger, der hidindtil 
havde bekæmpet psykoanalysen med alle midler, så nu en chance for at monopolisere den i 
ego-psykologiens udgave. Den blev populær som Coca-Cola, men det gik ikke stille af. I 
Frankrig blev den kritiseret af Jacques Lacan, i England af Melanie Kleins gruppe og i Dan-
mark af Sigurd Næsgaard.  
 Når man anvendte betegnelsen ego-psykologi, skyldes det en henvisning til Freuds teo-
ri om jeg’et, det vil sige egoet og de psykiske forsvarsmekanismer. Det var jeg’ets evne til at 
begå sig og jeg’ets evne til psykisk forsvar, der var det centrale i ego-psykologien. Man skul-
le tro, at det var i overensstemmelse med Næsgaards opfattelse, men han havde en indven-
ding: ”Når ledende analytikere i USA allerede nu praktiserer tilpasning til samfundet, er den-
ne normalisering i gang inden for analysen, lydighed, undersåtlighed, ensretning trives fra 
centrene, og den naturlige vurdering viger” (1955-2, 159). Hvor psykoanalysen i 1930’erne 
havde været præget af samfundsengagement og derved indtog en stærkt ideologisk profil, så 
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var ego-psykologien et led i en ideologisk bevægelse, der betonede jeg’ets evne til at tilpasse 
sig den omgivende realitet. Selvfølelse og et stærkt og autonomt jeg blev af ego-psykologerne 
opfattet som det væsentligste bolværk mod neurosen. Blev man neurotisk, var det udtryk for, 
at jeg’et havde mistet noget af sin autonomi, mens det for Næsgaard omvendt var neurose-
skabende, hvis det ubevidste blev berøvet sin udtrykskraft.  
 Ego-psykologernes program var således ikke uden forbindelse med Freuds idéer, men 
udtryk for en ideologisering, der betonede Freuds positivistiske videnskabsideal om, at det 
drejede sig om at bekæmpe og inddæmme det ubevidste. I modsætning hertil betonede Næs-
gaard, at man måtte lære at leve med det ubevidste, lære at forstå dets særlige krav og ud-
tryksform og i stedet bekæmpe overjeg’et. Det drejede sig således snarere om at indstille sig 
på det irrationelles udtryksform end om at erobre det og eliminere det. Ego-psykologerne 
talte om at styrke jeg’et på det’ets bekostning – en bestræbelse, der minder påfaldende om 
mentaliteten fra kolonitiden: Ligesom man engang havde taget indianernes land i besiddelse, 
søgte ego-psykologerne at gøre det irrationelle rationelt med udgangspunkt i det sted, de nye 
forelæsninger, hvor det hedder: ”Wo Es war, soll Ich werden” (Freud 1933a).  
 Ego-psykologien var som en gave sendt fra himlen for danske læger og psykiatere. En 
svensk psykoanalytiker, Nils Nielsen, havde i 1950’erne etableret sig i København, inviteret 
af Thorkil Vanggaard for at hjælpe med til at opbygge Dansk Psykoanalytisk Selskab. Niel-
sen var ganske lærenem og gav sig derfor straks til at udpege Næsgaard som vild analytiker 
og kvaksalver, fordi han ikke havde en medicinsk baggrund. Nils Nielsen havde i forbifarten 
glemt, at hans kritik tillige ramte prominente medlemmer af IPA, nemlig Anna Freud, David 
Rapaport og Erik H. Erikson, som heller ikke var læger. Erikson havde endda slet ingen aka-
demisk uddannelse overhovedet, og Anna Freuds personlige analyse var blevet besørget af 
hendes far! Nielsen og Vanggaard gjorde sig ikke overvejelser om at inddrage Næsgaard i 
deres gruppe. Vanggaard havde gode grunde til det, for det var gennem en analyse hos Næs-
gaard, at han var blevet vakt for psykoanalysen. Det havde efterfølgende ført ham til New 
York, hvor han fik en psykoanalytisk uddannelse. Efter sin hjemkomst i 1951 fik Vanggaard 
ansættelse på Rigshospitalet, hvor han så det som sin fremmeste opgave at bekæmpe Næs-
gaard. Vanggaard ledede en årrække Dansk Psykoanalytisk Selskab og var ansvarlig for ud-
dannelse af nye psykoanalytikere. I sit hovedværk Phallos fra 1969 beskriver han den menne-
skelige aggressivitets væsen og symboler. Beskrivelsen er fyldt til randen med eksempler fra 
litteraturen og biologien, festligt krydret med freudianske tolkninger. I sin undersøgelse af 
maskuliniteten nåede han frem til at skelne imellem, hvad han kalder invers homoseksualitet, 
det vil sige en fuldstændig orientering imod det egne køn, og et homoseksuelt ”radikal”, der 
findes hos alle mænd, men som i vor kultur gerne fortrænges.  
 Anker Rattleff hilste også ego-psykologiens velkommen ved at skrive: ”I Danmark var 
psykoanalyse ret ukendt indtil tredivernes begyndelse. I Den store danske ordbog leder man 
forgæves efter ordet, der åbenbart blev betragtet som et fagudtryk eller et fremmedord i 1937. 
Det var først efter 1945, da vi igen fik bøger og tidsskrifter fra U.S.A., at psykoanalysen blev 
kendt og agtet i Danmark. Skønt teorierne om det ubevidstes betydning for tanker og adfærd 
var udformet i Østrig og havde vundet udbredelse i vort naboland, Tyskland, måtte de over 
Atlanterhavet og tilbage igen, før de blev bemærket i Danmark” (Rattleff, 1966). Ikke et ord 
om den mand, der havde givet ham psykoanalytisk træning. Rattleff mente sig i sin gode ret 
til at skrive Næsgaard ud af dansk psykoanalyses historie. I 1978 havde jeg den fornøjelse at 
være i selskab med Anker Rattleff til et møde i Selskabet for dynamisk Psykoanalyse, der den-
gang havde til huse på Blegdamsvej. Jeg var blevet inviteret til at tale om psykoanalysens histo-
rie i Danmark. Vi var omkring 30 mennesker forsamlet i foreningens lokaler. Rattleff røg fe-
brilsk og nervøst, da jeg talte om Næsgaards position i dansk psykoanalytisk historie.  
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 Reimer Jensen skrev en artikel om Næsgaard til Dansk biografisk leksikon. Under et 
interview med denne bogs forfatter, den 4. juli 1998, karakteriserede han Næsgaard som en 
farverig person, ”men psykoanalytiker var han egentlig ikke” … ”hans uddannelse af psyko-
analytikere var alt for ustruktureret og alt for mange kom igennem”. Netop denne karakteri-
stik er bemærkelsesværdig, fordi en tilsvarende kritik er blevet fremført over for Reimer Jen-
sen, da han overtog formandskabet i Dansk Psykoanalytisk Selskab efter Thorkild Vang-
gaards formandsperiode. Hvor Vanggaard næsten havde kvalt foreningen ved at standse pro-
duktionen af nye kandidater, fik Reimer Jensen sat fart i foreningens aktiviteter, og inden 
længe ”kom alt for mange igennem” uddannelsen. Jensen fortalte selv: ”Mit bekendtskab 
med Næsgaard startede på skolepsykologisk kontor. Det var i 1946. Vi var en gruppe af psy-
kologer, der gerne ville høre om psykoanalysen, som vi ikke erfarede om på universitetet. 
Dérinde var psykoanalysen et uartigt ord, og man måtte vaske sin mund med sæbe, hvis man 
sagde det i Rubins eller Tranekjær Rasmussens nærvær. Vi spurgte Næsgaard, om vi kunne 
starte samlet i en studiekreds hos ham. Det blev arrangeret, og blandt andet deltog den senere 
professor i pædagogik Grue-Sørensen. Vi gik der en vinter og læste efter Fenichels bog om 
neuroser. Og vi kom også til Næsgaards forelæsninger på universitetet. De blev ikke annon-
ceret i universitetets lektionskatalog og blev i øvrigt afviklet om aftenen. Den følgende vinter 
gik jeg i analyse hos Næsgaard, skønt analyse kan man vel ikke kalde det, når der kun var tale 
om en time om ugen. Efter min opfattelse var Næsgaard en renæssancefigur, fordi han var så 
vidtfavnende, gik på tværs af alle fag og alle konventioner. Han lod sig ikke spærre inde af 
noget system. Han var åben, modig på en udogmatisk måde”. 
 Reimer Jensen fortalte om en oplevelse fra engang i 1950’erne, hvor Elna Fonnesbech-
Sandberg havde en udstilling på To-kanten, et kunsterværtshus, der havde til huse på hjørnet 
af Rådhustræde og Vandkunsten i København. ”Da jeg ankom og åbnede døren, kunne jeg 
høre Næsgaards stemme udbasunere: ”Jamen enhver kan da se, at det er en pik”. Sådan var 
Næsgaard i en nødeskal: provokerende som ingen anden. Han kendte ingen grænser og ville 
ikke anerkende nogen form for autoritet. Man kan godt sige, at hans provokationer kom til at 
skygge for hans egentlige synspunkter. De blev vigtigere end budskabet. Men han var et me-
get rart menneske. Der er dog ingen tvivl om, at han med sin facon stødte mange mennesker 
fra sig. Når man sad med ham personligt, var han nok provokerende, men samtidig meget 
elskelig”. 
 Mit interview med Jensen fandt sted i hans lejlighed på Bellahøj, hvorfra der var en 
smuk udsigt ind over byens tage. Byen lå badet i lyset fra eftermiddagssolen. Og der var op-
stået en pause i vores samtale. Efter en stund fortsatte Jensen: ”Fra Næsgaard kom jeg over til 
Nils Nielsen i en egentlig analyse fem timer om ugen (han var jo svensker), og derefter blev 
jeg medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab. Næsgaard var en markant person, som man 
måtte tage stilling til, enten for eller imod, indifferent kunne man ikke være”. 
 Næsgaards ravjyske dialekt har måske også været provokerende for den unge generati-
on af akademiske analytikere, og hans seksuelle frisprog var dem direkte imod. Man må erin-
dre sig, at tiden efter krigen var langt mere bornert og fordomsfuld end 1930’erne. Krigens 
skyld og skam havde lagt sig tungt over sindene, og psykoanalysen var blevet et respektabelt 
lægeligt speciale tilpasset psykiatriens tænkemåde. Ego-psykologerne skabte en ny epoke i 
psykoanalysens historie ved at gøre den til en eksklusiv klub for velstillede.  
 Vanggaard dannede sammen med Erik Bjerg Hansen og Nils Nielsen Dansk Psykoana-
lytisk Selskab, som i 1957 blev anerkendt som fuldgyldigt medlem af IPA (Jensen og Paikin 
1980), men Næsgaard blev ikke inviteret. Det forhindrede ham ikke i at udtrykke sin mening: 
”Som psykologi for alle er den, altså psykoanalysen, ikke speciel for nogen gruppe af menne-
sker, hverken for jurister, præster, læger eller psykologer. Enhver kan optage psykoanalysen 
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og bruge den. At den allerede nu er en uhyre omfattende videnskab og behandlingsmåde, 
forøger kun denne sandhed” (1952-4).  
 Da Thorkil Vanggaard kom hjem fra New York, så han sig selv som den naturlige leder 
af den psykoanalytiske bevægelse og havde i kraft af sin stilling på Rigshospitalet myndighed 
til det. Engang blev han inviteret til at holde foredrag i Socialpædagogisk forening, hvor han 
skulle tale om psykoanalysen. Salen var fyldt, da han trådte op på talerstolen. På første række 
sad Næsgaard med Kirsten Graff på den ene side og Knud Claes Andresen på den anden. Det 
gav et ryk af modvilje, da Vanggaard fik øje på dem, og han forlod hastigt talerstolen. Efter et 
par minutter trådte foreningens formand, hr. Jacobsen, frem og meddelte, at den annoncerede 
diskussion efter foredraget ville udgå. 
 Det må forekomme naturligt, at Vanggaard og Ratleff havde skyldfølelse, fordi de hav-
de deltaget aktivt i det symbolske fadermord på Næsgaard. Freud havde allerede i 1912 be-
skrevet mekanismen i et sådant opgør. Han forestillede sig, at mennesket i de tidligste tider 
levede i grupper, som han kaldte urhorden. En enkelt han herskede i kraft af sin fysiske 
overmagt uindskrænket over alle hordens medlemmer. Han havde det seksuelle monopol på 
hunnerne og blev derfor fader til alt afkom i horden. Men en dag rottede de undertrykte og 
seksuelt frustrerede sønner sig sammen, og ved fælles hjælp dræbte de faderen, parterede og 
åd ham, hvorefter der var fri adgang til hunnerne. Således var det første menneskelige sam-
fund et faderløst samfund. Den faderløse ”broderhorde” var imidlertid belastet af to stærke 
følelser: skyldfølelsen over drabet og længslen efter den myrdede fader. Sønnerne havde ikke 
blot hadet og frygtet urfaderen, de havde også beundret ham. I forsøget på at bearbejde disse 
følelser skabte de en samfundsstruktur, som Freud kaldte det totemistiske samfund. I tiden 
efter krigen blev ego-psykologien et sådant totemistisk samfund.  

Kapitel VII: De sidste år 
Den Næsgaardske familie havde et sommerhus i Vestjylland, et sted kaldet Fjand. Sommer-
huset hed ”Oasen”, hvilket ifølge Kate Høymark var et akronym: O for Ole, A for Anna, S 
for Sigurd, E for Else og N for Næsgaard. Her drog familien hen i sommerferierne. Næsgaard 
havde naturligvis sin skrivemaskine med. Han måtte skrive hver dag, uanset hvad der ellers 
var på programmet. Når man som gæst nærmede sig huset, kunne man høre den urolige klap-
ren på skrivemaskinen. 
 ”Den første er jeg i Fjand”, skrev Næsgaard i et brev til Kate Høymark, ”og selv om jeg 
gerne anvender et par dage til at falde til, så gør det intet, om I kommer med det samme. Vel-
kommen”. Ivan Rønn, der var overlærer i Ålborg, hørte til de gæster, der flittigt besøgte 
Næsgaard-familien i Fjand. Rønn var en stor beundrer af Næsgaard og havde ofte taget turen 
til København, hvor han deltog i de gruppesessioner, som Næsgaard afholdt. I anledning af 
Næsgaards 70-års fødselsdag skrev Rønn en kronik, der blev publiceret i Aalborg Stifttidende 
den 22. februar 1953.   
 ”Mange af dr. Næsgårds bøger er blevet til i hans sommerhus ved Vesterhavet. Huset 
ligger gemt ind under en mægtig klit. Der er ro og stilhed og – ingen analysander. Hvis man 
en sommerdag nærmer sig huset i den storslaaede vestjyske natur, lyder i stilheden kun vin-
dens piben i en telefontraad, lærketriller under den blaa himmel og maaske ens egen skridt i 
sandet. Den første ”civiliserede” lyd, man hører, naar man nærmer sig det straatækte som-
merhus, er en skrivemaskines iltre prikken, som lyder ud gennem de aabentstaaende døre. 
Først naar ens fødder knaser i gruset ved huset, standser skrivemaskinen, en stol ryger tilba-
ge, og den vitale doktor staar i døren. Selvfølgelig er sommerhuset fyldt med psykoanalytisk 
litteratur. En af de nyeste franske bøger ligger opslaaet paa et bord, og under en samtale gri-
ber dr. Næsgaard en bog og saa en anden for at læse klargørende citater op. Hver sommerfe-
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rie skriver han en á to større eller mindre bøger. Ind imellem skrivning og læsning modtager 
han de faa gæster, der finder vej til den afsides egn. Han lægger kabaler og rekreerer sig el-
lers ved at gaa ture, gerne paa to-tre danske mil i den nærliggende store plantage” (Rønn, 
1953).   
 Jeg tror ikke, at du behøver at bekymre dig, sagde Anna, det ser ud, som om vejret hol-
der. Det var en julidag i 1954, og Næsgaard kom tilbage til sommerhuset efter en tur langs 
stranden. Han havde tænkt på, at arbejdet var blevet ham som et værn mod den ubehagelige 
virkelighed. Og han skrev hver dag, skrev, som havde han fanden i hælene. Det fik ham til at 
tænke på drømmen om tyren og Vesterhavet. Og det havde ført ham videre til Den guddom-
melige komedie. Vergil havde ledet Dante gennem helvede, men var det ikke netop Virgils 
rolle, han selv havde påtaget sig? Hvad var psykoanalyse vel andet end at lede klienten gen-
nem sit eget personlige helvede? Og hvor førte det hen? Viste han dem den rette vej? Natur-
ligvis havde det givet ham en magtposition. Men nej, han ledte dem ikke. Det var hans faste 
overbevisning, at han hjalp dem til at frigøre sig fra hæmninger og dermed ledte dem ud af 
personlige infernoer.  
 Han ville skrive om det nu. Det kunne indgå i den bog, han var ved at være færdig med. 
Så ville han sende det til Poul Høymark i Odense, som ordnede udgivelsen, mens Pouls kone, 
Kate, sørgede for korrekturlæsningen, tilrettelæggelse og forside. ”Den tredie bog er for-
længst færdig, og jeg er begyndt på en ny. Den tredie har jeg sendt til forlaget Arena, sådan 
for sjovs skyld. Fru Elsa Gress havde skrevet en længere artikel i et nummer af deres blad, 
den kom som kronik i ”Politiken”, og det frisind, som hun her udviste, gav mig lyst til at prø-
ve, om der var nogen mulighed for at få en bog ud” (1955-4). 
 ”Tak for brev, og her er manuskriptet. Jeg spekulerer lidt på, om der skal skrives en 
indledning til det, jeg har nogle idéer til den, men på den anden side synes jeg, den er unød-
vendig. Læseren spadserer lige ind i stoffet, synes jeg. Men synes De, at der må en indledning 
til, så skriver jeg én. Hvad angår Omslaget: Kan det ikke simpelthen være navn, titel, forlag? 
Jeg tænker på en lille krans af symboler: Kors, sværd, spanskrør, krone, gudinden med væg-
ten, osv. Men De må råde” (1955-5). Senere samme år skriver han: ”Jeg tænker tit på at for-
ære forlaget væk, hvis jeg kunde få nogen til at tage imod det. Der må da være lidt værdier i 
det, som kan betale, hvad Høymark har til gode deri, jeg selv venter, at alle mine indføjede 
penge er tabte. Jeg ville sende de tre tusind og så blot have nogle eksemplarer af alle bøger-
ne” (1955-6). 
 I løbet af 1955 bliver det til noget med overdragelsen. Kate Høymark havde indvilget i 
at påtage sig redaktionsarbejdet samt det administrative arbejde. Næsgaard skriver: ”Hermed 
sender jeg de underskrevne papirer, så at forlaget dermed er blevet Kätes. Jeg håber, det vil 
blive til glæde en gang. Og så sender jeg et manuskript, som jeg i går fik tilbage fra forlaget 
Arena. I kan se på det og fortælle mig, når det er sket, hvad I mener om det. Ikke? ... Vi bliver 
herhjemme i julen, jeg glæder mig til at skrive løs på den nye bog, hvor jeg forsøger at skille 
livets historie ud fra livsforvaltningens fortsættelse fra dyrestadiet. Det morer mig, men inte-
resserer vist ikke ret mange endnu” (1955-7). Da Kate Høymark etablerede sig som psyko-
analytiker i Odense, skrev Næsgaard: ”Til lykke med lejligheden jeg håber at få den at se en 
gang, når De nu sidder i den. Står der psykoanalyse nede ved døren? Det er måske ikke klogt, 
da folk på Fyn endnu er generte ved at bekende psykoanalytisk kulør” (1955-4). 
 Næsgaards bøger fra 1950’erne blev en forløber for den populær- og selvhjælpslittera-
tur, der sidenhen blev en stor succes. Det byggede dengang på opfattelsen af, at et opgør med 
alle autoriteter, indvendige såvel som udvendige, ville føre til den eftertragtede sundhed. 
Næsgaard havde også en forståelse af, hvad der ventede, når han skrev: ”Alle eller næsten 
alle forældre betragter de gode resultater af en analyse som et nederlag for sig selv, og den 
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frihed i livsførelsen, som børnene har erhvervet, forekommer dem at være en moralsk forvær-
ring. De ønsker ikke selv at blive analyserede, og derfor sætter de sig på bagbenene. Det er 
blot et par af tingene der følger af et godt arbejde” (1955-6). 
 Rita Busk, den næsgaardske families trofaste stue- og kokkepige gennem mange år, 
husker ikke Næsgaard hverken som plat eller simpel. Han havde ifølge hende en lune og en 
varme, der gjorde, at man ikke blev stødt af hans bramfrihed. Ole Næsgaard var ifølge Rita 
skrækkeligt forkælet og tilbedt af både sin mor og far. Dog mente hun, at Ole var mere 
hæmmet end faderen, men hun var sikker på, at han satte stor pris på faderens frisprog. Mo-
gens Andersen fortæller, at Sigurd Næsgaard havde en stor kærlighed til sin søn. Efter Ander-
sens opfattelse var det sønnen og ikke konen, der var hans første prioritet. Det overrasker os 
måske ikke, men udtalelsen kommer fra en mand, der selv havde problemer med at være 
mand i forholdet til sin kone. I den næsgaardske familie var det ofte far og søn, der stod 
sammen mod husets frue. Rita beretter om, hvordan de to kunne drille både hende og Anna. 
Men så følte frk. Busk også, at det var for meget, og tilsluttede sig Anna. Det er også fra 
Busk, at vi har følgende anekdote: Anna vil låne en af Sigurds bøger, en om Frans den første. 
”Hvorfor skal du altid læse om de kongelige luddere?” siger Ole, hvorefter Sigurd henter 
bogen og lægger den foran Anna med ordene: ”Her har du fortidens knepperier!” 
 Utvivlsomt havde Anna sat pris på hans bramfriheder, mens de endnu var unge, men nu 
provokerede de hende, givetvis fordi hun følte sig svigtet af ham. Engang havde det fået hen-
de til at føle sig levende, og hans facon hjalp hende til at frigøre sig fra den moral, hun var 
vokset op i. Men nu forekom hans fandenivoldske facon hende utålelig. Anna Næsgaard gi-
ver os i det hele taget indtryk af en stilfærdig myndig dame, der accepterede, at hendes mand 
holdt hende på afstand. Man forstår, at hun havde en reservation over for sin mands virksom-
hed som psykoanalytiker. Ifølge Rolf Rasmussen var det Sigurd en stor sorg, at ingen i hans 
familie ville vide af hans arbejde, eller i det mindste viste interesse for det. Rasmussen kan 
desuden berette om, at Næsgaards barnebarn, Claus Wium Andersen, som dreng under et 
ophold hos Kirsten Graff havde spurgt om, hvad det egentlig var, bedstefar gik og lavede. 
 Når forholdet mellem mand og kvinde udvandes, giver det ikke kun plads for frustrati-
on, men det åbner for andre lidenskaber. Bortset fra Annas tilbøjelighed for cigarer ved vi 
dog ikke meget. Anekdoterne giver os en formodning om, at han i perioder havde elskerinder, 
og Anna levede med en stadig jalousi over for visse kvinder i omgangskredsen. Datteren Else 
Wium Andersen fortæller, at hun og moderen i en periode var ængstelige ved ikke at vide, 
hvad Næsgaard foretog sig mandag aften. Det var dem begge en stor lettelse, da de fik syn for 
sagn og kunne forsikre hinanden om, at han spillede skak med overretssagfører Tinglev.  
 Man kan ikke undre sig over en sådan bekymring. Hvad kunne man ellers vente sig af 
en mand, der radikalt havde forkastet Freuds teori om sublimering? Den kendsgerning, at 
hans ægteskab ikke var lykkeligt, afslører givetvis en side af hans personlighed, som han ikke 
havde til sinde at røbe begrundelsen for. Hævnede han sig? Havde de et spil kørende med 
hinanden? Hans provokationer kan måske opfattes som et kluntet forsøg på nærhed, men også 
som udtryk for hævn over en afvisning. De stærke affektive udbrud kunne tyde på det. Måske 
sammenblandede han blot sit behov for en kvinde, med en længsel efter et naturligt fælles-
skab.  
 I familien skal man have gjort sig bekymringer på fru Næsgaards vegne. I det hele taget 
tog familien del i den ægteskabelige strid ved at tage parti for Anna Næsgaard. Følte han sig 
svigtet og udstødt, kom det især til udtryk, når han forbandede samfundets generelt ødelæg-
gende indflydelse. Man kan med en vis ret sige, at han selv var ansvarlig for sin isolation, den 
var ham en skæbne, som han bar med fra sin barndom, og som det aldrig lykkedes ham at 
overvinde.  
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 Naturligvis kan vi ikke undre os over, at en mand som Næsgaard uden videre fulgte 
naturens tilskyndelser. Han var jo den første til at tale denne naturs sag og til at opfordre sine 
læsere og sine klienter til at gøre det samme. Vi ser ham i denne forbindelse i rollen som den 
typisk frustrerede ægtemand, der af sin kone er blevet nægtet adgang til sengens glæder. Men 
sådan var det næppe, snarere omvendt. Alligevel har kvinder til alle tider vidst, hvordan de 
skulle sikre sig magten over deres ægtemænd. I krig og kærlighed gælder alle kneb, som det 
hedder. Anna har følt sig svigtet og har givetvis været skuffet. Dog bød konventionen hende 
at blive i ægteskabet, og måske hævnede hun sig ved at straffe sin mand på et ømt punkt. Så-
ledes pantsatte de deres egen seksuelle lykke i et spil om magt. Hvad gjorde Næsgaard? Trø-
stede han sig med andet end sin lidenskab for at skrive, spille kort og skak?  
 Alt, hvad der var tilbage i deres forhold, var hans tilbøjelighed til at chokere hende. 
Derimod har vi ikke nogen grund til at tvivle på, at han har været en engageret far. Holdnin-
gen som far har han været sig bevidst om, og han demonstrerede det fra begyndelsen i artikler 
og bøger. Ikke mindst gennem engagementet i friskolebevægelsen. Teorierne fra den tid hører 
til dem, han livet igennem forblev mest trofast overfor. Hans idé om den frie opdragelse, der 
hører til det mest kritiserede i tiden, men som fik en vis posthum gennemslagskraft, hører 
måske til det mest karakteristiske ved ham. Næsgaard havde imidlertid aldrig forestillet sig, 
at man som forældre skulle underlægge sig barnet, som moderne forældre har en tilbøjelighed 
til.  
 Ved synet af et spædbarn skal Næsgaard engang have udbrudt: Jamen det er jo mig! 
Han så sig selv i barnet, han følte med det. Fri opdragelse betød for Næsgaard, at den voksne 
skulle hjælpe barnet til at realisere sine iboende muligheder. Han kunne ikke drømme om at 
mene, at den voksne skulle underlægge sig barnet. Og man kan næppe gøre ham ansvarlig for 
den opfattelse blandt mange unge forældre i dag, der ikke tør irettesætte deres børn. Eller for-
ældre, der ikke tør være forbilleder for deres børn og vise dem vejen og derfor demonstrerer 
en angst for at opdrage, som de begrunder med en tro på, at barnet vil tage varig skade på sin 
sjæl. Vi kan næsten høre Næsgaards jyske dialekt, når vi forestiller os, at han tager til gen-
mæle over for en sådan slaphed. Naturligvis lod han heller ikke selv den frie opdragelse være 
et dække over ligegyldighed, som mange sidenhen gjorde.   
 Næsgaard var, efter anekdoterne at dømme, et livligt familiemenneske. Vi har Rita 
Busks ord for, at det ikke har været kedeligt at leve i den næsgaardske familie. Et indtryk, der 
bestyrkes af Mogens Andersens fortælling om hjemmet i Upsalagade. Det var oplagt, at der 
var fronter. Enten var man på fruens side eller på mandens.  
 Man får dog indtryk af Annas magt over Sigurd Næsgaard, når man opdager, at det var 
forbindelsen til hans barndomsfamilie, der udtyndede med årene. Fra Rita Busk ved vi, at der 
i Upsalagade næsten ikke var nogen forbindelse med Sigurd Næsgaards familie, mens der 
ofte var besøg fra hans kones. ”Min kone har fået gæster”, kunne han skrive, ”det er for sent 
for mig at bestille noget, og så kan jeg ikke lade være med at skrive. Jeg er ellers næsten slået 
ud hvad dette fine håndværk angår, jeg er for træt til at udtrykke mig privat om aftenen, og 
om dagen arbejder jeg altid nu på mine gamle dage. Men jeg skriver” (1955-6).  
 Sidst på eftermiddagen den 23. februar 1953 drog en større menneskemængde til fods 
fra Frue Plads med retning mod Østerbro. Iagttagere mener, at der har været et par hundrede 
mennesker. I skumringen nåede de frem gennem Stockholmsgade og stimlede sammen på 
pladsen ved Upsalagade foran nr. 18. Mange havde fakler i hånden. Og nu stod de nede på 
gaden og så op mod vinduerne til Næsgaards lejlighed. 
 Anders Jespersen og hans kone befandt sig i stuen, hvor Næsgaard stod lænet ud ad det 
åbne vindue. ”Vi blev ”fanget” oppe i lejligheden, mens et fakkeltog var i udvikling nedenfor 
i Stockholmsgade”, fortæller Jespersen. ”Næsgaard stod og så ned på gaden med taarer i øj-
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nene. Maaske tænkte han som jeg, at bag hvert af lysene dernede laa en skæbne som han 
havde frelst. Hele Stockholmsgade var fyldt af mennesker. Det var hans livsværk der stod der 
på pladsen”. 
 Den 28. februar blev han fejret ved en festmiddag på ”La Rotisserie de la Reine Pedau-
que” ved Vesterport på hjørnet af Gammel Kongevej. Over et halvt år i forvejen var der ble-
vet nedsat en festkomité, hvor Anna Næsgaard ikke deltog. Komitéen bestod af psykologer 
eller skolefolk: Jesper Florander, Jørgen Grunnet, Poul Perch, Sofie Rifbjerg, Ejnar Tassing 
og Kresten Thomsen-Jensen. Da den store dag oprandt, var der omkring 100 indbudte gæster. 
Blandt dem kunne man se Grete og Knud Cläes Andresen, brødrene Sigsgaard, Eric og Kir-
sten Graff samt dirigenten Axel Petersen og mange andre. Dertil kom medlemmerne af den 
næsgaardske familie. 
 Anna Næsgaard havde som fødselsdagsgave til sin mand vævet et slips. Ikke noget 
dårligt påfund af en psykoanalytikers kone, skulle man mene, især ikke når man tænker på, at 
slipset for en mand måtte opfattes som en hellig rekvisit i det sparsomme udvalg af symboler, 
der stod til en mands rådighed. Men måske kendte hun ikke sin mand, så godt som hun troe-
de. Han nægtede simpelthen at modtage hendes gave: Ingen skulle hænge noget om halsen på 
ham! 
 Ved middagen talte Næsgaard for gæsterne. Han talte om sit livsværk og om sin barn-
dom. Kirsten Graff har i et interview fortalt mig om denne aften, hvor hun sad i La Rotisserie 
de la Reine Pedauques smukke lokaler og lyttede til Næsgaards fortælling om sin barndom. 
Hun huskede hans ord, og ved erindringen om dem blev hun stærkt bevæget. Det var en klar 
og sollys morgen kort efter moderens død, hvor han så faderen stå i sollyset og arbejde i mar-
ken. Efter Næsgaards tale var der flere gæster, der tog ordet. Afslutningsvis talte Næsgaard 
igen og takkede for de mange bidrag. Fra denne takketale husker Axel Petersen, at Anna for-
søgte at lægge en dæmper på ham. Næsgaard var ikke sen til at replicere: ”Ja ja, Anna, det 
nytter ikke noget, for røv, pik og kusse har du lært mig”. 
 Det fortælles, at Anna Næsgaard i sådanne situationer lod sin ellers rappe tunge tæmme 
af en sammenbidt vrede. Hun følte sig såret og reagerede med at trække sig følelsesmæssigt 
tilbage. Man kan notere sig den besynderlighed ved kærlighedslivet, at det ofte er de karak-
tertræk, man forelsker sig i og fascineres af, som man sidenhen tager mest afstand fra. Men-
neskene har svært ved at acceptere deres partners forskelligheder, når de opleves ledsaget af 
en afvisning.  
 En sidste salut kom fra en gæst, der sagde på gensyn og ønskede, at festen skulle gen-
tages ved 75-års dagen. Men dertil sagde Næsgaard prompte: ”Så længe kommer jeg ikke til 
at leve”. Denne følelse af, at enden var nær, trivedes side om side med et usvækket ønske om 
at arbejde. For ham var den forestående død ikke længere det ufattelige og skræmmende. Han 
frygtede den ikke længere og indså, at den har sin naturlige plads i livet. Desuden anså han 
det ikke for hans opgave at overvinde den fortvivlelse, som døden vækker, og han syntes nok, 
at han omsider havde fundet et middel mod tomheden. Han havde måske nok i sin ungdom 
talt klart og havde fornægtet Gud og havde arbejdet sig gennem mange stadier af benægtelse. 
Dog var han ikke blind for det skaberværk, som han selv havde haft adgang til at justere lidt 
ved. Han bekendte sig til livet og indså, at døden var en naturlig del af det. I grunden var han 
et dybt religiøst menneske og havde tilbagelagt lange strækninger for at nå frem til en guds-
erkendelse, som var hans egen, og som han kunne stå ved. Det var ham nu, som var han be-
redt til at møde sin barndoms Gud og give afkald på nihilisme, der en tid lang havde været 
hans livsledsager.  
 Snart var han atter i gang og blev igen ramt. Det blev til en indlæggelse på kommune-
hospitalet og til behandling for det dårlige hjerte. Andresen kom på besøg, og Næsgaard for-
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talte: ”Jeg vil ikke sige, at jeg er døende, men jeg ved det jo ikke. Jeg har netop en sidste 
gang været i Han Herred for at besøge familie og gamle venner. På hjemrejsen, da vi var nået 
ud i Kattegat, fik jeg et hjerteanfald, og da båden lagde til ved Kvæsthusbroen om morgenen, 
ventede en ambulance nede på kajen, og jeg blev indlagt. Lægerne siger, at det var tæt på, for 
jeg havde meget vand i lungerne, og mit hjerte er dårligt. Det var i den periode, at der blev 
malet et billede af mig. Da lægen så billedet, kunne han illustrere for mig, at den måde, jeg 
sad model på, afslørede, at jeg har et dårligt hjerte. Jeg vil ikke sige, at døden er skræmmende 
for mig, men der er endnu ting, der skal ordnes. Jeg føler, at jeg har noget, jeg skal have sagt. 
Egentlig har jeg aldrig rigtigt fundet fred med mig selv. Man taler om at have Fanden i hæle-
ne, og det har jeg haft livet igennem. Det kom til mig i min ungdom som en drøm om Vester-
havet og en tyr, der ville halshugge mig. Den drøm har livet igennem været mig som en på-
mindelse. Den har styret mit liv, lidt på samme måde som i Sofokles’ tragedie. Det var lige 
meget, hvad man gjorde, så kunne man ændre på livets gang ved at snyde skæbnen. Nu på 
mine gamle dag blusser striden op på ny. Jeg vil ikke give mig, men hvad skal det nytte? Nu 
vil jeg sætte mig op på min højre albue og se mod venstre. Dels fordi jeg så bedre kan se dig, 
men også fordi det for mig åbner for erindringen, og det trøster mig trods alt. Man kan tage 
meget på sig, når man står ved sig selv. Man må stå ved sine komplekser, så længe man har 
dem! Mine fortielser må Gud tage sig af. Resten er for jer ligegyldigt. Undertiden bliver jeg 
så fjern for mig selv og må gennemgå min biografi for at være sikker: Jeg hedder Sigurd 
Næsgaard og er født i Han Herred. Min mor og far har begge deres rødder i den jyske muld, 
og tag ikke fejl, jeg har endnu kræfter til at svare på uforskammetheder. Lad blot folk håne 
mig. Det, jeg har sagt, har alligevel sat sig spor et sted. Det, jeg husker bedst, er blæsten og 
fuglenes skrig, de vil altid være der. Her i byen har støjen en anden karakter. Glæden husker 
jeg, og taknemligheden, det var overvældende for mig, da Henny Andersen i sin tid kunne 
smide det åg, der havde forkrøblet hendes liv. Hun formåede at bryde sine fejlforvaltninger. 
Det var den største glæde for mig, at hun frit kom til at leve sit liv. Desuden er det, som jø-
derne siger: Den, der har reddet et liv, har reddet hele verden. Det blev ikke nogen nem van-
dring, men stier skal banes, før der kan anlægges en vej. I dette land, hvor der er så megen 
angst for livet, er det nok sværere end så mange andre steder. Kære Knud, det falder mig ind, 
at jeg forsømte noget. Jeg har tænkt meget på Mogens, du ved maleren, Oles ven. Jeg glem-
mer aldrig, at han sagde, at han bare malede, og han ikke vidste hvorfor og ikke kunne analy-
sere sine motiver. Jeg analyserede altid, og så står jeg der og vil forstå, er det er, som om der 
er noget, jeg mister. Mit liv har været fuld af analyser. At sige, at tro blot er et irrationelt fæ-
nomen, betyder jo ikke andet, end at det har med følelserne at gøre. Det er længsler og håb. 
Når man er ung, håber man meget, i alderdommen erindrer man. Man håber baglæns og erin-
drer forlæns. Man kan huske, og så sker miraklet undertiden, og erindringen åbner sig. Man 
kan ønske og forvente, men det er ikke det samme som at have et håb. Jeg ved det jo ikke, 
ved ikke, hvad det er, himmel og helvede, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men døden er så 
definitiv, en ubærlig grænse for vores livsudfoldelse”.    
 Han havde talt langsomt, med en vis overvindelse. Knud mærkede afskeden i Sigurds 
ord. ”Håbet er afløst af taknemlighed, Knud”. Knud blev forlegen, det lignede ikke hans gam-
le ven at tale sådan. De tog afsked, og minutter senere gik Knud ud gennem Kommunehospi-
talets store port og ud på Farimagsgade. Få dage efter var Næsgaard udskrevet og i gang igen. 
Efter en kort rekonvalescens skrev han til Kate og Poul Høymark: ”Nu er jeg snart i halvt 
fuld gang med arbejdet, jeg tager endda ind til seks timer om dagen, men det er for meget, 
fem er nok”.  
 Kun fire måneder før han døde, skrev han: ”Selv arbejder jeg otte timer om dagen, og 
det er for meget. Men det er rart at mærke, at det går de fleste overraskende godt. Det er 
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nemmere og nemmere at analysere, undertiden ruller lidelserne sig op som på en snor. Glæd 
Dem derfor til fremtidens arbejde” (1955-6).  
 Tiden kom den 25. februar 1956, natten efter hans 73-års fødselsdag. Der havde været 
aftenselskab i Upsalagade. Vennekredsen og de nærmeste medarbejdere var samlet. Foruden 
hans kone var den trofaste Rita og børnene Else og Ole. Efter middagen sad damerne med 
kaffen, likøren og cigarerne, mens mændene spillede kort. Hen ad 23-tiden fandt Sigurd lej-
lighed til at tale om det, der altid optog ham. Han betonede, at psykoterapeutens vigtigste 
arbejdsredskab er ham selv, og derfor er hans levevis af betydning. Det afgørende er, hvordan 
man lever, og hvordan personligheden udvikles. ”Vi må skelne mellem det private og det 
personlige”, sagde han. ”Det private bør man holde for sig selv, men personligheden og dens 
mulighed for at udvikle sig bør alle stå åbent ved”.  
 Grete og Knud Cläes Andresen forlod selskabet omkring midnat. Westergaards samt 
Kirsten og Eric Graff gik næsten samtidig. Da gæsterne var gået, følte Næsgaard sig træt og 
sagde til Anna, at han lige ville hvile sig lidt. Anna og Rita ryddede lidt til side, tømte aske-
bægerne og hældte sjatterne ud. Derpå begyndte de at gøre klar til natten. Da Anna gik ind i 
soveværelset, fandt hun Sigurd liggende død på sengen. Således døde da Sigurd Næsgaard 
natten til den 26. februar 1956. Den nat vågede sønnen Ole ved sin fars afsjælede legeme. 
 
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)  
 
Næste morgen, da Leif Panduro kom til sin time, blev han modtaget af Anna Næsgaard, der 
gav ham den sørgelige meddelelse. Et øjeblik stod Panduro som forstenet, så vendte han sig 
og løb grædende ned ad trappen. Siden fortalte han: ”Jeg fik et slemt chok ved gamle Næs-
gaards død, selvom jeg nok havde ventet det nogen tid. Livet blev pludselig en smule barsk, 
nu da jeg ikke mere har hans beredvillige acceptering af min gøren og laden. Men jeg må jo 
klare mig uden, og rent analytisk tror jeg ikke, der er mange områder af mit sjæleliv, som 
ikke er kortlagt” (Jørgensen 1987, 98).  
 Ved begravelsen holdt Knud Cläes Andresen en tale ved Næsgaards kiste over teksten 
fra Lucas 10,21 og sluttede af med at påpege, at Næsgaard havde båret den hellige ild fra 
universitetet ud til folket og havde vist os, hvad kristendommen i praksis gik ud på: Hans liv 
havde været i barmhjertighedens tjeneste.  
 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 Næsgaard 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, 
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kunne inspirere ethvert skolearbejde i dag. Hans indflydelse på moderne dansk pædagogik er 
uomtvistelig”. 
 Nekrolog i Dagbladet Information: ”Psykologen, dr. phil. Sigurd Næsgaard der er død 
73 år gammel, vil blive staaende i folks bevidsthed som den forkætrede pioner for de psyko-
analytiske 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 Næsgaard 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 gi-
vet ham Ret. Der er ikke Tvivl om, at Næsgaard har været medvirkende til at hæve det Tabu, 
Kønslivet var behæftet med for et kvart Aarhundrede siden. Sigurd Næsgaard gik stærkt ind 
for det oprindelige Menneske. Han var en Modstander af alt, hvad der smagte af Unatur-
lighed”.  
 I 1937 havde den finske kunstner Vilatisfuslavfon udført en buste, der forestiller Næs-
gaard iført romersk toga. En toga er en kappe, som i det antikke Rom var forbeholdt voksne 
mandlige borgere. Her i norden bruges det kun i gips eller bronze for at hædre afdøde huma-
nister men også som en hyldest til kongelige, som fx rytterstatuen af Frederik V på Amalien-
borg Slotsplads.   
 Måske havde Vilatisfuslavfon blot formidlet en tradition, men hans valg af klædnings-
stykke kunne ligne en tanke, idet togaen kan opfattes som en symbolsk markør, der på samme 
måde som det at bære hat engang skabte en synlig adskillelse mellem generationerne. Næs-
gaards livsværk blev i stigende grad til et spørgsmål om hvordan mennesket udvikler en iden-
titet gennem generationsbruddet, som en forudsætning for at kunne fuldende den psykoseksu-
elle udvikling. Derfor stillede Næsgaard sin analysant og sin læser en opgave, som ikke kun-
ne løses med forstanden alene, ja, som ingen tilfredsstillende løsning har, før man har gen-
nemlevet en personlig udvikling, der gør det muligt at forpligte sig på livet. Han talte om det 
ubevidste, på samme måde som Kierkegaard havde talt om, at ”subjektiviteten er sandheden”. 
Det betød ikke en afvisning af den sociale realitet, men det betød, at man måtte gennemgå en 
personlig udvikling, der byggede på et generationsbrud, før man kunne sige noget fornuftigt 
om den. Det kom til udtryk i en eksistentialisme hvor den subjektive udfoldelse var forbundet 
med relationen til medmennesket. Denne fortolkning af tilværelsen havde udviklet sig side 
om side med en ideologisk individualisme, der blev formuleret af den kulturradikale bevæ-
gelse med rødder tilbage i Reich’s psykoanalyse og Sartre’s eksistentialisme. En bevægelse 
der blev idealiseret af Dada og Picasso og formuleret af Salinger og Klaus Rifbjerg. Dens 
slagkraft og succes beroede på at den havde et klart fjendebillede: den patriakalske magt, 
samt et klart mål: frisættelse af barnligheden.  
 Næsgaards eksistentialisme blev videreført af forfatteren Leif Panduro. I en årrække 
udfoldede han et forfatterskab side og side med Rifbjerg i et slags parløb, samtidig med at 
levefoden voksede. Det førte til at der var penge til at købe bøger for, men mange kom også 
til at gå i for små sko. Og det var dem de to forfattere skrev om. Hvor den rifbjergske kultur-
radikalisme førte til en svækkelse af den psykologiske fortolkning, og en styrkelse af den 
sociologiske, blev det omvendt for Panduro. Hans psykologiske analyser fik en tid lang stor 
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folkelig gennemslagskraft, og han endte med status af nationalpsykolog, der fortolkede det 
fejlforvaltede menneskes kvababbelser. Da Panduro i 1977 døde uventet, kunne Ghita Nørby 
med rette udbryde: ”Hvem skal nu fortælle os, hvem vi er”? Hendes spørgsmål er stadig ak-
tuelt, fordi det har vist sig umuligt at opnå en personlig identitet ved at følge den Rifbjergske 
kulturradikalisme.  
 Næsgaards originalitet som teoretiker bestod i at han kombinerede frigørelsen med ge-
nerationsmodsætningen, altså som Peter Petersen havde sagt: ”det er frigørelsen fra slægten, 
der er opgaven”. Den tankegang viste sig at være uden ideologisk slagkraft. I 1973 udgav 
Villy Sørensen Digtere og dæmoner hvor han tog den næsgaardske problemstilling op og 
skrev om det absurde i menneskelivet, som en følge af en urealiseret løsning på generations-
problemet. Men der var ingen referencer til Næsgaard. Det var imidlertid ikke en undladel-
sessynd, for Næsgaards psykologi var stort set glemt. At hans ideer ikke fik den nødvendige 
gennemslagskraft, hænger måske sammen med, at der i Næsgaards levetid ikke var nogen, 
der fandt det umagen værd at møde ham med en kvalificeret kritik og et konstruktivt modspil, 
der kunne have ført til afklaring og en udvikling af de ideologiske synspunkter. Mest markant 
står da provokationerne. Men de er også betydningsfulde, for som Diogenes sagde, er en filo-
sof, der ikke sårer folks forfængelighed, uden nytte.  
 
 

 


