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Sigurd Næsgaard Stig Dankert Hjort Hent PDF Om den danske psykoanalytiker, dr. phil. Sigurd Næsgaard
(1883-1956) og hans rolle indenfor psykologi, pædagogik og psykoanalyse. Bogen gennemgår Sigurd

Næsgaards placering som filosoferende psykolog, hans rolle som igangsætter af den danske reformpædagogik
samt hans indsats inden for dansk psykoanalyses opståen og udvikling og de tidlige psykoanalytiske

selskaber og foreninger. Indeholder relevante biografier over centrale danske og udenlandske
psykoanalytikere og filosoffer. Udvidet og gennemrettet udgave med bibliografi over Sigurd Næsgaards

skrifter samt en bearbejdet litteraturliste og et navneregister. »En meget grundig biografisk gennemgang af
Sigurd Næsgaards liv og arbejde." (Hans Mikael Holt i Kristeligt Dagblad)."Der er dækket op for dem, der vil
forstå hvorfor Næsgaard fik så indgribende betydning for store kunstnerpersonligheder« (John Chr. Jørgensen
i Politiken). »Et fund for den der ønsker at vide besked med, hvordan psykoanalysen kom til Danmark« (Eric

Danielsen i Det Frie Aktuelt). »Et digert værk, spændende at læse, fordi det giver indblik i en tid, der
rummede både idealisme og psykoanalytisk galskab« (Flemming Chr. Nielsen i Jyllandsposten) »...et

spændende stykke kulturhistorie« (Jan Lindhardt i Berlingske Tidende).
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