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Undren og befrielse Preben Hertoft Hent PDF Forlaget skriver: Preben Hertoft, professor, overlæge, dr. med.;
f. 5/1 1928 i København. Har i over 40 år beskæftiget sig med sexologisk forskning, behandling og

formidling. Som overlæge ved Rigshospitalets psykiatriske afdeling var han blandt initiativtagerne til og den
egentlige grundlægger af samme hospitals - og landets første og foreløbig eneste - sexologiske klinik. Leder

af samme fra oprettelsen i 1986 indtil pensioneringen i januar 1998. .

Det er er så de tørre fakta. Men bag dem gemmer sig alt det andet - alt det der gør disse erindringer
vedkommende, giver dem perspektiv. Alle de mennesker - familie, venner, kolleger og faglige kontakter - og

alle de hændelser, der var årsag til glæderne, skuffelserne, der såede tvivlen og gav indsigten og
overbevisningen, så valgene blev truffet og tilværelsen håndteret på netop denne specielle måde.

Erindringer eller sexologisk historie? Begge dele, siger Hertoft, "for mig er de to sider blevet uadskillelige".
En konstatering som ikke er ualmindelig for ildsjæle, der kæmper for en sag. I Hertofts tilfælde den rent
håndgribelige etablering og fortsatte eksistens af en sexologisk rådgivnings- og behandlingsinstitution i
offentligt regi. Men dermed også, og mindst lige så vigtigt, anerkendelsen af sexologien som en del af det
medicinske område, vel at mærke karakteriseret ved en rummelighed og menneskelighed og dermed en

mangfoldighed, som Hertoft selv gennem alle årene har været den fornemste talsmand for.
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