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- sagde doktoren Tage Voss Hent PDF En nostalgisk, morsom og kritisk rejse igennem forfatterens 50 år som
læge. Meget har forandret sig, men hvordan er det blevet sådan?

Lægen, forfatteren og samfundsdebattøren Tage Voss' (f. 1918) kritiske rejse gennem sine 50 år som læge.

Tage Voss var en dansk læge, forfatter og debattør.
Han han været ansat som læge ved alkoholikerbehandling, fængselsvæsen og narkomanbehandling samt som

lektor i skolehygiejne ved Københavns Universitet.
Tage Voss har skrevet romaner og børnebøger, essaysamlinger, bl.a. Status på skæret (1954) med

udgangspunkt i hans oplevelser og erfaringer på Christiansø, debatbøger, fx Sexologi for hvermand (1972),
og erindringsbogen — sagde doktoren! Gammel læges pejling af ny tid (1997).

Voss var kendt som en aktiv debattør, der er kontroversiel på grund af hans aktive forsvar for rygning og sit
næstformandskab i foreningen Hen-Ry – Foreningen af hensynsfulde rygere, der modtog støtte fra

tobaksindustrien. Han blev tildelt PH-prisen i 1972.
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