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Godthåbsgade 10, 8000 Aarhus C Birger Møller Hent PDF Forlaget skriver: Birger Møller har i tredje bind
"Godthåbsgade 10, 8000 Aarhus C" af sine erindringer besluttet at læse til læge - et langt og krævende

studium. Vi er i begyndelsen af 1960´erne, hvor studentereksamen giver adgang til lægestudiet uanset den
opnåede gennemsnitskarakter. Men man løber hurtigt ind i en række prøver, der skal bestås. Der er tre chancer

per prøve. Mange bliver filtreret fra gennem de første år og må finde sig en anden uddannelse.

Det første semester startede den første hverdag i september. Birger Møller skulle møde til den første
forelæsning kl. 9.15 på Kemisk Institut på Aarhus Universitet. Men alt endte i kaos. En stor flok af nye
medicinstuderende stod foran hovedindgangen til instituttet. Men døren var låst. Først da forelæsningen

næsten var overstået, lykkedes det at finde frem til auditoriet. En dårlig start. 

Gennem studiet dukker en broget skare af karismatiske professorer op og vil bringe minder frem blandt
pensions-modne læger i dag.

Birger Møller møder sin kommende kone på Maritza: Aarhus´ etablerede danserestaurant for mange år siden.
De bliver gift og får deres første søn et år efter. Og Birger Møller bliver læge. - Klar til det næste kapitel. 
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