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ANERKENDELSE: Professor Jes-
per Møller, Aalborg Univer-
sitet, kan i denne måned føje 
en ekstra titel på visitkortet. 
Han er udnævnt til Rising 
Star (stigende stjerne) af Es-
sential Science Indicators 
(ESI), et firma, der registre-
rer forskning jorden rundt.

ESI, der hører til Thomson 
Reuters-koncernen, tæller 
citater i den mest anerkend-
te halvdel af alle videnska-
belige tidsskrifter inden for 
forskellige fagområder, her-
under matematik. Det sker i 
rullende 10-års intervaller, 
og da tallene for oktober i 
fjor blev gjort op, konstate-
rede ESI, at Jesper Møller 
var blandt den ene procent 
af alle matematikere, der 
blev citeret mest. 

Men ikke nok med det. To 
måneder senere viste optæl-
lingen, at professoren fra 
Aalborg var dén forsker 
blandt den ene procent, der 
havde oplevet den største 

procentvise stigning i antal-
let af citater. 

Dermed havde han gjort 
sig fortjent til titlen Rising 
Star, som ESI offentliggør i 
dag.

– I sig selv var jeg meget 
glad for at være blandt den 
ene procent, så det var en 
ekstra glæde at bliver Rising 
Star, siger Jesper Møller.

Matematik udgør et stort, 
evigt voksende forsknings-
felt. Jesper Møller arbejder 

med anvendt matematik, 
især indenfor for såkaldt 
rumlig statistik, der involve-
rer omfattende beregninger 
på computere:

– Man kan sige, at min 
grundforskning har gjort 
det muligt for andre forske-
re at bygge videre og løse 
specifikke statistiske pro-
blemstillinger, forklarer Jes-
per Møller.

Hans forskning er ofte in-
spireret af konkrete proble-

mer, og de kan spænde vidt:
Tilvækst af ukrudt i byg-

marker, billeangreb og -øde-
læggelse af træer, skovbran-
des udbredelse, galaksers 
fordeling i universet og mo-
dellering af reservoirer i un-
dergrunden – samt mange 
flere.

– Det er ofte emner, som 
involverer meget omfatten-
de matematiske beregnin-
ger, hvor man anvender reg-
nekraftige computere, siger 
Jesper Møller.

Han har været ansat på In-
stitut for Matematiske Fag, 
Aalborg Universitet, siden 
1995 og var før det lektor på 
Aarhus Universitet. 

Helt uvant med priser er 
han ikke: I 2001 modtog 
han Spar Nord Fondens 
forskningspris på 250.000 
kr.

ESI bringer i dag et inter-
view med Jesper Møller om 
hans forskning på adressen 
http://sciencewatch.com/
dr/rs/

Matematisk stjerne

JESPER MØLLER bliver flittigt citeret, så flittigt at han nu er Rising 
Star.

FØDSELSDAG: Nobelprismodtageren Wislawa Szymborska, 
der i sine digte har taget livtag med livets store moralske og 
filosofiske spørgsmål, fylder onsdag 85 år. Szymborska har 
fanget generationer af efterkrigs polakker med sine værker, 
der tager livtag med livets store moralske og filosofiske 
spørgsmål i et på en gang enkelt og raffineret lyrisk sprog.   
Millionbeløbet, der fulgte med Nobelprisen, skænkede hun 
til sociale formål. /ritzau/

Polsk nobelpristager fylder 85 år

¤ Dorte Bennedsen, tid-
ligere undervis-

nings- og kirkeministe, fyl-
der onsdag  70 år.

Uden af være blandt de al-
lermest synlige var Benned-
sen en fremtrædende social-
demokrat fra begyndelsen 
af 70'erne og frem til sy-
stemskiftet i 2001, hvor hun 
trådte ud af Folketinget. Un-
dervisningsminister, kirke-
minister, formand for For-
brugerrådet og retsordfører 
er blandt de poster, som 
Bennedsen har bestridt.

Som datter af tidligere 
kultur- og kirkeminister Bo-
dil Koch og den betydende 
teolog Hal Koch blev Dorte 
Bennedsen født til et liv med 
politik og kristendom. Hun 
begyndte med det kirkelige, 
da hun i 1964 tog teologisk 
embedseksamen fra Køben-
havns Universitet og efter-
følgende arbejdede som 
hjælpepræst ved Holmens 
Kirke i København.

Sin politiske karriere be-
gyndte hun i 1970 med en 
plads i kommunalbestyrel-
sen på Frederiksberg. Uden 
af være medlem af Folketin-
get hev statsminister Jens 
Otto Krag hende i 1971 ind i 
regeringen som kirkemini-
ster. Dorte Bennedsen var 
kirkeminister, indtil Ven-
stre-manden Poul Hartling i 
slutningen af 1973 afløste 

Anker Jørgensen som stats-
minister.

1974 blev Dorte Benned-
sen en engageret formand 
for Forbrugerrådet. Det fort-
satte hun med frem til 1979, 
da Bennedsen afløste Ritt 
Bjerregaard som undervis-
ningsminister. Bjerregaard 
blev fyret efter et ophold på 
Hotel Ritz i Paris, og Ben-
nedsen trådte til.

Hun nåede knap tre år 
som undervisningsminister, 
inden Poul Schlüter kom til 
magten.

Mens de borgerlige sad 
ved magten i 80'erne og be-
gyndelsen af 90'erne, kæm-
pede socialdemokraterne en 
intern krig. Den kulminere-
de i 1992 med formandsop-
gøret mellem Poul Nyrup 
Rasmussen og Svend Auken. 
Bennedsen støttede Auken 
og stod altså på den tabende 
fløj.

Da Poul Nyrup Rasmussen 
efterfølgende blev statsmi-
nister, var der heller ingen 
ministerposter til Dorte Ben-
nedsen. Hun blev siden 
blandt andet retsordfører og 
formand for Færdselssikker-
hedskommissionen. Hun 
var også aktiv i det nordiske 
arbejde og var frem til 1999 
formand for Foreningen 
Norden og også medlem af 
Nordisk Råds danske dele-
gation.  /ritzau/

Socialdemokratisk 
profi l fylder 70 år

TORSLEV KIRKE: Olga Gluglina og René Fredborg Nielsen, Sæby.  
 CJ Foto, Frederikshavn

UD DAN NET: Fra Nord jysk Mu-
sikkonservatorium har føl-
gen de af slut tet de res ud dan-
nel se:

Ba che lor: 
Ryt misk: Ras mus H.H. 

Jen sen, Chri sti an Hou-
mann, Mik kel Å. Chri sti an-
sen, Steen D. Lau rid sen, 
Mil le H. Dahl, Hei di K. Bis-
gaard, Frank B. Ol sen, Sø ren 
Gem mer, Jo nas M.L. Niel-
sen, John ny K. Jørgensen, 
Kris ti an T.H. Hansen og 
Thea H. Jen sen.

Klas sisk: Bo Hor se vad, 
Ma rie Kel ler Sø ren sen, Hel-
ene Poulsen, August Munk 

Berg, LiseGam-Jen sen, Olga 
T. Carl sen, Sø ren Ru bæk 
Hansen, Sig rid D. Frand sen, 
Maja B. Si mon sen og Li lian 
Kranker.

Mu sik læ rer: Kath ri ne 
Skov mand-Lar sen og Mor-
ten Ahti Chri sten sen.

Kan di dat: 
Ryt misk: Mads Ro sen dahl 

Hansen, Ni co lai An der sen, 
Tho mas Antunes, Den nis 
Niel sen, Si mon Stads holt, 
Jens Varm lø se An ders son, 
Ma le ne Horsfeldt og Ka ren 
Mi chel sen.

Klas sisk: Niels Bast rup 
Jørgensen, Niels Gre ger sen 

og Pe ter Bleeg.
Mu sik pæ da go gisk di plom 

(MPD): 
Klas sisk: Kris ti an Krebs 

An der sen og Char lot te H. 
Lar sen.

Kir ke mu si kalsk Di plom ek-
sa men: Tho mas Abild gaard.

Nord jysk Musikkonserva-
torium har end vi de re ud delt 
le ga ter i in de væ ren de stu-
die år. Le ga ter ne er ud delt 
fra: Det Obelske Fa mi lie-
fond, Spar Nord Fon den, 
Fæl les fon den af 1989, Gud-
run og Erik Kauffeldts Fond, 
MarkWarths le gat, Odd Fel-
low Or de nen.

 Føl gen de stu de ren de har 
mod ta get le ga ter: 

Mil le J. Dahl, Tho mas An-
tunes, Char lot te Hjør ring-
gaard Lar sen, Niels Bast rup 
Jørgensen, Kris ti an Krebs 
An der sen, Den nis Niel sen, 
Si mon Stads holt, Niels H.T. 
Gre ger sen, Mads Ro sen dahl 
Hansen, Ni co lai An der sen, 
Ma le ne Horsfeldt, Ras mus 
Boje-Niel sen, Ka ri na B. An-
der sen, Sig rid D. Frand sen, 
Jo nas M.L. Niel sen og Kris ti-
an T. Hansen.

Mu si kal ske ud dan nel ser

NORD JYS KE Stifts ti den de op ta ger gra tis om ta ler af runde fød sels da ge 
fra 40 år og op ef ter, bryl lup per og ju bi læ er samt ne kro lo ger på 
nav ne si der ne. Også min de ord op ta ges gra tis. Døds an non cer og 
tak ke an non cer er der imod ikke gra tis.


