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af Oves offentlige virke og hans forskning.

Bidragydere listet efter rækkefølgen af deres bidrag i bogen:
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Til støtte for overblikket over en ekstraordinær karriere med markante forskningsresultater, skabelse af nye
institutioner og en konsekvent formidling og deltagelse i den demokratiske debat indeholder bogen til sidst

en tidslinje. Læs selv og diskutér i Oves kritiske og utålmodige ånd.

Bogen er redigeret af sekretariatsleder Bo Bøgeskov, fhv. rektor Finn Junge-Jensen & professor emeritus Uffe
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