
85

Kapitel 8

Nekrolog

Jørgen Møller
Lektor, civilingeniør Jørgen Møller døde den 3. oktober
efter længere tids sygdom. Jørgen Møller blev cand.polyt
med kemi i 1960, og under sin militærtjeneste kom han i
Forsvarets Forskningstjeneste, hvor han kom til at arbejde
med massespektrometrisk bestemmelse af  18O i vandprø-
ver på Københavns Universitets Fysiske Institut på Julia-
ne Maries vej. Her forsøgte Willy Dansgaard at korrellere
18O indholdet i havene og i isprøver med klimatiske
ændringer Da Willy Dansgaard flyttede til det nyoprettede
Fysisk Laboratorium 2 på H. C. Ørsted Instituttet, flyttede
Jørgen Møller med og blev tilknyttet professor Willy
Dansgaards forkningsgruppe. Senere blev han ansat som
lektor ved instituttet. Han må på mange måder betragtes
som en af den kemiske massespektrometris pionerer i
Danmark. Da Møller begyndte at lave massespektrometri
for kemikerne på H.C. Ørsted Instituttet, var massespek-
trometrien kun noget, danske kemikere kendte fra littera-
turen. Møllers ekspertise på massespektrometriens områ-
de gjorde, at da man i slutningen af tresserne besluttede at
anskaffe et større massespektrometer MS9 specielt til
kemisk brug, var det naturligt, at instrumentet blev place-
ret på Fysisk Laboratorium 2. For der var Møller.

1. august 1974 blev Jørgen Møller ansat ved Kemisk
Institut ved Odense Universitet, hvor han var lektor, til han
blev pensioneret i sommeren 2000. Hans meget store
viden på massespektrometriens område bragte han med
sig til Odense, hvor han blev centrum i opbygningen af
massespektrometrien ved Kemisk Institut. Han var på den
måde medvirkende til, at Odense har fået den centrale
placering i dansk og international massespektrometri,
som det er tilfældet i dag.

Foruden Kemisk Instituts ansatte har den danske kemi-
ske industri i meget høj grad haft gavn af Møllers store
viden og hjælpsomhed, den sidste virkede sommetider
helt utrolig. Jeg tror ikke, nogen har oplevet at komme til
Møller med et problem, hvor han ikke straks lagde det, han
var i gang med, til side for at høre om problemet og
diskutere det, og det blev ikke ved diskussionen, han
investerede også sin tid i at løse problemet. Det afspejler
sig også i litteraturen, hvor Møller er at finde blandt
forfatterne til en lang række publikationer. Han var en
meget omhyggelig og pertentlig forsker, der ikke lod sig
spise af med letkøbte slutninger og teoretiseringer. Han
vendte hver en sten, inden han gav sin endelige konklusion
fra sig.

Den samme hjælpsomhed, som kendetegnede ham over
for kolleger, viste han også over for de studerende. Han var
en skattet underviser, der ikke betragtede undervisningen
som noget surt og påtvunget, og han gjorde sig store
anstrengelser for at finde en pædagogisk forklaring. På
samme måde gav han sig altid tid til at forklare TAP’er, der
skulle hjælpe ham med et eller andet, hvad problemet var.

Møller var en kollega, der vil blive husket og savnet
såvel på Kemisk Institut som uden for universitetet.

Carl Th. Pedersen

Kjeld Melvad
Det er med stor sorg, at vi den 11. oktober modtog
meddelelsen om, at vor afholdte kollega, Kjeld Melvad, er
død. Kjeld Melvad var cand.mag. i tysk og russisk med en
efterfølgende handelsfaglærereksamen i tysk. Kjeld Mel-
vad blev i 1996 ansat som undervisningsassistent ved det
tidligere Handelshøjskole Syd. Han har efterfølgende
været ansat som amanuensis og siden ekstern lektor og
underviste frem til sin død på især de grænseoverskriden-
de studier i Sønderborg og Flensborg. Ud over sin under-
visning for Handelshøjskole Syd og senere Syddansk
Universitet var Kjeld Melvad aktiv i det tyske erhvervsliv
og dybt engageret i politik i Flensborg, hvor han boede.

Kjeld Melvad var med til at udvikle og søsætte flere af
de grænseoverskridende studier og bidrog med udpræget
fleksibilitet, samarbejdsvilje og beredvillighed til, at disse
studier i dag er en realitet.  Som underviser vil Kjeld
Melvad blive husket for sin fremragende formidlingsev-
ne, sit engagement for de studerende, sit varme væsen og
sit smittende humør.

Vi vil savne Kjeld Melvad som kollega og som med-
menneske. Vi vil savne hans gode humør, hans engage-
ment og hans ildhu.

Æret være hans minde.

Kollegerne på Syddansk Universitet, Sønderborg og
Flensborg
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