
Mindeord for Jens Peter Møberg 

Med lektor, dr. agro. Jens Peter Møbergs bortgang har Dansk Forening for Jordbundsvidenskab 
mistet sit mest trofaste medlem (og revisor). Jens Peter døde pludseligt fredag den 11. november i 
hjemmet, Tamsborgvej, Hillerød – han blev 83 år. 

Jens Peter er født i 1928 på en gård i Hejnsvig, Midtjylland og bevarede hele livet igennem en tæt 
forbindelse med hjemegnen. Det er derfor naturligt at han ønskede at blive begravet på Hejnsvig 
kirkegård efter bisættelse i Grønnevang Kirke, Hillerød. Efter en periode som landbrugsmedhjælper, 
blev Jens Peter agronom i 1955. Derefter videreuddannede han sig i Californien hos den meget 
kendte pedolog professor Hans Jenny. Med denne solide uddannelsesmæssige ballast drog Jens 
Peter i 1960 til Tanzania, hvor han i en årrække arbejdede som landbrugsmissionær og hvor han traf 
sin kone igennem 49 år, Ingeborg (Ingse). I 1969 fik Jens Peter tilbudt en stilling ved det daværende 
Agrikulturkemiske Laboratorium på Landbohøjskolen (nu en del af Institut for Grundvidenskab og 
Miljø). Her blev han indtil pensionering som 71 årig dog afbrudt af to længerevarende udsendelser 
for Danida og EU som gæsteprofessor dels ved Sokoine University of Agriculture, Tanzania (1975-
1978) dels ved Ahmadou Bello University, Nigeria. Straks efter ansættelsen ved Landbohøjskolen 
gik Jens Peter i gang med meget omfattende kemiske og mineralogiske undersøgelser af et stort 
antal jordprøver fra Tanzania. Undersøgelserne resulterede i 1974 i doktordisputatsen ”Formation, 
Mineralogy and Fertility of some Tropical Highland Soils”. Jens Peter fortsatte med kemiske og 
mineralogiske studier af mange forskellige danske og afrikanske jordprøver, vigtige 
jordbundsmineraler og til sidst undersøgelser af anvendeligheden af lokal tanzaniansk råfosfat som 
fosfatgødning. 

De forskellige undersøgelser, som ofte blev udført i samarbejde med kolleger og PhD-studerende 
ved Landbohøjskolen eller udenlandske gæsteforskere, resulterede i en betydelig række af 
publikationer offentliggjort i forskellige danske og internationale tidsskrifter. 

Sideløbende med en omfattende og værdsat videnskabelig produktion, ydede Jens Peter en meget 
stor indsats på undervisningsfronten. Han har gennem mere end en menneskealder præget 
undervisningen i jordbundslære, som han gennemgribende fornyede og forbedrede. Jens Peter var 
meget værdsat af de studerende som projektvejleder og gennem årene har han vejledt et stort antal 
studerende i forskellige jordbundsrelaterede bachelor-, speciale- og PhD-projekter. Jens Peters store 
viden om jordbunden og hans gode evner som formidler har haft stor betydning for, at mange elever 
(og kolleger) fattede interesse for jordbunden. 

 

Jens Peter bevarede interessen for jordbunden til det sidste; især vigtigheden af feltarbejdet optog ham. Her er det 

Hans Christian og Merete som bliver undervist på en ekskursion 5/10-2011. 

Jens Peter var et dedikeret og ydmygt kristent menneske; han var uhyre flittig og hjælpsom, men 
også meget beskeden. Han stod altid i første række, når arbejde skulle udføres; han har mange 
gange i stilhed ordnet ting, som ingen anden ville påtage sig, fx. oprydning i kælderen. Han var den 
første, der mødte på arbejdet om morgenen og en af de sidste, der gik om aftenen. Man gik aldrig 
forgæves til Jens Peter og bad om hjælp. Uanset om han havde mere end nok i egne opgaver, lagde 
han straks sit eget til side for at hjælpe andre. Selv til det sidste var Jens Peter hjælpsom og uselvisk. 
I stedet for blomster og kranse til begravelsen, bad han om at pengene blev overført til Mission 
Afrikas konto (reg 5061 konto nr 1060018) til hjælp for gadebørn i nord Nigeria; en hjælp som 
formidles af hans datter og svigersøn. 

Æret være Jens Peter Møbergs minde. 

Bestyrelsen 


