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OObbiittuuaarryy  
  

  
  

VVaaggnn  MMeejjddaahhll  ((11992288--11999977))  
  
VVaaggnn  MMeejjddaahhll,,  ffoouunnddeerr  aanndd  lleeaaddeerr  ooff  tthhee  NNoorrddiicc  
LLaabboorraattoorryy  ffoorr  LLuummiinneesscceennccee  DDaattiinngg  aatt  RRiissøø,,  
DDeennmmaarrkk,,  ddiieedd  oonn  tthhee  2211sstt  AAuugguusstt  11999977,,  aafftteerr  aa  
bbrriieeff  iillllnneessss..    HHee  hhaadd  bbeeeenn  lleefftt  ppaarrttllyy  ddiissaabblleedd  bbyy  aa  
ssttrrookkee  ssoommee  yyeeaarrss  aaggoo,,  bbuutt  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  bbee  vveerryy  
aaccttiivvee  uunnttiill  llaattee  JJuullyy,,  wwhheenn  hhee  ssuuffffeerreedd  aannootthheerr  
ssttrrookkee..  
  
VVaaggnn  wwaass  ffrroomm  aa  rruurraall  ccoommmmuunniittyy  iinn  wweesstteerrnn  
JJuuttllaanndd,,  aanndd  lleefftt  sscchhooooll  wwhheenn  hhee  wwaass  1100  yyeeaarrss  oolldd..    
DDeessppiittee  tthhiiss,,  hhee  aaccqquuiirreedd  aann  eedduuccaattiioonn  aanndd  
ggrraadduuaatteedd  iinn  pphhyyssiiccss  ffrroomm  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  
CCooppeennhhaaggeenn  iinn  11995555..    IInn  11995588  hhee  wwaass  rreeccrruuiitteedd  bbyy  
tthhee  tthheenn  DDaanniisshh  AAttoommiicc  EEnneerrggyy  CCoommmmiissssiioonn''ss  
RReesseeaarrcchh  EEssttaabblliisshhmmeenntt  aatt  RRiissøø..    HHee  wwaass  aa  ppiioonneeeerr  
iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ssoolliidd  ssttaattee  ddoossiimmeettrryy,,  aanndd  iinnttrroodduucceedd  
TTLL  tteecchhnniiqquueess  iinn  ppeerrssoonnnneell  mmoonniittoorriinngg  wwiitthh  tthhee  aaiimm  
ooff  rreeppllaacciinngg  ffiillmm  ddoossiimmeetteerrss..    SSoommee  yyeeaarrss  llaatteerr,,  
VVaaggnn  wwaass  iinnssppiirreedd  bbyy  MMaarrttiinn  AAiittkkeenn''ss  eeaarrllyy  wwoorrkk  aatt  
OOxxffoorrdd  uussiinngg  TTLL  ttoo  ddaattee  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  mmaatteerriiaallss,,  
aanndd  hhee  ssttaarrtteedd  hhiiss  oowwnn  ddaattiinngg  rreesseeaarrcchh  iinn  cclloossee  
ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  RRiissøø''ss  hheeaalltthh  pphhyyssiiccss  ggrroouupp..    
VViissiittss  ttoo  OOxxffoorrdd  aanndd  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  MMuusseeuumm  iinn  
EEddiinnbbuurrgghh  iinn  tthhee  mmiidd  11997700ss  ffuurrtthheerr  ssttiimmuullaatteedd  hhiiss  
iinntteerreesstt  iinn  lluummiinneesscceennccee  ddaattiinngg  aanndd  aafftteerr  mmuucchh  hhaarrdd  
wwoorrkk  hhee  wwaass  aabbllee  ttoo  oobbttaaiinn  rreessuullttss  ooff  ssuuffffiicciieenntt  
pprroommiissee  ttoo  ccoonnvviinnccee  tthhee  DDaanniisshh  aauutthhoorriittiieess  ttoo  rraaiissee  
ffuunnddss  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  NNoorrddiicc  LLaabboorraattoorryy  
ffoorr  TTLL  DDaattiinngg  iinn  11998833..  HHee  lleedd  tthhee  llaabboorraattoorryy  aatt  RRiissøø  
uunnttiill  hhiiss  ddeeaatthh,,  aatt  ffiirrsstt  wwiitthh  ffuunnddiinngg  ffrroomm  rreeccuurrrreenntt  
ggrraannttss  aanndd  llaatteerr  aass  aa  ppeerrmmaanneenntt  lleeccttuurreerr  iinn  tthhee  
GGeeoollooggiiccaall  IInnssttiittuuttee  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAaarrhhuuss..  
FFoorr  ssoommee  yyeeaarrss,,  VVaaggnn  hhaadd  bbeeeenn  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  tthhee  
ffuuttuurree  ooff  hhiiss  llaabboorraattoorryy  aafftteerr  hhiiss  rreettiirreemmeenntt,,  wwhhiicchh  
wwaass  dduuee  nneexxtt  yyeeaarr..    HHee  wwaass  vveerryy  pplleeaasseedd  wwhheenn  tthhee  
UUnniivveerrssiittyy  aapppprroovveedd  llaasstt  yyeeaarr  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  aa  
ssuucccceessssoorr  ttoo  ttaakkee  oovveerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  NNoorrddiicc  
LLaabboorraattoorryy..  
  
TThhrroouugghhoouutt  hhiiss  wwoorrkkiinngg  lliiffee  VVaaggnn  wwaass  iinntteerr--
nnaattiioonnaallllyy  rreessppeecctteedd  ffoorr  hhiiss  ppiioonneeeerriinngg  wwoorrkk..  HHiiss  
ffeerrttiillee  ccaarreeeerr  hhaass  ggiivveenn  uuss  ppuubblliiccaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  llaattee  
11995500ss,,  uupp  ttoo  tthhee  ppaappeerrss  hhee  ccoo--aauutthhoorreedd  ffoorr  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  SSppeecciiaalliisstt  SSeemmiinnaarr  ""LLuummiinneesscceennccee  
DDaattiinngg::  MMeetthhooddss  aanndd  AApppplliiccaattiioonnss"",,  hheelldd  aatt  tthhee  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAaarrhhuuss  iinn  MMaayy  ooff  tthhiiss  yyeeaarr..    TThhiiss  vveerryy  
ssuucccceessssffuull  mmeeeettiinngg  wwaass  oorrggaanniisseedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ttoo  
cceelleebbrraattee  hhiiss  ggrreeaatt  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  lluummiinneesscceennccee  
ddaattiinngg..  
  
    

  
  

TThhee  cclloossee  ccoollllaabboorraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  LLaabboorraattoorryy  aanndd  
tthhee  hheeaalltthh  pphhyyssiiccss  ggrroouupp  aatt  RRiissøø  rreessuulltteedd  iinn  ssoommee  
oouuttssttaannddiinngg  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  
lluummiinneesscceennccee  ddaattiinngg  mmeetthhooddss,,  iinnssttrruummeennttaattiioonn  aanndd  
pprroottooccoollss..    MMaannyy  ooff  VVaaggnn''ss  aarrttiicclleess  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  
bbee  cciitteedd  ffrreeqquueennttllyy  bbyy  wwoorrkkeerrss  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd::  
eexxaammpplleess  ccoovveerr  tthhee  aatttteennuuaattiioonn  ooff  bbeettaa  rraayyss  iinn  
ccooaarrssee--ggrraaiinn  ssaammpplleess,,  tthhee  uussee  ooff  CCaaSSOO44::MMnn  aass  TTLL  
ddoossiimmeetteerr  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  iinntteerrnnaall  bbeettaa  
ddoossee--rraattee  ooff  ffeellddssppaarr  ssaammpplleess,,  aanndd  hhiiss  mmoorree  rreecceenntt  
wwoorrkk  oonn  tthhee  SSAARRAA  tteecchhnniiqquuee  ffoorr  eessttiimmaattiinngg  tthhee  
bbuurriiaall  ddoossee..    HHee  aallssoo  ppllaayyeedd  aann  aaccttiivvee  rroollee  aass  aa  
mmeemmbbeerr  ooff  sseevveerraall  pprrooggrraammmmee  aanndd  eeddiittoorriiaall  
ccoommmmiitttteeeess  ffoorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnffeerreenncceess  oonn  bbootthh  
ssoolliidd--ssttaattee  ddoossiimmeettrryy  aanndd  lluummiinneesscceennccee  ddaattiinngg..    HHee  
wwaass  mmuucchh  vvaalluueedd  aass  aa  rreeffeerreeee  bbyy  mmaannyy  sscciieennttiiffiicc  
jjoouurrnnaallss  aanndd  rreesseeaarrcchh  ccoouunncciillss..    
  
VVaaggnn  wwaass  nnoott  ppuutt  ooffff  bbyy  ccoonnttrroovveerrssyy..    IInn  tthhee  llaattee  
11997700ss,,  hhee  wwaass  iinnttrriigguueedd  bbyy  tthhee  mmyysstteerryy  ooff  tthhee  
iinnssccrriibbeedd  ccllaayy  ttiilleess  ffoouunndd  aatt  GGlloozzeell  iinn  FFrraannccee..    HHee  
vviissiitteedd  tthhee  ssiittee  mmaannyy  ttiimmeess  aanndd  ppuubblliisshheedd  TTLL  rreessuullttss  
tthhaatt  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhaatt  tthhee  aarrtteeffaaccttss  wweerree  nnoott  
mmooddeerrnn  ffoorrggeerriieess,,  aass  wwaass  tthheenn  ffiirrmmllyy  bbeelliieevveedd  bbyy  
aarrcchhaaeeoollooggiissttss..    HHee  rreemmaaiinneedd  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  GGlloozzeell  
ccoonnttrroovveerrssyy  uunnttiill  hhiiss  ddeeaatthh..  
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WWee  hhaavvee  lloosstt  nnoott  oonnllyy  aa  hhiigghhllyy  rreessppeecctteedd  ccoolllleeaagguuee  
bbuutt  aa  wwiissee  ccoouunnsseelllloorr  aanndd  aa  llooyyaall  ffrriieenndd..    HHee  iiss  
wwiiddeellyy  mmiisssseedd..  
  
LLaarrss  BBøøtttteerr--JJeennsseenn  
  
RRiissøø  NNaattiioonnaall  LLaabboorraattoorryy  
RRoosskkiillddee,,  DDeennmmaarrkk  
  
  

  


