KVANT siger farvel til Lene
Kvants forretningsfører, Lene Körner, har ved årsskiftet
ønsket at blive afløst på posten. Dermed slutter en hel
epoke i Kvants historie, for Lene har om ikke være
lig med Kvant så dog været en central del af Kvant
næsten siden starten og i hvert fald så længe, at ingen
i redaktionen længere præcist kan huske hvornår. I
Kvant-udgaverne fra 1992 kan man dog læse, at man
skal henvende sig til Lene, hvis man ønsker at abonnere
på bladet, og sådan har det været i de forløbne cirka 22
år.
Kvant startede som et samarbejde mellem Dansk Fysisk Selskab og Selskabet for Naturlærens Udbredelse,
og siden har Astronomisk Selskab og Dansk Geofysisk
Forening også valgt at bruge Kvant som medlemsblad.
Desuden har vi fra starten – takket være bidrag fra en
række naturvidenskabelige institutter – kunnet sende
Kvant gratis til gymnasier, seminarer, HTX-kurser mm.
Der har således været ganske mange abonnenter at
holde styr på med ind- og udmeldelser, flytninger,
betalinger, og ikke mindst postvæsenets skiftende luner,
for heldigvis er abonnenterne gode til at klage, hvis de
ikke har fået deres Kvant-blad.
Udover at holde styr på abonnenterne, har Lene også
passet Kvants regnskaber. Udviklingen har betydet, at
der ikke længere skal sendes håndskrevne girokort ud
til abonnenterne, så Lene har måttet vænne sig til, at
Kvant gik over til en webbaseret betalingsservice. På
ét punkt har Lene dog været ganske upåvirket af den
teknologiske udvikling, idet hver eneste postering gennem alle årene er blevet registreret i sirligt håndskrevne
kolonnebøger.
Jeg har selv haft fornøjelsen af at arbejde sammen
med Lene de sidste 15-16 år, og på sin stille humoristiske måde har Lene omhyggeligt sørget for, at der altid
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var styr på abonnenter og regnskaber. I håb om at der
blandt de ældre redaktionsmedlemmer måske gemte sig
nogle underholdende historier fra de tidlige år, har jeg
forsigtigt prøvet at udspørge Finn Berg Rasmussen, som
ikke har kunnet bidrage. Deri ligger ifølge Finn dog
også et implicit udsagn om, at Lene har passet tingene
så godt, at “der har ikke været noget at bemærke”, som
det hedder på revisorsprog.

Det omvendte er dog ikke tilfældet – ifølge Lene
blev hun introduceret til Kvants regnskaber efter at
hun en dag gik forbi Finn i vandrehallen på HCØ og
han i forbifarten stak hende en bunke bilag med en
bemærkning om, at det kunne hun vel lige kigge på.
Derefter var hun i gang med arbejdet.
Lene slipper dog ikke det naturvidenskabelige miljø
helt, idet hun fortsat tager sig af regnskabsførelsen for
Selskabet for Naturlærens Udbredelse og i øvrigt også
på deltid som regnskabsmedarbejder på KU’s Science
Fakultetetssekretariat.
Jens Olaf Pepke Pedersen
medlem af KVANTs redaktion siden 1998
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