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KVANTs redaktør Michael Cramer Andersen har nu
valgt at stoppe efter 13 år på redaktørposten og foreløbigt
i alt 18 år på bladet. I 1999 blev han nemlig KVANTs
første nyhedsredaktør, da Astronomisk Selskab lige var ble-
vet medudgiver og engagerede Michael, der som astrono-
mistuderende bl.a. havde erfaring med redaktørarbejde og
nyhedsformidling i de fysikstuderendes blad GAMMA.

I efteråret 2004 fik Michael så tilbudt at overtage jobbet
som ansvarshavende redaktør efter Jens Olaf Pepke Peder-
sen, der efter fem år på posten gerne ville fokusere mere på
sin hovedstilling – men dog tilbød at fortsætte med at tage
sig af økonomistyringen. Det er så blevet til 13 års fantastisk
godt parløb, og vi har i udgiverforeningerne været rigtig
glade for den positive udvikling af bladet, som vi har set
igennem disse mange år. Michael har lagt en meget stor ind-
sats i redigeringen og samtidig skabt et fint samarbejde med
den frivillige (ulønnede) redaktion, som udgiverforeningerne
har udpeget medlemmer til, eller Michael selv har fundet.

Selv har Michael ved KVANTs 25 års jubilæum i 2014
beskrevet, hvordan redaktionen rigtig kom i omdrejninger
ved det store temanummer i 2005, hvor “Verdens fysikår

2005” var lige om hjørnet og man planlagde et Einstein-
relateret nummer.

I dag er KVANT et meget levedygtigt blad, som med
mellemrum udgiver spændende temanumre og ellers bringer
et bredt spektrum af artikler fra forskere og undervisere
som brænder for at dele ud af deres viden, og det giver
en trofast læserskare af abonnenter og medlemmer af ud-
giverforeningerne samt en række gymnasielærere. Lige nu
har Jens Olaf Pepke Pedersen så tilbudt at være ’interim’
redaktør på KVANT nr. 3 og måske også nr. 4 her i 2017,
mens vi finder den helt rigtige til at overtage posten mere
permanent. Michael fortsætter som redaktionsmedlem.

Michael siger selv om sine mange år med KVANT: “Det
har været et privilegium at stå i spidsen for KVANT. For mig
har det været spændende, udfordrende og lærerige år. Jeg har
været glad for den store frihed til at præge bladet igennem
temanumre om emner jeg selv brænder for og at bidrage med
egne artikler. Nu vil jeg sætte mere fokus på nogle andre
aktiviteter, men jeg håber meget, at den næste redaktør vil
blive lige så glad for hvervet, som jeg har været.”
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