Kvinder i Astronomi og Rumfart
På medlemsmødet den 28. september 2017 afholdt undertegnede et foredrag over emnet "Kvinder i
astronomi og rumfart".

Foredraget var udformet som en kavalkade over 18 kvinders bidrag gennem tiderne til den nutidige,
moderne astronomi og astrofysik samt et klip fra Berit Madsens dokumentarfilm ved navn Sepideh.

I foredraget forsøgte jeg at beskrive de pågældende kvinders fascination og engagement inden for hver
deres felt sat op mod et til tider direkte kvindefjendsk og undertrykkende, mandsdomineret miljø. Som
eksempel herpå kan nævnes Margaret Burbidge, som ønskede at blive optaget som medlem af Carnegie
Fellowship. Et af medlemskriterierne var, at man havde observeret ved Mount Wilson observatoriet i Los
Angeles, og her var der (dengang) adgang forbudt for kvinder!!!

Jocelyn Bell udførte et ihærdigt arbejde og holdt stædigt fast ved vigtigheden af "unormale" afvigelser i
radiosignalet fra forskellige områder i Universet. Hendes arbejde affødte begrebet Little Green Men og
bekræftelse af forekomsten af neutronstjerner/pulsarer, forudsagt af Walter Baade og Fritz Zwicky. Hvad
fik Jocelyn Bell ud af anstrengelserne: Hendes vejleder Antony Hewish fik nobelprisen.

Flere af de omtalte kvinder har fået den ære, at få opkaldt et krater på Månen efter sig.

Læg dog mærke til, at det er på Månens BAGSIDE!! .......
........omend man har fundet plads på forsiden til Hypatia og Caroline Herschel.

I filmen om Sepideh præsenteres vi for en ung, arabisk kvinde, som fascineres af stjernehimlen og
inspireres af Anousheh Ansari, som er den første, iranske, kvindelige astronaut ombord på Den
Internationale Rumstation. Vi følger Sepideh i hendes forsøg som mønsterbryder i en verden, hvor
tolerance og begejstring for naturen ikke eksisterer.

Et par sekvenser fra filmen, alle med copyright Berit Madsen/Radiator Film

Jeg startede foredraget med det retoriske spørgsmål: Har kvinder overhovedet forstand på astronomi?
Jeg vil slutte referatet med: Ja, det har de i høj grad.
Martin Jensen

