PRESSEMEDDELELSE

Klausuleret til søndag d. 26. april 2009 kl. 13

Overrækkelsestale ved uddelingen af Dansk Kvindesamfunds Mathildepris 2009, ved
landsforkvinde Karen Hallberg.
Uddelingen finder sted i tilslutning til Dansk Kvindesamfunds landsmøde d. 26. april kl. 13 på PHcafeen, Halmtorvet 9A i København.
Prismodtagere: Håndboldtræner i FCK, Anja Andersen og astrofysiker Anja C. Andersen.

Mathildeprisen 2009.

I år er det FN’s Internationale Astronomiår, hvor det er 400 år siden Galilei gjorde sine opdagelser.
Når vi taler astronomi, tænker vi straks på stjerner, og taler vi om stjerner, er der to ”stjerner”,
som straks viser sig på vores himmel – det er de to gange Anja Andersen.
Kære begge.
Vi har i år valgt at give jer hver en Mathildepris. Ud over at dele navn har I begge trodset
strømmen og gjort karriere inden for fag, der traditionelt er domineret af mænd, og I er derved
blevet rollemodeller for rigtig mange piger og unge kvinder, der drømmer om at gøre det samme.
Derfor fortjener I en særlig hyldest.
Kære Anja C. Andersen
Som astrofysiker indenfor især stjernestøv på Dark Cosmology Centre på Niels Bohr Instituttet
brænder du ikke blot for dit fag, men også for formidlingen dette. Du prøver at gøre astrofysikken
spiselig for unge kvinder. Du er en ofte benyttet foredragsholder, f.eks. på landets gymnasier, hvor
du forsøger at videregive begejstringen for naturvidenskab til især pigerne, så der kan komme
flere kvinder ind i denne mandeverden. Du berører gerne emner som Big Bang, stjerners død og
muligheden for liv i universet. Du gør en stor indsats med at undervise børn i alt fra planeter til
stjernestøv. Sammen med en skuespiller tager du hvert år ud med en forestilling eller et

fortælleforedrag for børn i alderen 8-12 år om det fantastiske himmelrum. Og du har også skrevet
en bog til skolebrug.
Du er desuden ofte at finde i medierne, når talen falder på astronomi eller på kvinder og
naturvidenskab. Her står du som en af de eneste unge kvinder i en verden, der ellers mest
befolkes af ældre mænd.
Du har gjort en stor indsats for at få flere kvinder ind i forskerverdenen og har udtalt: ”Hvorfor skal
man være bagud på point, bare fordi man er kvinde”. Du er desuden formand for netværk for
Kvinder i Fysik.
Ud over din store skribentvirksomhed indenfor astrofysik, forskningspolitik og i relation til ”Køn i
Akademia” har du også skrevet populærvidenskabelige artikler om astronomi og fysik, og holdt
foredrag indenfor disse emner.
Du har modtaget flere priser, hvor din formidable formidlingsevne bl.a. har medført Danmarks
Radio’s Rosenkærpris, EU’s Descartespris i Forskningskommunikation og Danmarks
Forskningskommunikationspris.
En entusiastisk astronomi-studerende som vikar i fysik i folkeskolen og en stjernekikkert fra
forældrene satte gang i en lysende karriere, og vi ser frem til, at denne vil udfolde sig endnu
videre.

Kære Anja Andersen.
Der er noget symbolsk i, at du startede allerede som femårig i håndboldklubben Stjernen i Odense
- 24 år efter blev du kåret som verdens bedste kvindelige håndboldspiller.
Som spiller har du vundet guld ved OL, VM og EM.
Ulrik Wilbek har beskrevet dig som verdens mest komplette håndboldspiller - godt skud, suverænt
overblik! Og eneste svaghed, dit temperament. Udenfor banen som stille, men altid med på den
værste.
På det håndboldmæssige plan har du været fortaler for de legende og tekniske elementer i
håndboldspillet. Det har du bl.a. gjort ved at samle et såkaldt Dream Team med flere af verdens
bedste spillere. Du opbyggede et elitehold stort set fra bunden og førte Slagelse til sejr i
Champions League.
Du er målrettet og seriøs i dit arbejde, og stiller derfor også store krav til dine spillere.

Du har en meget veldefineret håndboldfilosofi, der handler om at bevare legen i sporten. Du har
ført dette ud i livet i form af Anjas Håndboldskoler, som du har arrangeret forskellige steder i
landet. Her bruger du meget tid på at lære børn finter og andre sjove ting.
Efter at have spillet i flere klubber i Danmark, Norge og Tyskland og været træner i Slagelse er du
nu cheftræner for FCK’s håndboldkvinder, som et led i klubbens satsning på at løfte
kvindehåndbolden op på et højere niveau.
Du siges at blive mest inspireret af det, du ikke kan og at dit yndlingsudtryk er ” I did it”.
Dit selvværd, gåpåmod og entusiasme er en stor inspirationskilde for andre kvinder.
Jeg har fundet nogle citater, hvor du viser disse sider af dig selv:
”Min største præstation var, da jeg besluttede mig for at være mig selv”
”Chancer er ikke noget man får, chancer er noget man tager”
”Hvad skal man med sølv, når man ved, at man er guld værd”
”Når en kvinde bliver gal, er hun enten hysterisk eller mangler mentale bremseklodser. Når en
mand bliver det, jubler publikum”
”Fuck janteloven”

Kære begge.
Vi er alle skabt af støvet fra stjernerne.
Derfor vil vi sige jer tak for det stjernestøv, I lader dale ned på os andre. Vi vil bestræbe os på at
gøre os fortjent til det og gøre alt for at lyse op i himmelrummet.
Til lykke med Mathildeprisen til jer begge! Tak for jeres indsats, der i høj grad ansporer andre
kvinder i det kvindepolitiske arbejde og held og lykke med jeres arbejde fremover.

Karen Hallberg

