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Pioner

arbejderne
Det 21. århundrede er begyndt, og vi står i
en ny situation som astrologer. Vi har nye planeter, vi har småplaneter, vi har flere tydningsniveauer, afhængige af modenhed og bevidsthed.
Vi har den klassiske, den psykologiske og den
esoteriske – for slet ikke at tale om den hierarkiske astrologi. Hvordan finder man rundt i alle
disse nye tendenser og muligheder?
En velprøvet løsning er strudsemetoden, hvor
man stikker hovedet i busken og lader som om,
at alt er ved det gamle. Eller læskuret, når forandringens vinde blæser. Disse bringer intet nyt.
En anden metode er pionermetoden, hvor
man ser i øjnene, at der må nye tiltag til. Der
må sættes sejl, når forandringens vinde blæser.
Vi må ud, hvor vi ikke længere kan bunde, men
hvor nye indsigter venter.
Vi må her afveje nye teorier og praksis mod
hinanden. Vi må afveje tekniske muligheder
mod menneskelige realiteter. Vi må være villige
til at sætte spørgsmålstegn ved alt, vi kender.
Vi må gå tilbage til kernen, principperne og de
inderste lovmæssigheder i astrologien for at se
sammenhæng i alt det nye. Vi kan ikke længere
tro på noget, uanset hvilken bog det står i, og
uanset hvem, der har skrevet den.

Indhold
2 Verdenshoroskopet
14 Digitale astrologiblade
Astrologikon – årgang 1, nr. 5, december 2012

Vi er pionerer i ukendt terræn. Vi er opdagelsesrejsende i den fremtidige astrologis landskaber. Fiskenes tidsalder havde sin astrologi,
ligesom Vædderens tidsalder havde sin, der
var ganske forskellig herfra. Hvorfor ikke åbne
op for, at Vandbærerens tidsalder vil få en helt
tredje form for astrologi?
Det er fascinerende at leve i en brydningstid
med store kreative udfordringer. Det kræver
omstillingsparathed og nysgerrighed. Det kræver
vovemod og tillid til processen. Det kræver en
ny sensitivitet over for den energimæssige virkelighed, ganske som mange mennesker allerede
har. En femtedel af befolkningen, om man skal
tro den psykologiske forskning.
Astrologikon vil gerne være canvas for denne
strømning i tiden. En sandkasse for astrologer,
en skitseblok for den nye astrologi. Et kreativt
værksted for astrologiske pionerer. Et blad for
læsere, der ikke er bange for at tænke helt nye
tanker. -red
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Verdens-

en artikel af
Agnete Stovgaard

horoskopet
– en træffer uden logisk begrundelse

Verdenshoroskopet er opstillet for den 22. marts år 1, kl. 00:00 UT

En teoretisk referenceramme
Før præsentationen af verdenshoroskopet vil
nogle problematikker, der er forbundet med
at beskrive astrologiens teoretiske referenceramme, blive berørt. En ting er, at teorien bag
tydningsdelen af astrologien ikke er verificerbar,
men det må da være et rimeligt forlangende, at
fremgangsmåden til at generere materialet til
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tydningen, kan forklares. I den forbindelse er
det ikke kun navne som Krabben, Vandbæreren
og Lykkepunktet, der står til diskussion. Men det
kan også diskuteres om stjernetegnene er andet
og mere end en brugbar metode til bestemmelse
af planeternes positioner.
Såvidt jeg har forstået ud fra The Heavenly
Writing, p. 238, i afsnittet The Classifikation
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of Mesopotamian Celestial Inquiry as Science,
opstod denne konstruktion, i og med at stjernetegnene af de gamle mesopotamere blev opdelt
i 12 tegn hver på 30°, hvorved man blev istand
til at beskrive himmellegemernes positioner over
tid – genialt udtænkt, men jeg tvivler på, at disse
12 stjernetegn, hver af 30°, nogensinde har været sammenfaldende med de faktiske forhold på
stjernehimmelen.
Desuden ville det være herligt, om den sekundære progression kunne forklares lidt mere
jordnært end, at den er baseret på det symbolske princip ”en dag for et år”, der er nævnt flere
steder i Bibelen, bl.a. i Ezekiel 4:6: ”For hver år
giver jeg dig en dag” - men hvem er så lige den
første astrolog, der lader sig inspirere af bibel
læsning og udtænker den progressive metode?
Præsentation af verdenshoroskopet
Ud over en kort præsentation af Verdenshoroskopet, vil der også blive vist, hvordan tydningen af det foregår, samt fortalt om de indledende manøvrer til en undersøgelse af den
mundane astrologi. Der indgår desuden materiale i teksten fra en lille undersøgelse af MC/IC

aksen i horoskoperne af de berørte lande i i Det
Arabiske Forår ud fra Verdenshoroskopet.
Et verdenshoroskop bliver til
Projektet er vokset ud af et ønske om at finde
frem til et horoskop, der er forankret i en begivenhed, hvori vores opfattelse af tid indgår,
samtidig med at det også skulle være en begivenhed, som ikke havde givet anledning til
politisk kævl eller krigsførelse. Den begivenhed, jeg ledte efter, kunne kun være år 1, som
er omdrejningspunktet for vores almindelige
tidsforståelse.
Dato og klokkeslæt blev sat ud fra en antagelse om, at astrologisk må et nyt år begynde, ved
Solens ingres i Vædderen, hvilket i det første år
e. Kr. skete den 22-23. marts. Da Solens ingres
i Vædderen er global, kan denne tidsmæssige
begivenhed stedfæstes overalt på Jorden inden
for et døgn, og om man vil, kan horoskopet
relokeres.
Da jeg begyndte at genere de stedfæstede
horoskoper for forskellige steder i verden i verdenshoroskopets regi, ønskede jeg også at følge
op på tiden for Solens ingres i Vædderen i for-

Rom den 22. marts
001, kl. 22:47:09
Progressivt for den
4. september 476
MC står 10°14’
Jomfru
Progressiv MC står
0°23’ Stenbuk.
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hold til sted. Kun lejlighedsvis har jeg benyttet
mig af det relokerede horoskop. Desuden fandt
jeg, at det relokerede horoskop ikke kunne anvendes som base for det progressive horoskop.
Gennem Solens ingres i Vædderen i år 1, blev
der skabt et horoskop, som for samme år kunne
relokeres world wide, og som også ved brug af
en progressionsmetode kunne bevæge sig frem i
tiden. Derved viste horoskopet sig også at være
brugbart i vor tid. Verden blev både favnet og
åbnet op af horoskopet, der således fuldt ud
lever op til at blive kaldt for et verdenshoroskop.
Tanken om et verdenshoroskop blev til i 1993,
og efter afprøvning af en del forskellige astrologiprogrammer var jeg ved at give op, idet et
horoskop sat for Solens ingres i Vædderen gav
forskellige data på de forskellige programmer.
Nu er det blevet lettere, fordi Swiss Ephemeris
de facto er standard-efemeriden for al astrologisk software i dag, men på grund af forskellig
kalenderbrug eller sjusket brug af samme kan
resultatet stadigvæk være divergerende.
I Swiss Ephemeris for år 1 vil Solens ingres i
Vædderen ske i døgnet 22-23. marts, alt afhængig af hvor i verden man er, og såfremt den
julianske kalender benyttes, hvilket vel må være
et ”must” for den tid?

Eksempler på verdenshoroskopet
Da horoskopet viste sig på skærmen første
gang, vidste jeg, at dette verdenshoroskop med
dets centrale tema, set ud fra Sol-Uranus konjunktionens opposition Pluto og Jupiter, havde
potentiale til at kunne fortælle om de reformer,
som menneskene iværksætter for at opnå frihed
og lighed.
Der er to hovedtemaer i al politisk tænkning,
som kan udtrykkes i følgende to spørgsmål om,
hvorvidt staten er til for menneskenes skyld,
eller om menneskerne er til for statens skyld.
Dette politiske hovedtema er også det astrologiske hovedtema i horoskopet, og udtrykkes gennem Sol-Uranus konjunktionen, som samtidig
gennem oppositionen til Pluto og Jupiter sætter
scenen for værdikampe, menneskerettighederne, retsvæsen, lovgivning og statsforvaltning.
Umiddelbart virker det, som om horoskopet er
”en træffer uden logisk begrundelse”, i øvrigt et
udtryk, som Thomas Ring har brugt for at anskueliggøre Uranus måde at virke i Fiskene på.
Jeg måtte straks afprøve horoskopet og se, om
en begivenhed som afslutningen af det vestromerske rige den 4. september 476 ville reflekteres i horoskopet. Jeg tror, at horoskopet taler for
sig selv, og at en tydning her i ASTROLOGIKON
ikke er nødvendig. I øvrigt optræder det såkaldte
Lykkepunkt ofte markant i horoskopet, når en

NB: Denne astrogeografiske tegning af Verdenshoroskopet benyttes kun som oversigtskort.
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Skema I : Data fra relokerede radix for vesteuropæiske lande
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begivenhed afsluttes, eller en ny begynder, og
Måneknuden bebuder vanskelige valg, der nødvendigvis skal tages.
Det astrogeografiske horoskop
Globaliseringen afspejler, at vi i stigende
grad skal forholde os til mere omfattende og
komplekse internationale relationer, og det må
astrologien også kunne give udtryk for. I det
relokerede verdenshoroskop er planeternes, Solens, Månens og Måneknudens positioner både i
radixhoroskopet og i de progressive horoskoper
udtryk for det fælles, mens det nationale viser
sig gennem aspekter fra hovedakserne.
Når de progressive planeter eller akser er i et
stærkt aspekt til radix, antyder det en hændelse,
som er vedkommende for verdenssamfundet.
Desuden er det i det progressive forløb, at det
mulige udviklingspotentiale viser sig. Transitter tydes naturligvis kun i relation til radix, og
vil fortælle om påvirkninger fra en bestemt tid.
Nedenstående data er fra det relokerede radix
horoskop for Vesteuropa, og ordnet ud fra MC i
tegn for at danne overblik.

En undersøgelse ud fra det
relokerede verdenshoroskop
Det relokerede verdenshoroskop vil blive
brugt til en undersøgelse af den mundane
astrologi ved at følge de processer, der forandrer samfundene gennem horoskopet. Samtidig
vil der blive mulighed for at finde frem til, om
astrologien kan kaste lys over begivenheder,
som andre, der arbejder historisk med frihedsidealerne, kan drage nytte af. Det kunne fx være
at belyse demokratiprocessen og menneskerettighedernes historie ud fra de oplysninger, som
den astrologiske tydning kan give. Men først skal
det astrologiske erfaringsmateriale, der benyttes
i den mundane tydning, bredes ud, afprøves i
forhold til den konkrete virkelighed og eventuelt
revurderes. I øvrigt en revurdering som kvadratet mellem Pluto og Uranus giver særdeles god
vind i sejlene for.
Med andre ord er det en del af projektet at
frembringe et undersøgelsesmateriale, der er let
tilgængeligt, samt et tydningsmateriale, der hviler på empiriske erfaringer og derfor kan sættes
til diskussion.
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Problemformulering
Problemformuleringen, der bliver arbejdet efter,
kan således deles op i to forløb, hvor der i hver
forløb stilles følgende spørgsmål:
Første forløb
- Er erfaringsmaterialet i den mundane tydning
holdbart?
Andet forløb
- Kan udviklingen af menneskerettighederne
belyses ud fra en astrologisk tydning?
- Kan den astrologiske tydning give et nyt
perspektiv på gamle problematikker?
Det er mit håb at få respons på problemformuleringen. Måske kan ovenstående spørgsmål
formuleres skarpere, eller andre spørgsmål kan
medtages.
Valg af materiale til undersøgelsen
Regulus Astrologi Program, version 4.1, udviklet af Jeanne og Otto Moltke-Leth, benyttes.
Horoskoperne er stillet ud fra Placidus hussystem, den progressive metode er sekundær med
en aksedirektion ud fra middelsolens retascension. Lykkepunktet er det angelsaksiske og Måneknuden er sand i dens forløb.
Endvidere indgår der horoskoper på de 202
selvstændige stater, der for tiden ses i verden.
hvoraf 193 er medlemmer af FN.
Det vil sige, at 202 horoskoper stilles for det
tidspunkt, hvor en stat blev uafhængig eller selvstændig, i deres progressive og relokerede forløb
ud fra verdenshoroskopet. De 193 horoskoper
stilles på tidspunktet for deres medlemskab af
FN. På tilsvarende måde undersøges den astrologiske tydning for EU og andre større organisationer.
Desuden vil horoskoperne fra Verdenshoroskopet blive sammenlignet med horoskoperne
taget fra The Book of Wold Horoscopes af Moon
Moore.
Det tydningsmateriale, der fremkommer i
undersøgelsen, vil blive sammenlignet med
tydningsforslag som Moon Moore har beskrevet,
samt fra Mundane Astrology af Michael Baigent,
Nicholas Campion, og Charles Harvey.
I Astrologiens Ide af Lars Steen Larsen, Erik
Michael og Per Kjærgaard Rasmussen, lægges
der op til en reformulering af tegnenes karakter.
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Bruxelles den 22. marts
001, kl. 22:14:34
Progressivt for den 20.
Januar 2010
MC står 1°35’ Jomfru
Progressive MC står
1°35’ Fisk

Athen den 22. marts
001, kl. 23:32:06
Progressivt for den 20.
marts 2012
MC står 22°23’ i Jomfru
Progressive MC står
24°43’ Fisk
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samt afsøgning af nogle nye særligt sensitive
punkter, som fx Den store Tiltrækker på de 10
grader i Skorpionen samt af baggrundsstrålingen. Disse forslag vil også indgå i undersøgelsen.
Det ville være relevant at tage Eris og Ceres
med i undersøgelsen, men først skal der udarbejdes en beskrivelse af deres formodede
virkning i den mundane astrologi.
I øvrigt kan jeg huske, hvor vred jeg blev, første gang jeg læste Astrologiens Ide, for den kom
med flere spørgsmål end svar – men hånden
på hjertet, er det ikke lige dér, i et kildevæld af
ubesvarede spørgsmål, at astrologien befinder
sig i vor tid?
Da jeg genlæste bogen, tog jeg udfordringen
op, satte mig blandt andet ind i kvantefysik for
måske bedre at kunne forstå den legende lethed,
hvormed astrologien omgås tid gennem de
forskellige progressionsmetoder. Men også på

andre områder, har bogen været stærkt inspirerende.
Forskellige cykler og planetariske mønstre vil
også indgå i tydningen af verdenshoroskopet
med henblik på at undersøge udviklingsforløb.
For eksempel er Sol-Uranus konjunktionen i verdenshoroskopet blandt andet blevet påvirket af
ca. 25 konjunktioner fra den transiterende Uranus og 5 konjunktioner fra den progressive Sol.
Når progressive Sol nærmer sig sin opposition
til Solen vil progressive MC gå i opposition til
MC i radix, hvilket skete sidst den 20.01.2010.
Omstående horoskop er et eksempel på dette.
Bruxelles og Athen
Når forhandlinger eller andre vigtige begivenheder er på dagsordenen for EU og foregår i
Bruxelles, så sættes EU horoskopet for Bruxelles.
Her er det sat for at vise Progressive MC på 1°
Fisk i opposition til radix MC på 1° Jomfru. For

Skema II : Verdenshoroskopets progressive Sol i 0° Vædder og 0 Vægt
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Bruxelles og EU sætter det samtidig fokus på
progressive Saturn, der er gået i konjunktion
med MC.
Sidst i marts måned 2012 gik progressive
Måne i konjunktion med progressive MC og
i opposition til Saturn – og frustrationerne var
store, dels med henblik på EU’s fremtid og dels
på Grækenlands førte økonomiske politik - men
hvordan diskuterer man med et land, der som
Grækenland har progressive Jupiter i konjunktion med progressive MC, og progressive Mars
på progressive Ascendant. Disse to hovedaspekter antyder, at den græske regering mente sig i
stand til ”at kunne gå på vandet”.
Progressive Sol i konjunktion og opposition til Sol-Uranus konjunktionen
Jeg har medtaget to tabeller, der danner grundlaget for at arbejde med Sol-Uranus konjunktionen i verdenshoroskopet. Når Solens 6 oppositioner og 5 konjunktioner er blevet bearbejdet
globalt, kan de forskellige epoker sammenlignes, og måske anskueliggøre en linie i den
måde, mennesket udvikler samfundene på.
Sol-Uranus konjunktionen er et sted, hvor de
kollektive strømninger reformerer og drejer udviklingen i nye retninger, og når progressive Sol
eller transit Uranus danner aspekt til den sidste
grad i Fiskene og til de 0 grader Vædder, så kan
de kollektive strømninger så at sige fremkalde
turbulens.
I dette verdenshoroskop er det 6. gang, at
progressive Sol danner opposition til Sol-Uranus
konjunktionen. Sidste gang var i 1648, hvor
freden i Westfalen faldt på plads. Næsten alle
stater i Europa havde været med i 30-årskrigen
og indgik i de løbende forhandlinger, der blandt
andet mundede ud i, at staterne i Europa i princippet var ligeberettigede og derfor ikke længere
var afhængige af gamle koalitioner.
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Inden for de sidste 2 år har Uranus været i
transit til Sol-Uranus konjunktionen og denne
gang faldt denne astrologiske hændelse sammen
med Det Arabiske Forår, der først og fremmest
er protester mod arbejdsløshed, korruption og
for demokratiske tilstande. Progressive Sol vil i
2013 yderligere sætte yderligere fokus på situationen, når den går i opposition til Sol-Uranus
konjunktionen.
I følge verdenshoroskopet vil de næste 3 år
blive en tid, hvor omstillingen til det globale, vil
gribe ind i alle samfund og dermed skabe nye
samfundsforhold. Der hvor lederne kun stiller
sig i opposition og ikke tillader diskussionen
eller plads til de nye og måske revolutionerende
ideer, vil udviklingen ligge underdrejet for disse
nye ideer, og situationen vil først blive forløst
med progressive Sols konjunktion med progressive Pluto i årene 2022, 23 og 24.
Den økonomiske krise 2008 har sit astrologiske fokus i progressive Sol konjunktion Pluto,
og er derfor også en del af det konfliktmateriale,
som er med til at skabe nye magtbalancer, hvor
opfattelsen af værdi og vækst, vil blive reformuleret, og nye opfattelser af, hvad der er værdiskabende, vil fremtræde på den globale scene
i årene 2017 og 18, når progressive Venus går i
konjunktion med Pluto.
Det Arabiske Forår
I slutningen af 2010, hvor det arabiske forår
begynder at folde sig ud, står transit Uranus
på de 26° Fisk i opposition til Pluto på de 26°
Jomfru, samtidigt med at progressive Sol er ved
at afslutte sin konjunktion med Pluto.
I de 20 lande, som bliver direkte berørt af Det
Arabiske Forår, undersøges først og fremmest
den progressive MC / IC akse, idet oprøret handler om nationens utilfredshed med regeringens
måde at forvalte og styre landet på. De berørte
lande har deres progressive MC i Vandbæreren,
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Skema III : Verdenshoroskopets progressive MC
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Fiskene , Vædderen og et enkelt i Tyren, hvilket
skal ses i sammenhæng med de aspekter som
for tiden udspiller sig mellem herskerne over
MC og IC.
I det progressive horoskop er der et halvkvadrat mellem progressive Merkur og progressive
Neptun, samt progressive Mars dels i kvadrat til
Venus og dels i halvkvadrat til Mars.
Kilde for alle data brugt her til Det Arabiske
Forår: http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Spring .
Med 1° i orbis er halvkvadratet mellem progressive Merkur og progressive Neptun tiltagende fra den 10.07.2010, eksakt 10.11.2010 og
aspektet afsluttes sidst i juli 2011. De fire lande
med MC i Fisk har alle fået en afslutning på den
aktuelle konflikt.
Progressive Mars er dels i kvadrat til Venus og dels i halvkvadrat til Mars. Med 1° i
orbis er kvadratet til Venus tiltagende fra den
01.05.2010, eksakt den 20.03.2012 og har udspillet sin rolle den 01.03.2014.
Halvkvadratet til Mars med 1° i orbis er tiltagende fra midt i maj 2010, eksakt 28.10.2011
og har udspillet sig sidst i august 2013.
Ud af de 14 lande med progressive MC i
Vædderen er urolighederne officielt afsluttet i
Libanon, Egypten, Yemen, Djibouti, Irak, Iransk
Kurdistan og ved Israels grænse.
Ud fra en astrologisk betragtning er urolighederne desværre ikke afsluttet, men vil blusse op, og
først i begyndelsen af 2014 vil der begynde at
komme holdbare løsninger på de konflikter, der
udløste Det Arabiske Forår. Da Progressive Mars
inddrager Venus og Mars i radix, bliver konflik-
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ten også et anliggende for verdenssamfundet. I
øvrigt står Venus og Mars i radix i halvkvadrat,
så problematikken der tages op, er mere end
2000 år gammel. På et overordnet plan vil en
konflikt mellem Venus og Mars altid have rod i,
hvordan goderne skal fordeles ud fra, hvordan
der gives og tages. Det er ikke kun de lande, der
er impliceret i Det Arabiske Forår, der har fordelingsproblemer – det er et gammelt problem,
som i vor tid får ny aktualitet på verdensplan.
Oman: Progressive MC er netop gået ind i Tyren, hvorfor nationen repræsenteres af progressive Pluto og regeringen af progressive Venus.
I Oman er der i forhold til protesterne held
med at omlægge indenrigspolitikken til folkets
tilfredshed. Det indenrigspolitiske repræsenteres
af Ascendanten, som står 5 grader Løve og der
med i sekstil til Jupiter. Der er således fare for, at
den positive virkning af omlægningen vil fortage
sig, fordi den ikke er ordentlig funderet.
Vestsahara, Mauretanien og Marokko har MC
stående i Vandbæreren og her skulle protesterne
være afsluttet i Vestsahara, men ikke i Mauretanien og Marokko.
Det er Polisario Front, som opfordrer til protest
i Vestsahara. Protesterne er velorganiserede og
fredelige og de har så sent som i juli i år opfordret til forsatte demonstrationer.
Ud fra de progressive horoskoper har de
fredelige tilstande heller ikke indfundet sig her
endnu.
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Damaskus Syrien
23 marts 001, kl.
0:22:25, lokal sand
soltid
Progressivt
29.09.2012, kl.10
Radix MC 6°07’ Vægt
Progressive MC 9°
Vædder

Aleppo Syrien
23. marts 001, kl.
0:25:23, lokal sand
soltid
Progressivt
29.09.2012 kl.: 10
Radix MC 7°04’ i
Vægt
Progressive MC i
9°57’ Vædder
Progressive Pluto
9°59’ Vægt
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Den syriske konflikt
Jeg vil slutte af med at vise horoskoperne for
Damaskus og Aleppo i Syrien (omstående).
Den indenrigspolitiske situation er netop i
skrivende stund – den 29. september, 2012
- nået til et punkt, hvor der af regeringen gennem MC quincunx til Måneknuden fordres en
kreativ handling, hvis regeringen skal have en
fremtid. Dette aspekt understreges af progressive Månes konjunktion med den sydlige Måneknude. Månens position som Ascendanthersker
viser her, at der på det indenrigspolitiske plan er
stemning for at holde fast ved indgroede vaner
og mønstre, hvilket vil spænde ben for nytænkning, og dette understreges af progressive Månes
halvkvadrat til progressive Uranus. Progressive
IC modtager en halvsekstil fra Nordlige Måneknude, så nationen kan arbejde sig hen mod
nye tilstande, hvor progressive Plutos indblanding destruerer og rekonstruerer gennem borgerkrigen, samtidig med at MC/IC aksen er under
belejring af transitterne Uranus og Pluto.
Udenrigspolitisk vil der også i disse dage ske
tiltag over for situationen i Syrien, idet progressive Saturns halvkvadrat til progressive Merkur

Agnete Stovgaard
Født den 11. april, 1945 kl: 5:55, Buerup Sogn på
Sjælland.
Efter et år som au pair i England brugte jeg mine
ungdomsår på at rejse rundt i Europa.
I 2010 gik jeg på pension fra min borgerlige uddannelse som social- og sundhedsassistent, hvor jeg
virkede inden for psykiatrien, samt fra 1994 – 1999
var tillidsrepræsentant.
Jeg er autodidakt astrolog med en 2 årig overbyggende uddannelse hos Adrian Ross Duncan i årene
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berører Syriens udenrigspolitiske situation Progressive Saturn står med afledte huse i 8. fra 7.,
så opråb fra omverdenen til den syriske regering
om at udvise ansvarlighed har ringe kår for at
overleve. Den progressive IC-hersker Venus står
med afledte huse i 12. fra 4. og understreger, at
nationen som helhed må gå i skjul eller i eksil.
Dog modtager Venus et aspekt fra verdenssamfundet i form af en sekstil fra Neptun, så om
ikke andet så får det syriske folk medfølelse og
humanitær hjælp. I Aleppo er progressive IC i
næsten eksakt konjunktion med progressive Pluto – det klassiske aspekt for borgerkrig, og det
kan også forklare, hvorfor kampene har været så
meget hårdere i Aleppo end i Damaskus.
Progressive Ascendant er i konjunktion med
Månen i radix, så der er en stemning i verdenssamfundet for at få stoppet borgerkrigen i
Syrien.
Jeg vil slutte her – håber på konstruktiv
kritik, og skulle der være interesse for at arbejde
med på ovennævnte undersøgelse, så ser jeg
den gerne lagt ud i et gruppearbejde. 

1992 – 1994, og har derefter haft privat praksis og
virket som terapeutisk astrolog.
Har i 1990’erne lejlighedsvis bidraget med astrologiske prognoser for radio Lotus.
Har undervist i astrologi og kommunikation i regi
af AOF i FOA i 1995 -1998
I 1996 tog jeg et kursus i tibetansk astrologi og
kultur på Men-Tsee-Khang (Tibetan Medical &
Astrological Institut of H.H. Dalai Lama), som har
til huse i Indien i den tibetanske flygtningelandsby
Dharamsala.
I 1997 var jeg med i bestyrelsen for Danske Astrologers Forening og er primus motor for nedsættelse
af et forskningsudvalg.
I 1998 rejste jeg rundt i Peru og Bolivia med
indianere, shamaner og andet godt folk for at få et
indblik i, hvordan opfattelsen af kosmos har påvirket
tankegang og kultur i det område af verden.
I årene 2000 til 2004 tog jeg den humanistiske
basiseksamen på Roskilde Universitetscenter, samt i
2002 kursus i kognitiv terapi.
I 2008 begyndte jeg i praksis at undersøge Marie
Thuns teorier, et arbejde der forsætter, og jeg er desuden i gang med en undersøgelse af den mundane
astrologi.
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Digitale
astrologiblade

D

et 21. århundrede er præget af en
stigende brug af digitale medier. Dette
gælder også for astrologien herhjemme. Internettet er nu blevet det naturlige medium for næsten al kommunikation.
Derfor sidder du nu med et digitalt tidsskrift
for astrologer, kaldet ASTROLOGIKON. Det eksisterer kun i cyberspace som en masse ettaller
og nuller, der på magisk vis samler sig til ord
og billeder på din skærm. Tidsskriftet udgives
og forhandles alene over internettet via email,
en hjemmeside eller en netbutik. Hvis ikke det
bliver printet ud, så har det altså ingen fysisk og
håndgribelig eksistens.
Selve internettet eller World Wide Web (www)
tog sin begyndelse den 6. september1995 og
havde den næsten øjeblikkelige effekt, at det
lukkede luften ud af det astrologiske miljø herhjemme. Foreninger lukkede på stribe sammen
med de astrologiske blade. Hvad nogle beskriver som Den Astrologiske Guldalder døde ved
den lejlighed, kan man sige.
Månedsbrevet Astrologi. Allerede i år 2002
ser vi imidlertid det første astrologiske blad, der
benytter den nye teknologi. Det er et digitalt
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en artikel af
Claus Houlberg

tillæg til medlemsbladet ’Astrologen’, udgivet af
Dansk Astrologforening med Jesper Bernth som
redaktør. Tillægget hed ’Månedsbrevet Astrologi’
og var pioneren for en ny måde at tænke medlemsblade og udgivelse på.
Dels udkom det fast en gang om måneden,
som navnet fortæller. Dels var det af varierende
sidetal, da det ikke skulle passe med bogtrykkerens standarder. Dels var det i A4-format og ikke
A5, som var normen. Dels brugte det ganske
frit farver, for de koster ikke ekstra i den digitale
verden. Endelig blev det udgivet via hjemmeside
og var aldeles gratis for alle, også ikke-medlemmer af foreningen, fordi produktionsomkostningerne var lig nul. Tillægget døde kort tid efter i
2003, idet Astrologforeningen var i dyb krise og
blev nedlagt et par år efter, men isen var brudt
til den nye teknologi.
Informationsbladet Sophie. Da Månedsbrevet Astrologi blev nedlagt, blev bolden taget op
af Astrologisk Museum, der i 2003 skabte ’Nyhedsbrevet Sophie’, opkaldt efter Tycho Brahes
kloge lillesøster, der var Nordens første kvindelige astrolog. Redaktør var Benja Frederiksen,
og Museets bestyrelse udgjorde redaktionen.
December 2012, nr. 5, årgang 1 – Astrologikon

Nyhedsbrevet har siden udviklet sig til et informationsblad med særligt fokus på dansk astrologis historie. Det udkommer stadig i dag, og har
et par specielle ting ved sig. Dels udkommer det
med ujævne mellemrum, afhængigt af, om der
er materiale nok. Dels er numrene fortløbende
nummereret, uden skelen til årgange. Sidetallet
er desuden stærkt varierende, og vi ser fri brug
af både farver og fotos.
Tidsskriftet Cornelius. Samme år (2003)
som Museet udgav Sophie, søsatte det også et
af de mest ambitiøse bladprojekter i moderne
dansk astrologi. Det var et højniveau ’tidsskrift
for dokumentation og forskning’, som afsøgte og
diskuterede selve det videnskabelige grundlag
for astrologien, og dermed også mulighederne
for at drive forskning på fagets egne præmisser.
Det udkom kvartalsvis 2003-04 og efter fire
års pause udkom tidsskriftet igen hvert kvartal
2009-10, hvorefter det stoppede. Tidsskriftet
havde et varierende sidetal, der gennemgående
var det tredobbelte af de to første blades. Særkendet var en række relativt nørdede indlæg
med undertiden høje lixtal, sigtende mod en
akademisk forståelse af faget. Desuden var layoutet konsekvent i sort/hvid.
Tycho Quarterly. Animeret af successen med
Sophie og Cornelius kastede Museet sig i 2007
Astrologikon – årgang 1, nr. 5, december 2012

ud i at skabe det første internationale tidsskrift,
der alene beskæftigede sig med dansk astrologi
eller lidt bredere: Nordisk astrologi. Materialet
var oversættelser af artikler fra Sophie og Cornelius. Sproget var engelsk, og der blev hurtigt
koblet en professionel translatør på, men det
arbejdsmæssige oversteg Museets kræfter, så
projektet døde samme år efter blot to numre.
Radix. Året efter (2008) opstod et lille digitalt tidsskrift i kølvandet på Astrologimagasinet
Horoskopet, udgivet af Astrologihuset med Karl
Aage Jensen som redaktør. Det indeholdt overskydende materiale, der ikke havde fundet plads
i magasinet, men som var værd at trykke. Dette
overskud var imidlertid hurtigt brugt op, så det
lille blad døde samme år efter blot tre numre.
eMagasinet Horoskopet. Erfaringerne med
Radix gav redaktionen af Astrologimagasinet
Horoskopet mod på at skabe en elektronisk
udgave, det såkaldte eMagasin. Årgang 2010
blev den første med elektronisk udgivelse
sideløbende med den trykte. Indhold og grafisk
udformning er identisk med den trykte udgave.
Eneste forskel er, at eMagasinet Horoskopet
alene findes i cyberspace og kun forhandles via
Astrologihusets netbutik, Astroshop.dk
eMagasinet har indlysende økonomiske fordele, idet bekostelig trykning og distribution kan
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spares bort, mens hele det redaktionelle arbejde
og grafiske layout er præcis det samme. Denne
udvikling synes at være fremtiden. Dels fordi
flere og flere mennesker herhjemme ejer en
bærbar computer eller en tablet-computer (iPad
eller andet), så eMagasinet kan læses på farten
og hvor som helst. Endda kan eMagasinet læses
på en smartphone (iPhone eller anden).

og andet bliver diskuteret og senere samlet til en
artikel i tidsskriftet. En langt mere åben form for
dialog og stofskabelse end førhen.
KARAKTEREN af indholdet er affødt af informationssamfundets iboende svøbe, som er overfodring med informationer. Overblikket drukner
i alle mulige oplysninger om alt muligt, hvorfor
der bliver behov for sammenfatninger.

Astrologikon. Dette er i korte træk den digitale forhistorie for det blad, du læser her, udgivet 2012. Det bygger på erfaringerne fra sine
seks forgængere og er på vej til at finde sin egen
stil. Tanken er at det udgives hver anden måned
med i alt 6 numre om året, plus enkelte særnumre ind imellem, hvis der er behov herfor.
Ud over de indlysende økonomiske og tekniske fordele ved digital udgivelse, så har bladet
endnu et par særlige træk, som fortjener at blive
nævnt. Dels indholdets tilblivelsesproces, dels
karakteren af dette indhold.
TILBLIVELSEN af indholdet handler om et
samspil med Web2, også kaldet de sociale medier. Redaktionen og dermed Astrologisk Selskab har en side på Facebook, der bliver brugt
til debat af astrologiske emner. Siden erstatter
tidligere tiders lukkede debatfora om faget.
På denne side skabes basis for Astrologikons
indhold. Det sker i dialog med andre interesserede ved at emner, data, horoskoper, billeder

Digital formidling. Digital formidling af
astrologi ses kun i det 21. århundrede. Internettet (www) blev stiftet for blot 17 år siden, og
dermed gik starten på vores dages nu hundredevis af hjemmesider om astrologi, både herhjemme og det øvrige Norden – og tusindvis, hvis vi
ser på resten af verden.
Som nævnt dykkede stort set al foreningsaktivitet og udgivelse af astrologiske medlemsblade
og andre blade som konsekvens. Ingen behøvde
at bevæge sig ud i efterårets blæst for at komme
til astrologisk foredrag, men man kunne blive
hjemme i varmen og gå på nettet. Ej heller
behøvede man længere at købe abonnerment
på blade, men kunne blot læse sig til en tilsyneladende uendelig strøm af gratis astrologisk
information på internettet.
DEBATFORA om astrologi var den første organiserede formidling, der opstod herhjemme. Det
begyndte med, at der blev åbnet en ’konference’
på Politiken On Line (POL) i 1997, iværksat af
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den daværende formand for Foreningen Ekliptika, Jens Peder Hansen. De følgende år kom
private hjemmesider med debatfora, men deres
tid var i realiteten omme i 2004, da Facebook
åbnede, og siden kom alle de øvrige sociale
medier til.
Derfor behøver man ikke længere at registrere
sig som medlem af en astrologisk debatklub,
men kan som almindeligt bruger af Facebook
kigge med på sidelinien eller blande sig i
debatten som alle andre. Et langt større forum
er blevet resultatet med en betydeligt bredere
formidling af astrologien end førhen.
Sorteret information. Internettet (Web1)
og de sociale medier (Web2), har de seneste år
druknet os i astrologisk information af meget
vekslende kvalitet og standard. Vi er i realiteten
ved at blive kvalt i information og emner, ’man’
bør følge med i til højre og venstre.
Det næste naturlige skridt ud af denne misère
bliver en intelligent sortering af al denne information. Hvilket konkret betyder, at der er
nogen, der tager på sig at sortere skidt fra kanel.
Her får fagbladene og især de digitale magasiner

en renæssance, fordi de hurtigt og let tilgængeligt formidler det overblik og giver den faglige
kvalitetssortering, som det digitale informationshav har berøvet os.
SPECIALVIDEN er på denne måde igen ved at
komme i kurs som en nødvendighed. En udvikling, vi ser både herhjemme og i udlandet.
Selv de trykte nyhedsmedier, aviserne, er ved at
indstille sig på denne nye opgave. De har opdaget, at mange mennesker er villige til at betale
penge for at få sammendrag og analyser, der kan
give os overblikket tilbage. Dette er så krævende
en opgave, at der må specialister ind over, for
almindelige mennesker har simpelthen hverken
tid eller kræfter hertil.
Fagtidsskrifter må ses i dette lys. Deres formål er at tage pulsen på et levende og voksende
fagområde. Dels ses en vækst i antal udøvende
med alle deres forskellige erfaringer og vinkler.
Dels vokser fagets emnekreds i specialer, der
hver bidrager med nye og dyberegående indsigter. Alt må diskuteres, sammenfattes og publiceres for at blive gjort brugbart for fagets udøvere
og de faglige uddannelser. 
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