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Politisk og personligt utroskab

Så nærmer julen sig, og vi har lige overstået kom-
munalvalget. Begge dele kan udløse stor spænding.
Julen, når julefrokosterne afvikles i virksomheder-
ne, og valget, når stemmerne tælles op. I begge til-
fælde kan der efterfølgende være tømmermænd.
Især, når der har været utroskab med inde i bille-
det.

Hvad julen angår, bliver der solgt nisser og engle,
julemad og guf i flere måneder før højtiden. Og
højtidens egentlige højdepunkt, fejringen af Jesu
fødsel samt kærligheden, rummeligheden, omsor-
gen for hinanden og at dele med dem, som intet
har, er tilsyneladende ved at gå fløjten i det moder-
ne juleræs.

For mange er højdepunktet julefrokosten. Her går
det ofte ud på, hvem der kan score den mest sexe-
de kvinde og den mest hotte mand. Spørgsmålet er
kun, hvem der scorer hvem.

Politikerne serverer deres eget helt specielle valg-
flæsk, men det er ofte løgn og bedrag over for væl-
gerne. Når bedraget bliver opdaget, så føler den
bedragne part, at der er opstået et tillidsbrud, gan-
ske som ved den seksuelle utroskab. I nogle tilfæl-
de springer politikerne over til en ny partner, som
vi har set det mange gange efter det seneste kom-
munevalg. Som ved den seksuelle utroskab bliver
den forsmåede part naturligvis skuffet og kan rea-
gere kraftigt. Man har i de fleste tilfælde endda på
forhånd indgået en valgaftale, som lover troskab –
ganske som i et parforhold. Man tager så at sige en
andens parti, måske fordi det andet parti er mere
tiltrækkende, tillokkende – og mere sexet, og giver
adgang til større magt og position. Man fristes over
evne – og kan ikke altid modstå fristelsen.

Det kan med rette konkluderes, at mange ikke er
tro mod den oprindelige årsag til fejringen af julen,
nemlig Frelserens fødsel. Næstekærlighed er den,
der uselvisk tillader os, for en gangs skyld, at træde
et "skridt" tilbage fra vores egne behov og hjælpe et
andet menneske, uden tanke for, om man selv får
noget ud af det. Hvis vi må konstatere, at vi ikke er
tro mod julen, så er det næsten den værste måde at
være utro på.

Er man til fals og sælger sig til højestbydende, kan
der være tale om en form for prostitution, selv om
man ikke får penge for sin ydelse. Til gengæld får
man indflydelse, så sammenligningen holder ikke
helt. Men grænsen mellem utroskab og prostitu-
tion kan være hårfin. Og der er dem, der vil påstå,
at det netop er næstekærlighed at tilbyde seksuelt
samvær – og at dette falder ind under begrebet at
elske sin næste. Her ville det dog nok være bedre at
holde sig til at elske sin nuværende. 

Uanset hvad, så er der til syvende og sidst kun én
måde helt at bearbejde negative forhold som utro-
skab, ondskab og uvidenhed effektivt på, og det er
den totale tilgivelse à la Nelson Mandela. Det gæl-
der også, når regeringen pludselig skifter side og
indgår forlig med blå blok og efterlader Enhedsli-
sten tilbage som den forsmåede part. Måske er po-
litisk utroskab slet ikke utroskab, men blot demo-
kratiets måde at fungere på?  

Alle ønskes en glædelig jul og et utro-ligt godt nyt-
år.

Af Karl Aage Jensen og Ann Catharina Booth Rosenqvist
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K VA R TA L S H O R O S K O P E R l A F  A S T R O L O G  LY K K E  L A R S E N

VÆDDEREN
21/3–20/4

Forvent det uventede,
du er stadig inde i en
periode, hvor der sker
en masse forandringer.
Der er samtidig en mas-
se beslutninger, der skal
træffes, men det er du
heldigvis ikke længe
om, da du ved, hvad du
vil. Der er stadig stor fo-
kus på din karriere og
dine mål, og du vil være
meget succesfuld især
efter ultimo januar. Du
skal dog passe lidt på
dit helbred, for det hele
går meget stærkt. Rige-
lig motion er vigtigt,
det samme er at spise
godt. Når det kommer
til kærlighed, så kan din
partner opfatte dig lidt
afvisende, uden det re-
elt er din mening, så
vær lidt opmærksom. 

VÆGTEN
24/9–23/10

Sørg for at passe godt
på dig selv i starten af
januar, du har nemlig så
travlt, at du kan glem-
me at spise, og du får
ikke sovet nok. Motion
vil hjælpe dig. Der er in-
gen tvivl om, at du vil få
stor succes, men du be-
høver ikke at sætte alt
ind på én gang. Du har
masser af energi, men
det kan gøre, at du kø-
rer dig selv for hårdt. I
februar vil dit kærlig-
hedsliv og parforhold
være lidt ustabilt, men
ellers er der gode mu-
ligheder for harmoni og
romantik i årets første
måneder. Der gælder
dog om, at du ikke la-
der din stressede situa-
tion og andre menne-
sker påvirke dit humør
negativt.

J A N U A R  K VA R TA L



Se  me re  på  www.kv inde t i d .dk .  Ko l l ek t i v e  ho ro skope r  må  i kke  fo r vek s l e s  med  i nd i v i due l l e  kon su l t a t i one r

TYREN
21/4–21/5

Her i starten af året
kan du føle, at du
mangler fokus. Det er
ikke helt let for dig at
finde ud af, i hvilken
retning du skal bevæ-
ge dig. Du har således
en masse energi, men
det er svært at kanali-
sere den ét sted hen.
Det er på jobbet, du
skal tage de store
skridt, det vil give suc-
ces og spændende re-
sultater senere, især
marts bliver en fanta-
stisk måned. Du vil få
opbakning af din part-
ner, og taler du med
denne om tingene, vil
du også få gode råd,
som du kan bruge. Det
går godt med kærlig-
heden også for dig,
der er single, men du
kan opleve, at du bli-
ver testet i marts må-
ned.

TVILLINGERNE
22/5–21/6

Du må forberede dig
på nogle op- og ned-
ture. Bedst som du
tror, at nu går det
fremad, kommer du til
at tage et skridt tilba-
ge for at samle op.
Dette er dog kun ud-
præget i januar og fe-
bruar. Når du kommer
til marts, vil du være
på rette vej, og du får
atter succes. Du møder
mange spændende
mennesker, og du bør
udvide dit netværk.
Når det kommer til
kærlighed og parfor-
hold, er det vigtigt, at
I taler sammen. Mis-
forståelser kan opstå,
men det er faktisk helt
unødvendigt. Pas på
dit parforhold, der er
mange dejlige stun-
der. Er du single, bliver
der ikke lavet om på
dette lige nu.

KREBSEN
22/6–22/7

Der er stor fokus på
kærlighed og parfor-
hold. Der er en særlig
tiltrækning imellem
dig og din partner, her
i begyndelsen af året,
og du kan nærmest
bare læne dig tilbage
og nyde det. Der er
harmoni, og I nyder
hinandens selskab. Er
du ikke i et forhold, så
hold øjnene åbne, der
er masser af spænden-
de muligheder. Også
når det kommer til job
og karriere, nyder du
fremgang. Er du inter-
esseret i at finde dig et
nyt job, så er det nu,
du skal handle. I marts
går tingene hurtigt,
og du kommer til at
træffe hurtige beslut-
ninger. Marts bliver
også en god måned,
når det kommer til
økonomi.

LØVEN
23/7–23/8

Du starter året med at
være mere afhængig
af andre, end du bry-
der dig om. Det kræ-
ver nemlig, at du har
tålmodighed, og ikke
altid er den, der be-
stemmer. Brug derfor
noget tid for dig selv,
du kan lægge store
planer og udtænke
strategier, som du så
kan sætte i værk sene-
re. Du er dog social i
din fritid, og du nyder
at møde andre men-
nesker. Du bliver inspi-
reret af at se, hvad an-
dre laver. Når det
kommer til parfor-
hold, så er perioden
fra medio januar den
bedste. Her vil der væ-
re en stor fysisk til-
trækning mellem dig
og din partner eller,
hvis du er single, en du
møder.

JOMFRUEN
24/8–23/9

Alt taler for, at du kan
starte stille og roligt
op på året. Der sker en
masse sjove og spæn-
dende ting omkring
dig, som du bestemt
bør involvere dig i. Du
nyder at være sammen
med gode venner, og
du er ligeledes god til
at samarbejde med
andre. Når du kommer
til slutningen af januar
måned, vil du få mere
travlt både på dit dag-
lige arbejde og i det
daglige generelt. Du
har energien til det, så
det vil kun glæde dig.
I første halvdel af fe-
bruar har du held med
at søge et nyt job.
Marts bliver en virke-
lig dejlig måned, når
det kommer til roman-
tik og kærlighed, du
kan godt glæde dig.

SKORPIONEN
24/10–23/11

Dit hjem og din fami-
lie vil være i fokus. Det
betyder dog ikke, at
du ikke vil tage dig tid
til at lægge store og
ambitiøse planer for
din karriere. Dem kan
du så med held føre
ud i livet senere på
året. Til tider kan du
føle dig noget fastlåst,
men det er kun mid-
lertidigt, muligheder-
ne vil vise sig for dig.
Du holder af at opleve
noget nyt, og kortere
kurser vil inspirere dig
og give dig energi. Er
du ikke i et forhold, så
skal du frem til medio
februar, før der for al-
vor kommer til at ske
noget spændende. Er
du i et forhold, skal
det plejes og passes
godt, vær særlig op-
mærksom.

SKYTTEN
24/11–21/12

Det værste du ved, er
når nogen prøver at
lægge bånd på dig el-
ler forhindre dig i at
gøre, som du har lyst
til. Det kan være lidt
anstrengende for dit
parforhold. Det bed-
ste, du kan gøre, er at
fortælle, at du har
brug for plads. Er du
single, er du mest til
løsere aftaler og for-
hold lige nu. Du hol-
der af at arbejde sam-
men med andre men-
nesker, under frie for-
hold. Det inspirerer
dig, og du får en mas-
se gode ideer til pro-
jekter, der kan gen-
nemføres på jobbet.
Det er mest sandsyn-
ligt, at du bliver på dit
nuværende arbejde,
men det bliver ikke ke-
deligt af den grund,
og du kan få mere an-
svar.

STENBUKKEN
22/12–20/1

Det er faktisk helt o.k.,
at du er lidt egoistisk
og sætter dig selv
først. Du har nemlig
en masse ressourcer,
og dem bør du bruge
til at få en god start på
året. Det forhindrer
dig heller ikke i at fo-
kusere på både fami-
lie, partner og din bo-
lig. Her sker der en
masse, og du er hurtig
til at træffe beslutnin-
ger. Når du beslutter
dig for noget, og ar-
bejder for det, vil du
få nogle fantastiske
resultater. Du holder
af at møde andre
mennesker, men du vil
også have brug for at
slappe af hjemme. Når
det gælder kærlighed
og parforhold, så kan
du forvente nogle dej-
lige, men aktive måne-
der.

VANDBÆREREN
21/1–19/2

Du er aktiv og målret-
tet, og du kan arbejde
hårdt for at nå de
ting, du ønsker. Det gi-
ver dig gode resultater
senere på året, hvad
du sår, vil du også hø-
ste. Du tager din kar-
riere meget alvorligt,
og du er ikke til pjat.
Du kan få mere ansvar
på dit nuværende ar-
bejde. Der er en fanta-
stisk dejlig fokus på dit
parforhold, især når
du kommer til februar.
I nyder hinandens sel-
skab i det daglige, og
der er harmoni og
spændende tiltræk-
ning mellem jer. Det
gælder også for dig,
der er single. Du kan
finde dig en dejlig
partner, også selvom
de største muligheder
ligger i andet halvdel
af året. 

FISKENE
20/2–20/3

Start året med at læg-
ge store planer og
drømme, store drøm-
me. Du kan finde på
mange spændende til-
tag, og du kommer ik-
ke til at kede dig. Du
er god til at arbejde
sammen med andre,
og du er særdeles vel-
lidt blandt dine kolle-
gaer. Der er en god
energi i dit parfor-
hold, og foretager I jer
noget aktivt sammen,
vil I komme tættere på
hinanden. Er du sing-
le, bliver der mulighed
for passionerede mø-
der, hvis du selv vil.
Når det kommer til
økonomi, kan du være
mere impulsiv, og du
bruger mere, end du
reelt har råd til. Du må
passe lidt på dine pen-
ge, selvom din økono-
mi generelt ser fin ud.
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Af Karl Aage Jensen

Scarlett Johansson har
danske rødder og blev i år
kåret som verdens mest
sexede kvinde – kåret af

herremagasinet Esquire. Hendes far var
arkitekt og flyttede til New York engang i
70’erne. Scarlett er både skuespiller, mo-
del og sanger – og nu også sexsymbol.

Historie
Scarlett Johansson er primært skuespiller.
Hun debuterede i filmen ”North” fra

1994. Hun har bl.a. været nomineret til
en Golden Globe for bedste kvindelige
hovedrolle. Hun har også været nomine-
ret til bedste kvindelige birolle, nemlig i
Woody Allens ”Match Point” (2005).
Hun har haft fremtrædende roller i man-
ge film, bl.a. Sofia Coppolas ”Lost in
translation” (2003) og ”The Horse Whis-
perer” (1998) og ”The Prestige” fra 2006.
Den 20. maj 2008 debuterede hun med
sin første cd.
Scarlett Johansson begyndte at komme

sammen med den canadiske skuespiller
Ryan Reynolds i 2007. De blev forlovet i

2008 og gift i 2009. I 2010 indgav man-
den skilsmisseansøgning, som trådte i
kraft den 1. juli 2011. Det går hurtigt for
den blonde skuespiller fra Skyttens tegn.
Ellers har hun haft kortere forhold til

en stribe skuespillere, en sanger og en
model. Og ifølge nettet kommer hun lige
nu sammen med en forlægger. Alle har til-
syneladende været ældre end hende selv,
rekorden er dog Sean Penn, som var 53
år gammel, da hun kom sammen med
ham fra februar til juni 2011, hvor hun
selv var 26 år gammel.
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Scarlett Johansson
OK at være utro
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Scarlett Johansson har et afslappet forhold til utroskab og har vanskeligt ved at
tro på et forhold, der baseres på evig trofasthed. Hun mener ikke, at vi fra natu-
rens side er skabt til monogami. Vi vil hele tiden bekræftes, og så bliver vi utro.
Kan det afslappede forhold til utroskab ses i hendes horoskop?



Horoskopet
Scarlett Johansson har Solen i Skytten og
Ascendanten (AC) i Skorpionen. I begge
tegn er der et væld af planeter. Ydermere
står Solen lige mellem de to tegn. Den er
lige nået ind i Skytten, men har så stadig
lidt Skorpionpræg over sig. De tre Skytte-
planeter står i 1. hus, og det giver hende
en stærk karisma, hvor lidenskab og in-
tensitet er en del af den ydre fremtoning.
Der er fart over feltet med stor udlængsel
(Skytten) og frihedstrang (Uranus). Hun
har behov for at være i fokus. 
Alle planeter står på jeg-siden, så der

kan godt være for megen fokus på hendes
person, hvad der ikke er blevet mindre af
med hendes stigende berømmelse. De
eneste spændinger i horoskopet er Må-
nens konjunktion med Saturn (forældre-
ne, følelser) i 12. hus (utroskab) og Mars i
spænding til Pluto. Forældrene blev skilt,
da hun ikke var ret gammel, og dette vi-
ses af de to spændinger. At hun er let an-
tændelig både seksuelt og følelsesmæssigt,
ses af, at hun har Venus stående sammen
med Jupiter (jo flere, jo bedre og jo mere,
jo bedre). Men da de begge står i Sten-
bukken (erfaring, ældre mænd) bliver
hun mere stabil i parforhold efterhånden.
Skillepunktet bliver omkring de 29-30 år,
når Saturn har løbet en runde i hendes
horoskop. Antændeligheden ses også af,
at Mars i Vandbæreren er i spænding til
Pluto i Skorpionen.

Utroskaben
Scarlett Johansson har haft så mange kor-
te forhold, at hun næsten ikke har kunnet
nå at være utro. Men faktisk kan hendes
aspekter for utroskab blot vise hendes
åbenhed over for det at være utro. Og når
hun har den holdning, er der ikke langt

til utroskaben, når hun på et tidspunkt
får et længerevarende forhold.
I øvrigt er der mange forhold, der løber

over i hinanden, noget af den samme
energi som utroskab. Med Mars i spæn-
ding til Pluto, så ligger dispositionen der
– klar til at gå i udbrud under de rette be-
tingelser. På grund af Måne/Saturn-kon-
junktionen vil hun bekræftes konstant.
Når man er en så Skytte-præget person
som hun, så er man ret optimistisk og
sorgløs og har let ved forandringer. Hun
har ligefrem et behov for, at der skal ske
noget hele tiden. Det kolliderer dog ind-
imellem med den stærke Skorpion-energi,
som er fastholdende. Og med hendes
åbenhed kunne man forledes til at tro, at
offentligheden får alt at vide, men det gør
den ikke, når Mars er i spænding til Plu-
to.
8. hus er sex, og den står i Tvillingerne,

hvor Merkur hersker, og den står i 1. hus
i konjunktion med Neptun (utroskab).
Og Mars (mænd) hersker over 5. hus
(erotik), og Pluto er den naturlige 8. hus-
hersker (sex) – så med de to i spænding
fortæller det meget om hendes personlig-
hed. Lidenskaber (Pluto) og mænd
(Mars) er i konflikt, så hun er meget kræ-
vende at leve sammen med. Hun gør præ-
cis, som hun vil, og kan partneren ikke
acceptere dette, så skrider hun. Merkur
er, som i flere senere horoskoper i temaet
om utroskab, med i dette horoskop. Mer-
kur står i Skytten i 1. hus, og den hersker
over 8. hus (sex). Den står i en vid kon-
junktion med Neptun (utroskab). Yder-
mere står den i konjunktion med Uranus
i 1. hus, så alle de ydre planeter er med
her sammen med Merkur, Skytten og
Skorpionen. Det er det samme mønster
som i de fleste af de andre horoskoper i
denne artikel.

Måneknuderne og karma
I hele horoskopet indgår ens karma, men
specielt i Saturn og Måneknude-aksen er
der meget information at hente om tidli-
gere inkarnationer. Den sydlige Måne -
knude (karmisk fortid) står i Skorpionen
og sætter dermed yderlige fokus på det
tegn. Her er det sex og lidenskab, det
handler om, og her giver hun den hele ar-
men. Hun er derfor både lidenskabelig
og magnetisk. De tre planeter i Skytten
gør, at hun bliver mere og mere åben om
sit seksualliv, som livet går. Men som ud-
gangspunkt er hun meget privat på
grund af den stærke fokus i Skorpionen
og Plutos spænding til Mars. Sidstnævnte
siger noget om, at hun også kan bruge sin
seksualitet som en magtfaktor. Hun kan

skrue op og ned for den og få mænd til at
hoppe og danse for sig. Da Mars står i
Vandbæreren, er hun til seksuelle varia-
tioner, hun har sit eget syn på det, og hun
vil sandt for ”dyden” ikke være alminde-
lig eller normal. 
Den nordlige Måneknude (karmisk nu-

tid og fremtid, den såkaldte Dharma) står
i Tyren, og det sætter nydelse på dagsor-
denen. Hun bliver altså en nyder, der ik-
ke kan få nok af behageligheder. n
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Scarlett Johansson 
Født den 22. november 1984 kl. 6.33

(korrig.) i New York

Clairvoyant Kirsten Bruns
røde tråd
Scarlett Johansson har i mange in-
karnationer været smuk og feteret.
Og hun har kun meget få gange le-
vet i traditionelle forhold, præcis
som Anja Lysholm. Læs artiklen
om hende efterfølgende. Scarlett
Johanssons liv er scenens og de sto-
re elskerinders roller. Hun ser ikke
utroskab som et problem, men som
en fordel. Hun er også clairvoyant
set disponeret for polyamorøsitet.
I et liv i Italien i begyndelsen af

1500-tallet blev hun gift meget ung
og havde utallige elskere i det ægte-
skab. Det havde han også. Hun
sang som en drøm og købte kunst
for mange penge. Hun var aldrig
kedelig, og hun var begavet, venlig
og højt respekteret.   
Hos mennesker med denne type

sjæl er utroskab en del af livet, og
de vil blive respekteret, fordi de ik-
ke undskylder sig selv, men er åb-
ne. Man kan ikke lade være med at
elske dem. Og hun kommer igen-
nem den del af livet uden skram-
mer. Hun har jo også øvet sig
bravt. 

‡
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nja Lysholm er polyamorøs, og
for hende handler det ikke om
sex, men om kærlighed, åbenhed

og ærlighed. Dengang hun var gift, forel-
skede hun sig i en anden, men hun elske-
de stadig sin mand og havde ikke lyst til
at vælge. Efter en skilsmisse og nogle år
med den nye kæreste kom efterhånden
erkendelsen af, at hun var til flere partne-
re. 

KA: Hvad er polyamorøsitet?
AL: Det er at have eller være åben for

at have flere partnere ad gangen, og med
alles fulde vidende. Polyamorøsitet er bå-
ret af ærlighed og kærlighed og handler
ikke om seksuel lyst til flere, men sex er
selvfølgelig også en naturlig del af de par-
forhold.

KA: Hvad er polyamorøsitet ikke?
AL: Det indebærer fx ikke, at man er

løs på tråden, eller at man er ude på at
stjæle andres kærester. Man er heller ikke
swinger, og man har ikke svært ved at
binde sig. Man har heller ikke nødven-
digvis stort behov for sex, og ens følelser
er ikke mere overfladiske. Disse ting ses i
hvert fald ikke oftere hos polyamorøse
end hos monogame.

KA: Hvad er din definition af utroskab?
AL: Det er ikke den almindelige fra

ordbogen, men den får den drejning, at
det er at have et forhold af seksuel karak-
ter til en anden end sin partner uden part-
neres viden eller accept. Når jeg siger af
seksuel karakter er det, fordi det ikke be-
høver at være sex, der er det afgørende

her. For nogle anses det som utroskab, at
partneren bare chatter eller sms’er med
en anden om sex. For mig er utroskab alt
det, man lyver for sin partner om. Alt det
man har en aftale om, at man ikke gør,
men som man så gør alligevel. 

KA: Men utroskab er altså stadig utro-
skab?
AL: Ja, det er præcis det samme. Men

alt ændrer sig med åbenheden og ærlig -
heden som det grundlæggende. Som po-
lyamorøs er det jo fuldt acceptabelt, at
man forelsker sig i og har sex med andre
end hinanden, så her gælder andre 
spilleregler end i monogame forhold.
Men har man fx en aftale om, at man for-
tæller hinanden, hvem man har været
sammen med, og man så ikke gør det, så

Anja Lysholm  

Tre må man være –mindst
Polyamorøsitet indebærer, at
man har flere partnere. Men
overraskelsen lurer, for denne
livsstil er baseret på total åben-
hed og ærlighed. Umiddelbart
tror de fleste nemlig, at man så
er utro, men intet er mere for-
kert. Netop på grund af ærlig-
heden og åbenheden er der ik-
ke tale om utroskab, men om en
åbent erklæret livsstil. Vi forsø-
ger med dette interview at be-
skrive polyamorøsitetens ana-
tomi. Læs interviewet med Anja
Lysholm og om vejen der førte
til hendes erkendelse af fler-
partneri.

Af Karl Aage Jensen

INTERV I EW
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er det jo utroskab – selv i et åbent for-
hold.

KA: Når det hele er båret af kærlighed og
ærlighed, kan jalousi så opstå alligevel?
AL: Ja, det kan det, og så er det vigtigt

at tage den andens og sine egne følelser
alvorligt. Det kræver både arbejde og vil-
lighed. For mig handler det om, at forhol-
dene er ligeværdige, og at ingen føler sig
som nummer to. Og der skal konstant
være tale om en helt åben kommunika-
tionsform. Når jeg har oplevet jalousi,
har det været, fordi der var noget, jeg ik-
ke måtte vide. Når alt foregår i total åben-
hed og ærlighed, opstår den ikke hos mig.
Eller jeg må hellere sige, at den ikke er
opstået endnu, for jeg bilder mig bestemt
ikke ind, at det ikke kan ske.

KA: Hvordan med eks’er?
AL: Ja. Dem skal man passe på – ment

på den omsorgsfulde måde. Eks’er er en
del af din egen og din partners fortid.  For
nogle bliver eks’er ved med at være en 
del af ens liv. Det er et stort problem for
mange, hvis deres partner insisterer på, 
at deres eks fortsat skal være del af ven-
nekredsen. Selv forstår jeg det ikke, men
det er et faktum. Hvis fx en mand elsker
sin eks, udgør det for mig et kvalitets-
stempel.

KA: Det er altså en meget tidskrævende
samlivsform på flere måder?
AL: Det kan man roligt sige. Man kan

som polyamorøs høre fra folk, der ikke
forstår det, at det er den nemme løsning,
men dem, der tror det, tager i høj grad
fejl.  Hvis man synes, det er svært med én
partner, skal man bare prøve at have fle-
re! Det kan være hårdt at leve på den må-
de, men det er i den grad udviklende.
Nogle kan undre sig over, at man så væl-
ger det, men for mit eget vedkommende
ser jeg det ikke som et valg. Jeg ville blive
lige så ulykkelig, hvis jeg skulle leve mo-
nogamt, som en homoseksuel ville blive
det af at leve heteroseksuelt. Så det er alt-
så ikke, fordi jeg generelt ser polyamori
som en bedre samlivsform end monoga-
mi, men fordi den for polyamorøse sim-
pelthen er den rigtigste.

KA: Det ville være nemmere at være mo-
nogam?
AL: Ja, i mange tilfælde, men det nytter

jo ikke noget, når man ikke er det.

KA: Hvad er det bedste ved at være poly?
AL: Det er så afgjort friheden til 100 %

at være den, man er. Så skal man ikke

lægge bånd på sig selv og føle, at det er
forbudt at elske flere ad gangen.

KA: Er det mest kvinder, der er erklærede
polyer?
AL: Nej, jeg tror, der er lige mange

mænd og kvinder.

KA: Hvordan opdagede du, at du var po-
lyamorøs?
AL: Jeg har altid vidst, at jeg havde en

ret åben holdning til det at være sammen
med andre, men jeg troede ikke, at det
var en mulighed at leve åbent med det.
Jeg troede, man måtte vælge mellem en-
ten at være monogam og utro, eller være
single. Men så så jeg en udsendelse på tv
om nogle, der var polyamorøse. Da jeg
havde set det program, faldt en masse

brikker på plads for mig, og jeg beslutte-
de at leve sådan. 

KA: Du var i et monogamt forhold til en
mand på det tidspunkt?
Ja, jeg havde en kæreste, og han var ret

usikker på, om han kunne leve sådan.
Men vi blev boende sammen og beslutte-
de at forsøge at leve polyamorøst. Jeg
overnattede så hver anden weekend hos
min anden kæreste, og det gav nogle kna-
ster i begyndelsen. Der opstod jalousi, og
min kæreste slog op med mig i flere om-
gange – men det holdt. Men så forelskede
min kæreste sig i en kvinde. Nu var vi så
begge forelskede i en mere end i hinan-
den. Det blev lidt kompliceret, selv om de
nye vidste, at vi levede polyamorøst. min
nye kæreste var nemlig monogam, og det
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Kirsten Bruns karmiske clairvoyance
Anja Lysholm har levet flere liv, hvor det
polyamorøse aspekt har været i fokus. I de
kulturer, hun har levet i, er det dog ikke
blevet betragtet som polyamorøst, men
som en helt almindelig måde at leve på. 
I alle Anjas liv handler det om kærlig-

hed på anderledes måder. Hun har samti-
dig haft forbindelse til det åndelige/spiritu-
elle gennem de sidste mange liv. Anjas nu-
værende liv falder flot i hak med det, jeg
ser som den røde tråd gennem mange liv -
alternative kærlighedsforhold.  
Det første liv, der kommer ind, er i Asi-

en, sandsynligvis i Kina i 1500-tallet, hvor
hun er en rig kvinde – en stor bonde efter datidens forhold. Men hun har også
en religiøs opgave, som handler om at være notar for fødsel og død, og at vide-
regive folkets historie. Her har hun tre mænd. Det var dengang normalt at ha-
ve to, en ældre og en yngre. Kun ganske få har tre, hvilket kræver en speciel po-
sition i samfundet. Et lykkeligt liv. 
Det andet liv i den røde tråd er i Damaskus i 900-tallet, hvor hun er hustru til

en meget indflydelsesrig mand, som er købmand. Her er hun en af 4 kvinder,
der er gift med samme mand. Den eneste uden børn, og det er usædvanligt, at
hun så forbliver første hustru. Men der er meget stor kærlighed mellem hende
og hendes mand. Hun er praktiserende sufi - islamisk mystiker - og hun skriver
digte. 
Det tredje liv er nok det mest specielle. Hun er født i England i 1600-tallet,

hvor hun er født i en fin, men fattig familie. Hun bliver ansat hos en kusine og
deler manden med kusinen i alle årene – og i fuld forståelse og samhørighed.
Hun skriver i det skjulte om kærlighed og kvindeliv, og det bliver udgivet. Et
meget trygt forhold, som er hemmeligt udad til, men meget dybt. 
PS: Anja fik denne tekst til godkendelse, og hendes kommentar var, at hun

selv har været tilbage i tidligere liv – i et liv som præstinde. Hun var meget ulyk-
kelig, fordi hun blev tvunget til at prædike, at heteroseksuelle monogame var
det eneste rigtige. Hun skulle også fortælle folk, at polyamorøsitet var dybt for-
kert på trods af, at det i den kultur havde været den naturlige måde at leve på. 

‡
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er noget rod. Alle parter skal være helt af-
klarede med livsstilen. 

KA: Hvad med din kærestes nye forhold?
AL: Det gik ikke og blev aldrig til mere

end et venskab. Efter at vores forhold i
lang tid pga. disse ting havde været et
stort følelseskaos, besluttede min samle-
ver at gå Caminoen, og der mødte han en
spansk kvinde, han forelskede sig i. Nu
valgte han at være monogam med hende,
og de flyttede sammen.

KA: Nu bliver det svært at holde rede på.
AL: Ja, men det bliver værre endnu.

Det ER ikke altid den letteste livsstil.
Men faktisk har jeg stadig kontakt med
ham og hans spanske kæreste, og vi er
rigtig gode venner. Det samme med den
kvinde, som han forelskede sig i i Dan-
mark, mens han var kæreste med mig. Så
på den måde er det jo endt godt.

KA: Man må let kunne føle sig forladt?
AL: Det synes jeg ikke. Jo, når man bli-

ver det, selvfølgelig. Men når man lever
polyamorøst, betyder det, at ens kæreste
forelsker sig i en anden jo netop ikke, at
der er risiko for, at man bliver forladt, så
der opfatter man den anden kvinde på en
anden måde – en ikke-konkurrerende
måde... De to kunne fx sidde og holde i
hånden på min sofa, og jeg kunne allige-
vel glæde mig på deres vegne. Hans nye
forelskelse smittede af på mig, og jeg blev
også rigtig glad for hende. Da han senere
flyttede til Spanien med den anden kvin-
de, fortsatte mit forhold til den monoga-
me mand, men da jeg så forelskede mig i
en ny mand, gik forholdet til den mono-
game mand naturligt nok i stykker.

KA: Er du også åben over for familie og
venner om din livsstil?
AL: Fuldstændig. Da jeg havde beslut-

tet mig, fik alle det at vide, også min mor,
og hun var i starten sikker på, at jeg kun
valgte det, fordi jeg endnu ikke havde
fundet ”den rette”. Ellers møder jeg næ-
sten aldrig fordomme fra folk, jeg taler
med ansigt til ansigt, men mest nysgerrig-
hed. Men nogle føler sig provokeret af
det og blokerer. Det er dog kun sket
skriftligt i internetdebatter, at jeg ligefrem
er blevet svinet til pga. det.

KA: Det er ikke utro typer, der lever som
polyer?
AL: Nej, absolut ikke, men jeg troede,

at jeg var den type, der bare ikke kunne
finde ud af at være tro, før jeg blev rigtigt
bevidst om min polyamorøsitet. Jeg meld-

te mig på et tidspunkt ind i netværket Po-
lydan, og det var fantastisk. De forstod
præcis, hvordan jeg havde det. Netværket
er i dag blevet erstattet af nogle lukkede
debatgrupper på Facebook. Det er utrolig
rart at kunne tale med andre om det - et
sted hvor man ikke skal forklare så me-
get.

KA: Er det en bestemt type mennesker, der
er polyer?
AL: Nej, det er meget blandet. Hvis der

er en fællesnævner, er det måske, at det er
meget åbne og nysgerrige mennesker, og
mange af dem går op i selvudvikling på et
eller andet plan.

KA: Et det monogame forhold nærmest
dobbeltmoralsk?
AL: Det er det ofte. Det siges jo, at 50

% har været en partner utro, og jeg tror
tallet er højere. Dvs. de fleste lever i det,
jeg kalder facademonogami. 

KA: Får vi flere erklærede polyer i fremti-
den?
AL: Det vil jeg tro bliver følgen af den

øgede åbenhed og ærlighed, jeg er sikker
på kommer. Jeg kan mærke en stærk stig-
ning siden min bog udkom for 4 år siden,
hvor næsten ingen talte om det, og man
kan i dag læse om polyamori i aviser og
blade, uden at der står forklaret, hvad det
er. Det vidner om, at det er blevet mere
almindeligt.

Anja Lysholms 
horoskop

Anja Lysholm er født den 16. januar
1972 kl. 19.02 (korrig.) i Stenløse

Anja Lysholm er født i Stenbukkens tegn,
som normalt er stille og rolige, stabile og
ansvarlige mennesker. Det var da også

mit indtryk, da jeg mødte hende i Astro-
logiHuset. Et nærmere kig på horoskopet
afslører, at Anja Lysholm har Ascendan-
ten i Løven, som i modsætning til Sten-
bukken normalt ikke er bange for at føre
sig frem. Herskeren over Løven er Solen,
som ud over at være placeret i Stenbuk-
ken står i 5. hus (erotik) og Løvens hus i
urhoroskopet. Solen står sammen med
Månen (det feminine, følelserne) i harmo-
ni med Pluto (sex) i Vægten (partnerskab)
og Saturn (Stenbukkens egen planet). An-
ja Lysholm har yderligere to planeter i 5.
hus, nemlig Jupiter (jo mere, jo bedre,
vækst – og dermed det polyamorøse) i sit
eget tegn, Skytten – og så Merkur (kom-
munikation), som står i spænding til Plu-
to (sex) og Mars (drifter, energi). Den er
samtidig i harmoni med MC, så her har
vi forfatteren og formidleren. 5. hus står
også i Skytten med herskeren Jupiter i 5.
hus, så der er allerede nu mere end rige
skyts til at forklare hendes polyamorøsi-
tet. Sexplaneten Pluto modtager hele
”sex” aspekter. Ud over de 5 nævnte, her-
under til Månen, som jo står sammen
med Solen, er den også i spænding til Ju-
piter i 5. hus. De to spændinger til Jupiter
og Merkur kan forklare, hvorfor Anja
Lysholm ikke har børn, i hvert fald ikke
endnu. Dog ser det ud til, at hun elsker
børn på grund af Jupiters harmoni med
Ascendanten (AC).
8. hus står for sex, og ligger i Fiskenes

tegn, hvor Neptun hersker. Neptun står
fint til Pluto og Månen. Men til gengæld
er den med i en meget stærk spænding –
et såkaldt T-kvadrat til Saturn (faderen,
autoriteter) og Venus (kærlighed). Der
har altså været tale om en form for man-
gel på kærlighed i hjemmet, og hun har
en karmisk relation til faderen, som har
lidt af ansvarsforflygtigelse. Og når Ve-
nus er med i spændingen får manglen på
kærlighed indflydelse på Anjas eget par-
forhold. Venus står i 7. hus (partnerskab)
i Fiskene (det grænseløse), og den står
godt til Jupiter (vækst) i 5. hus.
Der er rigtig mange astrologiske hen-

visninger, hvor 5. hus (lysthuset), Venus
(kærlighed), Neptun og Fiskene, det
grænseløse og hengivne, Månen (følelser-
ne) er med. Men om man kan skelne mel-
lem potentiel polyamorøsitet eller utro-
skab ved at kigge på horoskopet, vil jeg
sige nej – på nuværende tidspunkt. Det
vil kræve flere horoskoper til forskning.
Så vi må nøjes med at konkludere, at

foreløbig er vi ikke nået så langt, så vi
kan skelne, og Anjas horoskop kunne og-
så vise utroskab. Det hænger altså mere
sammen med personers udviklingsni-
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veau, som aldrig kan ses i et horoskop.
Man kan ikke se, hvor meget eller hvor
lidt en person har arbejdet med sig selv.
Det skal man vide på forhånd. Og vi ved,
at Anja har arbejdet med sig selv, dels
seksuelt, men også hvad angår personlig
udvikling. Hun er nået frem til at være
åben og ærlig og have et højt moralsk ni-
veau.
Hvad angår elementfordeling, er ildele-

mentet stærkest. Det vil sige, at hun er et
engageret menneske og noget af en ild -
sjæl. Det er dog ikke på det samme livs-
område, hun er ildsjæl hele livet. Når
Merkur (afveksling) står i aspekt til MC,
kan områderne skifte i løbet af livet, så
hun kommer til at beskæftige sig med
mange forskellige ting – lige fra det prak-
tiske til det mere mentale. Jordtegnene er
det praktiske område i livet. Her står 4
planeter lige som i ildtegnene. Anja Lys-
holm er derfor også et menneske, der kan
tage fat i praktiske gøremål. To af jord-
tegnsplaneterne står dog lige på kanten af
lufttegn, og sætter derved mere fokus på
mental aktivitet. Det kan give sig udtryk
i, at hun, som tiden går, mere ønsker at
formidle viden og i det hele taget beskæf-
tige sig med det mentale område.  

Det ligger i følelserne
Vandtegnene er klart i mindretal med
kun en enkelt planet (Venus i Fiskene).
Dette kan bevirke, at Anja må kæmpe
med følelserne for at skabe balance i livet.
Enten vælter det med følelser (Fiskene),
eller også er der næsten ingen. Eller rette-
re – dem, der er, har periodisk været svæ-
re at komme i kontakt med. Der vil have
været tale om følelsesmæssige rystelser i
livet på grund af Venus’ spændinger. Men
Anja kommer over dem og kommer vide-
re, da Venus står harmonisk til vækstpla-
neten Jupiter.
Følelser og seksualitet hænger altid

sammen på en eller anden måde, og I An-
jas tilfælde kommer forholdet til forældre-
ne også ind i billedet her. Det er astrolo-
gisk faderen, der dominerer billedet helt,

og hans måde at være på, påvirker både
konen (Anjas mor) og barnet (Anja) mas-
sivt. Med Saturn i 10. hus har Anja helt
sikkert haft behov for at beundre, elske
og se op til sin far. Og det har hun sikkert
også gjort, og har også fået noget kærlig-
hed tilbage. Men da Saturn er med i et T-
kvadrat til Saturn og Neptun, har der væ-
ret tale om ansvarsforflygtigelse fra fade-
rens side, samt det ikke at have været fy-
sisk eller følelsesmæssigt til stede. Det vil
gå op for Anja på et tidspunkt, hvordan
det hænger sammen, og at hun har haft et
fordrejet billede af faderen. Men fordi
hun har arbejdet med sig selv og er åben
og ærlig, har hun fået et godt og afklaret
forhold til faderen og dermed til begge
forældre.
Ser vi på horoskopet i fostertilstanden

(det regressive horoskop) er perioden fra
3-5 måneder før fødslen meget vigtig.
Her står den regressive Måne lige på So-
len i 5. hus (erotik), så her er den første
spæde påvirkning af det seksuelle område
hos både mor og barn. Og selv om der er
tegn på svigt i horoskopet som sådan (Sa-
turn-spændingerne), så er det ikke af vær-
ste karakter. Derfor vil det være noget,
både mor og barn bliver afklaret med,
som tiden går. Lige ved fødslen står Må-
nen eksakt og harmonisk i harmoni med
Saturn, og da Anja er to måneder gam-
mel, er Månen i harmoni med Pluto
(sex). 
Det seksuelle og erotiske sniger sig alt-

så ind flere steder i horoskopet og er der-
for et vigtigt område for Anja. Men følel-
serne er endnu vigtigere, da Solen (hende
selv) står i konjunktion med Månen (fø-
lelser). De tre vandplaneter står i en me-
get harmonisk stortrigon, men de er også
i spænding til Uranus, som kræver frihed
og originalitet. Derfor vil Anja hellere væ-
re en original end en kopi. Det gælder og-
så på det seksuelle og følelsesmæssige om-
råde, hvor hun også er eksperimenteren-
de og nytænkende. Hun vil være fri til at
gøre, som hun vil, hvad der i øvrigt også
gælder på andre livsområder.   n

Anja Lysholm har
skrevet bogen:
”Hvem er du utro?”
om polyamori. 
Bogen kan skaffes
via AstrologiHuset. 
Se også 
www.polyamori.dk

Clairvoyant Kirsten Brun
om utroskab
Ser man på sjælens energier, er
der energier, der viser kærlighed
og parforhold. I sjælsauraen ses
det tydeligt, hvilken form af par-
forhold, man vælger eller har
brug for. Og det er vigtigt at finde
sammen med partnere med de
samme energier som ens egne,
det giver lykkelige forhold. 
Hvis man ser på sjælens energi-

er, er der specifikke energier, der
kendetegner kærlighed og parfor-
hold. Energierne kan sammensæt-
tes på utallige måder. Har man
eksempelvis energier for utro-
skab, vil man altid have mange
forhold. Et eksempel på disse kan
være Don Juan-energierne. Der er
også energier, der viser, at man
trives bedst i store familier, hvor
man ikke kun har én partner, eller
man godt kan elske flere på en
gang. 
En dygtig clairvoyant vil kunne

skelne mellem utroskab og polya-
morøsitet. Der er meget stor for-
skel imellem de følelser, der er in-
volveret. Og hvis man er i stand
til at se tidligere liv, vil forskellen
fremstå endnu tydeligere. 

ORDFORKLARING

Single: Lever alene uden fast partner

Monogami: Lever sammen med én partner af samme eller modsat køn

Polygami: Lever sammen med flere partnere af det modsatte køn, åbent eller hem-
meligt

Polyamorøsitet: Lever sammen med et antal partnere af samme eller begge køn.
Samlivet er baseret på total ærlighed og åbenhed.

Utroskab: Seksuelt forhold til en anden end sin ægtefælle, samlever eller kæreste. 
‡



Det er en meget beskeden viden,
der tilsyneladende findes om
sammenhængen mellem en per-
sons stjernetegn og utroskab.
For bedre at kunne bedømme
sammenhængen, har vi her un-
dersøgt et antal horoskoper på
kendte mennesker, som vi ved,
har været utro. Vi ser også på
nogle statistiske undersøgelser –
herunder en, der indbefatter de
pågældendes stjernetegn. Men
er det muligt at spotte utroskab
kun ud fra stjernetegnet? Vi ser
også på utroskab i den store
sammenhæng. Hvad kommer
utroskab af, og i hvilken retning
vil det udvikle sig i fremtiden?

Af Karl Aage Jensen

vem er mest utro, ansatte eller
selvstændige – veluddannede eller
ufaglærte? Og hvilke stjernetegn?

Vi ser her på forskellige undersøgelser,
der viser noget om, hvem der er utro.

Derfor er hver tredje utro
I november 2011 undersøgte Gallup,
hvorfor mænds og kvinders utroskab op-
står. Den viste, at hver tredje har været
utro på et eller andet tidspunkt i løbet af
forholdet. Parterapeuten Ann Watson
har en forklaring på tingenes tilstand:
Når vi står ved alteret i kirken, lover vi

hinanden evigt troskab. Det er noget gan-
ske andet, når vi står ved baren til julefro-
kosten, så glemmer rigtig mange alt om
troskab.
Københavns Universitet står for ”Den

Danske Værdiundersøgelse”. Den viser, at
64% af danskerne mener, at utroskab er
uacceptabelt. Alligevel har hver tredje
dansker været en fast partner utro ifølge
en undersøgelse, Gallup har lavet for BT.
Det ligger i vores opdragelse og kultur at
se utroskab som værende forkert, og sam-
tidig er vi det tilsyneladende i stor stil.

Der er altså tale om dobbeltmoral, og det
er, som om utroskab smitter. Jo mere, vi
læser om det, jo mere acceptabelt bliver
det.
Ingrid Ann Watson har været partera-

peut i 25 år. Hun siger, at utroskab stort
set ikke rammer de stærke og sunde par-
forhold, hvor både humor og kærlighed
er fremherskende. Sådan er det bare ikke
hele tiden i langt de fleste forhold, og så
er det, at utroskab kommer på banen.
Også selv om både manden og kvinden
egentlig gerne vil parforholdet. Men hvis
de basale behov ikke dækkes i en periode,
rettes opmærksomheden mod andre. Når
tavsheden er fremherskende derhjemme,
går kvinder for det meste ud, mens det
typisk er mangel på sex, der driver man-
den ud i jagten på en affære. 
Kvinder tænder med ørerne og går i

seng med en anden på grund af det, der
siges, og som er bekræftende og kompli-
menterende. Mændene har typisk forsøgt
at få mere sex af partneren, før de tyer til
utroskaben. Afvises han i den fase, er der
meget stor risiko for, at han drives mod
utroskab. Mænd mener oftere end kvin-
der, at utroskab ikke betyder noget sær-
ligt. Det er et fåtal af utro mænd, der øn-
sker at gå fra familien – han skulle jo bare
lige have lidt sex, siger Ingrid Ann Wat-
son. Alligevel ender mange affærer i skils-
misse. 45% af alle ægteskaber ender i
skilsmisse ifølge Danmarks Statistik. Iføl-
ge Watson skyldes 20% af disse utroskab.

Nyeste undersøgelse
Den nyeste undersøgelse er fra 2013. Det
er analyseinstituttet YouGov, der har fo-
retaget undersøgelsen for Søndagsavisen
blandt 503 danskere, der er blevet separe-
ret eller skilt. 55% af kvinderne har sva-
ret, at det er dem, der har taget initiativet
til skilsmissen. Kun 28% af mændene er
gået fra deres partner – en kæmpe forskel.
Det viser, at kvindernes økonomiske uaf-
hængighed er slået igennem her. Og det
kan være det, mændene endnu ikke har
vænnet sig til. Mænds reaktion er oftest at
lukke sig inde i sig selv. Og der mangler i
det hele taget fællesskaber, hvor mænd
kan tale om deres problemer. Den største
enkeltårsag til skilsmisse er også ifølge
denne undersøgelse utroskab, nemlig
24%. Der var i alt oplistet 10 årsager til

skilsmisse, og på sidstepladsen lå dårlig
sex med 11%. 

Utroskab, skilsmisser og øget
åbenhed
Ifølge flere undersøgelser er utroskab den
hyppigste årsag til skilsmisse, og ca. 70%
af danskerne anser i dag utroskab som
den største trussel mod parforholdet.
Men i parforholdet taler vi generelt ikke
om utroskab med den, vi er blevet forel-
sket i og bor sammen med. Det kommer
derfor næsten altid som et chok, når det
sker, og det ender meget ofte med skils-
misse. De hårdeste skilsmisser er netop
dem, der skyldes utroskab. Men det vær-
ste, når man opdager utroskaben, er næ-
sten altid tillidsbruddet. Det er ikke let at
tilgive løgn og bedrag – og disse skilsmis-
ser er som regel de mest hade- og smerte-
fulde.

Mangel på ærlighed
Manglen på ærlighed og åbenhed samt
manglende kendskab til hinandens græn-
ser er et problem for mange. Når det er
blevet hverdag i forholdet, og der eksem-
pelvis er kommet både giftermål og børn
til, så kan der komme en form for absti-
nenser i forhold til det frie liv, man hav-
de, før forholdet begyndte. I realiteten
burde alle gå i parforholdsvejledning, in-
den de gifter sig – og det vil helt sikkert
snart blive indført herhjemme som et til-
bud. Er skaden først sket, er det ofte for
sent. Og under alle omstændigheder gi-
ver det en masse – måske unødvendige –
udfordringer.  
Trygheden i et forhold er essentielt for

de fleste. Mange regner det for en selvføl-
ge, at man kan være tryg, når man først
er blevet smedet i hymens lænker, og med
trygheden sniger dovenskaben sig ofte
med indenfor – og resultatet bliver lige-
gyldighed. Så man bør værne om passio-
nen og kærligheden, bl.a. ved hele tiden
at være opmærksom på egne og partne-
rens behov. Når passionen begynder at
forsvinde, så bliver det farligt for forhol-
det, og vejen til utroskab er banet.  Og da
det er meget få parforhold, i hvilke man
finder en blivende passion, så ligger der
en tikkende bombe under det faste for-
hold. Resultatet er, at næsten halvdelen af
alle ægteskaber går i opløsning. 
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Hvad er utroskab?

H



Utroskab som udviklende 
øjenåbner
For nogle få er utroskab dog også en øjen -
åbner, og det kan endda være en hjerteåb-
ner. Tackles udfordringen rigtigt, kan det
bringe gnisten tilbage i forholdet. Men er
begge parter ulykkelige over det hændte,
er det vigtigt først at erkende, at forholdet
må startes op på ny. Det vil aldrig blive
det samme igen, hvad der er heldigt, for
det er lige præcis sådanne udfordringer,
der er brug for til at ændre på tingenes til-
stand. Utroskab er et signal om, at der
mangler noget væsentligt i et forhold, og
på den måde kan utroskab være godt.
Men det er selvfølgelig kun, hvis man er
bevidst og åben omkring det, at der er
mulighed for igen at bringe forholdet på
ret kurs.
Den store fokus på utroskab i pressen i

denne tid, hvor der også åbnes utroskabs-
sites verden over, kan vise sig at være po-
sitivt på den måde, at man passer bedre
på sit parforhold. Ikke mindst på grund
af åbenheden omkring emnet. Det er der
en tendens til, at unge par gør. De vælger
oftere at blive sammen – sikkert også på
grund af, at de har set skilsmisser nok.
Der er altså ikke nogen grund til at fryg-
te, at monogami bliver udryddet. Den er
helt sikkert kommet for at blive. 
Hvis der er utroskab i et parforhold, er

det vigtigt for begge parter at få sat ord
på, hvad der for dem har manglet i for-
holdet – og derefter tage ansvar for, at lig-
nende ikke gentager sig. Det er vigtigt at
gøre sig klart, at også den part, der for-
blev tro, har del i utroskaben på en eller
anden måde og derfor også er en vigtig
del af løsningen på krisen. Vælger et par
at fortsætte forholdet på trods af utroska-
ben, så er den eneste mulige løsning, at
den bedragne part ser sig i stand til den
totale tilgivelse – at udstede en helt blank
”straffeattest”. Også selv om det er svært
på grund af tillidsbruddet. Hvis det skal
lykkes, er det nødvendigt, at den bedrag-
ne part afholder sig fra at straffe den utro
med bitterhed, kontrol eller konstante
stikpiller. Man må beslutte, at fortid er
fortid og helt slippe gammelt nag. 

Motiverne til utroskab
Motiverne til utroskab er forskellige, men
en betingelse er oftest et vist overmål af
livskraft, især for mænd. Det kan også væ-
re indre spændinger, der gør sig gælden-
de. De kan resultere i en konstant opbyg-
ning af energi, som kan forløses på man-
ge forskellige måder, herunder sex. Indre
spændinger ses stort set altid som kon-
flikt aspekter i et horoskop. Mange bruger
sex som afspænding. Hos andre giver det
et adrenalinkick, og hos andre igen kan

der være tale om, at behovet for utroskab
opstår som følge af et lavt selvværd. Sex
og flirt fungerer her som et redskab til at
opbygge selvværdet gennem bekræftelse.
Her kan man for mænds vedkommende
se Mars/Saturn-spændinger, som tvinger
ham til konstant at arbejde med sin Mars.
Hvis der så også er tale om Jupiter/Ura-
nus/Neptun-aspekter til Mars, kan det 
give sig udslag i, at man konstant forsø-
ger at få bekræftet sin maskulinitet/sek-
sualitet, som kan mangle det naturlige,
spontane udtryk. Ofte er det i stedet ret
tvangsbetonet. For kvinders vedkom-
mende er det Venus/Saturn-spændinger,
der giver sig lignende udslag. 
Kun få hviler så meget i sig selv, at de

ikke er til ”fals” for smiger og flirt – for
ikke at tale om decideret kurmageri, hvor
det kan være svært at tage vare på sig selv
energimæssigt og seksuelt, og så kaster
man sig ud i noget, man håber på, kan
bringe én selvbekræftelse.  n

HOROSKOPET  •  NR .  1  /  2 0 1 4 13

‡

I denne artikel er utroskab i forbin-
delse med prostitution udeladt. Det
er sandsynligvis den hyppigste an-
ledning til utroskab, men blev
droppet af pladshensyn



Det er ikke til at sige, om utroskab har
været indkodet i menneskets dna, lige fra
vi blev skabt – eller om det er kommet til
med civilisationen. Under alle omstæn-
digheder er det et område, der påkalder
sig stor nysgerrighed. Det er imidlertid
ret sparsomt, hvad der findes af undersø-
gelser om utroskab. Jeg har dog fundet to
af slagsen, som giver et rimeligt, men ik-
ke overbevisende indblik på området.
Den ene er en astrologisk undersøgelse.
Datingsiden for utroskab Victoria Mi-

lan har 200.000 medlemmer i Danmark.

For at være med, må brugerne, når de re-
gistrerer sig, svare på en del spørgsmål, fx
om indkomst, erhverv, uddannelse, og
hvor længe de har været i deres nuværen-
de forhold. Disse svar har bureauet sam-
let og analyseret. Derved har de tegnet et
realistisk billede af den typiske utro.

Uddannelse, personlighed og
klasse
Et fåtal af brugerne har udelukkende en
grunduddannelse, hvilket måske kan
skyldes, at uuddannede ikke færdes så

flittigt på nettet. 6% har en doktorgrad el-
ler anden højere akademisk eksamen. Mi-
lans undersøgelse viser, at de veluddan-
nede er mest utro. Aldersmæssigt ligger
langt størstedelen af de utro på 35-50 år,
og de fleste har været i deres forhold i
mindst fem år. 
Når de utro skal beskrive deres person-

lighed, er ”ærlig” det mest anvendte ord
hos 44,5% af brugerne. Kun 3,3% ser sig
selv som konfliktsky. 99% af dem, der sø-
ger en affære på siden, har børn.
Ser man på de hyppigste faggrupper,
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Sexolog Rikke Thuesen siger til
TV2 den 16. november 2013, at man
kan inddele utroskab i tre hoved-
grupper: Den spontane, den planlag-
te og den, man bliver presset ud i.
Den sidstnævnte form er lettest at
komme sig over, fordi den ”forsmåe-
de” part har en klar andel i den.
Han/hun kan have været fraværende
eller har på anden måde forsømt par-
forholdet. Den forsømte part har
derfor i desperation på et tidspunkt
kastet sig ud i et engangsknald, som
nogle gange også er med til at redde
forholdet og bringe det på rette spor
igen, efter at forholdet er blevet kig-
get efter i sømmene. Dette gælder
dog kun, hvis den forsmåede part
kigger på sig selv og erkender, at
han/hun har en del i utroskaben. 
Ikke overraskende er det den plan-

lagte, længerevarende utroskab, der

er sværest at komme sig over. Den
gør mest ondt på den svigtede part.
Den indeholder det mest grundlæg-
gende tillidsbrud.
Utroskab er dog ikke sort/hvidt. Et

engangsknald kan også forvolde me-
gen skade og være svært at komme
sig over. Det foregår ofte i kådhed el-
ler fuldskab, og det kan skabe stor
utryghed. For hvad sker der så næste
gang, vedkommende er ude alene?
Den utro part er nødt til at tage an-

svar for sin handling og dybt angre
og undskylde. Og den svigtede part
må se på sin del af ansvaret, som der
i den sidste ende er to om at dele, om
end i forskellig grad. Det vil være
godt at aftale en periode, hvor den
svigtede part får lov til at rase ud, væ-
re ked af det og stille alle de spørgs-
mål, der er behov for at stille. Emnet
skal tømmes helt ud, til tvivlen ikke
sidder og nager længere. Her er tre
måneder en passende periode.

Hvilken form for utroskab er lettest at
komme sig over?

Det afslører dig stjernetegn om utroskab

Forslag til den utro
Jeg (den gamle redacteur) bad en dag universet om tekst, den utro part
kan sige eller skrive til den svigtede part, og som i mange tilfælde kan
gøre, at parret kommer ud af krisen – hvis ordene er ægte og kærlighe-
den stadig er til stede:
Den tidligere utro til den, der er svigtet:
”Jeg fortryder min handling, som er årsagen til denne forfærdelige

krise. Jeg undskylder dybt – og du skal vide, at jeg elsker dig! Jeg plan-
lægger noget, jeg håber og tror, du vil blive meget glad for, og som jeg
håber vil gøre en ende på din lidelse. Du skal vide, at det handler om
at vise dig, hvor meget jeg stadig holder af dig. Jeg håber, at du vil for-
tælle mig, hvornår du er parat til at modtage det, som jeg ikke har gi-
vet dig, siden vi blev forelskede. Jeg venter, til du er klar, og jeg venter
med glæde. Tænk over det og mærk godt efter. Jeg er helt sikker på, at
det vil blive godt for os begge og vores forhold.  Jeg glæder mig til den
dag, du er parat, så jeg kan vise dig, at jeg mener hvert et ord”.



”scorer” advokater højst, skarpt forfulgt
af lærere, økonomer og læger. Først på
femtepladsen kommer den første gruppe
ikke-højtuddannede, nemlig håndværke-
re. Landmænd kommer langt nede på li-
sten med 0,9%. Men så er der lige den
største gruppe, der hedder ”Anden be-
skæftigelse”, som er på hele 48,5%. Den
kan jo dække hvad som helst, men de
kommer næppe fra efterretningsvæsenet
alle sammen.  
Man skal dog tage undersøgelsen med

et gran salt. Eksempelvis er der god
grund til at hæfte sig ved brugernes be-
skrivelser af sig selv på de områder, hvor
de så at sige skal sælge sig selv. Som sagt
ser mange sig selv som ærlige, men når
man er utro, er det vel så som så med ær-
ligheden. De fem første kategorier er: Ær-
lig, humoristisk, åben, betænksom og flir-
tende, som alle har en andel, der procen-
tuelt ligger i 40’erne. Og rigtig mange
mennesker er konfliktsky, og ikke kun
3,3%, som undersøgelsen er kommet
frem til. Ellers skulle utro mennesker væ-
re specielt lidt konfliktsky i forhold til re-
sten af befolkningen, og det vil være ret
usandsynligt.
I datingsidens undersøgelse skal man

også være opmærksom på, at der er tale
om mennesker, der direkte søger utroska-
ben, og i den forbindelse går med til at
besvare nogle spørgsmål. Det er noget
andet, end hvis man bliver ringet op af et
”opinionsbureau”. Jeg skal ikke gøre mig
klog på, om dette giver mulighed for stør-
re eller mindre åbenhed, men man kunne
godt tro, at der på den måde kan opstå
større åbenhed, når vi har at gøre med
personer, der aktivt går ud og leder efter
en ved-siden-af partner. Dette gør måske
den store forskel for en Fisk, som ikke al-
tid ser sig lige godt for. Men det er ikke
måden for en Skorpion eller Plutopræge-
de mennesker, som ofte tænder på, at det
sker i al hemmelighed. Selve det hemme-
lige eller forbudte er en del af affæren for
Skorpion-, Pluto- eller 8. hus-prægede
mennesker. Man hører derfor ikke meget
om deres utroskab, og det kan give skæv-
hed i statistikken. Derfor skal den slags
statistikker altid tages med et gran salt. 

Stjernetegn og utroskab
Selv om det ikke er stjernetegnet i sig
selv, der afgør, om folk er utro, så er det
alligevel interessant at afprøve, om der
skulle ligge en forskel. Det har det cana-
diske internetfirma Ashley Madison
gjort, og lederen af firmaet, Noel Bider-
man, har fundet ud af, at der er forskel på
mænds og kvinders utroskab, hvad angår

stjernetegn. Han har undersøgt 280.000
medlemmer af sin datingklub og er kom-
met til nedenstående resultat, listet med
det mest utro stjernetegn øverst: 

Mænd: Kvinder:
Fisken Tvillingen
Vandbæreren Vædderen
Krebsen Jomfruen
Stenbukken Fisken
Tvillingen Skytten
Tyren Krebsen 
Løven Vandbæreren
Vædderen Løven
Jomfruen Stenbukken
Vægten Tyren
Skytten Skorpionen
Skorpionen Vægten

Som det fremgår, varierer placeringerne
for mænd og kvinder. De tre største for-
skelle mellem stjernetegnene for mænd
og kvinder er:
Vædder-manden er nr. 8, og Vædder-

kvinden nr. 2. 
Skytte-manden er nr. 11, og Skytte-

kvinden nr. 5. 
Jomfru-manden er nr. 9, og Jomfru-

kvinden nr. 3. 

Det viser sig i denne undersøgelse, at
Skorpionen er det mindst utro tegn.
Mændene ligger nr. 12 og kvinderne nr.
11. Nogle Skorpioner er meget tro af na-
tur og kunne ikke drømme om at være
utro, mens andre Skorpioner er utro,
men i hemmelighed. Læs det tidligere af-
snit om Skorpionens form for utroskab.
Skorpionerne er her skarpt forfulgt af
Vægten, som ligger hhv. nr. 10 og 12. At
de to tegn ligger så fint placeret er en
overraskelse, idet Vægten generelt er et af
de mest flirtende tegn, og Skorpionen det
mest lidenskabelige. Det er interessant, at
dette åbenbart ikke har indflydelse på
utroskab. Her skal man også indskyde
noget væsentligt. Et stjernetegn – eller ret-
tere: et soltegn – viser kun en enkelt ting,
nemlig hvor Solen står i et horoskop. Alt-
så kun en enkelt faktor. Ganske vist en
vigtig en af slagsen, men der er immer-
væk mange flere planeter, for ikke at tale
om huse, aspekter og herskerskaber. Man
skal kort sagt se hele horoskopet og ikke
kun gå ud fra en enkelt planet.

Fiskemænd som top-”scorere”
At Fiskemændene ligger i toppen og Fi-
skekvinderne nr. 4 er ikke så overrasken-
de, da Fiskene dels er behersket af Nep-
tun, som står for hemmeligheder, skjulte

forhold og utroskab. Dels af Jupiter, der
bl.a. står for overdrivelser, udskejelser.
Neptun har at gøre med alt, hvad der fo-
regår ”uofficielt”, herunder de seksuelle
fantasier. Fiskene er ikke i sig selv et gen-
nemslagskraftigt tegn, og det kan derfor
måske knibe med at manifestere sig i so-
veværelset. Dette vil især gælde mændene,
som kan have svært ved at tiltrække sig
opmærksomhed og tage initiativer. Det
samme kan gælde et andet vandtegn,
Krebsen. Det er straks mere underligt, at
Vandbæreren ligger i toppen hos mænde-
ne, men det kan skyldes lufttegnenes sto-
re mentale aktivitet og dermed mangel på
intime følelser, som mange kvinder tæn-
der på. Måske snakker lufttegnene bare
for meget derhjemme og involverer sig
for lidt følelsesmæssigt, og så tænder de-
res partner af – så må Vandbæreren en
tur i byen.  
I parentes bemærket har astrologen Jes-

per Bernth tilbage i 80’erne lavet en mi-
niundersøgelse af pornomodeller, og her
gjaldt det for både mænd og kvinder, at
lufttegnene var de bedste til netop dette
”håndværk”. Jesper Bernth kom til den
konklusion, at lufttegnene var de bedste
til at distancere sig fra det følelsesmæssige
og bare udføre et professionelt (blow)job.
Færdigt arbejde, og lønnen hæves ved
kasse 1.
Lufttegnene er astrologisk set dem, der

har lettest ved at være utro, og det frem-
går ikke helt af Milans undersøgelse. Det
skyldes sandsynligvis det faktum, at et
horoskop består af flere faktorer end So-
len, som er den eneste astrologiske faktor
ud af mange, der er taget med i Milans
undersøgelse. Derfor er en sådan under-
søgelse ikke repræsentativ astrologisk set.
Man kan eksempelvis være lufttegnspræ-
get på flere andre måder end lige netop
ved at være født i tegnet. Derfor skal man
altid tage undersøgelser, der udelukkende
er baseret på soltegnet, med et gran salt.
Og det gælder desværre langt de fleste af
de 600 videnskabelige ”undersøgelser”,
der indtil nu er foretaget af astrologien.
Faktisk er det ret uvidenskabeligt.
Tilbage til undersøgelsen. Det skal ikke

lyde sådan, at man generelt skal passe på
Fiske-mænd og Tvillinge-kvinder. Så me-
get ligger de heller ikke foran de andre.
Det handler blot om en mindre overvægt,
og det gør sådanne undersøgelser lidt be-
tænkelige at viderebringe. Men faktisk
har Ashley Madison gjort en del ud af at
analysere årsagen gennem denne spørge-
skemaundersøgelse. Han har fundet, at
47% af Fiskene er utro for at få tilfredsstil-
let deres seksuelle fantasier. 71% af Tyre-
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ne er utro på grund af mangel på tilfreds-
stillelse i ægtesengen. Blot for at nævne et
par eksempler. Lederen af Ashley Madi-
son, Noel Biderman, har også gjort sig
flere iagttagelser i forbindelse med under-
søgelsen. 
Mænd fra Vandbærerens tegn og kvin-

der fra Tyrens tegn har flest partnere på
samme tid
Væddermænd og Jomfrukvinder er

mest loyale over for elskeren/elskerinden
derved, at de mest hyppigt kun har én el-
sker/elskerinde, som de beholder i en
kortere eller længere periode.
Tyremænd og Tvillingekvinder udsæt-

tes hyppigst for at blive bedraget af en
utro partner. 
Jomfrukvinder søger meget mere af-

vekslende og fantasifuld sex end kvinder
fra andre tegn. De øvrige tegn ønsker
simpelthen bare mere sex.
Ashley Madison-siden har i alt 18 mil-

lioner medlemmer i 26 lande.

Ikke kun sex 
Sex har i moderne tid mistet sin funktion
med at sikre slægtens overlevelse og sin
egen alderdom. Oprindeligt var overle-
velse den vigtigste funktion af seksualite-
ten. Og det kan være tabet af den funk-
tion, der er grunden til nutidens udfor-
dringer. I fortiden havde man simpelthen
andet og vigtigere ting at tage sig af. Den
funktion er nu blevet frataget seksualite-
ten, og det kan være det faktum, der vol-
der det moderne menneske dets største
udfordring. Måske mest for mændene,
der leverer den mest aktive del i seksual-
akten. Og når mænd får problemer, går
de automatisk over og påvirker kvinden
negativt.  
Set i det perspektiv lever vi nu i en

overgangsfase, hvor ubalancerne sagtens
kan blive endnu større end i dag. Udvik-
lingen går så hurtigt, at de naturlige in-
stinkter ikke kan følge med. Det er en af
de priser, det moderne menneske betaler
i udviklingsræset. Derfor vil sex- og parte-
rapeuter fortsat have mange opgaver, de
kan hjælpe til med at løse. 

Ærlighed og tilgivelse
Utroskab går for det meste ikke uden to-
tal åbenhed, ærlighed og tillid – medmin-
dre man har aftalt, at det er bedst ikke at
snakke om det. Hvis begge parter har det
bedst med det sådan, er alt o.k. I hvert
fald indtil der sker en eventuel ny udvik-
ling i forholdet. Så må ordningen genfor-
handles. 
Og hvad stiller man så op, hvis man

opdager, at ens partner er utro? Den kor-

te version lyder på tilgivelse. Der er i rea-
liteten ikke andet at stille op, når skaden
er sket, og man vil forsøge at komme vi-
dere på den bedst mulige måde. Man må
eventuelt supplere med bønnens kraft el-

ler terapi, hvis det føles nødvendigt. Det
er meget vigtigt, at man ikke fortrænger
kendsgerningerne. Her er åbenhed og ær-
lighed også det bedste, hvis man da ikke
vælger at skilles. n
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Bill Clinton er født 19. august 1946 
kl. 08:51 i Hope, Arkansas, USA

Neptun – utroskab og løgn
Både astrologisk set og i virkelighedens
verden – og det er stort set det samme -
hænger utroskab sammen med løgn, og
det er da også den samme planet, der
symboliserer begge ting, nemlig Neptun.
En af de mest celebre skandaler, der inde-
holder begge elementer, er Bill Clintons
utroskab, som han forsøgte at dække over
med en løgn: ”I did not have any sexual
relationship with that woman – Miss Le-
winski”. Med til løgnens anatomi hører, at
man lægger afstand til historien og til den
person, det handler om. Clinton sagde

Bill Clinton / Lewinsky

HILLARY CLINTON

BILL CLINTON  OG MONICA LEWINSKY

Hillary Clinton er født den 26. oktober
1947 kl. 20:00 i Chicago, USA
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that woman, og det tyder næsten altid på
en løgn. Clinton har en konjunktion mel-
lem Mars (drifter, mandighed) og Neptun
(løgn) lige på AC, og så er kærlighedspla-
neten Venus med i konjunktionen, idet
den står lidt længere inde i 1. hus. Den
skinbarlige sandhed kom frem midt i
90’erne. Et par år forinden havde Pluto
(sex) været i spænding til hans Sol, så Le-
winski var måske ikke den eneste, han
har bedraget Hillary med.  Han har sik-
kert dannet konjunktion med rigtig man-
ge kvinder gennem tiden, og man må la-
de ham, at han er vildt charmerende og
gør indtryk på en hel del eksemplarer af
det modsatte køn – også de yngre. Det
udnyttede han, men han er nok blevet
lidt mere forsigtig med årene.

Hillary Clinton 
Hillary har også et aspekt mellem Mars
og Neptun, men det er en sextil - et har-
monisk et af slagsen. Dette kan nogle gan-
ge betyde, at personen selv er utro, men
det sandsynlige er, at hun som Skorpion
har den indstilling, at man kæmper sig
igennem udfordringerne. Men der har
været en periode, hvor hun har haft det
meget hårdt med sig selv og derfor også
har haft bryderier i ægteskabet. Det har
sandsynligvis været her, at mandens utro-
skab er begyndt. Pluto (sex) ”udløste” fra
1990, hvor hendes mand stillede op som
præsidentkandidat, en spænding til Mars
og Venus (kønsplaneterne). Så under alle
omstændigheder har parforholdet været
sat på en hård prøve. Et par år senere ud-
løste Pluto ydermere en spænding til Mer-
kur og Saturn. Dette forlænger kriseperio-
den.
90’erne var astrologisk set Hillary

Clintons største udfordring indtil da. For
der var lige en spænding mere, der var
aktiv i 1998-99. Her stod Neptun i spæn-
ding til hendes Sol, så det har også været
udfordrende. Her har hun haft en efterre-
aktion på den turbulente tid med afslørin-
gerne. Astrologisk set er de sidste par år i
90’erne mindst lige så slemme for hende
som i begyndelsen af 90’erne, hvor det
hele er startet. Måske også værre end pe-
rioden lidt over midten af 90’erne, hvor
afsløringerne ”kom”.

Bevidst strategi mod 
præsidentposten? 
Dette årti var hårdt, ikke mindst på grund
af pressen (Merkur). Her fik hun brug for
Skorpionens vilje og udholdenhed, og æg-
teskabet holdt. Magten (Pluto) har også
været et væsentligt element for hende.
Hun kan derfor have tolereret mandens

utroskab bevidst strategisk med sin egen
politiske karriere i sigte. Hun kan allerede
her have haft en spirende ambition om at
blive USA’s første kvindelige præsident –
og jeg tror, det vil lykkes hende. Måske
har det blot ligget i underbevidstheden 
i begyndelsen. Hun kommer under alle
omstændigheder til at fremstå som en 
helt inde, der gik så grueligt meget igen-
nem for at redde sit ægteskab og familie-
liv. Og det er ikke nogen dårlig platform,
hvis man ønsker sig en karriere helt frem-
me i nationens førersæde. 

Når det er sagt, viser deres fælles horo-
skop også stor kærlighed de to imellem.
Også ægtefællens horisontale ækvilibris-
me i soveværelset har hun nydt godt af.
Hendes Mars står på hans Pluto, men
hans Venus står desværre også på hendes
Neptun (troskab, drømme, fantasi). Det
giver dels gang i fantasierne, men viser
også en tendens til utroskab. Jeg vil dog
vurdere, at hun ikke selv har udlevet
utroskaben – det har hun i stedet gjort
gennem sin mand – ganske eftertrykke-
ligt, må man sige. n

John F. Kennedy er født 29. maj 1917
kl. 15:00 i Brookline, Massachusetts

Et af de mest legendariske par i historien
er Jacqueline og John F. Kennedy. Præsi-
denten var omfattende utro med en ræk-
ke kvinder, og rygter siger, at Marilyn
Monroe var en af dem.

Jacqueline Kennedy var altså offer for
utroskab, men spørgsmålet er, hvor ramt
hun egentlig har været af det. Hun har i
hvert fald de tre ydre planeter stående i
meget harmoniske aspekter og aspekt-
mønstre i sit fødselshoroskop. Derfor har
hun haft bedre mulighed end gennem-
snittet, for at kunne overleve utroskab
uden de store negative konsekvenser. Og-
så selv om utroskab ofte giver ekstra ud-
fordringer, når der er tale om berømte
personer, der også skal igennem pressens
vridemaskine. Dog skal man huske, at
John F. Kennedy og Jacqueline ikke alene
havde mange harmoniske aspekter de to
horoskoper imellem, men at der også var
spændinger, som viser, at helt let kan det
ikke have været.

MARYLIN MONROE / JOHN F. KENNEDY / JACQUELINE KENNEDY

John F. Kennedy

‡



18 HOROSKOPET  •  NR .  1  /  2 0 1 4

Berlusconi er født den 29. september
1936 kl. 5.40 i Milano, Italien

Et andet slående eksempel på utroskab –
og nok det meste celebre i denne tid – er
Italiens tidligere ministerpræsident Silvio
Berlusconi. Han er født i det charmeren-
de Vægtens tegn og med Jomfruen på AC
i sextil til Pluto (sex, lidenskab). Dette
aspekt giver normalt en stærk libido.
Utroskab er Neptun, 12. hus og Fiskenes
tegn. Alle disse faktorer er i stærk fokus i
Berlusconis horoskop. Herskeren over
12. hus (utroskab) er Merkur, som står i
Jomfruen i 1. hus. Den står ydermere i
konjunktion med Solen og er derfor me-
get central. Desuden står Mars (drifter)
på 12. husspids harmonisk til både Ura-
nus (grupper) i 8. hus (sex) og Venus
(kærlighed). Uranus kan henvise til Unga
Bunga-festerne, som han er kendt for, og
hvor gruppesex er en del af ”konceptet”.
Fiskenes og 12. hus’� naturlige hersker,

Neptun, står i 12. hus i spænding til både
Månen og Saturn i Fiskenes tegn, og den
er også i spænding til Jupiter i 3. hus. Han
kan altså også lyve og forstille sig, så det
batter.
Hvad angår hans mange penge, så er 2.

hushersker og 8. hushersker (de to pen-
gehuse) i sextil til hinanden. Da det også
giver ham en stor tiltrækningskraft på og
mod kvinder, så har han ikke alene held i
pengesager, men også i kærlighed. Her
har han på en måde haft et luksuspro-
blem med de mange kvindebekendtska-
ber, som dog endte med at koste ham det
langvarige ægteskab for et par år siden.
Her stod Pluto i spænding til hans Sol
som hos alle andre, der er født den 29.
september, uanset årstal og fødested. Nu
er Pluto i gang med hans Merkur, så i dis-
se tider bliver hans økonomiske og seksu-
elle eskapader oprullet nærmest for åben
skærm. I de seneste to år har Neptun
(utroskab) også været i spænding til man-
deplaneten Mars, og det har bl.a. kostet
genvalget som ministerpræsident. Uranus
er også i spænding til først Solen og nu
Merkur, så det var ikke svært for et par år
siden at forudsige, at han ville falde på
mere end én front. Pluto står for princip-
pet om: Højt at flyve, dybt at falde.
Hvad angår Merkur som signifikator

for utroskab, virker det også i Berlusco-
nis tilfælde. Merkur er dispositor over bå-
de Mars og Neptun i 11. hus. Merkur er
også horoskophersker og er i konjunk-
tion med Solen i 1. hus.  n

Jacqueline Kennedy

Jacqueline Kennedy er født 28. juli
1929 kl. 14:30 i New York, USA

Jacquelines Sol og Merkur står oven på
præsidentens utroskabsplanet, Neptun,
som står i konjunktion med Saturn og
derfor trækker karmiske spor de to men-
nesker imellem. Jacquelines Måne står i
spænding til præsidentens Saturn og beto-
ner, at deres fælles karma også har haft en
tung side. Derudover var Jacqueline Løve
med Skorpionen på Ascendanten (AC).
Hun havde derfor en stolthed og en pri-
vathed, så selvom hun har været jaloux,
har hun ikke vist det. Hun har holdt
stand under præsidentens eskapader og
forsøgt at få familien til at hænge sam-
men.  Deres kærlighed har været til stede,
da de har rigtig mange fælles harmoniske
aspekter. Jacquelines Ascendant står flot
til Johns Måne, og det giver stærke følel-
ser og bånd, men der kan godt komme
knas i kærligheden alligevel. De har til-
sammen mange flere fælles aspekter, de-
res horoskoper imellem, end det er gen-
nemsnittet, når man sammenholder par-
horoskoper. Det viser, at der har været ta-
le om en stormende forelskelse fra star-
ten. F. eks. er Solen et meget stærkt bin-
demiddel på grund af et hav af fælles har-
monier. De har bl.a. en sextil mellem de-
res Sole. Det giver en god harmoni mel-
lem de to forskellige personligheder. Og-
så Uranus og Pluto er stærkt harmoniske,
så de har helt sikkert været bestemt for
hinanden. Bl.a. rammer Jacquelines Ura-
nus midtpunktet mellem Johns Sol/Ve-
nus-konjunktion, som dog er med maksi-
mal orbis. n

Silvio Berlusconi
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Dominique Strauss-Kahn er endnu et ek-
sempel på omfattende utroskab, hvad der
ikke er nogen større skam i Sydeuropa,
men da det så skete i USA, brød helvede

løs. Han kom i fængsel for seksuelle over-
greb på en stuepige på det hotel, han bo -
ede på. Han havde på det tidspunkt Nep-
tun i spænding til skæbneplaneten Saturn.
Han mistede sin ”stilling” på sagen – han
var øverste chef for IMF.
Strauss-Kahns Neptun får kun et enkelt

aspekt, og der er ingen planeter i Fiskene.
Til gengæld står afvigelsernes planet Ura-
nus lige på 12. husspids i hele tre væsent-
lige aspekter til Månen, Saturn og Mars.
Og sexplaneten Pluto står i hans 1. hus
og gør ham meget lidenskabelig. Pluto
hersker over 5. hus og står i spænding til
Merkur i Tyren, tæt på 11. husspids, som
korresponderer med Uranus. Dennes po-
sition på 12. husspids i Tvillingerne gør,
at han normalt sagtens kan administrere
at have to eller flere forhold kørende på
forskellig vis samtidig – og til personlig
adspredelse for det lidenskabelige magt-
menneske. Mange har været i ”Kahnen”
med ham. Og Neptun står i 4. hus ikke
langt fra IC (hjemmet), så han har været

meget væk hjemmefra (Neptun hersker
over rejsehuset 9. hus), og der har været
en del hemmeligheder, han har forholdt
sin kone. Horoskopet er dog ikke nær så
tydeligt, hvad utroskab angår, som Clin-
tons og Berlusconis. Jeg kan næsten høre
ham udbryde: ”Utro, er det ikke bare no-
get, man(d) er?” n

Dominique Strauss-Kahn

Verdens bedste golfspiller løb for et par år
siden ind i sit livs udfordring på grund af
utroskab, som kostede ham ægteskabet
og førstepladsen på verdensranglisten.
Han fik i lighed med alle født 30. decem-
ber besøg af Pluto (sex, skilsmisse) hen
over sin Sol, og det var her et gentagelses-
aspekt, idet Solen og Pluto er i spænding i
hans fødselshoroskop. Han havde Nep-
tun i spænding til Venus i 2009-11, så her
har utroskaben været på sit højeste og

derfor lettere af opdage. Den 27. novem-
ber 2009 kl. 2.30 kørte han hjemmefra og
stødte kort efter ind i et træ – og her star-
tede det hele i pressen, for hvad laver han
på det tidspunkt? Det endte med skils-
misse den 23. august 2010. Neptuns
spænding til Venus blev glidende afløst af
Plutos spænding til Solen. Pluto står for
adskillelse, og så var ”nedtouren” kom-
plet, for nu at bruge golfsproget. Nu er
aspektet på retur, så nu kommer han godt
med igen. Det bliver spændende at se, om
han kan genvinde førstepladsen. Det bli-
ver ikke helt nemt, for Uranus og Pluto
skal også forbi spændingerne til Jupiter i
7. hus i Vædderen, så måske venter der
ham en ny sag om utroskab. Det var altså
utroskab – og horoskopet – der i samar-
bejde kostede ham førstepladsen på ver-
densranglisten. Hvis han skal gøre sig
håb om at kæmpe sig tilbage helt fremme
i golfeliten, skal han koncentrere sig fuldt
og helt om sin sport – gifte sig med sin
metier. Ellers må han nok vente det meste
af et par år, før han kan komme frem i te-
ten igen. 
Merkur har som sagt også med utro-

skab at gøre. Den står på 5. husspids (ero-

tik) i trigon til AC, og den står i sextil til
Venus i 3. hus, Tvillingernes hus. Både
Månen og Neptun står også i 3. hus. Må-
nen er i spænding til AC og giver følelses-
mæssig ustabilitet, ikke mindst fordi den
står i Skytten, som fortæller, at han nær-
mest er på en evig, følelsesmæssig rejse.
Hans Neptun danner en trekant (en vifte)
med Jupiter i 7. hus (flere partnere i livets
løb, også nogle gange flere ad gangen).
Neptun er hersker over 7. hus (partnere).
Begge er de i aspekt til Pluto i 1. hus, og
Pluto hersker over 3. hus (Merkurs na-
turlige hus).  n

Strauss-Kahn er født den 25. april 1949
kl. 11.10 i Neuilly-sur-Seine, Frankrig

Tiger Woods

Tiger Woods er født 30. december 1975
kl. 22:50 i Long Beach, USA

‡
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Mark Owen er født 27. januar 1972 i
Oldham, tid ukendt 

- konstrueret fødselstid kl. 11.56

De ydre planeter og utroskab 
Mark Owen fra boybandet ”Take That”
var kendt for sin utroskab. Han bekendte
i februar 2010, at han havde begået om-
fattende utroskab gennem fem år. Med-
virkende til denne tilståelse var, at hans
faste elskerinde havde afsløret kendsger-
ningerne forinden. Owen havde været i
seng med hende allerede en uge efter
fødslen af Owens og konens – Emma Fer-
gusons - første barn, en datter, i 2008.
Derudover havde han småaffærer med 8-
9 andre kvinder i perioden omkring dette
barns fødsel. I marts 2010 erkendte
Owen også at være alkoholiker. Han gik
herefter i alkoholafvænning. Både utro-
skab og alkohol har med Neptun at gøre,
og han har en uaspekteret Venus i Fiske-
ne - Neptuns tegn. Kærlighedsplaneten
Venus står altså i utroskabens tegn. Des-
uden står Neptun i spænding til Saturn og
giver ham en indre usikkerhed, der hele

tiden kræver bekræftelse. Når hans Mars
i Vædderen (erobringer) står i spænding
til både Merkur (kommunikation, forbin-
delser) og Uranus (frihed, originalitet), så
kan det virkelig eskalere med eventyr, og
det har Owen altså valgt at gøre med
sprut og sex. Neptun står også for utro-
skab, alkohol (og løgn), og den står ud
over spændingen til Saturn i to gunstige
aspekter til Pluto og Solen. Neptun er og-
så kunstens planet, så det må være gen-
nem sin kunst, han har fået de fleste af si-
ne udenoms-forbindelser. Neptun er med
i et drageaspekt og står måske på hans
DC. Jeg har forsøgt at korrigere fødselsti-
den, hvad der dog ikke er den nemmeste
opgave, når fødselstiden helt mangler.
Men et sandsynligt tidspunkt er kl. 11.56,
og så står utroskabens planet Neptun
(som også står for stimulanser) tæt på 7.
husspids (parforhold, relationer). Ascen-
danten (AC) kommer til at stå i Tvillin-
gerne, hvad der stemmer fint overens
med hans afvekslingstrang. Og ikke
mindst står Mars (handling, maskulinitet)
i 12. hus, som igen henviser til utroskab.
Mange kvindelige erobringstogter er be-
gyndt i en bar, hvor han enten mødte
kvinderne - eller inviterede dem hen og
bød på en drink eller fem, og derfra di-
rekte i kanen, hvor der sikkert også har
været medbragt noget sprut. Et typisk
handlingsmønster for en Mars i 12. hus
(værtshuse, sprut). Hele tiden var han på

erobringstogter og –eventyr. Det var sam-
men med sprutten hans væsentligste fix.
Viser fødselstiden sig at være korrekt, har
han i 2013-14 den progressive MC på Ve-
nus i Fiskene (kunst), og så får karrieren
et boost. Han har udgivet et album den 7.
juni 2013 (i Tyskland, og tre dage senere
i England), og i den anledning brugte han
udtrykket, ”The Art of doing Nothing”,
som også er titlen på det nye album. Me-
get passende, når nydelsesplaneten står i
Fiskene, udløst af målsætningsaksen
(MC). Den er dog uaspekteret, så det er
derfor ikke så let at relancere sig selv kar-
rieremæssigt. Særligt svært bliver det, hvis
man går efter tidligere tiders kæmpesuc-
ces.   
Tilbage til fødselshoroskopet. Uranus

er som nævnt med i et T-kvadrat, og Plu-
to får hele fem aspekter, hvilket betyder,
at de tre yderste planeter alle er med i
komplekset og giver deres samlede bi-
drag til den omfattende utroskab. Pluto
er også med i Dragen ligesom Neptun.
Derudover får Pluto tre andre aspekter.
To gunstige: til Solen og Saturn, og er
med i et T-kvadrat til Månen (følelser) og
Jupiter (mangel på mådehold, overdrivel-
ser). Alt i alt en vild cocktail, der er som
forudbestemt til at skabe omfattende mis-
brug. Neptuns medvirken i det harmoni-
ske dragemønster har gjort, at han har
kunnet vælge og vrage mellem mange
kvinder. Dragemønsteret i hans horoskop
viser tydeligt overdrivelsen på alle planer,
og at tingene løber løbsk for ham – det
bliver ”for meget”. Dragemønsterets ”ha-
le” er Saturn (at sætte grænser). Den står i
12. hus (det grænseløse). At sætte grænser
er derfor hans store udfordring. Det er
”halen”, han skal have fat i, for at blive et
voksent og ansvarligt menneske og for at
få karrieren på sporet igen. ”Hovedet” i
dragemønsteret er Neptun, som også
symboliserer det grænseløse, og det un-
derstreger yderligere hans store livsudfor-
dring.  
I 2008 ”udløste” Transit Pluto hans T-

kvadrat mellem Månen, Pluto og Jupiter
og dannede derved et repetitionsaspekt i
forhold til aspektet i fødselshoroskopet.
Her blev hans datter født, og der var
utroskab i høj grad. Da han indrømmer
utroskaben i marts 2010, var det Uranus,
der var på spil og udløste T-kvadratet – et
af de stærkeste aspekter i hans horoskop.
I sandhed et rigtigt misbrugshoroskop.

n  

Mark Owen



Ashley Cole er født 20. december 1980 i
Stepney, London – konstrueret fødselstid

kl. 8.26

Ashley Cole er meget passende født i
”Skridt-by”, hvis vi fordansker navnet
lidt. Han spiller på Chelseas hold i Premi-
er League og på det engelske fodbold-
landshold. I 2008 erklærede to kvinder at
have været i seng med Cole, som blev gift
med sangerinden Cheryl Cole i 2006. De
blev skilt i 2010 – faktisk de samme to
årstal, som Mark Owen blev gift og skilt
i. Disse begivenheder passer fint med et
fødselstidspunkt kl. 8.26, som vi forsøgs-
vis anvender her. Men naturligvis ser jeg
mest på aspekterne fra planet til planet,
for de rykker sig næsten ikke i løbet af en
dag, med undtagelse af Månen, som dog
også passer meget fint med kl. 8.26.
Ashley Cole har fire planeter i Skytten,

hvoraf de tre står i konjunktion, herun-
der Neptun (utroskab). Planeterne står
ved et fødselstidspunkt kl. 8.26 i 12. hus

(utroskab). Kærlighedsplaneten Venus
står i Skytten i konjunktion med friheds-
planeten Uranus i Skorpionen, som kræ-
ver afveksling i de faste forbindelser. Og
Mars står i 1. hus i spænding til Pluto i
Vægten i 9. hus. Månen står i 5. hus i
Tvillingerne (også afveksling). Og Månen
står i harmoni med både Jupiter (overdri-
velser, jo mere jo bedre) og Saturn (an-
svarlighed). Han er færdig med sine man-
ge spændinger i begyndelsen af 2014, og
så vil jeg tro, at han får en meget mere
stabil periode, både privat og professio-
nelt.
Om ca. tre år vil Neptun dog gå i spæn-

ding til Månen i 5. hus (erotik), og så får
han sikkert et tilbagefald. Hvad angår
Coles arbejdsgiver, fodboldklubben
Chelsea, vakte det enormt furore i 2010,
da utroskaben kom frem. Dels var lagen-
gymnastikken foregået i arbejdstiden, og
dels havde klubben et par uger tidligere
præsenteret spillerne for et nyt regelsæt
for god opførsel. Det var mildt sagt dår-
ligt timing, og Cole havde udnyttet klub-
bens ansatte til at holde tæt om utroska-
ben under et træningsophold i USA. Det
blev ikke bedre af, at anfører John Terry
næsten samtidig måtte tilstå utroskab.
Han fik dog ikke samme hårde behand-
ling som Cole. Det var Cole vred over og
følte sig uretfærdigt behandlet. Cole blev
præsenteret for en bøde på 3,5 millioner
kr. Jeg har dog ikke kunnet finde doku-

mentation på, om bøden landede på dette
beløb, eller om han fik rabat. Måske var
Cole udsat for diskrimination på grund
af sin sorte hudfarve, set i forhold til den
hvide John Terry. 

Cheryl Cole 

Cheryl Cole er født 30. juni 1983 i
Newcastle-upon-Tyne, England

Cheryl Cole er født den 30. juni 1983 i
Newcastle upon Tyne, tid ukendt. Hun
har også tegn på utroskab i sit horoskop –
åbenbart mere som offer. Det kan dog ik-
ke udelukkes, at hun også selv er utro af
natur, det kan man ikke afgøre astrolo-
gisk – kun fastslå, at dispositionen for
utroskab er til stede. Merkur, Mars og
delvis Solen står i spænding til hendes
Neptun i fødselshoroskopet. I de progres-
sive horoskoper er der allerede i 2006-09
tegn på utroskab, og at ægteskabet kan
være i fare. Her gik Pluto i spænding til
Merkur (og tager derfor Mars og Neptun
med, da de alle står i spænding indbyr-
des).  I 2008 går Neptun i spænding til
Venus og grundlægger den senere skils-
misse. I 2010 kommer der fart over feltet,
da Uranus går i spænding til hele hendes
utroskabskompleks: Merkur, Mars og
Neptun. n
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Af Aase Kærgaard
diplomastrolog

VÆDDEREN
Det jeg kan lide, vil jeg have
Væddere af begge køn er født i et ildtegn,
så der er glød og umættelig lyst til eventyr
og erobring. Det er planeten Mars, der
hersker i Vædderen, så der skal handles og
jages, hvis Vædderen skal være tilfreds
med situationen.
Vædderen er nok kræsen, men den læg-

ger sig ikke fast på en bestemt type bytte –
men bytte må det være. Den vil erobre, ik-
ke erobres. Anger er ikke noget, der ligger
til Vædderen, men den forventer fair play,
både af partnere og af sig selv. 
Vædderen har brug for en høj grad af

uafhængighed, også når den befinder sig i
et fast forhold. Så længe forholdet er præ-
get af spontanitet og lidenskab, kan Væd-
deren være en stor romantiker og temme-
lig ukritisk. Den kan virkelig dyrke sin part-
ner. 
En Vædder er vældig interesseret i alt

det, den ikke kan få. Der er altså en god
pointe i at gøre sig kostbar, hvis man har
kig på en Vædder.
En ting er Vædderen trofast over for: sin

lyst til at sejre. Vædderen er ikke tilhæn-
ger af langvarige forspil, men vil gerne
komme hurtigt til sagen. Hvis tingene
trækker i langdrag, brænder Vædderens
ild hurtigt ud. Evnen til at flamme op gør,
at Vædderen let bliver fristet til utroskab.

TYREN
Nydelse uden fortrydelse
Tyrens hersker Venus driver Tyren til ube-
grænset nydelse. Og hvad Tyren har er-
hvervet sig, holder den fast ved. Erotiske
eksperimenter kommer først på tale, når
den føler, at den materielt er fuldkommen
i sikkerhed. Den vil gerne nyde, men ofte
er en flirt nok for den. 
Hvis der er alkohol med i spillet, og det

måske er ferie, kan en hed flirt også gerne
udarte til mere. 
Men grundlæggende holder Tyren fast

ved det, den har. Den holder af sin krop og
dyrker den gerne. Fokus er på de jordiske
glæder.
Tyren kan være ganske længe om at

vælge sin partner, og det er vigtigt, at det
er en, den kan stole på. Til gengæld mener
den det som oftest, når den lover troskab
til døden skiller. Og den kan have en lang

tålmodighed i vanskelige tider. Grundlæg-
gende ønsker Tyren ikke at gøre sin skat
ked af det, og den hader ufred og ballade.
Alligevel kan vejen gå mod utroskab,

hvis tingene ikke er i orden derhjemme.
Hvis nogen gør voldsomt kur, kan Tyren fri-
stes til at teste, hvordan den egentlig vir-
ker på andre. Og den er bestemt ikke blind
for skønhed i sine omgivelser.
Men vejen til utroskab går mest via en

energisk forfører, der lokker Tyren på afve-
je.

TVILLINGERNE
Jeg vil ikke gå glip af noget
Tvillingernes mest erogene zone er ofte
hovedet. De ejer stor mental fleksibilitet
og er smidige og altid klar til nye oplevel-
ser. Alligevel spiller erotik en vigtig rolle i
Tvillingernes liv, og her skal trykket ligge
på ordet spiller. Herskeren Merkur har ikke
umiddelbart nogen moral og er åben for
det meste. Tvillingen flammer hurtigt op,
og den viser sin interesse frækt og vittigt.
Den har ofte succes med sine udspil, og
den er en mester i at finde på forklaringer
og undskyldninger for sin adfærd. Det sy-
nes den faktisk er sjovt! En Tvilling nøjes
sjældent med én partner i livet. Og hvis
man vil være fast partner med en Tvilling,
må man være storsindet og slagfærdig, og
under ingen omstændigheder snerpet.
Tvillingen elsker nonstop kommunika-

tion og er hele tiden i gang med at samle
nye erfaringer. Ikke kun erotiske, men alle
slags. 
Troskab er ikke det mest nærliggende

for en Tvilling – sidespring, telefonsex eller
onlinedating frister. Det kræver stor op-
findsomhed at fastholde dens opmærk-
somhed. Eksperimenterende, munter og
underholdende og samtidig vældig liden-
skabelig – Tvillingen er den ideelle elsker i
kortvarige forhold. Der bliver grinet mere,
end der bliver stønnet.

KREBSEN
Man har vel lov til at blive svag
Familie betyder rigtig meget for Krebsen,
og der skal virkelig meget til, hvis en Krebs
skal svigte sin familie og begive sig ud i
utroskab. Som oftest er alle Krebsens ud-
tryk for varme, kærlighed og sanselighed
beregnet til at bevare og styrke den hjem-
lige idyl, hvis den er der, og meget handler
om at få børn. 
Men samtidig er Krebsens hersker Må-

nen, og den er meget påvirkelig af Månens
faser og kan svinge humørmæssigt. I den
sammenhæng kan det ske, at tårer og
trang til trøst fører Krebsen ud i noget,
som den egentlig ikke vil, altså også utro-

skab. Det vil så ofte blive en tårevædet af-
fære.
Skal man forføre en Krebs, kan man for-

søge at finde ind til Krebsens smertefulde
oplevelser og tilbyde en skulder at græde
ud ved. En Krebs kan blive som et lille
barn, der ikke kan finde ud eller ind og ba-
re trænger til en beskytter.
Man vil meget sjældent møde Krebsen i

rollen som erobrer, og en hurtig tur i ka-
nen med en fremmed passer slet ikke til
Krebsens natur. Og Krebsen er yderst op-
mærksom på sin partners udstråling og
mærker straks, hvis noget er på færde. 

LØVEN
Jeg bestemmer, hvem der skal sole sig i
min glans
Løven mangler sjældent beundrere, og det
kan ske, at den ikke kan modstå fristelsen
fra et af de mange tilbud, den modtager.
Den stolte og selvbevidste Løve har altid
antennerne ude, og vil nødig gå glip af
selv det mindste tegn på beundring.
Løven er optaget af sit eget velbefin-

dende, og når den fornemmer muligheden
for en nydelsesfuld oplevelse, kan den
godt være fristet. Hvis den faste partner vi-
ser den kærlighed og respekt, føler den sig
godt tilpas i det faste forhold. Men ånd og
charme kan forvirre og forføre den, og i
den situation behøver den ikke at tænke
længe. Og et lille sidespring behøver jo ik-
ke at ødelægge noget...
Det bliver skrevet på kontoen for nydel-

se, anerkendelse og bekræftelse, og vil
som oftest ske i et øjebliks inspiration. Lø-
ven skriver sådan en episode på kontoen
for kunstneriske oplevelser og ser egentlig
allerhelst, at den får bifald for det.
En surmulende partner bliver ikke vel
modtaget. Men Løven kan blive et rasende
rovdyr, hvis partneren forvilder sig ind på
fremmed område. 

JOMFRUEN
Sorry – der kan komme slinger i valsen
Jobbet og hverdagen optager næsten hele
Jomfruens opmærksomhed, for den hader,
hvis der sker fejl. Planeten Merkur hersker
i Jomfruen, og for den foregår det meste i
hovedet. 
Men Jomfruen har selvfølgelig også fø-

lelser og lyster. Men oftest kan hun kom-
pensere dem med aktivitet og pligtopfyl-
denhed.
Det kan dog ske, at tilnærmelserne bli-

ver så heftige og entydige, at Jomfruen
bliver svag og får lyst til at udleve sin na-
turlige videbegærlighed. Men det sker
sjældent spontant, og den sørger omhyg-
geligt for ikke at kunne opdages.

Et lille kig på de forskellige tegns håndtering af (u)troskab
... med inspiration fra hjemmesiden www.myastro.de
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Den er ikke altid så gennemanstændig,
som den kan virke udadtil. Hverdagens
stress kan lægge stort pres på den og få
den til at have æggende fantasier om af-
slapning. Der kan være tale om meget
konkrete forestillinger om, hvordan det
kunne være. Hvis der så kommer et pas-
sende tilbud forbi, så kaster den sig måske
ud i det. Men den vil til hver en tid nægte
det og spille totalt oprørt.
Der vil som regel være tale om en en-

gangsforestilling. Længere affærer gør
Jomfruen alt for nervøs.

VÆGTEN
Binde sig – ja. Lægge sig fast – nej
Vægtens charme og indladenhed åbner
mange hjerter. Dens ønske om større nær-
hed og tættere relation kan undertiden
føre til, at bestemte grænser overskrides.
Hvis en person formår at komme på intel-
lektuel bølgelængde med Vægten, vil det
ofte også give en erotisk tiltrækning. 
Vægten forelsker sig let, men går hurtigt
kold, hvis den mærker, at der kun er tale
om leg.
Vægten kan let komme til at kede sig,

og den forlanger af en fast partner, at der
til stadighed er plads til underholdning og
fornyelse. 
Hvis Vægten keder sig, kan den sagtens

forfalde til at bruge sin medfødte evne til
flirt og spil, og give sig til at undersøge,
hvordan det virker på andre. Så sker der af
og til også mere, fordi Vægten har svært
ved at sige nej og brænder af nysgerrig-
hed for at gøre specielle erfaringer. Så kan
det ske, at den kommer hjem med moral-
ske tømmermænd.
Vægten er et lufttegn, og den kan have

en tendens til at tøve. Men det sker også,
at den uden lang betænkningstid kaster
sig ud i dristige eventyr, og det kan være,
at den lander et sted, hvor den ikke befin-
der sig så godt. Men den finder som regel
kreativ anvendelse for sine erfaringer.

SKORPIONEN
Synden drager
Skorpionen er ikke indstillet på at vise me-
get af, hvad der sker indeni. Den gemmer
sig hellere, og omgivelserne mærker kun
den mystiske udstråling, som den udsen-
der. Men i virkeligheden er Skorpionen til-
trukket af mange slags mennesker, såvel
fysisk som mentalt. 
Skorpionen fornemmer udmærket, hvor

der er chancer for seksuelle eventyr. Men
først når ilden for alvor brænder i den, gi-
ver den los.
Den intense Skorpion kan være næsten

besat af troskab, og kan gribes af stor
hævngerrighed, hvis den bliver svigtet el-
ler bedraget. Den binder oftest sin faste
partner meget tæt til sig.
Men Skorpionen har også en egoistisk

og undertiden ligefrem hensynsløs side,
som kan føre den på afveje. Det kan brin-
ge den ud i heftige konflikter med sig selv,

men dens enorme selvkontrol kan gøre
den i stand til at bryde tabuet, og integre-
re utroskab uopdaget i sit liv. 
Hvis man indlader sig med en Skorpion,

må man være bevidst om, at man er i fare
for at brænde sig. Også Skorpionen selv er
i fare, hvis den først har mødt en, hvor den
føler sig genkendt og ærligt elsket. Så kan
den vælge at have to partnere samtidig.

SKYTTEN
Frihed i alle livssituationer
Skytten føler sig kaldet til noget højere, og
monogami passer ikke rigtig ind i det kon-
cept. Den forlanger tolerance, og er også
selv parat til at være storsindet. Et side-
spring af og til tilfredsstiller dens uendeli-
ge rejselyst.
Skytten behøver ikke at anstrenge sig

meget for at spille den indfølende forfø-
rer. Den har tillid til sig selv, og kan være
meget koldblodig, hvis der er behov for
det. Den som Skytten vil have, har kun én
mulighed: flygt eller bliv nedlagt.
Skytten kan, selv når den er bundet,

handle som en single. Som den ser det, er
det den moralske horisont, der trænger til
at blive udvidet. Den vil ikke holdes i snor,
og allerhelst vil den have en aftale med
den faste partner om, at det er i orden. Og
den vil gerne fortælle om sine eventyr. 
Skyttens partner må have et stort hjerte

og ikke være tyndhudet. 
Et kraftigt skud letsindighed gør måske

oven i købet Skytten særlig attraktiv. Og
man kommer i hvert fald ikke til at kede
sig sammen med en Skytte. Også fordi
man hele tiden har på fornemmelsen, at
den er på spring.

STENBUKKEN
Trofast af princip
Stenbukken vier alle sine anstrengelser til
at komme frem i tilværelsen og samle ma-
terielle goder. Det er altså sjældent, at den
kommer på den ide at spille Don Juan. Og
hvis den er bundet, kommer det under in-
gen omstændigheder på tale. Den har sine
principper, og et af dem er ubetinget tro-
skab.
At jage et bytte har højst været interes-

sant før ægteskabet. Og hvordan den har
det indeni, kommer ingen ved. Men det
kan dog ske, at Stenbukken, når den kom-
mer op i årene, giver efter for visse følelser
– men så skal det handle om meget mere
end rent fysisk tiltrækningskraft.
Og så er der jo også lige det, at en sidste

kærlighed kan hjælpe en med at holde sig
ung. 
I ægteskabet er den trofastheden selv,

men den kan undertiden være noget fast-
låst, og her kan være et punkt, hvor noget
andet kan ske. Hvis der f.eks. er sygdom
hos Stenbukken selv eller dens partner,
kan aftaler om tilladelse til at have en an-
den komme på tale. Det skal så nærmest
have form af en kontrakt. 
Skulle Stenbukken gå hen og forelske

sig for alvor i en anden, så er der to mulig-
heder: Enten forlader den under stor smer-
te sit ægteskab, eller den sletter simpelt-
hen den nye af sit hjerte – sin heartdisc. 

VANDBÆREREN
Løfter gør jeg oprør mod
Konventioner synes fuldstændig fejlan-
bragt hos Vandbæreren. I hvert fald så
længe den ikke er bundet. Den er fantasi-
fuld og utilpasset, og ikke så åben, som
man måske først tror.
Vandbæreren synes ikke at falde for en

bestemt type partner, der kan gennem li-
vet være tale om vidt forskellige personer.
Hvis den finder en, hvor det viser sig, at de
passer godt sammen i verdenssyn og sek-
suelt, indgår Vandbæreren gerne i et fast
forhold. Men man må være indstillet på, at
Vandbæreren fortsat vil have plads til at
pleje sine kontakter og interesser. Som
partner vil man være interessant på lige
fod med venner, kolleger og andre.
Vandbæreren kan være temmelig sprin-

gende og uberegnelig, og det viser sig af
og til også i dens forhold til utroskab. Hvis
den føler sig lagt i tøjler, bryder den måske
ud, men holder med flid sin utroskab
skjult. Og der vil mest være tale om korte
udflugter på forbudte områder, for også
her vil den ikke bindes. 
Lystfulde one-night stands uden bitter

eftersmag, men med den rigtige blanding
af fantaseren, fniseri og vilde sammen-
sværgelser er noget for en Vandbærer.
Men det, den bedst husker bagefter, er,
om det var god sex.

FISKENE
Den evige længsel efter troskab
Fiskene er næsten som teenagere med de-
res tro på evig kærlighed og troskab. I
hvert fald har de ikke lyst til at falde ned
fra de rosenrøde skyer. De drømmende og
fantasifulde Fisk vil allerhelst slet ikke høre
om utroskab.
Fiskene er trofaste af natur, og selv om

de har svært ved at holde deres små øjne i
ro, eller man får dem viklet ind i en dybsin-
dig samtale, er det ikke det samme som, at
der skal ske mere. 
Fisken binder sig meget stærkt til sin

partner, så stærkt, at den næsten selv kan
gå i opløsning af bare hengivenhed. Og
den kan glorificere sin partner, så det næ-
sten bliver pinligt. Det er ikke altid befor-
drende for partnerens lyst til troskab. 
Fisken skal passe på, at partneren ikke

kvæles i harmoni.
Skulle det ske, at en Fisk alligevel er

utro, trods de store tanker den har om tro-
skab, så vil Fisken i hvert fald ikke erkende
det. Den vil holde fast ved, at det var en
drøm. Den har ingen anelse om, hvordan
den kunne ryge ud i det. Altså tror den
simpelthen ikke på det. Så Fisken bøjer
gerne sandheden, fordi troskab er dens
ømme punkt.

n
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Hvad angår Woods, Cole og Owen,
står Pluto i spænding til Solen hos
Woods, til Månen hos Owen og til
Mars hos Cole. Pluto-spændinger gi-
ver ofte en tvangspræget seksualitet.
Mars og Venus i aspekter til Uranus
giver afvekslingstrang, og der ligger
med stor sandsynlighed også et frigø-
relsesmotiv i de seksuelle eskapader,
som gerne må give muligheder for at
eksperimentere (Uranus) på området.
Noget, som den pågældende måske ik-
ke får tilstrækkelig mulighed for i æg-
teskabet. Tvilling/Skytte-aksen og dit-
to Vædder/Vægt er også inde i billedet
i flere tilfælde. Det samme gælder Nep-
tun-forbindelser med Månen, Mars og
Venus. Her bliver det seksuelle brugt
som kompensation for længsler, som
ikke er blevet bearbejdet eller forløst. 

Skytte/Skorpion 
kombinationen 
Jeg blev under arbejdet med denne ar-
tikel opmærksom på, at der er noget
ganske specielt med kombinationen
mellem Skorpionen og Skytten i rela-
tion til utroskab. Denne kombination
inkluderer nysgerrighed på et væld af
områder, herunder sex. Appetitten er
stor, og der er ingen hæmninger, heller
ikke i forhold til at lyve. Især, hvis der
er et anstrøg af Uranus- eller Neptu-
nindflydelse samtidig. Desuden bør
man kigge på Neptun i 9. hus i utro-
skabsanliggender. Denne stilling kan
give (selv)bedrag i den helt store, nær-
mest münchhausenske stil. Læs også
artiklen om skuespilleren og sangeren
Scarlett Johansson, som er Skytte med
Skorpion-AC – og med mange plane-
ter i begge tegn.

Merkur og utroskab
I bogen ”The Rulership Book” af Rex
E. Bills kan man læse, at Merkur også
har med utroskab at gøre. Dette er ik-
ke helt skævt, idet Merkur i mytologi-
en var noget af en lurendrejer af den
smarte slags. Den hersker i Tvillinger-
ne, som også er �hurtige på aftrække-
ren, hvad angår tanke og tale. Tvillin-
ger er også meget charmerende. Der-
for er det ikke underligt, at tegnet lig-
ger godt oppe i ”stillingen” i utro-
skabstabellen.
Tiger Woods’ Merkur viser også ty-

deligt hans ”potentielle” utroskab. Og
både Strauss-Kahn og Berlusconi har
stærke træk fra Merkur, der viser utro-
skab. Både Bill og Hillary Clintons
horoskoper antyder Merkurs stærke
indflydelse i forbindelse med utro-
skab. Her skal det pointeres, at det
faktisk er ret umuligt at se, hvem der
er utro, og hvem der er den forsmåe-
de, offeret.  

Set i det store perspektiv
Ifølge Martinus lever vi nu i en over-
gangstid, som vil resultere i, at alle re-
lationer mellem mennesker vil blive
venskaber/fællesskaber. Han kalder
den indeværende fase for ”De ulykke-
lige ægteskabers zone”, som efterhån-
den vil blive afløst af ”Ufrugtbarhe-
dens zone”. Set i det lys er det ikke så
underligt, at mange har bøvl med de-
res parforhold. Og den tendens vil
fortsætte og ende med en slags ”Op-
løsningens tidsalder”, hvor ægteskaber
og parforhold helt vil forsvinde i den
form, vi kender dem i dag. Man vil
normalt ikke engang bo sammen, og
vi ser allerede i denne tid et stigende
antal singler, hvad der også er et tegn
på, hvad fremtiden vil bringe. Over-
befolkningen af Jorden vil således re-
gulere sig selv over tid som led i den
kosmiske proces, som styrer den men-
neskelige udvikling.  
På den måde vil utroskab også for-

svinde af sig selv sammen med alle de
menneskelige problemer og udfor-
dringer, som utroskaben i øvrigt fører
med sig. Vi bevæger os med andre ord
mod en tilstand af lykke, men skal
igennem nogle nødvendige udfordrin-
ger forinden. Det er udfordringer, der
set i det lys pludselig er meningsfulde
og til at løse. Og når noget giver me-
ning, er det lettere at acceptere. Når
denne bevidsthedsudvidelse begyn-
der at tage fart – og det er ved at ske –
så kommer vi hurtigere igennem det
stof, vi skal lære, og så kommer der ef-
terfølgende et lavineskred i form af et
paradigmeskifte. Vi vil se, at vi er på
vej mod en udvikling, hvor der kun er
ét køn, som til gengæld indeholder
begge poler – den maskuline og den
feminine.
En talemåde lyder: ”Som foroven,

så forneden” – det er i det store, som

det er i det små. Kloden er i gang med
et polskifte ligesom menneskeheden.
Den magnetiske nordpol er i gang
med at flytte sig, og det samme vil så
ske med Sydpolen. Seksualiteten mel-
lem de to køn kan sammenlignes med
de energier, der findes mellem de to
poler, hvor der også sker meget i den-
ne tid. Der foregår en veritabel kappe-
strid om retten til ressourcerne i Ark-
tis. Kampen står mellem de nationer,
der traditionelt har været aktive i og
omkring Arktis, herunder Danmark.
Vi vil komme til at se denne kamp
eskalere til svimlende højder i løbet af
ganske kort tid. Det svarer nøje til for-
holdet mellem kønnene i vores tidsal-
der.  
Om det er klodernes, verdensdele-

nes eller kønnenes kamp, går i virke-
ligheden ud på det samme. Vi er på
vej mod den helt store forløsning –
mod en helt ny verdensorden. 
Det giver derfor god mening, at sek-

sualiteten er blevet mere og mere
mangfoldig. På den måde kan man
forholde sig til og glæde sig til den nye
tid, hvor man selv i en fjern fremtid
kommer til at indeholde to poler. Til
den tid vil alle elske sig selv, hvilket er
en forudsætning for kærlighed til an-
dre. Vi er i sandhed på vej mod lysets
tidsalder. Næstekærligheden vokser –
et nøgleord hos Martinus.
Hvad seksualiteten angår, forsvin-

der den ikke, men transformeres to-
talt. Vi bliver topolede individer og
opøver med tiden harmoni mellem
det maskuline og det feminine. Vi bli-
ver androgyne, og seksualiteten vil
mere fremstå som kærtegnsseksualitet,
som vil være meget stærk, fordi vi alle
bliver meget mere følsomme på alle
måder. Alene et kys vil ifølge Marti-
nus være oversanseligt ekstatisk. Fy-
sisk kontakt vil generelt føles på sam-
me måde – og overalt på kroppen, og
blot ved berøring. Formeringen vil og-
så blive helt anderledes, når vi er ble-
vet dobbeltpolede og kosmisk bevid-
ste. De to begreber hænger uløseligt
sammen.
Det er udviklingen hen imod dob-

beltpolethed, der i vor tid bringer for-
virring på det seksuelle område. Men
det er en nødvendig overgangsperio-
de, som vil vare nogle tusinde år. n

KONKLUSION
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Af Eskild Rasmussen

lle taler om ham –Yahya Hassan,
som i en alder af kun 18 år brød
gennem muren med et brag af en

digtsamling med titlen ”Yahya Hassan”.
Digtsamlingen udkom den 17. oktober,
først i 11.000 eksemplarer, men i skriven-
de stund er oplaget på 42.000. Dertil
kommer, at digtsamlingen allerede er ble-
vet solgt til forlag i Norge og Sverige. Det
er meget sjældent, at en dansk digtsam-
ling overhovedet sælger, så den giver
overskud. Det er noget af en præstation,
især når man samtidig betænker, at der er
tale om en debutant.

Digtene er et opgør med forældregene-
rationen af førstegenerations indvandre-
re, deres autoritære og voldelige opdra-
gelsesmetoder, som består af tørre tæsk
og koranvers, deres religiøse hykleri, når
de går i moskeen den ene dag og drikker
sig fulde eller begår kriminalitet den næ-
ste dag, samt deres begejstring for et ofte
udsigtsløst liv på overførselsindkomst.
Han har vakt stor vrede i indvandrer-
kredse, ikke mindst når han giver Pia
Kjærsgaard ret i hendes kritik af muslim-
ske indvandreres manglende vilje til at in-
tegrere sig i det danske samfund. Hans
ret klare budskab er: ”Vi blev ikke svigtet
af systemet, men af vores forældre.” (Citat

fra et interview med ham i Politiken 5.
oktober 2013).
Ud over det indholdsmæssige, som er

nye toner i indvandrerdebatten, er Yahya
Hassan især blevet rost for sine sproglige
og stilistiske evner. Han er andengenera-
tions indvandrer, dvs. han taler pære-
dansk uden accent, men i nogle af digtene

“Perker“-poetens gennembrud

For at lave en fuld analyse af et horoskop er astrologer nødt til at have et omtrentligt fødselstidspunkt
at gå ud fra. Har man ikke det, er det fristende at forsøge sig med et spekulativt tidspunkt, som passer
på personen, men som man aldrig kan være sikker på er korrekt. Det er tale om et kvalificeret gæt. Alli-
gevel var der ikke megen tvivl, hvad angår Yahya Hassans fødselstid – alt pegede på en Ascendant i Skyt-
ten. I artiklen sammenlignes det konstruerede horoskop med Yahya Hanssans liv og digtning – og braget
af et gennembrud i efteråret 2013. Læs her om skarpskyttens oprørske horoskop.

A

Vi blev ikke svigtet
af systemet, men af
vore forældre

”
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udnytter han det, man kalder ”perker-
dansk” med stor effekt til at sætte tingene
på spidsen. Digtene er meget direkte,
kropslige og grovkornede, så man umu-
ligt kan være i tvivl om de bagvedliggen-
de følelsers intensitet og styrke.
Selvom Yahya Hassan sandsynligvis er

født med et stort talent, betyder det ikke,
at han ikke har øvet sig, før digtsamlin-
gen udkom. Han har optrådt med rap-
musik og tekster, han selv har skrevet, og
han har ladet sig inspirere af bl.a. Dosto-
jevski, Michael Strunge og Karl Ove
Knausgaard. Fra 2013 startede han på
Forfatterskolen. Det er også fra 2013, at
han er begyndt at optræde med oplæsnin-
ger af sine digte på bl.a. litteraturfestiva-
len Litt Talk på Vallekilde Højskole, i
Danmarks Radio og på Århus Teater.
Hele scenariet minder om noget fra et

eventyr af H.C. Andersen – ”Kejserens
nye klæder”, hvor alle er bange for at sige
sandheden, undtagen en lille dreng, som
netop ved at sige sandheden ændrer hi-
storien. I eventyret er sandheden den, at
kejseren er blevet snydt af nogle bedrage-
riske skræddere, som har givet ham tøj
på, der ikke kan ses af mennesker, ”der
ikke duer til deres embede”. Og man kan
jo ikke sige om et barn, at det ikke duer
til sit embede – ligesom man ikke kan be-
brejde Yahya Hassan for racisme, når han
selv er ”perker”. I den virkelige verden er
sandheden den, at danskerne er blevet
ført bag lyset af en samling hallal-hippier,
som har været alt for villige til at se 
gennem fingrene med og bortforklare
uhyrligheder i indvandrer-ghettoerne
som f.eks. kvindeundertrykkelse, æres  -
drab, vold og religiøst hykleri.

Drengen og ghettoen
Midt i begejstringen for digteren, er der
imidlertid noget, der skurrer. I et inter-
view optaget onsdag den 20. november

2013 i Politikens Hus bragt på Ekstra 
Bladets hjemmeside (www.ekstrabladet.
dk/nyheder/samfund/article2154286.ece)
spørger en journalist: ”Det, som mange
nok undrer sig over, det gør jeg i hvert
fald, det er, hvordan du for 2 år siden
kunne være ham, der blev varetægts-
fængslet og havde et generalieblad med
kriminalitet, vold og hærværk, problem-
barn, ungdomskriminel, og her, 2 år efter
at du var varetægtsfængslet sidste gang,
sidder du her og er en succesfuld digter.
Kan du fortælle mig, hvad det er for en
udvikling, der gjorde, at du pludselig ryk-
kede helt derhen. Hvornår fandt du ud
af, at poesien var din vej frem?” Yahya
Hassan giver et længere svar, hvoraf den
centrale del lyder: ”Bare fordi du er for-
fatter, betyder det jo ikke, at du ikke kan
begå noget kriminelt. Og bare fordi du er
kriminel, betyder det jo ikke, at du ikke
kan begå et digt. Så på den måde tror jeg
ikke, at man kan separere tingene fuld-
stændigt.” 

Korrektion
Yahya Hassan er født den 19. maj 1995 i
Århus. Fødselstidspunktet er ikke kendt.
Men et manglende klokkeslæt forhindrer
ikke en astrolog i at lave et spekulativt ho-
roskop for en given person. Med et klok-
keslæt kan man finde Ascendanten – og
med en Ascendant kan man finde et klok-
keslæt. 
Ascendanten udtrykker personens (yd-

re) image, mens soltegnet viser, hvordan
personen opfatter sit (indre) jeg. I Yahya
Hassans tilfælde kan der ikke være tvivl
om, hvilket tegn Ascendanten befinder
sig i. Det kan kun være Skytten. De stik-
ord, der passer til Yahya Hassans image,
er alle forbundet med Skyttens tegn: 
Udlænding (selv om han er dansk stats-
borger), lov og orden (eller mangel på
samme), (opgør med) religion og (dob-
belt)moral, succes. Dertil kommer hans
udseende, som også er typisk for Skytten,
nemlig en meget karakteristisk profil,
som vi også kender fra H.C. Andersen,
der også havde Ascendanten i Skytten. 
Den samme karakteristiske profil ken-

des fra tegneseriefiguren Lucky Luke,

som jeg også mener har Skytte-Ascen-
dant. (Her kan man betænke, at Lucky
Luke også er (skarp-)skytte i bogstavelig
forstand!) Yahya Hassans digte er lige-
som Lucky Lukes kugler pletskud, og for
begge er ”lov og orden” et vigtigt anlig-
gende. Bemærk, hvor roligt Yahya Has-
san indtil videre har taget truslerne fra de
mennesker, som han har gjort vrede med
sin digtsamling – og sammenlign denne
ro med Lucky Lukes ro, når han f.eks.
står over for Dalton-brødrene! Skytte-
prægede mennesker er ikke nemme at im-
ponere.
Tabel 1 viser de mulige Kündig-snit for

en Skytte-Ascendant i Yahya Hassans ho-
roskop.
I forbindelse med korrektion af andre

forfatteres horoskoper har jeg noteret
mig, at de ofte (men ikke altid) har Mer-
kur dominant (sådan som astrologen
Birthe Kirk definerer dominans i sin bog
”Horoskopets tydning”), dvs. Merkur
danner aspekt med enten MC eller
Ascendanten. Derfor troede jeg først, at
jeg skulle bruge Kündig-snittet for klok-
ken 23:11:29, men når jeg spolede det
progressive horoskop frem til udgivelsen
af digtsamlingen, var der ingen udgivel -
ses aspekter (dvs. aspekter med herskerne
for 3. eller 9. hus i enten urhoroskopet el-
ler fødselshoroskopet). 
Derimod passede korrektionen fint

med det Kündig-snit, der har klokkeslæt-
tet 23:36:09. Ved bogudgivelsen i Køben-
havn den 17. oktober dannede progressi-
ve Venus, som hersker over horoskopets
9. hus (= bogudgivelser), en sesquikva-
drat til progressive Ascendant med +7’!
Nu er en sesquikvadrat med Venus jo et
udfordrende aspekt, så jeg vidste, at der
måtte være noget mere til at begrunde
hans store gennembrud. Og det var der!
Transit Eris, som via sit herskerskab over
Tyren, styrer hans 4. og 5. hus danner en
trigon til radix Ascendant med en orbis
på 8’. Det er Eris’ herskerskab over 5.
hus, der viser hen til gennembruddet.
Eris i sig selv viser den økonomiske suc-
ces, som digtsamlingen har været, efter-
som Eris og Tyren repræsenterer penge.

Yahya Hassan    19 Maj 1995 AD Fre 2 00 Ø DK DST   

6  21 57 32  -  1 38 37  ARMC   186 35 30    MC  7 11   Lib  ASC    3 51  Sgr 
7  22 22 10  -  1 13 59  ARMC   192 46 07    MC 13 52  Lib  ASC    8 11  Sgr 
8  22 46 49  -  0 49 20 ARMC   198 56 53    MC 20 31 Lib  ASC  12 40  Sgr 
9  23 11 29  -  0 24 40  ARMC   205 07 49    MC 27 05 Lib  ASC  17 20  Sgr 
10  23 36 09 + 0 00 00  ARMC   211 18 54    MC  3 33   Sco  ASC  22 15  Sgr

Tabel 1 Kündig-snit med Skytte-Ascendant
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Horoskoptolkning
Resultatet er et horoskop, som ikke bare
viser en digter (litteraturplaneten Merkur
er ”dominant” ved at danne opposition til
Ascendanten og samtidig i Gauquelin-
sektor, i dette tilfælde sidste tredjedel af 6.
hus), men som også i høj grad viser hen
til en begavet og karismatisk scenekunst-
ner – dvs. en skuespiller og en slags pop-
stjerne. Dels er Yahya Hassan født i Ty-
rens tegn, hvilket statistisk er det hyppig-
ste soltegn blandt skuespillere, dels er Ju-
piter i Gauquelin-sektor, som statistisk er
kendetegnende for skuespillere. Dertil
kommer, at Solen med sin position i 5.
hus også er i Gauquelin-sektor. Læs om
disse sektorer i HOROSKOPET nr.
4/13. Solen viser hen til et dramatisk ta-
lent og sans for markedsføring, og den
udtrykker sig i Yahya Hassans udseende
ved det lange hår (løvemanke).
Bemærk, at selv om Ascendanten (som

er det samme som 1. husspids) befinder
sig i Skytten, strækker 1. hus sig ind over
Stenbukken. Man kan på en måde sige, at
han har Ascendanten i både Skytten og
Stenbukken. Stenbukken er tegnet for
”faderen” og faderskab, og en person
med Ascendanten i Stenbukken tager ty-
pisk et opgør med sin far, sådan som Ya-
hya Hassan tydeligvis også gør det. Et ek-
sempel på en kendt person med Ascen-
dant i Stenbukken er journalisten og for-
fatteren Synnøve Søe, som udtrykte sit fa-
deropgør i bogen ”Fars” fra 1989. Med 2
tegn på Ascendanten har Yahya Hassans
image to sider: På den ene side den mo-
ralske digter (1. husspids og Jupiter i
Skytten) og på den anden side den små-
kriminelle (Saturn er medhersker over 1.
hus, og den befinder sig i det grænseoplø-

sende Fiskenes tegn). Generelt forbindes
kriminalitet med vandtegnene og deres
herskerplaneter samt Jupiter, planeten for
lov og orden.
Venus er dominant ved sin opposition

til MC – og Venus styrer horoskopets 9.
hus, som er associeret med Skytten og
dermed har de samme stikord, som jeg
har nævnt ovenfor for Skytten: Udlæn-
ding, religion, succes, lov og orden. Ve-
nus er i opposition til den nordlige Må-
neknude, som befinder sig i 10. hus, dvs.
Venus befinder sig på den sydlige Måne -
knude, der har ry for at være uheldssvan-
ger, idet den opsluger de planeter, der be-
finder sig på den. Imidlertid befinder Ve-
nus sig i Tyren, hvor den står stærkt, så
mon ikke Venus kan klare mosten?! Men
jeg tror, at der er god grund til, at han
modtager politibeskyttelse.
Tyren, hvor også Solen befinder sig,

besidder en umådelig råstyrke. Når Ya-
hya Hassan først har besluttet sig for et
bestemt standpunkt, ryster han hverken
på hånden eller i bukserne. Han er stæ-
dig, og kommer der en damptromle imod
ham, kan det sagtens være, at han bliver
stående uden at fortrække en mine. Må-
nen er i Vandbæreren og bidrager til stæ-
digheden og viser, hvor han har sit oprør
fra: Det kan kun være fra moderen eller
en stærk moderskikkelse fra sin opvækst.
Merkur befinder sig foran Solen og er

dermed på et sted, som Louise Kirsebom
kalder ”Olympen”: ”I forhold til Solen
befinder Merkur sig i den fjerne fremtid,
og herfra kan den fra et ophøjet perspek-
tiv kigge ned på jordelivet. Vi finder her
en visionær Merkur, som har overblik og
er i stand til at opfatte fremtidens mulig-
heder. Jo nærmere Merkur er Olympen,
desto mere manager-agtig bliver den og
har nu potentiale til at organisere og ko-
ordinere... Men det er ikke altid, at Mer-
kurs bevingede støvle er i kontakt med
jorden. Ofte befinder manager-Merkur
sig på en lyserød sky – alt for højtflyven-
de og alt for idealistisk.” (Kilde: “Mer-

kur – roller og forvandlinger” af Louise
Kirsebom). Som eksempel på en person
med denne Merkur-position nævner
Louise Kirsebom Mahatma Gandhi. 
En sådan Merkur står over for at skulle

gå retrograd. Yahya Hassans progressive
Merkur gik retrograd, da han var cirka 5
år gammel, og det bliver den ved med at
være, til han er cirka 26 år gammel, hvor
han kan forvente et vigtigt vendepunkt i
sit liv. Merkur blev forbrændt af Solen i
2011-2012, da han var varetægtsfængslet
og anbragt på en institution, hvor en læ-
rer opdagede hans talent.

T-kvadratet
Til sidst vil jeg nævne T-kvadratet, som
har formet hans liv: Solen i Tyren er i op-
position til Pluto i Skorpionen og i kva-
drat til Mars i Løven. Mars er fremhævet
ved at være apexplanet i T-kvadratet og
bliver dermed nøgleplanet – og Mars sty-
rer 3. hus, kommunikation, sprog og litte-
ratur. Mars og Pluto viser de stærke følel-
ser, intensiteten og volden, der har præget
hans opvækst så stærkt. (Jeg er opmærk-
som på, at horoskoptegningen viser an-
dre T-kvadrater, men deres orbis er ikke
så tætte som T-kvadratet med Solen,
Mars og Pluto).
T-kvadratet er også interessant, fordi

dets planeter alle er ”grænsegængere”,
dvs. de befinder sig på grænsen mellem
to tegn. Det samme gælder Uranus, som
aflaster oppositionen mellem Solen og
Pluto med henholdsvis en trigon og en
sekstil. Personer med mange grænsegæn-
gere i horoskopet bevæger sig livet igen-
nem mellem to (eller flere) kulturer, ofte
uden at føle tilhørsforhold til nogen af
dem. Et andet eksempel på en kendt per-
son med grænsegængere i horoskopet er
Muhammed Ali, som havde Solen og
Neptun som grænsegængere.
Yahya Hassan repræsenterer et til-

trængt og forfriskende opgør med det
muslimske indvandrermiljø – vel at mær-
ke et opgør, der kommer inde fra miljøet.
Han har vist, at han har været i stand til
at klare modgang, nu skal han vise, at
han også kan klare medgang og populari-
tet. Når jeg har arbejdet med hans horo-
skop og læst hans digte, har jeg ikke kun-
net lade være med at tænke på rocksange-
ren Jim Morrison og forfatteren Dan Tu-
réll – begge var succesfulde, begge levede
korte liv. De farer, der lurer, er ikke bare
mordforsøg fra islamister, men også stof-
fer (Saturn i Fiskene) og ukontrollabel
vrede (T-kvadratet med Mars og Pluto).
Foreløbig har Yahya Hassan klaret det
godt med sin meget ærlige, uimponerede
og direkte facon. n

Yahya Hassan 

MC    3 33 Sco Solen 28 26 Tau 5
Dato: 19 Maj 1995 AD Fre ASC 22 15 Sgr Måne 8 14 Aqr 1
Kl: 23 36 09 Plac Merkur 17 34 Gem 6
Zone: 2 00 Ø DK DST 11. 23 37 Sco Venus 3 33 Tau 3
Breddegrad: 56 09 N 12.  8 42 Sgr Mars 27 28 Leo 8
Længdegrad: 10 12 Ø 2.  9 49 Aqr Jupiter 12 05 Sgr R 2
By: Århus 3.  1 50 Ari Saturn 22 57 Psc 2

Uranus 0 23 Aqr R 1
Nod  4 25 Sco R 10 Neptun 25 25 Cap R 1

Pluto 29 15 Sco R 11
Mak  9 08 Vir Eris 18 30 Ari

Radix 1



Lad det være sagt med det sam-
me: Det vælter med spændinger
i kvartalshoroskopet for Dan-
mark. Der er dog et enkelt, men
meget vigtigt lyspunkt, nemlig
Venus. Den står på Descendan-
ten (DC) og harmonerer med MC
– det kan ikke være bedre. Det
gør, at økonomien ikke løber lige
så meget af sporet, som den el-
lers kunne have gjort. Og det gi-
ver forholdet til andre lande et
særdeles harmonisk præg.

Meget nyt under Solen 
– men er det godt nyt?

Man må sige, at Solens position i dette
vinterhoroskop lader en del tilbage at øn-
ske. Solen hersker over både 1. og 2. hus
og også over Månen (folket). Det er altså
både land og folk, der er i spænding sam-
men med økonomien. Det bliver hårdt
arbejde for statsministeren og regeringen
i det hele taget. Ikke meget går Danmarks
vej nu. En enkelt harmoni til Solen kan
dog skimtes i det fjerne, nemlig aspektet
til Neptun, som står for kunst, religion og
det spirituelle. På disse områder vil der
være gode forhold. Måske modtager vi
endnu mere hæder på filmlærredet. Den
alternative verden vil få lidt mere fodfæ-

ste, og det skrider frem med den planlag-
te stormoské. Kirkelukningerne eskalerer
ikke i dette kvartal, selv om der har været
raslet med sabelen om at lukke endnu fle-
re kirker end dem, det allerede er vedta-
get at lukke. Der tages beslutninger, også
de upopulære. Det er hårdt arbejde hele
vejen igennem, og man får generelt intet
forærende på sådanne horoskoper.  

Økonomi
Med Solen i Stenbukken appelleres der til
forsigtighed, ansvarlighed og mådehold.
Den er sammen med Merkur i spænding
til MC og Mars i 4. hus. Når Månen står
i 2. hus i spænding til Saturn, som er Sten-
bukkens planet, står den på smalhals og
mådehold. Bliver der givet los på finan-
serne i en sådan periode, kan det give et
bagslag af dimensioner. Regeringen er
nødt til at gøre noget, men skal passe vir-
kelig på, hvad den gør. Det kan have util-
sigtede følger – eller slet ikke virke – eller
endnu værre: Det vil komme til at virke
negativt. Der kommer ikke den frem-
gang, man håber, og der er kun en gan-
ske lille fremgang i økonomien. Månen i
2. hus er bolig- og ejendomsmarkedet.
Solen står i 6. hus, som er sundhedsvæse-
net og dermed regionerne. Måske begyn-
der man i dette kvartal på debatten om
regionernes nedlæggelse. 6. hus er også
ansattes arbejde, så en forstærket debat
om praktikpladser og endnu mere fokus
på den kommende mangel på håndvær-
kere – det skal der bare handles på meget
hurtigt. Men spændingerne kan enten gi-
ve forsinkelser eller uenigheder omkring
løsning af problemet.  
Det ser kort og godt ikke ud til, at vi

kommer ud af flækken i årets første kvar-
tal, nærmere tværtimod. Det bedste, man
kan gøre, er at indse, at der skal helt an-
dre boller på suppen, hvis vi skal komme
videre på en grøn og bæredygtig måde.
Her er det slet ikke nok med det innova-
tive tiltag, man har planlagt indtil videre.
Man ved, at omkring år 2050 er det slut
med fossile brændstoffer som olie og gas.
Jeg er sikker på, at hvis man ikke til den

tid har nået at få flyvende biler klar, så vil
der i det mindste komme autobetjente bi-
ler, som styrer sig selv ligesom metro og
fly.  Og til den tid vil der være opfundet
en helt ny slags brændstof. 

Hvad nu, lille Danmark? 
Hvor skal vi hen?
I vinterkvartalet hersker der uro og råd-
vildhed, da herskerne over hovedakserne
dels er i spænding til hinanden, og dels er
med i yderligere spændinger. Der kan
komme konfrontationer på arbejdsmar-
kedet eller inden for arbejdsmarkedspoli-
tik (Solen i 6. hus). Det bliver generelt et
meget oprørsk kvartal med Uranus i 10.
hus, som er med i de nævnte spændinger.
Uranus hersker over 7. hus (relationer)
og 8. hus (konfrontationer, andres penge,
negative følelser).

Året 2014 
1. januar 2014 kl. 0.00.00

2014 som helhed – valg i 2015
Jeg har aldrig nogensinde set et horoskop
som det, der gælder for året 2014. Det be-
står næsten udelukkende af spændinger
(de røde streger). Planeterne imellem er
der kun to harmonier, nemlig fra Jupiter
(udvikling) til Saturn (stabilisering). Må-
nen er også gunstig til Neptun, hvilket
henviser til det sociale område og de blø-
de værdier. Også børne- og ungdomsom-
rådet er harmoniseret i horoskopet, så so-
cialministeren kommer med en række go-
de initiativer og lovforslag, men på grund
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Vinterkvartalet– noget af en gyser

Vinterkvartalet
21. december 2013 kl. 18.11.00
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af de mange spændinger, kan det sikkert
ikke realiseres. Måske skiftes socialmini-
steren ud, og hele regeringen kan komme
i en nærmest kronisk krise det meste af
året. Justitsministerens position er heller
ikke for sikker, men han klarer nok lige
ærterne i første omgang, men PET-sagen
giver ridser i lakken. Der er ikke tvivl
om, at han har vidst mere, end han har
fortalt i retsudvalget. 
Jeg vil tro, at der bliver valg senest i for-

året 2015, som også er det tidspunkt,
hvor Thorning har størst mulighed for at
vinde. Dog ligger det stadig mest til Løk-
ke at vinde næste valg, på trods af at han
er i defensiven i foråret 2015 på grund af
Neptun- og Saturnspændinger i sit eget
horoskop. Det bliver bare et langt mere
tæt valg, end det ville være blevet, hvis ik-
ke Løkke var løbet ind i en ny u-løkkelig
sag, som sendte ham til tælling i menings-
målingerne. Men selv sådanne ting træ-
der efterhånden mere i baggrunden.

Finansloven vedtaget
Den 26. november 2013 kl. ca. 21.30
kom finansloven endelig på plads med V
og K, efter at der havde været langvarige
forhandlinger med Enhedslisten. Det er
lige før, de burde tage navneforandring til
Evighedslisten eller Uendelighedslisten.
SF er nu endnu tættere på at forlade rege-
ringen, som vi for længe siden ”spåede”,
og det kan snart blive en realitet. I det
mindste vil det astrologisk set være for-
nuftigt at forlade regeringen, da partiet ik-
ke er specielt regeringsdueligt. SF er me-
get bedre som opposítionsparti med de
mange spændinger i partiets horoskop. 
I så fald vil det være nærmest sym-

bolsk, at Annette Vilhelmsen samtidig
med forhandlinger med V og K sad og
hørte digte af Yahya Hassan i Vollsmo-
se – selv om hendes parti om nogen hav-
de noget på spil.
Nu har regeringen mistet sit parlamen-

tariske grundlag og skal forhandle alle
kommende vigtige sager med VK! Der
kan hurtigt ske noget – og ikke ske noget
– i dansk politik. Og Løkke er tilbage i
manegen og er gået styrket ud – og kan
stort set nu begynde på en frisk.

EU-valget – et rigtigt Plutovalg
Med både 2014-horoskopet og horosko-
pet for EU Parlamentsvalget ser det ud
til, at valget vil blive præget af nationali-
stiske synspunkter. Pluto er i spænding
overalt. Valget afholdes den 25. maj
09.00-20.00. Valget i København får AC i
første grad af Løven. Horoskopherskeren
bliver derved Solen, som står i spænding
til Neptun. Der kan være en tendens til at

lukke sig sammen omkring sig selv – om
det nationale. Men da AC står fint til bå-
de Solen og Mars, er der mindre tendens
til det nationalistiske, end hvis man op-
stiller horoskopet for EU’s hovedstad,
Bruxelles. Her står AC i Krebsen kl.
09.00 tæt på Jupiter. Derfor kolliderer det
internationale aspekt med det nationale,
hvad der også gælder i andre lande, fx
Frankrig, hvor det nationale kan komme
ekstra meget i fokus på grund af med-
gang til Front National med Marine le
Pen i spidsen. Selv om Jupiter falder lidt
uden for storkvadratet, er den i realiteten
med i et sådant alligevel, sammen med
Mars, Uranus og Pluto. Det er lige før,
Månen og Venus også er med i denne
spænding. I hvert fald er de med i et T-
kvadrat, som Mars dog ikke når. Men
der er tilstrækkeligt meget dynamik og
eksplosivitet i horoskopet for valget, til at
man skal passe på, at det ikke løber af
sporet. I hvert fald kan det udløse en klar
nationalistisk sejr i nogle lande. Derved
rangeres EU endnu længere ud på det si-
despor, end det i forvejen befinder sig
på – også på grund af Pluto, som også
har bidt sig fast i EU’s horoskop. Et sti-
gende antal politikere vil komme til at se
dette mere klart i det næste års tid. 
Ser man lidt ind bagved det hele, så er

Tyskland også et land, der måske ikke er
specielt nationalistisk som sådan, men
som dog alligevel rykker sammen om sig

selv og tænker mere på indenrigs emner
end på fælleseuropæiske. Det er bare på
en ikke så fremturende måde. Og sådan
er det i flere lande. EU er ikke befolknin-
gernes projekt, men politikernes, og der-
for vil EU først blive folkelig i en ret fjern
fremtid. Og da slet ikke nu, hvor Pluto re-
gerer mere end politikerne. Og den pla-
net kan man kun få skovlen ind under
ved at agere og forhandle fordomsfrit og
betingelsesløst – man må altså give slip på
forudfattede meninger og holdninger, og
det er ikke europæernes spidskompeten-
ce.
EU havde heller ikke i denne omgang

held med at lokke Ukraine over i sin fold
og dermed øge indtægterne på handelen.
Her vandt Putin, men om et års tid be-
gynder han på Pluto og må sikkert gå af,
sandsynligvis efter at have strammet gre-
bet yderligere i sit land. Pluto giver om-
væltninger, og da Sovjet havde denne pla-
net hen over Solen i 1989-91, endte det
med, at Sovjet blev opløst. 
Indenrigs er der ikke nødvendigvis tale

om stor fremgang til højrefløjen, hvor
man finder de nationalistiske holdninger.
Dog nok en mindre fremgang til Dansk
Folkepartis kandidater, men der er tale
om en generel lukken sig sammen om sig
selv, hvad der ikke fremmer fællesskabs-
følelsen og folkeligheden. Men giver man
slip og begynder på en frisk, så er Pluto
parat til den helt store transformation. 

Dansk politik
Vinteren bliver en hård tid politisk set på
grund af træg energi og fastlåste tilstande
og holdninger. Det fører til nogle kon -
flikter. Heriblandt nogle, der handler om
økonomi, som også er fastlåst. Ikke
mindst på grund af uenighed politikerne
imellem.
Der er stilstand i boligmarkedet. Det

vil dog være nemt at sælge små og speciel-
le boliger samt boliger i storbyerne.   
Det er social- og uddannelsespolitik-

ken, der præger vinterens dagsorden – og
i nogle tilfælde er der fastlåsthed til stede.
Der vil ikke opstå de store politiske skan-
daler, de kommer først i foråret og i sen-
sommeren.   
Der kommer mere åbenhed og positive

tiltag på ældreområdet – men ikke nogen
kæmpefest. Først i 2016 indser vi, at vi
må skabe en større stabilitet på det socia-
le område og vende blikket mod fælles-
skabet.
Uddannelsesområdet er mest præget af

SU-reformen, som ikke bliver en succes –
også grundet fastlåsthed. Der sker intet,
og slet ikke i forhold til at få de unge i
gang eller at motivere dem. n

EU valget 
25. maj 2014 kl. 9.00.00
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STJERNE
GALSKAB

Efter ligestillingen har kvinder
en langt større andel i antallet
af utroskaber – de befinder sig
ganske enkelt oftere i liggestil-
ling. Det ender sikkert med, at
der må udråbes en liggestil-
lingsminister.

Rita på TV
Nå, lille Dille Minesen, hvordan
har det så været at medvirke i
en så saftig serie?
– Det tager frygteligt hårdt på
én! Men det hjalp at rense
kroppen efter hver scene med
en højtryksspuler. Husk at det
staves med to s’er. Ellers er det
alt for let at ”mis”forstå.

Billy til Hilly: 
Oh, how I Miss Lewinsky.

Nej og buk!
Nej, sagde han til hende - og
det gjorde hun.
Buk, sagde hun til ham – og det
var han.

Gæt en gåde
Hvorfor har julemanden helt
droppet invitationer til julefro-
kosten i år?
Fordi han var var træt altid at
ende i kanen med en gammel
sæk!

Gæt en gåde
Hvad bliver de mest almindeli-
ge børnenavne af polyamorøse
forældre i fremtiden?
Pol og Polly, naturligvis – og
hvis man vil køre linen helt ud,
skal Polly staves med ét „l“.

2014 – fire hovedområder 
i fokus
Den første energi er noget ka-
otisk. Den rammer især den mere
officielle verden. Derfor bliver
året politisk set noget rodet. Alle
kommer til at kæmpe for selv de
mindste resultater. De politiske
beslutninger bliver endnu mere
uforståelige, og der vil være end-
nu mere med fokus på personlige
kampe frem for politik. Det gæl-
der både herhjemme og i verden.
Det er social- og uddannelsespoli-
tik samt boligpolitik og økonomi.
Det handler om næste år – både
herhjemme og mange steder i re-
sten af verden. Der vil komme
mange mærkelige sager frem.
Det er ikke et år med store kon-

flikter, det er der nærmest ikke tid
til. Der er ”mudret i krogene”, og
det er ikke smukt at se på. Skan-
daler er der nok af, ikke mindst
inden for det økonomiske områ-
de. Dog er der en lidt større stabi-
litet end de seneste år. Sidst på
året kommer der lidt mere vækst.
Den anden energi er det sociale

område. Her er der mange kam-
pe, både herhjemme og i mange
andre lande. Det gælder både in-
den for sundhed, ældre, børn og
uddannelserne. Der vil være en
stor energi i græsrodsbevægelser-
ne. Den sociale bevidsthed vil
vokse.
Den tredje energi handler om

kunst og kunstneriske forhold.
Det bliver et fantastisk skabende
år med fuld fart på og nogle ny-
skabelser. Der kommer mange
nye, spændende ideer, og det fører
til flere priser.  Det er meget længe
siden, vi har haft et sådant år med
så megen kreativitet. Det handler
om både den praktiske udøvelse
og den nyskabende side af energi-
erne. Der er fantastisk gode mu-
ligheder for vækst på det område
med nye, utraditionelle initiativer.
Der skabes en del nye, små virk-
somheder på den front.  

Den fjerde energi er også meget
positiv, selv om den er skabt af
noget negativt, nemlig energien
for selvudvikling og ånd. Det bli-
ver et år, hvor mange vender ver-
den ryggen og vender blikket ind-
ad – og står mere eller mindre af
ræset – mange på grund af stress
og udbrændthed. Der kan være ta-
le om decideret livsangst på
grund af alt det, man skal nå for
at klare til livet og vejen. Men det
skaber et nyt værdigrundlag,
hvad der er meget positivt. Det
gælder både herhjemme og ude i
verden.
Arbejdsmarkedet og arbejdsløs-

heden ligger nogenlunde stabilt.
Der er et meget positivt aspekt i
forhold til de dele af arbejdsmar-
kedet, som er rettet mod special-
produktion. Her vil der komme
en større fremgang.
Vejret bliver meget skandina-

visk. En kold og klar vinter med
sne, men ikke meget. Det er mest
januar og februar, der er præget af
frost. Foråret bliver langt med
mange lyse dage og klart vejr.
Dog ikke varme før i midten af
april. Sommeren bliver først regn-
fuld, og derefter meget som i
2013. Tør og varm. Efteråret bli-
ver farverigt og varmt. Det bliver
et rigtigt smukt efterår med var-
me i lang tid.
Hvad angår videnskab, ligger

der et gennembrud inden for det
medicinske område i sommer,
sandsynligvis i udlandet, og det
handler om kræftforskning. Her
kommer der til efteråret et mega
fremskridt i forståelsen af syg-
dommens dybere årsager og
”sammenhæng med universet”.
Der ligger også et gennembrud på
brændstofområdet.  
I Kongehuset sker der ikke me-

get. Det bliver en rolig vinter, men
dronningen trækker sig mere og
mere, uden dog at abdicere. Hun
overgiver bare hele tiden nye op-
gaver til kronprinsparret.

Indtuning af clairvoyant 
Kirsten Brun
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Hold dine foredrag og kurser i AstrologiHuset, Teglværksgade 37, 4.th., 2100 København Ø og få 3 store fordele. 
For en pris af 300 kr. + moms får du: Aktivitetslisten (4.000ekspl.),Horoskopet (3.000 ekspl.) og kommer på internettet! 

Ring 36 45 05 45 . mail: astrologi@astrologihuset.dk . www.astrologihuset.dk

AstrologiHusets1 .  KVARTAL  2 0 1 4
Denne liste kan hentes gratis 
på www.astrologihuset.dk

AKTIV ITETSL ISTE

Januar 2014

Astrologisk Selskab
Foredrag, cafeer og astrologisk
meditation
Følg med på opslagstavle i Astro-
logiHuset og på hjemmesiden:
www.astrologiskselskab.dk

Astrologisk Museum
Museets bibliotek er åbent første
og tredie torsdag
i hver måned kl.16.00-19.00
www.asmu.dk

Clairvoyant Håndlæsning
v/den islandske håndlæser
Sigridur
Arr. Håndlæserskolen
www.sigridur.dk
Ring og bestil tid på
Tlf. 20 84 30 08

Den første onsdag i måneden,
dog ingen klarsyn i januar
Klarsynsaften kl. 19.30
v/John Calmar
Entré: 150 kr.
Tidsbestilling til clairvoyance og
hypnose
Tlf. 40 93 85 93
www.johncalmar.dk 

Fredag 24/1
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 25-26/1
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingsmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
hanne@reiki.dk
Tlf. 48 30 13 61
Pris: 2.000 kr. inkl. moms

Februar 2014

Fredag 21/2
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 22-23/2
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingsmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
hanne@reiki.dk
Tlf. 48 30 13 61
Pris: 2.000 kr. inkl. moms

Torsdag 27/2 kl. 19.00
Karmisk clairvoyance
v/Kirsten Brun
Se artiklen i HOROSKOPET 
nr. 4.2012
Der fokuseres på en rød tråd gen-
nem et inkarnationsforløb
ved hjælp af clairvoyancen
Tilmelding til tlf. 36450545 eller
astrologi@astrologihuset.dk
Entré: 100 kr.

Marts 2014

Fredag 28/3
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 29-30/3
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingsmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
hanne@reiki.dk
Tlf. 48 30 13 61
Pris: 2.000 kr. inkl. moms

–

Abonner gratis på 
ugekommentarer
(sendes på mail)

´Forudsigelser om politik, økonomi og samfund

´Ugen, der kommer. Hver dag gennemgås for
energier, spændinger og muligheder

´Ugens clairvoyante syner af Kirsten Brun

´ Informationer fra AstrologiHuset 

´Ugehoroskoper for alle tegn af Lykke Larsen

Send en mail til: astrologi@astrologihuset.dk
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Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk
Sunddalvej 1 ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000

Karma og
Karma-
astrologi

Tag på kursus på
Væksthøjskolen
Emnerne indenfor spiritualitet 
og selvudvikling spænder vidt 
- fra Mindfullnes til Astrologi

Pris pr. uge kr. 2995,-
inkl. undervisning, dobbeltværelse samt økologisk, vege-

tarisk spændende og sund mad. Enkeltværelse mod tillæg. 

Tag en ven med til halv 
pris!

Ny bog udkommer
d. 9. september

Pris kr. 198,-
Bestil på www.vaeksthojskolen.dk

KARMA OG KARMAASTROLOGI

VITA STORBORG

GRAT I S  ABONNEMENT  

Tilmeld dig på www.astrologihuset.dk eller send en mail på astrologi@astrologihuset.dk

Få et gratis abonnement på:

Forudsigelser om politik, økonomi og samfund

Ugen, der kommer. Hver dag gennemgås for energier, 
spændinger og muligheder

Ugens clairvoyante syner af Kirsten Brun

Informationer fra AstrologiHuset 

Ugehoroskoper for alle tegn af Lykke Larsen



Mave 
       Muskler&

Naturlig hjælp 
til din sundhed

TRIFALLA Styrker fordøjelsen, sikrer regelmæssig a� øring og 
bekæmper parasitter og toksiner i fordøjelseskanalen. Naturlige 
antioxidanter styrker immunforsvaret og beskytter celler og 
organer. Modvirker oppustethed samt både hård og tynd mave.

TRIFALLA SPECIAL Modvirker hård og træg 
mave samt neutraliserer lu� dannelse i tarmen.

REUMAZALL Holder kroppens led i orden og styrker deres 
� eksibilitet. Modvirker hævelse og oxidativ stress. Hjælper til at 
vedligeholde bevægelighed af led og undgå morgenstivhed. Styrker 
lunger og slimhinder i fordøjelsen.

MUSKELSTIFT Hurtig hjælp - e� ekt e� er 3-5 min. 
Øger blodgennemstrømning i vævet, modvirker in� ltra-
tioner og muskelspændinger.

Forhandles af Matas og helsekost samt netbutik www.human-balance.dk
Human Balance ApS  -  Tlf. 70 25 55 66  -  www.human-balance.dk
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Mirza Mølgaard
29 års erfaring
SAB-certificeret

DRØMMETYDNING 
Med clairvoyant vejledning

Ønsker du at forstå, hvad du drømmer?
Drømme - en hjælp til selvhjælp. Ved brug af clairvoyance og 29 års erfaring, 
kan jeg professionelt hjælpe dig med at forstå dine drømme.                             
 
 Telefonkonsultation, coaching, kurser og foredrag                                            

 1-årig uddannelse i drømmetydning for dig, som vil bruge 
 det professionelt, eller til personlig og spirituel udvikling
 Forfatter til bogen “Drømmenes Kraft” (Sphinx forlag)

Mirza Mølgaard  tlf. 46 15 16 48  www.mirza-molgaard.dk

 1-årig uddannelse i drømmetydning for dig, som vil bruge 

Personlig henvendelse på Tlf. 70 25 55 66  
Netbutik: Stort udvalg i Ayurvediske kosttilskud

Prøv pulsdiagnose, et redskab til kost, livsstil,  
fysiske, psykiske og åndelige problematikker.

 AYURVEDA - CBT - 
HEALING - MASSAGE  

Læs referencer på www.mortenkrabbe.dk

Husk at forny dit abonnement 
på Astrologimagasinet 
Horoskopet 2014

For hver 100 kr., du køber i 
shoppen på Østerbro 
får du en gratis

• bog fra reolen på gangen
• prisme
• paraply
• stjernetegnsnøglering

Derudover får abonnenter på 
HOROSKOPET 20% rabat 

(Gælder også for stort set alle 
de nedsatte varer)
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Besøg vores spændende web-shop med et hav af 
astrologiske tilbud. Gør det let at handle.

www.astroshop.dk

www.astroshop.dk

Få et anderledes

helbredstjek!
IRISANALYSE (Kroppens ubalancer kan ses i øjet)
AKUPUNKTUR (Behandling – moderne laserudstyr)
HOMØOPATI (Naturmedicin af planter og mineraler)
ZONETERAPI

Heilpraktiker Jørgen Nonnegaard
Tysk eksamineret naturmediciner

Klinik i AstrologiHuset, Nørrebrogade 66 D, 2200 N
samt Bystævnet 25, 5792 Årslev, Fyn, tlf. 65 99 16 84
www.nonnegaard.dk

MAYAFRIDAN’s
CLAIRVOYANCESKOLE
På uddannelsen vil jeg sammen med et team 
af dygtige gæstelærere give dig et solidt 
fundament teoretisk og praktisk, som har til 
formål at styrke dig og gøre dig fortrolig med 
dine evner. Uddannelsen varer knapt et år 
og foregår i et seriøst, trygt og humoristisk 
undervisningsmiljø centralt i København.

Løbende holdstart – ring eller skriv efter brochure!

Tlf. 3962 38 05    w w w.clair voy anceskole.dk
info@clair voy anceskole.dk 

At finde sin vej og 
forstå sig selv i et større
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Af Karl Aage Jensen

Den 25. september 2013
kl. 16.10 i Greve sagde El-
la Marie Mårtensson ver-
den ret farvel for denne

omgang. Vi vil alle i AstrologiHuset og
Astrologisk Museum savne Ella Maries
tilstedeværelse, især alle de torsdage, hvor
museet er åbent for publikum, og hvor
Ella Marie var aktiv med praktisk hjælp
ved alle mulige forefaldende opgaver. Ud
over Ella Maries store punktlighed og an-
svarlighed, var der en ting, som var me-
get påfaldende. Jeg har aldrig mødt et
menneske med hendes enorme propor-
tionssans. Hun nærmest dirigerede med
stor autoritet og virtuositet, både da vi
flyttede fra Valby til Nørrebrogade, og da
vi flyttede derfra til Østerbro. Hun kunne
på et splitsekund sige, hvad der kunne
være i flyttekasserne. Og det var ikke al-
tid, at det, som vi andre troede kunne væ-
re der, kunne det i virkeligheden. Men
det havde Ella Marie både set og fortalt
på forhånd. Hun havde bedre øje for det-
te end de fleste af flyttemændene, der ar-
bejder med det hver dag. 
Astrologisk Museum har mistet en kær

medarbejder, som var aktiv lige fra muse-
ets begyndelse i 1999 og frem til Ella Ma-
ries alvorlige sygdom satte ind i foråret
2013. Ved sin bortgang var hun en del af
bestyrelsen. Hun gik bort på Månedsbla-
det Stjernernes fødselsdag – det blad hun
holdt så meget af, og som hun blev en del
af gennem sit arbejde for Irene Christen-
sen, både mens instituttet lå i Hellerup,
på Købmagergade og i Nørre Farimags-
gade.
Ella Marie blev født under meget fatti-

ge kår den 13. januar 1926 kl. 17.25.16 i
Ebberup på Fyn. Hun var den ældste af
fem søskende, 2 piger og 3 drenge, og
hun var den, der måtte klare mest og fik
mindst opmærksomhed. Hun var lige fra
begyndelsen under konstant pres. Når
børnene skulle bades i en balje, begyndte
moderen altid med den mindste og slutte-
de med den ældste. Badevandet var der-
for aldrig det reneste, man kunne forestil-
le sig, når det blev Ella Maries tur. Allige-
vel var Ella Marie den mindst snavsede
af børnene.
Der skulle hele tiden spares på strøm-

men, derfor stod man altid op i sidste øje-

blik, og så gik det så hurtigt som muligt
med at lave morgenmad og komme ud
ad døren. Ella Marie brændte sig en del
gange på den varme havregrød, når hun
skulle skynde sig at spise, før hun skulle i
skole. Hun var under så stort et pres, at
maden ofte kom op igen på vej til skole.
Derfor fulgte hunden med og skaffede sig
på den måde morgenmad. Og hunden
hentede hende næsten altid i skolen og
fulgte hende hjem.
Da Ella Marie var 14 år gammel, kom

hun ud at tjene hos en sagfører. Her
knoklede hun også, men måtte holde op,
fordi hun blev så tynd som en bønnesta-
ge. Hun fik ikke engang lov til at holde
en middagspause.
Så kom hun til Assens i en blomsterfor-

retning, og derefter var hun hos en dom-
merfuldmægtig med tre børn, hvor det
hårde arbejde uden anerkendelse fortsat-
te. Hun skulle have onsdag som fridag,
men det blev hun hele tiden snydt for, og
så holdt hun også op der. Hun sagde der-
med farvel til en fyrstelig månedsløn på
35 kr. Et tilbud om lønfordobling ændre-
de ikke ved Ella Maries beslutning om at
stoppe.
Det konstante pres fra barndommens

tid viste sig senere i livet ved, at Ella Ma-
rie havde meget store krav til både sig
selv og andre. Var der noget, hun ikke
tålte, var det slendrian, uansvarlighed og
skødesløshed. Ingen slappe holdninger el-
ler valne meninger her. Ella Marie gav al-
tid kontante svar, som var velmente, men
ufravigelige.
Ella Maries yngste broder lever stadig,

og han kaldte hende altid for Mor, da det
altid var hende, der tog sig af ham, lige

fra han kom til verden. Da var hun 10 år
gammel. Når Ella Marie skulle have lidt
tid for sig selv, gemte hun sig bag bræn-
dekassens opslåede låg ved komfuret.
Kun på den måde kunne hun tiltvinge sig
lidt ro i en kort periode. 
I denne ekstreme fattigdom var det

livsvigtigt at have en urtehave. Familien
havde en gris, som fik alt affaldet, og når
den blev slagtet, havde de mad til hele
vinteren. På et tidspunkt gravede rotterne
sig ind under svinestien, så den styrtede
sammen – og væk var grisen.
I skolen havde Ella Marie en lærer, som

også havde undervist hendes fader, som
læreren bestemt ikke kunne lide. Det fik
Ella Marie at mærke: En dag, hun sad og
skrev med en stålpen, kom læreren og
skubbede til hende, så det hele klattede
til, og hun måtte skrive det hele om. Men
de store drenge tog hævn, og da de kom i
syvende klasse, væltede de ham, så han
ikke turde undervise i en kortere periode.
Én ting, Ella Marie ofte nævnte, når vi

sad og nød hendes torsdagskage i museet,
var, at hun meget ofte blev overhørt i
samtaler. Hun følte, at hun ikke kunne
komme til orde. Hun måtte derfor oftest
være den lyttende part. Men når hun så
endelig kom til orde, så skal jeg love for,
at hun kunne trænge igennem. Typisk for
en Stenbuk med Ascendanten i Løven.
Merkur stod også i Stenbukken og var
nærmest uaspekteret. Derfor manglede
der gennemslagskraft på det verbale om-
råde. Men her kom Ella Maries klogskab,
nøjsomhed og livserfaring hende til gode.
Hun forligede sig fint med tingenes til-

NEKROLOG

Ella Marie Mårtensson er gået over

Ella Marie Mårtensson
13. januar 1926 kl. 17.25.16 

i Ebberup
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stand. Man bliver jo også klogere af at
lytte, som hun sagde. Ella Marie var kun
4 år gammel, da den progressive MC i
1930 gik i spænding til Pluto. Her blev
moderen syg, og Ella Marie kom i pleje
hos farmoderen, som var en skrap dame.
Når Ella Maries fætter, som også var i ple-
je hos hende, ødelagde Ella Maries duk-
ketøj, som hun selv havde lavet af tøjlap-
per, og Ella Marie brast i gråd over det, så
blev Ella Marie lukket inde i kulrummet i
udhuset.
I skarp kontrast til dette liv var Ella

Marie engang med i en reklamefilm, hvor
hun spillede husmor. Ella Marie var som
ung en flot, slank kvinde med et stort flot
hår, og der kunne måske være kommet
mere ud af det med filmen, men genert-
heden kom i vejen. 
En anden meget mærkbar kontrast var,

at Ella Marie trods sin hårde opvækst var
et særdeles gavmildt menneske. Ud over
at arbejde gratis havde hun ofte gaver
med til jul og fødselsdage. Og talrige gan-
ge, er hendes store betænksomhed kom-
met vores fattige museum og Huset til go-
de. Hvis hun kunne se, at noget mangle-
de, besøgte hun omegnens loppemarke-
der for at finde det ønskede, og kunne
hun ikke finde det der, blev det købt fra

nyt og foræret til Huset. Der skulle ikke
mangle noget.
Ella Marie og Mikael hentede med jæv-

ne mellemrum bøger og effekter hjem til
museet, når en astrolog havde besluttet at
forære museet astrologiske materialer.
Astrologien var et omdrejningspunkt i

Ella Maries liv, selv om hun på intet tids-
punkt var professionel astrolog. Så lavede
hun dog på idealistisk vis en del horosko-
per for venner og bekendte. Hun havde
Uranus stående eksemplarisk til både Sa-
turn og Solen, så evnerne var i stort om-
fang til stede.
Astrologien blev på flere måder hendes

skæbne. På I.C. Instituttet mødte hun Mi-
kael, som gik på samme hold. De blev se-
nere gift og var sammen til Ella Maries
bortgang. Læs mere om begravelsen i ar-
tiklen om Greve Strandkro, hvor minde-
samværet blev afholdt.
Ella Maries indsats som hjælper for Ire-

ne Christensen kan ikke overvurderes.
Her kom punktligheden og ansvarlighe-
den virkelig instituttet til gavn, især da
Irene Christensen tog til Frankrig et halvt
års tid før sin død. Her ordnede Ella Ma-
rie det meste af de praktiske og admini-
strative opgaver. Hun var derved Irene
Christensens efterfølger, Birthe Kirk, en

meget stor hjælp. Ella Marie ordnede det
meste af administrationen på lavtlønsba-
sis, som hun kaldte det. Heller ikke den-
gang var der store penge i astrologien.
Efter Irene Christensens død i februar

1976 kørte instituttet i Købmagergade 56
videre med Ella Marie som praktisk og
administrativ drivkraft. Fire måneder ef-
ter fandt Birthe Kirk nye lokaler i Nørre
Farimagsgade.
Vi sender lys til Ella Marie på rejsen og

sender varme tanker til Mikael, som vi
heldigvis stadig har glæde af i Astrologisk
Museum. 
Ella Marie gik over, da Uranus og Plu-

to-spændingen ramte en spænding til
MC/IC-aksen. I næsten hele det forudgå-
ende sygdomsforløb stod Saturn i spæn-
ding til hendes Ascendant, og så er man
altid i defensiven på den ene eller den an-
den måde. Saturn hersker over hendes 6.
hus (helbred)
I selve dødshoroskopet stod døds- og

transformationsplaneten Pluto lige på
Ascendanten i det øjeblik, da hun gik bort.
Jo, Ella Marie sagde på flere måder ver-

den ret farvel. Hun døde også på den
dag, der er Månedsbladet Stjernernes
fødselsdag.
Æret være Ella Maries minde.

Mindesamværet for Ella Marie
Mårtensson fandt sted på den
utroligt flot beliggende Greve
Strandkro. Det viste sig, at Ella
Marie var med til sin egen begra-
velse fra det hinsides, og det gav
anledning til et tillæg til nekrolo-
gen. Vi ser på Greve Strandkros
horoskop.

Af Karl Aage Jensen

En begravelse er nogle
gange meget mere end
blot en begravelse. Den 4.

oktober blev en af de oplevelser, der ikke
går i glemmebogen. Det blev en transfor-
merende oplevelse af den usædvanlige
slags. Det er ganske specielt, når der
komme hjælp og lys fra det hinsides.
Ella Marie havde svært ved at komme

til orde i forsamlinger, og jeg havde en
klar forhåndsfornemmelse af, at hun ville

tage voldsom revanche ved sin begravel-
se med klare signaler fra den åndelige
verden. Og det skulle vise sig gennem
den helt igennem guddommelige oplevel-
se, vi alle fik gennem den åbenbaringsag-
tige madoplevelse.

Laksen
I Ella Maries ånd skulle tingene være enk-
le og gerne uden decideret pragt – helt i
Stenbukkens ånd: Hun havde givet Mi-
kael nogle få klare retningslinjer for,
hvordan hendes begravelse skulle foregå.
Der skulle ikke være nogen dødsannonce,
og kun den nærmeste familie og venner
skulle inviteres. Begravelsen skulle ske
fra den lille, romantiske Greve Landsby-
kirke. Stenbukken er et jordtegn, og hun
ville i jorden, men i anonym grav. Alt
sammen i bedste overensstemmelse med
Stenbukkens tegn, hvilket også gjaldt
mindesamværet, hvor Løvens kvaliteter
dog også tittede frem gennem det enkle,
men alligevel overdådige laksebord. Men
også Stenbukken skinnede igennem, da

der ikke var drikkevarer til maden. Men
det vigtigste var der i bedste forstand:
Noget at spise samt kaffe og kringle. Og
hvilken spise. Jeg har aldrig nogensinde
smagt en sådan laks, der naturligvis var
hjemmerøget på kroen. Kokken Torben
havde garneret laksen med fennikel og
røde peberkorn. Enkelt og ligetil. Men
det er her, jeg klart fornemmede Ella Ma-
ries medvirken til, at det også skulle være
en god dag for andre, ikke blot for hende
selv. Sådan var Ella Marie, og det slog
endnu tydeligere igennem nu, end da
hun var i levende live, og det siger ikke så
lidt.
Ella Maries himmelske glæde på begra-

velsesdagen viste sig gennem, at hun gui-
dede både kokken og deltagerne i minde-
samværet til denne himmelske fiskeret,
som vi nødvendigvis måtte bede kroen
om at tilberede en fuldstændig tro kopi af
til den dag, vi skulle ned for at anmelde
netop den ret, som jeg er sikker på, at in-
gen i kongeriget kan lave bedre. Også
selv om ejeren af Strandkroen, Bent Ol-

Greve Strandkro

‡
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sen, påstår, at det jo ”bare” er at ryge lak-
sen med kærlighed og respekt og så gar-
nere og anrette. Simpelt, ikke sandt? Jo,
det kan godt være, men det var aldeles
mageløst begge gange, og jeg har beslut-
tet at invitere HOROSKOPETS redak-
tion ned på strandkroen en gang om året
til dette udsøgte måltid – gerne den 4. ok-
tober hvert år på årsdagen for begravel-
sen, selv om det kunne være fristende at
rykke dagen til en sommerdag og springe
direkte fra kroen i vandet. Det ville være
en helt fantastisk tradition at holde i
hævd, for derved vil vi også kunne min-
des Ella Marie og hendes vidunderlige
gæstebud. Hvem ved, om der en skønne
dag kommer en film med titlen ”Ellas 
Feast”?

Greve Strandkro
Denne hyggelige kro er opført i 1926,
men det var først 3 år efter indvielsen, at
der kom rigtig gang i det, der skulle blive
til en attraktion. Her blev bygningens are-
al fordoblet og udsyret med en veranda
og en anlægsbro til de lokale turistfærger.
Den første ejer, Christian Ovesen, fik
skøde på grunden den 29. november
1923, men det var ikke muligt for Mikael
Mårtensson at finde dagen for indvielsen
af den første bygning i 1926. Og det på
trods af flere besøg på de to lokalarkiver i
Greve og Roskilde.
Den 1. juli 1934 blev en decideret mi-

lepæl i hotellets historie. Der indtraf to
begivenheder denne dag, som gjorde ho-
tellet/kroen til et omdrejningspunkt for
Greve. Kroen blev forpagtet af de ”To
grevinder”, søstrene Sigrid og Tove An-
dersen. Sigrid var født den 9. april 1903,
og Tove halvandet år senere. De købte
stedet den 26. februar 1936 med skøde
fra 3. juli 1936.

Det ser ud til, at der skete noget andet
meget væsentligt netop den 1. juli 1934.
Her blev den nye Gammel Køge Lande-
vej indviet, og det sikrede kroen en øje-

blikkelig succes. Nu kunne man køre fra
København til Køge på en cementvej
uden at sidde fast i sandet – og vel at
mærke få mulighed for at stoppe op ved
kroen og nyde noget mad og drikke. Ho-
teldelen havde fra begyndelsen 3 dobbelt-
værelse og 7 enkeltværelse, så det var mu-
ligt at gøre ophold og få husly for natten.
Den 1. maj 1935 gav sognerådet desuden
tilladelse til at holde åbent 3 aftener om
ugen. Dette blev startsignalet til en lang
række fester og arrangementer, herunder
høstfester, foreningsfester og diverse te-
mafester. Men stedet var ikke kun til fest.
Der blev også holdt møder i sognerådet
og generalforsamlinger i grundejerfor-
eningen. Søstrene havde skabt et sam-
lingssted til glæde for mange i byen. Der
var også blevet indrettet et dansested på
badehotellet.
Den største udvidelse kom til den 17.

juni 1937 i en bygning ved siden af ho-
vedbygningen. Her var der nu en bi-
ograf, der viste en ny film hver uge, og bi-
ografsalen blev desuden anvendt til fx
pensionistudflugter og søndagsgudstjene-
ster. I parentes bemærket kom biograf nr.
to til den 21. maj 1947. Den blev indviet

FOTOS AF SEMKO BALCERSKI
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kl. 12.00 med bespisning af honoratiores.
Om aftenen vistes ”Spøgelset i Operaen”.
Den første gudstjeneste fandt sted den
13. juli 1947 kl. 14.00 – og så kunne man
efterfølgende gå i biografen kl. 16.00. Af
andre tidsfæstelser, som Mikael Mårten -
sson fandt frem til under sin research, er
den første såkaldt ”brune fest” den 3. au-
gust 1935, hvor man festede i 8 dage, det
første ålegilde var den 13. august 1935,
pris 1,98 kr., den 20. juni 1935 blev ste-
det udvidet med ”Den kinesiske sal”, som
sandsynligvis var der, mindesamværet for
Ella Marie fandt sted.
Under besættelsen var hotellet et yndet

udflugtssted for københavnere, der ville
væk fra besættelsens genvordigheder. Og
tyskerne fandt stedet tillokkende. Søstre-
ne solgte under krigen hotellet, men be-
holdt biografen. Hotellet blev overtaget
af den tjeneruddannede Viggo Jørgensen,
som i løbet af 50’erne gjorde stedet til et
professionelt etablissement med optræ-
den af bl.a. Dirch Passer, der som hotellet
var født i 1926. Dette gjaldt også Ella Ma-
rie Mårtensson, og hun døde et år, der vil
vise sig at blive væsentligt for Strandkro-
en, læs senere. Jørgensen mangedoblede
omsætningen og fik købstilbud fra flere
internationale kæder, som høfligt blev af-
slået. I 1974 stoppede han, og kommunen
købte hotellet og forpagtede det til Ebbe
Grønne, der købte stedet den 6. april
1987 og samme år omdøbte hotellet til
Greve Strandpavillion, som gik på tvangs-
auktion den 18. oktober 1993. Den 11.
april 1994 blev hotellet solgt til Alex
Meyer, som istandsatte hotellet, førte det
tilbage til sin oprindelige udseende og
omdøbte det til Greve Strandkro. Efter
Meyers død videreførtes hotellet af hus-
tuen Gitte Holm frem til foråret 2010,
hvor det blev overtaget af Jan Flyckt Han-
sen. Kroen blev igen solgt den 1. septem-
ber 2013 til restauratør Bent Olsen, som
helt rykker teltpælene op fra ”Lurblæse-
ren” på Strøget i København med udgan-
gen af 2013.

Horoskopet
På trods af indgående research blev det
noget af en opgave at finde frem til dato-
en for indvielsen af den første udgave af
Greve Strandkro. Derfor må vi ty til at
anvende en senere udgave. Her kan der
ikke være tale om andre tidspunkter end
den 1. juli 1934 som den væsentligste da-
to i kroens/hotellets historie. Overtagel-
sen fandt også dengang sted kl. 12.00.
Man vil i horoskopet for en strandkro
forvente en overvægt af vandtegn. Det
kan man også roligt sige, at der er. Solen
står tæt på MC i Krebsen, og i samme

tegn finder vi en tæt konjunktion mellem
Merkur og Pluto – alle tre planeter står i
10. hus (ambitioner). Da Månen, som
hersker over alle planeterne i Krebsen
samt MC, står i Fiskenes tegn, kan det
næsten ikke blive bedre. Især ikke, når
Månen står i harmoni med både Solen og
MC – og i øvrigt aspekterer Neptun, Ha-
vets gud, som står tæt på 12. husspids, Fi-
skenes hus. De 3 sidstnævnte planeter
danner en vifte som aspektmønster. Og
da den nye ejer, Bent Olsen, er født i be-
gyndelsen af Fiskenes tegn og også har en
vifte med samme akse (opposition mel-
lem 2 planeter) som omdrejningspunkt,
er det bare det perfekte og nærmest kar-
miske match, at han nu skal drive kroen.
I Olsens vifte er der endda flere planeter
med: Ud over Solen, er der Merkur, Plu-
to, Neptun og Jupiter.

Mesteren
Bent Olsen vil være mesteren, der kan
transformere kroen og føre den tilbage til
fordums storhed. Han vil endda nyde det
og have kærlighed til opgaven, for hans
Venus står flot til kroens Ascendant (AC)
i Vægtens tegn – blot for at nævne nogle
af de vigtigste aspekter. Olsen er født den
25. februar 1958 kl. 6.18 i Hastrup ved
Herfølge. Han er med Venus tæt på AC
født med et meget stort behov for nydelse
og kvalitet. At han også er et ganske
usædvanligt menneske, fremgår dels af, at
han har AC i Vandbæreren sammen med
Venus, og dels af, at Uranus står i 7. hus i
harmoni med MC. Han er altså noget så
usædvanligt som en traditionel fornyer.
Han har sans for både traditioner, kvali-
tet og innovation. Han vil udøve sin ger-
ning med kærlighed, og han er den helt
rigtige mand til at videreføre strandkro-
ens stolte traditioner på en ny, måske
endda overraskende måde, så badehotel-
let kan komme i en mere fremskudt posi-
tion.

Det spirituelle og kroens 
fremtid
Nu er der lige det ved den utraditionelle
Olsen, at han også har en meget spirituel
side. Både Fiskene, Neptun og 12. hus er
i fokus, og da jeg gjorde ham opmærksom
på dette, sagde han, at han havde været
gift med en clairvoyant kvinde og ofte
havde været prøvekanin hos elever, der
var under uddannelse som clairvoyant.
Han var altså åben over for det spirituelle
område, og det fører frem til en anden
ting, som jeg ”så”, da jeg fik ”synet” om-
kring Ella Maries tilstedeværelse ved sin
begravelse. Nemlig, at Greve Strandkro
kan blive et populært sted at afholde store
familiebegivenheder. Her tæller ånder og
spøgelser nogle gange ind i valget af fest-
stedet, og måske vil det i fremtiden også
komme i fokus ved valget af steder til
mindesamvær. Når en leder selv har visse
kanaler åbne, vil ånderne have friere spil
og gerne komme forbi på visit. Og også
nogle gange afsætte et nærmest synligt
”visitkort”.
I fremtiden kan Greve Strandkro blive

kendt som et sted, der kan konkurrere på
lige fod med slotte og herregårde, når
man skal arrangere højtideligheder. Ikke
mindst takket være Olsen, men også på
grund af mulighederne i kroens horo-
skop. n

Greve Strandkro
1. juli 1934 kl. 12.00 i Greve

Bent Olsen
25. februar 1958 kl. 06.18 i Herfølge
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Af Aase Kærgaard 
diplomastrolog

ed sin nyeste film ’Sorg og glæ-
de’ har Nils Malmros vovet sig
ud i at skildre den katastrofe,

der er kommet til at sætte afgørende præg
på hans voksne liv. I et anfald af sindssy-
ge myrdede hans kone deres lille datter,
mens han selv var væk for at holde fore-
drag på Fyn. Filmen er et stærkt vidnes-
byrd om kærlighedens magt på trods af
alt.
I sine tidligere film har Malmros i høj

grad beskæftiget sig med udviklingen fra
barn til voksen med kærlighedens mange
udfordringer til teenageren. Hans film er
oftest inspireret af egne erfaringer, og har
i vidt omfang handlet om unge, forholds-
vis umodne mennesker.
Den nye film er blevet til på opfordring

af hans kone, Marianne Tromholt, som

nu har tilladt ham at skildre det, der fak-
tisk skete. Her får vi så et billede af den
voksne mands modning til stadig større
ansvarlighed og kærlighed i forholdet til
de mennesker, der står ham personligt
nær. 
Han formår at afstå fra enhver form for

beskyldning mod sin kone eller hendes
familie – for ham er begrebet skyld irrele-
vant. Heller ikke ’systemet’ med dets
håndtering af hendes straf eller behand-
ling anklages for noget. 
Det væsentlige bliver den styrke, som

kommer af kærligheden både fra hendes
elever og deres forældre, fra ham selv,
men også fra hende. Det er det, der får
hans kone tilbage til livet igen, og som be-
varer kraften i deres forhold trods deres
store forskellighed. 
Her kommer et lille kig på Nils Malm-

ros’ horoskop.

Horoskopet
Nils Malmros er født med Solen i Vægten
i 8. hus i konjunktion med Neptun og
Merkur – den fødte filmmand. Meget i

hans liv handler om store prøvelser på
kærlighedens område, og det kom så også
til at handle om liv og død, som det ofte
gør i 8. hus, hvor også både Mars og Ve-
nus befinder sig. 
Han har Månen på overgangen mellem

Tyren og Tvillingerne, han har det altså
godt med at nyde livets goder, samtidig
med at hans nysgerrighed går i mange
retninger. Ascendanten er i Stenbukken,
men på grænsen til Vandbæreren. Der er
således træk af Stenbukkens vedholdende
og jordbundne ansvarlighed parret med
Vandbærerens behov for at være på lige
fod med andre, træk der er tydelige i skil-
dringen af hans måde at tackle katastro-
fen i sin familie på.  
Mars i 8. hus i Vægten er uaspekteret

bortset fra et svagt kvadrat til AC, så det
er ikke så sært, at han har skullet bruge
meget energi på at finde ud af sin egen
seksualitet. Og Venus i Skorpionen i 8.
hus, og i næsten eksakt kvadrat til Pluto i
7. hus gør det ikke lettere at håndtere for-
holdet til kvinderne. Så Marianne Trom-
holt må have haft en ganske særlig smut-

Nils Malmros
... men størst af alt er kærligheden

M

FILM
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vej ind til ham, siden han valgte at gifte
sig med hende. Han var så også sidst i
30�erne, før han vovede at gifte sig. Og
det er meget specielt, at forholdet har
kunnet holde trods deres store forskel-
lighed og de forfærdelige konsekvenser
af hendes sygdom. En fælles karma er
nok på spil med de mange plutoniske
elementer på kærlighedens område. 

Eris
Et interessant træk i Nils Malmros’ ho-
roskop er den nyopdagede planet Eris’
placering. Den befinder sig på 5’31 i
Vædderen og er altså i 1. hus. Den har
intet mindre end seks aspekter til andre
planeter: oppositioner til Sol, Neptun
og Merkur, trigon til Pluto, kvadrat til
Saturn og en sekstil til Månen. Desuden
en trigon til karriereaksen MC. 
Astrologerne er selvfølgelig stadig på

begynderstadiet, når det gælder tydnin-
gen af Eris, men når den er dukket op i
menneskehedens bevidsthed, har det at
gøre med, at der åbnes for ny udvikling
af menneskehedens indsigter, på sam-
me måde som det er sket med de andre
ydre planeter. 
Eris hersker med stor sandsynlighed i

Vægten, som jo er Nils Malmros’ sol-
tegn. Den har at gøre med afsløring af
skjulte konflikter med upersonlig nøg-
ternhed, og det er i høj grad noget, som
Nils Malmros arbejder med i sine film. 
I horoskopet danner Eris et T-kva-

drat med opposition til Solens stellium
og kvadrat til Saturn. Saturn har at gøre
med det personlige ansvar og viser sam-
tidig Malmros’ billede af sin far, som
han også har skildret i en af sine film. 

Eris’ hårde aspekter er i modsætning
til aspekterne til andre planeter ofte
nemmere at håndtere, da man kan brin-
ge konflikten åbenlyst frem. 
Vanskeligere er det med den stor -

trigon, der er mellem Eris, Pluto og
MC. Altså temaerne karriere, partner
og ham selv. Det forekommer mig, at
det netop er den udfordring, han har
tacklet i den nye film.

Forholdet til faderen
I 2002 lavede Nils Malmros filmen ’At
kende sandheden’, som var bygget over
hans fars historie. Faderen havde arbej-
det sig op fra ringe kår til at blive en an-
set hjernekirurg. Men han landede i et
svært dilemma, da han havde brugt
stoffet thorotrast, som senere viste sig at
være kræftfremkaldende. 
Saturn, der ofte viser billedet af fade-

ren, befinder sig i 6. hus i Krebsen i
kvadrat til Nils Malmros’ Sol. Faderen
har været optaget af sit arbejde og har
nok ikke været følelsesmæssigt tilgænge-
lig for børnene. De har mødt Krebsens
skal.
I Nils Malmros’ horoskop afspejler

savnet af kontakt med faderen sig i Chi-
rons placering i 7. hus. Chiron i 7. hus
tyder ofte på, at en af forældrene eller
begge forældre har været fraværende
under opvæksten. Det kan give en ople-
velse hos barnet af at blive svigtet, og
en følelse af ikke at være hel i sig selv.
Det kan bevirke, at man til stadighed er
på jagt efter kærlighed fra andre for at
kunne føle sig hel. Selv fortæller Nils
Malmros dog, at hans far ganske vist
var fjern og skræmmende, men nær -
værende, når det gjaldt. Og at han har
fået stor kærlighed og opmuntring fra
sin mor, hvad horoskopet også viser,
idet Månen udelukkende har positive
aspekter.

Mod
Filmen ’Sorg og glæde’ er en meget mo-
dig bedrift. Nøgternt og nøgent beskri-
ves forløbet af en af de værste katastro-
fer, et menneske kan opleve. 
Nils Malmros har sammen med Ma-

rianne Tromholt holdt fast i kærlighe-
den og nægtet at fortrænge det, der ske-
te. På intet tidspunkt bliver det nogens
skyld, og vi møder ingen (selv)medli-
denhed. Det er en flot film, helt i Eris’
ånd. n

Nils Malmros
5. oktober 1944 kl. 15.44 i Århus  

Kilde: hovedpersonen selv

Humoro  skopet
Utroskab
- Tror du, at utroskab altid har
fandtes?

- Ja da, og det er kristendom-
mens skyld det hele!

- Hvad mener du med det?
- I de 10 bud står der jo, at man
skal elske sin næste!

- Det er vel også helt i orden?
- På en måde, ja. Men problemet
er, at det så kan blive svært at
elske sin nuværende – når man
hele tiden også skal elske sin
næste…

EU-bestemmelser
Nu vil EU også bestemme, hvor
meget vand, vi må skylle ud i toi-
lettet.
Ja, det ville altså være meget
nemmere at sætte en vandlås på. 
Så ville der være helt lukket for
det kolde vand.

Vejrudsigt for området om-
kring Bødskov
Der varsles ministerstorm med Bo-
dil-styrke. Ministeren skal arbejde
på højtryk for at nå at slippe for
stormen og dens tilhørende
stormtropper. Det rygtes, at Bød-
skov ikke er oversvømmende lyk-
kelig for den udvikling, sagen har
taget.

Presset meddelelse fra den
utro Scharff
Jeg går i morgen og går af om tre
uger, så kan jeg lige nå at få jule-
frokosten med.

Politisk utroskab
Det så vi mange gange efter kom-
munalvalget: Overløbere, der skif-
tede parti. Mange vil kalde dem
snigløbere, eller måske ligefrem
foreslå, at ordet politiker i disse
tilfælde burde staves med ”u” i
stedet for ”o”, når de sådan kan
skifte politik fra det ene øjeblik til
det andet. Selv vil de sikkert ikke
sige, at de har skiftet politik, men
kun parti! Så må man jo håbe, at
de har fundet sig ”et godt parti”.
Andre bliver løsgængere og der-
med løse på tråden, så de bedre
kan hoppe fra forhold til forhold.

Læs mere Humoroskop på side 59



Man kan spørge sig selv, hvad
det egentlig er, der frister til
utroskab. Det almindelige er jo,
at der er tale om handlinger, der
volder den faste partner smerte,
og hvor den utro ofte også selv
må døje med dårlig samvittig-
hed. Og det er heller ikke altid
sjovt at være den tredje part. Så
hvorfor er der så mange, der alli-
gevel vælger at være utro?

n af de store grundlæggere af den
psykologiske astrologi, Liz Greene,
giver i et par af sine mange skrifter

en spændende astrologisk og psykologisk
analyse af, hvad der driver folk til at være
utro. 
Hendes bog: Relationsships and how

to Survive Them (Forhold og hvordan
man overlever dem) er netop udkommet
på engelsk som e-bog – se nærmere på
hjemmesiden www.cpalondon.com.
Bogen refererer fra to seminarer: Et om

komposithoroskoper og et om arketypen
den evige trekant. 

Den evige trekant
Liz Greene er ud over at være astrolog
uddannet som psykolog og psykotera-
peut, og er specielt påvirket af den jungi-
anske psykoanalyse. Det er derfor ikke
overraskende, at hun søger en væsentlig
forklaring på utroskaben i en persons
barndom og forholdet til de to forældre. 
Når der finder utroskab sted, vil der

være tre implicerede: Den utro, den svig-
tede og den som utroskaben begås med.
Eller som Liz Greene siger: Forræderen,
den forrådte og instrumentet. 
Ved første øjekast synes vi måske, at

det er klart, at der er en, det er synd for,
nemlig den forrådte. Og to andre, der be-
går en forbrydelse.
Men en nærmere analyse viser, at det

langt fra kan ses så enkelt. Det vil vi se
nærmere på med udgangspunkt i Liz
Greenes artikel The Eternal Triangle
(den evige trekant, 1999). Den findes i
sin fulde ordlyd på www.astro.com, hvor
den kan læses både på engelsk og tysk.
Den tyske titel er Dreiecksbeziehungen.

Udgangspunktet
I artiklens indledning skriver hun:
”Trekantsforhold udgør en arketypisk

dimension af menneskelivet (arketype: en
universel forestilling i den ubevidste psy-
ke o.a.). Vi kan ikke komme fri af dem,
de møder os i den ene eller anden form
igen og igen. Og når de træder ind i vores
liv, håndterer vi dem som regel temmelig
dårligt. Det er forståeligt, for trekantsfor-
hold udløser som regel meget smerteful-
de følelser, lige meget på hvilket hjørne af
trekanten vi selv befinder os. Måske må
vi udholde jalousi, ydmygelse eller forræ-
deri. Eller vi må leve med følelsen af at
have forrådt eller såret nogen og at være
uærlige. Måske føler vi alt dette på en
gang, kombineret med en overbevisning
om at have svigtet. De følelser, der kan
komme op i os i et trekantsforhold, er
hyppigt kvalfulde og fratager os selvvær-
det. Fordi trekantsforhold konfronterer
os med meget vanskelige følelser, forsø-
ger vi for det meste at gøre nogen ansvar-
lig for det. Vi beskylder enten os selv el-
ler en af de andre to deltagere. Men tre-
kantsforhold er arketypiske – og hvis vi
undrer os over deres mange facetter, be-
høver vi kun at læse litteraturen fra de
sidste tretusind år. Alt arketypisk skænker
os en stor skat af nyttige erfaringer, vis-
dom og indre vækst. Erfaringen med et

42 HOROSKOPET  •  NR .  1  /  2 0 1 4

ASTROLOGISK  UDKIGSPOST

UTROSKAB

LizGreene og den evige trekant

Af Aase Kærgaard
diplomastrolog

E



trekantsforhold kan være et af vores mest
virksomme værktøjer til forvandling og
udvikling, også selv om den for det meste
er meget smertefuld. Forræderi, om det
nu er som forræder eller forrådt, aktive-
rer noget meget værdifuldt i os, men vi
må lade det blive bevidst for os.”
(Dreiecksbeziehungen, s. 1)

Et redskab til udvikling
Liz Greene ser altså det, at vi bliver invol-
veret i utroskab, som et tilbud fra tilværel-
sen om at lære noget om os selv, et tilbud
om udvikling. Det kræver så, at vi kan
skabe afstand til de umiddelbare følelser
og se på de dybere grunde til, at det sker.
Det er i den sammenhæng, at forholdet

til mor og far skaber nogle grundlæggen-
de mønstre for vores adfærd, som bliver
afgørende for vores optræden senere i li-
vet. Det kan f.eks. være vores ønske om
et ”eje” den ene forælder, som vækker ne-
gative følelser over for den anden. I den
sammenhæng spiller forældrenes reaktio-
ner og behov også en stor rolle for, hvil-
ken form tingene tager. Der er talrige va-
rianter.
Der vil som oftest være behov, vi ikke

kan få opfyldt eller følelser, der ikke er
plads til. Hvis mor f.eks. både er smuk og
dejlig, men samtidig hård og manipule-
rende, kan det give en spaltning af dren-
gens følelser for kvinder. Senere kan han
så dele det op i en hård og krævende ko-
ne og en smuk og dejlig elskerinde. Men i
virkeligheden er det alt sammen noget,
der er inde i ham selv.

Trekanter i horoskopet
Hvis erfaringer med forældrene er en af-
gørende faktor, når en person kaster sig
eller bliver kastet ud i et trekantsforhold,
bliver det interessant at se nærmere på de
elementer i horoskopet, der viser noget
om forholdet til forældrene. 
”Kendetegnene på forholdet til foræl-

drene viser sig normalt meget tydeligt, og
inddrager også personens egne følelses-
mæssige og seksuelle behov, såvel som
selvbilledet som mand eller kvinde. Må-
ske finder vi planeter i 10. eller 4. hus.
Det gør det nærliggende, at forældrene er
bærere eller repræsentanter for noget my-
tisk eller arketypisk. Står der ingen plane-
ter i forældrehusene, betyder det ikke, at
der ingen konflikter er mellem forældre-
ne, eller at vi ikke projicerer et subjektivt
billede over på dem. Men det går ofte let-
tere at betragte forældrene som selvstæn-
dige mennesker, også selv om de er fulde
af fejl.”  
(Dreiecksbeziehungen, s.5-6)

Venus som eksempel
”Gentagne trekantforhold i voksenalde-
ren har ofte noget med planeter i foræl-
drehusene at gøre. Hyppigt finder vi Ve-
nus i 10. eller 4. hus.
Når vi altid kun projicerer vores Venus-

billede over på forældrene, kan vi sand-
synligvis aldrig opdage det i os selv. Vi
søger igen og igen erstatningsforældre,
som vi fantaserer alt det ind i, som er vær-
difuldt og eftertragtelsesværdigt i livet. Så
finder vi igen og igen Venus-agtige kærlig-
hedsobjekter, der er så meget mere værd
end vi selv. Måske forsøger vi også, at
vinde vores Venus tilbage, idet vi selv
spiller den og lader vores elskere træde op
mod hinanden for at bekræfte os i, at vi i
sidste ende alligevel har noget værdi. Der
hvor Venus er, elsker vi.”
(Dreiecksbeziehungen, s.6)
Liz Greene fortsætter med at beskrive,

hvordan Venus kan skabe rivalisering
med forælderen af samme køn og jalousi.
Eller barnet kan udfolde sin spirende sek-
sualitet på måder, der skaber problemer i
forholdet til forældrene og mellem foræl-
drene. 
Venus, men også andre planeter i foræl-

drehusene kan så føre til gentagne tre-
kantsforhold i voksenalderen. 

Prins Charles
Liz Greene indleder sin omtale af prins
Charles’ horoskop med at tale om, at de
ødipale mønstre findes selv i de lykkelig-
ste og følelsesmæssigt mest stabile famili-
er. Det må nok tilskrives hendes ønske
om ikke at genere det engelske kongehus. 
Men et af de kendteste trekantforhold i

vores tid har vi oplevet med prins Char-

les. Som Liz Greene ser det, er det et ek-
sempel på, hvordan et barn kan være
splittet mellem sympati og rivalisering
med en forælder. Charles har Månen i 10.
hus og Venus (i konjunktion med Nep-
tun) i fjerde hus. 
En planet i 4. hus vil i Liz Greenes sy-

stem vise billedet af faderen, og når det er
Venus, er det faderen, han har kastet sin
kærlighed på. Men samtidig er han stærkt
følelsesmæssigt knyttet til sin mor (Må-
nen i 10. hus). 
Det er nærliggende at tænke, at Camilla

Parker Bowles repræsenterer moderen i
hans følelsesliv. Han er så stærkt knyttet
til hende, at han ikke kan slippe hende,
selv om han gifter sig med en anden. For-
holdet til Lady Diana viser så den smer-
tefulde kærlighed til faderen, som også
ses som rival til kærligheden til moderen.
At man på den måde kan være splittet,

så en forælder på samme tid er kærlig-
hedsobjekt og rival, er meget almindeligt,
og kan netop give anledning til, at man
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(tilsyneladende røver)

Prins Charles, født 14.11.1948 
kl. 21.14 i London



som voksen lever de to sider ud med to
forskellige partnere og derfor begiver sig
ud i utroskab. 

Strauss-Kahn
Dominique Strauss-Kahn, hvis horoskop
er beskrevet andetsteds her i bladet, er et
godt eksempel på Venus i 10. hus. Efter
Liz Greenes opfattelse viser 10. hus bille-
det af moderen, og Venus, Sol og Mars på
denne plads tyder på, at moderen har
fyldt meget i hans liv. Han kan have væ-
ret forelsket i hende som barn, og måske
også seksuelt betaget af hende (Mars i 10.
hus). 
Billedet af faderen er så repræsenteret i

4. hus af planeten Neptun. Det ser ud til
at være smertefuldt, måske har faderen
også haft et mønster med utroskab. 
Hans billede af sig selv som mand kan

have lidt skade af forældrenes forhold, og
med Mars i Vædderen er det nærliggende
at gøre stadig nye seksuelle erobringer for

at blive bekræftet, mens hans kone så kan
have repræsenteret den idealiserede mor.  

Andre mønstre for utroskab
I Liz Greenes artikel kommer hun ind på
en række andre sammenhænge mellem
utroskab, psykologiens trekanter og ho-
roskoperne. Her skal kort nævnes de vig-
tigste:
Forældrenes skilsmisse eller manglende

positivt samliv kan vise sig i barnets ho-
roskop som oppositioner, specielt mellem
4. og 10. hus. 
Barnet kan føle sig som fodbolden i et

aggressivt fodboldspil og kan let blive
splittet i sin loyalitet. Også dette kan man
som voksen udleve ved at lade to forskel-
lige partnere tage hver sin rolle.
Videre nævner Liz Greene, at planeter-

ne Venus, Måne, Sol, Neptun og Jupiter i
4. eller 10. hus kan vise en stærk, positiv
binding til den pågældende forælder. Der
kan f.eks. i 4. hus være tale om en bin-

ding til den forsvundne far, som en per-
son så gentager ved selv at bryde sit ægte-
skab eller gifte sig med en, der ikke er tro. 

Dybere grunde til utroskab
Men Liz Greene er opmærksom på, at
der bag forholdet til forældrene ligger dy-
bere motiver. Hun skriver:
”Bag forældretemaet står det arketypi-

ske tema – hvorfor længes vi efter en be-
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Liz Greene er født d. 4.9.1946 
kl. 13.01 i Englewood NJ, 
USA 40n54, 73w58

Retrograd Ceres befinder sig 29’45 
i Stenbukken; retrograd Eris er 6’23 

i Vædder



stemt forælders kærlighed, og hvad sym-
boliserer far og mor i vores egen psyke?
Det har uden undtagelse at gøre med det,
som skal udvikles i os selv – vores egen
skæbne.”
(Dreiecksbeziehungen s. 11)
Her nærmer hun sig forestillingen om,

at vi i virkeligheden selv har valgt vores
forældre for at kunne arbejde med vores
karma og opfylde sjælens plan for inkar-
nationen.
Hun bruger dog begreber fra den jun-

gianske psykologi og beskæftiger sig ikke
med reinkarnation.

Hvem er Liz Greene?
Liz Greene er en af de udenlandske astro-
loger, der allerede er et kendt navn for
mange danskere, der beskæftiger sig med
astrologi. Flere af hendes bøger er oversat
til dansk og har været med til at drive den
bølge af interesse for den psykologiske
astrologi, der opstod i 80’erne.
Hun er uhyre produktiv, og det er fak-

tisk kun et mindretal af hendes bøger, der
er udkommet på dansk. Og vil man læse
hendes artikler, findes de som oftest kun
på engelsk eller tysk.
Hvad mere er – det er ikke let at få no-

get at vide om Liz Greenes eget liv. Bi-
ografiske oplysninger er få, og handler
om hendes uddannelse til psykolog og
jungiansk psykoterapeut og om hendes
arbejde med astrologien. 
Så det er fristende at kigge i hendes ho-

roskop og se, om man kan danne sig et
lidt tydeligere billede af, hvem hun egent-
lig selv er.
Interessen for psykologi opstår ofte,

når man selv slider med psykologiske
problemer, og Liz Greenes horokop tyder
på, at det også er tilfældet for hende. 
Hun er født med Solen i Jomfruen i

konjunktion med MC og – hvis man tilla-
der en orbis på næsten 10 grader - også i
konjunktion med Merkur. 
Lois Rodden i Astrodatabank angiver,

at disse data er A-data, from memory (ef-
ter hukommelsen), men eftersom der ik-
ke er mange private oplysninger, er det
svært at komme tidspunktet nærmere.
Men Sol-Merkur i 9. hus og Solens kon-
junktion med MC virker også meget
sandsynlig, hendes astrologiske forskning
og karriere taget i betragtning. 
Hvis man tillader en orbis på lidt mere

end 8 grader, har Merkur en svag trigon
til Månen i Skytten. Månen har en cen-
tral rolle, da den er alene (eller i hvert
fald teknisk alene, hvis man tager de nye,
men retrograde planeter med i betragt-
ning) i natbuen. 
Månen er således hendes fundament,

et skrøbeligt fundament, når vi samtidig
ser, at hun ingen planeter har i elementet
vand, og at Månen står i Skytten i første
hus. Samme sted finder vi sydlig Måne -
knude, dog ikke i konjunktion med Må-
nen. 

Sjælens formål
Hvis vi anvender Jeffrey Wolf Greens
Pluto-metode, får vi det indtryk, at hun
fra tidligere inkarnationer har medbragt
en viden og nogle vaner, der handler om
at have et trossystem eller en tilværelses-
forklaring, der stod fast, og som hun må-
ske har været en prominent fortaler for.
(Pluto i 9. hus, som jo er Skyttens hus og
sydlig Måneknude i Skytten). Herskeren
over sydlig Måneknude befinder sig i 11.
hus i Vægten, så hun kan have været le-
der af en gruppe.  Det er nærliggende at
antage, at hun bl.a. kan have været en
astrolog, der mente at have patent på
sandheden. Og at hun har været tilbøjelig
til at gå selv og ikke involvere andre (1.
hus).
Men hun kan også have været forfulgt

på grund af sin overbevisning.
Plutos modpol (stadig Jeffrey Wolf Gre-

en) står så 180 grader over for Pluto, alt-
så i 3. hus og Vandbæreren. Nordlig Må-
neknude – og Uranus – befinder sig i 7.
hus i Tvillingerne. Det kunne tyde på, at
den opgave, som hendes sjæl har givet
hende denne gang, er at være åben for, at
der er mange veje til sandheden, som en
del af den udvikling af astrologien, der le-
der os ind i Vandbærerens tidsalder. Og
at hun må respektere andre mennesker
på lige fod. 

Udfordringer
I takkedelen af den oversatte bog ”Os
imellem” ser vi, at hun takker Jan Fenton
for ”hjælp med at lære, hvordan jeg skal
forholde mig til andre mennesker”.
Og i et interview i tidsskriftet Moun-

tain Astrologer (dec. 2004 – jan. 2005, s.
42) fortæller hun, at hun tog doktorgra-
den i psykologi, fordi hun var ”dødtræt af
mennesker, der behandler mig som en
galning. Når jeg har disse tre bogstaver
efter mit navn, vil de lige tænke sig om”. 
Det er nok ikke helt tilfældigt, at titlen

på bogen om trekanterne heder ”Rela-
tionships and how to survive them”. I Liz
Greenes horoskop befinder Uranus sig i
7. hus og i tæt opposition til Månen i 1.
hus. Forholdet til andre er en følelsesmæs-
sig stressfaktor. 
Samtidig befinder Chiron sig i 11. hus,

hvor den binder Venus, Jupiter og Mars
sammen i en storkonjunktion. Og denne
har så en trigon til Uranus og en sekstil til

Månen. Det er altså netop det kreative
medlemskab af en gruppe, der kan hjælpe
hende med at integrere oppositionen.
Men det er samtidig et smertepunkt. Men
kvadratet til Saturn i en lidt vid opposi-
tion til Pluto omkring 9. husspids viser, at
der skal en god portion erfaring og vilje-
styrke til. 

Chiron
Chirons placering i horoskopet tyder på,
at hun i denne inkarnation også medbrin-
ger smertefulde erfaringer fra de tidligere
gruppesammenhænge. Hun kan have væ-
ret bedrevidende og uden respekt for an-
dre.
Corrie Cooperman fortæller i sin arti-

kel om Chiron gennem husene (The
Mountain Astrologer aug. – sept. 2013),
at hun har erfaret, at hendes klienter med
Chiron i 11. hus oftest har bitre erfarin-
ger fra deres skoletid omkring deres for-
hold til kammeraterne. Årsagerne kan
være forskellige, men temaet er fælles.
”Når en person er tvunget – af de om-

stændigheder som livet byder på – til at
udvikle mere indføling i håndteringen af
sociale situationer, dukker en accept af
dens egne særlige egenskaber op. Tillid til
evnen til at samarbejde succesfuldt med
grupper af mennesker udvikles. ”
(Artiklen vil snart blive bragt i dansk

oversættelse iAstrologikon, se www.astro-
logiskselskab.dk) 

Partnerskaber
Der er altså meget, der tyder på, at part-
nerskaber er en vigtig del af Liz Greenes
udviklingsvej. Og hun har da også indgå-
et i meget frugtbare partnerskaber i sit ar-
bejde med den psykologiske astrologi. En
væsentlig samarbejdspartner var grund-
læggeren af Astrodienst, Alois Treindl, en
schweizisk astrolog. 
Sammen udviklede de en computerge-

nereret horoskoptydning bygget på Liz
Greenes horoskoptydning. 
Senere grundlagde hun sammen med

Howard Sasportas Centre for Psychologi-
cal Astrology i London. De skrev også
flere bøger sammen, men desværre døde
Sasportas tidligt, allerede i 1994. Hun
fortsatte så samarbejdet om centret med
Charles Harvey i nogle år, indtil også han
døde i 2000. Siden har hun selv videre-
ført centret. 
Hun er stadig en meget aktiv forsker,

underviser, skribent og astrolog. Senest
har hun i 2010 fået en doktorgrad for sit
arbejde med ’Kabbalahen i britisk okkul-
tisme 1860-1940’. n
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Af Derek R. Seagrief

I løbet af en periode på
mindre end et år oplevede
jeg vedvarende computer-
mareridt, idet jeg havde ik-

ke mindre end fire computere i dette tids-
rum. Da min pc brød sammen, købte jeg
en ny, men da den begyndte at være lang-
som og vise forskellige problemer i løbet
af en måned, afsluttede jeg til sidst mine
mange års partnerskab med pc og købte
en Macbook. Først var jeg tilfreds med
denne omvendelse, men mit Solar Fire-
astrologiprogram var ikke kompatibelt,
så jeg installerede Parallels & Word for at
få det bedste af begge verdener – men det
blev aldrig installeret helt korrekt, og jeg
led måneders frustration, mens jeg for-
søgte at få det ordnet. Og typisk nok, da-
gen før jeg skulle rejse til USA og have to
ugers klientarbejde i Miami, frøs min nye
Macbook. Det var yderst usædvanligt, at
en ny Macbook-computer, som var min-
dre end et år gammel, skulle bryde fuld-
stændigt sammen, men det gjorde den.
Mac supportteamet i USA var lynhurtigt,
og i løbet af få dage havde de ordnet min
computer – men de måtte udskifte hard-
disc driveren og sætte en ny blæser ind.
Og uden backup havde jeg mistet alt mit
materiale, inklusive 200 sider materiale,
som blev brugt på min nye online-uddan-
nelse. Kort efter at jeg var vendt tilbage til
København, købte jeg mig en ny pc.
I hele denne periode var der ingen

transitter eller progressioner, der afsløre-
de noget ud over det sædvanlige, som
kunne bevirke dette lange computerma-
reridt – så jeg kiggede på mine midtpunk-
ter, og især Mars/Saturn-midtpunktet,
som befandt sig først i Skorpionen – og så
blev det hele afsløret. Hver gang transit
Saturn var gået over dette yderst sensitive
punkt, havde Skæbnen leveret et slag til
min computer!
Mars/Saturn-midtpunktet er et yderst

vigtigt midtpunkt i ethvert horoskop. Det
er et punkt med personlige prøvelser af

styrke og udholdenhed. Både kosmobio-
logi og astrologiske fund i de sidste 30 år
bekræfter, at dette midtpunkt er nedbry-
dende for energi og vitalitet og ofte giver
tæring af organer, der er forbundet med
en hvilken som helst planet, som står på
dette midtpunkt. 
I løbet af 1980’erne og -90’erne arbej-

dede jeg i et holistisk medicinsk center
som medicinsk astrolog, og jeg havde rig
lejlighed til at bekræfte værdien af midt-
punkter i vort daglige arbejde med AIDS
og kræftpatienter. Nogle af de vigtigste
helbredsmidtpunkter er Sol/Måne, Sol/
Saturn, Mars/Neptun, Saturn/Neptun og
Mars/Saturn.
Midtpunktteorien er enkel nok – det

punkt der er halvvejs mellem to planeter,
eller astrologiske faktorer som Ascendant
og MC. Hvis et andet himmellegeme står
på det punkt eller er 45, 90, 135 eller 180
grader fra det, inden for en orbis på op til
2 grader, siges det at befinde sig på eller
være i aspekt til det midtpunkt på en så-
dan måde, at det forbinder sig med eller
aktiverer det, og et ”planetbillede” er re-
sultatet. I den tyske pioner Reinhold
Ebertins ”The Combination of Stellar In-
fluences” (Kombinationen af stjerneind-
flydelser o.a.) er midtpunktet ”biblen” for
fortolkning. Alle mulige kombinationer
(og du kan regne ud, hvor mange det er!)
med deres fortolkninger kan findes i det-
te glimrende værk, som er et must for alle
astrologistuderende.
Det er almindeligt antaget, at et midt-

punkt kombinerer kvaliteterne hos de to
punkter, hvis bueafstand det deler. Midt-
punkter er endnu en måde at kombinere
symboler i horoskopet, og jeg bruger
dem, fordi de ofte giver information, som
ikke ville være tilgængelig på anden måde
i horoskopet. Uden dem har jeg set vigti-
ge karakteristika hos en person og begi-
venheder i et liv blive overset fuldstæn-
dig. Midtpunkter er som planeter, men
med et mere koncentreret fokus, og resul-
tatet er, at vi kan give detaljerede specifik-
ke tydninger. Når man bruger midtpunk-

ter, kan man stole mere på horoskopet
selv og mindre på intuitionen – og jo me-
re præcist det udsagn er, som man giver
ud fra et horoskop, jo bedre lærer man ef-
fektiviteten i sine teknikker. Uheldigvis
har midtpunkter været forbandet med be-
tegnelsen ”avancerede teknikker”, men
for de fleste astrologer er en avanceret
teknik en, som vi ikke er vant til. 
Og således vil midtpunktet mellem

Mars og Saturn kombinere kvaliteter fra
begge planeter. Vi kunne sige kvaliteten
udholdenhed, disciplineret brug af ener-
gi, men det kunne også vise sig som blo-
keret eller frustreret muskelaktivitet.
Nøgleordet for Mars/Saturn-midtpunktet
er ”degeneration”, og jeg har gennem åre-
ne lagt mærke til, hvordan klienter med
Jupiter placeret på dette midtpunkt led af
typiske Jupiterproblemer ikke kun med
deres lever, men også med deres appetit
på livet og forbundne diabetiske lidelser.
Hvis Venus stod her, kunne der ofte være
kirtelproblemer, eller skønhed kunne væ-
re forstyrret på en eller anden måde, og
Pluto på dette midtpunkt var ofte tegn på
en lang kronisk nedbrydende tilstand.

Freud, Mussolini og Yogananda
Tag som eksempel psykologen Sigmund
Freud (6. maj 1856 – 23. september
1939), som fik ikke mindre end 33 opera-
tioner for sin kræft i munden. Gennem
hans sidste dage i London, i en alder af
83, udskrev hans læge morfindoser, der
resulterede i hans død. Hans kræft i mun-
den gav ham stadig voldsommere smer-
ter, og den var blevet erklæret umulig at
operere. Freud havde Solen i Tyren, og
hans DC eller 7. husspids stod også i det-
te tegn, derfor herskede Venus, så betyd-
ningen af transit Saturn i konjunktion
med hans 6. hus Venus i Vædderen, huset
for helbred, var tegn på afsked – men det
forklarer ikke hans år med kamp mod
kræft i munden. Men Mars/Saturn-midt-
punktet i Løven inden for 1 grad i aspekt
til hans Sol gør. Nødvendigheden af at
klare sygdom er en af fortolkningerne af
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Mars-Saturn-midtpunktet: 

Dødsaksen
Derek Seagrief har med sin nye bog introduceret et emne, der vil blive dyrket i fremtidens generationer
af astrologer. Han har fundet overraskende ligheder mellem fødsels- og dødshoroskoper.
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dette planetbillede, og Tyren hersker over
områderne hals og mund.
Den italienske, fascistiske diktator

Mussolini blev fanget i Milano i maj 1945
ved krigens slutning og blev henrettet
sammen med sin elskerinde og derpå af-
billedet ligesom Tarottens kort 12: Den
hængte mand – begge hænger med hove-
det nedad. Som tilhænger af vold gennem
hele sit liv var han skæbnebestemt til at
dø voldeligt. Da han blev født (29. juli
1883), var Mars på 13 grader Tvilling og
Saturn på 7½ grad, med Månen mellem
de to på 10 grader Tvilling, alt sammen i
7. hus for relationer. Den langsomtgående
Pluto stod inden for 2 grader i konjunk-
tion med hans Sol i Løven i hans sidste
dage, men da transit Uranus nåede det
eksakte Mars/Saturn-midtpunkt, som
samtidig aktiverede hans fødselshoro-
skops Måne, gjorde folkets (Uranus) til-
fangetagelse af ham en ende på dette Cæ-
sar herredømme (Sol i Løven), og en
pludselig død sammen med hans elsker-
inde blev et Tvillingefaktum. 
Et modsat eksempel på samme planet-

billede viste sig, da transit Uranus på vej
gennem Krebsen og i eksakt opposition
til Mars/Saturn-midtpunktet gav tegn til
den offentlige død for Paramahansa Yo-
gananda (5. jan. 1893 – 7. marts 1952),
den store missionær i Vesten for Indiens
gamle visdom. Han døde i en alder af 59,
da Saturn i Vægten var vendt tilbage for
anden gang, og Jupiter i Vædderen var
vendt tilbage for femte gang, mens han
reciterede sit eget digt ”Mit Indien” ved
en banket i Los Angeles, og gik ind i ma-
hasamadhi, hvor man bevidst forlader
kroppen på tidspunktet for den fysiske
død. Uranus er helt klart en astrologisk
faktor, som handler om udødelighed eller

selvrealisering, da den er uden for Sa-
turns definition af tid, og i 20 dage efter
hans død var der stadig ingen tegn på no-
gen som helst fysisk opløsning.
Ting synes faktisk at bryde sammen el-

ler blive revet ned på Mars/Saturn-midt-
punktet. Vi kan studere dets virkning på
vores helbred, og hvis vi har en planet på
dette punkt i fødselshoroskopet, hvordan
det har tjent som et fokus for energien
gennem vort liv. Vi kan også studere dets
virkning på tidspunktet for døden, fordi
dette er den berømte ”dødsakse” i horo-
skopet. Som jeg fastslog i de to første ar-
tikler i denne serie, vises døden aldrig ba-
re af en faktor, men af en kombination af
forskellige astrologiske signaturer – men
når man iagttager det tema, at døden nær-
mer sig, eller en succesfuld helbredelse af
en sygdom, giver det altid god mening at
vurdere tilstanden i Mars-Saturn-planet-
billedet.

Mars/Saturn-midtpunktets
transit
Måske tror vi, at Mars/Saturn-midtpunk-
tet er et statisk punkt i vores horoskoper,
men sådan er det ikke. Tag muligheden
af transitten for planetpars midtpunkt
med som et ekstra værktøj til forudsigel-
ser. Mens jeg skriver dette (efterårsjævn-
døgn 2013), er transit Mars på 17 grader
Løve og transit Saturn på 9 grader Skor-
pion – så der er 82 grader mellem dem,
hvilke når det divideres med to, giver os
deres aktuelle transitmidtpunkt på 28
grader Jomfru. Transit Mars/Saturn-
midtpunkt kan relatere til åndedrætsbe-
svær, betændelse i knogler eller led, og
hvis jeg havde vanskelige aspekter til pla-
neter i fødselshoroskopet med denne po-
sition, kan I se den mulige fortolkning.

Om en måneds tid vil Mars/Saturn-midt-
punktets transit have nået 11 grader Vægt
i slutningen af oktober 2013. Dette kan
måske synes at være en krævende ekstra
undersøgelse for de fleste studerende,
men som I snart vil forstå, er det besværet
værd. 

Anders Breivik og Norges 
nationale horoskop
Med alarmerende synkronisitet dukkede
der på nøjagtig samme sommerdag i juli
2011, hvor jeg havde afsluttet et kapitel
om ”Mord og attentater” til min bog
”Astrology of Death” (Dødens astrologi
o.a.), på dramatisk vis nyheder op om en
norsk mands terroraktiviteter, den 32 år
gamle Anders Breivik. For at fuldende
den norske forbindelse havde vores som-
merhus seks nordmænd på besøg, og de
næste dage var domineret af tragedien
med drabene. 
Vi kender ikke fødselstidspunktet for

denne korsfarer, højrefløjsfanatikeren
Breivik, som anså sig selv for ”en sand
europæisk helt”, som angreb Islams frem-
tog i Europa, men min efterforskning an-
slår et korrigeret tidspunkt til kl. 1.55. d.
13. februar 1979 i Oslo. Dette giver Skor-
pionascendant med den revolutionære
Uranus i konjunktion inden for 3 grader,
en Uranus, der danner et dynamisk kva-
drat til Mars-Sol-Merkur-konjunktionen i
Vandbæreren i 3. hus. Forblindet af uni-
former, sprængstoffer, begge styret af
Uranus, var hans Skorpionascendants
evne til transformation uundgåeligt knyt-
tet til magt. Skorpionen på AC er ”alt-el-
ler-intet”, et besættende tegn, men udsty-
ret med evnen til at arbejde i hemmelig-
hed, således at Anders Breivik arbejdede
i 9 år og gjorde sine dødelige forberedel-
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ser. Hans 9. hus Måne og Saturn tæt på
viser, at hans verdenssyn først og frem-
mest var kritisk og fordømmende, med
fokus på typiske Jomfrutemaer som ren-
hed og udrensning. Det var et planlagt
gruppemord på unge socialdemokrater i
ungdomslejren på øen Utøya. Oslo-bom-
ben to timer tidligere var første fase af
Breiviks dødelige operation. Da progres-
sive MC havde nået konjunktionen med
hans fødselshoroskops Pluto på 19 gra-
der Vægt, 11. hus for grupper, var dette
det indre signal eller startskud til hans
morderiske rasen.
Han anså sig selv for en korsfarer, der

gav et væsentligt bidrag til samfundet –
men alt hvad han opnåede, var at sætte
hele den norske nation i dyb sorg. Et hav
af blomster blev straks anbragt uden for
Oslo Domkirke og mange andre steder i
hele Norge og ved ambassader i udlan-
det. Alle de nordiske lande markerede be-
givenheden med et minuts stilhed. Da
dette var en tragedie for hele nationen,
må vi derfor kigge på Norges nationale
horoskop, som opstod med adskillelsen
fra unionen med Sverige d. 7. juni 1905
kl. 11.00 i Oslo. 
Transit Mars, krigeren og den arketypi-

ske røde korsfarer var på den skæbne-
svangre dag d. 22. juli 2011 i nøjagtig
konjunktion med radix Pluto i det natio-
nale horoskop på 21 grader Tvilling, hvil-
ket også aktiverede Sol-Pluto-konjunktio-
nen i 10. hus. Den skjulte vulkan var ved
at gå i udbrud i offentlighedens almindeli-
ge hverdag. 
Det tydeligste og nok det mest karakte-

ristiske for vores studie er den ubestride-

lige tilstedeværelse af transit Pluto, plane-
ten for gruppekarma, på 5½ grad Sten-
buk – ”i eksakt konjunktion med Mars
/Saturn- midtpunktet i 1905-horoskopet.
Det var dette aspekt, som dannede udlø-
sermekanismen til nationens sorg. Eber-
tin skriver om denne kombination: Bru-
talitet, ødelæggelsens hærgen eller rasen.
Fysiske kvæstelser eller skader, mord, et
større antal menneskers død.
Og når man tilføjer, at Breiviks Venus i

fødselshoroskopet på 8½ grader Stenbuk
også er involveret i dette planetbillede,
omend 2½-3 grader fra, og lige uden for
de tilladte 2 graders orbis, der normalt er
tilladt til midtpunktarbejde, er dette,
hvad Ebertin atter har at sige: ”Følelses-
mæssig kulde og frigiditet; et fravær af fø-
lelse, en kærlighedsløs tilbøjelighed, den
manglende evne til at elske & til at ud-
trykke kærlighed, adskillelse & tab (død)
af kvindelige personer.” Mars/Saturn-
midtpunktet på hans fødselshoroskops
Venus syntes at skabe en total mangel på
evne til at tage del i eller identificere sig
med norsk kultur. 
Man vil se, at Norges 4. hus Mars-Sa-

turn-midtpunkt på 6 grader Stenbuk dan-
ner en opposition til radix Neptun på 7
grader Krebs, hvilket antyder mystisk
død eller sorgfulde tab, som periodisk
dukker op i nationens kollektive følelses-
liv. Neptun er også healingens planet, og
vi har set, hvordan nationen som helhed
lykkedes med at løfte sit bevidsthedsni-
veau og vælge at identificere sig med den
medlidende, empatiske og elskende side
af denne store Havets Herre.

Konklusion
Denne artikel er bare en introduktion til
betydningen af Mars/Saturn-midtpunktet
og den rolle, det spiller i anliggender, der
har med døden at gøre. Vi tiltrækker i vo-
res liv de tilstande og mennesker, der be-
skrives af planeten eller midtpunktet. Va-
riationer afhænger af, hvor det rammer
vores horoskop, også om vi har Mars og
Saturn fremhævet i vort horoskop, eller et
aspekt mellem Mars & Saturn i vores fød-
selshoroskop, og hvis det er tilfældet, om
vi har løftet os over de negative udtryk
for dette aspekt. Som med andre fortolk-
ninger er det på ingen måde uundgåeligt,
at de patologiske tilstande som forbindes
med dette midtpunkt vil dukke op. Det er
fascinerende og ærefrygtindgydende at
spore planeternes forbindelse med anato-
mi, fysiologi og patologi. Men den mest
ønskværdige funktion både af medicinsk
& psykologisk orienteret astrologi, med
deres omsorg for healing, er helt sikkert
at forebygge opdukkende problemer fra
starten. Forslag til hvordan man kan gøre
dette, og også til passende måder at hand-
le på, når tingene er gået galt, er en frem-
tidig artikel eller bog. n
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Studerende af Mundan Astrologi har
måske lyst til at kigge igen på Danmarks
Grundlovs horoskop (5. juni 1849 kl.
11.15 København), da vort nationale ho-
roskop har Mars/Saturn-midtpunktet på
10½ grader Vædder, og i løbet af 2013
danner Uranus’ transit en konjunktion
og Plutos et kvadrat. Den næste fase vi-
ser sig nu i oktober, og en sidste kontakt
i første del af december og sidst i febru-
ar 2014. Ved fødslen er Mars og Saturn i
konjunktion i 8. hus’ tegn Vædderen –
yder vi modstand eller samarbejder vi
med den fundamentale forandring, spe-
cielt en forandring af vores forståelse
angående døden og Efterverdenerne?
Hvad der end brydes ned og bliver for-
nyet i Danmarks psyke – tiden vil snart
forsyne os med det større perspektiv på
disse kollektive begivenheder. 

ANDERS BREIVIK
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Kun de helt eksakte aspekter er anvendt i denne artikel.

Aspekter i perioden 23.00 til 05.00 er ikke medtaget. – dog altid ny- og fuldmåne.

JANUAR
Onsdag den 1. januar 
kl. 08:40 d Z t F x
kl. 12:14 NY- d Z q s Z 
kl. 12:44 d Z q Æ Z
til  kl. 13:41 d Z t h X
kl. 15:32 d Z q f Z
til  kl. 19:57 s Z q Æ Z
kl. 20:09 d Z p j b

Torsdag den 2. januar 
kl. 12:12 d Z q g Z
kl. 18:03 d N

Fredag den 3. januar 
kl. 01:14 s Z t h X
til  kl. 7:46 d N r F x
kl. 08:10 f Z p j b
til kl. 14:12 d N u h X

Lørdag den 4. januar 
kl. 17:58 d M

Søndag den 5. januar 
kl. 12:52 d M r Æ Z
til kl. 19:29 d M r s Z
kl. 19:43 d M u j b
til kl. 22:11 s Z p j b

Mandag den 6. januar 
kl. 9:51 f Z r S C
kl. 10:44 d M r g Z
kl. 20:45 d x

Tirsdag den 7. januar 
kl. 12.20 d x q F x
kl. 17:13 d x t Æ Z
kl. 22:54 d x p h X
kl. 23:02 f Z q g Z

Onsdag den 8. januar 
kl. 14.19 d x t g Z
kl. 17:22 d x t f Z
kl. 23:36 h X t j b

Torsdag den 9. januar
kl.03:24 d c
kl. 09:56 d c r G M

2014

Månens samspil med Pluto, Sol og
Jupiter bevirker som regel, at sam-
spillet med andre mennesker og op-
levelser i almindelighed samt følel-
serne i særdeleshed får en dybere di-
mension og større intensitet. Solens
spænding til Jupiter, som kan give
selvtilliden et lille dyk, formår dog
ikke at ødelægge helhedsindtrykket
for denne dag.

Merkur og Saturn inviterer altid til
større grundighed og tjek på tinge-
ne.
Månen og Venus kan bidrage med
romantisk og selskabelig stemning.
Når Månen træder ind i Vædderens
tegn om aftenen, kommer der fut i
fejemøget.

Månen og Uranus inspirerer som re-
gel til lidt forandring og luft under
vingerne, mens Månen og Pluto
sidst på dagen kan give følelsesmæs-
sige oplevelser større intensitet og
dybde, men også en større nærtagen-
hed. Så vær opmærksom på dine og
andres reaktioner om aftenen. Med
Måne-Mars samt Merkur-Venus kan
du komme ud for aggressivitet, som
skal tackles med charme og uden
trods. 

De modsatrettede energier – det
spontane og det velovervejede, for-
sigtige - fortsætter med Månen i
Vædderen og Venus i Stenbukken.
Det fortsætter til sent på eftermiddag
med Månen, som stadig er i Vædde-
rens tegn og spændingen til Merkur
i Stenbukken, som her altid tænker
sig om længe, før der handles.
Er du oppe i nat, så tænk dig om en
ekstra gang, inden du handler, for
Mars og Jupiter i spænding kan for-
årsage uoverlagte handlinger.

Dagen inviterer til fred og ro, men
kan dog også medføre større følsom-
hed og modtagelighed over for ind-
tryk.

Månen i Stenbukken kolliderer med
Uranus i Vædderen, hvilket godt
kan få den rolige Stenbuk til at forlø-
be sig. 
Midt på dagen falder sindene dog til
ro for en kort bemærkning, indtil
Måne og Mars får temperamentet til
at gnistre, og Månens gang over
Merkur skaber spontanitet – måske
lidt for meget af det gode, hvad må-
nens forbindelse til Jupiter senere på
aftenen godt kan inspirere til. 

Dagen indbyder til ro, hygge og
kreativ aktivitet og afløses om afte-
nen af et behov for afveksling og lidt
mental frihed.

Til trods for, at Sol og Mars kan gø-
re nogle lidt irritable og hurtige på
aftrækkeren, så vil Mars gerne afba-
lancere sin energi i forhold til omgi-
velserne, hvis der da er nogen oppe
på denne tid af natten.
Morgenen indbyder til afveksling og
luft under vingerne, men Merkur og
Jupiter i karambolage kan godt få
kommunikationen til at gløde en
del.
Eftermiddagen indbyder til aktivitet
og handling, men under mere rolige
forhold.

Sent på eftermiddagen går Månen
ind i Fiskenes tegn, hvilket som re-
gel åbner for følelser, drømme og
fantasi.
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Fredag den 10. januar 
kl. 07:48 d c r j b
kl. 18:34 d c u s Z
kl. 20.07 d c p S C
kl. 20:57 d c u g Z

Lørdag den 11. januar 
kl. 11:44 g Z r S C
kl. 11.58 d c u f Z
kl. 13:24 s Z q g Z
kl. 13:26 d v
kl. 14:39 s Z r S C
kl. 20:25 d v t G M
kl. 22:35 f N

Søndag den 12. januar 
kl. 07.02 d v r F x
kl. 22.33 s Z u h X

Mandag den 13. januar 
Ingen aspekter.

Tirsdag den 14. januar 
kl.01:25 d b
kl. 08:41 d b u G M
kl. 19:25 d b t F x

Onsdag den 15. januar 
kl. 06.06 d b q j b
kl.13:03 d b t h X
kl. 15.16 d b p g Z
kl. 20.59 d b u S C

Torsdag den 16. januar 
kl. 05:52 d b p s Z
fuldmåne
kl. 14:00 d n – 
kl. 18:13 g Z t h X

Fredag den 17. januar 
kl. 07.25 f N r F x
kl. 08:09 d n u F x
kl. 08:16 d n p f N

Lørdag den 18. januar 
kl. 9:51 d n t S C

Søndag den 19. januar 
kl. 02:23 d m
kl. 09:55 d m p G M

Mandag den 20. januar 
kl. 04:51 s N
kl. 05:26 d m r j b
kl. 10:42 d m u g Z
kl. 21:55 d m r S C

Tirsdag den 21. januar 
kl. 13.43 d X
kl. 16:40 d X u s N

Onsdag den 22. januar 
kl. 00:22 d X p F x
kl. 12:53 d X t Æ Z
kl. 15:20 d X t j b
kl. 19:06 d X t g Z

Torsdag den 23. januar 
kl. 22:43 d C

Fredag den 24. januar 
kl. 05:56 d C u G M
kl. 06.19 d C t s N
kl. 15:57 f N u h X
kl. 20.43 d C r Æ Z
kl. 22:23 d C u j b

Lørdag den 25. januar 
kl. 12:56 f N t S C
kl. 14:42 d C q S C
kl. 14:55 d C t f N

Tryghed og familien synes at være i
fokus, hvis man lader sig påvirke af
energierne fra Månen og Jupiters mø-
de. Mønsteret fortsætter stort set om
aftenen med Månens samspil med
hhv. Solen, Saturn og Venus, hvor Sa-
turn tilsætter det hele et strøg af alvor
og ansvarlighed.

Når Venus befinder sig i Stenbukkens
tegn i et samspil med Saturn, hviler
der ro og stabilitet over tingene, hvil-
ket understøttes af en Månen i Tyren
samt samspillet mellem Sol og Venus i
Stenbukken.
Månens indtog i Tvillingerne om ef-
termiddagen kan naturligvis give en
vis flygtighed, men helhedsindtrykket
er overvejende ro og stabilitet. Månen
og Neptun i spænding kan dog svæk-
ke dømmekraften noget, hvilket i gi-
vet fald vil være mærkbart om afte-
nen.

Man vågner til en dag, hvor interesser
og aktiviteter kan gå i forskellige ret-
ninger, hvilket kan give en oplevelses-
rig søndag, indtil der sent om aftenen
falder ro over tingene. 

Ingen aspekter.

Med Månen i Krebsen med aspekt til
Neptun er der først og fremmest fo-
kus på følelser og nærhed. 
Om aftenen træder Uranus ind i dan-
sen med Månen, og det kan gøre nog-
le lidt eksplosive og hurtige på aftræk-
keren.

Humøret kan være højt, og begejst -
ring smitter let i dag, hvor Månen
spiller sammen med Jupiter, så for-
middagen bliver bestemt ikke kedelig.
Eftermiddagen har noget splittede
energier, temperamentet kan koge lidt
over hos nogen, mens andre bliver
smittet af den harmoni og forståelse,
de møder.
Om aftenen hviler der en vis ro og
harmoni over alle.

Der er nogen, der føler meget intenst,
når det er fuldmåne, hvilket får dem
til at anskue tingene på en noget an-
derledes måde end ellers.
Månens indtog i Løvens tegn kan jo
også påvirke nogen til at glemme ba-
gatellerne og se lidt stort på livet.
Venus i spænding til Mars kan måske
få andre til at føle skuffelse i forholdet
til deres partner, men det er altid en
god ide at se indad først.

Dagen vågner til en menu, beståen-
de af inspiration, kreativ og original
tænkning samt kommunikation,
som også kan være præget af følel-
sesladede og svingende stemninger,
alt sammen tidligt om morgenen.

Lørdagen kan være mærket af en vis
alvor. Afslappetheden og tilbøjelig-
heden til at skøjte let hen over evt.
problemer kolliderer noget med Sa-
turns mere seriøse tilgang til livet.

Nogle vil måske mærke en større føl-
somhed end ellers i dag, men døm-
mekraften kan også blive lidt sløret,
når Månen og Neptun kigger lige på
hinanden.

Når Solen går ind i Vandbæreren,
får dagen en anden og større dimen-
sion, end i Stenbukkens tegn. Må-
nen spiller i de tidlige morgentimer
sammen med Jupiter, så humøret fej-
ler ikke noget. 
Månen og Venus i positivt samspil
indbyder altid til harmoni parterne
imellem. Når de befinder sig hhv. i
Jomfruen og Stenbukken, får det he-
le et strøg af stabilitet og omtanke.

Fællesskab og parforhold er i fokus i
dag, hvor samværet kan sætte nye
ideer og eksperimenter i gang.

Månen i spænding til Uranus lige ef-
ter midnat giver altid en følelse af
rastløshed og utålmodighed, så må-
ske har du svært ved at sove. Dagen
kan være meget præget af følelses-
mæssige oplevelser, dels alvorlige,
dels begejstrede, men også skuffede
forventninger er på dagens menu-
kort.

Månen i Skorpionen giver altid dyb-
de og intensitet.

Intuition, modtagelighed, men næp-
pe logisk tænkning, er på menuen
fra morgenstunden, hvor også hu-
mørsvingninger og hurtige menings-
udvekslinger hører til dagens tema-
er. Sent om aftenen ser mange må-
ske mere lyst på tingene.

Merkurs spænding til Saturn indby-
der altid til grundighed i alle former
for kommunikation. Måne-Saturn
samt Måne-Merkur understreger
det alvorspræg, der er over denne
dag.

DAGLIGE ASPEKTER
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Søndag den 26. januar 
kl. 04:13 d V
kl. 11:03 d V t G M
kl. 15:23 d V r s N
kl. 19.58 d V u F x

Mandag den 27. januar 
kl. 16:52 d V r h X

Tirsdag den 28. januar 
kl. 06.04 d Z
kl. 12.37 d Z r G M
kl. 21:01 d Z t F x

Onsdag den 29. januar 
kl. 09:33 s N r F x
kl. 17:43 d Z r S C
kl. 17.47 d Z t h X

Torsdag den 30. januar 
kl. 05.33 d N
kl. 20:16 d N r F x
kl. 22:39 d N q s N
nymåne.

Fredag den 31. januar 
kl. 10:16 j b p Æ Z
kl. 15:29 f M
kl. 16.56 d N t S C
kl. 17:45 d N u h X
kl. 21:49 g Z stat.

FEBRUAR MÅNED
Lørdag den 1. februar 
kl. 04:44 d M
kl. 05:38 d M q f M
kl. 11:29 d M q G M

Søndag den 2. februar 
kl. 17:34 d M u S C

Så forlader vi det alvorsprægede og
ser mere lyst og optimistisk på sager-
ne, men Neptun-Måne forbindelsen
kan godt drille objektiviteten.

Månens samspil med Mars kan op-
leves af nogle som inspiration til
øget aktivitet og handling.

Med Månen i Stenbukken tænker vi
lidt mere over tingene, inden vi
handler, men helt undgå følelses- og
humørstemninger kan man næppe,
når Månen har armene ude efter
Neptun og Uranus.

En morgen med inspiration og lyst
til nye ting, når Sol og Uranus spil-
ler sammen, som regel til frem sent
på eftermiddagen. Her lægger Må-
nen og Saturn en dæmper på det he-
le, selv om Månens møde med Mars
sent på eftermiddagen nok skal sætte
gang i temperamentet. 

Trang til fornyelse og kolorit på til-
værelsen samt fokus på selvrealisa-
tion præger hele denne dag, som
slutter af med, at en ny måneperiode
indledes.

Jupiter står over for Pluto, og det
kan få nogle til at få øjnene op for
nye vinkler på tilværelsen.
Merkurs indgang og tilstedeværelse
i Fiskenes tegn kan give en noget
ukoncentreret og springende kom-
munikation.
Månens spænding til Saturn og posi-
tive samspil med Mars sætter det he-
le mere i perspektiv samt inspirerer
til øget aktivitet.
Venus bliver aktiv i Stenbukken sent
om aftenen og vil frem til begyndel-
sen af marts give daglige gøremål og
parforhold et præg af stabilitet og al-
vor.

Måne-Merkur sætter altid fokus på
kommunikation, men da de er i Fi-
skenes tegn, kan det blive en noget
springende en af slagsen. 
Midt på dagen mødes Månen og
Neptun og giver en større følsom-
hed, i det hele taget er de psykiske
antenner forstærket, når de to mø-
des.

Så længe Saturn befinder sig i Skor-
pionens tegn, bliver der ikke gået på
kompromis med ret meget, endsige
noget som helst, og det kan Månen i
Fiskenes tegn ikke ændre på. Dagens

aspekt mellem Månen og Saturn
kan bevirke ro og kontrol over tin-
gene.

Mandagen lægger op til inspiration
og spontanitet, der skal ske noget og
helst ikke noget kedeligt.

Når Månen og Venus er i spænding
til hinanden, skal forventningerne
ikke skrues for højt op, da der kan
komme skuffelser i forbindelse med
parforhold eller samvær med andre.
Senere på morgenstunden kan Må-
nen og Solen godt sætte lidt fut i feje-
møget.

Månen i Tyrens tegn har brug for
stabilitet og tryghed for at føle sig
veltilpas. Måne-Merkur giver inspi-
ration. Måne og Neptun kan få nog-
le til at være lidt fraværende og/eller
drømmende om aftenen.

Torsdagens aspekter er som en sam-
menkogt ret, hvor man smager på
de forskellige ingredienser, efterhån-
den som måltidet skrider frem. Da-
gens menu består af humør og be-
gejstring, mærkbare følelser, harmo-
ni og hygge, hvorimod der sent på
aftenen tilsyneladende kommer nog-
le uoverensstemmelser. 
Merkur stopper op i Fiskenes tegn
og tager en lille slapper.
Nogle kan blive lidt for alvorspræge-
de i dag, hvor Månen og Saturn kig-
ger hinanden an. Dybde og alvor
præger dagen. Kl. 19.44 går Månen
ind i Tvillingerne, som ser noget me-
re lyst på tilværelsen. 

Lørdagen skal åbenbart ikke gå med
at sidde stille med en god bog, der
indbydes til handlingsprægede akti-
viteter.

Mandag den 3. februar 
kl. 05:55 d x
kl. 22:17 d x q F x

Tirsdag den 4. februar 
kl. 05:40 d x t g Z
kl. 08:31 d x r s N

Onsdag den 5. februar 
kl. 10:46 d c
kl.16:39 d c r f M
kl. 18:50 d c r G M

Torsdag den 6. februar 
kl.08:35 d c r j b
kl.10:00 d c u Æ Z
kl. 13:13 d c u g Z
kl. 20:22 d c t s N
kl. 22:43 f M stat.

Fredag den 7. februar 
kl. 05:49 d c p S C
kl. 19:44 d v

Lørdag den 8. februar 
kl. 14:56 d v r F x
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Søndag den 9. februar 
kl. 12.42 d v u s N
kl. 22:08 d v u h X

Mandag den 10. februar 
kl. 07:33 d b
kl. 11.59 d b u f M
kl. 16:45 d b u G M

Tirsdag den 11. februar 
kl. 06:27 d b q j b
kl. 09:05 d b p Æ Z
kl. 15.20 d b p g Z
kl. 20.57 s N t S C

Onsdag den 12. februar 
kl. 06:09 d b u S C
kl. 11.51 d b t h X
kl. 20:15 d n

Torsdag den 13. februar 
kl. 04:30 f N
kl.16:19 d n u F x

Fredag den 14. februar 
kl.18:41 d n t S C

Lørdag den 15. februar 
kl. 00:53 d n p s N
fuldmåne kl. 03:05 s N u 
h x
kl. 08:25 d m
kl. 17:50 d m p G M
kl. 21:22 s N q f N

Søndag den 16. februar 
kl. 06:11 d m r j b
kl. 09:19 f N u h X
kl. 09:41 d m u Æ Z
kl. 20:08 d m u g Z

Mandag den 17. februar 
kl. 06:04 d m r S C
kl. 19:22 d X

Tirsdag den 18. februar 
kl. 15:00 d X p F x
kl. 16:18 d X t j b
kl. 18:59 s M
kl. 20:04 d X t Æ Z

Onsdag den 19. februar 
kl. 08:11 f N t S C
kl. 08:45 d X t g Z
kl. 15:13 d X u f N 
kl. 22:52 d X q h X

Torsdag den 20. februar 
kl. 04:33 d C
kl. 07:24 d C u s M
kl. 13:42 d C u G M

Fredag den 21. februar 
kl. 18:58 d C t f N
kl. 19:04 d C r g Z

Lørdag den 22. februar 
kl. 11:12 d V
kl. 18:15 d V t s M
kl. 20:02 d V t G M

Lørdagens tendenser fortsætter om
søndagen, hvor der dog er fokus på
fællesskab og samvær. Aspektet mel-
lem Månen og Mars kan få nogle til
at være lidt hurtige på aftrækkeren. 

De kommende tre dage står Månen i
Krebsen, hvilket øger følsomhed og
modtagelighed. I dagens samspil
med Neptun øges dette, og aspektet
til Merkur øger inspirationen og gi-
ver en hurtigere tankegang.

Følelsesmæssige oplevelser kan gå
begge veje, fra intensitet til jalousi og
skuffelser, hvilket aspektet mellem
Månen og Pluto kan forårsage. Ef-
termiddagen kan indbyde til hygge
og selskabelighed via Måne-Venus
aspektet, hvorimod Sol-Saturn spæn-
dingen midt på aftenen kan dæmpe
humøret lidt.

Ro og kontrol over tingene fra mor-
genstunden siger Månen og Saturn,
indtil temperamentet kan komme
lidt i kog ved middagstid ved hjælp
af Mars. Om aftenen går Månen ind
i Løven, hvorefter der handles efter
de store linjer indtil lørdag morgen,
hvor Månen går ind i Jomfruen.

Merkur – er – set fra Jorden – på til-
bagetog i Vandbæreren, og det er al-
drig en god idé at træffe store beslut-
ninger, når Merkur går baglæns.
Hen på eftermiddagen inviterer Må-
nen og Uranus til handling og helst
nogle spændende og usædvanlige af
slagsen.

Månen i Løven vil gerne se lidt stort
på tingene, mens Saturn i Skorpio-
nen trækker i den modsatte retning.

Månen har igen fuldendt en runde
og lyser stor og kuglerund.  Om
morgenen går den ind i Jomfruen og
bliver mere logisk og vil have orden
i tingene, men følelserne kan godt
spille dig et puds i dag, fordi Måne-
Neptun aspektet altid kan drille,
uanset tegnene, de står i. Sol-Mer-
kur kan give større bevidsthed og ef-
fektivitet i ord og handling på dette
sene tidspunkt af aftenen.

Månen og Jupiter lægger op til en in-
spirerende og charmerende dag med
dybde og intensitet i ord og handlin-
ger. Især kommunikationen kan gli-
de let og ubesværet i dag, og dagen
slutter i en harmonisk stemning.

Der hviler en vis ro og harmoni over
tingene fra morgenstunden, og det
er også udsigterne for hele dagen,
som slutter med Månens gang ind i
Vægten.

Månen er i Vægten, hvor den har
det bedst med fællesskab og harmo-
ni, men da Uranus også er på ba-
nen, kan der godt komme lidt uro
om eftermiddagen, hvor spændin-
gen til Jupiter også giver fart over
feltet. Om aftenen går Solen fra
Vandbæreren til Fiskenes tegn, dvs.
fra impulsivitet og afveksling til
drømme, fantasier og følelser. Sidst-
nævnte forstærkes af Månens spæn-
ding til Pluto, som kan give intense
følelsesmæssige oplevelser, men des-
værre også af den pinefulde slags. 

Når Merkur og Saturn har et sam-
spil, vil det altid dreje sig om at gøre
det ordentligt, uanset hvad det dre-
jer sig om, Månens spænding til Ve-
nus kan godt skuffe, hvis forvent-
ningerne har været skruet for højt
op.
Eftermiddagens aspekter mellem
Månen, Merkur og Mars sætter fo-
kus på samspillet mellem menne-
sker, især at det kan blive for impul-
sivt og temperamentsfuldt. Det gæl-
der om at holde hovedet koldt.

Månen i Skorpionen, der spiller po-
sitivt sammen med Solen, har at gø-
re med samvær med den tilføjelse, at
Skorpionen og Fiskenes tegn altid
tilføjer en dybere dimension til begi-
venhederne, hvilket aspektet til Nep-
tun jo kun forstærker.

Om aftenen kan aspektet mellem
Månen og Merkur bevirke, at nogle
bliver for følelsesbetonede og svin-
gende i humøret, mens Månens
aspekt til Venus i Stenbukken indby-
der til hyggeligt samvær, også selv
om Venus i Stenbukken kan være
svær at trække op.

Lørdagens aspekter mellem Månen i
Skytten og Solen i Fiskene bevirker
en vekslen mellem begejstring og
optimisme på den ene side og følel-
ser og fantasi på den anden side.
Nogle har det svært med deres om-
givelser hen under aften, hvor Må-
ne-Neptun ikke just fremmer klarhe-
den, tværtimod.
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Søndag den 23. februar 
kl. 05:26 d V u F x
kl. 19:11 s M q G M
kl. 21:04 d V r f N

Mandag den 24. februar 
kl. 10:25 d V r h X
kl. 14:50 d Z

Tirsdag den 25. februar 
kl. 05:50 g Z r S C
kl. 08:15 d Z t F x
kl. 08:23 d Z p j b
kl. 12:21 d Z q Æ Z

Onsdag den 26. februar 
kl. 05:08 d Z r S C
kl. 06:17 d Z q g Z
kl. 08:29 j b t F x
kl. 11:51 d Z t h X
kl. 15:55 d N

Torsdag den 27. februar 
kl. 08:54 d N r F x
kl. 21:01 d N q f N

Fredag den 28. februar 
kl. 05:11 d N t S C
kl. 11:55 d N u h X
kl. 15:01 f N stationær
kl.15:52 d M

MARTS MÅNED
Lørdag den 1. marts 
kl. 05.05 s M u j b 
kl. 08:44 d M u j b
kl. 09:00 d M q s M
nymåne
kl. 12:55 d M r Æ Z 
kl. 17:23 h stat.

Søndag den 2. marts 
kl. 05.37 d M u S C
kl. 12:04 d M r g Z
kl. 16:40 d x 
kl. 17:11 S stat.
kl. 21:03 g Z t h X

Mandag den 3. marts 
kl. 10:14 d x t j b
kl. 10:50 d x q F x
kl. 14:47 d x t Æ Z
kl. 20:15 s M r Æ Z

Tirsdag den 4. marts 
kl. 15:44 d x p h X
kl. 18:31 d x t g Z
kl. 20:12 d c

Det er bare med at komme tidligt ud
af sengen og få udnyttet dagens
aspekt mellem Månen og Uranus.
Der er fart over feltet - lad begej-
stringen smitte af på omgivelserne.
Aftenen er velegnet til at fordybe sig
i emner som drømme og indre liv,
hvilket Solen og Neptun medvirker
til, og aftenen kan sluttes af med at
få snakket om tingene.

Om formiddagen har Månen og
Mars fat i hinanden, og det giver in-
spiration til aktivitet og handling Ef-
termiddagen bliver mere rolig, når
Månen går ind i det strukturerede
Stenbukkens tegn.

Med Venus og Saturn i aspekt meget
tidligt om morgenen drejer det sig
om stabilitet og dybde. 
Resten af morgenen og formiddagen
er det påvirkningen fra Månen over
for Jupiter, som kan give for megen
fart på - det kan give den modsatte
effekt af det ønskede: foretag ikke de
store forandringer til morgen.
Eftermiddagen indbyder til at gå
dybt på det følelsesmæssige plan,
men det skal kombineres med Sten-
bukkens sans for det sikre i tilværel-
sen.

Tendenserne fra i går eftermiddags
fortsætter tilsat harmoni imellem
parterne.
Aspektet mellem Jupiter og Uranus
kan måske få nogle til at lægge større
planer, end de kan stå inde for.
Månen i Stenbukken i spænding til
Mars i Vægten er lidt en kamp om at
tilgodese alle parter.
Senere på eftermiddagen går Månen
fra det sikre og stabile Stenbukkens
tegn ind i det mere mentale og fri-
hedsbetonede Vandbærerens tegn.

Engang imellem skal man prøve no-
get nyt, skabe lidt afveksling, og da-
gens aspekter mellem Månen og
Uranus samt Månen og Merkur her
virker befordrende, dog skal man
passe på ikke at blive for impulsiv
og følelsesbetonet i sine udfoldelser.

Meget tidligt er der et vist alvors-
præg over tingene, hvis man lader
sig påvirke af Månen og Saturns
spænding til hinanden.Ved middags-
tid giver Måne-Mars forbindelsen
lyst til aktivitet og handling.
Merkur stopper op, inden den bliver
aktiv og går fremad igen, og Månen
går ind i drømmenes, følelsernes og
fantasiens tegn – Fiskene.

Lørdagens aspekter mellem Sol og
Uranus, Månen og Jupiter, Månen
og Solen samt Månen og Pluto sæt-
ter optimismen og humøret højt hele
dagen, dog kan Måne-Pluto aspektet
få nogle til at blive mere intense ved-
rørende følelsesmæssige anliggender
og dermed få nogle stærke oplevel-
ser.
Mars stopper op, mens Månen på-
begynder en ny runde.

Søndag formiddag hersker der en
vis ro og stabilitet, og med Saturn i
Skorpionen bliver der ikke gået på
kompromis med noget.
Månen og Venus tilsætter lidt hygge
og selskabelighed omkring middag.
Sidst på eftermiddagen går Månen
ind i Vædderen, hvor den huserer de
næste par dage, og Saturn stopper
op og tager en pause, inden den "går
tilbage" gennem Skorpionen. Sent
om aftenen kan der forekomme
skuffelser i forhold til partner eller
andre.

Der skal ske noget i dag, men pas
på, det kan også gå for stærkt og bli-
ve for overilet. Det gælder også på
det følelsesmæssige område, hvor
det intense kan blive afløst af det op-
slidende, krævende og jalousipræge-
de, medmindre du får tunet rigtigt
ind på problemets kerne, som Solen
og Pluto inviterer til.

Når Månen og Mars aspekterer hin-
anden, handles der på følelserne og
ikke på det rationelle.
Om aftenen kan Måne-Venus spæn-
dingen give nogle humørsvingnin-
ger.
Aftenen slutter med Månens indtog
i Tyrens tegn, så de næste par dage
er der dikteret en vis ro over hand-
lingerne.
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DAGLIGE ASPEKTER

Onsdag den 5. marts 
kl. 05:53 d c r G M
kl. 15:02 d c r j b
kl. 20:02 d c u Æ Z
kl. 22:03 g N

Torsdag den 6. marts 
kl. 08:17 d c t f N
kl. 11:42 j stat.
kl. 14:55 d c p S C

Fredag den 7. marts 
kl. 03:37 d v
kl. 05:45 d v u g N
kl. 14:11 d v t G M

Lørdag den 8. marts 
kl. 14:27 d v t s M
kl. 21:19 d v u f N

Søndag den 9. marts 
kl. 08:53 d v u h X
kl. 14:33 d b

Mandag den 10. marts 
kl. 11:37 d b q j b
kl. 13:05 d b t F x
kl. 17:16 d b p Æ Z

Månen har fat i Neptun, så det kan
være lidt svært at vågne til morgen.
Du vil hellere blive i din fjerne
drømmeverden. 
Om eftermiddagen, når Jupiter dan-
ner par med Månen, vil der være be-
hov for tryghed og nærhed, med
dem du er tæt på.
Om aftenen vil der herske ro og en
vis intensitet i samværet.
Senere bevæger Venus sig ind i
Vandbæreren, og endelig fri for
Stenbukkens struktur søger den nu
frihed og uafhængighed.

Fra morgenstunden er humøret
svingende og følelsesbetonet, da
Månen og Merkur er på kant med
hinanden. Kort før middag bliver Ju-
piter aktiv og nærværende, idet den
begynder at gå videre gennem Kreb-
sen.
Månen og Saturn i hhv. Tyren og
Skorpionen indbyder ikke til skæg
og ballade om eftermiddagen, så
den kan bruges til at arbejde - også
med sig selv.

Månen går ind i Tvillingerne om
natten og har et møde med Venus,
hvilket altid skaber harmoni, hvis
nogen bemærker det.
Om eftermiddagen kan Måne-Nep-
tun spændingen forårsage nogen for-
virring, så det er sikkert ikke det rig-
tige tidspunkt at træffe store beslut-
ninger på.

I eftermiddag kan der være nogle
gnidninger mellem dig og dine om-
givelser, da Månen er i spænding til
Solen. Skal du drøfte eller formidle
noget, så vent til midt på aftenen,
hvor kommunikationen synes at gå
rigtig godt.

Måne-Mars inviterer til aktivitet og
handling, men på fællesskabets præ-
misser. Om eftermiddagen går Må-
nen ind i følelsernes og familiens
tegn, Krebsen – så en dejlig efter-
middag i familiens skød..

Måne-Jupiter aspektet i formiddag
afføder begejstring, humor og nye
muligheder, og mødet med Uranus
ved middagstid giver behov for at få
luft under vingerne og følelsesmæs-
sig frihed. Da der er tale om en
spænding mellem Månen og Ura-
nus, kan det måske også føles som
en mindre frustration. Månen og
Pluto over for hinanden vil kunne
mærkes som mere intensitet på det
følelsesmæssige område.

Tirsdag den 11. marts 
kl. 07:14 f N t S C
kl. 08:11 d b u s M
kl. 13:29 d b u S C
kl. 20:50 d b t h X

Onsdag den 12. marts 
kl. 03:09 d n 
kl. 14:57 d n p g N

Torsdag den 13. marts 
kl. 22:15 s M u S C

Fredag den 14. marts
kl. 07:27 d n p f N
kl. 08:24 d n r h X
kl. 15.17 d m
kl. 17:17 f N u h X

Lørdag den 15. marts 
kl. 12:07 d m r j b
kl. 17:32 d m u Æ Z

Søndag den 16. marts 
kl. 12.36 d m r S C
kl. 18.08 d m p s M
fuldmåne

Mandag den 17. marts 
kl. 01:46 d X
kl. 22:03 d X t j b
kl. 22:17 d X u g N
kl. 23:24 f M

Tirsdag den 18. marts 
kl. 20.00 g N r F x

Merkur i spænding til Saturn bevir-
ker, at man gør sig ekstra umage
med sine ting, somme tider gør man
faktisk livet lidt mere besværligt for
sig selv, men Måne-Sol aspektet lø-
ser lidt op på det og inviterer til en
livlig dag.
Måne-Saturn i positiv forening giver
et behov for ro og kontrol over tin-
gene i eftermiddag uden for mange
omkring sig.
Måne-Mars spændingen afslutter da-
gen på en mere eksplosiv måde for
de implicerede.

Med Månen i Løven ses der på de
store linjer, og man hænger sig ikke i
detaljer.
Når Månen som her står over for
Venus, som bl.a. står for kærlighed
og parforhold samt hygge og selska-
belighed, skal man passe på ikke at
skrue forventningerne for højt op.

Dagen har ingen aspekter, og Sol-Sa-
turn ved 22-tiden slutter blot dagen
af roligt og velafbalanceret.

Dagen indledes med lidt humør-
svingninger, hvilket måske skyldes,
at nogen føler, de er bundet og ufri.
Om eftermiddagen ser det ud til, at
konversationen glider lettere, hvis
man lader sig påvirke af aspektet
mellem Merkur og Mars.

Trænges der til udvikling på det
hjemlige område, kan man lade sig
inspirere af Månen og Jupiters sam-
spil, hvorefter man senere kan tage
en dybsindig samtale på det følelses-
mæssige plan.

Månen har nu færdiggjort endnu en
runde og er nu nattens klareste lys.
Eftermiddagen begynder stille og ro-
ligt, men om aftenen ser det ud, som
om humøret kan svinge noget, må-
ske som følge af følelsesmæssig util-
fredshed.

Mandagen har ingen aspekter før
sent om aftenen, hvor månen dan-
ner en spænding til Jupiter, og et po-
sitivt aspekt til Venus. Førstnævnte
kan bevirke en vis overgearethed,
og sidstnævnte hygge og harmoni.

Ingen aspekter før aften, hvor Venus
danner et aspekt til Uranus, som
kan give en overraskende aften, hvis
man er sammen med andre.
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DAGLIGE ASPEKTER

Onsdag den 19. marts 
kl. 10:13 d C
kl. 13:41 d C u f M
kl. 21:10 d C u G M

Torsdag den 20. marts 
kl. 05:57 d C u j b
kl. 10:24 d C t g N
kl. 10:48 d C r Æ Z 
kl. 17:57 s x

Fredag den 21. marts 
kl. 16:39 d V
kl. 18:27 d V u s x

Lørdag den 22. marts 
kl. 13.36 d V u F x
kl. 20:03 d V r g N
kl. 21:16 f M q G M

Søndag den 23. marts 
kl. 11:40 d V r h X 
kl. 21:03 d Z

Mandag den 24. marts 
kl. 07:28 d Z r G M
kl. 10:56 d Z r f M
kl. 15:44 d Z p j b
kl. 17:26 d Z t F x
kl. 19:57 d Z q Æ Z

Tirsdag den 25. marts 
kl. 11:47 d Z r S C
kl. 13.35 d Z t h X
kl. 23:39 d N

Onsdag den 26. marts 
kl. 08:54 d N r s x
kl. 14:11 f M u j b
kl. 19:41 d N r F x

Torsdag den 27. marts 
kl. 08:52 d N q g N
kl. 13:20 d N t S C
kl. 14.13 d N u h X

Fredag den 28. marts 
kl. 01:10 d M
kl. 06:32 f M r Æ Z
kl. 11:27 d M q G M
kl. 19:42 d M u j b

Lørdag den 29. marts 
kl. 14:44 d M u S C
kl. 20:05 g N u h X
kl. 22:14 g N t S C

Søndag den 30. marts 
sommertid -  
kl. 03:54 d x
kl. 20:45 d x q s x 
nymåne

Mandag den 31. marts 
kl. 17:21 d x p h X
kl. 22:07 d x r g N

Er der sager, der skal fremlægges
mundtligt, så er eftermiddagen vel-
egnet, mens Månen danner aspekt
til Merkur.
Måne-Neptun kan give aftenen en
ekstra følelsesmæssig dybde.

Formiddagen kan byde på skuffelser,
især hvis man har sat forventninger-
ne for højt, eller også skyldes det en
større følsomhed end sædvanligt.
I dag går Solen ind i Vædderens
tegn, så skal der ske noget, slut med
drømmene.

Månen i Skytten samt positivt møde
med Solen: Nyd det, det kan blive
en dejlig dag med humor og optimis-
me.

Bliver man påvirket af Måne-Ura-
nus, kan der komme fart over feltet
om eftermiddagen.
Aftenen kan blive en romantisk og
dybsindig aften, hvor der måske kan
blive sat nogle ord på følelserne.

Måne-Mars aspekter kan være pro-
blematiske, for der handles tit på fø-
lelserne og ikke efter velovervejede
hensyn. 

Månen har en travl dag denne man-
dag, hvor den skal have møder med
mange planeter, hvorfor der er man-
ge menuforslag at vælge imellem.
Neptun kan gøre dig mere intuitiv,
følsom og sårbar, Merkur sætter ord
på følelserne, Jupiter kan give for
megen fart, Uranus gør nogle hurtig
på aftrækkeren, så det vil være klogt
at tælle til ti, og Stenbukkens indfly-
delse på Månen og Pluto kan bringe
de fleste ned på jorden igen.

Formiddagen ser meget stille og ro-
lig ud, hvor Månen og Saturn har et
lille møde.
Eftermiddagens spænding mellem
Månen og Mars får temperamentet
til at gnistre, medmindre Mars væl-
ger at tage hensyn til fællesskabet
med placeringen i Vægten.

Månen gik i aftes ind i Vandbære-
ren, så det korte møde med Solen i
Vædderen kan vel give en kortvarig
ekstra aktivitet.
Merkur og Jupiters positive møde
om eftermiddagen kan inspirere til
at få udvidet horisonten og kaste sig
over nye emner.
Månen og Uranus inspirerer også til
at have mod på det spændende og
usædvanlige.

Måne og Venus i Vandbæreren el-
sker begge frihed og uafhængighed,
men derfor kan der godt blive tid til
hygge og romantik. 
Det bliver lidt mere alvorligt om ef-
termiddagen med Saturn på banen,
og Mars tilsætter det hele lidt ekstra
fart og handling uden dog at gå over
gevind.

Merkur og Pluto mødes tidligt i dag,
hvilket bevirker, der ikke tages over-
fladisk på tingene, og dette fortsætter
op ad dagen, hvor Månen går hen
over Neptun, hvilket altid øger in-
tensiteten. Om aftenen kan der løs-
nes lidt på alvoren, når Månen og
Jupiter slår gækken løs.

Månen og Saturn i positivt møde
om eftermiddagen vil altid medføre
en vis alvor i foretagendet. Om afte-
nen er der fokus på parforhold og
fællesskab, mens Venus' spænding til
Saturn kan give en kurre på tråden.

Alle har sovet en time mindre, som-
mertiden er indtrådt, og det er lidt
symbolsk, at der også indledes en ny
månerunde i dag. Månens møde
med Solen inspirerer pudsigt nok
også til igangsættelse af nye projek-
ter, eller i det mindste handling og
aktivitet.

Dagen ser stille og rolig ud, indtil
sidst på eftermiddagen, hvor Månen
og Mars konfronteres med hinan-
den, hvilket godt kan få tempera-
mentet til at gnistre. Sent om aftenen
får Venus og Månen gemytterne til
at falde til ro, inden natten falder på.

Han var både frelser og for-
soner, og hans død er blevet
sammenlignet med Jesu død
på korset. De var begge me-
stre i tilgivelse. Mandela dø-
de i sit hjem i Johannesburg,
omgivet af venner og fami-
lie. Han sad 27 år i fængsel
for sin kamp imod apart-
heid, og han var leder af
ANC, som kæmpede imod
apartheid. 

Mandela blev født den 18. juli 1918 kl. 14.54 i Umtata.
Vi bringer en horoskopanalyse i næste nummer.

Nelson Mandela er gået over
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Karma og 
Karma-astrologi
Vita Storborg
185 sider, 198,00 kr.
Forlaget Uranus
En ny dansk bog om astro-
logi vil i disse tider vække
interesse. Denne er den
første dansk forfattede
bog alene om Måneknu-
dernes astrologi. Førhen
har vi haft Martin Schul-
mans og Donald Yotts vær-
ker om emnet med stærk
betoning af det karmiske
indhold, men nu har Vita
Storborg føjet sin version
til samlingen. Der er ingen
litteraturfortegnelse, da
bogen angiveligt omhand-
ler en tydningsform, forfat-
teren selv har udviklet over
en årrække.
Det særlige er for det

første, at Måneknude-ho-
roskopets opstilling på
computer gennemgås i de-
taljer med programmet Ar-
gus. For det andet, at Må-
neknudernes positioner
alene ses i relation til stjer-
netegn og ikke til huse. For
det tredje ses knuderne i
relation til både planeter
og op til en halv snes fiks-
stjerner i hvert tegn, hvil-
ket giver en rigdom af de-
taljer. I et omfattende ap-
pendiks med symbolik
nævnes i øvrigt de nye pla-
neter Eris og Ceres, som

forfatteren sælsomt nok og
uden argumentation har
fået til at herske i hhv. Jom-
fruen og Tyren.
Bogen er velskrevet i et

læseligt sprog og rummer
både terapeutisk erfaring
og energimæssige råd, som
angiveligt stammer fra kil-
der som Jes Berthelsen, Bob
Moore og Martinus. Den
astrologiske del ligger dog
stort set inden for rammer-
ne af den kendte, personli-
ge astrologi og burde ikke
forskrække nogen. Man
kan her hævde, at fremstil-
lingen alene bevæger sig
ind på den esoteriske astro-
logis indledende etape. Bo-
gen er uden tvivl beregnet
for søgende mennesker,
der leder efter en dybere
mening med tilværelsen,
og har som sådan fortjent
sin plads i reolen. –ch

Principles of Astrology
Tom Falvey
647 sider, 350 kr.
Eget forlag
Der ligger en stor ambition
bag denne mastodont af
en astrologibog. Som om-
slaget fortæller, går den ud
fra den tanke, at objektive
astronomiske cykler og pla-
neternes fysiske karakteri-
stika er parallelle med de-
res subjektive psykologiske
betydning.

Bogen indledes med et
afsnit, der simpelthen hed-
der ’Teori’. Her forklares
den basis, som bogens tyd-
ninger er bygget på. Den
fundamentale læresætning
er ’Som foroven, så forne-
den’. 
På samme måde, som

astronomer beskriver kos-
mos som et produkt af Big
Bang, og fysikere beskriver
spontane kvanteglimt som
ophav til naturlovene, ses
bevidstheden som et fæno-
men, der bygger på, men
overskrider det neurologi-
ske grundlag. 
På hvert niveau fra det

mindste til det største fin-
der bevidstheden sit ud-
tryk. Både solsystemet,
mennesket og atomet ses
som manifestationer af en
dybere underliggende ån-
delig virkelighed. 
Forfatteren bevæger sig

gennem modeller af uni-
verset, solsystemet og Zo-
diaken, og han diskuterer
sammenhængen mellem
naturvidenskab og astrolo-
gi, og forholdet mellem
skæbne og fri vilje. 
Ad den vej når han frem

til bogens hovedafsnit, en
tolkning af Solen, Månen
og planeterne i hvert tegn,
aspekter mellem samtlige
planeter inklusive kvinkun-
ser og halvsekstiler – kort
sagt en meget omfattende
gennemgang af hele astro-
logiens system. Undervejs
når forfatteren også at run-
de sammenhængen mel-
lem Månens faser og
aspekterne, betydningen
af retrograde planeters be-
vægelser og meget mere. 
Bogen slutter med et af-

snit om sammenhængen
mellem de ydre planeters
transitter og historiske
æraer, samt et afsnit om
mundan astrologi.
Der er tale om et værk,

som egner sig vældig godt
til studier og opslag, men
vil være krævende at læse i
sin helhed.
Vi får ikke meget at vide

om forfatteren, ud over at
han er født i Fiskenes tegn.
Heraf måske hans ønske
om at skabe en universel
forståelse af, hvordan al-
ting hænger sammen. 

Aase Kærgaard

Giv mens du vokser
Helen Eriksen
208 sider, 299,95 kr. (indb.),
Lindhardt og Ringhof
Bogens forfatter er ikke en
Helen ”Hvem som helst”.
Helen Eriksen har flere ud-
givelser bag sig, den sidste
er fra 2008 og hedder “For-
andringer spørger ikke om
lov”. Hun er uddannet
cand.psych. i 2009 og kun-
ne, inden hun var færdig-
uddannet, præsentere et
cv, der næsten kunne tage
pusten fra enhver.  Hun er
en af Danmarks mest popu-
lære foredragsholdere, og
Helen Eriksen (HE) har i
mere end 25 år arbejdet
med trivsel og forandringer
af organisationskulturen
på arbejdspladsen. Det
gælder både for offentlige
organisationer samt priva-
te virksomheder, som bl.a.
Novo Nordisk og Danfoss.

ANMELDELSER Redigeret af Karl Aage Jensen og Ellen Knudsen
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Hvem har ikke følt sig ud-
brændt efter en arbejds-
dag? Det er nok de færre-
ste, der kan benægte dette.
Denne bog, ”Giv mens du
vokser” med undertitlen”
fra travlhed til trivsel”,
handler om de psykologiske
samspil på en arbejdsplads.
Den handler også om at bli-
ve mere bevidst om egne og
andres reaktioner og vaner.
Således at vores liv ikke en-
der i en negativ spiral på ar-
bejdspladsen og i privatli-
vet. Det handler om at give,
samtidig med at du også
vokser som menneske.
I bogens første kapitel bli-

ver der givet et meget si-
gende billede på, hvordan
vi skal give og samtidig selv
vokse. HE kalder det ”frugt-
træ-strategien”. Frugttræer
giver frugt, samtidig med at
de selv vokser. 
Bogen igennem er der ek-

sempler på, hvordan vi age-
rer på arbejdspladsen, hvad
enten vi har ja- eller nej-
hatten på. Der er desuden
casestories fra det virkelige
erhvervsliv, og det gør bo-
gen meget levende, da no-
get af det teoretiske stof
kan virke tørt, men til gen-
gæld giver bogen en stor
troværdighed med referen-
cer til hvert kapitel.
En af de mere morsomme

episoder er, da HE ankom-
mer til en virksomhed i Tysk-
land. Hun har hjemmefra
fået at vide, at en sammen-
lægning af tre virksomhe-
der skal have et boost i mo-
tivation. Da hun ankommer
til virksomheden (lige under
finanskrisen), får hun stuk-
ket en anden opgave i 
hånden – nemlig afvikling.
Hvordan hun håndterer op-
lægget til denne opgave,
skal du som læser selv have
fornøjelsen af at læse – men
det får gang i smilerynker-
ne.
Bogen handler også om,

hvordan vi selv skal tage an-
svar for vores trivsel på ar-
bejdspladsen. Vi skal selv

blive bedre til at lytte til vo-
res egen mavefornemmelse
og ikke mindst de signaler,
vores krop udsender. Såle-
des at vi lige finder ud af,
om vi er glade eller har for
travlt og trænger til at gea-
re lidt ned. Mistrivsel på en
arbejdsplads kan ofte føre
til stress, men det handler
også om at stoppe op et
øjeblik og lytte til de andre.
I bogens sidste kapitel er

der forslag til forskellige
øvelser, som HE selv bruger i
sit arbejde, når hun får til
opgave at skabe bedre triv-
sel på arbejdspladsen.
Det er absolut en meget

givende bog, som alle kan
have gavn af at læse, og jeg
kunne ønske, denne bog
havde en fast plads i alle
virksomheder, så medarbej-
derne kunne læse i den ef-
ter behov. Den er fint op-
bygget, med et nyttigt no-
teapparat og et fyldestgø-
rende stikordsregister. 

Når ånderne banker på
Marzcia Techau
200 sider, 249 kr.
Rosinante
Marzcia Techau blev lands -
kendt, da hun tidligere på
året medvirkede i TV3’s 
serie ”Ånderne vender til-
bage”, og i bogen får vi
Marzcias egen historie, der
handler om, hvordan hun
opdagede, at den åndelige
verden ønskede at komme i
kontakt med hende.

Marzcia er født 24. juli
1971 i Ledøje. I hendes ho-
roskop er Månen i aspekt til
Neptun, hvilket er ensbety-
dende med, at hun er en
meget sensitiv person (HSP).
Det indebærer, at hun er
meget følsom over for san-
seindtryk og kan mærke
stemninger og energier om-
kring sig. Derudover er den
langsomme dværgplanet
Pluto eneste planet i jord -
elementet. Så det er fristen-
de at sige, at hun næsten
har direkte adgang til den
åndelige verden. Pluto re-
præsenterer blandt andet
det ukendte, som vi ikke
kan nå, hvis vi ikke slipper
identifikationen med det
personlige ego, hvilket
Marzcia til sidst gav efter
for, og hun arbejder i dag
som spirituelt medie.
Hun voksede op i et me-

get kærligt hjem omgivet af
mange forskellige dyr. Den-
ne daglige omgang og pas-
ning samt store kærlighed
til dyr, kan hun i dag anven-
de, når hun arbejder med
energierne.
Bogen med undertitlen

”Mit liv blandt engle og ån-
der” er en blanding mellem
Marzcias eget arbejde med
den åndelige verden, og en
faktuel bog om, hvad der
sker med hende, når hun ar-
bejder. I kapitlet ”Healende
hænder”, får vi et indblik i
hendes healingarbejde, der
er fulgt op med eksempler
fra hendes hverdag med kli-
enter. 
Det er en meget ærlig

bog, der også fortæller,
hvordan hun selv af og til
bliver drænet af sit arbejde.
Især de lange tv-optagelser
til ”Ånderne vender tilba-
ge”, hvor hun skulle holde
energien oppe i mange fle-
re timer, end hun normalt
plejer ved almindeligt kli-
entarbejde. En af optagel-
serne kostede hende en
langvarig influenza samt
hårtab.
Bogen er også en fin ind-

føring i forståelsen af den
åndelige verden samtidig
med, at vi aldrig slipper
jordforbindelsen i selskab
med Marzcia. Det er vigtigt
for hende at formidle sin vi-
den, og i sit efterskrift skri-
ver hun, at hun gerne vil un-
dervise andre faggrupper i,
hvordan vi påvirker hinan-
den følelses-, stemnings- og
energifeltmæssigt. Det kun-
ne eksempelvis være skole-
lærere, der også møder me-
get sensitive elever i deres
klasser.
Det er utroligt fristende

at sige, at bogen selvfølge-
lig er blevet til i samarbejde
med en ”Ghostwriter”, og i
dette tilfælde er valget fal-
det på Karen Seneca. Det er
en fascinerende og letlæst
bog, og samtidig en seriøs
bog, der egner sig til under-
visningsbrug på clairvoyan-
ceskolerne. Skal jeg komme
med en lille kritik, kunne
jeg have ønsket mig, at der
havde været indlagt en cd
eller blot et link, så man selv
kunne downloade de medi-
tationer, der er beskrevet i
bogen.  

Tænk og bliv rig
Napoleon Hill
394 sider, 399 kr.
SPHINX
Bogens forfatter blev født
26. oktober 1883 under me-
get fattige kår i USA, nær-
mere bestemt Virginia, der
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på det tidspunkt var præget
af analfabetisme.
Oliver Napoleon Hill (som

er hans fulde navn) kunne
imidlertid læse og fik som
12 årig en skrivemaskine.
Han begyndte at skrive for
de lokale provinsaviser, og
det førte ham videre til de
store magasiner.
Han fik en opgave, der

kom til at ændre hans liv ra-
dikalt i året 1908. Han skul-
le lave et interview med in-
dustrimagnaten Andrew
Carnegie, født i Skotland af
fattige forældre. Under in-
terviewet betror Carnegie
ham en hemmelighed, og
det er denne hemmelighed,
der førte til Hills  bog
”Think and Grow Rich”.
Med økonomisk bistand fra
Carnegie, udkom bogen
første gang i 1937 og er si-
den blevet den mest solgte
selvhjælpsbog i verden. Nu
er den kommet på dansk i
den oprindelige version og
med en fin oversættelse af
Hanne Steinicke.
Det er virkelig en fanta-

stisk bog, og den ligger til
grund for rigtig mange po-
pulære selvhjælpsbøger,
der er skrevet de seneste år.
Han brugte tyve år af sit liv
på at demonstrere den
”formel på succes”, som han
fik af Carnegie, og Hill op-
nåede at blive rådgiver for
to amerikanske præsiden-
ter: Wilson og Roosevelt.
Bogen bygger på 13 trin

til at opnå rigdom på alle
planer i tilværelsen, og
hvert kapitel har sit tema.
Kapitel otte er et af de vig-
tigste, og det hedder ”Ved-
holdenhed”. Det anbefales,
at når man læser bogen før-
ste gang, skal man læse det-
te kapitel 30 dage i træk og
efterfølgende mindst to
gange om året.
Det er fascinerende læs-

ning, en bog man aldrig bli-
ver helt færdig med. Der
bliver hele tiden på mange
forskellige måder spurgt

ind til: ”Hvad ønsker jeg
mig virkelig?”.
Er det første gang, man

læser bogen, ville jeg sprin-
ge alle noterne over, da der
er rigtig mange, og den kan
sagtens læses uden, uden at
det virker meningsforstyr-
rende. Ønsker man at gå
dybere, får man en oplevel-
se af det største værk inden
for kategorien ”selvudvik-
ling”. En bog, der skulle gi-
ves til denne generation af
unge mennesker, der skal
føre dette århundrede vide-
re. Denne anmeldelse skal
slutte med følgende citat af
Napoleon Hill, der døde 8.
november 1970: ”Alt hvad
sindet kan forestille sig og
tro på, kan det også opnå”.  

Energihealing
Ann Marie Chiasson
301 sider, 299 kr., (indb.)
Det Blå Hus
Bogens forfatter er ameri-
kaner, og hun er uddannet
læge. Ann Marie Chiasson
(AMC) begyndte at lære
energihealing, længe inden
hun startede på medicinstu-
diet. Hun har også en ud-
dannelse i holistisk medicin
fra Dr. Andrew Weils Center
for Integrative Medicine.
Hun er af den klare overbe-
visning, at kroppen er kilde
til visdom og information,
men vi udnytter ikke denne
viden. I sin private læge-
praksis anvender hun vest-
lig lægevidenskab med
energihealing.
Bogens undertitel er ”Så-

dan aktiverer du kroppens
visdom”, og AMC indfører
os i, hvordan hun opfatter
energilegemet. Der kan væ-
re tale om forskellige ter-
mer, såsom: energifeltet,
biofeltet eller det subtile le-
geme, der alle dækker over
det samme energisystem.
Hun beskriver kort de for-

skellige kulturers syn på
energilegemet. Den model,
der primært anvendes i ve-
sten, er en sammenblan-

ding af den traditionelle ki-
nesiske medicin, chakrasy-
stemet fra Indien og for-
skellige shamanistiske tradi-
tioner i form af den matrix,
de beskriver. Der er uddy-
bende litteraturhenvisnin-
ger bagerst i bogen – hvis
man vil vide mere om de
forskellige kulturers energi-
felter.
Bogen kan nærmest be-

tragtes som en opslagsbog i
energihealing. En bog om
hvordan almindelige men-
nesker kan lære at arbejde
med selvhealing. Der er en
fin pædagogisk indføring
til de enkelte øvelser, og de
er næsten systematisk sat
sammen. Man starter med
at rense kroppen og etable-
re jordforbindelse og mod-
tage energi, hvorefter man
kan bevæge sig op ad cha-
kraerne.  
Alle øvelserne bliver først

beskrevet. Herefter er der
en ”før du starter”, så en il-
lustration af øvelsen i sort/
hvid fotomontage og så sel-
ve øvelsen. Endvidere er der
praktiske råd, eksempelvis
ved graviditet. 
Det er helt igennem en

meget sober bog, skrevet i
et sprog, så alle kan følge
med. Det ville være ønske-
ligt, at bogen fandt vej til
det etablerede sundheds -
system, så vi stille og roligt
kan begynde at integrere
nyttig gammel viden med
en moderne lægevidenskab
– vi skal jo huske på, ”At
kroppen aldrig glemmer”. I
vores kultur går de fleste
med størstedelen af energi-
en i hovedet og ikke i krop-
pen, og det fører til ubalan-
ce i det autonome nervesy-
stem.  
Ved at praktisere øvelser-

ne i bogen, vil du med tiden
fremstå som et holistisk
menneske, der er nærvæ-
rende over for sine omgivel-
ser – og husk at healende
nærvær er kærlighed i
praksis.

Pilgrim i hjertet
Majbritte Ulrikkeholm
358 sider, 349,95 kr., 
Historia
Undertitlen lyder: ”Essays,
digte & fortællinger”
Bogen er optegnelser fra

et år i ”Sjælens Have”, som
forfatteren kalder både sin
egen have og det blom-
strende sted i det indre af
mennesket. På rejsen mø-
der vi hendes læremestre i
form af engle, der sender
budskaber til fortælleren
om de store forhold i livet.
Mennesker fra forfatterens
daglige liv optræder i bo-
gen og giver hende budska-
ber og sammenhænge.
Bogen er bygget op som

en almanak, og man finder
inspiration til alle årstider.
Vi bringer et tema om pil-
grimsrejser i næste nummer
af HOROSKOPET, hvor den-
ne bog vil udgøre et væ-
sentligt bidrag om den in-
dre pilgrimspejse.

Numerologi 
– tallenes magi
Annet Kofoed
156 sider, 199 kr., SphinX
En rigtig fin og god bog,
der virkelig fortjente en
genudgivelse. Nu er den
kommet i en ny udgave til
glæde for mange. Bogen in-

OMTALER
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deholder en kobling til
astrologien, idet tallene fra
1 til 9 kobles til planeterne.
Solen svarer til tallet 1, Må-
nen til nr. 2 osv. Dog ikke i
den rækkefølge, planeter-
nes afstand til Solen danner.
Annet Kofoed kommer
godt rundt om emnet, som
inkluderer fx parforhold,
bopæl, helbred, stærke/sva-
ge perioder. Også sammen-
hængen mellem tallene og
lykkesten er der blevet
plads til.

Ro
Klaus Kornø Rasmussen
147 sider, 249 kr.
Borgen (plus cd)
Her er en god bog om, hvor-
dan man overlever ro i en
verden, hvor alting går hur-
tigere og hurtigere. Bogen
minder os om, at ro er en
livsbetingelse, og den hand-
ler om mindfulness på en
helt-nede-på-jorden-måde.
Derfor er den anderledes,
og den indeholder en kritisk
gennemgang af den moder-
ne livsstil. Forfatteren vil ha-
ve os til at leve mere be-

vidst, både når det gælder
fravalg og tilvalg. Ro er et
værktøj til at ændre vaner.
En god bog med tilhørende
afspændings- og (guidet)
meditations-cd med lyd fra
syngeskåle.

Glem hvad andre tænker
Brené Brown
308 sider, 299 kr.
Borgen
Titlen siger det hele her.
Vær dig selv og glem, hvad
andre tænker. Omdrejnings-
punktet er sårbarhed – no-
get, som forfatteren kalder
mod, når vi ser det hos an-
dre – og utilstrækkelighed,
når vi ser det i os selv. I en
tid, hvor de fleste pisker af
sted og har store krav og
forventninger til sig selv, er
denne bog en øjenåbner og
en god manual til at hanke
op i sig selv. Brené Brown
har opstillet ti retningslinjer
for et autentisk liv. Eksem-
pelvis at opdyrke taknem-
melighed og at slippe ideen
om knaphed – at gøre op
med mangelmentaliteten.
Sårbarhed er ikke svag-

hed, men kan vendes til en
styrke, og det er meget vig-
tigt at give videre til vores
børn. I bogen finder vi et
helt kapitel om forældrerol-
len. Bogen er en kombina-
tion af forskning, erfaring
og hverdagshistorier. Og
læseren får både varme, hu-
mor og kærlige spark.

Humoro  skopet

Interview med den gamle Redacteur
- Hr. Redacteur, har De erfaring med utroskab?
- Ikke det fjerneste. Jeg er gift med mit arbejde,
og jeg hader utroskab!

- Hvorfor har De så skrevet stolpe op og ned om
det?

- Fordi ingen andre ville!
- Har De så også skrevet bøger om emnet?
- Det kan man godt sige!
- Hvad mener De?
- Jo, min bog handler bl.a. om sextiler, kvinne-
kunser, og så naturligvis hor-oskoper!

Streamer i USA
Dette stod der på den bagerste kofanger, den-
gang sagen om Clinton og Lewinsky nåede nær-
mest orgastiske højder:

If you haven’t had sex with the President, honk
your horn!
(Nobody ever honked!)

Pralende mester
En atletikudøver underholder ved en sammen-
komst med, at han som den første nogensinde
var indehaver af verdensrekorden i både læng-
despring, højdespring og tremeterspring. 

En kvinde i forsamlingen replicerede: – Årh, det
er da ingenting. Min mand lavede et sidespring
for 25 år siden, og jeg har ikke set noget til ham
endnu!

Polyamorøsitet for avancerede
Karina har fundet manden i sit liv, men boller al-
ligevel ved siden af. Det skyldes ganske enkelt, at
hun også mangler en mand i sit underliv. Det er
da godt nok utro-ligt.

Mellem venner
En mand ringede til sin ven og spurgte, om ven-
nen ville med til gruppesex den næste aften:
Vennen: Det lyder spændende, hvor mange bli-
ver vi?

Manden: Ja, hvis du tager din kone med, så bliver
vi tre!

Replik
- Hvad er det mest utro pulitiske parti, der har
eksisteret?

- Det er naturligvis Fremskridtspartiet!
- ???
- Jo, for med”lemmerne” benyttede enhver lej-
lighed til at komme frem med skridtet!

I utroskabens tegn



VÆDDEREN
21/3-20/4

2014 bliver et dejligt og spændende år,
hvor der sker en masse omkring dig.
De seneste år har budt på noget tu-
mult, men dette er et heldigt år. Du
må forvente forandringer, men det bli-
ver til det bedre. Sørg for, at du passer
på dig selv og din krop, så du får mere
ud af de muligheder, der viser sig for
dig.

Job og økonomi
Der vil igennem hele året være meget
stor fokus på dit job og din karriere.
Der er mulighed for store skift, det kan
være på dit nuværende arbejde, du får
nye opgaver eller flytter til en anden
lokalitet, men det kan også sagtens
være, at du finder på noget helt an-
det, du hellere vil lave. Selvom hele
året er meget gunstigt for dig, vil an-
den halvdel af året være specielt ex-
ceptionelt.
Der er ikke stor fokus på din økonomi,
for det går jo meget godt. Til trods for
dette, bør du alligevel holde lidt øje
med dit budget.

Kærlighed og hjemmet
Dit parforhold er harmonisk og godt,
og din partner gør dig glad. Det er og-
så her, du kan hente støtte og gode
råd, når det kommer til dine fremtidi-
ge karriereplaner. Er du single, så vil ti-
den fra juni måned byde på masser af
mulighed for flirt og romantik. Kærlig-
heden er nærmest en leg for dig, og
du hygger dig.
Er der projekter i din bolig, du gerne
vil have ordnet, så få det gjort inden
sommeren, herefter vil du bruge din
tid på andre ting.

Årets råd: Du vil ikke være i tvivl om
dine beslutninger, hvis du lytter til din
intuition og ikke tænker for meget.

TYREN
21/4-21/5

Arbejder du for tingene, vil du også
være i stand til at se virkelig gode re-
sultater. Ikke meget kommer af sig
selv, så sidder du og venter på, at no-
get sker, så bliver det et utilfredsstil-
lende år. Du arbejder ikke kun for
egen vindings skyld, du er også glad
for at hjælpe og gøre noget for andre.

Job og økonomi
Du kan få en flyvende start på 2014,
hvis du selv gør en indsats. Du forstår
at sælge dig selv, og du får stor succes
med de projekter, du starter. Du får
mest travlt i årets første halvdel, heref-
ter kan du læne dig lidt tilbage og ny-
de, at du har nået mange af dine mål.
Du når længst, hvis det du foretager
dig også er til gavn for andre, og der
er en mening med tingene. 
Økonomisk har du haft nogle gode år,
og dette bliver ikke et fokusområde i
år, men det ser ikke ud til, at du kom-
mer til at mangle penge.

Kærlighed og hjemmet
Familie og partner kan savne dig, da
du har meget travlt med job og karrie-
re først på året. Når du kommer til
sommeren, vil du dog mere end rode
bod på dette, og dit fokus vil være på
partner og bolig. Dit parforhold vil
blomstre, og det bliver bedre, end det
har været i mange år. Er du single, så
er der alle muligheder for et parfor-
hold, hvis du ønsker det. Det skal dog
udvikle sig langsomt.
Der er muligheder for en flytning i au-
gust eller september.

Årets råd: Du kan finde, at du bliver
mere interesseret i spirituelle emner,
og du vil gerne udfordres på det, du
tror på.

TVILLINGERNE
22/5-21/6

Igennem møde med nye, spændende
mennesker vil du lære sider af dig selv
at kende, som du faktisk ikke var klar
over, at du havde. Det kan også ske
gennem kurser eller studier af emner,
der interesserer dig. Du får mulighed
for at udvide dit netværk og din ven-
nekreds betydeligt, hvilket gavner dig.

Job og økonomi
Du kommer meget længere på jobbet
og i din karriere, når du arbejder sam-
men med andre. Ideerne flyver gen-
nem luften, og du vil føle dig udfor-
dret, på den gode måde. Andre men-
nesker inspirerer dig, men du har det
trods alt bedst, når du kan træffe dine
egne beslutninger. Brug dit netværk
og udvid det, det er kun til gavn. Mu-
lighed for et jobskifte viser sig, og det
vil medføre en lønstigning. Din part-
ner er også heldig, når det kommer til
penge, så det ser ud til, at I vil have lidt
ekstra at gøre godt med i år.

Kærlighed og hjemmet
Der er harmoni imellem dig og din
partner, og I har et nærmest indforstå-
et sprog, som andre vil misunde jer.
Selvom I begge får travlt, så vil I finde
måder, hvorpå I stadig får tid til hinan-
den. Er du single, så er du ikke til pjat
og hurtige affære. Der skal være dyb-
de og følelser involveret, ellers gider
du ikke rigtig involvere dig.
Når det kommer til din bolig, så er du
faktisk godt tilfreds, som tingene er
nu, men lidt sker der altid hos dig alli-
gevel.

Årets råd: Tag dig af dig selv, sund
mad og motion vil give dig god energi,
og forhindre diverse småskavanker. 
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KREBSEN
22/6-22/7

Du kan se frem til et godt år på alle
fronter, hvor tingene glider meget let-
tere for dig. Du vil opleve, at du får et
pusterum. Dette er også velfortjent,
da de seneste år ikke har været helt
nemme at komme igennem. Du må
dog arbejde på ikke at lade dig påvir-
ke helt så meget af andre mennesker.

Job og økonomi
Tingene går meget stærkt, og du kom-
mer til at træffe hurtige beslutninger
angående job og karriere. Det er ikke
altid, at du får tid til at tænke dig helt
så godt om, som du burde. Det er dog
en positiv periode, selvom du bliver
udfordret lidt på din tryghed. Hvis du
vover at miste fodfæstet et øjeblik, er
gevinsten der, lige til at høste. Du skal
selv være aktiv og handle. Fra august
vil du være heldig når det kommer til
økonomi og penge. Du får også lyst til
at bruge mange penge, men spar lidt
op.

Kærlighed og hjemmet
Udfordringer i dit parforhold kan let
se meget større ud, end de egentlig er,
men intet er kun sort eller hvidt. Hvis
du og din partner finder på noget
sjovt og aktivt, I kan foretage jer sam-
men, så vil I få mange skønne stunder.
Der er en særlig, dejlig tiltrækning
mellem dig og din partner. Er du sing-
le, kan du falde pladask for én. Du er
god til at gennemskue andre, men pas
alligevel på dig selv. 
Du kan udrette selv det mest utrolige i
din bolig, hvis du vil.

Årets råd: Lad være med at bekymre
dig så meget, tingene vil falde på
plads for dig næsten af sig selv.

LØVEN
23/7-23/8

Du vil i første halvdel af året bruge en
del tid på at tænke store tanker. Der
foregår en masse på det indre plan, og
du får brug for alenetid, så du kan få
styr på det hele. Herefter vil tingene
tage fart og lykkes for dig. Derfor er
det godt, at du forbereder dig, så du
får mest muligt ud af det. 

Job og økonomi
Året starter stille og roligt for dig, og
derved vil du få mulighed for at plan-
lægge og gøre dit hjemmearbejde, in-
den du efter sommeren kommer til at
kaste dig ud i nye, spændende projek-
ter. Der er mulighed for et nyt job, hvis
du ønsker dette. Du har nærmest alle
muligheder for at få succes med det,
du foretager dig. Fold dig endelig ud
og vis, hvad du kan, for din egen skyld.
Pengene kommer relativt let til dig,
men du bruger dem også, når du har
dem. Derfor bliver det lidt et år med
op- og nedture.

Kærlighed og hjemmet
Også når det kommer til parforhold og
kærlighed, får du en stille og rolig
start på året, og der venter ikke de sto-
re udfordringer. Du har mulighed for
at pleje dit parforhold ved at delagtig-
gøre din partner i dine tanker og be-
slutninger. I modsat fald kan du virke
noget fraværende. Hvis du ikke har en
partner, så vil sommeren vise sig fra sin
bedste og mest romantiske side og gi-
ve dig masser af muligheder. 
I din bolig får du hurtigt og effektivt
tingene ordnet.

Årets råd: Du vil virkelig nyde at kom-
me ud og rejse, så se om der ikke kan
blive en mulighed for det i år. 

JOMFRUEN
24/8-23/9

Spirituelle emner vil begynde at inter-
essere dig, men det vil du mærke stær-
kest i anden halvdel af året. Du søger
sammenhænge og mening med de
ting, der sker. Du drømmer store
drømme, og det er tilladt, for der er ik-
ke noget, der synes umuligt for dig.
Kan du først se det, kan du føre det ud
i livet.

Job og økonomi
Et godt samarbejde er vigtigt for dig,
og du kommer meget længere, når du
arbejder sammen med andre på fælles
projekter. Det er dog vigtigt, at du ik-
ke lader dig rive med og får sagt ja til
for meget, for så kommer du senere til
at ”trække i land”, og du vil miste en
vigtig tillid fra andre. Du skal i det he-
le tage passe lidt på din kommunika-
tion, andre kan opfatte dine råd som
kritik. Efter sommer får du virkelig
travlt på jobbet, så forbered dig på
dette. 
Ikke alle økonomiske beslutninger er
helt velgennemtænkte.

Kærlighed og hjemmet
Er du single og træt af det, så kan du
gøre noget ved det nu. Du kan tænke
for meget over tingene, men bruger
du i stedet din intuition, så vil du vide,
når du møder en, der er god for dig.
Har du en partner, kan der opstå mis-
forståelser mellem jer, men det vil ikke
sætte spor, hvis du blot sørger for, at få
dem ryddet af vejen hurtigt. Der er
kærlighed i jeres forhold.
Begynd ikke på de helt store projekter
i din bolig, tiden er bedst til planlæg-
ning.

Årets råd: Alt behøver ikke at være så
alvorligt, det er tilladt, at du har det
sjovt og slår dig lidt løs.
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VÆGTEN
24/9-23/10

Der er ingen tvivl om, at du kan få stor
succes i år. Du drømmer store drømme
og lægger ambitiøse planer, og du får
tingene til at ske. Du har masser af
energi, især i starten af året, så spild
ikke tiden, men gå efter det, du gerne
vil opnå. Du skal ikke stoppe op og
vente på andres godkendelse.

Job og økonomi
Ønsker du at få et nyt job eller at udvi-
de dine nuværende arbejdsopgaver, så
er det i første halvdel af året, du bør
gøre noget ved dette. Når du kommer
over sommeren, får du få spændende
projektopgaver, hvor du skal arbejde
sammen med andre, og dette vil du i
den grad nyde. Det er også her, du kan
lægge gode, fremtidige planer. Du kan
til tider tage lidt for meget på dig, og
så kniber det med at nå det hele.
Generelt er det ikke det bedste år for
dig, økonomisk. Læg derfor et budget
og brug ikke mere end du har.

Kærlighed og hjemmet
Det bliver ikke let at få parforholdet
og kærligheden til at fungere. Der
sker en masse omkring jer, som influe-
rer på, hvordan I har det sammen.
Uventede, udefrakommende påvirk-
ninger vil stresse jeres forhold. Sørger I
for at tale sammen om tingene, er
fleksible og giver hinanden frihed, så
vil I bestemt overkomme problemerne.
Er du single, vil du overraskende finde,
at du meget hurtigt befinder dig i et
fast forhold. Der er også mulighed for
mange kortere affærer.

Årets råd: Der kan komme uforudsete
udgifter vedrørende din bolig, så sørg
for at du spare lidt op, når du kan. 

SKORPIONEN
24/10-23/11

Du er seriøs og omhyggelig i alt, hvad
du foretager dig. Du har samtidig sto-
re ambitioner, og denne kombination
gør, at du vil få succes med de ting, du
kaster dig ud i. Til tider kan du være
lidt sortsynet, hvilket du bestemt ikke
har grund til, kast de begrænsende
tanker fra dig, de støtter dig ikke.

Job og økonomi
Når du til tider føler dig lidt fastlåst og
negativ, så hjælper det, hvis du kom-
mer lidt væk fra dine vante omgivel-
ser, især vil det give dig ny inspiration
at tage kortere kurser, noget efterud-
dannelse eller lignende. Er du stude-
rende, bliver det et godt år! Efter som-
meren kan du med held finde dig et
nyt job, hvis du er interesseret i dette.
Mulighederne vil være mange. Det
kan være svært for dig at vælge, og du
må tænke dig grundigt om.
Et jobskifte vil være godt for din øko-
nomi, da det giver flere penge. 

Kærlighed og hjemmet
Du nyder dit liv som single, og det er
ikke hvem som helst, der kan lave om
på denne status. Der skal noget gan-
ske særligt til, før du lader dig friste til
et langvarigt forhold. Har du en part-
ner, vil I nyde at være fælles om pro-
jekter, samtidig er det godt for jeres
forhold, hvis I rejser sammen. Ellers
sker der ikke det helt store, og til tider
kan du glemme din partner, hvilket ik-
ke er godt.
Du vil nyde at forskønne din bolig med
nye farver og tilbehør.

Årets råd: Selvom du ikke altid har lyst
til at være social, vil det gøre dig godt
at komme ud og få nye input. 

SKYTTEN
24/11-21/12

Da du holder af at rejse og opleve nye
ting, så bliver det et dejligt år for dig.
Det kan både være direkte rejser, men
også rejser på det indre plan, det at
udvide din horisont og tænke nye tan-
ker. Hvis du er studerende, eller på-
tænker efteruddannelse og kurser, vil
året blive særlig gunstigt.

Job og økonomi
Du vil ikke opleve de helt store foran-
dringer på dit job, medmindre du be-
gynder at lære noget nyt, hvilket i så
fald vil åbne nye døre. Du vil langt hel-
lere bruge din tid på din partner, fami-
lien og boligen frem for på jobbet. Der
vil opstå muligheder, men det er lige
så meget op til dig selv at skabe dem.
Har du ikke lyst til forandring, så vil du
hygge dig med tingene, som de er. 
Du oplever økonomisk fremgang, især
først på året. Du får lyst til at spendere
det, du har i overskud, men gem lidt til
en rejse senere på året.

Kærlighed og hjemmet
Et stærkt og harmonisk parforhold
skaber et godt fundament. Du og din
partner er gode til at arbejde sammen
og nå til enighed, derfor kan I også
med held kaste jer ud i nye projekter i
jeres bolig. Aftaler I på forhånd, hvor-
dan tingene skal være, får I succes. Tin-
gene kan dog tage lidt længere tid
end først planlagt.
Er du ikke i et forhold, er der mange
muligheder for flirt og romantik. Hvis
du ønsker noget seriøst, skal du dog
kæmpe lidt mere for det.

Årets råd: Afslut først igangværende
projekter, inden du starter på noget
nyt. Det skaber bedre resultater. 
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STENBUKKEN
22/12-20/1

Et meget socialt år venter, men du er
ikke til pjat og ligegyldige konversa-
tioner, der skal være udfordring og
substans i samtalerne med andre. Du
møder spændende mennesker, og de
vil udvide din horisont. Du er god til at
være sammen med andre og derfor
meget vellidt. Du opfanger let stem-
ninger og følelser. 

Job og økonomi
Du er ikke bange for at arbejde hårdt,
og det giver fantastiske resultater. Du
kan godt hæve overliggeren lidt og
være mere optimistisk, når det kom-
mer til dine drømme og de nye mål, du
sætter dig. Du er meget realistisk, og
det lægger faktisk bånd på dig. Du
kommer til at stå over for nogle valg,
men det bliver af den positive slags, så
du kan godt glæde dig. Du har en god
evne til at gennemskue selv svære ud-
fordringer.
Især fra anden halvdel af året vil du
opleve økonomisk fremgang. Du er
heldigere end ellers. 

Kærlighed og hjemmet
Du får ikke meget tid til at slappe af,
da der sker en masse på hjemmefron-
ten både i din bolig og med familien.
Sørg for, at du indimellem også får
slappet lidt af, så du ikke brænder ud.
Det er også vigtigt, at du planlægger
tid sammen med din partner, så I hol-
der romantikken og passionen i live.
Der er nemlig mulighed for romanti-
ske øjeblikke. Hvis du er single, så vil
især første halvdel af året blive meget
spændende, hvis du er udadvendt og
social.

Årets råd: Påtænker du at flytte, så er
der spændende muligheder for dette,
og det kan ske meget hurtigt. 

VANDBÆREREN
21/1-19/2

At nå dine mål tager lidt længere tid
for dig i år, men arbejder du seriøst
imod det, du gerne vil opnå, så vil de
gode resultater vise sig. Du må være
grundig og sørge for, at dine opgaver
bliver udført hurtigt og korrekt. Find
eventuelt en mentor, som kan hjælpe
og vejlede dig igennem året.

Job og økonomi
Du vil være i stand til at høste, hvad du
sår igennem året, så en seriøs og mål-
rettet arbejdsindsats vil også give go-
de resultater. Du har stor mulighed for
at få succes med det, du laver. Derfor
kan du også finde dig et nyt job, hvis
det er det, du gerne vil. Dit job virker
generelt inspirerende på dig og giver
dig god energi, men til tider kan du
være noget utålmodig. 
Når det kommer til penge og økono-
mi, så har du nærmest en 6. sans, der-
for bør du også lytte til din intuition
og ikke lade dig fange af dårlige til-
bud.

Kærlighed og hjemmet
Du og din partner trives virkelig i hin-
andens selskab, derfor bør I også finde
tid i jeres ellers travle kalendere til at
opleve noget sammen. Det kan være
sociale arrangementer, dem kan der
blive mange af, rejser eller en hyggelig
middag, hvor I får snakket sammen. Er
du single bliver anden halvdel af året
mest spændende. Her går du nemlig
ind i en lang periode, der byder på
masser af mulighed for romantik og
parforhold. Det bliver bestemt ikke ke-
deligt.

Årets råd: Tag dig tid til at nyde din
hverdag, det er tit i de små ting, du vil
finde stor glæde. 

FISKENE
20/2-20/3

Det er virkelig let for dig at engagere
dig i opgaver og projekter, som du fin-
der sjove og interessante. Du kan dog
gøre næsten alt spændende, hvis du
vil, hvilket gør dit arbejde til en leg.
Du er særlig sensitiv, og det bekymrer
dig, hvis andre omkring dig ikke har
det godt, du er derfor en god ven og
kollega.

Job og økonomi
Nye, spændende opgaver eller mere
ansvar i det daglige, mulighederne er
mange i år. Du kan også skifte job,
hvilket vil give dig mere i løn. Det er
dog mest sandsynligt, at du bliver,
hvor du er, for nuværende. Det du ar-
bejder hen i mod og lægger din energi
i, vil du i de næste mange år være i
stand til at nyde gavn af. Føler du, at
du har mangler, så få gjort noget ved
det nu. Du kommer godt ud af det
med dine kollegaer, og det betyder
meget for dig. Din økonomi ser ganske
fin ud, du mangler ikke noget.

Kærlighed og hjemmet
Selvom du kan opleve nogle op- og
nedture i dit parforhold, er den grund-
læggende undertone positiv. Diskus-
sioner omkring økonomi kan forekom-
me, og her er det vigtigt, at I finder ud
af en fælles strategi. Det er faktisk mu-
ligt, at I kan foretage jer noget hygge-
ligt og sjovt sammen, uden at det be-
høver at koste mange penge. Er du
single, kan du i perioder komme til at
kede dig, da der ikke er de helt store
romantiske muligheder, de vil dog
komme.

Årets råd: Læg planer for de næste år,
når det kommer til karriere og job. Du
vil opleve stor fremgang og succes. 
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AstrologiHuset
Teglværksgade 37, 4th, 2100 København Ø
Tlf. 36 45 05 45 · Fax 36 45 05 52 · e-mail: astrologi@astrologihuset.dk · www.astrologihuset.dk

Lykken går aldrig
af mode
Et kinesisk horoskoparmbånd er i virke-
ligheden en lille kinesisk horoskop-
amulet. Det består af 12 kinesiske dyr
med hver deres særlige egenskaber.
Horoskoparmbåndet afspejler den
astrologiske virkelighed, at vi rummer
aspekter af alle 12 indflydelser i os.
Igennem tusinder af år har disse 12 dyr
i armbåndet, skabt i jade eller porce-
læn, været brugt som beskyttelse mod
udefra kommende kræfter og til at op-
retholde balance i glæde, velstand, hel-
se og lykke.
Armbåndene er af ægte materialer og
samlet i hånden. De opleves af mange
som værende i besiddelse af healende
egenskaber.
Se de mange forskellige armbånd på
www.astroshop.dk

Kinesiske armbånd:
30% rabat på to kategorier 
med store sorte og 
store farvede dyr.

Anti-stress armbånd - Gul Kvarts
Pris kr. 300,00

Kinesisk Horoskop-armbånd (musselmalede)
Pris kr. 598,00

Kinesisk Horoskop-armbånd (sorte, små dyr)
Pris kr. 598,00

Kinesisk Horoskop-armbånd (store hvide)
Pris kr. 598,00

Kinesisk Horoskop-armbånd (store kongeblå)
Pris kr. 598,00

Anti-stress armbånd - Nefrit-Jade
Pris kr. 300,00

Europæisk Horoskop-armbånd
Pris kr. 598,00

Kinesisk Horoskop-armbånd (hvide, små dyr)
Pris kr. 598,00
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Fødselsdagsbogen
Barnet glæder sig til sin
fødselsdag og drømmer
hele natten inden om ti
nøgler og elleve døre.
Hvad er der mon bag den
sidste dør?

Søster/brorbogen
En god bog til den nybagte
storesøster eller storebror,
der på pædagogisk måde
fortæller barnet om den
nye situation.

Dinosaurbogen
Barnet kommer på en
spændende tur til dino-
 saurernes land sammen
med en énhjørning.

Bondegårdseventyr
Dyrene på gården er i op-
rør. Der er noget helt galt.
Hanen har gemt sig. Hvor-
for er hanen så vigtig?
Som mesterdetektiv løser
barnet denne gåde.

Cirkusbogen
Cirkus kommer til byen. 
Et spændende optog. 
Barnet hjælper med forbe-
redelserne og flyver en tur
i helikopter, kører brand-
bil m.m.

Svanebogen
Barnet kommer en tur
med en svane og en prin-
sesse for at lede efter en
alf, der er blevet væk.

Rumbogen
Barnet bliver mødt af
venlige rumvæsener og
besøger andre børn på
en fremmed planet.

Zoobogen
Barnet kommer en tur i
Zoo. Der tælles dyr – op 
til 10. Der købes slik, le-
ges og meget mere. 
En sød bog til de mindre
børn.

Juleevangeliet
Barnet får på en god måde
fortalt selve juleevangeliet.
Barnet er med i bogen, men
indgår ikke i selve historien
om jule  evangeliet.

Et rigtigt eventyr!
Bestil en bog til dit barn med navn, alder og andre personlige oplysninger, og se dit barn blive 
hovedperson med dets eget navn i et rigtigt eventyr. Fås på syv forskellige sprog.

Pris kr. 199,–

Tillæg:
Dit barns horoskop

Få en flot horoskop–tegning
og en tydning af Solen, 
Månen og Ascendanten.

Samlet pris kr. 289,–
for eventyr og horoskop

Der påregnes et leveringsgebyr på 40 kr.

AstrologiHuset
Teglværksgade 374, 2100 København Ø
Tlf. 36 45 05 45 
e–mail: astrologi@astrologihuset.dk
www.astrologihuset.dk

Den perfekte gave

Bogen til det nyfødte barn med den
allerførste godnathistorie. Alle de
kendte data fra fødslen såsom vægt,
længde, tidspunkt, dato, hospital m.v.
indgår også i bogen. 
En dåbsgave der ikke findes magen til.

Babybogen
– nu også til piger

Juleønsket
Grønland og julemanden
får en særlig gæst, når bar-
net får opfyldt sit højeste
ønske – at besøge og hjæl-
pe julemanden.

Der kommer hele tiden nyheder.
se www.astrologihuset.dk


