
Kom og se det nye museum

I forbindelse med den ordinære
generalforsamling den 24/4-
2003 kunne museet byde
velkommen i det nye lokale.

Af Benja Frederiksen

Så skete det endelig. Museet er
blevet genetableret. Vi har fået
et dejligt lille lokale med en
hyggelig udsigt til en blomster-
fyldt altan. Arealmæssigt har vi
desværre fået mindre plads end
i Valby, men vi synes det har
været en spændende opgave at
indrette det nye lokale helt fra
bunden.

I den forbindelse blev vi
begavet med to flotte
donationer. Næstformanden
Karl Aage Jensen forærede os
nye reoler, bestyrelsesmedlem-
merne Ella Marie og Mikael
Mårtensson et nyt opbevarings-
skab. Vi takker mange gange
for disse flotte og hårdt
tiltrængte gaver.

Indretningen af museet er
blevet mere brugervenligt med
bl.a. en gruppering af bøgerne i
forskellige astrologiske emner,
for eksempel esoterisk,
medicinsk, indisk samt
forskningsbøger. Desuden har
vi etableret en historisk
opstilling af forenings- og
kioskblade.

Under opstillingen af bøgerne
dukkede der nogle ret unikke
eksemplar frem. Det kan
nævnes at Museet har et
eksemplarer af en af Danmarks
første astrologibøger der
udkom i 1934: ”Esoterisk
astrologi og symbolik” skrevet
af Ove Rosmon, skænket af en
anden unik astrolog nemlig den
nu afdøde Liselotte Mann.

Og er man interesseret i
astrologien fra dens begyn-
delse, har vi forskellige udgaver
af Ptolemæus’ astrologiske
værk ”Tretrabiblos”.

Desværre kan vi endnu ikke
udlåne bøgerne, men
medlemmerne er altid
velkomne til at bese dem i
åbningstiden.

Det nye museum har allerede
været godt besøgt med blandt
andet gæster fra Østrig,
Sverige og Polen.

Astrologisk videnskab

Kunne du tænke dig at arbejde
videnskabeligt med dine
astrologiske resultater, så kig
under ”Forskning” på vores
hjemmeside. Vi kan også
anbefale tidsskriftet ”Cornelius”.

Og du er altid velkommen til at
henvende dig til Astrologisk
Museum.

 Udgivet af Astrologisk Museum No.  2   15.07.2003     side 1:3

Astrologisk Museums horoskop
3. feb 1999 kl: 13:00, Valby



Christian IV i astrologiens tegn

- en midnatsrundvisning i Rundetaarn

Af Gilbert Tjørnum

Fredag den 13. juni og lørdag
den 14. juni klokken 23:00
åbnede Rundetaarn dørene op
for en anderledes
midnatsrundvisning.

På Rundetårns internetside
(www.rundetaarn.dk) kan man
for tiden læse bl.a. følgende:

citat:

  ”Det tidlige forår 1577 …. var
tiden, hvor Kong Frederik II og
Dronning Sofie ventede deres
tredje barn. Forhåbningerne om, at
den længeventede tronfølger var
på vej, var store, og fik rygterne til
at svirre.

Endelig om eftermiddagen den 12.
april fødtes Danmarks kommende
konge, Christian IV
(1577-1648). Efter anmodning fra
Kong Frederik II. havde
astronomen Tycho Brahe to dage
forinden lagt et horoskop over
Christian IV. …….

Midnatsundervisningen fortæller to
historier, dels om Christians IV’s
liv, og dels om samtidens
videnskabssyn.

Rundvisningen udføres af tre
etnologistuderende ved
Københavns Universitet og varer
ca. 1 time.”

Citat slut.

Bent Mogensen, medlem af
Astrologisk Museumsforenings
bestyrelse, havde mulighed for
at deltage i den anderledes
midnats-rundvisning lørdag den
14/6 2003 kl. 23 og har oplyst,
at de 3 etnologistuderende
havde tilrettelagt en virkelig
interessant og spændende
rundvisning op igennem
Rundetårn, men selvfølgelig
mest med områder vedrørende
Chr. IV.

Efter Rundvisningen spurgte
Bent Mogensen, hvorfor de ikke
havde nævnt, at Tycho Brahe
ikke brugte kikkert, hvortil der
blev svaret, at de havde set en
tegning, hvor han stod med en
kikkert foran det ene øje. Bent
Mogensen oplyste, at Tycho
Brahe ikke havde kikkert, da
han døde i 1601, og kikkerten
først blev opfundet i 1609. ----

Men måske er det billedet af
Chr. IV med kikkerten for det
ene øje, som de 3
etnologistuderende husker - og
ikke Tycho Brahe.

Med hensyn til Rundetårns
orientering (nævnt foran):

  ”Efter anmodning fra Kong
Frederik 2. havde astronomen
Tycho Brahe to dage forinden lagt
et horoskop over Chr. IV”

kan jeg oplyse, at det er forkert.
For at opstille et horoskop skal
man bruge både dagen og
tidspunktet for fødslen, -----
og det har man ikke 2 dage
før fødslen !!!

Udgivet af Astrologisk Museum No.  2   15.07.2003     side 2:3

Kong Christian IV

Tycho Brahes berømte horoskop for
Kong Christian IV



Klenodie til museet

Af formanden Gilbert Tjørnum

Museet har heldigvis fået
doneret en hel del bøger m.v.,
og det siger vi tusind tak for.
Der er værdifulde ting imellem.

Den 5/6 2003 fik vi et yderligere
klenodie til Museet, idet Ella-
Marie og Mikael Mårtensson
donerede et kassettebånd.

Kassettebåndet indeholder et
radioprogram fra den 15/3
1970: ”Portræt af en astrolog”,
hvor Kjeld Hansen og Johan
Kreûtzmann tegner et billede af
psykoanalytikeren og
astrologen Irene Christensen.

Det er det allerførste
kassettebånd, hvor vi kan høre
Irene Christensen fortælle om
astrologien.
Ella-Marie Mårtensson hjalp
Irene Christensen i den sidste
tid, hun levede ( hun døde i
1976), og Ella-Marie fik dette
kassettebånd foræret af

Astrologen Finn Thorsen den
15/11 1984. Finn Thorsen hjalp
Irene Christensen med
horoskoptegninger og artikler til
bladet ”Stjernerne” gennem
mange år.

Og nu er båndet altså doneret til
Astrologisk Museum, hvilket vi
siger tusind tak for.

Hvis andre skulle være i
besiddelse af kassette- eller
videobånd med astrologisk
indhold, er Museet meget
interesseret i at modtage en
kopi.

Ny bog – udkom juni 2003

”Den ukendte Tycho Brahe” af
Torkil Morsing, 116 sider
Pris: 178,- kr.

Kan blandt andet købes i
Astrologihusets information.

Informationstjenesten

Besøg informationstjenesten på
vores hjemmeside, hvis du har
spørgsmål vedrørende
astrologi.
Betjenes fortiden af bestyrelses-
medlem Ann C. Rosenqvist

KOM OG SE
Vores kæmpe store radering

  ( 83 cm)

Nadveren af Leonardo da
Vinci, der gav apostlene
dyrekredstegnenes
karaktertræk.

Både billede  og ramme er
doneret af Bent Mogensen.

Astrologisk Museum siger
hjertelig tak.
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Medlemskab af Astrologisk Museum
koster kun 375,- om året og giver
gratis adgang til museets samlinger og
bibliotek samt gratis abonnement på
tidsskriftet CORNELIUS

Besøg vores hjemmeside
www.astrologimuseum.dk

Museet har åbent første torsdag i hver
måned kl. 16-19,
eventuelt efter nærmere aftale.
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