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Nyhedsbrevet handler denne gang udelukkende om astrologiprogrammet PCA-ARGUS.
Astrologiprogrammet er det mest benyttede herhjemme og museet får tit henvendelse om brugen af
programmet. Bl.a. har museet fået følgende spørgsmål:

I Argus kan man under menuen Tilpasning / Siderisk Zodiak vælge
mellem forskellige zodiakindstillinger. Hvad betyder alle disse betegnelser ?

Vi har bedt den indiske astrologi-ekspert Annemette Pedersen om en kort forklaring.

Hvor starter Zodiakken ?
I astrologiprogrammet PCA-ARGUS, er der et menupunkt kaldet ”Siderisk Zodiak”. Herunder kan
man vælge mellem en række gradtal med tilhørende navne, såsom Lahiri, Krishnamurti, Raman
osv.. Gilbert Tjørnum har bedt mig skrive lidt om, hvad dette betyder, og her følger så en kort
forklaring.

Af Annemette Pedersen

Ordet ”Zodiak” står for
Dyrekreds, og denne indeholder
som bekendt de 12 tegn, hver
af 30 graders størrelse. I PCA-
ARGUS kan man vælge, om
man vil arbejde med en tropisk
Zodiak eller med en ud af flere
sideriske Zodiakker.

I den vestlige astrologi

anvender vi normalt den
tropiske Zodiak. Det vil sige, at
vi lader forårspunktet (=0 grader
Vædder) følge årstiderne,
sådan at Solen altid går i 0
Vædder, når vi har
forårsjævndøgn. Forårspunktet
er ikke fastsat til
at befinde sig et bestemt sted i
forhold til stjernehimmelen,

men fastsættes til hvert år
at være der, hvor Ekliptika
(Solens bane) om foråret
skærer Jordens ækvator. Pga.
Jordens præcession (spin
omkring egen akse) flytter
dette punkt  sig retrogradt
gennem Zodiakken med ca. 50
buesekunder om året. Punktet 0
grader Vædder i den tropiske
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Zodiak peger dermed ikke det
samme sted ud i
stjernehimmelen altid.

For knap 2000 år siden pegede
forårs-punktet i den tropiske
Zodiak på starten af stjerne-
billedet Vædderen, men i dag
har forårspunktet flyttet sig
retrogradt så langt tilbage, at
det nu befinder sig et sted i
stjernebilledet Fiskene.
Forårspunktet har en cyklus på
ca. 26.000 år, og det er denne
cyklus, der giver anledning til, at
vi taler om forskellige tidsaldre –
f.eks. at i vi dag befinder os i
Fiskenes tidsalder, og er på vej
mod Vandbærerens tidsalder.

I indisk astrologi lader man
forårspunktet stå i forhold til
stjernehimmelen. Der findes
forskellige skoler, opkaldt efter
forskellige astrologer, men
fælles for dem alle er, at
forårspunktet på et eller andet
tidspunkt – de fleste for knap
2000 år siden – er blevet fastsat
til at befinde sig et bestemt sted
i forhold til stjernehimmelen, og
det flyttes ikke med årstiderne,
som det gør i den vestlige
astrologi.

Når man som inderne arbejder
med et fastsat forårspunkt,
kaldes det ”siderisk Zodiak”,
og når man i Vesten arbejder
med et forårspunkt der følger
årstiderne, kaldes det ”tropisk
Zodiak”. (For en ordens skyld
skal nævnes, at der også er
enkelte vestlige astrologer, der
arbejder med en siderisk
Zodiak.)

Valgmulighederne i PCA-
ARGUS er udtryk for, hvilken
Zodiak man ønsker at arbejde

med. Gradtallene står for
forskellen målt i grader mellem
den tropiske Zodiak og de
respektive sideriske Zodiakker.
Denne gradafstand kaldes også
for ”Ayanamsa”. Ayanamsaerne
er opkaldt efter forskellige
astrologer. Lahiri, Krishnamurti
og Raman var indiske
astrologer, Sephariel var vestlig
astrolog, og Shil-Ponde var en
vestlig astrolog, som arbejdede
med indisk astrologi. Lahiri-
ayanamsaen er den mest
almindeligt anvendte ayanamsa
i indisk astrologi.

De viste ayanamsaer (gradtal) i
programmenuen er de ayanam-
saer, som var gældende den
1.1.1900. Ayanamsaerne øges
jo hvert år med de ca. 50
buesekunder om året, men det
regulerer programmet
automatisk for.

Indtaster man f.eks. et aktuelt
horoskop fra 2004 og derefter
vælger ayanamsaen ”Lahiri”, vil
man få et horoskop helt magen
til det tropiske horoskop, bortset
fra, at Zodiakken (alle dyre-
kredstegnene) er drejet knap 24
grader baglæns i Zodiakken,
sådan at f.eks. en Vædder-Sol
kan gå hen og blive en Fiske-
Sol.(se ill.)

Der findes flere ayanamsaer
end de i programmet nævnte.
Vil man arbejde med en af
disse, kan man vælge
”brugerdef.” og selv indtaste
ayanamsaen. Man skal så blot
være opmærksom på, at man
skal indtaste den ayanamsa,
som var gældende den
1.1.1900.

Alt dette kan man i PCA-
ARGUS finde lidt hjælp til, hvis
man lader markøren stå i et af
de omtalte menupunkter og
taster ”F1”. Den samme
hjælpetekst findes også i
hjælpeteksterne under emnet
”Siderisk zodiak”.

Dette var som sagt en kort, og
dermed ret overfladisk
forklaring. Vil man vide mere
om emnet, kan man på nettet
finde følgende artikler, som kan
anbefales:

En artikel af Christian Borup om
”De to dyrekredse”:

www.astrology.dk/3hus/cb/0202
_de_to_dyrekredse.htm

Og en meget lang, men også
meget interessant artikel af
Martin Bulgerin:

www2.bitstream.net/~bunloin/bpi/pr
ecess.html
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Pas på Frederiksberg !

Af Gilbert Tjørnum
Formand for Astrologisk Museum

Nylig skulle jeg på det glimrende astrologiprogram PCA-ARGUS beregne et horoskop for en person,
der er født på Frederiksberg lige ved siden af Københavns kommune.

På tekst-skærmen med ”Fødselsdata” tastede jeg derfor Frederiksberg under punkt 4:
By/Breddegrad, hvorefter der straks blev anført:

55 25 N Frederiksberg
11 34 Ø Danmark

Nu var jeg ved at fortsætte, men
studsede over den angivne
position, for København ligger jo
normalt omkring 12-35 Øst.

Jeg gav mig til at undersøge det
nøjere, og det viste sig, at den
anførte position ikke var
gældende for Frederiksberg ved

København, men derimod for
Frederiksberg ved Dianalund på
Vestsjælland !

Det meget omfangsrige
geografiprogram i PCA-ARGUS
indeholder kun denne ene
position med Frederiksberg,
ligesom der kun er én position

for København:

55-41 N og 12-35 Ø

I mit topografiske atlas over
Danmark -1:100 000 – er anført
ikke mindre end 9 positioner
med Frederiksberg:

1. Ved Flauenskjold øst for Brønderslev
2. Ved Hammershøj øst for Viborg
3. Ved Gjerlev nordøst for Randers
4. Ved Avlum syd-øst for Holstebro
5. Ved København
6. Lidt nord for Dianalund-Vestsjælland
7. Lidt syd for Sorø
8. Lidt øst for Fåborg
9. Lidt nord-øst for Humble-Langeland

Jeg vil derfor meget alvorligt
anbefale, at man er meget
opmærksom på, at man får den
rigtige position anført, idet man
ellers får beregnet et horoskop
med forkerte positioner.

Jeg kan anbefale Jarl Hansens
bog, der også indeholder
sommetider:

”Geografiske positioner
Danmark og Færøerne”

 Den omhandlede lille bog
indeholder også et stort antal
lokale stednavne, der ikke er
anført i det store geografiske
verdensatlas.
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København F 2000 55 41 N 12 31 Ø Frederiksberg Hospital
Frederiksberg C 1800 55 41 N 12 32 Ø
Frederiksberg C 1900 55 41 N 12 33 Ø
København K 1000 55 41 N 12 35 Ø
København K 1100 55 41 N 12 35 Ø
København K 1200 55 41 N 12 36 Ø
København K 1300 55 41 N 12 35 Ø
København K 1400 55 40 N 12 35 Ø
København N 2200 55 41 N 12 33 Ø St. Josephs Hospital
København NV 2400 55 43 N 12 33 Ø Bispebjerg Hospital
København S 2300 55 39 N 12 37 Ø
København SV 2450 55 39 N 12 32 Ø
København V 1500 55 40 N 12 33 Ø
København V 1600 55 41 N 12 34 Ø
København V 1700 55 40 N 12 34 Ø
København Ø 2100 55 42 N 12 34 Ø Rigshospitalet
Københavns Obervatorium 55 41 N 12 35 Ø

For god ordens skyld skal jeg anføre positionerne for København (se skema).

CHANDRA

Indisk astrologiprogram med tydning

Af Gilbert Tjørnum
Formand for Astrologisk Museum

Igennem nærmest utallige år har
der været  drøftelser om, hvilken
form, der var rigtigst:
 
Den indiske Sideriske eller den
vestlige Tropiske Zodiak  !

Med dette nye program vil man
formentlig få lettere ved at
foretage sammenligninger.
 
Programmet er fremstillet af
Annemette Pedersen, der har
været programmør, og Franz
Michaelis, der har redigeret
Per H. Christiansens tekster om
indiske tydninger.

Det har været deres mål, at man

i det samme astrologiprogram
kan skifte lynhurtigt mellem
vedisk og vesterlandsk
astrologi.  Derfor er CHANDRA,
som programmet kaldes, udført
som et vedisk plug-in til det
vesterlandske astrologi-
program ARGUS.

CHANDRA udvider ARGUS med
følgende:

En laaaang tydningstekst
Et lynkursus
Dasaer og Bhuktier
De vigtigste Vargas.

Man bruger det samme
klientbibliotek som i ARGUS,

hvilket er en stor fordel.

Det er glimrende, at der nu er
fremstillet et program som
CHANDRA, der kan indlægges i
ARGUS, så man kan studere det
hele under ARGUS og også her
få en tydningstekst for det
indiske horoskop.

 Jeg har ikke efterprøvet det nye
program, hvilket jeg overlader til
en, der har større erfaring med
indisk astrologi.

Se prisliste på næste side.
 



Udgivet af Astrologisk Museum ISSN 1602-9631 No.  4   08.06.2004     side 5:5

Prisliste for CHANDRA-program (ændringer kan forekomme):

Programmet sælges enten alene
for …… 600 kr.

eller i pakke med  Per H.Christiansens meget
udførlige elektroniske bog: ”Indisk Astrologi 1,
2 og 3”
for ….. 800 kr.

Grundprogrammet alene + det mere
avancerede DOS-program JYOCRAS, der
viser alle vigtige Varga, Balas, Anthara-
niveauet af Dasa-perioderne, har tydningstekst,
Synastri, Binduer, transitperioder og meget
mere
for ….1100 kr. 

I pakke med alle 3 programmer (med meget
stor rabat)
for …..1200 kr.

Alle pakkeløsningerne forhandles kun gennem
Franz Michaelis, tlf. 65 90 20 82 (aften) –
E-mail: franz@post3.tele.dk

Det astrologiske boghjørne

U - UNDVÆRLIGT HEFTE !!!

’AFLEDTE HUSE’
af Bent Mogensen

Her læres let og hurtigt at finde
familiemedlemmer i sit eget horoskop. Fås i
Astrologisk Museum.
Kun 85,-kr (inkl. forsendelse).
Indbetaling forhånd på girokonto 581 90 59

’INDRET EFTER DIT STJERNETEGN’

Bladet BOLIG MAGASINET har i juli måned en
spændende artikel om indretning efter dit
stjernetegn.

Franz Michaelis sender gerne en brochure med
eksempler på forskellige horoskoper.

Per H. Christiansens bog alene fås
for …. 250 kr.

DOS-programmet Jyocras alene (som
beskrevet tidligere)
for … 675 kr.

De to sidstnævnte bestilles hos
Per H.Christiansen. tlf. 47 38 41 10
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Medlemskab af Astrologisk
Museum
koster kun 375,- om året og giver
gratis adgang til museets
samlinger og  bibliotek . Desuden
gratis abonnement på
tidsskrifterne CORNELIUS og
HOROSKOPET samt et gratis
computer-horoskop (værdi
200,kr).

Besøg vores hjemmeside
www.astrologimuseum.dk

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


