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Når vi søger astrologiens 
vugge i oldtiden, så sættes 
den forskelligt, alt efter hvad 
vi søger efter. Søger vi de 
astronomiske rødder, så går 
vi til Babylon og kaldæerne 
omkring 600 f.Kr. Søger vi 
derimod den første lærebog i  
horoskoptydning, så går vi 
til romerne og den ægyptiske 
Claudius Ptolemæus ca. år 
100 år efter Kristus. Dermed 
overses ofte, at den horosko-
piske astrologis historie 
begyndte i  græsk oldtid, 
midtvejs mellem Babylon og 
Rom, rent tidsmæssigt set.

Nærmere bestemt 
begyndte det hele på øen 

Kos i øgruppen Dodeko-
neserne. Øen har været 
beboet siden urtiden, men 
omkring 700 f.Kr. får  selve 
byen Kos en særlig status 
som en af de seks vigtigste 
byer i Grækenland, den 
doriske Hexapolis. Øen er 
videre kendt for at huse det 
ældste kultsted for Asklepios, 
den helbredende guddom 
samt for en lægeskole, hvis 
berømteste lærer i 400-tallet 
f. Kr. var selve Hippokrates. 
Han menes at have levet 
460-356 f.Kr. og forfattede 
bl.a. den første læge-ed.

Berosus
Da Alexander den Store 

[356-323 f.Kr.] begynder sine 
felttog, hjælper han samtidig 
med at sprede astrologien fra 

Babylon og Egypten ud over 
hele Mellemøsten. De 
græske filosoffer påvirkes af 
nye okkulte ideer fra både 
Egypten og Babylon. Mest 
vigtigt i denne sammenhæng 
er det måske, at den person-
lige astrologi opstår på 
denne tid i Grækenland.

Omkring 280 f.Kr. flytter 
Berosus, en kaldæisk 
astrolog og præst ved Bel 
Marduki i Babylon til den 
græske ø Kos, hvor han 
etablerer en skole for græske 
astrologer. Berosus skriver 
'Babylonica', et vældigt værk 
i tre bind  om astrologiens 
historie og livet i Babylon. 
Han skriver desuden  'Bels 
Øje', baseret på de 70 
lertavler i Assurbanipals 
bibliotek og benytter denne 
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bog som lærebog for de 
græske astrologer. Berosus’ 
skrifter er i dag forsvundet og 
kendes kun gennem mange 
citater i andre forfatteres 
værker. 

Omkring 250 f.Kr. fort-
sætter Antipatrus af Solon og 
Achinapolus  pioneren 
Berosus' arbejde på Kos og 
underviser i medicinsk 
astrologi. Disse to astrologer 
er de første, som eksperimen-
terer med det prænatale 
horoskop, dvs. at bruge 
undfangelsen snarere end 
fødslen som udgangspunkt 
for at opstille et horoskop.

Aratus af Soli
Få år senere udgiver den 

græske digter Aratus , der 
fødtes 315 f.Kr. i byen Soli på 
Cypern, et vældigt læredigt 
på over 1000 hexametre om 
astrologi. Det hedder Phaino-
mena og bliver historiens 
første astrologiske bestseller. 
Alle dannede folk i de føl-
gende generationer  kunne 
deres Phainomena.  Han 
skrev derudover flere 
digteriske værker om andre 
tekniske og astronomiske 
emner.  Han døde 75 år 
gammel i Makedoniens 
hovedstad, Pella, og tilbragte 
i øvrigt meget af sit liv i den-
ne græske provins  under 
vingerne af den lokale konge 
Antigonus II. Desuden rejste 
han og tilbragte nogen tid i 
Ægypten under Ptolemæus 
Philadelphus samt i Syrien 
hos kong Atiochus I. 

Aratus nød en enorm 

anseelse i antikken. Han 
oversattes til latin af ingen 
ringere end Cicero og han 
citeres endda af Paulus i 
Bibelen. Der kendes dertil 
hele 27 antikke tekster med 
kommentarer til hans værker, 
og han oversættes til arabisk i 
det 9. århundrede. 

Aratus af Soli 
[315-240 f.Kr.]

Aratus’ hovedværk Phai-
nomena falder i to dele. Først 
en beskrivelse af himmel-
legemernes gang, som 
versificerer nogle værker af 
Eudoxus fra Onidus [408-
355 B].  Anden del rummer  
en række anvisninger på 
sammenhænge mellem  visse 
himmellegemers stilling og 
vejrliget. 

Ud over at være den ældst 
kendte astrologiske bestseller  
så kan han med andre ord 
også hævdes at være fader til 
den meteorologiske astro-
logi, som vi kender den idag. 
Den meteorologiske anden 

del af værket cirkulerede i 
øvrigt en tid som et selv-
stændigt værk med titlen 
“Diosemeia”.

Vejen til Rom
Omkring 150 f.Kr. findes 

en esoterisk astrologi  i 
talrige værker under navne 
som Astrologoumena, 
Hermaikai Diataxeis  [dvs. 
Hermes' Doktriner], Apo-
kotastasis og  Liber Hermetis. 
De er alle baseret på læren 
fra Hermes eller Thot, hvis 
berømte Smaragdtavler med 
love ikke længere findes. 

På nogenlunde samme tid 
udbredes den prognostiske 
astrologi til Rom, hvor græ-
keren Posidonius bringer 
astrologien til de romerske 
intellektuelle. Noget senere 
hædres den græske astro-
nom Hipparchus for at have 
opdaget præcessionen af 
forårspunktet

Først omkring år 60 f.Kr.  
ses imidlertid den første 
astrologiskole i Rom, og 
Nigidius Figulus udgiver 
bøger om astrologisk 
prognose. Der var da gået 
ca. 200 år fra astrologien 
kom til Grækenland, men der 
skal gå endnu ca. 200 år i 
Romerriget før vi ser Ptole-
mæus skrive sin lærebog 
Tetrabiblos  ■  

NOTE  Astrologisk Museum har 
den uhyre ansete engelske over-
sættelse af Phainomena, Douglas 
Kidd’s  Cambridge Edition, som 
desuden rummer omfattende 
noter og kommentarer. Andre 
kilder: Astro-Info basen.
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Sophie:5 bragte et horoskop 
for den danske astrolog og 
fakir, Louis Brinkfort. Data 
var taget fra kirkebøgerne i 
Assens, hvor han var født. 
Horoskopet viser sig imidler-
tid at være baseret på hans 
dåbs-data og ikke hans 
fødselsdata.

Museets medarbejder 
Mikael Mårtensson har ved 
gennemgang af den danske 
pioner Sven F. F. Svensson’s 
efterladte papirer fundet de 
rigtige data, som er:

Louis Brinkfort
07. marts 1888
kl. 22 (ukorrigeret)
Assens

Han har ved yderligere 
granskning opdaget, at der i 
oktober 1957 [s.26-28] blev 
bragt et interview med Louis 
Brinkfort i Bladet Stjernerne. 
Heri optræder de samme 

fødselsdata. Vi kan derfor gå 
ud fra, at disse data stammer 
fra Brinkfort selv (A-data efter 
Rodden-skalaen).

Hvis ældre læsere kan 
bidrage med biografiske 
detaljer om Louis Brinkfort, 
da skriv gerne til redaktionen.

Horoskoperne
Dåbshoroskopets mange 

oppositioner og uaspekte-
rede Sol handlede altså om 
situationen omkring hans 
dåb, der jo ganske rigtigt må 
have været konfliktfyldt, og 
hvor han fik en anden 
identitet og fader, end hans 
biologiske herkomst .

Fødselshoroskopets 
skorpionascendant er tydelig 
på de tilgængelige fotos i 
hans markerede træk og 
kraftige øjenbryn. Solen på 5. 
husspids fortæller om perfor-
meren, der elsker at være på 
scenen – hvor koblingen til 
Merkur fortæller om hans 
evner som formidler og 
forfatter. Saturn i 9. hus 
fortæller desuden om hans 
møde med sin åndelige fader 
i udlandet [Indien]. 

Måske skal fødselstiden 
korrigeres få minutter frem, 
så han får p-IC i konjunktion 
med Venus ved broderens 
fødsel godt et år senere.  ■  
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DANSK ASTROLOGIS
HISTORIE
Gilbert Tjørnum

   
De astrologiske boglader har 
altid været en vigtig del af 
den astrologiske kultur her-
hjemme. Her mødtes alle, 
både de professionelle, 
amatørerne og de nysger-
rige. Alle kom de ind for at 
se, hvad der var udkommet 
af nyt og spændende. 

Denne funktion er over de 
seneste ti år blevet gradvist  
overtaget af internettet, men 
vi vil stadig gerne have en 
bog i hånden for rigtig at 
kunne vurdere den. Bog-
laderne er derfor fortsat en 
vigtig del af dansk astrologis 
kulturlandskab.

Strubes og Det Ukendte
Oprindeligt var det kun 

Strubes Boghandel på Lille 
Triangel i København, som 
havde astrologisk litteratur. 
Senere kom Det Ukendtes 
boghandel til - i realiteten 
som en udløber heraf. 

Eventyreren og forfatteren 
Klaus Aarsleff havde et nært 

samarbejde med forlags-
boghandler Poul Strube 
omkring udgivelsen af det 
lille blad Universum. Da dette 
gik ind, tog Klaus Aarsleff 
initiativ til Det Ukendte og 
senere gjorde han dette blad 
til en boghandel sammen 
med astrologen Knud Rame 
og forlæggeren Peter Søren-
sen (Forlaget Sphinx). 

Efter Lille Triangel
Efter Poul Strubes død i 

1991, og i takt med internet-
tets ændring af købevanerne, 
blev den legendariske bog-
handel på Lille Triangel 
afhændet.  Strubes Boghan-
del flyttede ud til Rødovre, 
tæt ved Damhussøen, og her 
eksisterede den frem til hus-
truen Jonnas død i 2002. 

Hendes gode veninde, 
Lykke Olsen, overtog hele  
varelageret og solgte disse 
bøger via internettet på sin 
adresse  www.bog-mystik.dk 
Og dette er gået så godt, at 
hun den 7.12.2004 kl 11.45 
tillige slog dørene op til en 
ny boghandel på Valby 
Langgade, blot fem minutters 
gang fra Valby station. 

Adressen er :

Bog og Mystik
Valby Langggade 82A, 
2500 Valby 

Via denne nye boglade 
kan man kan godt sige, at 
Strubes ånd lever videre – 
faktisk gennem dele af 
varelageret i en ubrudt linie 
tilbage fra årene på Lille 
Triangel. Selvom meget nyt 
er kommet til siden da    ■  
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