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Sigrid Blus-Pedersen vil være 
ukendt for de fleste i dag – 
med mindre de læste bladet 
‘Månedens Roman’, der ud-
kom i årene 1977-84. Her 
debuterede hun som godt 
80- årig som forfatter af må-
nedens astrologiske klumme. 
Det er herfra vi har hentet det 
mærkeligt kornede billede 
øverst på siden her, og det er 
så vidt vides det eneste of-
fentlige vidnesbyrd, der er 
om hendes virke som astro-
log. Museet kom ved efter-
forskningen af denne, en af 

de ældste danske astrologer i 
nyere tid, i kontakt med et 
barnebarn, der kunne give os 
biografiske oplysninger.

Historie
Sigrid Blus-Pedersen blev 

født den 16. december 1898 
i Fjellerup i Jylland. Tids-
punktet har det endnu ikke 
været muligt at opspore. Det 
næste, vi ved om hende, er, 
at hun boede det meste af sit 
liv i Vanløse i udkanten af 
København, og færdedes i 
kredsen omkring astrologen  

Ove Rosmon [SOPHIE nr. 7]. 
Sigrid selv var lille af statur, 
og havde i kredsen fået kæ-
lenavnet ‘Lille Blus’. 

Ud over, at hun er den 
eneste  astrologiske elev af 
Ove Rosmon, museet hidtil 
har fået kendskab til, havde 
hun også andre talenter.  
Barnebarnet, Marianne Blus-
Pedersen, giver os et indblik i 
tiderne dengang:

“Min farmor var clairvoyant 
og havde af sin bedstemor 
lært at lægge kort. Senere, da 
jeg var barn, forsøgte hun at 
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lære mig det. Hendes bedste-
mor havde lært det af sigøjne-
re. Da min farmor fik børn  
og havde pengemangel, be-
gyndte hun at bruge disse ev-
ner. Hun var dygtig og fik et 
navn. Men jeg synes, hun for-
talte mig at det var ulovligt, 
og når der blev ringet på dø-
ren skulle klienterne sige, at 
man gerne ville have strikket 
en trøje.” 

Familie
Navneforskningsinstituttet 

ved Københavns Universitet 
angiver, at der i dag kun er 
otte personer med efternav-
net Blus-Pedersen her i Dan-
mark. Alle synes at være  ef-
terkommere af Sigrid. Hun 
var gift med Ejnar Blus-Pe-
dersen og sammen fik de tre 

børn, Dina, Sine og Frode 
(Mariannes far). Ingen af dis-
se og ej heller deres børn er 
tilsyneladende gået videre 
med astrologien. Om sin 
bedstemor fortæller Marian-
ne Blus-Pedersen videre: 

“Hun begynder på astrolo-
gi for at få noget papir på det 
hun kunne, noget der var mere 
accepteret og tilladt. Min far-
far regnede horoskoperne ud 
og hun tydede dem. Rosmon 
var deres lærer og de blev ret 
gode venner.”

Astrologi
Hun uddannede sig altså 

til astrolog som en af de få 
elever af frimureren og kunst-
maleren Ove Rosmon [1893-
1961]. Hun lagde en del ho-
roskoper, men skrev ikke om 

emnet, undtagen i hendes 
klumme i ‘Månedens Ro-
man’.  Et citat fra klummen 
fortæller om hendes indstil-
ling til faget, som er en meget 
nutidig og bevidst holdning til 
anvendelsen af horoskoper i 
egen udvikling:  

Astrologien har fra tider-
nes morgen tjent menneske-
heden, den er som et ånde-
ligt røntgenbillede eller et 
spejl. Ved studiet af astrolo-
gien lærer vi at forstå os selv 
på godt og ondt. Vi er ikke 
undergivet en uundgåelig 
skæbne, vi er forskellige i  ev-
ner og anlæg, og det kom-
mer an på os selv, om vi ud-
nytter de evner, der er givet 
os i vuggegave. 

Sigrid Blus-Pedersen bo-
ede de sidste mange år af sit 
liv på Limfjordsvej i Vanløse 
og døde i november 1998, en 
måned før hun fyldte hundre-
de år. Hvis vore læsere kan 
bidrage med yderligere op-
lysninger om denne, en af 
Danmarks ældste moderne 
astrologer, da kontakt gerne 
redaktionen.   ■■  

 
Kilder
- Museets brevvekslinger med M. 
Blus-Pedersen og A. C. Rosmon
- Tidsskriftet Månedens Roman 
1977-79. ISSN: 0105-8916
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Sigrid Blus-Pedersen var født den 16. december 1898
i Fjellerup i Jylland (tidspunkt ukendt). † november 1998
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Når vi lærer at korrigere ho-
roskoper efter Naibods meto-
de, undrer mange sig over, 
hvem han egentlig var. Det 
er ikke en astrolog, vi hører 
meget om i dag, og hvad var 
det egentlig, han bidrog med 
til astrologien? Denne lille 
artikel retter op herpå.

Enarratio
I renæssancens Tyskland 

var Naibod professor i mate-
matik ved Kölns Universitet. 
Hans mest kendte værk pub-
liceres 1560 med titlen Enar-
ratio Elementorum 
Astrologiae, et værk om 
elementær astrologi, baseret 
på Alcabitius († 967) og Pto-
lemæus. Heri anvendes ta-
beller for direktion, skabt af 
Regiomontanus og Campa-
nella, og hans undervisning i 
planeternes bevægelse er 
baseret på de Pruteniske Ta-
beller af Erasmus Reinhold. 

Astrologi var på den tid en 
kompleks disciplin, der inde-
holdt meget matematik. 
Astronomi og astrologi blev 
derfor udøvet af lærde mate-
matikere.

Naibod er Tycho Brahes 
ældre samtidige, og det ville 
ikke være utænkeligt, at Ty-
cho har mødt Naibod på sin 
lange studierejse i de unge 
år. Det må anses for sikkert at 
han har kendt Naibods værk. 
Især da Tychos agtelse for 
både Regiomontanus og 
Campanus var stor.

Alcabitius
Knap hundrede år senere 

anså astrologen William Lilly 
sin nu afdøde kollega Nai-
bod for at være en af de dy-
best tænkende forfattere, han 
havde truffet på i sine omfat-
tende studier af faget. Han 
tænker her især på analysen 
af araberen Alcabitius, en la-

tinisering af Al-Qabîsî. der le-
vede i det 10. århundrede og 
hvis fulde navn var Abû al-
Saqr al-Qabîsî 'Abd al-'Azîz 
ibn Uthmân. Dennes værk  
var en del af lærestoffet på 
det store Bologna Universitet 
allerede fra begyndelsen af 
1400-tallet i Johannes de 
Lunas oversættelse: Liber 
introductorius ad 
magisterium judiciorum 
astrorum, dvs. ‘Introduktion 
til at mestre stjernetydning’.

Sevilla Universitetet i Spa-
nien udfører her i det 21. år-
hundrede et vældigt arbejde 
ved at lægge en række af 
disse ældste astrologiske kil-
der op på internettet, heri-
blandt også Naibods værk 
Enarratio. Der kommer stadig 
nye til, og de kan alle findes 
på adressen: 
http://fondosdigitales.us.es

Naibods forudsigelse
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Valentin Naibods mest be-
rømte forudsigelse , som er 
genfortalt af mange samtidi-
ge, handler om hans egen 
død i 1593.  Han var i den 
grad overbevist om sin for-
udsigelses rigtighed, at han i 
dagene op til dens kulmina-
tion barrikaderede sig i sit 
hus med et stort lager af fø-
devarer. Imidlertid skete der 
det, at nogle røvere, der kom 
forbi det tilskoddede hus, 
troede det var tomt og brød 
ind. Og da de fandt Naibod 
derinde, slog de ham ihjel af 
frygt for at han skulle  slå 
alarm og afsløre dem.  

Historien har  selvfølgelig 
siden været anvendt som 
skoleeksempel på, at man 
ikke kan undgå sin skæbne 
ved at gemme sig, men alene 
ved at forædle sin karakter.

Historie
Hans navn var Valentin 

Naibod eller Naiboda, latini-
seret til Valentino Nabod el-
ler  Valentinas Naibodas. 
Han er født i Erfurt i Tysk-
land, selv om enkelte kilder 
gerne vil gøre ham til italie-
ner. Måske fordi hans navn 
ofte staves Naiboda og fordi 
han skal have studeret ved 
Padua Universitetet. 

I det hele taget er der en 
del usikkerhed i hans data. 
Han  levede ifølge mange 
kilder fra 1510 til 1593, mens 
andre angiver hans fødeår til 
1527. En enlig kilde angiver 
tilmed hans fødselsdato til at 
være den 14. februar, men 
denne kildes troværdighed 

er vaklende. 
Endelig findes der speku-

lative fødselstider, som ikke 
er værd at citere. Vi må med 
den voksende historiske in-
teresse for astrologiens kilder 
håbe på mere nøjagtige kil-
defund på dette felt.

Naibod blev efter sin stu-
dietid ansat på Kølns Univer-
sitet. Han underviste først pri-
vat i matematik, da faget den-
gang ikke var en del af dette 
universitets lærestof. Hans 
undervisning skabte ham 
imidlertid et sådant ry, at han 
blev udnævnt til den første 
professor i matematik her.

Naibods nøgle
Han udgav en del værker 

om navnlig astrologisk direk-
tion, et emne der ud over den 
astrologiske symbolik inde-
bærer selve den matematiske 
bestemmelse af døgnets og 
årets reelle længder. Hans 
vigtigste bidrag til astronomi-
en og dermed astrologiens 
beregninger er den såkaldte 
Naibod-nøgle, også kaldet 
Solbuedirektionen. 

De astrologiske direktioner 
havde siden Ptolemæus væ-
ret udført med nøglen: I dag 
= 1 grad. Men Naibod be-
regnede, at årets nøjagtige 
længde krævede en ny nøg-
le, lidt mindre end en grad. 
Naibod-nøglen hedder der-
for: 1 dag = 0°59’08” som 
den gennemsnitlige døgnbe-
vægelse. Andre af samtidens 
matematikere nåede til andre 
resultater, nogle meget tæt 
på denne værdi (Cardans 

nøgle var 59’12”) men Nai-
bods nøgle er blevet stående 
som den mest nøjagtige.

Nøglen anvendes den dag 
i dag af astrologer verden 
over ved udarbejdelse af 
progressive horoskoper med 
sekundær direktion og ved 
korrektion af fødselstid.  ■■  

Værker af 
Valentin Naibod
- Enarratio elementorum 
astrologiae, 1560
- Primarum de coelo et terra insti 
tutionum quotianarumque mun-
di revolutionum, 1573
- Primae de coelo et terra 
institutiones, 1575
- Noua & facilis sphaericorum 
elementorum methodus, 1593
- De annui temporis mensura in 
directionibus, 1607
- Judicium in librum Josephi 
Moleti De correctione calendarii, 
s.a..

Kilder
- http://links.jstor.org
- http://astrolexikon.ic.cz
- http://jordanus.ign.uni-
muenchen.de
- http://edit16.iccu.sbn.it
- http://runeberg.org
- http://philipeau.free.fr
- http://encyclopedia.jrank.org
- http://search.abaa.org
- www.springerlink.com
- www.astrotheme.fr
- www.vytautus.com
- www.skyscript.co.uk
- www.forumonastrology.co
- www.astrotexte.ch
- www.krownspellman.com
- www.bookmaps.de
- www.adam-matthew-
publications.co.uk
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- www.esoterikforum.at

FØDSELSDATA
Mikael Mårtensson

Vi ved, at vi med de rette data 
kan stille et menneskes horo-
skop og dermed udtale os 
om dets potentialer; men vi 
ved også, at det er ret håb-
løst at tidsfæste dets undfan-
gelse og analysere på dette 
grundlag. 

Er det anderledes med en 
finanslov? Hvis vi kalder den 
allerførste kundgørelse i Fol-
ketinget for undfangelsen og 
dens endelige vedtagelse for 
dens fødsel, er der så syn-
kronicitet i disse data frem til 
lovens udløb?

Data til denne undersø-
gelse er hentet fra  hjemmesi-
den www.folketinget.dk Det 

hentede materiale har fået 
skriftstørrelser og formater 
ændret, men er ellers citeret 
verbatim. Alt findes under 
denne linkkæde: / dokumen-
ter / arkiv / folketingsåret 
2006-07/ møder i Folketinget  

1. møde, den 3. oktober
Afslutning af mødet
Formanden:

“Der er ikke mere at foreta-
ge i dette møde. Finansmini-
steren (Thor Pedersen) har 
meddelt mig, at han ønsker 
skriftligt at fremsætte: Forslag 
til finanslov for finansåret 
2007. (Lovforslag nr. L 1)”. 
[kl. 12:47]

“Folketingets næste møde 
afholdes i morgen, onsdag 
den 4. oktober 2006, kl. 
13.00. Angående dagsorde-
nen skal jeg henvise til den 
dagsorden, der er opslået i 
salen.” 

Mødet hævet kl. 12.48
3. møde, den 5. oktober 

Den sidste sag på dagsor-
denen var pkt. 4) Første be-
handling af lovforslag nr. L 1: 
Forslag til finanslov for 
finansåret 2007. Af finansmi-
nisteren (Thor Pedersen), 
fremsat 3/10 2006. Lovforsla-
get sattes til forhandling. 

Ingen bad om ordet. Lov-
forslaget overgik herefter til 
anden behandling [ kl. 
23:50]. Afstemning: 

“Jeg foreslår, at lovforsla-
get henvises til Finansudval-
get. Hvis ingen gør indsigel-
se, betragter jeg det som 
vedtaget. (Ophold). Det er 
vedtaget.” 

Formanden: “Der er ikke 
mere på dagsordenen.”

Folketingets næste møde 
afholdes tirsdag den 10. ok-
tober 2006 kl. 13.00.
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 En finanslov  
fra undfangelse til udløb
 En finanslov  



“Angående dagsordenen 
skal jeg henvise til den dags-
orden, der er opslået i salen. 
Med hensyn til de øvrige 
møder i den kommende uge 
skal jeg henvise til den om-
delte ugeplan.” 

Mødet hævet kl. 23.50

14. møde, 
den 9. november 

Ved at læse pkt. 7 ses, at 
det er er påbegyndt kl. 10:08   
Den næste sag på dagsorde-
nen var: pkt. 6. Anden be-
handling af lovforslag nr. L 1 
[kl. 10:07]: Forslag til finans-
lov for finansåret 2007. Af fi-
nansministeren (Thor Peder-
sen ). (Fremsat 3/10 2006. 
Første behandling 5/10 2006 
Betænkning 30/10 2006). 

Der var ikke stillet æn-
dringsforslag. Lovforslaget 
sattes til forhandling. Ingen 
bad om ordet. Lovforslaget 
overgik derefter til tredje be-
handling.

30. møde, 
den 7. december 

22 afstemninger før ne-
denstående er ”kl. 20 55” set. 
Formanden [kl. 21:00. min 
indsættelse]: 

“Hermed er afstemningen 
om ændringsforslagene af-
sluttet. Jeg foreslår, at be-
handlingen af finanslovfor-
slaget standses, og at lovfor-
slaget henvises til fornyet be-
handling i Finansudvalget. 
Hvis ingen gør indsigelse, 
betragter jeg det som vedta-
get. (Ophold). Det er vedta-
get. Sagens behandling stil-
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Øverst: Horoskop for finanslovens fremsættelse, 
den 3. oktober 2006 kl. 12:47 i København

Herunder: Skematisk oversigt over dokumentationen

Som det vil ses af nedenstående skemaer, er der i hele finanslov 
2007´s ”liv” synkronicitet. Der er opstillet dagshoroskoper for de 
senere behandlinger samt ikrafttræden og udløb — dvs. efter at 
Argus 4 har udregnet Radix ændres kun datoen og klikkes på 
”dags-” — klokkeslættene er således ikke anvendt.  
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les herefter i bero.”
33. møde, den 13. 
december 2006 
[kl. 9.00]

Dagsorden: Pkt. 1) Tredje 
behandling af lovforslag nr. L 
1 [Kl. 16:45 Min senere tilfø-
jelse]: Forslag til finanslov for 
finansåret 2007. Af finansmi-
nisteren (Thor Pedersen). 
(Fremsat 3/10 2006. Første 
behandling 5/10 2006. Be-
tænkning 30/10 2006. 2. be-
handling 9/11 2006. Til-
lægsbetænkning 30/11 
2006. Første del af 3. be-

handling 7/12 2006).
Fremsættelsen: 

Formanden beretter, at 
forslaget kommer skriftligt.

Horoskop
Efter tredje behandling er 

Finansloven færdigbehandlet 
og vedtaget. Et horoskop kan 
derfor optegnes og  spørgs-
målet rejser sig da: 

Har disse data en rimelig 
astrologisk sammenhæng? 
Dette undersøges som vist 
med dagshoroskoper for  de 
mest markante begivenheder 

i lovens ‘livsløb’.
Videre arbejde

1. Det kunne være interes-
sant at sammenholde de 
særlige begivenheder i 2007, 
som kunne relateres til 
finansloven og undersøge 
om der også her kunne 
påvises synkronicitet.

2. Ligesom en undersøgel-
se af om øjeblikshoroskoper-
ne for forhandlingernes be-
gyndelse og slutning kan 
fremvise synkronicitet.

3. Interesserede kan selv 
fortsætte undersøgelsen med 
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finanslovene for de forudgå-
ende år – her er de fornødne 
data:

Finanslov 2002
Midlertidig finanslov for 

2002, idet der har lige været 
valg og ny regering tiltrådt. 
Vedtaget tirsdag den 11. 
december 2001 kl. 14 17                                                           
med MC 20 29 Stenbuk og 
Asc 24 42 Tyr. 

Endelig finanslov for 2002 
= L 70 vedtaget onsdag den 
20 marts 2002 kl. 21 00 med     
- MC 8 20 Løve og Asc. 27 
04 Vægt. 

Finanslov 2003
L1 Finanslov 2003 vedta-

get 9. december 2002 kl. 23 
55 med  MC 16 02 Tvilling 
og Asc. 19 54 Jomfru. 

Finanslov 2004
L1 Finanslov 2004 vedta-

get den 18. december 2003 
kl. 21 35 med MC 20 48 Tyr 
og Asc. 2 22 Jomfru. 

Finanslov 2005
L1 Finanslov 2005 vedta-

get den 9. december 2004 kl. 
19 10 med MC 4 15 Vædder 
og  Asc. 2 53 Løve. 

Finanslov 2006
L2 Finanslov 2006 vedta-

get den 8. december 2005 kl. 
18 58 med MC 29 38 Fisk og 
Asc. 0 00 Løve.  ■■   

Astrologen Claus Due, der i 
en del år har forfattet histori-
ske portrætter og andre artik-
ler inden for museets interes-
sefelt overtog posten som 
redaktør for SOPHIE ved 
årsskiftet 2007, men må på 
grund af travlhed og studier 
fratræde.  Claus Houlberg 
genindtræder som redaktør 
fra og med dette nummer  

SOPHIE blev i 2003 stiftet af 
astrologerne Gilbert Tjørnum 
og  Benja Frederiksen som et 
nyhedsbrev, museet ville ud-
sende efter behov. Benja fun-
gerede i to år som redaktør 
og layouter. Hun overlod i 
2005 begge hverv til astrolo-
gen Claus Houlberg, der  
ændrede brevets funktion til 
informationsbrev, så redak-
tionen ikke var bundet af at 
skulle bringe egentlige nyhe-
der, men kunne koncentrere 
sig om at referere fra museets 
arbejdsmark. 

Denne er som måske be-
kendt den danske astrologi, 
dens personhistorie, dens 
rødder og dens faglige ud-
vikling i kontakt med andre 
landes astrologer. I efteråret 
påbegyndtes et systematisk 
arbejde med at publicere 
beskrivelser af afdøde danske 
astrologers liv her i SOPHIE. I 
begyndelsen var de første 
nutidige astrologer i fokus, 
men i renæssanceåret 2006 
lykkedes det at beskrive alle 

fjorten kendte astrologer fra 
den danske renæssance tilli-
ge med visse faglige pro-
blemstillinger, metoder og 
teknikker fra perioden. Her i 
år 2007 genoptages arbejdet 
med biografier af nutidens 
astrologer.

Biografierne publiceres 
senere på museets hjemme-
side www.asmu.dk i vort on-
line leksikon, Den Danske 
Astropædi, skabt i samme 
format som Wikipedia. På 
denne måde samles efter-
hånden museets arbejde i en 
let tilgængelig form. Astro-
pædien er under konstant 
udbygning og forbedring og 
indeholder foruden biografi-
er også tidslinier med de vig-
tigste begivenheder, en ord-
bog og en voksende samling 
artikler om gamle tydnings-
teknikker og -begreber.  -red
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