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Elektionsastrologi 
 
Kunsten at finde det rigtige tidspunkt 
 
Af Claus Due 
 
Elektionsastrologi beskæftiger sig med at vælge det rette tidspunkt for et forehavende. Elektion 
kommer af latin ”electio”, som slet og ret er valg. Alle de gamle astrologer råder én til at studere 
fødselshoroskopet, før man giver sig i kast med at vælge et tidspunkt. Nogle ting kan ikke lade 
sig gøre i bestemte perioder, ja, kan måske slet ikke lade sig gøre for et bestemt menneske.  
Hvis fødselshoroskopet giver grønt lys, går man videre og finder et tidspunkt, som i for sig selv 
lover godt for det projekt, man har i tankerne. Men dette er ikke nok. Tidspunktet skal også har-
monere med fødselshoroskopets forskellige faktorer og også med sekundære progressioner, 
solar- og lunarhoroskoper. Det bliver til et meget omfattende puslespil.  
 

 

 
 

 
Tavlen til venstre viser de syv planeter, 
som hersker over hver ugedag. Man-
dag er Månens dag, tirsdag er Mars’ 
dag (Tyr er den nordiske krigsgud, der 
svarer til Mars). Onsdag (Odins dag) er 
Merkurs dag. Merkur jævnføres med 
Odin, shaman-guden. Torsdag er Jupi-
ters dag. Både Jupiter og Thor er tor-
denguder. Fredag er Venus’ dag efter 
Freja, den nordiske gudinde for kærlig-
hed. Lørdag er Saturns dag (engelsk 
Saturday). Lørdag kommer i de nordi-
ske sprog af laurdag, dvs. vaskedag. 
Søndag er Solens dag. 
Se stort format på side 13.  
 

s. 9 Nyt om Rosmon, s. 10 Astrologisk Museum 10 år, 
s. 11 Praktisk nyhed i Raphels års-ephemeride, s. 12 Astrologen Henry Hejø 
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Der skelnes mellem universelle elektioner og 
særlige elektioner. I universelle elektioner skal 
der ikke tages hensyn til fødselshoroskopet. 
En universel elektion er for eksempel, når 
man skal lade et skib løbe af stabelen eller 
lægge fundamentet til en by. I særlige elektio-
ner tages der hensyn til fødselshoroskopet.  
Det gælder for eksempel ved ægteskabs ind-
gåelse, påbegyndelse af et nyt job og rejser. 
John Partridge kaldte disse projekter for natur-
lige projekter, der kan fremmes eller hindres 
af planeternes position på himmelen.  
 
For nogle projekters vedkommende er det kun 
nødvendigt at vælge en dag, hvor Månen er i 
et gunstigt, tiltagende aspekt til den planet, 
der er naturlig signifikator for projektet. Hvis 
jeg skal sætte mig ind i et stof, jeg synes er 
vanskeligt, forsøger jeg at finde et starttids-
punkt, hvor Månen er i gunstigt aspekt til Mer-
kur. Hvis Månen samtidig er i et af Merkurs 
tegn, Tvillingerne eller Jomfruen, er det endnu 
bedre. På samme måde kan man vælge gun-
stige aspekter mellem Månen og Venus til det, 
der hører under Venus, nemlig selskabelig-
hed, indkøb af tøj og romantiske møder.   
 

 
Illustration: 

Augsburg 1484. To astrologer der måske dis-
kuterer de aspekter, der er mest gunstige.

 William Ramesay giver følgende tolkninger 
af Månens aspekter: 
 

Saturn konjunktion Måne: En uheldig dag. 
Rejs ikke. Henvend dig ikke til fyrster (det vil 
sige offentlige myndigheder) eller ældre 
mennesker, og undgå landmænd.  
Saturn sekstil Måne: Samtal med ældre 
mennesker og landmænd, byg og plant træ-
er men søg ikke kvinders selskab.  
Saturn kvadrat Måne: Omgås ikke de æl-
dre, henvend dig ikke til fyrster, tag ikke me-
dicin og rejs ikke.  
Saturn trigon Måne: Samtal med ældre og 
landmænd, reparer det som er gået itu og 
gød jorden.  
Saturn opposition Måne: Ansæt ikke tjene-
stefolk. Anskaf dig ikke noget. Begynd ikke 
på noget nyt. 
 

Jupiter konjunktion Månen: En heldig dag. 
Henvend dig til adelige, dommere, jurister, 
kæmp for din ret og tag imod råd.  
Jupiter sekstil Månen: Samtal med jurister 
og sagførere samt kirkelige personer. Studer 
desuden loven.  
Jupiter kvadrat Månen: Studer filosofi og 
tag imod råd.  
Jupiter trigon Månen: Begynd et hvilket 
som helst godt arbejde, henvend dig til kon-
ger og stormænd, gejstlige og dommere.  
Jupiter opposition Månen: Rejs og hen-
vend dig til dommere og gejstlige.  
 
Mars konjunktion Månen: En uheldig dag. 
Rejs ikke og undgå soldaters selskab.  
Mars sekstil Måne: Køb krigsvåben eller 
heste og tænd ild op til alkymistiske ekspe-
rimenter.  
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Mars kvadrat Måne: En dag fuld af frygt. 
Undgå strid. Indgå ikke pagter og dan ikke 
nye venskaber.  
Mars trigon Måne: Skaf dig af med krigsma-
teriel og køb kvæg.  
Mars opposition Måne: Rejs ikke. Undgå 
selskab, venskab, kærlighed og kvinder.  
 

Solen konjunktion Månen: Begynd intet på 
denne dag, medmindre du vil have det hem-
meligholdt (dette er en Nymåne).  
Sol sekstil Måne: Henvend dig til konger og 
fyrster (offentlige myndigheder eller overord-
nede) og søg forfremmelse.  
Solen kvadrat Månen: En forfærdelig dag. 
Undgå magtfulde personer.  
Solen trigon Månen: Giv fyrster gaver og din 
sag vil blive hørt af dem. 
Solen opposition Månen: Undgå de rige, og 
søg støtte hos de magtfulde. 
 

Venus konjunktion Månen: En dag til nydel-
ser og glæder. Iklæd dig nyt tøj og søg kvin-
ders kærlighed.  
Venus sekstil Månen: En heldig dag, der eg-
ner sig til erotik og ægteskabs indgåelse. Og-
så en god dag at pynte sig.  
Venus kvadrat Månen: Ansæt tjenestefolk el-
ler arbejdsmænd, syng og spil, gift dig.  
Venus trigon Månen: Søg kvinders kærlig-
hed og iklæd dig nyt tøj, medmindre Månen er 
i Løven, for da vil det blive sønderrevet (Lø-
ven er et vildt dyr, et af de firefodede tegn).  
Venus opposition Månen: Dagen egner sig 
til at ansætte folk eller tjenestepiger. Dagen 
egner sig til afslappende aktiviteter og ægte-
skab.  
 
Merkur konjunktion Månen: Skriv eller lav 
regnskaber, send breve (eller emails). Dagen 
egner sig til at telefonere, kunne man tilføje.  
 

 Merkur sekstil Månen: Studer, lav regnska-
ber, send unge mennesker i skole, og dyrk 
omgang med vise mænd.  
Merkur kvadrat Månen: Køb, sælg, rejs og 
send budbringere ud.  
Merkur trigon Månen: Skriv digte, der kræ-
ver opfindsomhed, dyrk motion, og send 
børn i skole. 
Merkur opposition Månen: Henvend dig til 
skrivere, studer og rejs.  
 
Et alternativ til denne metode er at vælge en 
dag, hvor projektets naturlige signifikator står 
stærkt for eksempel ved at være ophøjet el-
ler i eget tegn og i gunstigt aspekt til en af de 
to lykkeplaneter, Jupiter eller Venus, eller 
blot til en anden planet, der i kraft af sin pla-
cering virker gunstigt. Merkur i eget tegn, 
Jomfruen eller Tvillingerne, med gunstige 
aspekter, ville også være et godt udgangs-
punkt for ovenfor nævnte projekter med op-
gaveskrivning.  
 
TIMEHERSKERE
Timeherskeren kan også anvendes i elek-
tionsastrologi. Timeherskerne er gået af mo-
de, men vore forfædre lagde stor vægt på 
dem. De beregnes ud fra den planet, der 
hersker over dagen som sådan. Søndag er 
Solens dag. Mandag er under Månen. Tirs-
dag er under Mars (krigsguden Tor). Onsdag 
er under Merkur (Odins dag): Torsdagen, 
Tors dag, svarer til den romerske Jupiter. 
Fredag, Frejas dag, svarer til den romerske 
Venus. Lørdag er under Saturn. Lørdag be-
tyder laurdag, dvs. vaskedag, men på en-
gelsk har vi betegnelsen Saturday for lørda-
gen, altså Saturns dag.  
 
Dagens første time efter Solopgang styres af 
den planet, der hersker over dagen selv. 
Derefter hersker planeterne efter tur i den 
kaldæiske orden, som er Saturn, Jupiter, 
Mars, Solen, Venus, Merkur og Månen. Ti-
merne er ikke lige lange. Tidsrummet mellem 
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Solopgang og Solnedgang deles i 12 lige 
store timer. Det samme gælder for nattens 
timer.

 

Illustration: 

Planethjul fra 1490. Skiftevis afløser planeter-
ne hinanden året igennem som herskere over 
tid og hændelser på jorden.  
 
 
Henry Coley (Clavis Astrologiae, 1676) giver 
disse tolkninger af timeherskernes indflydelse. 
 
SATURN: Begiv dig ikke ud på en sørejse i Sa-
turns time, ej heller på en lang rejse over land, 
for du vil helt sikkert støde på forhindringer og 
kan ikke forvente megen succes. Tag ikke me-
dicin, ansæt ikke tjenestefolk, for de vil vise sig 
at være dovne og skødesløse. Iklæd dig ikke 
nyt tøj, og lad ikke dit hår klippe. Det er en god 
time at købe hus eller jord i, eller tage hus eller 
jord i forpagtning. Afhold dig fra at låne penge i 
denne time. Bliver du syg i denne time, kan 
sygdommen blive kronisk.  
 
JUPITER: Jupiters time egner sig til henven-
delse til kirkelige myndigheder samt magtfulde 
personer i det hele taget med henblik på at op-
nå deres gunst. Det samme gælder senatorer, 
dommere, sagførere, etc. I denne time er det 
godt at begive sig ud på en rejse; eller at tage 
hjemmefra, hvis man vil have heldet med sig. 
Det er godt at så alle slags frø eller at plante; 
men det er ikke godt at få foretaget åreladning. 

 Den, der bliver syg i denne time, kommer sig 
hurtigt. Man kan med fordel låne penge eller 
låne dem ud. Det er ikke godt at stige om-
bord på et skib; ej heller at købe kvæg. Jupi-
ters time er gunstig for indgåelse af ægte-
skab.  
 
MARS: Begynd ikke på noget hæderligt pro-
jekt i Mars’ time, for det er en i enhver hen-
seende meget uheldig time, og den skal der-
for undgås så vidt muligt. Det er dårligt at fore-
tage en rejse, for du er i fare for at blive plynd-
ret af tyve. Det er dårligt at begive sig til søs, 
ja, alt falder dårligt ud i Mars’ time.  
 
SOLEN: Solens time bør ikke vælges, da den 
generelt er uheldig, medmindre man vil hen-
vende sig til magtfulde personer, det vil sige 
offentlige myndigheder og overordnede.  Det 
er ikke godt at bygge eller at iklæde sig nyt 
tøj. Ej heller er det godt at træde ind i en an-
den mands hus, for dårlig stemning og skæn-
deri kan forventes at følge. Denne time egner 
sig til forfremmelse, men ikke til at gøre kur til 
kvinder. Ej heller bør man låne penge ud eller 
spendere. Det er meget farligt at blive syg i 
denne time.  
 
VENUS: Venus’ time egner sig til kurmageri. 
Det er et godt tidspunkt at gå i gang med en-
hver form for leg, spil eller sport. Det er ikke 
gavnligt at få foretaget åreladning. Går man 
ud af en andens hus, har man heldet med sig, 
men man bør ikke vende tilbage. Det er godt 
at tage medicin, men bliver man syg i denne 
time, skyldes det en venerisk ubalance. Den-
ne time egner sig generelt til det, der vedrører 
kvinder, samt alt hvad der er nydelsesbetonet. 
Det er ikke godt at sy tøj. Venus’ time egner 
sig til ægteskab. 
 
MERKUR: Merkurs time egner sig til handel 
– til at købe og sælge i. Eller til at skrive bre-
ve, eller sende budbringere ud, til at tage 
medicin, eller sende børn i skole, at begynde 
på en rejse, at låne penge, eller låne penge 
ud, at påbegynde en bygning. Men det er ik-
ke godt at gifte sig i denne time, eller at købe 
hus eller jord. Det er ikke godt at hyre 
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tjenestefolk eller løslade fanger. Men det er 
godt at plante og skrive ansøgninger til magt-
fulde personer. Man kunne tilføje: Al telefone-
ring, afsendelse af e-post, ansøgninger til of-
fentlige myndigheder, eksamensbesvarelser, 
opgaveskrivning, etc. 
 
MÅNEN: Månens time regnes ikke for egnet til 
indkøb af kvæg, især ikke af den mindre slags 
(som får og geder). Ej heller bør man tage 
medicin eller begynde at bygge. Månens time 
egner sig heller ikke til at låne penge i eller til 
at lave nyt tøj. Man kan med fordel gøre kur til 
det kvindelige køn og sende børn i skole. 
Nogle gange kan man begive sig ud på en 
rejse eller forfølge en fjende. Man kan vælge 
denne time til at forlade sit hjemland i. Men 
man bør vælge en anden, når man vender 
hjem. 
 
For andre projekters vedkommende er det 
nødvendigt at vælge et tidspunkt på dagen, 
hvor signifikatorerne for projektet og for den 
person, der står bag projektet, er placeret i 
hjørnehuse og er stærke i eget tegn eller op-
højede.  
 
UNIVERSELLE ELEKTIONER 

Horoskopets akser, MC/IC, ASC/DSC, skal 
styrkes ved gunstige aspekter. Signifikatorer-
ne skal stå stærkt i tegn. Månen skal være 
stærk og gerne danne et gunstigt aspekt til 
Ascendanten og/eller 1. hushersker.  
 
Månen skal for enhver pris stå stærkt. Føl-
gende anses for negativt for Månen: Månen 
forbrændt (indenfor 8,5 grad af Solen), det vil 
sige Nymånen. Månen i Skorpionen (hendes 
fald). Månen i Via Combusta (15 grader Vægt 
til 15 grader Skorpion). Månen i opposition til 
Solen (Fuldmånen). Månen i konjunktion, op-
position eller kvadrat til Saturn eller Mars. Må-
nen indenfor 12 grader af en af Måneknuder-
ne (Det er her formørkelser finder sted, når 
Månen er i konjunktion eller opposition 

 til Solen). Månen i tomgang eller i de sidste 
grader af et tegn. Månen i et faldende, det vil 
sige bevægeligt, hus. De bevægelige huse 
kaldes faldende, fordi en planet i et bevæge-
ligt hus er ”faldet” fra en akse, MC, IC, ASC 
eller DSC og ikke længere har styrke til at 
manifestere sig i den ydre verden. Teknisk 
set er det aksen, der har forladt planeten. 
Månen i sit eksil (Stenbukken) eller langsom 
i bevægelse, det vil sige mindre end 12 gra-
der i døgnet, er desuden svækkende.  
 
Signifikator for ens forehavende skal stå 
stærkt. Det gælder både den naturlige signi-
fikator og især den signifikator, der opstår, 
når planeten hersker over det hus, der har at 
gøre med forehavendet. Den naturlige signi-
fikator for kærlighed er for eksempel Venus, 
mens den aktuelle signifikator i dette tilfælde 
er den planet, der hersker over 7. hus i elek-
tionshoroskopet. Men Ascendanten og 
Ascendantherskeren er ligeså vigtige. Gun-
stige planeter, især Jupiter og Venus, i 1. 
hus eller i harmonisk aspekt til 1.husspids, er 
et godt udgangspunkt.  
 
HAVE- OG MARKARBEJDE 

Ved disse elektioner råder de gamle astrolo-
ger os til først at tage hensyn til årstiden, samt 
jordens og frøenes kvalitet. Så og plante bør 
man, når Månen er i Krebsen, Jomfruen, 
Vægten eller Stenbukken, med mindre hun 
danner ugunstige aspekter der. Månen i 
Vædderen eller Tyren gavner det at plante. 
Hvis jorden er fugtig eller frøene/sæden fugtig, 
er det bedst at så på en aftagende Måne. På 
tør jord eller med tør sæd er det bedst at så 
på en tiltagende Måne, næsten en Fuldmåne. 
Ærter og bønner, der sås på en Nymåne i et 
godt aspekt til Jupiter eller Venus i vandtegn 
eller et lufttegn, bliver ved at blomstre, til de 
visner, siger John Partridge. Saturn er naturlig 
signifikator for landbrug, så et harmonisk 
aspekt mellem Månen og Saturn bør tilstræ-
bes. Saturn må gerne være stærk i et af sine 
egne tegn eller i sit eksaltations tegn.
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Illustration: 

Den tiltagende Måne afspejler, at noget gror, 
for eksempel fosteret i kvindens mave 

 
 
Lad Tyr, Krebs, Jomfru, Vægt, Stenbuk eller 
Vandbærer være på Ascendanten, og undgå 
negative aspekter fra Mars til Månen eller 
Ascendanten. Når man vil fælde træ, der skal 
blive tørt, massivt og holdbart, skal Månen væ-
re aftagende mellem Fuldmånen og sidste 
kvarter i et godt aspekt til Saturn, der bør være 
stærk, for det er dette, der giver holdbarheden. 
 
JAGT, FUGLEFANGST OG FISKERI 

Ved jagt bør Månen være i et af de tre ildtegn 
i et godt aspekt til Mars. Et kardinalt tegn bør 
være opstigende. Månen bør være i 10. hus i 
godt aspekt til Jupiter eller Venus. Mars bør 
være i 7. hus og Saturn i et faldende hus uden 
noget aspekt til Ascendanten. Vil man jagte 
vilde dyr, som ulve eller bjørne, bør Mars ikke 
være i et hjørnehus. Månen må under ingen 
omstændigheder være negativt aspekteret, og 
et firefodet tegn (Vædder, Tyr, Løve, Stenbuk) 
må ikke være på Ascendanten, for da er man i 
fare for at blive dræbt af det vilde dyr, man ja-
ger.  
 
 

 Fuglefangst løber bedst af stabelen, når Må-
nen er i et af de tre lufttegn i tiltagende 
aspekt og gensidig reception med Merkur. Et 
gunstigt aspekt til Venus borger også for 
succes. Månen i negativt aspekt til Mars eller 
Saturn: Ingen fangst. 
Man bør fiske, mens Månen er i Krebsen el-
ler Fiskene i 10.hus i sekstil eller trigon til 
Venus i 7. hus. Undgå Månens aspekter til 
Mars eller Saturn, og lad ikke Mars eller Sa-
turn være i hjørnehuse.  
 
SÆRLIGE ELEKTIONER 
Ved særlige elektioner skal fødselshorosko-
pet inddrages. Et elektionshoroskop for et 
ægteskab med Venus i en af sine værdighe-
der eller Månen i godt aspekt til Jupiter er in-
effektivt, hvis selv samme steder er ugunsti-
ge i fødselshoroskopet. Ydermere: Hvis fød-
selshoroskopet viser et dårligt ægteskab, når 
for eksempel Mars, Saturn eller Den Sydlige 
Måneknude er i 7. hus eller i dårligt aspekt til 
Månen og Venus, vil et gunstigt elektionsho-
roskop ikke rette op på det, siger Partridge. 
Et ægteskab skal også være vist af passen-
de progressioner. For eksempel Ascendan-
ten eller MC progressivt i gunstigt aspekt til 
7. hushersker, Månen eller Venus. ”For hvis 
den fastsatte tid ikke er inde, gavner det in-
tet”, skriver Partridge.  
 
LÅN AF PENGE 
2. hushersker skal stå stærkt, og det samme 
gælder den planet, der er dispositor for 2. 
hushersker. Jupiter, der er naturlig signifikator 
for velstand, bør også styrkes. Ramesay råder 
os til at lade Månen være aftagende i et af 
følgende tegn: Skorpion, Skytte, Vandbærer, 
Fisk. Det er også befordrende, hvis Jupiter el-
ler Venus aspekterer Ascendanten eller Må-
nen gunstigt. Månens tiltagende aspekter skal 
være gunstige. Kvadrater og oppositioner til 
Saturn afspejler forsinkelser og forhindring. 
Månen i negativt aspekt til Mars fører til uven-
skab. Jupiter og Venus bør ikke være
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i faldende/bevægelige huse. Hvis man ønsker 
at låne i al hemmelighed, bør man gøre det, 
mens Månen er under Solens stråler (indenfor 
17 grader af Solen) på vej væk fra Solen og i 
tiltagende konjunktion eller gunstigt aspekt til 
en lykkeplanet. Månen i aspekt til Mars bevir-
ker derimod, at alle får kendskab til det, man 
foretager sig. Månen bør ikke være i Via 
Combusta eller i konjunktion med en af Måne-
knuderne.  
 
ÆGTESKAB 
Ved et elektionshoroskop for en mand, der vil 
gifte sig, skal Månen og Venus være stærke i 
tegn og placeret i hjørnehuse eller til nød faste 
huse og være i et godt aspekt til Jupiter med 
gensidig reception.  Alle tre planeter bør være 
i et godt aspekt til Ascendanten og Ascen-
dantherskeren. 7. hus, 7. hushersker og Må-
nen må ikke være dårligt stillede. Tyr, Vægt, 
Skytte og Fisk på Ascendanten gavner især 
ægteskab, for her hersker de to lykkeplaneter, 
Jupiter og Venus. Ved et elektionshoroskop 
for en kvinde betoner man Solen og Mars på 
samme måde som Månen og Venus betones i 
et horoskop for en mand. 8. hushersker stærk 
og i godt aspekt til 1. eller 2. hushersker styr-
ker muligheden for, at partneren bidrager til 
økonomien.  
 
GRAVIDITET 
Hvis man ønsker et drengebarn, gennemføres 
samlejet med maskuline tegn på Ascendanten 
og 5. husspids. 1. hushersker og 5. 
hushersker, Månen og Månens dispositor bør 
også være i maskuline tegn. Månen bør ikke 
danne vanskelige aspekter. Den Sydlige Må-
neknude i 5. hus viser muligheden af abort.  
Hvis man ønsker sig en pige, bør de ovenfor 
nævnte signifikatorer være i feminine tegn.  
Hvis man ikke kan placere hovedparten af 
disse husspidser og signifikatorer i enten ma-
skuline eller feminine tegn, kan man inddrage 
timeherskeren. Hvis timeherskeren er en 

  maskulin planet, styrker det muligheden for 
at få et drengebarn, og omvendt med piger. 
Månens tiltagende aspekt er også væsent-
ligt. Hvis det første aspekt, den danner, er til 
en feminin planet i et feminint tegn, styrker 
det muligheden for få en pige, og omvendt 
med drenge. 1. og 5. hushersker og Månen i 
dobbelttegn (Tvilling, Skytte, Fisk (NB: Jom-
fruen er et goldt tegn)) giver mulighed for 
Tvillinger. 
 
FRUGTBARHED GENERELT 
Månen og Solen i sekstil eller trigon til hin-
anden er i og for sig selv et godt tegn. Mars 
og Saturn bør være i bevægelige huse, for 
der gør de mindst skade. De to lykkeplane-
ter, Venus og Jupiter, i sekstil eller trigon til 
Ascendanten eller 5. husspids er gavnligt og 
ligeledes Jupiter og/eller Venus i 1. eller 5. 
hus. Både Månen og Venus bør være i egne 
tegn. Hvis Månen står ugunstigt, skader det 
sæden, siges det. Forudsætningen for, at 
disse regler kan tages i anvendelse er, at 
kvinden er sund og rask og i den rette alder. 
Det samme gælder manden. 
 
NYT ARBEJDE
Hvis man overhovedet har et valg på dette 
område, bør Solen og Månen være i egne 
tegn eller ophøjede.. De må ikke være i 
negativt aspekt til Saturn eller Mars. Det 
varsler hårdt arbejde, modgang (Saturn) og 
konflikter med kolleger og overordnede 
(Mars). Jupiter i 1. hus og Solen i 10. hus 
varsler succes (Jupiter) og anerkendelse 
(Solen). 2. og 7. hushersker gunstigt aspek-
terede er en fordel, fordi man derved har mu-
lighed for en ordentlig løn (2. hus) og gode 
samarbejdsrelationer (7. hus). Undgå desu-
den Saturn, Mars eller Den Sydlige Måne-
knude i 2., 7. og 10. hus af samme grunde.  
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FLYTNINGER

Hvis det er ens eget hus, bør Ascendanten og 
Månen være i faste tegn. Hvis man skal bo til 
leje, bør Ascendanten og Månen være i et be-
vægeligt tegn, med mindre man ønsker stabili-
tet i den lejede bolig. Generelt viser kardinale 
akser i et elektionshoroskop for en flytning, at 
man ikke bliver længe det nye sted, faste tegn 
viser, at man bliver, bevægelige tegn viser et 
tidsrum midt imellem. Løven eller Tyren på IC 
viser, at det nye sted er ordentligt. IC i Skorpi-
onen viser, at man bliver plaget af alle slags 
kryb, insekter, mus, rotter og bakterier det nye 
sted.  
 

Månen skal være i eget tegn eller ophøjet og 
være i et godt aspekt til Jupiter. Både Ascen-
danten og dennes hersker bør have gode 
aspekter til velstillede planeter. Mars og Sa-
turn må ikke være i 7. hus, og Ascendanther-
skeren skal være i godt aspekt til 7. 
hushersker gerne med gensidig reception. So-
len eller Månen må gerne danne gunstige 
aspekter til Ascendanten og Descendanten. 
Den Sydlige Måneknude må hverken være i 1. 
hus eller 7. hus. Man bør især flytte, når Må-
nen er tiltagende i et fast tegn i godt aspekt til 
gode planeter i 4. hus eller 1. hus. 2. 
hushersker stærk og over horisonten peger 
desuden på en god økonomi det nye sted. 
Den store betydning af 7. hus kan måske for-
klares med, at 7. hus for eksempel i rejseho-
roskoper afspejler destinationen, og ved en 
flytning bevæger man sig fra et sted til et an-
det.   
 
KONTRAKTER OG SKRIFTLIGE OPGAVER 

Hvis man skal underskrive en kontrakt eller 
ønsker at skrive breve, en opgave eller andet, 
bør Månen være i gunstigt aspekt til Merkur. 
Merkur bør ikke være retrograd, under Solens 
stråler eller i eksil eller fald. Merkur virker 
bedst i Tvilling og Jomfruen. Månen bør også 
stå godt og ikke modtage nogle af ovenfor 
nævnte skadelige indflydelser, som for 

 eksempel under Solen stråler, i Via Com-
busta, i eksil, fald, etc. 
 
REJSER 
Månen er vigtig i rejsehoroskoper. Månen 
har sin joy i 3. hus og er rastløs og omskifte-
lig vist af dens faser fra Nymåne til første 
kvarter, Fuldmåne og andet kvarter. Månen 
har naturligt at gøre med bevægelse. Det er 
bedst, hvis Månen er tiltagende og i et godt 
aspekt til Solen. En tiltagende Måne lover 
udvikling og aspektet til Solen succes. Mars 
og Saturn i 3. eller 9. hus bør undgås, da de 
varsler fare for overfald (Mars) og forsinkel-
ser eller tilbageholdelse (Saturn). Mars og 
Saturn i 2. hus siges også at være en nega-
tiv faktor, sikkert fordi en belastning af 2. hus 
medfører uventede udgifter. 9. hushersker i 
1. hus er et positivt træk i et elektionsho-
roskop for en rejse, især hvis planeten står i 
eget tegn og danner gunstige aspekter. Må-
nen bør frem for alt være velstillet og hver-
ken være forbrændt (indenfor 8,5 af Solen), 
under Solens stråler (indenfor 17 grader af 
Solen), i eksil eller fald, i Via Combusta (15 
grader Vægt – 15 grader Skorpion) eller 
danne negative aspekter, da den er naturlig 
signifikator for rejser.  
Månen i vandtegn egner sig bedst til sørej-
ser, Månen i lufttegn til rejser med fly, Månen 
i faste tegn eller jordtegn egner sig bedst til 
indlandsrejser eller rejser over landjorden.  
Disse regler tages i anvendelse, når man 
skal gå i gang med noget nyt. Selvfølgelig 
kan man ikke til enhver tid få alle de enkelte 
dele af puslespillet til at gå op, men man kan 
se, om man kan få så mange af tingene som 
muligt til at passe. Man kan altså f.eks. sør-
ge for en stærk Venus ved ægteskabs ind-
gåelse, en stærk Merkur ved påbegyndelsen 
af studier, osv. Held og lykke med dine eks-
perimenter udi elektionsastrologiens kunst.  
Kilder:  
John Partridge: ”Vade Mecum”  (1679). 
Henry Coley: ”Clavis Astrologiae” (1676). 
William Ramesay: ”Astrology Restored” (1653). 
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Nyt om Ove Rosmon! 
 
af Claus Houlberg  
 
Danmarks mest originale og produktive 
astrolog i tiden omkring Anden Verdenskrig, 
Ove Rosmon, har været ikke så lidt af et my-
sterium. Vi omtalte ham i en biografisk skitse 
i SOPHIE 7, og siden har vi talt med slægt-
ninge og på anden måde søgt mere informa-
tion. Også den internationale slægtsforsk-
ning på internettet har været til hjælp.  
 
Museet var en tid optaget af en Henry 
Rosmond (altså med d til sidst), som emigre-
rede til USA i midten af 1800-tallet, men det-
te viste sig senere at være et blindspor. In-
gen danskere er i dag registreret under dette 
slægtsnavn. 
 
Vi ved derimod nu, at astrologen Ove 
Rosmon blev født i Svendborg som Ove Vil-
helm Rasmussen den 15. marts 1893. Fød-
selstid er ukendt. Hans fader var Martin Ger-
hardt Rasmussen (1858-1923) og moderen 
var Gregersine Isidora Panduro (1849-1916), 
et barnebarn af soldaten Isidoro Panduro, 
som kom med den spanske garnison til Ko-
dinghus 1808, men forblev på Fyn og blev 
stamfader til alle Panduroer herhjemme. Ove 
er dermed en fjern slægtning til både forfatte-
ren Leif Panduro og butikskæden Panduro 
Hobby. 
 
Martin og Gregersine blev gift den 6. februar 
1878 i Skt Hans Kirke i Odense, to år efter 
deres første barn var født og mens hun var 
højgravid med deres andet barn. De fik i alt 
ti, seks piger og fire drenge, der en efter en 
og med stor regelmæssighed kom hvert an-
det år. Ove var den næstsidste i søskende-
flokken. 
 
Oves opvækst i Svendborg ved vi ikke meget 
om endnu, ej heller hvordan han blev både 
koncertsanger og kunstmaler. Hvis vore læse-
re kan bidrage med yderligere  

 

 
informationer herom, da kontakt gerne forsk-
ningsarkivet på <tycho@asmu.dk> eller re-
daktionen af SOPHIE. 
 
Ove antog kunstnernavnet Rosmund i 1915, 
året før han som 23-årig debuterede som 
maler på Kunstnernes Efterårsudstilling. Må-
ske er navnet Rosmund blot en munter og 
lidt eksotisk forvanskning af Rasmussen, vi 
ved det ikke. Han var en søgende sjæl og 
gik på et tidspunkt ind i co-frimureriet Le 
Droit Humaine (dvs: Pligten som Menneske), 
men forlod dette i 1930, idet han var gået ind 
i den Teosofiske bevægelse. Året forinden 
havde han som markering heraf ændret sit 
kunstnernavn til Rosmon, et navn han be-
holdt til sin død en menneskealder senere, 
den 6. juni 1961. 
 
Ove fik en enkelt søn, der døde som ung 
mand, vi ved ikke hvornår, og han efterlod 
sig ikke andre slægtninge. Den halve snes 
mennesker, der i dag bærer familienavnet 
Rosmon, stammer alle fra en god ven af 
Rosmon, der af ham fik lov at give sine børn 
hans efternavn. 
 
Kilder:  
- www.ancestry.com     - www.gencircles.com  
- www.litteraturpriser.dk    - www.stenboye.dk  

http://www.ancestry.com/
http://www.gencircles.com/
http://www.litteraturpriser.dk/
http://www.stenboye.dk/
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Astrologisk Museum – 10 år! 
 
Den 3. februar 2009 kunne Astrologisk Museum fejre sin 10 års 
fødselsdag.  
 
I museets medlemsblad Horoskopet (nr. 1 - 2009) kan du læse 
om, dels museets fødsel og dels om det store arbejde der 
foreligger på vores hjemmeside. 
 
 
I artiklen Museets horoskop kommer Claus 
Houlberg med en fin beskrivelse af museets 
horoskop. Gilbert Tjørnum, Karl Aage Jen-
sen og Claus Houlberg er vores ”ansigter” 
udadtil, men vi er dog en hel stab (5 perso-
ner) som, om end ikke dagligt, sikrer muse-
ets vedligeholdelse. Om ascendantherske-
ren Månen skriver Claus således: 
 
Da Månen er eneste planet i jordtegn er 
denne aspektering [Månen er uaspekteret] 
yderst vigtig og fortæller om vanskeligheder 
med at opretholde de daglige rutiner, hvis 
ikke der tages klare beslutninger her.  
 
Selv om vi, som tidligere nævnt, ikke dagligt 
arbejder på museet, så arbejder den faste 
stab på museet mindst én gang om måne-
den – nemlig den første torsdag i måneden, 
hvor museet har åbent, hvor vi møder tidli-
gere på dagen. 
 
Og hvem er vi så?  
 
Ella Marie, vores omsorgsfulde mama, som 
sikrer at vi alle bliver forsynet med kage og 
kaffe til arbejdet. Desuden opdaterer Ella-
Marie vores store artikelsamling med astro-
loger og kendte mennesker. 
 
Mikael, vores altmuligmand med hænderne 
skruet godt på, registrerer og holder styr på 
vores bøger (ca. 1000 stk) og artikler. Sam-
men med Ann Rosenqvist varetager Mikael 
vores elektroniske registreringssystemer.  
 

 

Ann vedligeholder desuden Spørgesiden på 
vores hjemmeside. 
 
Claus Due varetager, sammen med Benja 
Frederiksen, informationsbrevet Sophie. Og 
desuden er de primære kræfter omkring den 
nye aktivitet at undervise og holde foredrag i 
gamle og nye teknikker.  
 
NB: 
Ella Marie og Mikael Mårtensson var med på 
Irene Christensens første hold som fik di-
plombevis i 1974 (med Gilbert Tjørnum som 
censor).  
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Praktisk nyhed i Raphaels års-ephemeride 2009 
 
af Gilbert Tjørnum, formand for Astrologisk Museum 
  
Mange astrologer har igennem årene købt Raphaels års.ephemeride, men er så stoppet, da der 
kom bøger med 50 års oplysninger, eller da der kom computer til udregningerne. 
Jeg har købt den i over 50 år og betragter den som uundværlig! 
 
Den er udkommet hvert år siden 1795 og har 
selvfølgelig ændret sig meget igennem årene.  
I 1920erne var der bag i bogen horoskoper for 
kendte personer. Jeg skulle i sin tid anvende 
en ephemeride for 1927. I den er der et billede 
af Mussolini og en tydning af hans horoskop. 
Der står blandt andet, at han vil bringe død og 
ødelæggelse over landet og Middelhavet, og 
den slutter med de manende ord: 
Han vil få et voldsomt endeligt.  
 
Skrevet i 1926! Af hensyn til de astrologer, der 
ikke kender denne lille, tynde årsephemeride, 
nævner jeg en del af hovedindholdet af de 50 
sider i 2009. Prisen ligger under 100 kr. 
 
Dobbelt-opslag for hver måned med angivelse 
af positionerne for Sol, Måne og planeterne 
for hver dag. Desuden declinationerne for 
hver anden dag. Dygtige astrologer anvender 
ofte også declinationerne til tydningen. Øverst 
til højre findes Måne-aspekterne ud for hver 
dag, og nedenunder findes en oversigt over 
de øvrige aspekter. 
 
Efter de 12 måneder kommer 3 sider med de 
hurtigtvandrende planeters daglige bevægel-
se. 
 
Derefter kommer 9 sider med et komplet 
aspektarium for hver dag i året med angivelse 
af tidspunktet for aspektet. Det er specielt det-
te aspektarium, jeg synes er ualmindelig godt, 
idet det giver et fint og meget hurtigt overblik 
over de forskellige aspekter, blandt andet, 
hvis man skal finde en dag med gode aspek- 
ter.  

 Jamen, vil mange måske sige, det kan vi da 
også finde på computeren.  Rigtigt, men det 
tager betydelig længere tid, for man skal he-
le tiden skifte dato. I ephemeriden tager det 
kun få sekunder. Når jeg skal finde en god 
dato til en fest med familie og venner, kan 
jeg hurtigt finde en mulig dato, men hvis jeg 
ser, at der ud for den dato er f. eks. Merkur i 
kvadrat til Mars, kan jeg hurtigt afgøre, at 
den dato vil jeg absolut ikke anvende, hvor-
efter blikket glider lidt videre i aspektariet, til 
jeg finder f. eks. Venus i trigon til Mars. Stop. 
Det kan blive en god fest. 
 
Også til brug ved vigtige møder kan aspekta-
riet anvendes. Ved brug af aspektariet finder 
jeg dage, hvor Merkur har gode aspekter, 
hvorefter jeg i min personlige kalender sæt-
ter en stor prik ud for disse data. Ved valg af 
en mødedato kan jeg derefter hurtigt foreslå 
en af de dage, hvor der er gode Merkur-
aspekter, og således regne med, at det kan 
blive et godt og resultatrigt møde. Selvfølge-
lig husker jeg at undgå en retrograd Merkur, 
der vil bevirke, at sagerne trods al omhu ikke 
bliver ordentligt gennemarbejdede. Også til 
mange andre lejligheder kan man meget hur-
tigt finde en egnet dato. 
 
Efter det glimrende aspektarium kommer en 
oversigt vedrørende alle konjunktioner og 
oppositioner i året og en oversigt over særli-
ge planetmæssige fænomener. 
 
På 3. sidste side findes en logaritmetabel til 
beregning af planetpositioner. Anvendes ikke 
meget mere, men computeren kan jo af og til 
”strejke”.  
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På næstsidste side kommer så den store, 
gode nyhed: 
En oversigt over tidspunkter (efter G. M. T.), 
hvor Sol, Måne eller planeter går ind i et nyt 
dyrekredstegn i 2009. Tydningsmæssigt er 
dette af overordentlig stor betydning. Ved et 
tegnskifte dannes en helt ny situation, hvilket 
mange astrologer ikke er opmærksomme på. 
Der er i virkeligheden hele to nye faktorer at 
tage stilling til, nemlig foruden selve tegnskif-
tet også, at planeten kommer ind i et nyt de-
kanat og dermed ”farves” anderledes af dette 
nye dekanat. Jeg vil gerne samtidig meget 
anbefale, at astrologerne lærer at anvende 
dekanaterne, idet de meget ofte kan give en 
mere uddybende og bedre tydning. Som et 
par meget aktuelle tegnskift kan jeg nævne  

 den for andre end astrologer pludselige fi-
nanskrise, hvor Pluto gik fra Skytten indi 
Stenbukken, hvor det ikke længere er Skyt-
tens Jupiter med ekspansion i lønninger 
m.m., der hersker, men derimod Stenbuk-
kens Saturn (begrænsning), der sætter en 
stopper for frådseriet. Et andet tegnskifte er 
Jupiter, der lige er gået ind i Vand- 
bæreren, hvor Uranus, hvorunder også 
astrologien hører, befinder sig godt. Derfor 
kan vi forvente, at astrologien vil komme me-
re frem her i 2009.   
 
Så jeg fortsætter helt bestemt med at an-
skaffe års-ephemeriden i de kommende år. 
Den er helt uundværlig. 
-gt 

 
Astrologen Henry Hejø? 
 
En artikel i bladet Ude og Hjemme præsente-
rede den 8. juli 1966 horoskoptydninger, ud-
ført af tre astrologer. Det drejede sig om Carl 
V. Hansen, Henry Hejø og Ruth G Wenner-
holm. Den første og den sidste kender mu-
seet udmærket til eksistensen af, men Henry 
Hejø, som på det tidspunkt boede i Sønder-
borg, er for os et ganske nyt navn. 
 
Søgning på internettet giver blot et enkelt re-
sultat, som er fra Dansk Musik Tidsskrifts år-
gang 1973-74, som i nr.7 fortalte, at Musikdi-
rektør Henry Hejø fyldte 63 - tilsyneladende 
den 21. februar - hvilket giver ham fødsels-
datoen 21.02.1911. 
 
En søgning i navneregisteret hos Danmarks 
Statistik fortæller, at der ikke længere findes 
nogen tilbage af Hejø-slægten. Museet står 
derfor på bar bund og må appellere til vore 
læsere om hjælp: Hvis nogen kender noget 
som helst til astrologen Henry Hejø, må de 
meget gerne henvende sig til museets forsk-
ningsarkiv på < tycho@asmu.dk > eller til 
SOPHIE's redaktion. -ch 
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Tavlen viser de syv planeter, som hersker over hver ugedag. Mandag er Månens dag, tirsdag 
er Mars’ dag (Tyr er den nordiske krigsgud, der svarer til Mars). Onsdag (Odins dag) er Mer-
kurs dag. Merkur jævnføres med Odin, shaman-guden. Torsdag er Jupiters dag. Både Jupi-
ter og Thor er tordenguder. Fredag er Venus’ dag efter Freja, den nordiske gudinde for kær-
lighed. Lørdag er Saturns dag (engelsk Saturday). Lørdag kommer i de nordiske sprog af 
laurdag, dvs. vaskedag. Søndag er Solens dag. 
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