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William 
Haste 
ansvarshavende
for O.M.
BIOGRAFI
af Claus Houlberg

William Haste var journalist 
ved Berlingske Tidende, da 
han med inspiration fra den 
kendte spiritist og kultur-
personlighed, Thit Jensen, 
grundlagde den legendariske 
ugeavis O.M. Navnet var et 
ordspil på den indiske medi-
tationslyd og en forkortelse af 
Okkult Magasin - eller som 
den fakiske titel var: Skandi-
navisk Blad for Moderne Ok-

kultisme. Ugeavisen var trykt 
på avispapir i tabloidformat 
med professionelt layout og 
typografi i tidens stil. 

Indholdet var varieret med 
artikler om ikke blot spiri-
tisme, men også astrologi, 
ufo’er, kosmologi og andre 
relaterede emner. Dermed 
kan man sige, at O.M. blev 
rollemodel for alle senere 
blade og magasiner om disse 

emner. Det er uafklaret, hvor-
vidt Haste selv var astrolog 
eller overhovedet astrologisk 
kyndig. Meget tyder på, at 
han blot havde et åbent sind 
over for de åndelige strøm-
ninger i tiden, formidlet med 
en professionel kunnen som 
både journalist og redaktør. 
Men som ansvarshavende for 
O.M. har han indskrevet sig i 
astrologiens historie.

s. 4 : O.M. nr.2  |  s. 6 : Den okkulte ugeavis  |  s. 8 : Var Thorkild Barfod Frater Quasio ?

10 år
ASTROLOGISK

MUSEUM

2009



 I N F O R M A T I O N S B R E V . F R A . A S T R O L O G I S K . M U S E U M

SOPHIE : 31 [ november 2009 ] side 2  

Haste har her skrevet sig 
ind som pioneren med det 
første intelligente bud på et 
moderne blad om, hvad vi i 
dag kalder spirituelle emner, 
herunder astrologi. 

Baggrund
William August Haste var 

hans fulde navn. Han blev 
født den 8. november 1896 
og blev opkaldt efter sin 
biologiske far, bankassistent 
William August Haste. Mo-
derens pigenavn var Anna 
Helene Emilie Levin  Noget 
tidspunkt har det ikke været 
muligt at finde for William. 
Vi må derfor blot tegne et 
blindhoroskop (se ill.). Hans 
stedfar fortalte i et interview 
følgende om de tidlige år:

” I Aar 1900 repræsente-
rede jeg Danmark ved den 
internationale Koncert af 
blinde Musikere i Paris. Her 
blev kun Blindeinstituttet i 
København prisbelønnet med 
Medaljer for opnaaet Resul-
tat. Samme Aar giftede jeg 

Carl Cohn Haste 1874-1939

mig med Fru Anna Haste, f. 
Levin (Datter af fabrikant M. 
Levin og Hustru Therese, f. 
Ballin), der i tidligere Ægte-
skab havde tre Børn: Gudrun 
Julie Haste (f. 21. August 
1891), Kirsten Rosalie Haste 
(f. 13. September 1893) og 
William August Haste (f. 8. 
November 1896).

Efter anmodning af min 
Familie, der gerne vilde have, 
at vi skulde bære fælles 
Navn, føjede jeg gennem 
Nyt Genealogisk Institut, 
med tilladelse af mine Sted-
børn, Familienavnet Haste til 
mit oprindelige Navn, førte 
altsaa, efter den Tid, Navnet 
Carl Cohn Haste.”

William fik altså i en alder 
af 4 år en ny far, som bragte 
ham ind i nye miljøer.  Carl 
Cohn Haste var en af ho-
vedkræfterne bag dannelsen 
af Dansk Blindesamfund i 
1911, men desuden pianist, 
organist og musiklærer ved 
Det Kgl. Blindeinstitut. Han 
lærte William at spille musik, 
og dette syntes at have været 
et stærkt bindeled mellem 
de to. Der findes bl.a. efter-
ladte musikstykker, der er 
signeret af dem begge. Søste-
ren Rosalie blev i 1916 gift 
med kunstmaleren Anders 
Gudmundsen-Holmgren, så 
også her førtes William ind i 
kunstneriske kredse. 

Sine evner som skribent 
havde han tilsyneladende fra 
Haste-slægten, der blot få 
slægtled tilbage talte forfatte-
ren P. H. Haste (1765-1831), 
som skrev bl.a. kgl. skuespil. 

Peder Horrebow Haste var 
hans fulde navn, og han var 
en nær ven af  billedhug-
geren Bertel Thorvaldsen og 
med i kredsen omkring ham.

Eide-sagen
William Haste blev som 

journalist ansat ved Berling-
ske Tidende, hvor han ved et 
tilfælde kom til at blive tuen, 
der væltede et stort læs. Han 
refererede i 1931 en lille sag 
om lukningen af et ismejeri, 
men det viste sig at blive en 
vidt åben dør til en sag om 
omfattende korruption i lan-
dets dommerkredse samt en 
direkte anledning til den lov-
ændring, der indførte doms-
mænd i dansk retspraksis.

Han blev tillige part i den 
følgende retssag mod byrets-
dommer Valdemar Eide, en 
sag. der gav genlyd i samfun-
det. Forløbet blev af William 
Haste grundigt beskrevet i 
bogen ’Eide-sagen’ fra 1935. 
Tredive år senere, i 1962-63, 
dukkede den imidlertid igen 
op i flere bøger, hvoriblandt 
både den forsvarende og den 
anklagende sagfører hver for 
sig udgav yderst forskellige 
versioner af forløbet.

Eide-Sagen var ikke uden 
store omkostninger for Wil-
liam Haste selv, for allerede 
i 1934 blev han fyret fra 
sin stilling ved Berlingske 
Tidende efter pres fra netop 
dommer Eide. Han blev 
en ’persona non grata’ i de 
bedre kredse, og det i en 
sådan grad, at det i dag er 
svært at finde henvisninger til 
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hans navn overhovedet. Det 
er som om han alene eksiste-
rer gennem Eide-sagens akter 
samt de artikler og bøger, 
han selv fik publiceret om 
andre emner.

Horoskopet
Det er et lidt usædvanligt 

horoskop vi ser for William 
Haste, omend en usikkerhed 
ligger i fødselstidspunktet. 
Hvis han blev født i perioden 
før middag, da er Månen i 
Skytten, ellers vil den være 
i Stenbukken. Hvis den er i 
Skytten, efterlader den ham 
helt uden planeter i kardinale 
tegn, hvilket ville gøre ham 
uden retning i livet. Hans liv 
tyder dog mere på en Måne i 
Stenbukken, dvs på en fødsel 
efter middagstimen.

Månen indgår i en trapez-
figur med Merkur, Jupiter og 

Mars, placeret i tegn, der gør 
ham til en yderst kritisk og 
grundig journalist, der ejer 
en skarp pen og et betydeligt 
vid. Hastes retsindighed står 
sin prøve med hans Jupiter i 
kvadrat til Pluto-Neptun kon-
junktionen. Han er her for 
sin samvittighed nødt til at 
være sandfærdig og gøre det, 
der er det rigtige i den givne 
situation.

Hans langstrakte opgør 
(1931-38) med landets rets-
lige autoriteter afspejles bl.a. 
i Solen, der er i konjunktion 
med Saturn og Uranus – men 
denne tredobbelte konjunk-
tion (triplet) hænger ikke 
sammen med resten af horo-
skopet, hvorfor det har taget 
lang tid at få den løst op. 

Vi kan ud fra samme kon-
stellation med Sol og Uranus 
slå fast, at William Haste 

næppe selv har været astro-
log, men at han højst kan 
have snuset til emnet til eget 
brug.

Redaktionen af O.M.
William Haste er stort set 

ubeskrevet i arkiverne, mens 
hans nære medredaktør på 
O.M., Thorkild Barfod, har 
en fyldig biografi i familien 
Barfods annaler. Se portræt-
tet af ham i en anden artikel i 
dette nummer.

Museet savner viden om de 
øvrige medlemmer af redak-
tionen. I det hele taget kunne 
O.M. og kredsen omkring 
bladet blive et historisk forsk-
ningsprojekt af betydning. 
Ikke mindst forfatterinden 
Thit Jensens rolle ville være 
interessant at få klarlagt nø-
jere.  

Kilder:
- Eide-Sagen af William Haste, Kø-
benhavn 1935. Stig Andersen.
- En skandalesags historie af Th. 
Thorsteinsson. København 1962. 
Munksgaard.
- Sandheden om Eide-Sagen af 
Niels Ventegodt, København 1963. 
Grønbech.
- En skandalesags skandale af 
William Haste. København 1963. 
Borgen.
- O.M. nr. 2. Red William haste. 
København 17. januar 1933
- www.dkblind.dk 
- www.litteraturpriser.dk 
- www. thorvaldsensmuseum.dk 
- www.refsnaes.dk 
- http://da.wikipedia.org 
- www.rosekamp.dk  
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PERIODICA
af Claus Houlberg

Redaktionen af O.M søsatte 
det første nummer om tirsda-
gen, den 3. januar 1933 og 
oplaget blev revet væk. Dette 
kom som en stor overraskelse 
for de implicerede. Ingen 
havde regnet med, at der 
ville være sådan interesse for 
disse emner, idet O.M. kun 
var tænkt for en mere sluttet 
kreds. Da nr. 2 udkom fjorten 
dage senere, den 17. januar, 

blev det her bekendtgjort, at 
med denne succes ville bla-
det femover være en ugeavis, 
på gaden hver tirsdag. 

Redaktionen holdt til på 
Rosenørns Allé 29 i Køben-
havn- Redaktøren hed Thor-
kild Barfod og ansvarshaven-
de var William Haste, begge 
journalister ved Berlingske 
Tdende. Ugeavisen O.M. var 

som standard på 12 sider i 
professionelt layout, trykt 
på tyndt avispapir i tabloid-
format (28 x 40 cm) trykt hos 
S. L. Møllers Bogtrykkeri i 
København.. Bladet udkom 
i både Danmark, Norge og 
Sverige til en pris af 25 øre pr 
nummer. Man kunne tilmed 
løse et kvartalsabonnement, 
som kostede kr. 3,25. Det var 
priserne dengang.

Ugeavisen udkom i alt 40 
gange før den måtte gå ind, 
men da havde den nået at 
publicere knap 500 tabloid-
sider med kvalificeret journa-
listik om hele den moderne 
okkultisme herhjemme. En 
bedrift, der vil blive stående 
længe.

Martinus
Det første nummer af O.M. 

bragte en introducerende ar-
tikel om Martinus: ”Manden 
fra Norden?” med undertitlen 
”Martinus har den kosmisk-
clairvoyante evne”.

Allerede  O.M. nr. 2 brin-
ger den første tidsskriftartikel 
fra Martinus’ egen hånd, og 
den var tilmed første fra hans 
hånd overhovedet. Den blev 
indledningen til en hel serie 
artikler, der løb indtil nr. 12, 

s.1 : ’Ensomme Mennesker’ (leder). 
’Johannes Poulsens Horoskop’ af Frater Quasio.

s.2 : horoskop fortsat.
’Betaler det sig at begå Selvmord?’ (ingen forf.).

s.3 : ’Aandefotografering’ (ingen forf.).
s.4 : ’Budskaber fra de hinsides levende’ kanaliseret fra Astok.

’Smaating’ (rubrik).
s.5 : ’Kunde vore Sindssygehospitaler affolkes? af Cartago.
s.6 : Mystiske Hændelser i Hverdagslivet’ (ingen forf.).

’Reinkarnation og Geni’ om barnevirtuosen Ruggiero Ricci.
s.7 : ’Hjernen som Radioapparat’ af Louis Brink Brinkfort.

’O.M. nr.1 udsolgt’ (ingen forf.).
s.8 : ’Ved Vendepunktet - 1. Menneskehedens Skæbne’ af Martinus.
s.9 : ’Johannes Poulsen om Inspiration’ (ingen forf.).

Martinus fortsat.
s.10 : ’Storm P. om tilværelsens Gaader’ (ingen forf.). 

’Maa vi tale med de Døde?’ af Th. B.
’O.M.s feuilleton : Davis Homes Liv’ (ingen forf.).

s. 11 : Hvordan jeg udregner jeg mit Horoskop’ af Frater Quasio.
Feuilleton fortsat.

s.12 : Brevkasse (pris pr svar: 3 kr, indbetalt på giro). 

Indhold af O.M. nr. 2

Den okkulte ugeavis
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som udkom 28. marts 1933. 
Artikelserien havde hoved-
titlen ”Menneskehedens 
skæbne” og første afsnit var 
med undertitlen ”Ved vende-
punktet”. 

Hele serien samledes se-
nere og blev en smule om-
redigeret af Martinus selv, så 
den kunne udgives i bog-
form. Dette skete imidlertid 
først tredive år senere i 1962. 
Bogens titel blev den samme 
som seriens: ”Menneskehe-
dens skæbne”.

Frater Quasio
En dygtig astrolog, som for-

blev anonym, skabte en serie 
tydninger af kendte menne-
skers horoskoper, hvor disse 
i en anden artikel, gerne i 
samme nummer, blev inter-
viewet om deres livssyn. Det 
var første gang offentligheden 
så denne arbejdsform på 

tryk, og den har dannet skole 
for alle senere astrologiske 
blade, heriblandt de to vigtig-
ste blade i vor tid, Stjernerne 
og Horoskopet

Astrologisk Museum vil 
gerne kende identiteten bag 
det velskrivende pseudonym 
Frater Quasio. Hvis vore 
læsere på nogen måde kan 
kaste lys over dette myste-
rium, så kontakt redaktionen 
pr email < tycho@asmu.dk >

Horoskopet
Museet kender ikke selve 

tidspunktet for udgivelsen af 
første nummer af OM, så vi 
kan alene opstille et blindho-
roskop som hosstående. Det 
er derfor ikke muligt at danne 
sig et helt konkret indtryk af 
dynamikken bag ugeavisen, 
men vi kan se en iboende 
problematik, idet trigonerne 
mellem Månen, Merkur, 

Venus og Uranus alle står i 
ildtegn. O.M. har med andre 
ord haft ildsjæle bag, der 
har skrevet intelligent og af 
karsken bælg med en stærk 
følelse af at være pionerer, 
der pløjede jomfruelig mark. 
Imidlertid er der kun en ene-
ste planet i lufttegn og det er 
Saturn, hvilket peger på en 
trods alle gode intentioner 
begrænset viden og tilsvaren-
de afhængighed af en mar-
kant frontfigur og videnkilde. 
Vi har måske her årsagen 
bag, at ugeavisen måtte gå 
ind så relativt hurtigt. 

Nøjere studium
Dersom vore læsere ligger 

inde med numre af O.M. vil 
Astrologisk Museum være 
den taknemmelige modtager 
af dem.  Disse vil åbne for et 
nøjere studium af de mange 
siders interessante artikler og 
analyser af samtiden. Det er 
åbenlyst, at der blev publice-
ret materiale af høj kvalitet i 
O.M. - og dette vil vi vende 
tilbage til i senere numre af 
SOPHIE. 

Kilder: 
- O.M. nr. 2 af 17. januar 1933
- www.martinus.dk 
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BIOGRAFI
af Claus Houlberg

Den fungerende redaktør af 
O.M., Thorkild Barfred Bar-
fod, blev født den 24. juli 
1889 i Hjørlunde Præstegård 
på Sjælland. Museet har ikke 
kunnet finde hans fødselstid. 
Vi kan derfor alene optegne 
et blindhoroskop (se tegn). 

Hans far var præsten Niko-
laj Frederik Severin Grundt-
vig Gote Birkedal Barfod. 
Faderen stiftede Kirkeligt 
Landsforbund samt en række 
sygeplejeforeninger ud over 
landet, moderen var lærer-
inde Anna Marie Barfred og 
han selv den ottende ud af en 
søskende flok på 9 med halvt 
brødre og halvt søstre.

Baggrund
Thorkild blev som 18-årig 

student i Odense (1907) 
og studerede derefter både 
teologi og medicin. men 
allerede i 1911 debuterede 
han med digtsamlingen An-
dalusiske Digte og hurtigt 
efter fulgte en række andre 
digtsamlinger. Det er fra den 
tid, vi har det eneste billede 
af ham, som ses hosstående. I 

året 1912 blev han journalist 
ved Horsens Avis og giftede 
sig i 1914 med sin kusine, 
Edith Birkedal-Barfod, som 
han fik tre børn med. Han 
blev på den tid redaktionsse-
kretær ved Illustreret Tidende 
og skrev flittigt. De følgende 
år udgav han flere digtsam-
linger og romaner, enkelte 
under pseudonymerne Edith 
Egedahl eller Ellen Holte. 

Fem år senere blev han i 
1920 ansat ved Berlingske 
Tidende og blev samme år 
medlem af Dansk Forfatter-
forenings bestyrelse. Denne 
post bestred han de næste 
ti år, hvor han desuden blev 
litteratur- og teateranmelder 
ved Morgenavisen.

I en alder af 44 år blev 
han i 1933 den fungerende 

Var Thorkild Barfod
Frater Quasio ?

redaktør af O.M. På det 
tidspunkt var han en moden 
journalist og forfatter, og var 
uden tvivl med til at sikre 
ugeavisens professionelle ry. 

Da avisen gik ind, fort-
satte han med at skrive digte 
og romaner frem til 1939. 
Krigen blev imidlertid et 
markant vendepunkt i hans 
liv, hvor han foretog et skæb-
nesvangert valg. Han blev 
i 1940-45 redaktør af det 
nazistiske blad Fædrelandet, 
hvilket skaffede ham mange 
fjender. og udstødte ham af 
forfattermiljøet. 

Han blev af samme grund 
ekskluderet af Dansk Forfat-
terforening i 1946 og frataget 
forfatterstøtten fra staten. 
Han døde den 28. november 
1947, blot 58 år gammel. 
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Sophie

Horoskopet
Han har et ret usædvanligt 

horoskop med mange kon-
junktioner, samlet i få tegn.

Hans mange skiftende 
jobs som journalist afspejles 
i hans Måne i tvillingerne, 
som giver en del rastløshed, 
i aspekt til Uranus, der gi-
ver utålmodighed og en vis 
utilpassethed rent socialt.  
Aspektet til Jupiter giver hel-
digvis en god portion humor, 
der har båret ham igennem 
meget. Hans Merkur-Mars 
konjunktion i aspekt til 
samme Uranus peger på, at 
han godt kunne have studeret 
astrologi. 

Thorkild Barfod var lynende 
velbegavet med mange inte-
resser. Faktisk kunne han ud-
mærket være astrologen med 

Thorkild Barfod (1889-1947)
som ung studerende

pseudonymet Frater Quasio.  
Der findes tilsyneladende 
ikke astrologiske skrifter fra 
hans hånd, men han udgav 
flere bøger under pseudo-
nym, så måske findes der 
under et andet navn mere om 
emnet.  Dette bør undersø-
ges nærmere, og Astrologisk 
Museum må her appellere til 
vore læsere, for hvis nogen 
kender mere til Thorkild Bar-
fred Barfod, så må de meget 
gerne kontakte redaktionen 
på email < tycho@asmu.dk >

Synastri
Hvis man betragter Thor-

kild Barfods horoskop over 
for William Hastes, så er der 
nogle klare overensstemmel-
ser og sammenfald. 

Først og fremmest havde de 
begge meget lidt i jordtegn 
og kunne derfor let begej-
stres eller gå ind for en sag 
af lutter idealisme. Oven i 
købet er Williams Måne i 
klokkeren interkonjunktion 
med Thorkilds Jupiter, så de 
to har kunnet more sig sam-
men og Thorkild har holdt 
af William som menneske. 
Tilsvarende ligger Thorkilds 
Måne i interkonjunktion med 
Williams Mars, så deres bånd 
har været stærkt følelsesbe-
tonet. Måske i en grad, så de 
har opført sig som brødre. 
Måske kan vi heri søge for-
klaringen på pseudonymet 
Frater Quasio, der på latin 
kan betyde ’halvbror’ eller 
’næsten bror’.

Med Thorkilds vanskelig-
hed ved at finde ligesindede 

(Måne-Uranus), må den 
begavede William have været 
manna, sendt fra himlen. 
Måske tog hele Eide-Sagen 
hårdt på Thorkild med, hvad 
den gjorde mod hans gode 
ven og åndsfælle. Måske var 
dette med til at desillusionere 
ham op mod krigens begyn-
delse, så han vendte sig til 
tyskerne. Vi ved det ikke.

Frater Quasio
Ud fra en astrologisk be-

tragtning ville det ikke være 
utænkeligt, om Thorkild Bar-
fod var den mystiske Frater 
Quasio. Om dette faktisk er 
tilfældet ved vi ikke endnu, 
men det er et udgangspunkt 
for videre studier af hans 
virke og de knap 500 tablo-
idsider, han med ugeavisen 
O.M. har efterladt os.  

Kilder:
- http://stamtavle.barfod-barfoed.dk
- www.litteraturpriser.dk 


