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Om »O.M. « - Glimt af astrologien i Danmark  

(2. del af 3) 
 
Andel del af serien om O.M. - bladet, der allerede i 1933 skrev om »okkulte 
fænomener« - og astrologi! 
 
Af Gilbert Tjørnum 
Æresmedlem af Astrologisk Museum 
  

 
en fjerde udgave af O.M. er dateret 
31/1 1933. Fra og med nr. 3 var 
bladet blevet et ugeblad og udkom 
hver tirsdag. 

 
Nr. 4 - Politidirektøren 
 Bladet må have været noget af en sensati-
on, for på forsiden står daværende politidi-
rektør i København: »A. Fabricius Hansens 
horoskop" med en efterfølgende fyldig tyd-
ning. Inde i bladet refereres fra en samtale, 
man har haft med politidirektøren. Referatet 
starter således: 
 »I Tilslutning til Udredningen af Hr. Fabricius 
Hansens Horoskop, fremsætter han et par 
Fornuftens Ord«. 

 Det fremgår, at Politidirektøren selv har ind-
villiget i horoskopets opstilling og udredning, 
idet der berettes: "Politidirektøren har til Brug 
for Horoskopet som alle andre opgivet sin 
Fødselstid, sit Fødselsaar og Fødestedet. 
Tiden var han ikke helt sikker paa, og da 
denne jo spiller en afgørende Rolle, maatte 
vi til Kontrol bede ham opgive to Mærkedage 
i sit Liv, nemlig Embedseksamen og Ægte-
skab. 
 
 Med disse to Data som Holdepunkt regner 
Frater Qvasio baglæns - en Metode, han selv 
har fundet ud af - og fastslaar derved den 
nøjagtige Fødselstid paa Minutter og Sekun-
der.« 

D 
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»Det kunde interessere mig ... « 
 »- Tror De paa Horoskoper? spørger jeg 
Fabricius Hansen, da jeg efter at have faaet 
Oplysningerne sidder over for ham i det store 
Kontor paa Politigaarden, hvor alle Forgæn-
gernes malede Portrætter hænger rundt om 
paa Væggen i tunge Guldrammer. 
 
 - Nej, Det kan jeg ikke sige, jeg gør, svarer 
Politidirektøren, men jeg vil ikke lægge Skjul 
paa, at det vil interessere mig at se, hvad De 
kan faa ud af dette Horoskop kun med disse 
data som Holdepunkt. Der er visse Forhold 
ved et hvert Menneskes Liv, som Tredje-
mand umuligt kan vide, selvom han har nok 
saa mange andre ting at holde sig til, og det 
vil jo derfor altid være et Bevis for Rigtighe-
den, hvis den Slags kan drages frem. Jeg 
skal dog ikke nægte, at jeg foreløbig stiller 
mig skeptisk over for det hele. 
 
 - Maaske overfor de okkulte Fænomener i 
alle Variationer? 
 
 - Dette kan jeg ikke svare Dem paa, da jeg 
ikke har beskæftiget mig med dem. Det ville 
jo være ganske uforsvarligt af mig at sige: 
Disse Ting eksisterer ikke. Jeg maa nøjes 
med at sige: Da jeg ikke har beskæftiget mig 
med dem, mangler jeg Forudsætningerne for 
at kunne dømme om deres Berettigelse.« 
 
Nr. 5 af den 7. februar 1933 indeholder "Den 
store Profeti om vor Tid« - væsentligst beret-
tet i forhold til forskellige skriftsteder i Bibe-
len. 
 
Nr. 6 - Atlantis 
 Nr. 6 af 14/2 1933 bringer bl.a. en inter-
essant overskrift: "Vil Atlantis atter dukke 
op?« Artiklen er egentlig en boganmeldelse 
vedrørende ingeniør M. Frandsens bog om 
det sunkne "Atlantis«. Man har gennem 
mange århundreder hørt om det forsvundne, 
sunkne Atlantis. Ingeniør Frandsen havde in-
teresse for gamle kulturer, og på grundlag af 

den eksisterende litteratur gav han sig til at 
rekonstruere et terrænkort. 
 
 Kortskitsen er gengivet i bladet, og han for-
tæller til O.M., at han skrev bogen som i et 
syn. For at hans bevidsthed ikke skulle gribe 
ind, indstillede han et radioapparat til at spille 
ganske svag musik, og i en halvt ubevidst til-
stand så han for sit indre blik hele livet på det 
sunkne Atlantis med folk i lange, hvide klæ-
der og skønne bygninger, som man meget 
vanskeligt finder magen til. 
 
Nr. 7 - Ebbe Rode 
 Nr. 7 fra 21/2 1933 indeholder Ebbe Rodes 
horoskop. Ved horoskopet er anført fødsels-
datoen den 10. maj 1910 og med en fødsels-
tid 1 time 5 minutter og 48 sekunder. Ascen-
danten er i 24°14' Stenbukken, og MC i 3°00' 
Skytte. Yderligere er ikke anført. Uranus lig-
ger i 1. hus tæt ved Ascendanten. 
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Nr. 9 - Thit Jensen 
 Nr. 9 fra 7/3 1933: Forsideartiklen hedder: 
"Fru Thit Jensen revser Danmarks Aandsliv« 
med åbenhjertige udtalelser som »Vor Ind-
stilling overfor det hinsides tyder paa dyb 
Uvidenhed, affødt af vor Selvglæde og Lat-
termildhed.« Thit Jensen var søster til forfat-
teren Johannes V. Jensen og skrev selv en 
række bøger. 
 
  I artiklen fortæller hun bl.a. om auto-
matskrift: "Jeg selv har allerede i mange Aar 
modtaget automatskrevne Meddelelser fra 
aandelige Kræfter, og jeg har erfaret - det 
falder mig ikke ind at lægge Skjul paa det - at 
jeg i givet Tilfælde ligefrem kan "bestille”« en 
saadan aandelig Kraft, naar jeg f.eks. har 
Brug for en særlig kyndig Meddelelse om hi-
storiske Fakta, som jeg intet kan vide om.« 
 
Nr. 11 - Pluto 
 Nr. 11 af 21/3 1933. Når man ser denne da-
to, tænker man jo næsten straks på et Kvar-
talshoroskop, og forsiden her bringer da og-
så Danmarks Horoskop fra 21. marts til 21. 
juni 1933 med undertitlerne: "Truende Skyer 
hænger over Landet, og kun glimtvis faar vi 
enkelte Solstrejf at se, siger Frater Qvasio. - 
Bemærkelsesværdige Dødsfald, Katastrofer 
og Epidemier samt en forbigaaende Opblus-
sen af Handelslivet.« 
 
 I sidste afsnit af tydningen af Kvartals-
horoskopet skriver Frater Qvasio: "Som man 
vil se, har jeg denne gang indtegnet den ny-
opdagede Planet, Pluto, paa dens Plads i 
Dyrekredsen. Den ligger i 7. Hus i Slutningen 
af Krebsens Tegn i Opposition til Maanen, i 
Trigon til Venus, i Kvadratur til Uranus. Den 
har altsaa Aspekter nok, men da man kun 
har kendt den i 3 Aar, har man endnu ingen 
positive Erfaringer om dens Natur og Virk-
ninger. Alverdens Astrologer har den nu un-
der Observation. Foreløbig har man ikke Ind-
trykket af, at dens Impulser paa den nuvæ-
rende Menneskehed og vore Samfundsfor-
hold er videre harmoniske. Snarest er de af 

opløsende og destruerende Art. Utvivlsomt 
er den blevet inkarneret i vort Solsystem nu 
for at være med til at forberede den ny Tids 
alder, der forestaar.« 
 
 På horoskopet er Pluto anført med posi-
tionen 21°11' Retrograd (R) i Krebsen. 
 
 Inde i bladet findes en artikel om »Jord-
skælvet i Kalifornien« med undertitlen: »Et 
typisk Katastrofe-Horoskop, der udløste 
Solformørkelsen den 24. Februar.«  
Nu er det ganske sikkert ikke katastrofe-
horoskopet, der udløste Solformørkelsen, 
men derimod Solformørkelsen, der 
medvirkede til katastrofen. 
 
 I det opstillede horoskop - for den 10. marts 
1933 kl. 17:55 - er Pluto også indtegnet (men 
ikke tydet). Pluto i 21 °15' Krebsen har dog 
en eksakt kvadrat til Uranus i 21°30' i 
Vædderen i 8. hus, hvad der sammen med 
andre faktorer i horoskopet kan ses som 
synkroniseret med det katastrofale 
jordskælv, der den 10. marts 1933 hærgede 
Los Angeles og flere californiske egne. � 
(fortsættes)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artiklen har tidligere været udgivet i månedsbladet 
Stjernerne 1/1996. 
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Tycho Brahes Verden  
 
 

I efteråret 2006 havde Nationalmuseet en 
udstilling med Tycho Brahe, hvor man fik 
et indblik i Tycho Brahes særlige verden og 
tilværelsen i 1500-tallets Danmark. 
 

Af  Benja Frederiksen

 
strologisk Museums daværende for-
mand, Gilbert Tjørnum, havde den 
fantastiske ære, at Nationalmuseet 
inviterede ham med til åbningen af 

udstillingen. Set med astrologiske øjne, var 
det en stor anerkendelse af Gilbert Tjørnums 
viden og livs lange arbejde omkring Tycho 
Brahe. 
 
 I forbindelse med denne udstilling udgav Na-
tionalmuseet en speciel CD med Tycho Bra-
hes bog Astronomiae Instauratae Mechanica 
fra 1598. CD´en blev selvfølgelig erhvervet at 
Gilbert Tjørnum med henblik på donation til 
Astrologisk Museum. 
 
 I denne bog skriver Tycho Brahe detaljeret 
om de instrumenter, som blev skabt af ham 
selv og hans medarbejdere fra 1570’erne og 
frem til hans død i 1601. Og det er jo vel-
kendt, at disse instrumenter kom til at skabe 
en reformation af den astronomiske viden-
skab. 
 
 Alle instrumenterne gik desværre til under 
urolighederne i Prag i 1619.  
 
 Selve bogen er sat op som en elektronisk 
bog, hvor man kan bladre mellem siderne. 

Tycho Brahe skrev jo på latin, men man kan 
vælge at få dette oversat. 
 
 CD’en kan desværre ikke længere købes.  
Men hvis man går ind på Det kongelige Bibli-
oteks hjemmeside og vælger ”Webudstillin-
ger/Brahe Astronomiæ Instauratæ Mechani-
ca” (vær opmærksom på, at der anvendes æ 
i stedet for ae) vil man få adgang til selv-
samme elektroniske bog – også med dansk 
oversættelse. � 
 
 
Kilder: 
Det kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek 

Nationalmuseet, NYT nr. 112 september—oktober 2006 

Gilbert Tjørnum, Æresmedlem af Astrologisk Museum. 

 

 

A 

Scannet forsiden fra CD – udgivet af National Mu-
seet. 
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Den astrologiske ”undergang”
 
Undergangen nær Ishøj Station er udsmykket med de astrologiske symboler for dy-
rekredstegnene.  Museets kasserer Mikael Mårtensson har været på stedet og taget 
en flot billedserie som i sin helhed kan ses på museets hjemmeside www.asmu.dk 
  

 
[Fotos: Mikael Mårtensson © 2010 Astrologisk Museum] 

 
Af Benja Frederiksen og fotograf Mikael Mårtensson

 
g da vi begyndte at undersøge fæ-
nomenet ”astrologisk” udsmykning 
nærmere, var det som om Pando-
ras æske åbnede sig. Det viste sig, 

at der faktisk findes flere bygninger i Køben-
havn, der er udsmykket med de astrologiske 
symboler. 
 
Mest kendt er nok de gamle telefonkiosker 
som blev opstillet på befærdede pladser 
rundt om i København. Arkitekten Fritz 
Koch fik opgaven at tegne kioskerne 
hvoraf de fire første blev opstillet den 1. 
juni 1896. Kioskerne var sekskantede, ni 
meter høje, med kobbertag og øverst et ur 
i hvert verdenshjørne.  
 
De fire første kiosker stod på Kongens 
Nytorv, Gammeltorv, Rådhuspladsen og 
Nørre Boulevard (Nørre Voldgade). De 
næste kom til at stå henholdsvis i Gylden-
løvesgade, på Grønningen, Vesterbros  

 
Torv, Sølvtorvet, ved Dronning Louises 
Bro, Sankt Annæ Plads samt på Lille Tri-
angel. Og senere kom flere til. 
 

 
[Fotos: Kiosken på Chr. Torv, Mikael Mårtensson © 2010 
Astrologisk Museum] 

 
Det er ikke alle de i alt 30 telefonkiosker, der 
eksisterer i dag. Nogle blev nedrevet eller flyt-
tet til andre pladser, en enkelt (Lille Triangel) 
fik den ære, i en periode, at komme på 

O 
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Kunstmuseum og blev derefter i 2010 sendt til 
Aalborg. 
 

 
[Fotos: Kiosken på Chr. Torv – Løven og Jomfruen, Mikael 
Mårtensson © 2010 Astrologisk Museum] 

 
Museet har kendskab til at mindst tre af de 
bevarede telefonkioskers træfrise er ud-
skåret med de astrologiske symboler. De 
står på henholdsvis Christianshavns Torv, 
Kongens Nytorv og Sankt Hans Torv. 
 
Af andre bygninger kan nævnes et smukt 
grønt hus på Frederiksberg, nærmere be-
tegnet Henrik Steffensvej. Huset er opført 
af arkitekten Alfred Skjøt-Pedersen i 1928-
29 og er i art déco-stil. Facaden er pyntet 
med plaketter med dyrekredstegn.  
 
På henholdsvis Rønnebærvej og Godt-
håbsvej fandt Mikael Mårtensson to 
smukke huse dekoreret med dyrekreds-
tegn.  

 
 
[Fotos: Rønnebærvej – Krebsen, Mikael Mårtensson © 2010 
Astrologisk Museum] 

 

 
[Fotos: Huse i København og Nordsjælland (s. 74) af Gitte Just] 

 
På facaden over Østerbro bibliotek på 
Dag Hammerskjölds Allé er det ikke alene 
dyrekredstegnene som er indhugget i en 
lang frise, men også symbolerne for de ti 
planeter, hvilket må siges at være usæd-
vanligt. Desværre har det ikke været mu-
ligt at finde frem til kunstneren af dette 
værk. 
 
Den sidste bygning, 
museet har kend-
skab til er den over-
læssede medaljon 
på hjørnet af huset 
ved Chr. IX´s gade i 
det indre 
København. Mester 
for dette hus er 
arkitekten Eugen 
Jørgensen. 

Fotos: Huse i København og 
Nordsjælland (s. 42) af Gitte 
Just] 
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Hvis du ligger inde med yderligere viden omkring huse eller anden arkitektur i gadebille-
det, som er udsmykket med astrologiske tegn eller symboler, er du velkommen til at kon-
takte museet.  
 
Kilder: 
Huse i København og Nordsjælland af Gitte Just, Aschehoug 2005 

Københavns Torve og Pladser af Peter Olesen, Thaning & Appel 2009 

http://da.Wikipedia.org. 

Astrologisk ”forskning”!  
 
Af Benja Frederiksen og Mikael Mårtensson 

Desværre står museet igen uden lokaler og derved har vores medlemmer (og andre) mistet 
muligheden for at komme og se samt studere vores bogsamling. Vi, i bestyrelsen, er derfor 
nødsaget til at tænke kreativt med hensyn til at bevare vores funktion i forbindelse med ind-
samling af historiske data samt udbredelse af astrologien. 

Mikael Mårtensson, vores kasserer, er generelt en flittig indsamler af data som spænder over 
mange forskellige emne. For at give vores medlemmer nogle fordele – og for at motivere til 
fortsat medlemskab tilbyder Mikael at udsende disse data til interesserede medlemmer, gan-
ske gratis. 

F.eks. data for jordskælv gennem tiden med horoskoper. Herunder kan ses en lille smags-
prøve på emner, Mikael har data på. 

 
Henvendelse kan ske på ellamarieogmi-
kael@comxnet.dk 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Danmarkshoroskop – Niels Ebbesøn (3 alternati-
ve klokkeslæt afprøvet) 

BP´s horoskop og vejen dertil 

Den ny ”Jorden rundt” med Michael Palin 

Jorden rundt – Mikael Mårtenssons analyse 

5 skibe – af samme navn 

Dannebrog faldt ned fra himlen Tertiær I og II 
(Gilbert Tjørnums relativitets teori) 

Svømmeture over Kattegat 

Dannebrog og historien 
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