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Anbefaling af bog: Karl Aage Jensen: ”Astrologiens univers” 
 
At anmelde Karl Aage Jensens bog om astrologi er meget simpelt: hvis du 
ønsker en gedigen lærebog om astrologi, så er den et super bud. Her bliver 
alle de grundlæggende begreber og symboler grundigt beskrevet. Ligeledes 
er der tydningsforslag til planterne i de forskellige tegn, huse og aspekter, så 
man f.eks. kan læse, hvad der er kendetegnende for månen i tvillingen, 
månen i 9. hus og månen i harmonisk aspekt til Jupiter. På den måde kan 
man begynde at tyde sit eget eller andres horoskop. Men det er klart at selve 
kunsten at tyde et horoskop, det kan man ikke lære ud fra bogen, hvilket den 
heller ikke postulerer. At lære kunsten kræver mange års undervisning, 
øvelse og/eller et specielt talent for astrologiens sprog.  
Dette er heller ikke bogens hovedsigte. Som underoverskriften anfører, så 
ønsker den trinvis at indføre os i astrologiens grundbegreber, og det gør den 
på bedste vis. At læse den fra ende til anden, specielt tydningsforslagene, 
kan godt være en langtrukken affære, så det kan anbefales at læse disse 
dele i små bidder eller primært at bruge dem som opslagsværk, for her 
kommer de virkelig til deres ret, når man vil fordybe sig i et specifikt 
astrologisk spørgsmål. 
 
I bogen bliver beregningsteknikker for at lave et horoskop også gennemgået, 
selvom det på sin vis er unødvendig i disse moderne tider, hvor man bare kan 
trykke på en knap på computeren og få udregnet et horoskop på et par 
sekunder, hvilket tidligere tog flere timer at gøre i hånden. Men at forstå 
beregningsteknikkerne er et rigtigt godt grundlag for at forstå, hvad det er for 
et stort univers, der ligger bag horoskopet; det kan give en fornemmelse af 
planeter og galekser i himmelrummet, hvilket tit kan glemmes, når man ser på 
det flade papir med horoskopet. 
Hvis man yderligere vil have et opslagsværk om astrologi, så er Aschehougs 
store astrologileksikon også anbefalelsesværdigt. Det er oversat og 
bearbejdet af selv samme Karl Aage Jensen.  
Vigtigt er det dog også at huske på, at astrologi i høj grad er fortolkning, så 
naturligvis vil man kunne finde andre nuancer i fortolkningerne ved at læse 
andre forfattere. 
 
 


