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Kort generel forklaring om et horoskops opbygning: 

Et horoskop består af de tolv dyrekredstegn, som er mere eller mindre alment kendt: Vædderen, Tyren, Tvilling, 

Krebsen, Løven, Jomfru, Vægten, Skorpionen, Skytten, Stenbukken, Vandbæreren og Fiskene. Alle disse er opdelt i 

lige store størrelser på 30 grader hver. 

I mit horoskop, som er horoskop eksemplet, er Vædderen til venstre i horoskoppet, Tyren er så det næste tegn 

modsat uret, Tvillingen det næste osv. 

 

Horoskopet er ligeledes opdelt i 12 huse som kan være af varierende størrelse. Det afhænger af ens 

fødselstidspunkt og fødested på jorden. Derudover er der også forskellige hussystemer som astrologerne vælger 

at bruge som baggrund for der udregning af husenes placering. 

Husene er markeret af de små streger med en pil for enden som peger ud mod dyrekreds tegnet.  

Af disse er der to bredere streger som markerer fire punkter i horoskopet: 

 

Til venstre er det Ascendanten, som er skæringspunktet mellem den østlige horisont og ekliptika, jordens bane 

om solen. Man kan populært sige at den svarer til i hvilket dyretegn at solen står op, når man bliver født. I det 

viste horoskop er det i Vædderen. På alment plan svarer det til forårsjævndøgn.  

Øverst er det MC, som er det punkt i dyrekredsen hvor himmellegemerne står højest på himlen på 

fødselstidspunktet. I det viste horoskop er det i Stenbukken. Det svarer til midt på dagen eller midsommer.  

 

Til højre er det Descendanten, som er ”bagenden” af Ascendanten, skæringspunkt mellem den vestlige horisont 

og ekliptika. I det viste horoskop er det i Vægten. Det svarer til efterårsjævndøgn.  

 

Nederst er det IC, som er ”bagenden” af MC, midnatspunktet, svarende til Vintersolhverv. I det viste horoskop er 

det i Krebsen 

Et fødselshoroskop er så en aftegning af hvor de ti planeter (mere præcist de 10 himmellegemer) er placeret på 

ens fødselstidspunkt. Ofte bliver måneknuden også medtaget og til tider også andre himmellegemer. I det viste 

horoskop er Keiron også medtaget. 

Ellers er det Solen, Månen, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto som er indtegnet. 

  

Hvor solen er placeret fortæller om ens soltegn, og det som populært bliver omtalt som at man er f.eks. Vægt, 

som i det viste horoskop, men det fortæller altså kun om et (dog vigtig) himmellegemes placering i et horoskop. 

 

Generelt er det fortolkningen af de 10 (evt. flere) himmellegemers placering i dyrekredstegnene og husene i 

ens horoskop og samspillet mellem disse, som er det grundlæggende for fortolkningen af et horoskop.  

Udover fødselshoroskopet er der så mange andre horoskop typer som kan benyttes, f.eks. progressive horoskop, 

solarhoroskop, lunarhoroskop og øjeblikshoroskop 


