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17. Afsnit
Martinus og astrologien.

17.1 Martinus egen indstilling til astrologien.

I kredsen omkring Martinus var der flere, der var ret 
interesserede i astrologi og de horoskoper der kan 
udarbejdes. Jeg ser i Per Thorells dagbøger at han 
jævnligt nævner astrologiske forhold for Martinus. 
Det fremgår dog ikke at Martinus gik ind i sådanne 
emner, men lyttede venligt til det Per Thorell for-
talte ham. 

Jeg har spurgt nogle af de mennesker der i en læn-
gere årrække var meget tæt på Martinus, om han var 
interesseret i dette emne, da det ville undre mig me-
get om det var tilfældet, idet Martinus naturligvis 
ikke havde nogen som helst grund til at benytte sig 
af oplysninger som horoskoper ville kunne give. 
Efter sigende har Martinus på forespørgsel sagt, at 
der, henset til at alt i universet er levende og un-
derlagt klare universelle love, muligvis kan findes 
og udledes nogle retningslinier ud fra astrologiens 
værktøjer, men herudover gik Martinus ikke yderli-
gere ind i emnet.

Da der imidlertid er udarbejdet horoskoper for Mar-
tinus, baseret på såvel hans fødselstidspunkt som 
på det tidspunktet hvor han fik kosmisk bevidsthed, 
finder jeg, at jeg for fuldstændighedens skyld, må 
medtage oplysninger herom i denne historiske gen-
nemgang, da der sikkert vil være flere som er inte-
resseret i at studere sådanne. Jeg skal dog  bemærke, 
at jeg ikke selv har nogen reel indsigt i de astro-
logiske værktøjer, så man må tilgive mig hvis min 
redegørelse er mangelfuld, og måske ikke rammer 
det essentielle.

17.2 Martinus horoskop lagt af Vita Primby i 
1947.

I tidsskriftet ”Astroiden” 1. årgang nr. 9, februar 
1974 skrev Vita Primby en artikel med titlen ”Mar-
tinus”, hvor hun gengiver det horoskop hun har ud-
arbejdet på grundlag af Martinus fødselstidspunkt. 
Hun skriver, at hun har fået opgivet fødselstidspunk-
tet til natten til den 11. august 1890, og fødested Sin-
dal, altså natten mellem den 10. og 11. august. Det 
må her konstateres at det benyttede fødselstidspunkt 
er ca. et døgn for tidligt, da det korrekte fødselstids-
punkt ifølge jordmoderprotokollen er den 11. august 
1890 kl. 23. Jeg ved ikke hvor kritisk en sådan fejl 
er. Den vurdering overlader jeg til den enkelte læser 
at tage stilling til.

Vita Primby indleder med at se på Martinus udse-
ende og relatere forskellige karakteristiske sider af 
Martinus udseende til forskellige planeter. Derefter 
skriver hun en ultrakort biografi for de læsere der 
ikke kender Martinus.

Hun stiller herefter spørgsmålet: Om Martinus med 
sin kosmiske bevidsthed overhovedet er ”underlagt” 
et horoskop? Hun konkluderer, efter at have lagt 
Martinus horoskop, at han er underlagt et horoskop. 
Hun siger dog, at et horoskop for et så højt udviklet 
menneske som Martinus og for et almindeligt udvik-
let menneske, ikke kan tydes ens. Hun siger også, at 
astrologien ikke giver mulighed for at se hvor højt 
udviklet det enkelte menneske er. Det er sådan, at 
jo højere udviklet et menneske er, jo bedre er det i 
stand til at beherske sine stjerner. 
Primby siger, at de dårligere aspekter alligevel viser 
sig som en slags prøvelse for det højt udviklede men-
neske, men mennesket opdager det måske slet ikke, 
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fordi de begær som aspekterne frister med, måske 
slet ikke findes hos det højt udviklede menneske. 
Dette er efter min opfattelse en meget interessant 
erkendelse. Den giver en begrænsning i kortlæg-
ningen af det enkelte menneske ved hjælp af dets 
horoskop. En begrænsning som langt hen ad vejen 
også vil have indflydelse på tydningen af horosko-
per for almindelige mennesker, deri at disse også er 
forskelligt åndelig udviklet og derfor håndterer de-
res behov på forskellig måde.
Martinus har inddelt jordmenneskene i 6 bevidst-
hedskategorier med tilhørende underopdelinger. 
Primby benytter disse opdelinger til at belyse for-
skellen i at tyde et højt udviklet menneskes horo-
skop, og et mere almindeligt udviklet menneskes 
horoskop. Hun afprøver dem herefter på Martinus 
horoskop.

Hun ser dernæst på forholdet mellem følelse og in-
telligens, og derefter på ambitionsniveauet i forhold 
til erhverv, samt Martinus ønske om ubemærket-
hed.
Primby konkluderer, at ydre muligheder, som udse-
ende og erhverv er uafhængig af personens udvik-
lingsgrad. De indre værdier afhænger derimod helt 
af personens åndelige stade, og regelen om, at det 
er aspekternes art som skal afgøre om det er gode 
eller dårlige egenskaber som kommer frem, er helt 
bestemt af udviklingsgraden. Ved højt udviklede 
mennesker kan man ikke tale om gode og dårlige 
aspekter, men slet og ret om aspekter.
Ud fra det konstaterede, må man nok konkludere, 
at mennesket i allerhøjeste grad selv har mulighed 
for at have fod på sin udvikling, og at denne således 
kun i mindre grad er bestemt af aspekternes art som 
kan aflæses astrologisk, i hvert fald for højere ud-
viklede mennesker. Antagelig også selv om de ikke 
er lige så højt udviklet som Martinus.

Der må naturligvis være en jævn overgang fra et 
udviklingsniveau hvor man bliver indfanget af en 
hvilket som helst dårlig tilbøjelighed, og gennem-
prøver den, eventuelt med fatale resultater til følge, 
og til det højt udviklede menneske hvor de dårlige 
aspekter faktisk ikke har nogen mulighed for at gøre 
sig gældende, så de derfor kun kan kaldes aspekter, 
som Vita Primby siger.

Herefter udarbejder Vita Primby såvel et ”Progres-
sivt horoskop” og et ”Primært dagshoroskop” for 
Martinus kosmiske fødsel på basis af tidspunktet 

24. marts 1921 om aftenen, og diskuterer ligeledes 
de her fremkomne aspekter i forhold til de kendte 
faktiske forhold.

Det skal endvidere bemærkes, at Frede Storgaard, i 
samme hefte, har lagt Vita Primby’s horoskop. Hun 
er født 29. maj 1941.

17.3 Martinus horoskop lagt af Derek R. Seagrief 
i november 1980.

I november 1980, altså få måneder før Martinus 
døde, udarbejdede Derek Seagrief et horoskop ba-
seret på Martinus fødselstidspunkt den 11/8 1890 
kl. 23.50 og et horoskop baseret på tidspunktet 21/3 
1921 kl. 20.30 hvor Martinus fik kosmisk bevidst-
hed og et horoskop for 22/3 1921 kl 9.00 med be-
tegnelsen ”Gyldne ilddåb”. Endvidere et progressivt 
horoskop for marts 1921.
Derek Seagrief fortolkede horoskoperne i en mange 
sider lang rapport på engelsk. Jeg er i besiddelse af 
et eksemplar som Per Thorell har fået fra Seagrief.

I 1981 blev horoskopet oversat til dansk, og teksten 
let redigeret. Den danske version blev trykt i tids-
skriftet ”Stjernerne – astrologisk livssyn”, 25. år-
gang, marts 1981 til juli 1981, hefte 6 – 7 – 8 – 9 og 
10. Det er dog sådan, at det oprindelige horoskop er 
trykt i hefterne 6 til 9. I hefte 10 ser Derek Seagrief 
på astrologiske aspekter omkring Martinus døds-
tidspunkt,  der som bekendt indtrådte den 8. marts 
1981 kl. 1.30.

Man havde netop begyndt udgivelsen af horoskopet 
da Martinus døde den 8. marts 1981. I nr. 7, april 
1981 skriver den ansvarshavende redaktør Birthe 
Kirk at Martinus er død, og man er glade for at kun-
ne bringe Derek Seagrief’s artikel som en hyldest 
til Martinus.

Hun skrev endvidere, at der altid har hersket tvivl 
om det rigtige fødselstidspunkt hvilket har afholdt 
bladet fra tidligere at udgive noget horoskop for 
Martinus, og at der også til det nu trykte, er indgået 
indvendinger og kommentarer. 

Det skal bemærkes, at fødselstidspunktet i Derek 
Seagriefs horoskop er sat til kl. 23.50 medens det 
rigtige tidspunkt efter jordmoderprotokollen er kl 
23. 
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Birthe Kirk bemærker også, at det horoskop som 
Derek Seagrief har stillet, ikke er Kündig-korrige-
ret.

Afsluttende skrev Birthe Kirk at studiet af  kosmisk 
bevidsthed sat i relation til planetkonstellationer, 
under alle omstændigheder er et interessant emne 
som Derek Seagrief har lagt et stort arbejde i.

Seagrief begynder med at omtale Martinus arbejder 
og kosmologiske nøglepunkter. Herefter beskrives 
de oplevelser Martinus havde under sin meditation 
hvor han fik kosmisk bevidsthed. Seagrief gør dog 
klart, at det ikke er Martinus egentlige oplevelser 
der er afgørende, men det er de efterfølgende virk-
ninger i Martinus bevidsthed der er det betydnings-
fulde. Oplevelserne er uden tvivl nogle der specifikt 
var egnede til information for netop Martinus.

Seagrief finder at de tegnede horoskoper helt under-
bygger det der i realiteten sker med Martinus, og un-
derbygger at Martinus netop er i stand til at udføre 
sit åndelige arbejde. Specielt er Seagrief opmærk-
som på, at horoskopet netop viser de strukturer der 
er en forudsætning for at den ophøjede energi der 
er knyttet til opnåelsen af den kosmiske bevidsthed, 
netop er tilstede. Hvis den ikke havde været det, 
ville en sådan energioverførelse give anledning til 
alvorlige skader på mennesket.

Seagrief siger endvidere, at ”Når man arbejder med 
udviklede individers horoskoper, er det nødvendigt 
at tillægge tegnenes esoteriske herskere en større 
betydning”. 

Ligesom Birthe Kirk erkender Seagrief også at der 
er forskel på fortolkningen af horoskoper for højt 

17.1  -  Derek Seagrief’s horoskop for Martins som han viser i den første artikel. Det skal bemærkes, at 
der i teksten er angivet en forkert fødselsdato for Martinus. Det er imidlertid den rigtige dato som er 

benyttet til horoskopet.  -  e
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åndeligt udviklede mennesker, og mere almindeligt 
åndeligt udviklede mennesker. Seagrief siger: 

”Det er forudsagt, at efterhånden som be-
vidstheden om den Nye Tidsalder i fremtiden 
bliver mere fast forankret, vil de astrologiske 
aktiviteter uvægerligt blive opdelt, nemlig 
dels i frembringelsen af horoskoper der skal 
søge at afsløre sjælens karakter, dels i frem-
bringelsen af horoskoper for dem, der funge-
rer i overensstemmelse med personlighedens 
retningslinier.
Forskellen mellem de to, afhænger af hvil-
ket udviklingstrin, det pågældende individ er 
nået til.”

Længere fremme siger Seagrief:

”Når vi bedømmer langt fremskredne indivi-
ders horoskoper, må vi være opmærksom på, 
at de ikke er underkastet de sædvanlige tolk-
ningsregler – dette er fordi de er frit skabende 
og fordi de bevidst udnytter deres personlig-
heds-udstyr med henblik på at manifestere en 
højere funktion.
Den danske filosof MARTINUS’ horoskop 
giver os et strålende eksempel på, hvorledes 
sjælen fungerer gennem astrologiske relatio-
ner.
For at vi i horoskopet skal kunne forstå ka-
rakteren af den sjæle-personlighed, der er 
under udvikling, må vi stræbe efter at finde 
den samlede sum af de forskellige bestand-
dele. Det er nødvendigt, at vi lægger vægt på 
”sjælens rejse” – det Virkelige Menneskerige 
– i stedet for de konkrete personlighedstræk, 
som i deres udtryk er begrænset til tolv Huses 
rammer og mest er tilbøjelige til at identifi-
cere sig med verdslige begivenheder.
Dette horoskop viser et individ, der er optaget 

af Viljen til Skæbnen, for den personlige vilje 
er sammensmeltet med den kosmiske Vilje, 
og den uforsonlige og uudslukkelige stræben 
er rettet på at omforme alt, hvad der bliver 
berørt, at udforme de tjenestehandlinger, der 
må og skal udføres, uden hensyn til den fysi-
ske form og de jordiske bæremediers begræn-
sede betingelser.”

I den sidste artikel i hefte 10 ser Seagrief på de 
astrologiske aspekter omkring Martinus sidste dage, 
hans dødstidspunkt, og forløbet af mindehøjtidelig-
heden med mere. Jeg skal ikke kommentere denne 
del, idet jeg ikke har nogen forudsætninger for at 
kunne knytte kommentarer til dette. Denne selv-
stændige artikel er skrevet i juni 1981.

Hele Derek Seagrief’s arbejde i disse 5 artikler vid-
ner om en meget dyb forståelse af Martinus tilstand 
som menneske, og et fuldt dækkende kendskab til 
de historiske enkeltheder, samt et dybtgående kend-
skab til Martinus kosmologi. 
Dette er ikke særlig overraskende for mig, da jeg 
ud fra billedmaterialet som jeg har, kan se, at Derek 
Seagrief har været gæst eller deltaget i kurserne i 
feriebyen i Klint.
Med dette dybe kendskab må man nok sige, at ar-
bejdet med horoskoperne har været en seriøs af-
prøvning af astrologiens muligheder som værktøj 
for et arbejde med et menneske af så høj åndelig 
status. Seagrief’s vurdering er, at ved at arbejde med 
astrologien på den rette måde er værktøjet fuldt an-
vendeligt til sådanne opgaver.

Når jeg som ukyndig på dette felt ser på de to astro-
logers arbejde og deres bearbejdning af stoffet, ser 
det for mig ud som om de to astrologer nærmest af-
prøver, hvordan de kan få astrologien til at passe på 
dette specielle menneske, hvor de i forvejen kender 
facittet for undersøgelsen.
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17.2  -  Derek Seagrief’s optegnelser i den sidste artikel der bl. a. vedrører Martinus dødstidspunkt.  -  e
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17.3  -  En del af en avisartikel i Holbæk Amts Venstreblad fra tirsdag den 9. august 1960.
Holbæk Amts Venstreblad skrev ofte, og meget rosende artikler om aktiviteterne i Kodmos Ferieby.  -  e


