
Sørlandsidyllen Skranefjell ved
Fedafjorden i nærheten av Flekkefjord er
John Eric Wolds tilfluktsted når han
trenger ro, kontakt med norsk natur og
en avveksling fra det danske flatlandet.
John Eric er opprinnelig norsk, men har
vært bosatt i Danmark siden 1978. Han
har flyttet litt rundt, men er nå tilbake i
Jylland hvor han lever sammen med sin
familie. Nå er han redaktør av Forum.

Sittende på den solfylte terrassen og med utsikt
over sørlandsnaturen, og med en kald guldbaier Eric
nettopp har hentet ut av kjøleskapet, var timene bak
rattet i kjøreturen fra Stavanger raskt glemt og vel
verdt anstrengelsen. 
Det er tydelig at Eric har suget til seg mye av det

danske lynnet i sin lune, vennlige og avslappede
væremåte. Smilet er aldri langt unna og heller ikke
humoren. Han snakker mye og vikler seg raskt inn i
lange detaljerte utlegninger hvor det drysses rikelig
på med humoristiske sidebemerkninger og et vell av
kunnskapsrike anekdoter og fortellinger.   
Eric har vært med i astrologien en god stund. Han

kom med fem år før den store bølgen med Liz
Greene, Steven Aryo, Howard Sasportas og flere i
fornyelsen som skjedde på midten av 1970 tallet i
det vellykkete ekteskapet mellom astrologi og huma-
nistisk psykologi. Med bakgrunn i å ha skrevet en
spesialoppgave i psykologi om Jungs psykologi ble
det spesielt inspirerende at nettopp disse impulsene
nå fant veien inn i astrologien. Før det hadde han
stiftet bekjentskap med Steiners menneskesyn, og ble
inspirert av Rudolf Steiners teorier om planetenes
innflytelse på plantevekst og jordbruk.     

Den første Astrologiske Verdenskongress i Zürich
i 1981 ble en kjempeopplevelse. Her opplevde han
et faglig miljø med astrologer som også hadde til-
knytning til psykologi, biologi og andre akademiske
fag, og hvor det ble skapt en synergieffekt som brak-
te det hele opp på et høyere nivå. Astrologien svirret
i luften alle veier. Selv kjøreturen ned gjennom
Tyskland ble innhyllet i astrologi. Han kjørte sammen
med en dansk astrolog som også har inspirert ham

mye, Jan Borregaard, en eminent formidler og over-
setter av den kjente tyske astrologen Thomas Rings
bøker. Samtalen ble så intens at det gikk raskt
gjennom Tyskland, og takket være hans Saturn i 3.
hus kjørte de feil og oppdaget etter flere timer at de
var på vei mot München før de fikk snudd.
Astrologi hadde virkelig vind i seilene på denne

tiden, og tilbake i Danmark etablerte han seg som
profesjonell astrolog i 1981/82, sideløpende med at
han tok en sosialpedagogisk utdannelse.  Dette med-
førte blant annet til opprettelsen av Ny tids aftensko-
le i Århus i 1985 med kurstilbud i en lang rekke
alternative emner som yoga, tai-chi og selvutvikling
og med astrologi som den største og viktigste platt-
formen. I 1989 ble Den Skandinaviske
Astrologiutdannelsen enda et viktig skudd på stam-
men av aktiviteter. Det fikk en kjempesuksess fordi
det her ble laget en plattform som integrerte psykolo-
gi, pedagogikk og tangerende humanistiske fagområ-
der, samt fordomsfri bruk av kjente astrologer som
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gjestelærere og bidragsytere til skolens pensum. Flere
har siden delvis kopiert og latt seg inspirere av denne
modellen og laget sine egne skoler rundt omkring i
Skandinavia. Det har hatt stor betydning for astrolo-
giundervisningen i Skandinavia, selv om det opp-
rinnelige interskandinaviske samarbeidet, som var en
del av modellen i begynnelsen, har smuldret opp i
løpet av årene. 
Astrologimiljøet i Danmark ble så sterkt at det i

1991 kunne være vertskap for verdenskongressen,
CAC, Copenhagen Astrology Conference. Her kom
alt som kunne krype å gå av berømte astrologer fra
hele verden, til og med Dalai Lamas hoffastrolog ble
fløyet inn fra India for å delta. Det var rift om de
gode astrologene i den tiden fordi det ble holdt kon-
gresser og astrologikonferanser alle veier. Men det
lyktes å få fatt på de største og viktigste takket være
Columbi-egget fra Adrian Duncan som foreslo å la
overskuddet av konferansen gå til russiske astrologer.
Bakgrunnen var at Stalin i sin tid også arrangerte en
astrologikonferanse som ble avsluttet med at alle del-
takerne ble stuet inn i togvogner og sendt til Sibir.
Ingen astrologer kunne si nei til en slik invitasjon, og
kongressen ble en kjempesuksess.

Hva er situasjonen for astrologien i dag?
Fra år 2000 og ut over begynte interessen for astro-
logi å dabbe av, det ble litt mer dilletantisk og det
oppstod et ekstremt virvar av eksotiske muligheter,
reinkarnasjon fra høyre og venstre og allverdens
asteroider som ble klasket inn i horoskopet. Det gikk
litt inflasjon i astrologien og mange ville ha astrolo-
gisk «fast food». Det var en stor forskjell fra 1980
årene med en helt annet teoretisk fordypning i stof-
fet enn nå. 
Jeg opplever litt at den bølgen av esoterisk astrolo-

gi, som blir stadig mer populær, er et forsøk på
intensivere astrologien ved å tillegge den høyere kos-
miske dimensjoner, uten at det er foreligger en
egentlig erkjennelse eller videre erfaringsmessig for-
ankring i virkeligheten. En større skolering i åndsvi-
tenskap bør etter min mening ligge til grunn før man
beskjeftiger seg med denne form for kosmiske
dimensjoner. Til sammenligning kan nevnes Liz
Greene, som nødig innrullerer folk til hennes astrolo-
gi-utdannelse, før de personlig har tatt del i en
psykoterapeutisk skolering.
Den dorske stemningen som la seg over miljøet på

denne tiden ga seg også utslag i at vi måtte slutte å
arrangere den årlige Astro-campen på Skranefjell
fordi det ikke lenger kom nok deltakere. Fra 1987 til
1995 kom det astrologer fra hele Skandinavia og
deltok på en ukes leir med til tider over 100 delta-
kere. De forholdsvis enkle fasilitetene tatt i betrakt-
ning, sier det mye om interessen og begeistringen

den gangen, at deltakerne kom igjen år etter år.
Den viktigste oppgaven for astrologien i dag er å

vise at de astrologiske parameterne er verdige i for-
hold til de parameterne som brukes i andre fagområ-
der. Å vise hvordan disse arketypene har en gyldig-
het i forhold til andre arketyper. Selv om det råder
en ekstremt materialistisk og reduksjonistisk tanke-
gang er det jo arketyper alle veier, også i andre fag.
For eksempel arbeider jeg med en sammenligning
mellom astrologi og grammatikk, og påviser urkref-
tene i det grammatiske, i språket og planetene.
Tenker man Venus har man substantiver, og i forhold
til Mars, verb. Et tørt og kjedelig fag som gramatikk
kan gis dybde og perspektiv takket være en slik
dypere forståelse. Her har vi virkelig en oppgave
som også er noe som kan bidra til å løfte astrologi-
en. Suksessen for astrologien i 1980 årene oppstod
nettopp fordi mange som interesserte seg for astrolo-
gi kom nettopp fra andre fag hvor de var godt sko-
lert, og fant inspirasjon og berikelse med en slik fag-
lig dialog.

Hva er din egen orientering i astrologien?
I en 20 års periode var den utpreget humanistisk,
psykologisk og terapeutisk rådgivning spesielt inspi-
rert av de terapeutiske modellene fra Jung. Det har
jeg fremdeles som del av mitt repetoir, men i løpet
av de siste 10 årene har jeg også tilføyd mer åndsvi-
tenskapelige perspektiver. Jeg arbeider med en del
av de dimensjonene som fremkommer med Rudolf
Steiner, Edgar Cayce og forskjellige mytologiske kil-
der hvor jeg prøver å sette astrologien inn i et kos-
mologisk perspektiv.

John Eric Wold 11.september 1947 kl. 23.23 Oslo
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De fleste forbinder gjerne esoterisk astrologi
til teosofi og Alice Bailey, hvordan passer de
brikkene inn i puslespillet?
Det er ikke min plattform, jeg prøver mer å bruke de
kildene som direkte spiritualiserer det fysiske landska-
pet som vi jo i vår kultur har avdekket fantastisk
godt.  Materialet fra den såkalte tibetaneren er lite
empirisk etterprøvbart. Den tibetaneren som var på
verdenskongressen i København i 1991 var en emi-
nent astrolog forankret i den astrologien som har
eksistert i Tibet i hundrevis av år, og det var lite der
som minnet om Bailey astrologien.

Hva synes du om tradisjonell astrologi i tradi-
sjonen fra John Lilly for eksempel, hvor astro-
loger fra dette ståstedet nettopp kritiserer
moderne astrologi som et tilbakeskritt i for-
hold til den opprinnelige?
Vi må passe oss for at ikke pendelen svinger så langt
tilbake at vi blir en slags fortidsfundamentalister. Det
er etter min mening skapt en lødig berikelse av astro-
logien i moderne tid. Det arbeidet Liz Greene for
eksempel har gjort er i hvert fall verdifullt i en dypere
forståelse av astrologien. Boken hennes, «Saturn a
New Look at an Old Devil», var jo litt av en bombe
da den kom. Jeg forstår likevel denne kritikken, og
den handler mye om mer overspente versjoner av
astrologien uten bakkekontakt eller forankring i det
empiriske. Tradisjonell astrologi har nettopp det
grunnlaget, eller som en filosof i antikken uttrykte
det; «astrologi uten kroppsforståelse er utenkelig,
men kroppsforståelse uten astrologi er også utenke-
lig.» Det synes jeg er en sunn tankegang.

Bruker du tradisjonelle eller moderne her-
skere over Skorpionen, Vannmannen og
Fiskene?
I horary legger jeg stor vekt på de tradisjonelle her-
skerne. Her har jeg en differensiering hvor i forhold
til konkrete hendelser de er lettest lest i forhold til de
gamle herskerne. Men i de mer psykologiske tolk-
ningene av horoskoper inndrar jeg både de gamle og
moderne herskerne.

Med din utkikkspost fra Danmark, hvordan vil
du sammenligne det astrologiske miljøet i for-
hold til Norge og Sverige?
Jeg synes det ligner veldig mye, det er i grunnen
ganske likt i alle de tre skandinaviske landene.
Danmark har utvilsomt hatt et hegemoni og den
største aktiviteten, men det skjer også en avmatting
her. Det kan ha en sammenheng med reglene for
aftenskoler som det heter i Danmark og tilskudd til
voksenopplæring som det heter i Norge. I følge dan-
skene hadde de inntil Anders Fogh Rasmussen kom
å la det hele i grus, verdens beste fritidsundervising,

og dette la grunnlag for blant annet en aktiv astrolo-
giundervisning i Danmark. Tendensen er den
samme, og mer gradsforskjeller.

Har du noen spesielle kjepphester innenfor
astrologien?
Jeg er særlig opptatt av måneknutene, og særlig de
transitterende måneknutene. Det er bare å se på
svenskekongen hvordan han nå får transitterende
måneknute motsatt på henholdsvis Rahu på Ketu.
Med sydnoden i 5.hus er det jo tydelig at dette har
innslag av både erotikk og underholdning som da lig-
ger som en overdimensjonert størrelse i hans tilvæ-
relse. Når dette inntreffer, hvor to noder bytter plass,
hvor den nordlige måneknuten i transitt kommer
over den sydlige skjer ofte en opprydning, eller som
det heter på godt norsk, man møter seg selv i døra.
Jeg har litt den oppfatning av at vi surfer rundt i

den sydlige måneknuten, og så skal vi opp og rense
oss i den nordlige måneknuten i god schulmansk tra-
disjon.  Jeg har i tillegg til dette integrert inspirasjon
fra indisk astrologi, hvor man også ser en demon i
den nordlige måneknuten. I den nordlige måneknu-
ten oppstår forstenelser, en mumiefisering av forti-
dens livsuttrykk eller fortenkte partivedtak som tar
kvelertak på livet.  «Rahu is the killer», som de sier i
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indisk astrologi. I horary for eksempel, hvis den
nordlige måneknuten dukker opp på Ascendanten,
er det tydelig at spørreren står overfor en tankeform,
som danner et skall omkring den virkelige situasjo-
nen. Det slår sjeldent feil.

Hva med den sydlige måneknuten?
Den forfører. Den ildner opp og gjør at ting går full-
stendig over gevind. Det er der vi er hodeløse. Eller
som det ble sagt av sersjanten i min tid i militæret;
«Nå skal dere tenke med det hode som har hjerne,
og ikke det hodet som vil gjerne….». Ikke for å være
vulgær, men den sydlige måneknuten forbindes fak-
tisk med bl.a. regenerasjons- og vitalitetskreftene i
kroppen. I Steiner terminologi: stoffskifte-polen. I
indisk mytologi: Ganesh, befrukningskraften og blo-
det. Indisk mytologi er velsignet med noen fantastis-
ke fortellinger som direkte knytter seg til måneknu-
tene.

Hvilke perspektiver har du på å være redak-
tør av Astrologisk Forum?  
Det er å trekke inn stoff som har aktualitet og ta ting
som pulserer i tiden og gi det et astrologisk språk.
Ikke bare fordi det fenger, men det bidrar til å skjer-
pe den astrologiske innsikten. De fleste fag kan gjø-

res spennende ved å formidle dem på en dynamisk
og inspirerende måte uten å drukne i akademisk fag-
lighet.  En «handshake» overfor andre fagmiljøer er
et ønske i den grad det kan lykkes å få stoff fra
bidragsvillige skribenter. 
Ellers ønsker jeg å se at bladet blir et interaktivt

Forum, hvor redaksjonen, astrologer og astrologi-
interesserte føler seg inspirerte til å bidra med stoff.
Som Grundtvig – først belive, så belære.
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� Abonnement på Astrologisk Forum - 4 utgaver i året.
� Rabatt den årlige astrologikonferansen og alle arrangementer 
� Gratis oppføring for dine astrologitjenester på 
foreningens hjemmeside og i Astrologisk Forum.

Pris: 390,- kr  pr. år 
Ved innmelding etter 1. juli: 250,-kr for resten av året.

� Jeg er praktiserende astrolog og ønsker å stå på foreningens 
oppføring for astrologer i Norge. (Gratis for medlemmer)

Jeg tilbyr:   � Tolkning  � Kurs � Parforhold  � Bedriftsastrologi  � Annet

Navn:

Adresse:

Postnr/sted:

Telefon:                       E-post:  

Hjemmeside:

Gunn-Irene Nicolaisen  Tlf: 93 00 63 04

E:post:  post@gunn-irene.no

Norsk Astrologisk Forening

Postboks 1432 Vika

0115 Oslo

K
O

N
T
A

K
T

Christian Paaske hadde
en kort introduksjon til
astrologi i 1978 og hører
til den generasjonen som
lærte å regne ut horosko-
per for hånd. Interessen
ble for alvor vekket i 2001
og har holdt seg levende

siden. Han startet tidsskriftet Zodiac og er i
dag astrologisk fagredaktør i tidskriftet
Medium.

www.christianpaaske.no


