
Föreläsning i Astronomi - Astrologi 130221

Titel: Historia efter medeltiden till idag, stjärnbilder/stjärntecken, 
teleskopet, diskussioner om hus. 

Efter det att astrologin hade kommit in i universitetsvärlden började också de europeiska 
hoven intressera sig under 1400- till 1600-talet. På sätt och vis kan man säga att 
astrologin nu fick mer makt än under kejsartidens Rom. Vi kommer att titta på några 
berömda namn såsom, Nostradamus, Paracelsus, John Dee m.fl. 

Under 1600-talet började teleskopet att användas och nya teorier vann mark genom att 
planeternas rörelser förklarades av Kepler och Newton. Nya föremål upptäcktes på 
himlen och astronomin gjorde stora vetenskapliga framsteg. Solens placering i centrum 
av solsystemet och upptäckten av nya planeter debatterades också ivrigt inom astrologin. 

Från slutet av 1700-talet dog astrologin snabbt ut inom universitetsvärlden och fick en 
kvacksalveristämpel på sig. Fortfarande var intresset bland vanligt folk stort, eftersom 
läskunnigheten började öka, och flera populära astrologi-almanackor gavs ut. 

Efter att ha fört en tynande tillvaro fick astrologin ett uppsving igen efter mitten på 1900-
talet i form av dags- och veckotidningars horoskop samt enkla böcker inom området. Den 
astrologi som syns idag är oftast mycket trivial i jämförelse med de mer komplicerade 
teorier som tillämpades under astrologins stora tid på 1400-1600-talet. 

Vi kommer också att fortsätta diskussionen om hur de astrologiska husen kan konstrueras 
och vad som har räknats som för- och nackdelar för de olika förslagen. 

Här är några av de frågor som föreläsningen behandlar: 

• Varför spred sig intresset för astrologi från universiteten till hoven? 
• Vilken typ av inverkan hade hovastrologerna? 
• Vilka var de mest kända astrologerna vid hoven? 
• Hur ställde sig astrologin mot upptäckten att solen låg i solsystemets mitt? 
• Hur ställde sig astrologin till upptäckten av nya planeter? 
• Vilka astronomer sysslade med astrologi? 
• Vilka spred kunskap om astrologi till befolkningarna? 
• Vilka var de mest lästa källorna? 
• Hur påverkade världskrigen astrologin? 
• När började veckotidnings-horoskop tryckas? 
• Varför är dagens astrologi en så förenklad variant av vad som diskuterats och 

tillämpats under historien? 
• Vilka är de vanligaste svårigheterna med att konstruera hus? 
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