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Claus Due

Prins Philip har gennem sit 100-årige liv været med til at give det engelske monarki et markant 
individuelt præg. Han er helt sin egen og ikke bange for at chokere eller forarge.

Prins Philip 100 år:
Det skarpe vid - den loyale ægtemand

Prins Philip, engelske dronning Elizabeth II’s mand 
siden 1947, fylder 100 år den 10. juni 2021. Philips 
tilværelse har været omtumlet. Han flyttede et utal 
af gange i løbet af sin barndom og ungdom og havde 
ingen særlig tilknytning til sine forældre. Philip var til 
at begynde med en fattig prins, og slet ikke fin nok til 
den engelske dronningemoder Elizabeth (4. august 
1900 – 30. marts 2002), som ikke selv var kongelig. 
Men dansk/græske Philip var kongelig og betegnede 
sig selv som af den danske ”race”.

Philip er søn af det græske kongepar prinsesse Ali-
ce af Battenberg (1885-1969) og prins Andrew af 
Grækenland og Danmark (1882-1944). Philip så som 
sagt ikke meget til sine forældre, som blandt andet 
blev fordrevet fra Grækenland og måtte gå i eksil. 
Faren var en notorisk libertiner, og moren kæmpede 
med medfødt døvhed og en sensitiv psyke og blev 
blandt andet spærret inde på en psykiatrisk klinik af 
sin mand og familie (Læs herom i Horoskopbladet 
Stjernerne 02/2020).  

Alice var derfor på grund af sit eksil og sin indespær-
ring ikke i stand til at tage sig af Philip, men mor og 
søn formåede at danne en relation i Alice’ sidste 
leveår. Dronning Elizabeth beordrede nemlig Alice 

til England efter adskillige opfordringer fra Philip, 
og hun levede herefter på Buckingham Palace med 
sin søn og svigerdatter. Alice insisterede på at blive 
i Grækenland og ville kun bøje sig for en dronnings 
ordre – i dette tilfælde hendes svigerdatter.

Elizabeth og Philip
Elizabeth og Philip mødtes første gang, da Elizabeth 
var otte år og Philip var tretten. Fem år senere mød-
tes de igen på Royal Naval College i Dartmouth. Det 
var angiveligt her, at Elizabeth blev forelsket i den 
høje, græske prins.

I 1946 var Elizabeths og Philips forelskelse så frem-
skreden, at Philip anmodede Elizabeths far kong 
George VI om Elizabeths hånd. Det skabte en vis 
furore på Buckingham Palace. Kongeparret var slet 
ikke indstillet på at give slip på deres unge datter 
endnu. Kongen var tæt knyttet til sine kone og sine 
børn, og han betegnede sin lille kernefamilie som 
”os fire”. Kongen var en usikker mand, som var 
afhængig af sin familie, der til gengæld elskede ham 
betingelsesløst. Georg VI endte med at sige ja, men 
på den betingelse, at Philip og Elizabeth først kunne 
blive viet, når Elizabeth fyldte 21 det efterfølgende 
år.
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Prince Philip
10. juni 1921, kl. 21:46, Grækenland
kilde: Astro.com, DD-data

Georg VI og hans dronning Elizabeth var især bange 
for, at den maskuline og tiltrækkende flådeofficer 
ikke ville være i stand til at være Elizabeth tro, og at 
Philip desuden ville møde modstand i den engelske 
befolkning. Dels fordi han ikke var engelsk, men af 
huset Glücksburg ligesom danske dronning Mar-
grethe. Dels fordi nogle af Philips søskende var tysk 
gift, og de havde i den forbindelse været i berøring 
med nazismen, og det var naturligvis ikke populært 
i efterdønningerne af 2. verdenskrig.  

Sexskandaler
Hvad angår utroskab, har der gennem åre-
ne været en del rygter om Philip i omløb. 
Blandt andet skulle han have deltaget i 
nogle i 1960’erne berygtede sex-fester, 
hvor en mand ved navn Stephan Ward 
formidlede kontakt mellem villige piger, 
kongelige og toppolitikere. John Profumo, 
forsvarsminister på det tidspunkt, indledte i 
den forbindelse et forhold til en 19-årig pige. 
Skandalen fyldte godt i medierne, og tv-serien 
”The Crown” har taget sig den frihed at skildre 
prins Philip som en aktiv deltager i de løsslupne 
fester. Det ville have været en god historie, men der 
er desværre ingen som helst dokumentation for, at 

Philip på nogen måde var med på noderne, og at han 
skulle have slået sig løs ved disse selskaber.

Et konservativt par
Philip og Elizabeth har begge ASC i Stenbuk-

ken, så de er grundlæggende ”konservati-
ve”. Det vil blandt andet sige, at de begge 
har respekt for traditionen, og det må 
siges at være en nødvendig egenskab, 
når man skal tage ansvar for at være 
frontfigur i et konstitutionelt monarki.

Saturn spiller som hersker i Stenbukken 
derfor en vigtig rolle i begges horoskoper, 

men hvor Elizabeth har planeten dominant 
på MC og derfor mere end sin ægtefælle 

mærker ansvaret som et vedvarende livstema 
og en daglig byrde, har Philip Saturn gemt væk 

i 8. hus. Philip har dog også måtte ofre i forhold til 
den rolle, han har haft under sit ægteskab med Eli-
zabeth i 1947. Hans Sol er i kvadrat til Saturn, og han 
kan ikke andet end have følt sig begrænset på en til 
tider ubehagelig måde. Vi ved, at han var ked af at 
give afkald på sin militærkarriere, og mange mener 
også, at han havde svært ved at acceptere, at hans 
børn ikke kunne få hans navn.

Dronning Elizabeth II
21. april 1926, kl. 01:40
kilde: Astro.com, AA-data



Prince Philip

10  Stjernerne · juni 2021

lig, belæst eller intellektuel på nogen måde. Philip er 
sin egen, og han spiller ikke for galleriet. Han gør sig 
ikke til ved at være mere høflig, end han behøver at 
være. Merkur i Philips horoskop har en række inte-
ressante aspekter.

En konjunktion til Pluto gør, at han kan se igennem 
folk, og at han har svært ved at skjule sin irritation, 
når det gælder dumhed, hykleri og forstillelse. Hans 
humor kan også være malplaceret. Et af mange 
eksempler er, da han spurgte en ung studerende, 
som havde fortalt ham, at hun hun havde et stu-
diejob på en bar, om hun strippede. Studinen blev 
efterfølgende interviewet og gav udtryk for sin for-
legenhed. Ved en anden lejlighed kommenteredes 
noget sjusket arbejde med: ”Det må være lavet en 
inder”.

Men Merkur er også i sekstil til Saturn og Jupiter, så 
han formår også at vægte sine ord og se tingene i et 
større perspektiv, selv om der altså også kan ryge 
en finke af panden. Merkur trigon Uranus afspejler 
hans velkendte interesse for moderne teknologi, og 
han var på forkant med udviklingen, da han sidst i 
’60-erne pressede på for at modernisere monarkiet, 
blandt andet ved at invitere kamerafolk indenfor 
i de kongelige gemakker. Merkur/Uranus sørgede 
også for, at han havde en næsten overnaturlig evne 
til at løse problemer, da han var flådeofficer. Han 
var respekteret for sin intelligens, men også for sin 
arbejdsomhed og ansvarsfølelse vist af ASC i Sten-
buk.

Samfundsstøtter
Philip kunne have haft succes med mange ting, og 
han havde uden tvivl drevet det vidt i kraft af egne 
evner, hvis ikke han var blevet kongeligt gift. Men 
som prinsgemal har han navigeret dygtigt og på den 
måde være en samfundsstøtte i samarbejde med 
Elizabeth. 

Philip har trods antydninger i pressen og sammen-
ligninger med prinsgemaler i andre lande aldrig haft 
problemer med at stå i skyggen af sin hustru. Han 
elsker og er højt elsket af sin kone, og han er udmær-
ket i stand til at skelne mellem Elizabeth i rollen som 

En interessant detalje er parrets følelsesmæssige 
kompatibilitet. Begge har Måne/Neptun i det ekstro-
verte tegn Løven, som giver et behov for synlighed, 
og i 7. hus, som giver aktivitet i forhold til en bred 
offentlighed. Men Elizabeth har Månen i tiltagende 
kvadrat til den dominante Saturn, og hendes genert-
hed er velkendt. Her har Philip altid givet Elizabeth 
tryghed og formået at løsne en beklemt stemning 
med sin velkendte humor (Merkur/Jupiter) og nogle 
gange iskolde sarkasme (Merkur/Pluto).

Philip har nemmere ved at tåle opmærksomhed, 
og han er ikke bange for at bide fra sig. Hans loya-
litet overfor hustruen er tydelig. Han er altid lige 
bag hende ved officielle lejligheder, og han er det 
på en meget beskyttende og kærlig måde. Philips 
Venus er i konjunktion med Elizabeths Sol og bærer 
vidnesbyrd om det tætte bånd. Det er tydeligt for 
enhver, der læser kropssprog, at Elizabeth og Philip 
hele tiden ved, hvor den anden er. Philip supplerer 
med den rigtige kommentar på det rigtige tidspunkt. 
Mere herom nedenfor.     

Philips skarpe vid
Philip er en fremragende formidler, men han er det 
vel at mærke kun, når han selv ønsker at være det. 
Med Merkur eksakt på DSC er han et intelligensmen-
neske, selv om han ikke har egentlige akademiske 
interesser og heller ikke giver sig ud for at være bog-
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Det kongelige firma
Trods de mange afsavn har parret haft et langt liv 
med hinanden, og på den måde har de også spillet 
den rolle, der forventes af et regentpar i et konsti-
tutionelt monarki, nemlig den at være et symbol 
på nationens enhed, sammenhængskraft og dybe 
forbindelse til fortiden. Monarkiets funktion er at 
være samlingspunkt og rodnet for et fragmenteret 
samfund. Det engelske kongehus opfatter sig selv 
som et firma, ”the firm”. De ved meget vel, at de kun 
er almindelige mennesker, som ved et tilfælde er 
havnet i betydningsfulde roller. Trods mange fami-
liefejder, og kongelige familier er dysfunktionelle 
som alle andre familier, har Elizabeth og Philip spillet 
deres roller til perfektion.                                            q

dronning på den ene side og hustru på den anden 
side. Offentligt har han ved flere lejligheder rost 
dronning Elizabeth for hendes endeløse tålmodig-
hed og tolerance. Elizabeth har Solen i det tålmodige 
og vedholdende Tyrens tegn.

Philips forhold til Diana
Philips forhold til tronarvingen Charles’ første hustru 
Diana er beskrivende for ham som menneske. Han 
opretholdt kontakten til hende i de kritiske år, hvor 
Diana og Charles var gledet fra hinanden, og da hans 
søn Charles havde indledt et forhold til ungdomskæ-
resten Camilla Parker Bowles. Diana var tydeligt 
ude af balance og dybt ulykkelig. Philip skrev for 
eksempel til Diana: ”Jeg kan ikke forestille mig, at en 
mand ved sine fulde fem kunne forlade dig til fordel 
for Camilla Parker Bowles”. 

Philip understregede i sit brev, at han og Elizabeth 
i deres vildeste fantasi aldrig havde forestillet sig, 
at noget sådant kunne ske. Philips Måne i Løven 
kan være ganske hjertevarm og generøs, også selv 
om sønnen Charles har fremstillet ham som kold og 
distanceret. Philips datter Anne og børnebørnene 
Harry og William giver udtryk for en helt anden 
oplevelse af deres far og farfar. Med en ASC i Sten-
buk kan man imidlertid sagtens forestille sig, at han 
kan opleves som kold, især hvis der ikke er nogen 
egentlig kemi mellem far og søn.  

Ægteskabelig lykke
Prins Philips enestående rolle som prinsgemal og 
loyalitet overfor dronning Elizabeth gennem 3/4 
århundredes ægteskab vises af hans Venus konjunk-
tion IC. Han elsker sin familie, traditionen, monarkiet 
og sin hustru. Hans Venus er som nævnt tæt på 
dronning Elizabeths Sol. Elizabeths Venus er på den 
anden side i det sensitive og maritime Fiskenes tegn, 
der viser hendes fascination af flådeofficeren Philip. 
Venus er i konjunktion med Philips Uranus og oppo-
sition hans Venus. Denne konstellation beskriver, 
hvordan parret på grund af deres tildelte roller også 
har måttet tåle en del adskillelse (Uranus), men 
alligevel har de holdt sammen, ikke fordi de skulle, 
for i deres tid blev kongelige også skilt, men fordi de 
elskede hinanden.


