
Co-Star Astrology – fremtidens astrologi app? 

 

Nu er den her – astrologi app'en, der ikke alene fortæller, hvordan du selv har det i dag, men også 

fortæller hvordan dine venner har det. Og om I overhovedet passer sammen, dig og dine venner. Det 

kan den, fordi den kan integrere med de sociale medier. 

App’en er produceret af og for unge mennesker, så måske viser app’ens  design  og funktionalitet, 

hvad det er, de helt unge går efter i astrologien.  Lad os tage et kig. 

 
Annemette Pedersen 

 

Historien bag app’ens udvikling  

Mange steder kan man læse, at astrologi er 

ved at blive populært blandt ”The Millenni-

als” – et begreb, som både kan dække genera-

tion Y (født i firserne) og generation Z (født i 

halvfemserne), men her menes der nok over-

vejende generation Z, som er dem, der er 

vokset op med tablets, smartphones og apps. 

 

De tre udviklere af app’en Co-Star Astrology 

(se billedet) er vel selv max. tredive år gamle, 

og de har en fælles baggrund som tekniske 

udviklere på VFILES, en social platform 

indenfor modeverdenen. De var angiveligt 

trætte af, at alle hele tiden talte om astrologi 

og udvekslede data, uden at man havde et 

ordentligt sted at gøre det. De syntes, at man 

kun kunne finde gamle hjemmesider fra 

90’erne, eller at man skulle udveksle kæmpe-

store screenshots, så de besluttede sig for at 

kreere en astrologi app som alle (unge) ville 

elske. Det brugte de så et halvt år på, og den 

blev lanceret d. 11.10.2017.    

 

Foreløbig er app’en kun udviklet til IOS-

platform (Apple produkterr som Ipad og 

Iphone), men en Android (alle andre telefoner 

og tablets) version er på vej, og ligeledes er 

der mere funktionalitet på vej, såsom daglige 

horoskoper. 

 

 
 

Ben Weitzman, Banu Guler and Anna Kopp 

 

 

Hvad sælges app’en på? 

App’en kan (vist kun) downloades fra egen 

hjemmeside www.costarastrology.com, Den 

markedsføres her på overskriftniveau med ord 

som Moderne design, høj grad af personlig-
gørelse, avancerede sociale funktioner og alt 
i én app, der opdateres i realtid.  
 

Og på næste niveau uddybes om Co-Star 

astrologys fordele: 

  



1. at du får meget mere personlig astrologi, 

end den astrologi du ellers ser (soltegnsastro-

logi), samt at det er astrologi på et niveau, du 

normalt ville skulle til en astrolog for at få 

kendskab til. 

 

2. at produktet er videnskabeligt funderet 

(underforstået), da de både anvender data fra 

Nasa, samt gør brug af kunstig intelligens (AI 

– her Natural Language Generation NLG). 

 

3. at astrologi som sådan er et tiltrængt irrati-

onelt input til vores meget rationelle og højt 

teknologiske livsførelse. (hvilket præcis er 

det, man siger, at Millenials generationen 

sukker efter). 

 

 

Moderne Design 

Designet udmærker sig ved at være ret high 

tech at se på. Alt er i  sort, gråt og hvidt, og 

alt er meget firkantet, bortset fra små grafiske 

indspark, som ikke umiddelbart refererer til 

astrologi. Og hvad så med horoskoptegninger, 

tænker du nu, men det løses ved at vise horo-

skopets oplysninger i en tabel. (se billede).  

 

Under denne tabel uddybes de enkelte horo-

skopfaktorer med, hvad der ligner ganske 

almindelige tolkninger. Aspekter – de er gan-

ske rigtigt ikke med på illustrationen, og hvad 

radix angår, kan jeg heller ikke se , at aspek-

terne omtales. Det gør de til gengæld for tran-

sitternes vedkommende. 

 

En anmelder har kaldt designet ”chic as hell”, 

og det er det nok også for the Millennials. Et 

sted udtaler hovedpersonen bag designet, 

Banu Guler også, at app’en ikke er udviklet 

med henblik på midaldrende tanter, der sam-
ler på delfinfigurer og dyrker englekort 
 

 
 

Så vi taler nok om en slags no-bullshit gene-

ration her - væk med alt, der kan minde om 

tradition, mystik og overtro, og ind med alt, 

der kan pege i mere moderne og videnskabe-

lig retning. Dette på trods af den erklærede 

hensigt om, at alt her i verden ikke skal være 

så rationelt, hvilket kan virke lidt paradoksalt. 

Men vi taler kun design her, ikke funktionali-

tet, så det er vel bare klunkemøblerne, der 

skal ud nu -  ikke det at sidde ned. 

 

Funktionalitet 

Udover at man kan læse simple kogebogstyd-

ninger (vil jeg mene, det er) for et radixhoro-

skop, kan man få en prognose, såvidt jeg kan 

se dog kun for dagene i den indeværende uge. 

 

Prognoserne er bygget op over en struktur, 

hvor hver planet har sit eget specifikke livs-

område (Mars = sex og agression osv.), og 

dagens prognose består i første omgang af et 

overordnet udsagn for hvert af disse livsom-

råder. Klikker man på sådan et udsagn, kom-

mer man videre til at det er bygget op over 

summen af samtlige de transitter, der den dag 

vedrører netop pågældende planet. Det er 

måske så her, at den kunstige intelligens 



kommer ind, det ser i hvert fald ud som om, 

at radixhoroskopets huse også spiller ind på 

tolkningen af aspekterne, og den kombination 

synes jeg jo ikke, at man ellers ser, hverken i 

apps eller i bøger. Man får m.a.o. først en 

kvik oversigt med få ord og med symboler for 

positiv og negativ indflydelse, og samtidig 

kan man klikke sig i dybden og få mere astro-

logisk begrundelse. Så det er ganske praktisk 

bygget op.   

 

Hvad de mener med, at app’en anvender data 

fra Nasa, ved jeg ikke. Min første tanke var, 

at der vel bare er tale om efemerider – som i 

alle andre astrologiapps. Når de skriver at 

app’en opdateres i realtid, drejer det sig må-

ske om, at det er en anden, og mere dyna-

misk, måde at  udtrække  planetpositionerne 

fra Nasa på, men resultatet har vel næppe 

større præcision end ved anvendelse af statisk 

efemeride og beregninger. Måske bliver jeg 

klogere. 

 

De sociale funktioner  

Nu kommer vi til det, der i mine øjne er det 

allermest banebrydende i den her app – at den 

kan integrere med de sociale platforme. 

  

Er man en Millennial, som er vant til at ud-

veksle alt på disse platforme, også det meget 

private, så er det jo meget nærliggende også 

at dele astrologien med sine venner på samme 

måde. 

 

Jeg kan derfor sagtens forestille mig, at yngre 

mennesker, som typisk ikke tænker lige så  

meget, som ældre gør, over privatliv kontra 

overvågning, hurtigt bliver fristet til at lægge 

og udveksle deres fødselsdata enten på Co-

stars egen server eller på Facebook eller an-

dre sociale medier.  

 

Selv om app’en ikke forlanger, at man ud-

veksler data offentligt, lægger den i høj grad 

op til det. Klik her, og du kan se horoskopet 

på alle dine sociale kontakter, som har gjort 

det samme. Og så kan man læse om synastri, 

og det er jo fristende lige at se efter, hvorfor 

man finder visse andre enten helt uimodståe-

lige eller møjirriterende. 

 

 
 

 

Overvågningskapitalisme 

Generelt tales der for tiden om, at hele tids-

udviklingen går mod en såkaldt overvåg-

ningskapitalisme. Princippet går ud på , at 

hvis det er gratis, så er det dig, der er produk-
tet, og vi kender det fra Google, Facebook, 

Youtube, Twitter og Instagram.  

Det er nemlig dine personlige data, der er 

handelsvaren, og måske kan man tænke, at nå 

ja, Herregud, de data må annoncører og mar-

ketingsfolk da gerne anvende, men der er 

også altid en risiko for misbrug. Hvis dit ho-

roskop pludselig er mere eller mindre offent-

ligt, og du samtidig har registreret dine fød-

selsdata i en form for social udveksling, 

hvornår er det f.eks. så, at de sociale myndig-

heder vurderer din psykologiske profil ud fra  

app’ens data, eller at arbejdsgivere ansætter 

ud fra samme. Så tænk godt over det, hvis du 

lægger dine fødselsdata på nettet gennem 

denne app., især fordi at nettet aldrig 
glemmer. 
 



Man kan også undre sig over, at downloader 

man denne app., kan man kun tage den i an-

vendelse ved at registrere sig med enten tele-

fonnummer eller Facebookprofil. Allerede 

her skal man tænke sig om. Hvorfor er denne 

app gratis, og hvorfor skal man registrere sig, 

for at kunne bruge den, og hvor kommer ud-

viklernes indtjening - nu eller senere - mon 

fra. 

 

Slutord 

Dette var så blot en lille advarsel fra en lettere 

paranoid  midaldrende tante, der nu vil vende 

tilbage til sine delfinfigurer og englekort. 

 

Den opmærksomme læser kan måske ikke 

helt få mine viste horoskopdata (billedet fra 

app’en) til at passe med, at jeg skulle være 

hverken midaldrende eller ældre, men dette 

skyldes, at jeg på de sociale medier holder 

mig usædvanligt godt, og kun nærmer mig 

den første Saturnrunde. Selvom grunden til 

dette egentlig var, at jeg var træt af at se pa-

stelfarvede reklamer for gigtmedicin og pri-

vathospitaler, så var det faktisk meget forud-

seende gjort, nu hvor mit alter ego på de soci-

ale medier fik brug for at joine denne Millen-

nial klub. Man behøver jo heller ikke være 

helt dum, bare fordi man samler på delfinfi-

gurer og englekort. 

 

/Annemette 27.12.2018 

 

 

 
 

Kilder: 

 

www.costarastrology.com 

 

www.starcrossedstyle.com/co-star-

astrology 
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