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Leena Wåle 
er gået over

En af Danmarks mere stilfærdigt levende astrologer
og clairvoyante er død d. 25. december 2019 efter
kortere tids sygdom. Leena var Skytte og var derfor
hele sit liv et nysgerrigt, åbent og bramfrit menneske.
Især i hendes unge dage kunne det sidste bringe hen-
de i vanskeligheder. Over årene lærte hun at tøjle sin
skarpe tunge, og sagde på sine gamle dage, at hun i
højere grad havde lært at holde sine tanker for sig
selv.
Da hun var barn, boede Leena og hendes mor ale-

ne i en lille lejlighed, og det var bestemt ikke udeluk-
kende en dans på roser for de to, meget forskellige,
temperamenter. Hendes mor var syerske, og syede
bl.a. kostumer for Det Kongelige Teater. En af de
ting, Leena glad fortalte om, var da hendes mor tog
hende med i operaen i en meget, meget ung alder.
Stik mod alle forventninger fascinerede og tryllebandt
scenens magi og musikken i så høj grad, at hun sad
musestille under hele forestillingen. Da tæppet gik
ned for sidste akt, vendte hun sig om mod sin mor og
sagde med sin klare barnestemme:
– Det er godt, hva?
Fra den dag elskede Leena opera. Især kom hun til

at holde af Elisabeth Schwartzkopfs fortolkning af
marskalinden i Rosenkavaleren.
Leena havde udlængsel og ville se og opleve ver-

den. Hun tabte sit hjerte til Frankrig efter at have til-
bragt et halvt år som au pair i Paris. Som den første
i sin familie gik hun på universitetet og blev kandidat
i idræt og fransk. I årene der kom, underviste hun på
forskellige gymnasier. Hun var en både inspirerende
og vidende lærer, der elskede sine elever højt. Nogle
kunne dog godt føle sig lidt intimiderede af hendes
direkte facon og ikke føle sig helt trygge ved hende.
Men når man kun var lige over 150 cm høj og i idræt
skulle holde styr på klasser af hormonforvildede unge
mænd, var det nødvendigt at kunne råbe dem op og
sætte sig i respekt. I det store og hele gik kærligheden
dog begge veje.
I midten af 60’erne mødte hun forfatteren Sigurd

Wåle. De blev gift i 1967, og så ramte katastrofen! Si-
gurd døde, da deres barn var 1½ måned gammel. Nu
var hun enlig mor, og måtte klare sig igennem, som
hun bedst kunne, og hun måtte tilsidesætte sin sorg til
de få ledige stunder, hun havde. For at spare penge
syede hun selv sit eget og sin lille datters tøj. Især var

bindebukser et hit; de var topmoderne i begyndelsen
af 70’erne. Med tiden fandt hun sig en ny mand, Ib,
som hun fik en søn med, før de til sidst gik fra hin-
anden. Leenas børn var hendes et og alt, og med ti-
den fik hun både svigerbørn, børnebørn og oldebørn,
som hun støttede det bedste, hun kunne, når det var
nødvendigt.
Her vil jeg give ordet til Leena selv, for hendes egen

beskrivelse (fra hendes profil på hendes hjemmeside,
astroclaris.dk), siger mere, end hvad vi andre kan om
det, der fyldte hende:
”Hele mit liv har jeg gang på gang undret mig over,

at folk siger ét og gør noget andet - af og til også jeg
selv, øv! Det var nok baggrunden for, at jeg tog en
pædagogisk uddannelse og derpå i 40 år med stor be-
gejstring underviste unge mennesker, mens jeg nød
deres umiddelbarhed og friske syn på livet. De man-
ge års tætte omgang med de unge var en stadig ud-
fordring til at følge med og udvikle forskellige sider af
min karakter. Det er bestemt mine mange årgange af
elever, som jeg kan takke for, at tålmodigheden ef-
terhånden indfandt sig – selv hos mig hidsigprop …
Samtidigt indfangedes jeg af flere alternative grene:

grafologi, transaktionsanalyse, håndlæsning, og i
1986 mødte jeg en professionel astrolog. Da havde
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jeg allerede i nogen tid selv studeret "stjernesproget".
Dejlige Kirsten Engstrøm blev min første astrologilæ-
rer; i 2 år arbejdede vi sammen; siden hen fortsatte
jeg alene. “Fra august 1988 modtog jeg klienter her-
hjemme. De blev den tredje store gevinst i mit liv: jeg
får mindst lige så meget fra jer, som I får med hjem fra
mig“.
Én oplevelse giver Leenas dygtighed i en nødde-

skal: I 2007 stod jeg i en periode uden arbejde, og jeg
besluttede at bede Leena lave et øjeblikshoroskop for,
hvornår jeg kom i arbejde igen. Det var i april må-
ned, og der var absolut ingen tegn på, at et nyt ar-
bejde var nært forestående. Da hun havde kigget på
horoskopet, var hendes dom: Det sandsynligste er i
midten af juni. Den 19. juni 2007 fik jeg et tre måne-
ders vikariat, som senere blev en fast stilling.
Leena var lidenskabeligt forelsket i sprog, uanset

om dets grammatik var bogstaver eller billedsymbo-
ler – dansk, fransk, engelsk, astrologi, tarot. Vi var
begge sprognørder, og begræd de senere årtiers sam-
menblanding af dansk med engelsk og deraf følgende
indskrænkning af kendskabet til det danske sprogs
ordforråd. Også katte var en lidenskab. I mange år
havde Leena selskab af ’snakkesalige’ racekatte.
Jeg lærte Leena at kende i 2003. Vi var begge in-

ternetredaktører. Så forskellige som vi var, havde vi
stor glæde af hinanden, og et venskab fødtes. Da jeg
boede i Jylland og hun på Sjælland, talte vi i en pe-
riode mindst en gang ugentligt i telefon sammen - i ti-
mevis. Det var ret usædvanligt for Leena at tale i te-
lefon så længe.
Leenas pensionisttilværelse i hendes lille hus blev

ikke den gode tid, hun havde set frem til. Hun var
nedslidt af de mange års idrætsbelastninger og -ska-

der. Hun var stærkt plaget af smerter, men klagede
ikke. I de senere år kom det astrologien til gavn, da
hun så fik tid til at oversætte sjældne, franske og en-
gelske astrologibøger til dansk. Et arbejde, hun gik
op i med liv og sjæl. 
Leena betød meget for rigtig mange mennesker.

Hun var et smukt menneske, en fantastisk ven og en
klog rådgiver, der vil blive savnet. Mine kærlige tan-
ker går til familien og andre nære venner. 

Maryanna Mortensen

Jeg oplevede Leena Wåle helt som Maryanna beskri-
ver det i sin smukke nekrolog, og havde den glæde at
have Leena Wåle som lærer på Skandinavisk Astro-
logiskole fra 1992 og senere som uddannelsesleder
og studievejleder frem til 2001.
Leena elskede at undervise sine elever, og de fik via

hendes rolle som lærer og studievejleder meget mere
end blot den faglige vinkel fra Leena. Hun støttede
dem, når der var brug for det, og det hjalp mange,
som ellers ville have givet op på grund af private el-
ler studiemæssige udfordringer.
Leenas store faglighed, kombineret med hendes

omfattende viden, gjorde hende til en skattet kapaci-
tet. 
Som Skytte var Leena bramfri, ærlig og oprigtig.

Det kunne slå lidt gnister, men det var en del af ga-
met, når det gjaldt Leena, så det tog alle med. Både le-
delse og elever på skolen drog stor nytte af hendes
store viden og erfaring, både menneskeligt og fagligt. 
Leena havde om nogen et aktivt otium, måske især

de seneste seks år, hvor hun oversatte bøger i en lind
strøm fra fransk og engelsk for både Claus Houlbergs
forlag, Haristios, og for Museum Astrologicum. Hun
medvirkede - ifølge Claus Houlberg - til udgivelse af
hele 27 bøger fra de to forlag. Hendes indsats var in-
tet mindre end overvældende, og hun satte derigen-
nem sit kraftige fingeraftryk på dansk astrologi. Lee-
na blev 80 år og var aktiv til det sidste. 

Æret være Leenas minde
Karl Aage Jensen

Se også Claus Houlbergs faglige nekrolog på
http://www.asel.dk/medlem/astrologikon/2020.html 

Leena Wåle
20. december 1939 kl. 15.27.20

på Rigshospitalet


