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Af Holger Stavnsbjerg

Menneskeheden er nu nået så langt i sin udvik-
ling, at den har integreret sin personlighed og 
dermed skabt tærsklens vogter, hvorfor den nu 
står på grænsen til guddommelighed, hvilket Je-
sus Kristus fødsel symboliserede.

Denne store begivenhed for to tusinde år siden 
var et udtryk for, at menneskehedens engel var 
»kommet til Jorden«, fordi menneskeheden den-
gang og nu er nået så langt i sin udvikling, at den 
er ved at komme i kontakt med sin sjæl. Vi fejrer 
jul, der falder sammen med Jesusbarnets fødsel i 
Betlehem, der symboliserer første indvielse, som 
menneheden nu er ved at tage. 

Hierarkiet, som også kaldes det ”Store Hvide 
Broderskab”, består af oplyste sjæle, der engang 
har været mennesker, og som på de indre planer 
arbejder for at fremme og manifestere udviklings-
planen for Jorden og hele menneskeheden.

Dette broderskab og den stadigt voksende skare 
af verdenstjenere fungerer som menneskehedens 
engel eller sjæl, mens den fremskredne menne-

skehed i dag står som vogteren på selve tærsklen 
til guddommelighed (Alice Bailey: Blændværk 
(B) 138).

Når vi starter vores inkarnationscyklus som 
mennesker, er personligheden ikke en vogter 
endnu. Mennesket arbejder ubevidst i sine om-
givelser, tilsyneladende offer for omstændighe-
derne og er underlagt maya, illusioner og tiltræk-
ningen af livet i den fysiske verden. 

Hvad der gælder for det enkelte menneske, 
gælder som sagt også for menneskeheden. Først 
når hele menneskeheden fungerer som en inte-
greret personlighed, kommer dens mægtige tær-
skelvogter til syne, som de kristne kalder djæ-
velen og dybdepsykologen Carl Gustav Jung for 
skyggen.

Tærskelens vogter manifesterer sig i dag gen-
nem fx. materialisme, separatisme, nationalisme, 
racisme, astral vampyrisme, terrorisme, mange 
mediers ubevidste antispiritualitet eller økono-
misk kriminalitet og grådighed, hvor penge gem-
mes bort til egoistiske formål, fordi viljen til at 
dele mangler.

Symbolsk set har vi som mennesker 700 inkar-
nationer, hvor vi udvikler og integrerer personlig-
heden og igen symbolsk forstået 70 inkarnatio-
ner, hvor sjælen har gjort personligheden til sin 
tjener på den åndelige frigørelsesvej, som man 
kalder discipelskabets vej. 

I virkeligheden har man mange flere liv på dis-
se to forskellige stadier, som er afhængig af, hvor 
intelligent man vælger, hvor hurtigt man består 

Coronakrisen og 
Tærsklens Vogter 
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prøverne og bevæger sig igennem de forskellige 
udviklingsstadier.

Personlighedsstrålen er en syntese af strålerne 
for det fysiske, astrale og mentale legeme. Den 
skabes først sent i menneskets udvikling, når det 
begynder at være styret af det mentale legeme, 
som udvikles som det sidste af personlighedens 
tre legemer, som er det fysiske, astrale og men-
tale legeme.

Personlighedsstrålen kontrollerer vogteren frem 
til det tidspunkt, hvor sjælsstrålen mere og mere 
begynder at gøre sig gældende, hvilket først sker, 
når man er nået så langt i sin udvikling, at man 
er et helt menneske eller en integreret personlig-
hed. 

Det er således først, når intelligensen er ud-
viklet, at det bliver muligt for mennesket at for-
nemme sin sjæl, som også kaldes for englen for 
således intuitivt at kunne opleve den bagved lig-
gende guddommelige NÆRVÆRELSE. 

Dette er i stort omfang tilfældet i dag for millio-
ner af højtudviklede og intelligente mennesker, 
der - igen symbolsk forstået - har gennemlevet 
de 700 inkarnationer, men som mangler de reste-
rende 70 på indvielsens og discipelskabets vej.

Tærskelens vogter eller vogteren tager som tid-
ligere nævnt form når en åndelig nyorientering af 
menneskets liv har fundet sted, når sjælen gen-
nem en krise har ført personligheden hen imod 
frigørelse til tjeneste. 

Først da kan konflikten mellem vogteren og 
englen opleves og forstås på en intelligent måde, 
så det søgende menneske kan fornemme sin ån-
delige skæbne og tage de ansvarlige valg, så det 
til sidst finder sit særlige livskald, og kan omsætte 
sine idealistiske aspirationer til praksis gennem 
sit særlige tjenestearbejde for menneskeheden på 
udviklingsvejen. 

Alice Bailey skriver om dette stadie: ”Vil han 
respondere og reagere bevidst på det højere træk 
og gå videre til nye og højere områder for ån-
delig erfaring eller vil han falde tilbage i tidens 
og rummets blændværk og ind i det personlige 
livs trældom?  Mesteren præsiderer, idet han intet 
må gøre fordi beslutningen skal være baseret på 
disciplens eget valg, hvilket også gælder for hele 
menneskeheden. Enten bevæger han sig fremad 
mod lysets dør, hvor mesteren tager hans hånd, 
og nærværelsens engel bliver magtfuld, eller han 
falder midlertidigt tilbage i det lavere menneskes 
livsbetingelser, hvor ”jordens slør” lukker sig over 
hans hoved. Skulle han gå fremad gennem den 
åbne dør, vil han opleve en fremkaldelse af nye 

kræfter og evner, og erkendelse af nye mønstre 
og områder for tjeneste. Disse kræfter er betinget 
af de skjulte evner og kvaliteter, der er udviklet 
i fortiden, og som nu på ny bliver tilgængelige 
for ham. Nye hierarkiske kontakter giver nu nye 
muligheder for ham; nyt ansvar lægges på hans 
skuldre, og nye ”magtfulde områder” står til rå-
dighed for ham til anvendelse i verdenstjeneste” 
(Alice Bailey: Discipelskab i den nye tidsalder 
(DINT 1) 114-5).

Tærsklens vogters astrologi
Tærskelenes vogter kan forstås som personlig-

heden minus sjælen, og er ifølge Alice Bailey 
astrologisk forbundet med planeterne Månen, 
Pluto, Uranus og Saturn. 

Månens indflydelse og karmiske virkning på 
Jorden er meget stærk og har for den fysiske pla-
nets vedkommende lighed med indflydelsen fra 
tærsklens vogter, hvis stærke indvirkning menne-
sket i vor tid mærker år efter år (B 138-148). 

I vor tid er tærsklens vogter depression og frygt 
(Saturn) og angst, krise og død (Pluto), som i 
2019-20 dannede en konjunktion med Jupiter i 
det store indvielsestegn, Stenbukken. 

Saturn står for menneskehedens og det enkelte 
menneskes karma, Pluto for død, og Jupiter for 
liv, fordi denne planet overfører den fysiske sols 
2. stråle livsenergi for kærlighed og visdom til 
solsystemet og vores menneskehed.

Transit Jupiters fald i Stenbukken og konjunk-
tion med transit Pluto og transit Saturn i samme 
tegn, betyder derfor, at manges liv, målsætninger 
og vanemønstre er faldet bort i forbindelse med 
coronaepidemien 2020, hvis økonomiske og 
sociale eftervirkninger måske vil vare helt frem 
til 2025, hvor de ydre planeter Saturn, Uranus, 
Neptun og Pluto skifter tegn. 

Vi havde en Saturn/Pluto konjunktion i Kreb-
sen i august/september 1914, hvor 1. verdenskrig 
brød ud og en Saturn/Pluto konjunktion i Løven i 
1947/8 hvor russernes blokade af Berlin indledte 
Marshallhjælpen til Europa fra USA, Den Kolde 
Krig og staten Israels oprettelse.

Da Uranus gik ind i Skytten i november 1982, 
samtidigt med at transit Pluto var i konjunktion 
med transit Saturn i Vægten, der kaster lys over 
seksualproblemet, blev AIDS epidemien sand-
synligvis skabt og planlagt på de indre planer. 

Denne epidemi, som for alvor manifesterede 
sig gennem en række dødsfald, især i de homo-
seksuelle miljøer, voksede betydeligt, da disse to 
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planeter gik ind i Skorpionen og dannede kon-
junktion med hinanden igen i 1984. 

Pluto/Saturn forbindelser eller aspekter kan 
stå for tab, hvor fx. vores krystalliserede tanke-
former, daglige vaner og rutiner falder bort eller 
bliver transformeret. Mange har under covid-19 
krisen mistet deres job og medfølgende identitet 
med en velbegrundet angst for også at miste de-
res nærmeste og ældre familiemedlemmer eller 
skulle gå fra hus og hjem. 

I det/de livsområde/r eller hus/e hvori transit 
Saturn, Uranus og Pluto samt progressive Måne 
kommer til at gå igennem i dit horoskop frem til 
ca. 2025, har du, hver gruppe og hele menneske-
heden særlige muligheder for at møde den indre 
modstander fx. gennem en regression til under-
bevidsthedens emotioner og arketyper. Alle jor-
dens forskellige civilisationer og kulturer har på 
forskellig måde altid haft en beretning om heltens 
rejse til underverdenen, hvor han først konfron-

teres med skyggen eller sjælens modstander, for 
derefter at kunne befri prinsessen (sjælen, kærlig-
heden og livet) fra dragens fangenskab.

Gennem denne indre renselse og bearbejdel-
se af tidligere fortrængte oplevelser og traumer 
fra barndommen eller fra tidligere liv, er det din 
personlige karma, der bestemmer, hvad der skal 
falde bort, dø eller genfødes.

 

Danske Bank
I avisen Fædrelandet eller Socialdemokraten 

stod der, at Landmandsbanken - senere Danske 
Bank - åbnede på Nytorv i København den 2. ja-
nuar 1871 kl. 10. Danske Bank har været kon-
fronteret med sin tærskelvogter de seneste år, idet 
transit Pluto og senere transit Saturn og Jupiter 
har gået og stadigvæk går igennem bankens sol-
tegn Stenbukken i 12. hus, som har ført til hvid-
vaskningsskandalen samt mange andre efterføl-

Danske Bank (tidl. Landmandsbanken), stiftet 2. januar 1871 kl. 10 i København
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gende bedragerisager. Da Pluto gik ind i bankens 
soltegn i 2008, blev den ramt af finanskrisen og 
tab af investeringer på boligspekulation i Irland 
på 30 milliarder kroner.

Transit Uranus, som er i fald i både Tyren og 2. 
hus, var i konjunktion med Neptun i Vædderen i 
1. hus i 2015/16, hvor hvidvaskningen af penge 
begyndte i Estland. Transit Uranus vil i 2023/4 
skabe en konjunktion med 9. hus hersker, Pluto, 
i Tyren i 2. hus, som sandsynligvis kan skabe nye 
positive initiativer eller nye afsløringer i forbin-
delse med bankens udenrigsengagementer.

Menneskehedes første 
indvielse

I perioden 1945-49 skrev Tibetaneren via Alice 
Bailey, at menneskeheden havde gennemgået de 
forberedende prøver til første indvielse, som hav-
de været hårde og ubarmhjertige, men som end-
nu ikke var eller er helt overstået. De fire karma-
herrer, hvoraf Saturn er den stærkeste, arbejder i 
dag gennem de fire stormagter Amerika, Rusland, 
Storbritannien og Frankrig, i hvis hænder men-
neskehedens skæbne ligger. I den sammenhæng 
udgør Rusland, USA og Storbritannien en meget 
kraftig verdenstriangel af energi, og det er først, 
når der er etableret en fri energicirkulation og vir-
kelig forståelse mellem dem, at verdensfreden er 
sikret, og første indvielse har fundet sted, som på 
det ydre plan vil blive demonstreret gennem en 
ny kreativitet inden for kunsten og ved Kristi gen-
komst på det fysiske plan, måske omkring 2150. 

Som en del af de forberedende prøver til 
menneskehedens første indvielse, frembragte 
Hierarkiet to typer avatarer: Den ene er legem-
liggørelsen af nærværelsens engel i selve men-
neskeheden, som er udtryk for det kosmisk gode, 
som Abraham Lincoln, De Allierede, Roosevelt 
og Churchill stod for under 2. Verdenskrig og sik-
kert også USA’s nye præsident Joe Biden i USA i 
2021.

Den anden type avatarer er legemliggørelsen af 
menneskehedens tærskelvogter eller skygge, som 
repræsenterer karma, fortiden og materialismen, 
som et aspekt af det kosmiske onde. Inden for 
denne gruppe kan nævnes den tyske kansler Otto 
Von Bismarck, der samlede Tyskland i 1800-tal-
let, aksemagterne Italien, Japan og Tyskland 
under 2. verdenskrig samt Adolf Hitler og hans 
gruppe. 

Angående den nuværende globale coronap-
andemi er det interessant, at Alice Bailey i 1943 

skrev, at et af formålene bag 2. verdenskrig var, 
at tilintetgøre utilstrækkelige former: ”Denne til-
intetgørelse kunne være tilvejebragt ved, at Gud 
handlede i form af en stor naturkatastrofe eller 
en global epidemi (min fremhævelse), og det var 
den oprindelige hensigt. Menneskeheden blev 
imidlertid revet med af kræfter, som bar tilintet-
gørelsens kim i sig, og menneskeheden havde 
det i sig, som responderede på disse kræfter. 
Derfor blev det tilladt, at loven om tilintetgørelse 
virkede igennem selve menneskeheden, og men-
neskene er nu ved at tilintetgøre de former, som 
mange menneskemasser lever i” (Alice Bailey: 
Strålerne og Indvielserne (S&I) side 87 435-6). 

Verdenshoroskopet og 
coronakrisen

Man kan godt kalde et etårs- tiårs- halvtredsårs 
eller hundredeårshoroskop for et Verdenshoro-
skop, idet astrologiske og historiske undersøgel-
ser har vist, at disse fungerer overbevisende for 
de nationer og kontinenter, der anvender den nu-
værende gregorianske kalender (Holger Stavns-
bjerg: The Astrology of Mankind). Ud over at 
være et hundredeårshoroskop er 2000-årshoro-
skopet også er et tusindsårshoroskop for halvde-
len af Vandbærerens tidsalder, der varer omkring 
2100 år.

I 2000-års horoskopet er Månen forhøjet i 2. 
hus, i fald i Skorpionen og står for tærsklens vog-
ter og verdens befolkning. Endvidere står Månen 
for personligheden, som i Skorpionen besejres, 
hvorfor dens indflydelse langsomt forsvinder: 
”Begæret tilintetgøres, for det er ved at udtrykke 
begær af en eller anden art, at personligheden vi-
ser liv, kvalitet, tilsynekomst” (Alice Bailey: Eso-
terisk Astrologi 207 (EA)). 

Dette betyder blandt andet, at menneskehe-
dens identifikation med maya, fysisk blændværk 
og materialistiske illusioner skal falde bort gen-
nem fx. økonomiske, erhvervsmæssige eller per-
sonlige kriser.

 

2000-tallets horoskop
 I forbindelse med den nuværende coronakrise, 

ville man i et etårs- tiårs- eller hundredeårshoro-
skop forvente, at 8. hus/Skorpionen (død, penge, 
kriser), 6. hus/Jomfruen (arbejde, arbejdsløshed, 
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sygdom og vaner) og 12. hus/Fiskene (som kol-
lektivt spreder smitte) havde planeter i radix eller 
var aktiverede af de ydre planters transitter, når 
de store sygdomsepidemier brød ud. Den vigtig-
ste planet i forbindelse med globale pandemier 
er dødsplaneten Plutos radixposition og transit. 
Derefter er karma- og skæbneplaneten Saturn, så 
Uranus, Neptun og Chiron de næstvigtigste pla-
neter.

I et etårs- tiårs- eller hundredeårshoroskop er 
Solen altid i Stenbukken i konjunktion med IC i 
4. hus. Dette livsområde står for hele den menne-
skelige familie, der er delt op i de mange lande, 
kontinenter, organisationer og Racer, som jor-
dens befolkning består af. 4. hus står endvidere 
for de nedarvede traditioner og vaner, som ska-

ber den identitet, kontinuitet og tryghed, som er 
nødvendig for menneskehedens vækst og over-
levelse. Transit Saturn/Pluto konjunktionen og 
transit Jupiter gik og går i 2020 gennem 4. hus i 
Stenbukkens tegn i 2000-tallets horoskop. 

Sammen med Saturn omfatter Solen i 4. hus 
de ledere og autoriteter som fx. konger, statsmi-
nistre eller traditionelle regerings- eller styrefor-
mer (diktatur, demokrati), der holder sammen på 
nationen. I hundredeårs- etårs- eller tiårshoro-
skoper ligger Ascendanten i de fleste lande i be-
gyndelsen af Vægten, hvorfor menneskehedens 
sjælshensigt er, at vi skal udvikle en ny sans for 
at praktisere rette menneskelige relationer, hvis 
mangel i virkeligheden er menneskehedens stør-
ste problem. 

2000-tallets horoskop, 1.januar 2000 kl. 0:00 Zone 1:00 København
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Da Saturn er hierarkisk hersker i Vægten samt 
eksoterisk og esoterisk hersker i soltegnet, Sten-
bukken, fortæller dennes placering i radix, hvor 
der er karmiske udfordringer og problemer, der 
endnu ikke er løst, som vi kollektivt bærer med 
fra fortiden. 

Da Uranus er esoterisk hersker i Vægten, af-
spejler dennes radixposition og transit hvor og 
hvornår alt det nye, der vedrører fremtiden og 
Vandbærerens tidsalder skal manifesteres. 

På samme måde viser hundredeårshoroskopets 
progressive Ascendant, MC og Sol menneskehe-
dens fremadskridende sjælshensigt og hvornår 
alt det, der hidtil har måttet være hemmeligt, som 
er en del af menneskehedens evolutionsplan, er 
klar til at blive manifesteret. Fx. var transit Ura-
nus i konjunktion radix Pluto i 1300-tallets horo-
skop, da pesten brød ud i Kina 1331.

Månen skjuler Uranus, som sammen med Skor-
pionen styrer sakralchakraet, som gør det muligt 
gennem en personlig krise at finde en ny frihed 
gennem døden eller ved at udvikle en højere 
original mental kreativitet, så man ikke udeluk-
kende er styret af maja eller fortabt i sanselighed, 
som de kristne ville udtrykke det. 

Da personligheden er stærkt forbundet med det 
fysiske legeme, som Månen styrer, betyder det 
teoretisk, at mange kan dø når Månen i Skorpio-
nen særlig høj grad aktiveres i hundredeårsho-
roskopets progressive horoskop eller af de ydre 
planeters transitter.

Dette skete, da mange tusinde mennesker i hele 
verden pludseligt døde i foråret 2020, da transit 
Uranus i Tyren i 8. hus var i opposition til Månen 
i Skorpionen i 2. hus, som dannede et t-kvadrat 
med 6. hus hersker radix Neptun i Vandmanden 
i 4. hus og radix Saturn i Tyren i 8. hus. Da tran-
sit Uranus i 2020 samtidig dannede en trigon 
til radix Solen (11. hus hersker) som afspændte 
t-kvadratet mellem Månen, Saturn og Neptun, 
blev det muligt for verdens ledere, at handle hu-
manistisk og ansvarligt på coronakrisen. 

Desuden gik transit Saturn, Pluto og Jupiter 
konjunktionen gennem Stenbukken og 4. hus i 
kvadrat til 6. hus hersker Jupiter i Vædderen i 7. 
hus. Dette var og er en prøve på, hvordan vi hver 
især forstår og forholder os til krisen, og hvor-
dan nationernes ledere takler de nye ekstreme 
problemer og udfordringer, som pandemien har 
skabt for hele menneskeheden.

I sommeren 2020, da transit Uranus var i kon-
junktion med 4. og 5. hus hersker Saturn i 8. hus 
og begyndte at gå retrograd i juni/august, faldt 

dødstallet, men bevirkede alligevel, at tilskuer-
antallet til sportsarrangementer blev nedsat og 
underholdning og undervisning blev begrænset 
(5. hus). Oplevelsesorienterede arrangementer 
måtte aflyses flere steder, hvor myndighederne 
opfordrede mange unge at opholde sig mere i 
deres eget hjem og hus (4. hus).

En forberedelse til indvielse kræver bl.a., at 
man er alene, hvor coronakrisen har ført mange 
mennesker ind i en eller anden form for frivillig 
eller ufrivillig isolation eller tilbagetrækning fra 
den verden, som man er vant til at leve i, og som 
hidtil har skabt mening og identitet. 

Her kan man gennem en depression eller en 
anden form for ydre katastrofe opleve at have 
mistet alt, hvad man hidtil har elsket og holdt 
af, hvilket er en typisk indvielsesprøve, som Job 
måtte gennemleve i Det Gamle Testamente. Men 
Job var cool, da han sagde til Gud: ”Herren gav, 
Herren tog, Herrens navn være lovet”. Og Gud 
gav Job alt det, som han havde mistet, mangfol-
digt igen.

Tiårshoroskopet 2020-30
 
I tiårshoroskopet for Jorden og menneskeheden 

for 2020 til 2030, er Månen i konjunktion med 
Neptun i 6. hus i Fiskene, hvor Neptun er i eksil. 
Månen og Mars styrer dyreriget sammen med 6. 
hus, som står for mindre dyr, kæledyr, som mink 
må antages at skulle kategoriseres under, mens 
12. hus står for større dyr som heste, køer og ele-
fanter. 

I tiårshoroskopet er 8. hus hersker, Mars, i Skor-
pionen i 2. hus, hvori den er i fald, hvilket kan 
betyde, at dyr aflives og mange mænd og kvinder 
mister deres økonomiske fundament på grund af 
arbejdsløshed, sygdomme eller dødsfald blandt 
deres nærmeste. De fleste minkavlere i Danmark 
har mistet hele deres økonomiske fundament og 
sikkerhed, måske fordi refleksioner omkring det 
etiske i minkavl har været og er påkrævet fra de-
res sjæl.

Radix Pluto og Saturn og 6. hus hersker, Jupiter, 
befinder sig i tiårshoroskopets 4. hus, som skaber 
kriser i verdens nationer og i de mange familier, 
hvor dødsfald og arbejdsløshed skaber økonomi-
ske problemer, hvorfor man naturligvis er bange 
for at miste sit hus og andre tryghedsskabende 
elementer i sit liv.
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1300-tallets horoskop
Pesten 1331 - 1722

I 1331 brød der pest ud i Hubei-provinsen i 
det centrale Kina, da transit Pluto var gået ind 
i Fiskene og 6. hus. Samme år var progressive 
Ascendant i Skorpionen og progressive MC i 
konjunktion med radix Saturn i 10. hus i Løven, 
(som styrer Europa) i 1300-tallets horoskop. 

Desuden var progressive Sol og transit Uranus i 
konjunktion med 2. hus hersker, Pluto, som i ra-
dix var placeret i Vandmanden i 4. hus. Progres-
sive Måne gik igennem Tvillingerne og 9. hus, 
hvorfor pesten hurtigt bredte sig mod vest fx. via 
Silkevejen, som i middelalderen var den vigtigste 

handelsrute mellem Kina og Europa.  Det er tan-
kevækkende, at de planeter der styrer tærsklens 
vogter Saturn, Uranus, Månen og Pluto alle var 
stærkt aspekterede af de progressive akser, pro-
gressive Sol og transit Uranus i 1300-tallets horo-
skop, da pesten brød ud.

Kina har i sit sjælshoroskop Solen i Vægten og 
Ascendanten i Tyren, hvor radix Chiron lå 10 gra-
der i Tyren mellem 7. og 8. husspids i hundrede-
årshoroskopet. Med radix Uranus i konjunktion 
med Vægtascendanten i 12. hus, skulle meget 
af det nye i 1300-tallet først ske i Kina i 1331, 
da transit Uranus var i konjunktion med dødens 
planet, Pluto. I de næste tyve år bredte pesten 
sig til resten af Kina og i 1346 var sygdommen 

Tiårshoroskopet 2020-30, 1. januar 2020 kl. 00:00 København
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nået frem til den mongolske hær, Den Gyldne 
Horde, der belejrede den genovesiske havneby 
Kaffa på Krim. Belejringen blev afbrudt af pe-
stens voldsomhed, idet mere end titusinde sol-
dater pludseligt faldt om og døde på et par dage. 
Inden den mongolske hær forlod byen, sendte 
de deres pestdøde og smittede soldater ind over 
de genovesiske fæstningsmure på deres blider og 
kastemaskiner. 

Dette medførte, at pesten brød ud inde i byen, 
hvorfor de overlevende i panik satte kurs mod 
Italien, og da skibet lagde for anker i Marseilles 
havn i oktober 1347, spredte smitten sig hurtigt 
til resten af kontinentet, hvor man regner med at 
mellem en tredjedel og halvdelen af Europas be-
folkning døde inden for de næste 20-30 år. 

Pesten havde stort set 50 års cykler, før der kom 
en ny bølge, som varede 50 år osv. hvilket leder 
tanken hen på Chironrunder, der optræder hver 
50/51-tyvende år.

Da pesten kom til Europa i 1346/47, var pro-
gressive Ascendant i 1300-tallets horoskop i 
Skorpionen i kvadrat til Pluto. Progressive Måne 
afsluttede fra 1347/48 sin bevægelse igennem 4. 
hus og Stenbukken, hvor den er i eksil og samti-
dig forhøjet i 4. hus. 

Transit Uranus var fra 1346-8 i konjunktion 
med Månen i 7. hus i Vædderen, som var en del 
af t-kvadratet mellem Neptun i Vægten i 12. hus 
og Mars/Sol IC/Lykkepunkt konjunktionen i 4. 
hus i Stenbukken, hvor mange pludseligt blev 
frigjorte fra deres fysiske legeme gennem døden. 

1300-tallets horoskop 1. januar 1300 kl 00:00 Bejiing
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Desuden aktivererede transit Chiron en kon-
junktion med radix Chiron, der lå 10 grader i Ty-
ren mellem 7. og 8. husspids. Samtidig var transit 
Pluto gennem en årrække gået igennem 6. hus og 
Fiskene og Vædderen. Transit Pluto var i 1346/7 i 
konjunktion med 6. hus hersker Jupiter i Vædde-
ren og i konjunktion med decendanten, i kvadrat 
til MC, i opposition til Ascendanten og til Uranus 
i 12. hus i Vægten. Da transit Pluto også var i kva-
drat til radix Mars/Lykkepunkt/Sol/IC konjunktio-
nen, dannede Pluto et storkors i kardinale tegn i 
1348.

1900-tallets horoskop
Den spanske Syge 1918-20

Det er meget oplysende, at studere 1900-tal-
lets historie i forbindelse med dette århundredes 
horoskop.

Fx. var transit Uranus i sin direkte og retrograde 
bevægelse i konjunktion med radix Pluto i 9. hus 
i Tvillingerne, da Amerika kastede sine atombom-
ber over Japan i august 1945. Da transit Pluto 
gik over 1900-tallets horoskops Vægtascendant, 
kom oliekrisen i 1973, som skabte lavkonjunktur 
og økonomisk krise især i Vesten.

Under den Spanske Syge 1918-20 var transit 
Pluto i konjunktion med MC i Krebsen.

Interessant nok var det amerikanske soldater, 

1900-tallets horoskop 1. januar 1900 kl 00:00
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der i 1917 var sendt til Europa for at hjælpe de 
allierede mod Tyskland under 1. verdenskrig, der 
bragte epidemien til Europa. Dette hænger sam-
men med, at Pluto i 9. hus i Tvillingerne afspejler, 
at død (Pluto) kan komme fra udlandet (9. hus) 
fra Amerika, som har Solen i Tvillingerne i dets 
sjælshoroskop. 

Kinas horoskop
Da transit Pluto og Saturn gik i konjunktion 

med radix Jupiter i Stenbukken i 12. hus i 2019 i 
Kinas horoskop, brød coronaepidemien ud, sam-
tidig med, at der var oprør i Hong Kong over en 
ny udleveringsaftale mellem byen og Kina.

4. og 9. hus hersker, Venus, var progressivt i 

konjunktion med 6. hus hersker Månen, som i 
radix er i konjunktionen med Vandmandsascen-
danten i 1. hus.

At transit Pluto og Saturn gik i konjunktion med 
radix Jupiter i 12. hus blev bl.a. afspejlet ved, at 
Kina i begyndelsen af 2020 på rekordtid fik byg-
get mange store hospitaler, nær de byer og steder, 
hvor epidemien var værst.

EU’s horoskop
Da både Storbritannien og Tyskland astrologisk 

er startet 1. januar kl. 00:00 i henholdsvis 1801 
og 1871, har de ligesom 2000-tallets og EU’s ho-
roskop Ascendanten i Vægten og Solen omkring 
10 grader i Stenbukken. Derfor har disse stater 

Kommunist Kina 1. oktober 1949 kl. 15:00, Beijing Kina
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og organisationer transit Pluto, Saturn og Jupiter i 
4. hus i Stenbukken, ligesom EU’s horoskop også 
har. Progressive Sol er i alle disse horoskoper 
gået ind i Vandmanden i 2020. 

Disse astrologiske indflydelser har blandt andet 
ført til, at tærsklens vogter har manifesteret sig 
gennem en EU fjendsk højreradikal nationalistisk 
strømning i Europa, som en reaktion mod det sti-
gende antal flygtninge og indvandrere. 

Dette møde mellem forskellige grupper har 
mange steder ført til kulturelle sammenstød mel-
lem traditionelle europæiske værdier og mange 
udlændinges politiske og religiøse holdninger, 
som også er forbundet med transit Plutos van-
dring gennem Skytten og 3. hus i perioden 1995 
til 2008. Den nationale og internationale terro-

risme brød ud i foråret 1995, da transit Uranus 
gik ind i Vandmanden og transit Pluto i Skytten.

EU’s progressive Ascendant var i konjunktion 
med radix Neptun i Skorpionen i 2. hus, samtidig 
med at transit Pluto var i konjunktion med IC og 
gik ind i Stenbukken, da finanskrisen brød ud i 
2008. Denne førte blandt andet til den græske 
gældskrise et par år senere, da transit Pluto var i 
konjunktion med Solen i Stenbukken, der er sol-
tegn i Grækenlands sjælshoroskop.

Radix Måne er i EU’s horoskop i opposition 
til 6. hus hersker radix Neptun i Skorpionen i 2. 
hus, i kvadrat til radix Uranus i Løven i 11. hus 
og i kvadrat til radix Venus i 5. hus.  Derfor dan-
ner Månen (de enkelte medlemsstater) et storkors 
i faste tegn og huse, hvor samarbejdspartnerne 

EU (tidligere EF) 1. januar kl. 00:00 1958 Bruxelles
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ofte har en tendens til at have vedvarende faste 
eller fikse ideer om, hvordan enkeltstaterne skal 
indordne sig i fællesskabet eller omvendt. Da 
storkorset blandt andet afspændes af radix Må-
nens trigon til radix Solen og radix Uranus tri-
gon til radix Mars, har man til trods for dette altid 
kunnet finde en løsning på alle de kriser, prøver 
og problemer, der er opstået i EU’s historie.

I 2020 var transit Uranus i konjunktion med 
Månen i Tyren i 8. hus, som samtidig aktiverede 
storkvadratet, hvor Boris Johnson og Ursula von 
der Leyen i efteråret søgte at finde en løsning på 
Storbritanniens Brexit fra EU, idet England (lige-
som Polen) har Solen i Tyren i dets sjælshoroskop. 

EU’s progressive Sol og transit Jupiter/Saturns 

konjunktion med EU’s Lykkepunkt 0:20 grader i 
Vandmanden i 4. hus i december sikrede, at man 
alligevel fandt en løsning i sidste øjeblik inden 1. 
januar 2021.

Danmark og coronakrisen
Ifølge statsrådsprotokollen begyndte ceremo-

nien til underskrivelsen af Danmarks Grundlov 
således:”1849, Tirsdagen den 5te Juni Formiddag 
kl. 11 var Statsrådet samlet under Hans Maje-
stæts Allerhøjeste Præsidium. Protokollen førtes 
på sædvanlig måde. Hans Majestæt gav Grund-
loven sin allerhøjeste Underskrift hvilken contra-
signeredes af samtlige Ministre”.

Danmarks Grundlovshoroskop, 5. juni 1849 kl 11:08 Kongens Lyngby
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En korrektion af horoskopet ud fra Danmarks 
vigtigste historiske begivenheder med korrekti-
onsmetoden 1 grad pr. år, passer godt med klok-
ken 11.08 lokal tid, som sandsynligvis er det tids-
punkt, hvor alle ministrene havde underskrevet 
den nye forfatning. 

Da Månen og Mars ifølge Alice Bailey styrer 
dyreriget, er det interessant at konstatere, at pro-
gressive Mars i mange år er gået retrograd i Væd-
deren i 8. hus, hvor den 2020/21 befandt sig om-
kring 4 grader i Vædderen i sekstil til MC, hvor 
politiet og forsvaret var med til at aflive minkene 
i begyndelsen af november 2020.

Da Månen er esoterisk hersker over Danmarks 
Jomfruascendant, har progressive Måne altid 
manifesteret og været et udtryk for vores frem-
adskridende sjælshensigt. Ex blev pornografien 
frigjort i juni 1969, hvor progressive Måne var 
i konjunktion med radix, Uranus, som styrer sa-
kralchakraet og er særlig stærk i Vædderen og 8. 
hus, hvori Uranus er forhøjet.

Danmark har med radix Neptun konjunktio-
nen med Lykkepunktet og Sydlige Måneknude i 
Fiskene i 6. hus en gammel alkoholkultur, som 
sikkert går helt tilbage til vikingetiden, som Tho-
mas Vinterberg omsatte til filmen Druk, der blev 
optaget i 2019-20, hvor progressive Måne gik 
igennem 6. hus og var i konjunktion med radix 
Neptun (alkohol og film) i Fiskene.  I mundan 
astrologi står 6. hus for ansat arbejde, service 
industri som ex hotel-og restaurationsbranchen, 
nedarvede kollektive spise- og arbejdsmønstre 
samt sundhed og sygdom. I slutningen af året 
meddelte Lars Von Trier, at han og DR har plan-
lagt at optage den tredje sæson af Riget i det nye 
år, som vil blive sendt i 2022. 

I 2020 gik progressive Måne igennem Fiskene 
og 6. hus og var i konjunktion med decendanten 
i november, hvor man uden lovhjemmel aflivede 
næsten alle danske mink af frygt for, at de skulle 
overføre coronavirussen til mennesker.

Transit Jupiter og transit Saturn gennem Sten-
bukken i 5. hus, har i det sidste kvartal af 2020 
været i kvadrat til Uranus/Pluto konjunktionen i 
Vædderen i 8. og 9. hus, hvor Uranus, Pluto og 
Saturn bl.a. stå for regeringens embedsværk. 

Her informerede regeringens embedsmænd 
ikke klart og i tide regeringen om, at nedslagtnin-
gen af minkene var ulovlig. Men måske adlød de 
en højere lov, idet Gud måske ikke har ønsket, at 
Danmark skal tjene penge på at opdrætte og af-
live mink.  Transit Uranus, der hersker over Dan-
markshoroskopets 6. hus, går i disse år gennem 

9. hus og Tyren (hvori den er i fald) som har ramt 
turismen og udenrigshandlen, og medført store 
tab i danske eksportindtægter.

Flydriften har ligeledes været i krise, hvor man-
ge er blevet arbejdsløse i SAS, der i 2020 har haft 
det største underskud i selskabets historie. 

Da progressive Sol gik ind i Skytten i 2020 og 
transit Uranus danner en konjunktion med radix 
Venus i Tyren i 9. hus i 2021/22, er der mulighe-
der for ny vækst i turismen, økonomien, uden-
rigshandlen og flyfarten.

I Danmarks horoskop befinder progressive MC 
sig omkring 22 grader i Skorpionen i 3. hus, mens 
progressive Ascendant er i 4. hus i Stenbukken, 
som er stærke indvielsestegn, idet Skorpionen 
stiller disciplen over for prøverne, der bestået fø-
rer til indvielsen på bjergtoppen i Stenbukkens 
tegn. 

Progressive Merkur (1. og 10. hus hersker) og 
progressive Venus (2. og 9. hus hersker) befinder 
sig nu henholdsvis 16 og 7 grader i Skorpionen 
og 3. hus.

Disse planeters bevægelser igennem Skorpio-
nen, hvor Venus er i eksil, har blandt andet bevir-
ket, at danskerne nu må gå med mundbind, og at 
et par kendte politikere, har måttet gå i eksil på 
grund af sexskandaler. Begge politikere har Solen 
i Tvillingerne, hvori Merkur er eksoterisk og Ve-
nus esoterisk hersker.

Muligheden for succes med en ny vaccine er 
stor, når transit Jupiter (4. hus hersker) og transit 
Saturn (5. og 6. hus hersker) går ind i Vandman-
den i 5. hus omkring jul og nytår i 2021.

Københavns horoskop  1839
Påvirket af revolutionerne og de europæiske 

befolkningers kamp for mere frihed og demokrati 
i perioden 1818 til 1838, udstedte Kong Christi-
an 8. en ny forfatning for København i 1839, som 
kaldtes en ”Anordning angående Communalbe-
styrelsen i Kjøbenhavn”. I denne afløstes hoved-
stadens hidtil selvsupplerende råd på 32 mænd 
af en folkevalgt borgerrepræsentation, hvor valg-
ret og valgbarhed dog var forbeholdt grundejerne 
og de større næringsdrivende.

Den 31. december 1839 kl. 13.30 hvor statens 
32 mænd var til stede ved en højtidelig audiens, 
overakte kongen overpræsidenten den nye forfat-
ning (Flemming Dahl: Københavns bystyre gen-
nem 300 år, bind 2). En korrektion ud fra Nai-
bods korrektionsmetode bekræfter tidspunktet.
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Vigtige begivenheder i Københavns historie 
falder altid sammen med de afgørende begiven-
heder i Danmarks historie, som vi skal se i det 
følgende.

I 1848, hvor den europæiske revolutionsbølge 
nåede Danmark, fik de nationalliberale efter Ca-
sino mødet i marts Frederik 7. til at erklære sig 
for konstitutionel monark. Samtidig indledte de 
en krig, der kom til at vare tre år, mod de sles-
vig-holstenske oprørere, hvor progressive MC 
var i konjunktion med Mars. Tyskland har i sit 
sjælshoroskop Ascendanten i Vædderen, hvori 
Mars hersker og Solen i Fiskene, hvori Jupiter og 
Neptun hersker.  Danmarks sejr over tyskerne i 
Treårskrigen fejredes med troppernes sejrsparade 

i hovedstaden i 1851, hvilket skabte en berusen-
de national eufori over hele landet, hvor progres-
sive MC var i konjunktion med Neptun. 

Da konjunktionen mellem transit Neptun, tran-
sit Pluto og transit Jupiter alle gik over Køben-
havns Tvillingascendant i 1894, indviedes Kø-
benhavn frihavn, hvilket indledte en ny finansiel 
og handelsmæssig vækst for byen, hvor også de 
første elektriske sporvogne begyndte at køre.

En koleraepidemi hærgede København fra juni 
til oktober 1853, som fik katastrofale konsekven-
ser for den overbefolkede og uhygiejniske by, 
hvor der i alt døde 4737 mennesker af epide-
mien.  Dette år gik transit Neptun gennem 11. 
hus og Fiskene, hvor den var i konjunktion med 

København  31. 12 1839 kl. 13:30 Zone 0:51
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Uranus, mens transit Chiron var i konjunktion 
med Solen i 8. hus i Stenbukken i Københavns 
horoskop. 

Da progressive MC var i konjunktion med Pluto 
i Vædderen i 12. hus, brød første verdenskrig ud 
i 1914, hvor der blev indgået en række politiske 
og sociale kompromisser samtidig, med at byen 
blev præget af en voldsom børsspekulation, som 
kun bragte rigdomme til de få.

Da transit Neptun samme år gik i konjunktion 
med IC og ind i Løven, hvor den gik igennem 4. 
hus under og efter 1. verdenskrig, skabte krigen 
øget arbejdsløshed og en stor boligmangel med 
efterfølgende social uro.

Da transit Pluto (6. hus hersker) var i konjunk-
tion med IC i Løven og progressive MC i opposi-
tion til 7. og 8. hus hersker, Jupiter, blev Køben-
havn den 9. april 1940 overrumplet af tyskerne, 
hvilket førte til store forsyningsmæssige og øko-
nomiske problemer.

Den 5. maj 1945 kunne København sammen 
med det øvrige Danmark fejre befrielsen fra den 
tyske besættelse, da transit Uranus var i konjunk-
tion med Ascendanten.

I 1956, hvor transit Uranus gik ind i Løven og 
i konjunktion med IC, afholdtes en international 
Mozart festuge, Nordisk Atomforskningsinstitut 
blev grundlagt, en ny borgmester trådte til, en 
luftrute mellem Moskva og København åbnedes, 
50.000 arbejdere strejkede og astrologibladet 
Stjernerne udkom.

Da progressive Sol i Krebsen i 2. hus var i op-
position til Solen i Stenbukken i 8. hus, måtte by-
ens overborgmester Frank Jensen stå af i oktober 
2020 på grund af en sexskandale.

Da coronasmitten bredte sig voldsomt i Køben-
havn og andre omkringliggende kommuner i no-
vember og december 2020, gik transit Saturn og 
transit Jupiter i konjunktion med Københavns MC 
29 grader Stenbuk og ind i Vandbæreren. Derfor 
ser det ud til, at de nyudviklede covid-19 vacci-
ner kommer til at virke godt for mange smittede, 
når Jupiter går igennem Vandmanden i 10. hus 
det kommende år.

Man kan dog også spekulere på, hvad der vil 
ske i perioden 2022-25 når 6. hus hersker Pluto 
i sin transit går i konjunktion med hovedstadens 
MC i Stenbukken hvilket falder sammen med, at 
transit Pluto går i kvadrat til radix Pluto 29 grader 
Tyr i 9. hus i Danmarks horoskop. Måske vil et 
folketingsvalg føre til et regeringsskifte.

Hver gang transit Pluto skifter tegn, har vi op-
levet en stor krise, der ofte er forbundet med de 
nye stjernetegn, som planeten går ind i.  Da USA 
og Rusland begge har Vandbæreren som Ascen-
dant i deres sjælshoroskoper og Kina Ascendan-
ten i dette tegn i sit personlighedshoroskop, vil 
transit Pluto fra 2022 gå ind og ud af Vandman-
den, indtil den endeligt er inde i tegnet 2025. 
Dette finder samtidig sted med, at transit Saturn 
og transit Neptun sammen går ind i Vædderen og 
transit Uranus i Tvillingerne.

Som den danske fysiker Holger Bech Nielsen 
med Solen i Jomfruen sagde:” Det er smukt, der-
for må det være sandt”.   

Denne artikel kan også ses på YouTube: 
Astrologi og coronakrisen

Astrology and the crisis of corona
Se iøvrigt www.Esoterisk-Astrologi.dk
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Bogåret 2020 

Af Claus Herskind Houlberg FAS

ÅRET 2020 blev et godt bogår for astrologien. 
Det kan konstateres, at på årsbasis udkom 

der her flere astrologiske bogtitler end på noget 
andet tidspunkt i Danmarkshistorien. Grafen 
ovenfor er baseret på data fra Astrologisk Muse-
um og viser udviklingen siden det begyndende 
bogboom omkring 1970.

Alle kritiske eller jamrende røster om dårlige 
tider for astrologien må forstumme nu. Vi er på 
vej ind i astrologiens ’anden bølge’ efter, hvad 
astrologen Christian Borup betegnede som 
’guldalderen’ i 80’erne og 90’erne. Hovedpar-
ten af de astrologibøger, der udkommer nu, er 
langt fra læse-let bøger, men både grundige og 
for en dels vedkommende endda avancerede og 
nyskabende.

Og efter hvad der forlyder fra de små forlag, så 
fortsætter udviklingen i det nye år.

Historisk
Året 2020 er med andre ord historisk med 

hensyn til astrologiske bogudgivelser. Nogle 
af udgivelserne er nyopsatte udgaver af ældre 
bøger, andre er helt nyskrevne bøger om faget. 
Data fra Astrologisk Museum fortæller deres 
eget tydelige sprog som vist både i ovenstående 
graf og i nedenstående bibliografi.

Bøger af Ove Rosmon, Rolf Takens og Ferenc 
Szöllösi er genudgivelser i betydeligt bedre 
udstyr end originalerne. Ligeledes er bøgerne af 
Claus Houlberg optryk af tidligere arbejder, gan-
ske som Sigvard Mahler Dams storværk om fix-
stjernerne udgør en kærkommen genudgivelse. I 
alt er en tredjedel af årets udgivelser genoptryk.

De øvrige to tredjedele er nye bøger på det 
danske marked. Astrologisk Selskab er ny med 
et optryk af alle artikler fra de tre første årgange 
af Astrologikon, som jo er et elektronisk tids-
skrift. Dermed er det første gang, at dette mate-
riale udkommer på tryk.

Ove von Spæth, Jan Borregård og Holger 
Stavnsbjerg har sammen med Lars Thor Smith 
levetret afgørende nydannelser i den astrologi-
ske litteratur herhjemme. Også Kaj Larsen og 
Richard Stiehle har bidraget her. Bogåret 2020 
har med andre ord haft stor bredde og dybde i 
sit udvalg.
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Esoterisk litteratur
Hvad, der er blevet tydeligt gennem alle de hi-

storiske bogudgivelser i 2020, er, at dansk astro-
logi altid har haft en esoterisk impuls. Det be-
gyndte med Ove Rosmon i midten af 1920’erne, 
hvor han udgav sine første to bøger, Astrologi og 
symbolik samt Astrologi og evangelium.

Rosmons indsats kulminerende i hans stor-
værk om Esoterisk astrologi og symbolik, der nu 
for første gang i over 80 år nu er blevet genudgi-
vet. Oven i købet med en samlet 400 siders ud-
givelse af værkets to dele, som oprindeligt blev 
udgivet med ti års mellemrum. Genudgivelsen 
af Rosmons astrologiske værker er afsluttet med 
en samlet udgivelse af hans to mindre bøger, 
Skriften på himlen og De tolv mennesketyper.
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Man kan sige, at ’arvefølgen’ gik videre til 
Carl V Hansen med hans Lærebog i astrologi fra 
1965 og hans ven Poul Kastrups Astrologi og 
den skjulte verden  (genudgives i 2021).   

Et ejendommeligt faktum er det, at den i 1965 
udgivne oversættelse af C. Aq. Libras bog om 
astrologi rent faktisk var båret af samme esoteri-
ske impuls. Den hollandske original blev udgi-
vet tilbage i 1910, og den danske oversættelse 
er nu blevet genudgivet under forfatterens rigtige 
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navn, Roelf Takens, med titlen Astrologiens 
teknik og etik. Det vil være berettiget at påstå, 
at den esoteriske impuls var netonet i 70’erne 
og 80’erne under den såkaldte ’guldalder’ eller 
rettere revival for astrologien herhjemme. Eneste 
undtagelse fra dette var Paul Mahler Dams 
skrifter. Først med Holger Stavnsbjergs bøger fra 
1990’erne og videre frem i det nye årtusinde 
kommer vi ind på et spor med en voksende 
esoterisk astrologi herhjemme.   


