
Aktuelle planetpersoner i Vægtens måned

Ved efterårsjævndøgn går Solen ind i Vægten og dermed i sit ”fald”. I 
øjeblikshoroskoperne optræder Vægt-Solen år for år som et imødekommende og venligt, 
men tillige utroværdigt menneske, der sjældent lever op til sine hensigtserklæringer. "Den 
mindste modstands vej" synes at være mottoet. 
Gode forbindelser til planeterne (sextiler og trigoner) hjælper på sagen. Men dem er der i 
første omgang ingen af denne gang, Solen løber straks ind i Uranus-Pluto-kvadraten: Intet 
går som det plejer, der hersker undtagelsestilstande i forbindelse med partnerskab og 
eksistensgrundlag, som person er Solen handlingslammet, i værste fald i en tilstand af 
chok og panik.
Fra begyndelsen af oktober får Solen under indflydelse af Jupitertrigonen medvind 
(lufttegn), den vil virke mere harmonisk/afbalanceret, mere åben over for andre 
indfaldsvinkler og løsningsveje - og have gode forbindelser til mennesker i indflydelsesrige 
positioner.

Merkur slipper hurtigere ud af kvadraten til Uranus/Pluto, og er allerede i den sidste del af 
september i trigonen til Jupiter. Vi vil møde en sorgløs Merkur, der har fuld tillid til heldet, 
gerne tager chancer, ynder at flirte og danse på slap line: En forfriskende figur, der trods 
den "happy-go-lucky-stil ikke løber fra sit ansvar - eller i sidste ende bliver nødt til forholde 
sig til  ansvar. For Merkurs vandring gennem Vægten slutter hos Saturn.
Ved sin indtræden i Skorpionen bliver Merkur diskret og hemmelighedsfuld, optræder 
typisk som (efter-)forsker eller forvandlingskunstner, bærer som regel forskellige kasketter 
i forskellige sammenhænge. I disse år, hvor Skorpionrejsen starter med trigonen til 
Neptun, efterfulgt at sextilen til Pluto, vil vi se en okkult/mystisk orienteret Merkur i form af 
fx healere og shamaner (Skorpion-Stenbuk-Fisk). Men vi vil også se meget til dygtige 
finansfolk, insidere med mangeårig erfaring og stensikkert instinkt.
Omkring den 10. oktober går Merkur i sextil til Venus i Jomfruen. Aspektet vil derefter 
være eksakt helt frem til den 29., - en sjældenhed, der skyldes Merkurs slow-motion. 
Jomfru-Skorpion handler om sanering og oprydning, der skal sorteres i brikkerne, 
omfordeles og smides ud. Det kan vedrøre økonomien, helbredet, arkiverne, 
hjemindretningen, medarbejderstaben, eller et andet livsområde - alt efter placering i huse. 
Men konstellationen vil optræde i alle øjebliks- og soltegnshoroskoper i det meste af 
måneden, så den er værd at tage højde for! 

Venus har i første omgang noget helt andet at se til. De sidste uger af september står 
Venus permanent i kvadrat til Mars i Skorpionen - en konstellation, der aldrig går stille af! 
På vores stikordsliste til Løve-Skorpion-kvadraten står bl.a: "Tabubrydere, 
grænseoverskridelser, dramaer, spektakulære optrin, melodramatisk selviscenesættelse, 
æressager. Man kæmper for at overleve, sætter alt på eet kort, uanede kræfter 
mobiliseres. Spil med ufine midler - ”hellere farligt end kedeligt". Medaljen har altid en 
bagside, under det stilsikre show finder vi altid en trykkoger fuld af indebrændte følelser. 
Konstellationen handler bl.a. om at få "fyret det gamle lort af" - sjovt nok optræder 
fænomenet "brændeovn" hyppigt samtidig med den kvadrat.



Den 2. oktober siger Venus farvel til Løvens tegn, samtidig med at den på falderebet 
danner en sextil til Saturn i Vægten - en garanti for, at magtkampe i sidste øjeblik ender i 
kompromisser og gensidig respekt.
Venus fortsætter ind i Jomfruen, og befinder sig straks i oppositionen til Neptun, det er her 
man skal tænke på madforgiftning og misfarvet vasketøj - Venus er i fald. Så kommer 
trigonen til Pluto (fint for arbejde og karriere) og umiddelbart derefter den omtalte sextil til 
Merkur.

Mars står, som sagt, i første omgang i kvadraten til Venus. Planeter i kvadrat (ligesom 
planeter i konjunktion/opposition) kan ikke umiddelbart identificeres som enkeltpersoner, 
begge parter har altid en rem af huden, den, der tilsyneladende er offeret, kan på et andet 
plan sagtens være bøddelen - konstellationen kræver kulegravning og psykologisk tæft.
Den 7. oktober forlader Mars sit hjemland, Skorpionen, og drager ud mod Skyttens fjerne 
mål. Men rejsen starter med en hovsa-situation og et retningsskift, idet Mars kommer på 
tværs af Neptun i Fiskene. Så vi må i de dage regne med en kaotisk og orienteringsløs 
Mars - der måske også har lovligt meget smag for øller og med tendens til at miste 
besindelsen.
Mars har fart på i denne tid og rykker videre ind i trigonen til Uranus. I midten af oktober vil 
den være en ægte mønsterbryder og pioner. (Og Venus-Merkur-sextilen taget i 
betragtning, tillige en person, der rydder op i de støvede hjørner og kalder en spade for en 
spade).

Jupiter er - funktionelt set - stationær hele måneden, efemeridens "R", den 5. oktober, vil 
dog i praksis vise sig være et decideret vendepunkt - Jupiters stationer falder i øvrigt altid 
(med få dages orbis) sammen med trigonen til Solen. Den stationær/retrograde planet har 
overblik og er fremtidsorienteret (med mindre den står under alvorligt angreb fra andre 
planeter - hvilket ikke er tilfældet her). 
Så selv om Jupiter befinder sig i eksil i Tvillingerne, og ikke har nogle entydige meninger 
eller overbevisninger at byde på, vil den optræde som en erfaren og tænksom person, der 
er i stand til at udtale sig og rådgive - under hensyntagen til forskellige alternativer og 
perspektiver. Deruover vil Jupiter tillige stå ved en skillevej og tænke i andre baner nu - 
Jupiter skifter retning.

Den første uge af oktober er ekstremt begivenhedsladet: Jupiter skifter retning, Venus, 
Merkur og Mars skifter tegn - og det gør Saturn så også! 
Det vil gennemgående indebære skelsættende kapitelskift - på arbejdspladserne, i det 
politiske liv, og i de små familier rundt omkring. Jeg regner med mange flytninger og 
fyringer - det er usædvanligt, at der sker SÅ meget vigtigt samtidig på planethimmelen.
At Saturn starter sin karriere i Skorpionen med en trigon til Neptun har med sikkerhed stor 
betydning, men jeg har ikke umiddelbart et bud på sagen. Det håber jeg at få, så snart 
Merkur har dannet samme aspekt, Merkur er jo budbringer - og sladrehank.    
    

  


