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For nogle uger siden talte jeg med en kvinde, hun er selvstændig inden for modebranchen, 
nu også med net-butik. Vi diskuterer forskelligt, hun nævner i løbet af samtalen 
pensionsalderen, og især de penge, hun og hendes mand ønsker at have sparet sammen, 
før den tid.
”Kommende kapitelskift”, tænker jeg med henblik på ascendanten kort før tegnskifte, og 
siger spontant: ”Jamen, du er da også sådan en, der kunne finde på at flytte til Frankrig og 
åbne en bed-and-breakfast?” ”Det talte vi netop om i går aftes”, svarer hun. 

Bagefter kom  jeg i tanke om, at nøjagtig den samme ordveksling kendte jeg da fra før, og 
efter noget graven i hukommelsen, fandt jeg horoskopet. Dengang handlede om en 
bankmand på mellemlederniveau, der var ved at gå ned med nervesammenbrud, presset 
og stresset både oppe og nedefra. Også han og hans kone havde lige talt om, at bryde op 
og åbne en B&B, dog ikke i Frankrig, men et sted i Syd-Tyskland. 

De to horoskoper har nabotegnene b-n-m tilfælles. Krebsen rummer tema ”bolig og 
familie”, Løven ”selvudfoldelse og livsglæde”, Jomfruen ”service og hverdagsaktiviteter”. 
Stikord fra arbejdsbladet ”Nabotegn”:
b-n:  Familieliv, feriested, ”de kendte”, fællesskabsorienteret og social grundtone.
n-m: Øvelse giver mester, rollefordeling og opvartning (kongen og lakajen).
Dvs. substansen er den samme. Men planetfordelingen er forskellig.
Begge har Månen i 9. de tænker i nyorientering og rejse. Manden står med en 
rutinepræget, presset hverdag (Jomfruen op MC), han søger fritid og livsglæde, ønsker at 
prøve sig selv af udenfor de kendte rammer. Kvinden ”har” allerede Løven, har været 
succesrig og kreativ hele sit liv, med Månen i Krebsen orienterer hun sig primært efter et 
hus i udlandet, men har samtidig brug for at være aktiv (”være Mor”, Mars sammen med 
Månen). Det er bestemt ikke mandens behov, han har Saturn i Krebsen, i hans tilfælde er 
Krebsen vistnok mere et nødvendigt onde, men den eneste realistiske ramme, for samtidig 
at kunne holde næsen over vandet rent økonomisk.
Hun handler udfra overskud, har en hen-imod-motivation, han udfra underskud med en 
væk-fra-motivation. Hun har derudover også Merkur i Vægten – en fin hjælp i 
servicebranchen.  
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