
1 

 

Eklipser sommeren 2020 
- del 2 
 

Dette er nr. 2 artikel om de tre eklipser i sommeren 2020. I sidste nummer af bladet omtaltes 

eklipsernes tre aktuelle sarosserier samt den første Måneformørkelse, og i denne artikel ser 

jeg på Solformørkelsen og den sidste Måneformørkelse.  

 

 

 

En (s)lang(e) indledning 
 

 

 

I en artikel af Tomas Pueyo faldt jeg fornylig over ovenstående illustration med en slange, 

der var hugget i stykker, og da jeg nu var ved at skrive om eklipser, vakte det min interesse, 

at slangen, som traditionelt anvendes som symbol i forbindelse med både måneknuder og 

eklipser, nu også blev bragt som illustration i forbindelse med Corona? Dette måtte 

undersøges nærmere.1 

Hvem er Tomas Pueyo 
Tomas Pukeyo er en yngre franskmand, der i marts 2020 på nettet har udgivet et par større 

artikler om, hvilke strategier han mener at regeringerne burde anvende i forbindelse med 

Corona-krisen. Først en artikel om at lukke samfundet hurtigt ned, og dernæst en artikel 

(”Coronavirus, Hammeren og dansen”) om hvordan man kan genåbne samfundet igen.2 Når 

Mette Frederiksen på pressemøderne har talt om at ”danse på line” er det derfor nok ikke 

noget tilfælde, for meget tyder på, at Pikeyo har været en slags guru for den danske regering. 

Men Tomas Pueyo har også skrevet en tredje artikel, som specielt handler om hvordan 
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delstaterne og forbundsregeringen i USA bliver nødt til at samarbejde for at kunne håndtere 

Corona-krisen, og denne tredje artikel bragte på forsiden illustrationen med den itu-huggede 

slange.  

Det viser sig, at tegningen oprindeligt blev skabt i år 1754 af Benjamin Franklin, en af USA´s 

senere grundlæggere, og slangestykkerne symboliserer de oprindelige kolonier, der senere 

blev forenede. Tegningen blev under den fransk-indianske krig (syvårskrigen 1756-63) 

anvendt som symbol på national enhed. Hele perioden, hvor kolonierne fra starten af 

1750érne i Amerika begyndte at løsrive sig fra Storbritannien, og frem til de i 1787 oprettede 

USA som en føderation af stater, kaldes også for ”Den amerikanske revolution”.  

 

Hvem var Benjamin Franklin 
Derfor giver det selvfølgelig mening at bruge dette symbol for USA´s nationale enhed, netop 

i forbindelse med at opfordre til samarbejde mellem USAs forbundsregering og delstaterne, 

et samarbejde vi allerede har set vakle kraftigt under Corona-krisen. 

 

 

 

Ouroboros 3 

  

Men var det så et tilfælde, at Benjamin Franklin valgte netop slangen som symbol for 

nationens adskillelse og enhed? Næppe, for Benjamin Franklin var frimurer, ligesom mange 

andre af den amerikanske nations grundlæggere, og frimurere kender alt til eklipser og 

slangesymboler. Ouroboros kaldes også slangen/dragen, der bider/spiser sig selv i halen, 

symbolet på cyklus og altings enhed/uendelighed. Dette symbol kendte og anvendte 

frimurerne, og dette symbol anvendtes også i forbindelse med eklipserne – dragens hoved og 

dragens hale, som vi også kalder Måneknuderne i dag.  

Benjamin Franklin var dertil en slags skabsastrolog, for han udgav årligt en almanak, hvor 

han skrev om astrologi, lunationer og eklipser. Det hed sig, (og det gør det stadig), at han 

tjente godt på disse almanakker og kun gjorde det for pengenes skyld.  
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Flere cykler med sammenfald 
I dag vil astrologer nok betragte ”Den amerikanske revolution” og konkludere, at start og slut 

på denne faldt årstalsmæssigt ret nøje sammen med Saturn-Pluto-konjunktionerne i 1750 og 

1786. Det har forvirret mig meget under skrivningen af denne artikel, at disse årstal 

tilfældigvis lige præcis også falder sammen med to eklipsecykler for – ja bl.a. for den  

aktuelle solar saros 137. Jeg ville jo rigtig gerne have illustrationen med slangen til at passe 

med eklipserne, men nu kom Saturn-Pluto-cyklen også ind og blandede sig. 

Det korte af det lange er, at de to cykler, Saturn-Pluto og Solar Saros 137, i hvert fald gennem 

de sidste 400 år, har haft mange årstalsmæssige sammenfald, og så er det ikke nemt at 

adskille, hvad der forårsager hvad. Og nu igen i år 2020 har vi både en Saturn-Pluto 

konjunktion og en solformørkelse tilhørende solar saros 137. 

 

Og kan en epidemi være en portal? 
Og nu bliver det endnu mere forvirrende, for et tredje spor jeg fik var, at en indisk forfatter 

netop har udgivet en artikel med overskriftern ”Pandemien er en portal”. 4  Han skriver, at 

pandemier ofte er en portal mellem én verden og en anden – præcis som vi plejer at beskrive 

Måneknuderne som portaler. Måneknuderne forbindes f.eks. med Kundalini, og en 

kundalinirejsning sammenlignes med en slange, der rejser sig op langs vores shakra, fra rod 

til isse, og åbner en ny verden for os. Men en konjunktion mellem de ydre planeter, som nu 

her Saturn og Pluto, kan i princippet også kaldes for en portal, da en gammel cyklus (verden) 

slutter, og en ny starter.  

Kan cyklussen for Solar Saros 137 måske så specielt forbindes med pandemier – det kunne 

man umiddelbart tro,  (HIV i 1982, SARS i 1982, COVID-19 i 2020) men igen falder 

årstallene sammen med Saturn-Pluto-cyklen. At tolkningen af fødselshoroskopet for Solar 

Saros 137 så ovenikøbet er kraftigt præget af både Saturn og Pluto gør det ikke nemmere at 

skille tingene ad. 

Man fristes herefter til helt at opgive enhver selvstændig tolkning af Solar Saros 137, men her 

får den alligevel nogle ord med på vejen. 

 

Hvem påvirkes især af eklipserne 
Som sædvanligt vil det især være dem, hvor eklipsegraden falder i enten konjunktion eller 

opposition til radix Sol, Måne eller Ascendant, som personligt vil kunne mærke eklipserne. 

(Man kan finde eklipsegraderne i faktaboksen i artiklens start.) Jeg må indrømme, at i denne 

artikel har det personlige fået mindre fokus end ellers, da det politiske og mundane ligesom 

fylder mere for tiden. 

 

Solformørkelse d. 21. juni 
Solformørkelsen d. 5. juli tilhører solar Saros-137 og er nr. 36 ud af seriens ialt 70 eklipser. 

Det vil sige, at vi befinder os ret præcist i seriens midte, hvorfor formørkelsen falder helt tæt 
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på en Måneknude og hvorfor formørkelsen også er total – her ringformet. (se diskussion af 

dette i forrige artikel). 

Formørkelsen vil være synlig i dele af Syd-øst Europa, store dele af Asien, Nordlige 

Australien, store dele af Afrika, Stillehavet og Det indiske Ocean. Den vil altså ikke være 

synlig i Danmark.5 

 

Solar Saros-serie 137 
Astrologer mener, at den første eklipse i en Saros-serie kan angive et tolkningsmæssigt tema 

for resten af seriens eklipser. Derfor ser vi her horoskopet for den første eklipse i Solar Saros 

serie 137, som fandt sted d. 25. maj år 1389.  

 

 

 
 

Bernadette Brady tolker fødselshoroskopet for Solar saros-serie 137 ret negativt, med stikord 

som begrænsning, hæmning, tilbageholdenhed, adskillelse og illusioner. 6 

 

Vanskelighederne fremkommer formodentlig af, at både Saturn og Pluto står i spænding til 

Noderne - i faste tegn, og illusionerne nok af Venus-Neptun konjunktionen. Ellers bemærker 

BB følgende: Jupiter quinkuns Pluto/Node samt midtpunkterne    Nymåne=Merkur/N Node 

og Saturn=Nymåne/Uranus. BBs konklusion er, at man er blokeret og tilbøjelig til at 

mistolke, og at det er bedst at vente med at tage aktion.  

 

Temaet omkring adskillelse genfinder vi i Den Amerikanske revolution, hvor kolonierne 

løsrev sig, og som foregik fra den ene Saturn-Pluto cyklus til den anden, hvilken også faldt  

sammen med eklipser i denne Saros-serie. Spørgsmålet er hvad vi skal adskille os fra på 

denne nye dobbelte cyklus i 2020. De amerikanske delstater er vel allerede godt i gang med 
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en form for løsrivelse, og sammenhængen i EU har det heller ikke for fint. Krise, løsrivelse 

og oprør hænger sammen.  

 

Den aktuelle Solformørkelse  
 

 

 

Den aktuelle solformørkelse udmærker sig ved at falde et et af ”Verdenspunkterne”, som 0 

grader de kardinale tegn også kaldes - og nogle gange også 15 grader de faste tegn.  

 ”Verdenspunkter” er et begreb, der er taget fra Hamburgerskolen (amerikansk: Uranian 

Astrology), og graderne er punkter, der siges at have forbindelse til Verden som sådan. Sidst 

vi havde en eklipse i 0 grader Krebs var d. 21. juni 2001, og vi husker jo alle, hvad der 

hændte et par måneder efter på 9/11, hvor transit Mars aktiverede eklipsegraden.  

Eklipsen i 2001 er i øvrigt forbundet til den kommende solformørkelse via det man kalder  

”Metons cyklus” – nemlig at der hvert 19. år falder en eklipse ca. samme sted i zodiakken, og 

og en 4-5 gange i træk kan dette ske på den selvsamme dato (som nu og i 2001). Dette har 

umiddelbart intet med Saros-serier at gøre, men er blot en anden form for systematisk 

inddeling af eklipser. Hvad den symbolske sammenhæng er, får vi sikkert at se snart, der skal 

nok være en tråd tilbage til 2001, i det der kommer til at ske i den kommende tid.   

Man bemærker i eklipsehoroskopet også kvadraten til Mars – om den får betydning i retning 

af agression, vold og evt. krig skal jeg ikke kunne sige, da kvadratet er et såkaldt dissociated 

aspekt, hvor de involverede tegn ikke er i kvadrat til hinanden (hedder det ”ude af tegn 

aspekt” på dansk, så brug det ord i stedet?) 
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Aktivering af eklipsen 
 

Det er muligvis interessant, at den kommende solformørkelse hovedsageligt aktiveredes FØR 

den finder sted, nemlig af både Jupiter, Sol, Mars og Måneknuder siden december 2019 (hvor 

Corona-virusset opdagedes). Dette, sammenholdt med at eklipsen falder i et ”Verdenspunkt”,  

at Saros/seriens tema er så dystert, samt at eklipsesporet går hen over Wuhan, gør at jeg anser 

denne solformørkelse for mindst lige så betydningsfuld for Corona-krisen som den forrige 

solformørkelse i december, der ellers oftere nævnes i den forbindelse. 

Ellers ser det ud til, at eklipsegraden mest aktiveres igen i foråret 2021 (Mars konjunktion 

eklipsegraden). Kunne det måske handle om 2. runde af Corona? 
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Måneformørkelse d. 5. juli 
 

Måneformørkelsen d. 5. juli tilhører lunar Saros 149 og er nr. 3 ud af seriens ialt 72 eklipser. 

Det vil sige, at vi befinder os helt i seriens start, hvorfor formørkelsen må regnes for at være 

svagt virkende. Formørkelsen bliver ikke synlig fra Danmark.7 

Lunar Saros-serie 149 

 
 

Uranus står tæt på Sydlige Måneknude, og Måne, Uranus og s. Node trækker, via at være 

midtpunkter, også Jupiter, Neptun og Mars ind. BB finder, at Saros seriens tema kan være 

relationer forbundet med frihed og opposition, pludselige handlinger, lykkelig forening 

gennem pludselig ophidselse, samt opdagelse af svagheder i relationer.   
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Den aktuelle Måneformørkelse  
 

 

 

Her forbindes relations-temaet fra Saros-serien med de store forandringer (Jupiter, Saturn 

Pluto) der sker i samfundet (Stenbukken) lige nu. Det giver jo mening, at vi sandsymligvis 

alle får større frihed nu, og efter karantænen måske ser med andre øjne – positivt eller 

negativt -  på vores relationer. 

Med Mars kvadraten til Merkur går dette nok ikke af uden diskussioner. Mars er i 

konjunktion med Chiron, og hvordan vi skal heale os selv og jorden er måske det, vi kommer 

til at diskutere mest. Skal vi ændre vores livsførelse med henblik på klimaets fremtid, eller  

skal vi vaccineres og fortsætte som før.  

 

Afslutning 
Den indledningsvist nævnte Tomas Pueyo har i øvrigt også skrevet en artikel8 om, hvor 

latterligt det er at tro på astrologi, og som bevis fremstillede han på et tidspunkt en app med 

intetsigende astrologiske tekster, der straks gik viralt som varmt brød. Jeg kan hertil kun 

tilføje, at Tomas Pueyo er født i 1982, han er efter eget udsagn Skytte, (wiki-sider siger d. 1. 

november) og hvis dette sidste er sandt, så er han født lige på en Saturn-Pluto konjunktion. 

Han er 38 år gammel nu og befinder sig derfor på en Måneknuderunde. Så nyt kapitel for 

Tomas Pueyo, måske med mere astrologi - hvem ved om han måske kommer ud af det 

astrolog-skab? Franklin Benjamin startede også med sin almanak ”for sjov” og endte med at 

være en højtstående frimurer.   

Det interessante i ovenstående er nu mest, at astrologer mener, at personer, der er født på en 

sådan konjunktion mellem de ydre planeter, kan komme til at spille en rolle i disse planeters 
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fremtidige cyklus, og det må man sandelig sige, at den hidtil ikke særlig kendte Tomas Pueyo 

har gjort på denne sit livs Saturn-Pluto cyklus nummer to. 

Den engelske økonom John Maynard Keynes fødtes også på en Saturn-Pluto konjunktion 

(5.6.1883). Ligesom Tomas Puekyo så han det som sin opgave at opstille en model for, 

hvordan staten med politisk styring kunne gribe ind overfor en samfundmæssig krise 

(finanskrisen i 1929). Man kan måske forsigtigt konkludere, at Saturn-Pluto konjunktioner 

skaber store kriser i samfundet, men er man som person født på en sådan konjunktion, så er 

man måske også den, der evner – eller mener sig kaldet til - at håndtere sådanne kriser. Bare 

en tanke….    

Boris Johnson  
Og tilsidst lige en tanke til Boris Johnson, der er født et års tid før en opposition mellem 

Saturn og Pluto. Ikke så interessant i sig selv, måske, men set sammen med at sommerens 

solformørkelse falder kun et par grader fra Boris Johnsons radix Sol, så kunne han måske 

komme til at spille en mere synlig rolle i verdenspolitikken i den nærmeste fremtid? Eller 

måske det modsatte, nu det er en opposition? Boris Johnson er 56 år, og er derfor også i gang 

med en Måneknuderunde, så også nyt kapitel for ham.9 

 

/Annemette Pedersen, 18 5.2020 

 

Noter: 
1: Tomas Puekyo om USA og Corona, 2.4.2020, 

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-out-of-many-one-36b886af37e9 

2: Tomas Puekyos to første artikler om Corona ”Why you must act now” og “Corona, The 

Hamer and the Dance”, se artiklen i note 1, her findes der link til de to første artikler. 

 

3: Ouroboros taget fra Wikimedia Commons, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serpiente_alquimica.jpg,  

 

4: Arundhati Roy: ‘The pandemic is a portal’, APRIL 3 2020. Financial Times 

https://www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca 

5: Solformørkelsen, https://www.timeanddate.no/formorkelse/sol/2020-juni-21 

 

6: I bogen “Predictive Astrology” kalder BB Solar Saros-serie 137 for 4 North. 

7: Måneformørkelsen, https://www.timeanddate.no/formorkelse/maane/2020-juli-5 

8: Tomas Puekyo om astrologi: https://medium.com/swlh/what-i-learned-building-a-

horoscope-that-blew-up-on-facebook-41f0184c48af 

 9: Se også Claus Dues artikel om Boris Johnson i Tvillingenummeret (2020) af Stjernerne. 
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