
Saturn kan, når den forstås og tolkes i vores 
horoskoper, være en stor hjælp for os. Især 
når vi står overfor større opgaver, der kræver 
ansvar, og hvor det er nødvendigt at arbejde 
struktureret. 

Nina Bentzon-Ehlers

“Chronos venter”, ved kirkegården Cimitero monu-
mentale di Staglieno.

Tærsklens vogter -  Saturn
En mur kan blive en dør

For nogle år siden skulle jeg tage fat på at skrive en 
bog. I månederne inden havde jeg været opfyldt af 
begejstret skabertrang med sedler og notater strøet 
overalt i huset. Jeg tog til en smuk herregård for at 
skrive, indrettede min plads og var klar med tændt 
computer. Den tomme skærm stod klar til at blive 
fyldt med ord og sætninger. 

Og så – ingenting. Opgaven føltes uoverskuelig.  
Hvordan i alverden skulle jeg komme i gang? Jeg 
følte mig tung i kroppen og hjernen stod stille. Mens 
jeg sad der, kom jeg i tanke om, at planeten Saturn 
var i færd med at aflægge besøg i mit horoskop. 

Saturn har givet navn til Satan og har ikke vun-
det menneskehedens popularitetskonkurrence.                                                                                                   
Planeten forbindes med modstand, hæmning og 
begrænsning. I den enkeltes fødselshoroskop er det 
et område af livet, hvor vi føler os sårbare og util-
strækkelige, vores akilleshæl. 

Når Saturn kommer forbi på himlen og går i aspekt 
med horoskopets planeter, kan man blive konfron-
teret med sin frygt og utilstrækkelighed. På det 
ydre plan gennem realiteter, der kræver disciplin, 
struktur og ansvarlighed. Det kan være samfunds-

mæssige krav og regler, man skal leve op til. Eller 
mere private følelsesmæssige udfordringer. Ofte 
begge dele. Man skal tage en eksamen på det ydre 
eller indre plan og udvikle større modenhed.  Måske 
realisere et projekt gennem målrettet arbejde.                                              

Livsfaserne
Hvert syvende år går Saturn i aspekt til sig selv i 
fødselshoroskopet. Her har alle en Saturnperiode, 
der varer et til to år. Det er indgangen til en fase i 
livet, hvor det er nødvendigt at blive mere moden, 
tage ansvar og skabe et nyt fundament. Dette når 
man nærmer sig 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 år og 
så videre. Hvert syvende år er alle kroppens celler 
interessant nok fornyet. I årene omkring 28, 56 og 
84 har Saturn lavet en fuld runde på himlen. Disse år 
er store vendepunkter i livet.

Unge skal vælge uddannelse hen mod de 21 
år, flytte hjemmefra og opbygge deres eget liv. 
Omkring de 28 får de fleste børn og skal balancere 
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Har man Saturn aspekter, skal der arbejdes! 
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mange år frem i hamsterhjulet med parforhold, 
børn og karriere. Som 56-årig kan børnene være 
flyttet hjemmefra, og vejen ud af hamsterhjulet 
kan være lige så skræmmende som vejen ind.
.                                                                                                                                                          
I Saturnperioder kan tingene være op ad bakke. Det 
kan føles som at gå ind i en mur. Planeten hersker i 
tegnet Stenbukken, som har at gøre med klipper og 
sten. Som en klog bjergged tvinges man til at stride 
sig møjsommeligt op af bjerget, mens man anvender 
alle de redskaber, man har tilegnet sig livet igen-
nem. Og får nye redskaber undervejs. Det kan være 
HÅRDT. Og der er kun én strategi, der virker, for at 
muren forvandler sig til en dør. En stålsat vilje til at 
konfrontere tingene direkte og slide sig igennem. 
Ethvert forsøg på at flygte virker ikke. Det hjælper 
heller ikke at have ondt af sig selv. Man må tage 
ansvar og acceptere det arbejde, der venter.

For den enkelte er Saturn også aktiv på andre tids-
punkter, f.eks. når Saturn på himlen går i aspekt 
til planeterne i fødselshoroskopet, særligt Sol eller 
Måne, ascendant og MC.

En stor del af mine klienter opsøger mig første gang, 
når Saturn er i aspekt til deres Sol eller Måne. De er 
gået ind i muren. Særligt når Saturn ligger oven på 

Månen, som repræsenterer vores følelser og indre 
barn, er de helt slået omkuld, deprimerede og elen-
dige. Så kan vi starte med den gode nyhed, at det 
holder op igen! Det holder op igen, men hvis man 
ikke gør sit indre arbejde, vender problemet tilbage i 
ny form 6-7 år senere. Vi udvikler os i en spiralbevæ-
gelse opad som en bønneplante og rammer de sam-
me ømme punkter livet igennem, men forhåbentligt 
på et højere niveau hver gang. 

Særligt unge mennesker har mere behov end nogen-
sinde for denne viden om livsfaserne. For de sociale 
medier har potentialet til at fange os ind i et psykolo-
gisk edderkoppespind af dimensioner. Et spind, der 
vikler os ind i selvtvivl og usikkerhed og fører væk fra 
os selv. Vi bliver optaget af at sammenligne os med 
andre. Men det, man sammenligner sig med, er en 
illusion – en selvfremstilling af smukke glansbilleder. 

“Se, vores vidunderlige feriebilleder fra Caribien og 
den fantastiske mad, vi spiste!” Ikke nogen update 
om det skænderi, der senere brød ud og ødelagde 
det hele. Eller den spiseforstyrrelse, der ligger bag 
den unge piges smækre krop i lækkert designertøj. 
På de sociale medier syner vi i stedet for at være. 

Sociologen Brené Brown siger det enkelt: ”If you 
compare, you die.”¹ Man visner. Forfatteren Mal-
colm Gladwell beskriver i bogen David og Goliat, 
hvordan vores lykkefølelse og tiltro til egne evner 
har ALT at gøre med dem, vi sammenligner os med. 
Hvis ”de andre” forekommer at klare sig meget bed-
re end os selv, opstår en ødelæggende mangelfølel-
se, som kaldes ”relativ deprivation”. Harvard-stude-
rende i den dårligste halvdel klarer sig for eksempel 
markant dårligere karrieremæssigt end den bedste 
halvdel på et middelgodt universitet. Det er altid 
bedre at være en stor fisk i en lille dam end en lille 
fisk i en stor dam. De lande, som har den højeste 
lykkescore som Danmark, har også den højeste selv-
mordsprocent. Lande som Honduras, hvor de fleste 
er lige fattige, har en lav procent.2

 
Buddhismen og flere åndelige traditioner, herunder 
Alice Baileys teosofi, understreger, at menneskets 
største problem er illusion, og binding til illusion 
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ud af frygt. Med de sociale medier har vi skabt en 
tågefabrik i stor skala. Heldigvis finder nogle af de 
udmattede og forvirrede unge hjælp. 

En ung mand på 19 blev kastet ud i kaos, da hans 
forældre blev skilt og familien brudt op. Han gik ud 
af skolen kort før studentereksamen, drak for meget 
og brød sammen. Saturn var i aspekt til hans Sol og 
året efter i spænding til sig selv. Dygtige behandlere 
og en klog mor fik ham igennem denne store iden-
titetskrise. Han fik kontakt med sine følelser, og ved 
at gå igennem sin smerte gjorde han op med sin 
opvækst, ydre autoriteter som forældre, lærere og 
samfundsnormer, og opdagede sine egne behov og 
livsværdier. Han begyndte at finde svar på spørgs-
målet om, hvem han er. Og fornemme den uendelige 
befrielse det er at mærke, erkende og acceptere sin 
egen væsenskerne. I processen måtte han trække 
sig lidt fra de sociale medier for at gøre op med den 
vrangforestilling, der gør alting værre for de unge – 
at alle andre har det godt, og at man er alene om at 
have problemer.

En anden ung mand var 21 år, da han mødte den kvin-
de, han skulle dele sit liv med. I fødselshoroskopet lå 
Saturn oven på Månen, hvilket kan give udfordringer 
med følelseshæmninger - og hudproblemer. Saturn 
forbindes med knogler, tænder og hud.  Vores indre 
struktur, og huden som afgrænsning overfor den 
ydre verden. Han led af angst og havde udbrud af 
acne. Ved at åbne sig for sin nye kæreste begyndte 
han at tage kontakt med sine egne følelser. I løbet af 
et par år var angsten og hudsygdommen forsvundet. 
En kraftig høfeber forsvandt i samme ombæring. 

Indre frihed
Saturn kaldes også tærsklens vogter, fordi vi kun 
gennem modet til at gøre erfaringer, selvansvarlig-
hed og bevidsthedsarbejde kan træde over tærsklen 
til indre frihed. Udvikle selvautoritet og integritet. 
Blive indrestyret i stedet for ydrestyret og der-
med etablere et psykisk immunforsvar mod andres 
meninger, usunde kulturelle normer og ”fake news”. 

Eller mere præcist, de ofte illusoriske forestillinger 
vi har om andres meninger. Massestrømninger eller 

mainstreambevidstheden kan ligne en massepsyko-
se, hvilket to verdenskrige og planetens ødelæggelse 
vidner om. 

Hvis du står i en Saturnperiode, er den bedste vej 
igennem muren at erkende, at den findes. Konfron-
tere frygten med sænkede horn, lave en struktur, 
arbejde disciplineret med at flytte murstenene en 
efter en og lade være med at pibe. Vi er aldrig svage-
re som menneske, end når vi er et vredt offer. Det er 
klogt at række ud efter kompetent hjælp, men uden 
at give ansvaret fra dig. 

Hvis du arbejder på denne måde, kan det, som har 
været din største svaghed, blive din største styrke. 
Du kan rejse dig ved det træ, du er faldet ved, kloge-
re og stærkere end før. Du kan opbygge dit selvværd 
og blive en mester.

En af mine klienter har Saturn i 8. hus, som viser 
usikkerhed med hensyn til økonomi. Da hun blev 
skilt som 42-årig og måtte flytte ud af sit hjem, væl-
tede korthuset.  Hun blev nærmest lammet af skræk 
og var overbevist om, at hun var på den direkte 
kurs til at blive en hjemløs posedame, selvom hun 
havde et godt betalt job. Men hun konfronterede 
problemet og lærte møjsommeligt sig selv alt om 
realkredit, budgetter og skat. Nu ejer hun sin drøm-
mebolig og er så god til økonomi, at vennerne ringer 
og spørger om råd.

Forskningen bakker op om sårbarhed, der kan ven-
des til styrke – en uforholdsmæssigt stor del af 
verdens succesrige iværksættere og direktører er 
ordblinde, har mistet forældre tidligt i livet eller 
været syge i barndommen. Iværksætteren Richard 
Branson er en af dem.3 

Jo flere Saturnperioder man har været igennem, 
desto bedre bliver man til at komme igennem dem 
og se frem til de konkrete resultater, man kan opnå 
undervejs. Man pakker sin værktøjskasse, tager de 
store støvler på og gør klar til at stride sig fremad. 
Man ved, at man skal på arbejde i de store højder 
med kulde og sne, og at der skal styr på udstyret, så 
man kan styre. 
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Skrivemuren

Det betyder så alligevel ikke, at man ikke har ondt 
af sig selv undervejs. Da jeg sad foran den tomme 
skærm i snevejret på herregården, havde jeg meget 
ondt af mig selv. I stedet for at tage værktøjskassen 
frem, tog jeg alle mine overspringshandlinger frem. 
Hente kaffe, sende sms, se ud af vinduet, forstyrre 
de andre forfattere, finde mad frem, file negle, gå på 
toilettet – hele batteriet. Jeg synes pludselig også, at 
jeg havde ondt i ryggen, og at der måtte være noget 
i vejen med stolen. Til sidst var batteriet opbrugt, og 
jeg måtte springe frem. For jeg sad der af en grund. 
Jeg ville videregive alle de smukke, betagende erfa-
ringer, som 30 års arbejde med menneskers udvik-
ling har givet mig. Dele den fuldstændigt vidunderli-
ge verden, som er den spirituelle astrologi, og nogle 
af de fantastiske oplevelser, jeg har haft i mit eget 
liv. Det blev til bogen ”Kend din sjæl.”

Jeg trådte omsider over tærsklen. Når man tager 
ansvaret på sig, bliver man ven med Vogteren, og 
træder ind i en ny verden med åben adgang til sine 
menneskelige og kreative talenter. Muren er blevet 
til en dør. Men det tager noget tid.  

I al den tid, jeg skrev på bogen, lå planeten Pluto i 
Stenbukkens tegn. Der ligger den stadig. Pluto gik 
ind i tegnet i 2008, hvor verden gik ind i finanskri-
sens mur. Planeten forbindes med ressourcer som 
magt, sex – og penge. Gennem Stenbukken aktiveres 

Saturn som en konfrontation med realiteterne og 
en effektiv kur mod selvbedrag. Det var begærlige 
finansfolk, der udløste krisen4. Og den gryende 
forståelse af, at menneskeheden agerer, som om vi 
har tre jordkloder, selvom vi kun har én. Så verden 
oplevede nye konflikter affødt af alle de forrige, der 
ikke blev rigtigt løst. Og de første beviser på den 
globale opvarmning og det forfærdelige faktum, at 
tortur nu er endnu mere udbredt end for ti år siden i 
følge Amnesty International. Der har været et utal af 
krænkelser og mord på kvinder på verdensplan – FN 
taler om en pandemi af overgreb mod kvinder. En 
kræftknude på menneskehedens krop, og en påmin-
delse om, at de to køn skal danse og skabe sammen. 
Ikke hamre det ene køn i gulvet og samtidig forlange, 
at hun gør al arbejdet, bærer børn og hele verdener 
på sine skuldre. 

2018 et nyt 1968?
I december 2017 gik Saturn også ind i Stenbukken. 
Mere realisme til menneskeheden gennem klima-
forandringernes bastante konsekvenser, Metoo-be-
vægelsen, valget af Trump og flere højredrejede 
regimer i Europa som i Polen, Italien og Ungarn, 
afsløringer af skattesnyd og korruption i stor skala.

Kort efter, i maj 2018, gik Uranus ind i Tyrens tegn. 
Uranus viser menneskehedens oplysning og opvåg-
nen. Opgør og revolutioner. Tyrens tegn har at gøre 
med materielle ressourcer, herunder selve jorden. 
Med den levende natur, blomster, træer, dyr. Den 
have, som menneskeheden har fået udleveret. 2018 
kan indvarsle et nødvendigt opgør med materialis-
mens ideologi.

1989 var et opgør med kommunismen, 1968 med 
konservatisme og 1948 et opgør med fascismen, 
hvor Uranus også skiftede tegn. 

Vi har muligheden for at redde verden ved et 
nødvendigt paradigmeskift, der konfronterer vores 
materialisme og udnyttelse af jordens ressourcer. 
Det kommer til at gøre ondt.   

Vi må som menneskehed træde over tærsklen til 
frihed for os selv og selve jorden. Ved at forbinde 
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Saturn er i sidste ende vores ven. Den lærer i os, 
der skal redde verden. Med denne mester i hånden 
kan vi høste frugterne af vores nye indsigt og hårde 
arbejde. Resultaterne er nødvendige, STRÅLENDE og 
det hele værd!                                                             q
                                

os med vores essens eller gudskabte kerne – vores 
ånd. Og jordens ånd – et omfattende og intelligent 
system af liv i utallige dimensioner, som må æres, 
næres og støttes på sine egne betingelser. Når man 
har kontakt med sin ånd, er man mindre frygtsom, 
mere livsglad, empatisk og i stand til at indgå i nære 
relationer. Og har mindre behov for at købe og for-
bruge ting. 

På den måde kan materialismen som livsstil falde 
bort, fordi ting gør os tomme, hvor ånden fylder os 
op. Hvis vi går ind i os selv og finder de ægte værdier, 
der bygger livet op, kan vi blive kærlige gartnere for 
jorden og hinanden. 

Noter:
1. Daring Greatly af Brené Brown. 
2. og 3. David og Goliat af Malcolm Gladwell. 
4. Andre folks penge – om finanskrisen i DK af 
Sandøe og Svaneborg. Samme tema i USA The Big 
Short af Michael Lewis. Også som film.
Læs mere i Saturn af Liz Greene. Med tolkninger af 
planeten i fødselshoroskopets tegn og huse.

Formidable Stenbukkekvinder. Elizabeth Arden, Helena Rubinstein og Nefertite.

Astrolog Nina Bentzon-Ehlers. Konsultationer, kurser, bøger. www.ninabentzon.dk

Nina er forfatter til bøgerne:

Kend din sjæl – spirituel astrologi og psykologi.

Ind i horoskopet – bliv klogere på dig selv og lær 
at fortolke et horoskop.

Stjernerne i dig – astrologiens historie, fødselsho-
roskopet og stjernetegnene. Kan læses ned til 13 
år.


