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Gennem alle tider har der været mennesker, der udmærker sig på en særlig måde, mennesker,
hvis liv har budt på udfordringer, der kan synes uløselige. Lee Kuan Yew blev stillet en næsten
overmenneskelig opgave, som han ikke desto mindre løste til perfektion. Med sit skarpe vid og
sine både højtflyvende og dog pragmatiske visioner skabte han et unikt samfund.
Det er som altid interessant at kigge nærmere på den astrologiske sammensætning, der ligger
til grund for en sådan drivkraft og dedikation og ikke mindst en så usædvanlig skaberkraft.

Tinna Bisbo
I en radiotransmission den 9. august 1965 kl. 10.00
bekendtgjorde Lee Kuan Yew Singapores selvstændighed. Hans forsøg på at løse etnopolitiske stridigheder internt i det nyligt dannede Malaysia (bestående af Malaya, Sarawak, Sabah og Singapore) var
slået fejl, og Singapore blev følgelig tvunget ud af
denne forbundsstat. Dette var kulminationen på
en række begivenheder i forbindelse med tidligere
koloniers ønske om løsrivelse, der var begyndt efter
afslutningen af anden verdenskrig.
Singapore havde som følge af øens strategiske
placering været et internationalt trafik- og handelsknudepunkt siden Stamford Raffles etablerede en
handelsstation på stedet i 1819. Mellem 1832 og
1942 var Singapore hovedsæde for den britiske kolonienhed Straits Settlement, som i 1946 blev opløst
med dannelsen af den Malajiske Union. Singapore
blev i den forbindelse udskilt som en selvstændig
kronkoloni, der opnåede fuldt selvstyre i 1959 med
Lee Kuan Yew som premierminister.
Lee var uddannet jurist fra Cambridge University og
startede sin karriere som juridisk rådgiver for især
fagforeninger. Han var formentlig fortsat ad dette
spor, havde tiden været en anden.
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Horoskophersker Pluto i 9. hus og Jupiter i konjunktion med Ascendanten manifesteres glimrende i dette
valg af profession og vidner om en stærk tro på lov
og orden, store visioner og en dyb interesse for politik. Det tyder også på videbegærlighed og et intellekt ud over det sædvanlige understøttet af Saturn/
Merkur konjunktionen i Vægten i 12. hus. Denne
konjunktion er i opposition til Chiron i 6. hus og
danner et t-kvadrat med Pluto i apex. Tilskyndelsen
til at tjene er tydelig og Lee var parat til at ”ofre” sig
selv (12. hus) i en større sags tjeneste, men det blev
på hans præmisser og ud fra hans overbevisning, og
det er bestemt også konstellationer, der ikke tåler
modsigelse.
Stationære Merkur er markant i konjunktion med
Saturn og indikerer, at Lee var en mand, der havde
ordet i sin magt. Han kommunikerede med autoritet
og engagement og havde utvivlsomt diplomatisk
sans (Vægten) og en udpræget fornemmelse for,
hvad der rørte sig kollektivt (12. hus).

Livet igennem var Lee optaget af modersmålet.

75% af Singapores indbyggere var og er kinesere, og
han var klar over, at skulle han samle landet var det

Lee Kuan Yew
16. september 1923, kl. 9:07,
Singapore
kilde: Astro.com

(medhersker af Ascendanten) i tæt konjunktion med
den nordlige måneknude.
Med alle Jomfruenergierne er det meget passende,
at landet bliver kaldt en
”Nanny state”, og Singapore betyder ”løvebyen” på
sanskrit i fin overensstemmelse med Lees Løve-MC.
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afgørende at få denne store del af befolkningens
støtte. Selv var han engelsk uddannet, men lærte sig
som voksen flere kinesiske dialekter (Saturn/Merkur fornægter sig ikke). Han glemte imidlertid ikke
sit ansvar over for de resterende 25%, så i dag har
Singapore fire officielle sprog, mandarin, malajisk,
tamil og engelsk. Lee Kuan Yew forstod, hvor stor
en del af et menneskes identitet, der er knyttet til
sproget, og han havde erfaret, at man som engelsk
uddannet var rodløs et sted som Singapore. Samtidig havde han en stærk fornemmelse for tradition
og anerkendte fuldt ud stedets koloniale fortid.
Mange af landets officielle institutioner fungerer
efter britisk forbillede, og stednavne og statuer fra
kolonitiden er bevaret.
De tre personlige planeter og den nordlige måneknude i Jomfruen i 11. hus understreger Lees ønske om
at tjene fællesskabet, og oppositionen til Uranus i
5. hus vidner om, at der ligger en stærk personlig
ideologi bag hans lederskab. Med en liberal tilgang
til orbis danner denne opposition endnu et t-kvadrat
med Månen i 1. hus i Skytten i apex.

”Løvebyen”

MC-hersker Solen er i 11. hus sammen med Mars

ligt var et fiskerleje.

Det er tydeligt, at Lee var
født til at tage Singapores
skæbne på sig. Singapores vartegn er i øvrigt en
”Merlion”, et løvehoved
med fiskehale, der hentyder til, at stedet oprinde-

Lee havde i 1954 været medstifter af People’s Action
Party (Mars i 11. hus), der var et antikolonialistisk,
antikommunistisk og venstreorienteret folkeparti,
og dette parti vandt parlamentsvalget i 1959.
På tidspunktet for denne partistiftelse passerede
Saturn hen over Lees Ascendant og kan meget vel
have givet ham følelsen af, at han var forpligtet til
at påtage sig et større ansvar og måske endda en
spirende fornemmelse af, at hans fremtidige skæbne
på mange måder var beseglet.

Malaysias fødsel

Malaysia blev skabt den 16. september 1963 på Lees
40 års fødselsdag. Han havde arbejdet hårdt for
denne alliance i erkendelsen af, at Singapore havde
få muligheder på egen hånd, landets beskedne størrelse og mangel på råstoffer taget i betragtning. I
årene op til denne begivenhed havde Neptun bevæget sig omkring Lees Ascendant og var på vej til at
nå Jupiter i 1. hus. Hans Solar Return for dette år
har måneknudeaksen hen over ASC/DES og Jupiter
på en Vædder-MC. Mon ikke han på dette tidspunkt
havde en følelse af, at han var på vej i den rigtige
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kunst og den skabende proces og overordnet set
menneskets plads i den kunstneriske orden. Ifølge
Charles Harvey ¹ er store statsmænd de sande kunstnere, fordi de formår at omsætte deres visioner, ideer og idealer til noget håndgribeligt. Der er således
en meget mental kvalitet forbundet med tallet 5.
Med den 5. harmoni skaber man orden i kaos og
stræber efter at ændre verden efter sit eget hoved.

Merlion
retning sammen med en god portion optimisme
med hensyn til fremtiden.

Uranus/Pluto konjunktion i 60’erne

Sædvanligvis bruger man hverken tegn eller huse
i tolkningen af harmonier, men nymånen i Løven
i Lees 5. harmonihoroskop er værd at bemærke.
Denne nymåne danner sammen med Mars og Uranus en yod (Guds finger)². Den indikerer stor styrke,
energi og originalitet. Uranus figurerer i forvejen
prominent i Lees fødselshoroskop med konjunktionen til den sydlige måneknude i 5. hus, der tyder
på usædvanlige, måske især mentale, ressourcer
og samtidig understreger det skæbnebetonede, der
kendetegner en yod.
Lee Kuan Yew
5. Harmoni hooskop

Den markante Uranus/Pluto konjunktion,
der huserede i midten af 1960’erne, blev
i 1965 påvirket af en opposition til Saturn
og Chiron. Denne konstellation lå hen over
Jomfrustelliet og Uranus i Lees horoskop.
Han blev således en del af historien på et
personligt plan. Og nu stod han så efter
udsmidningen af Malaysia som leder af
et land på størrelse med Bornholm, hvis
hovedsageligt kinesiske befolkning var
mærket af nogle stærkt turbulente år som
medlem af skiftende koalitioner.
En temmelig håbløs situation for den lille
østat, og Lee var sønderknust. Men han
tog skæbnen på sig, og på ægte Jomfrumanér smøgede han ærmerne op og gik i
gang med at rydde op.

5. harmoni-horoskopet

I den forbindelse er det værd at kigge
på den 5. harmoni, som bl.a. omhandler
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Merkur er også her prominent som apex i et t-kvadrat med Neptun, Pluto og Venus, som leder tanken
hen på kreative og visionære ideer.
Lee Kuan Yew var på én gang visionær og pragmatisk
med mere end et stænk af genialitet, men han var
også meget enerådende. Stortrigonen mellem Jupiter, Pluto og Uranus kendetegner et menneske, der
ved bedst. Singaporeanerne vil sandsynligvis give
ham ret, for han efterlod sig et højtudviklet og vel-

fungerende samfund. Landet er i dag et finansielt og
maritimt centrum og et af de rigeste lande i verden.
Lee døde den 23. marts 2015 knap 5 måneder før
50 års dagen for Singapores selvstændighed.
q
Noter:
1 Michael Harding & Charles Harvey; Working with
Astrology
2 Sol/Måne i sekstil til Mars, alle tre i kvinkuns til
Uranus
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