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Retrograd Merkur – at integrere den tabte viden. 
 
I vores solsystem er det solen, som er i centrum. Det vil sige, at planeterne 
bevæger sig i deres baner rundt om solen, undtagen månen (som strengt 
taget heller ikke er en planet) som bevæger sig rundt om jorden.  
Planeterne bevæger sig altid fremad i deres bane rundt om solen, men fordi 
vi lever og ser planeterne fra jorden, så synes det for os som om, at 
planeterne til tider bevæger sig baglæns. Når en planet set fra jorden 
bevæger sig baglæns, hedder det, at den er retrograd.  
Merkur er astronomisk set den planet, som er tættest på solen, og den er 
retrograd 3 gange om året i ca. 3 uger. De andre planeter, som er længere 
væk fra solen, er sjældnere retrograd og i længere tid ad gangen. 
 
Merkur har med kommunikation og bevægelse at gøre. Skrivefærdigheder, 
sprog og forstand er typisk Merkur områder, men som sagt også bevægelse 
som f.eks. kan være handel (bevægelse af penge og varer) og transport 
(bevægelse af personer og genstande).  
Når Merkur er retrograd, kan kommunikation og bevægelse være besværlig, 
fuld af misforståelser og uigennemskuelige forhold. Det kan f.eks. være flere 
forsinkelser i trafikken, bolighandler, der ikke forløber, som man havde 
forventet eller misforståelser mht. tidspunkter for aftaler. 
 
Da jeg rejste i Peru sidste år, var Merkur f.eks. retrograd. Da vi ankom i 
lufthavnen i Lima, hentede det peruvianske rejsebureau os i lufthavnen. De 
fortalte dog, at de også havde stået der dagen før, da de havde troet, at det 
var den dag, vi ville ankomme. I løbet af turen var der flere gange, at 
hotelværelser ikke var reserveret til os, eller at bussen ikke var bestilt. Nu vil 
nogen måske (med rette) indvende, at det er hverdagskost i Peru, og det kan 
jeg absolut ikke afvise. I det hele taget er det nok svært at bevise, at 
kommunikation eller bevægelser er vanskeligere i løbet af de ca. tre uger, 
hvor Merkur er retrograd. F.eks. har jeg hørt om en astrolog, der beskæftiger 
sig med økonomi, som har forsøgt at undersøge, om bolighandler, indgået 
mens Merkur var retrograd, havde en større tendens til at gå dårligere end 
bolighandler i al almindelighed. Det kunne ikke påvises, at de havde det. 
  
Alligevel vil jeg stadig mene, at retrograd Merkur påvirker os, og at vi kan 
hente gode resultater og dyb viden ved at være åben overfor dens virkning.  
Astrologien er først og fremmest psykologien omkring himmellegemernes 
indflydelse på livet på jorden og især på menneskers sjæl. En anden måde at 
se det på er, at hvis vi er i harmoni med det ydre univers, så er der også 
harmoni i vores indre univers. ”Som foroven, så forneden” (Hermes 
Trismegistos). Ved at være åben og modtagelig for indflydelse fra 
planeternes harmoniske bevægelser, så kan vi også skabe harmoniske 
bevægelser i vores eget liv. Derfor kan man bringe sig i samklang med 
universet ved at give sig hen til planternes bevægelser. 
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En retrograd Merkurs vigtigste formål er måske at bringe os i kontakt med en 
dybere viden, som ellers ville være gået tabt. Hvis en retrograd Merkur f.eks. 
bevæger sig gennem ens parforholds hus i ens horoskop (horoskopet er 
opdelt i 12 huse, som hver omhandler forskellige områder af ens liv. F.eks. 
det 7. hus, som bl.a. omhandler parforhold), så kan der ofte opstå konflikter 
og uklarheder i parforholdet. Dette kan naturligvis være meget udfordrende, 
men det kan også være en mulighed til at komme nedenunder de mønstrer, 
som udspiller sig i parforholdet. Altså en mulighed for at opnå en større 
tæthed og dybde i forholdet. 
 
På deres vej rundt i horoskopet passerer planeterne igennem de 12 
forskellige stjernetegn. Hvert stjernetegn er på 30 grader. Hvis vi f.eks. tager 
udgangspunkt i den retrograde Merkur, som begyndte d. 24. september i år 
(2008), så var Merkur på det tidspunkt 22 grader i vægtens tegn. Herfra gik 
Merkur (set fra jorden) baglæns indtil d. 15. oktober, hvor den var 7 grader i 
vægten. Den retrograde periode varede altså fra d. 24. september til d. 15. 
oktober. Efterfølgende gik Merkur direkte igen, fortsatte sin vandring gennem 
vægtens tegn og kom op på 22 grader i vægten (hvor den tidligere gik 
baglæns) d. 1. november. Inden den gik retrograd, havde den jo også 
bevæget sig i vægtens tegn og havde passeret 7 grader d. 4. september. En 
masse tal, som måske forvirrer, men det korte af det lange er, at Merkur i 
tiden d. 4. september til 1. november 3 gange passerer forbi i vægtens tegn 
mellem 7 grader og 22 grader. Hvis man har et sårbart punkt, som har brug 
for at blive healet i ens horoskop i det område, så bliver der sat ekstra lys på 
det punkt i den periode. Det kan være til stor irritation og smerte, men det kan 
også være en mulighed for at hele det gamle sår, som er den virkelige grund 
til ens irritation og smerte. Så det tidligere eksempel med en retrograd Merkur 
gennem parforholds huset kan altså være en lejlighed til at sætte lys på de 
ubevidste reaktioner, som man har i parforhold og andre nære relationer. 
Man kan symbolsk sige, at ens kommunikation (Merkur) gik en tur. Den gik 
på gaden Vægten (stjernetegnet), passerede nummer 7 (grader) og gik 
videre frem til nummer 22. Her mødte den modstand og kunne ikke fortsætte 
videre frem i dens normale fremadskridende tempo. Tværtimod blev den 
tvunget til at gå baglæns, indtil den kom tilbage til nummer 7. Undervejs 
syntes det som spild af tid at gå baglæns, men i underbevidstheden 
registreres der noget, som der kunne bruges, når den gik fremad igen. Det 
var som om, der var en tabt viden, som blev samlet op de to første gange den 
passerede, men som først kunne integreres og udtrykkes den tredje gang, 
hvor den endegyldigt passerede. 
 
To eksempler fra mit eget liv, som illustrerer den lidt sjovere side af retrograd 
Merkur, er som følger: en gang mistede jeg min bilnøgle. Det var 
(selvfølgelig) under en retrograd Merkur. Efter en del tids eftersøgning opgav 
jeg at finde den. I stedet bestilte jeg en ny hos bilforhandleren. Jeg omtalte 
det for en astrologisk interesseret veninde, som sagde, at jeg så nok ville få 
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den nye bilnøgle, når Merkur stod på samme grad, som da jeg mistede den. 
Hvis vi tager udgangspunkt i overstående periode med retrograd Merkur, så 
kan vi sige, at jeg f.eks. mistede bilnøglen d. 5. oktober, hvor Merkur var 16 
grader i vægten. Så skulle det betyde, at jeg skulle få den nye bilnøgle, når 
Merkur, efter at være stoppet med at gå baglæns, igen stod på 16 grader i 
vægten, hvilket den gjorde d. 27. oktober. Men jeg ringede til min veninde d. 
26. oktober og havde netop da fået af vide fra bilforhandleren, at nøglen først 
ville komme om en uge. Så det kunne jo ikke passe, at nøglen skulle komme 
dagen efter. Dagen efter ringede bilforhandleren og sagde, at nøglen nu 
kunne afhentes… 
 
Det andet eksempel var en gang jeg stod nr. 2 på listen til en lejlighed i en 
andelsboligforening. Jeg blev indkaldt til at bese lejligheden. Dagen, jeg 
skulle bese lejligheden, var en dag hvor Merkur startede med at blive 
retrograd. Nr. 1 på listen sagde ja til lejligheden, men da jeg fortalte det til min 
astrologisk interesserede veninde, kommenterede hun det med, at han 
sikkert ville sige nej igen efter et stykke tid. Rigtigt nok så ombestemte han 
sig i løbet af en uges tid, og jeg kunne overtage lejligheden efterfølgende. Og 
takket være min veninde havde jeg kun ærgret mig lidt over ”den mistede 
lejlighed” i mellemtiden… 
 
En periode med retrograd Merkur er altså en tid, hvor det ikke er godt at buse 
på, som du måske normalt gør mht. kommunikation og bevægelse, men hvor 
det kan være godt at være lydhør, afventende og grundig. Hvis tingene ikke 
går, som du ønsker det, så vær åben overfor, at du måske ikke skal opnå det, 
som du tilsyneladende ønsker, eller at du måske opnår det på en anden 
måde, end du havde troet. Hvis du underskriver kontrakter, hvad enten det er 
bolig, arbejde eller andet, så er det godt at undersøge tingene en ekstra 
gang, inden du binder dig til noget. Ved rejser er det godt at undersøge, om 
du har husket alt en ekstra gang, om du eller andre evt. har misforstået 
tidspunkter eller andet.  
 


