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Saturn-Uranus  
 
Planeterne bevæger sig i deres baner konstant rundt om solen. De planeter, 
som er tættest på jorden, bevæger sig set fra jorden hurtigst rundt. Månen d 
har f.eks. en omløbstid på ca. 28 dage, Merkur f ca. 88 dage, Venus g ca. 
225 dage, Mars h ca. 687 dage. Disse planter kan med deres placering på 
himlen primært være med til at påvirke ting i vores dagligdag. 
De yderste planeter, som er meget længere væk fra jorden og derfor meget 
længere om deres omløbstid, kan med deres længerevarende påvirkninger 
være med til at skabe dybere forandringer af os og vores omgivelser. De er 
transpersonlige eller generationsplaneter. Saturn S som er den yderste af de 
”gamle” planter, som kunne ses med det blotte øje, bruger ca. 29,5 år som 
omløbstid. Uranus F, som er den første af de ”nye” planeter opdaget i 1781 
vha. en stjernekikkert, bruger ca. 84 år. 
 
Disse to planeter, Saturn og Uranus, har stået over for hinanden i opposition 
på stjernehimlen siden efteråret og vil fortsætte med at gøre det indtil næste 
efterår. D. 4. november 2008 (valgdagen i USA) stod de første gang præcist 
overfor hinanden, og det vil de gøre igen d. 5. februar og sidste gang 15. 
september 2009. En så kraftig opposition kan ikke undgå at påvirke alle 
mennesker, og det kan påvirke det enkelte individ ekstra meget, hvis det 
rammer noget i vedkommendes horoskop. 
 
Saturns princip er sammentrækning, begrænsning, koncentration, disciplin, 
tålmodighed, hårdt arbejde. Den er fornuftig, forsigtig, realistisk og til tider 
pessimistisk. 
Den var som sagt længe betragtet som den yderste planet, den der 
afgrænsede vores univers. 
Uranus’ princip er drastiske forandringer, opfindelser og opdagelser, 
revolution (den blev opdaget få år før den franske revolution), frihed, 
uafhængighed, alternativ behandling og tænkning. 
Disse to meget forskellige planeter danner altså i øjeblikket en opposition. En 
opposition kan meget let føre til, at planeterne modarbejder og bekæmper 
hinanden. Det bliver et langt slagsmål uden forståelse for den modsatte 
energi. Løsningen er altid at integrere de modsat rettede energier. 
Saturn står tillige i stjernetegnet jomfru, hvilket er med til at forstærke 
tendensen til flid, selvkritik, forsigtighed og tungsind, mens Uranus står i 
fiskens tegn, hvilket forøger tendensen til idealer, drømme, mystik og uorden. 
 
Vi står altså i en situation, hvor det er vigtigt at integrere behovet for ny 
tænkning, forandring, frihed og uafhængighed med realisme, disciplin og 
begrænsning. Umiddelbart kan det synes som en vanskelig cocktail, men hvis 
vi gør det godt, kan det netop være to energier, som kan berige hinanden. 
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Uranus kan alene have en tendens til at blive for voldsom, hvor den brænder 
alle broer bag sig og ender i kaos og anarki. Her kan Saturns 
sammentrækkende energi have et smukt formål. Den spørger hele tiden ind 
til koncentratet: hvad er essensen af dette? Den ønsker ikke det nye, men 
hvis den kan se fornuften i det, så ”overgiver” den sig og belønner os rigeligt 
med et holdbart og realistisk resultat.  
I denne tid kan det således komme mange spændende nye idéer og tanker. 
De vil sikkert møde modstand, men i stedet for at skubbe den modstand væk 
som nyttesløs, så skal vi i stedet tage imod den som en mulighed for at finde 
ind til essensen og dermed skabe et godt, realistisk, længerevarende resultat. 
 
Hvis det påvirker i dit personlige horoskop, så vil du sikkert opleve, at du til 
tider er fyldt op med masser af nye spændende idéer, og det næste øjeblik er 
pessimistisk og tilbageholdende og bare ønsker at holde fast i det velkendte. 
Prøv at lade de to energi, som bølger op og ned, samarbejde. Vær tålmodig 
med det, find ind til essensen af energien og se om der ikke kommer et godt 
resultat ud af det i slutningen af året eller i starten af det nye år.  
Hvis du er født mellem ca. d. 10.-17. september eller ca. mellem d. 8.-14. 
marts, så vil du helt sikkert blive påvirket af aspektet, men personer som har 
fødselsdag ca. mellem d. 10.-15. juni eller december vil også mærke det en 
del. Dette skyldes solens placering i dit horoskop. Derudover kan andre 
planeter også være placeret, så de påvirkes af aspektet. Se evt. på dit 
horoskop hvor 18.-24. grader i jomfruen og fisken samt i tvillingen og skytten 
er de steder, som påvirkes mest af Saturn-Uranus oppositionen.  
Ved at være åben og bevidst kan du skabe en sund grobund for det nye.  
 
Saturn-Uranus – en fortsættelse. 
 
Universet er en stor størrelse, og at forsøge at have overblik over planternes 
bevægelse i vores solsystem kan også være en stor mundfuld. Det må jeg 
endnu engang sande efter overstående indlæg om Saturn-Uranus 
oppositionen. Der var indsneget sig en lille men betydningsfuld fejl. Der er 
ikke kun 3 oppositioner i denne omgang, og den sidste er ikke i september 
2009. Der er derimod 5 oppositioner i alt; ud over 4. nov. 2008 samt 5. feb. og 
15. september, som jeg omtalte sidste gang, så er der også oppositioner d. 
26. april og 26. juli 2010.  
 
Saturn-Uranus oppositionen er altså en enorm påvirkning af os, som varer i 
næsten 2 år fra nov. 2008 til juli 2010. Oppositionen opstår hver 42. år og 
sidste gang, det skete, var i midt tresserne, kulminerende i 1968. Det var en 
periode med en kraftig påvirkning af vores måde at tænke på, vores værdier 
og vores organisering af samfundet. Jeg tror, at de fleste, uanset politisk 
overbevisning, vil være enig med mig i, at oprøret i Tjekkoslovakiet og 
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studenteroprøret i Vesteuropa og USA i 1968 har været med til at ændre alles 
liv, direkte eller indirekte.  
 
Hver 42. år er der en opposition, og hver 42. år er der en konjunktion mellem 
Saturn og Uranus, altså hvor de to planeter set fra jorden står sammen sted 
på himlen. Sidste gang, der var en konjunktion, var i slut firserne, 
kulminerende i 1989. Det var året, hvor Berlin muren faldt. Endnu et 
eksempel på at Saturn-Uranus påvirkninger er tidspunkter, hvor det gamle og 
det nye, struktur og frihed, disciplin og revolution mødes. Det bliver meget 
spændende at se, hvad den nuværende proces medfører, og hvad det vil 
indebære af forandringer i vores samfund. Men i høj grad også hvordan vi 
som individer formår at integrere de sunde aspekter fra begge planeter i 
vores liv. 
 
For mig at se har det nuværende aspekt også vist sig på en lidt mere pudsig 
måde. I mine øjne kan den nuværende rocker bandekrig godt ses som et 
resultat af oppositionen. I sensommeren blusede den op, og muligvis skal vi 
et år frem før den rigtigt falder til ro. Saturn i jomfruen kan anskues som de 
gamle veletablerede bander, som har en kendt struktur, og som ikke ønsker 
forandringer. Uranus i fisken er det fremmede og overraskende, som man 
ikke rigtigt ved, hvor man har. Bander af 2. generations indvandrere, som 
handler overraskende og uforudsigeligt, og som ønsker at bryde den kendte 
struktur ned. Måske kommer løsningen først, når Saturn går ind i vægtens 
tegn, som er kendetegnet ved diplomati og afbalancering. Saturn er ofte også 
et symbol på samfundet og de offentlige myndigheder. Saturn bevæger sig 
ind i vægten første gang til efteråret, men bevæger sig derefter tilbage til 
jomfruens tegn igen for først endegyldigt at skifte tegn til vægten i juli 2010.  
 
 


