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Eklipser dec 2019 – jan 2020 
 

Den kommende eklipsesæson indeholder to eklipser – en solformørkelse d. 26. december 

2019 og en måneformørkelse d. 10. januar 2020. 

 

Parløb 

Solar Saros serier og Lunar Saros serier følges altid ad, men kører halvt forskudt af hinanden, 

således at når den ene er tiltagende, så er den anden aftagende.  

 

Solformørkelsens Solar Saros serie 132, og Måneformørkelsen Lunar Saros serie 144 har 

f.eks. siden år 1749 kørt parløb og har givet os et lignende sæt eklipser hvert 18. år – dette er 

gang nr. 16. 1 

 

 

 

 

 

Her ser vi, at hver af de aktuelle Saros-serier kører i 1262 år. Den solare serie startede i år 

1208, og 541 år efter, da denne var ca. halvvejs, startede den lunare serie i år 1749. Når vi 

engang kommer til år 2470 uddør Solar Saros serie 132, så dér slutter parløbet, og en ny solar 

serie opstår og overtager parløbet med Lunar Saros 144.  

I artiklen vil jeg komme mere ind  på, hvilken betydning man historisk set kan – eller ikke 

kan – tillægge den aktuelle kombination af Saros-serier. 

 

Eklipserne i relation til Saturn-Pluto-Jupiter 
At eklipserne falder over Krebs-Stenbuk aksen kan ses som en fortsættelse af temaet fra 

sommerens to eklipser, som faldt over samme tegn-akse. Sikkerhed og tryghed, eller måske 

nærmere mangel på samme, er fortsat på dagsordenen.  

 

Netop emner som sikkerhed og tryghed optager os vel i forvejen en del, nu vi står foran de 

store (læs: sjældne) Saturn-Pluto-Jupiter konjunktioner i Stenbukken, som kommer i 2020.  

 

S/L   Type     Dato      Tid i Kbh.   Position    Saros nr.        

                  

Solar Partiel  26 Dec 2019 06:17:46     4 07 Stenbuk 132      

Lunar Partiel  10 Jan 2020 20:10:02    20 00 Krebs 144             

De aktuelle seriers livsforløb i årstal 

Solar Saros serie 132  - år 1208-2470 

Lunar Saros serie 144 – år 1749-3011 



 

 

  2 

 

Eklipserne set i relation til de meget omtalte Jupiter-Saturn-Pluto konjunktioner. De sorte 

pletter er solformørkelser, de hvide er måneformørkelser. 

 

Her ser vi (i den gule cirkel), at Solformørkelsen falder i konjunktion med Jupiter, og 

Måneformørkelsen falder i opposition til Saturn-Pluto konjunktionen. Da Jupiter senere går i 

konjunktion med hhv. Pluto og Saturn, kan dette eklipsesæt måske ses som en slags startskud 

til det næste års store konjunktioner. Grafen giver et meget godt indtryk af, at der også falder 

en del andre eklipser på her 2 år. Verden vælter ikke hver gang. 

 

Påvirkning og aktiveringer 
 

Hvem påvirkes især 

Solformørkelsen falder i 4 07 Stenbuk og Måneformørkelsen falder i 20 00 Krebs. En eklipse  

formodes især at påvirke dem, der har deres Sol, Måne eller Ascendant stående i 

eklipsegraden eller i opposition hertil. Regn med plus/minus 3 grader. 

At man bliver “ramt” af en af eklipserne denne gang, er ikke det samme som, at man så også 

er blevet ramt hvert 18. år hele sit liv af dette eklipsesæt. Dette skyldes, at en Saros series 

eklipser datomæssigt  bevæger sig en 9-11 dage frem, for hver gang der er gået 18 år, og 

dermed også en 9-11 grader frem i Zodiakken.  
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Aktiveringer 

Eklipser virker ikke kun på dagen, hvor de falder, men kan have virkning både før og efter. 

Der synes at være enighed om virkning i hvert fald tre måneder før, men eftervirkningens 

udstrækning er der flere bud på. Under alle omstændigheder skal man se på hvornår 

eklipsegraden bliver aktiveret af transitter, især fra Mars, Jupiter, Saturn og Måneknuderne. 

Transitternes aktiveringer af december/januar-eklipserne vil primært ske indenfor de først 4 

måneder af 2020, især i februar/marts, hvor: 

1. Solformørkelsens eklipsegrad i februar aktiveres af Mars og i marts af Måneknuderne. 

2. Måneformørkelsens eklipsegrad i marts aktiveres af Jupiter og Mars. 

Efter 1. April 2020 ser det umiddelbart fredeligere ud, her er transit Mars også færdig med sit 

løben spidsrod henover transit Måneknude, Jupiter, Pluto og Saturn.  

 

Solformørkelsen d. 26.12.2019  

 

Solformørkelsen tilhører Solar Saros 132, og den er nr. 46 ud af seriens 71 formørkelser. 

Der er tale om en delvis formørkelse, der kan ses fra Østeuropa, samt dele af Asien, 

Australien, Afrika, Stillehavet og Det Indiske Ocean. 2 

  

Nymånen er her i konjunktion med en svækket Jupiter, som er forbrændt, i fald og i 

konjunktion med den Sydlige Måneknude.3 Kan der være noget med generøsiteten, der går 

galt? Set sammen med Saturn konj Pluto i Stenbukken (stramninger i samfundet, krise og 

forandring) bliver der måske lukket for kassen? Et oprør ulmer faktisk allerede rundt omkring 

vedrørende anvendelsen af de offentlige midler, og indenfor “egne rækker”, f.eks. 

sagsbehandlere, bliver der nu stillet spørgsmål ved hidtil urørlige emner angående pengenes 

anvendelse. 4  I aften kommer der f.eks, en TV.udsendelse om “Et blødsødent retssystem”, nu 
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vi også havde den svækkede Jupiter indblandet i solformørkelsen. Forandring af samfundets 

regler tror jeg vil være det essentielle i denne solformørkelse.  

 

Om Solformørkelsens Saros-serie 132 
Med til tolkningen af en eklipse hører at se på Saros seriens fødselshoroskop, dvs. horoskopet 

for den første eklipse i serien, da dette skulle angive et tema for alle seriens eklipser. 

Solar Saros 132s første eklipse faldt d.13.8.1208. 

Bernadette Brady siger om tolkningen af dette horoskop (Saros 3 South): 

“Merkur er i konjunktion med Nymånen. Der er en Venus-Mars konjunktion og Pluto er i 

konjunktion med Nordlige Måneknude. Node/Pluto konjunktionen befinder sig på både 

Mars/Uranus- og Venus/Uranus-midtpunkterne.” 

“Denne eklipsefamilie bringer pludselige afslutninger af forbindelser, eller af en relation, 

som muligvis er med en yngre person. Der indgår er stor følelsesmæssig komponent, idet 

Pluto er involveret, samt en anelse traumatisk forandring. Dette kan evt. ske gennem 

nyheder, man modtager, eller gennem korte rejser man foretager. “ 5 

 

Et eksempel 

Faktisk har jeg netop her til morgen (d. 19.11) læst en beretning om en mand, der ventede på 

afklaring af sin fleksjobsag, og så fik han pludselig den nyhed, at kommunen havde modtaget 

en anonym anmeldelse om, at han angiveligt solgte fotos (naturoptagelser, han er 

hobbyfotograf) via sin Facebook-konto. Hans fleksjobsag og arbejdsprøvning var derfor  

lukket ned, uden at han selv var blevet hørt i sagen - med store personlige omkostninger til 

følge. 6 

Ovenstående synes jeg kunne være et eksempel på, hvordan temaet i Saros serien kan 

udspille sig (nyhed, traumatisk forandring, stor følelsesmæssig komponent) under netop de  

omstændigheder, der her er angivet af den aktuelle formørkelse i serien (manglende 

generøsitet, stramninger i samfundet, der bliver lukket for kassen). Man kan dertil indvende, 

at der er mange af den slags sager, eklipse eller ej, men det at fagforeningen 3F her beslutter 

at stævne kommunen, og at sagen dermed bliver offentligt kendt, kunne sagtens have med 

den kommende eklipses energitilførsel at gøre. Faktisk forventede hovedpersonen en 

afklaring på sin sag inden jul, så tidsmæssig er der god forbindelse til eklipsen d. 26.12.   
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Måneformørkelsen d. 10.1.2020 

 

Måneformørkelsen tilhører Lunar Saros 144, og den er nr. 16 ud af seriens 71 formørkelser. 

Der er tale om en delvis formørkelse, som ikke vil være umiddelbart synlig noget steds fra. 

Dette skyldes, at det er en af Saros seriens tidlige formørkelser, så det vil samtidigt være en 

svagt virkende formørkelse. Udbredelsen vil være til stort set til hele kloden, bortset fra USA, 

Mellemamerika, Sydamerika og Antarktis. 7 

  

Måneformørkelsen falder (Månens grad) i opposition til Saturn-Pluto-Merkur konjunktionen, 

og i trigon til Neptun i Fiskene. Kan de aktuelle omstændigheder for eklipsen måske være, at 

der sker – eller udmeldes - samfundsmæssige forandringer, som vi oplever som deprimerende 

eller undertrykkende, og som vi måske har det bedst med at forsøge at drømme os væk fra? 

Den svækkede Jupiter lover ikke godt for retfærdigheden i diverse nye regler osv.     

 

Om Måneformørkelsens Saros-serie 144 
Igen må vi kigge på Saros seriens fødselshoroskop, for at få fat i temaet for dens eklipser.  

Lunar Saros 144s første horoskop faldt d. 29.7.1749 

Mars/Saturn midtpunktet falder i 6 05 Skytte, og dette anvender Bernadette Brady i sin 

tolkning af seriens tema, hvor hun inddrager Solens trigon til Mars/Saturn, samt  

vandtrigonen Merkur-Pluto-Jupiter:  

“Nødvendigheden af at overkomme vanskelige situationer gennem oratoriske evner – død 

eller tab af en mandlig persons magt.” 

Hertil vil jeg bemærke, at planeterne i vandtrigonen alle befinder sig i de sidste grader af 

vandtegnene og skal videre derfra ind i ildtegnene. Temperamentsmæssigt kendetegnes 

vandtegn ved det flegmatiske  og ildtegn ved det koleriske, så har vi mon her en tålmodighed, 

der er ved at være slut? 
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Ser man den aktuelle (svagt virkende) Måneformørkelse på denne baggrund, finder jeg, at der 

måske indvarsles en utilfredshed og et latent ophør af tålmodighed, men at det foreløbig 

bliver ved snakken – og de eskapistiske drømmerier.  

 

Om Saros-kombinationen Solar 132- Lunar 144  
Da denne Saros-kombination af eklipser – Solar 132 og Lunar 144 – som sagt har 

forekommet hvert 18. år side 1749, kunne det være interessant at se på, hvad der ellers har 

været sket i historien på disse tidspunkter.      

Indtil videre drejer det sig (her for solformørkelserne) om årene:  

1749,1767,1785,1803,1821,1839,1857,1875,1893,1911,1929,1947,1965,1983,2001,2019   

Her springer i første omgang årstallet 1929 i øjnene, for taler man ikke også om finanskrise 

nu? Er der mon en sammenhæng? 2001 kunne også være interessant at kigge på. 

 

1929 og finanskrise 
I 1929 opstod finanskrisen i dagene d. 24.- 29. oktober, med højdepunktet ”Sorte tirsdag”  d. 

29. oktober. Samtidig faldt der en solar eklipse d. 1. nov 1929, og denne efterfulgtes af en 

lunar eklipse d. 17. nov. 1929. Og ja, det var netop Saros-parret 132-144, der her var på spil. 

 

I horoskopet for solformørkelsen d. 1. nov. 1929 ser vi, at Pluto dengang stod i 19 36 Krebs, 

og den kommende måneformørkelse falder i 20 00 Krebs, i opposition til Pluto. Man kan nok 

ikke tale om en reaktivering af en 90 år gammel eklipse, men der er gået en halv Pluto-cyklus 

siden finanskrisen i 1929, hvilket måske gør det endnu mere indlysende at sammenligne 1929 

med nu.  

Temaet for Solformørkelsens Saros serie 132, havde nøgleordene “nyhed, traumatisk 

forandring og stor følelsesmæssig komponent”, hvilket må siges at passe godt til 
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begivenhederne i 1929, og det kan det sagtens komme til at gøre nu her igen. Hvordan temaet 

mere konkret vil udspille sig, kan dog komme til at se en del anderledes ud.  

Eklipserne i 1929 faldt over Tyr-Skorpionaksen, hvilket gør det mere oplagt, at finanser og 

intense følelser dengang var inde i billedet. Samtidig var Mars var kraftigt inde i billedet 

(Måneformørkelsen faldt overfor Mars), hvilket tyder på mere vrede og heftighed end nu. 

Endvidere faldt eklipserne i 1929 i faste tegn, hvilket peger på en langvarig eftervirkning, 

som i dette tilfælde måske kunne passe med “Den store depression”. Eklipserne i 2019 falder 

i kardinale tegn, og vi kan derfor håbe på – eller ærgre os over - at virkningen nok overstås 

hurtigt.  

 

2001 
Eklipserne i 2001 og angrebet på Tårnene vil jeg ikke komme dybere ind på her, da 

eklipsesættet Solar 132- Lunar 144 først optrådte i december 2001, altså tre måneder efter at 

tårnene faldt. (Solformørkelsgraden blev dog faktisk aktiveret af Mars op til 9/11, men om 

dette havde nogen relevans for begivenhederne, må jeg lade ligge nu). Til gengæld faldt der i 

2001 en helt anden solformørkelse d. 21.6, i 00 grader Krebs, ganske ligesom at der i 2020 vil 

falde en solformørkelse d. 21.6, i 00 grader Krebs. Dette sammenfald skyldes den såkaldte 

Meton-cyklus, hvor der med 19 års mellemrum falder eklipser næsten helt samme sted i 

Zodiakken. Dette kommer jeg mere ind på i min næste artikel om den kommende sommers 

eklipser. 

Henstilling 
Før vi nu bliver alt for nervøse over sammenligningerne med hhv. 1929 og 2001, må vi huske 

på, at der, helt naturligt, med 18-19 års mellemrum, er nogle sammenfald i eklipsernes type 

og/eller position, men disse gør ikke alene, at der vil ske de samme ting igen. Nu har vi f.eks. 

lige set, at eklipseparret Saros 132-Lunar 144 indtil videre har optrådt 16 gange siden 1749, 

og at skæbneårene 1929 og 2001 kun udgør to af disse årstal. Hvad med de 14 andre gange, 

hvad skete der dér? Hvis ikke vi umiddelbart kan huske det, var det nok ikke så slemt. Så var 

der også lige finanskrisen i 2008 – en god forklaring på finanskriser skulle jo også gerne 

passe på det årstal. Jeg nævner det blot, fordi jeg kan se, at advarselslamperne allerede er 

begyndt at blinke ude på nettet, og så gælder det om at slå koldt vand i blodet. Der sker 

muligvis noget forfærdeligt alligevel, men det skyldes ikke alene ligheder i eklipser. Husk 

det.  

Noter 
Note1: Saros 132 kaldes af astrologer også for Saros 3 South. Man kan læse mere om eklipser 

og Saros-serier på min hjemmeside www.annemettep.dk.  Især artiklen fra juli/aug 2018 

handler om Saros. 

Note 2: Solformørkelsen: https://www.timeanddate.no/formorkelse/sol/2019-desember-26 

Note 3: Traditionelt ansås planeter i samme tegn som noderne, eller i kvadrat til disse, for at 

være stressede. Den Nordlige Måneknude regnedes for at styrke en planet, og den Sydlige for 

at svække den. 

http://www.annemettep.dk/
https://www.timeanddate.no/formorkelse/sol/2019-desember-26
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Note 4: Sagsbehandleren Ali Aminali har netop udgivet bogen “Alis Danmarkshistorie”, hvor 

sagsbehandlerjobbet kritiseres indefra. 

   

Note 5: Bernadette Brady: “Predictive Astrology: The Eagle and the Lark”, Samuel Weiser 

Inc, 1992.  

Note 6: https://fagbladet3f.dk/artikel/hobby-fotos-koster-torben-sygedagpengene 

Note 7: Måneformørkelsen: https://www.timeanddate.no/formorkelse/maane/2020-januar-10  

 

Skrevet d. 20.11.2019 

https://fagbladet3f.dk/artikel/hobby-fotos-koster-torben-sygedagpengene
https://www.timeanddate.no/formorkelse/maane/2020-januar-10

