
Thomas Vinterberg har længe været en be-
rømt og prisbelønnet filmskaber med film
som f.eks. Festen og Jagten. Hans film har
aldrig været kulørte og ligegyldige, men
har altid rummet vigtige udsagn om det liv,
vi lever. Alligevel er den nyeste film, DRUK,
noget helt særligt. Han påbegyndte den
sammen med sin datter, Ida, og på hendes
initiativ. Men Ida døde desværre i en vold-
som trafikulykke undervejs, og det havde
nær sat en stopper for projektet. Men i ste-
det valgte han at gøre den færdig som en
hyldest til hende.

Thomas Vinterberg opdagede tidligt, at han ville ar-
bejde med film. I 1989 blev han optaget på den dan-
ske filmskole som den yngste elev nogensinde. Men
allerede som 16-årig ansøgte han sammen med en
ven Københavns Filmværksted om tilladelse til at lave
en biograffilm. De fik faktisk lov til at lave en 45 mi-
nutters film. De fik bevilget støtte på 50.000 fra DR
og også penge fra en række andre fonde. Desværre
vidste de ikke, at de skulle betale skat af pengene, og
endte med en stor gæld, som også trak filmprojektet
i langdrag. Efter 4 år havde de dog filmen ’Sneblind’
færdig, og den kom til at spille en stor rolle for opta-
gelsen på filmskolen.

Thomas Vinterbergs horoskop
Thomas Vinterbergs horoskop rummer en lang ræk-
ke spændende elementer. Desværre har vi ikke noget
fødselstidspunkt, så vi kender ikke placeringen af
huse og akser.
At han har Merkur i Tvillingerne, tegnet for kom-

munikation og videbegær kan ikke undre. Og Mer-
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kur har en opposition til Mars i Skytten, som således
viser, at hans arbejde har større horisonter end bare
det konkrete og nære. Mars står samtidig som halen
af et dragemønster. Både Merkur og Mars er retro-
grade, så der arbejdes ikke lige på og hårdt, men
mere eftertænksomt og måske indadvendt.
Merkur går direkte i 1993, netop det år, hvor han

dimitteres fra den danske filmskole. 
Et vigtigt element i horoskopet er Venus i Vædde-

ren, der danner en konjunktion med dværgplaneten
Eris på en af dragens ’vinger’. Vi ved, at Thomas Vin-
terberg er gået nye veje i sin søgen efter indsigt i fil-
mens muligheder. Fx var han sammen med Lars von
Trier og to andre initiativtager til arbejdsmetoden
dogmefilm. Eris handler om ærlighed, og dogmefil-
mene søgte tilbage til en mere ærlig måde at lave film
på. Hans film ’Festen’ (1998) er lavet efter disse reg-
ler. Også en række andre kendte danske og uden-
landske instruktører har arbejdet efter dogmeregler-
ne. 
’Festen’ kom med på filmfestivalen i Cannes. Til

premieren rejste 1000 af verdens førende filmkritike-
re sig op og klappede i 10 minutter!

Dogmefilm
Thomas Vinterberg og Lars von Trier udgav i 1995
manifestet Dogme 95. Det rummede en bevidst be-
grænsning af instruktørens udtryksmuligheder. Man
afgav et såkaldt kyskhedsløfte, hvor man bl.a. skulle
bruge håndholdt kamera og direkte lyd, ingen tilfø-
jede rekvisitter, særlig lyssætning eller dramatiske ef-
fekter.
På det tidspunkt dannede både filmens planet, Nep-

tun, og nybruddets planet, Uranus, trigoner til Tho-
mas Vinterbergs storkonjunktion i Jomfruen. Neptun
havde fat i Jupiter/Pluto, og Uranus havde fat i sig
selv. 
Dogmereglerne bærer altså præg af storkonjunktio-

nen Pluto/Jupiter/Uranus i Jomfruen. Reglerne blev
til som en reaktion på, at filmen var blevet ’sminket
ihjel’ med effekter og voldsomme episoder, tekniske
fif og illusioner. Jomfruens tegn handler netop om
renselse, og Plutos hårde grænser skulle så give en ny

frihed (Uranus) til filmkunsten. Dogmereglerne kom
til at spille en stor rolle, også for mange andre film-
instruktører.

En krævende barndom
Da vi ikke har noget fødselstidspunkt, ved vi ikke,
om Thomas Vinterberg har Månen i Tvillingerne el-
ler Krebsen. Den har sandsynligvis  kvadrater til stor-
konjunktionen i Jomfruen og muligvis til Chiron i
Vædderen. Filmens planet, Neptun, befinder sig i
Skorpionen med en sekstil til storkonjunktionen i
Jomfruen. Han har en dyb sensitivitet overfor de fø-
lelser, der rører sig i hans omgivelser. Han forklarer
selv, at han har lært det i det kollektiv, hvor han vok-
sede op blandt ”glade og halvfulde intellektuelle hip-
pier”. Her var det vigtigt at registrere, hvad der rørte
sig blandt beboerne, hvor følelserne ofte kunne mun-
de ud i voldsomme skænderier. 
Saturn har en sekstil til Månen, og Saturn og Må-

nen repræsenterer i et horoskop bl.a. billedet af fade-
ren og moderen. I Vinterbergs horoskop har ingen af
dem aspekter til Solen, Vinterberg selv. Det ser såle-
des ud til, at han har oplevet at måtte klare tingene
selv, hvor faderen og moderen havde nok at se til i de-
res og kollektivets indbyrdes relationer. Selv har han
udtalt, at han oplevede stor glæde og frihed, men også
at han stod alene med ansvaret for sit eget liv. 
Kollektivlivet har han senere skildret i den film, der

simpelthen hedder ’Kollektivet’ (2016).

Datteren Idas død
Thomas Vinterbergs næstældste datter Ida var meget
interesseret i sin fars arbejde med film. Hun er født
med Solen i Fiskene, hvor Neptun, filmens planet, er
klassisk hersker. Hun fik en mindre rolle i filmen
’Kollektivet’. Og det var hende, der gav sin far inspi-
rationen til den seneste film ’Druk’. Hun skulle selv
have spillet rollen som historielæreren Martins datter,
og hendes klasse i gymnasiet medvirker også i filmen. 
Men det forfærdelige skete: Midt under indspilnin-

gen af filmen blev hendes og hendes mors bil påkørt
af en uopmærksom bilist, og 19-årige Ida var død på
stedet. 
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Ved Idas død ser vi igen Venus i fokus. Den mod-
tager et kvadrat fra progressiv Sol, Vinterberg mister
sin elskede datter.  Transit Uranus har samtidig en
konjunktion med Saturn, vi kan se det chok, han har
fået. Og progressiv Merkur har et kvadrat til hans ra-
dix Uranus. Dødens planet Pluto danner i transit en
tæt trigon til sig selv.  
Men transit Uranus har også en sekstil til Månen i

Krebsen, og efter en tænkepause nåede Thomas Vin-
terberg frem til, at han ville gøre filmen færdig som en
hyldest til datteren.
Vinterbergs horoskop rummer, når man tager

dværgplaneterne med, det mønster, der hedder en
ufuldendt storsekstil eller en kuvert. Altså en stor-
sekstil, hvor der mangler en planet omkring 10-16°
Vægt. Fokusplaneten er her Eris, hans behov for et
se en dybere sandhed, som er kommet til at præge
hans filmarbejde. Eris er samtidig den nye hersker i
Vægtens tegn. Personer med en ufuldendt storsekstil
lever ofte med følelsen af, at noget mangler. Når de så
møder en anden, der netop har en planet på den po-
sition, kan det give en særlig tilknytning til eller af-
hængighed af den pågældende. Datteren Ida har
dværgplaneterne Haumea og Ceres omkring 7° Vægt
i opposition til Mars/Eris 12-19° Vædder. Han kan
have oplevet, at hun havde nøglen til den menings-
fuldhed, han søgte. 

Druk
Thomas Vinterbergs seneste film, ’Druk‘, handler om
fire halvtrætte gymnasielærere i en midtvejskrise præ-
get af manglende motivation og uinteresserede ele-
ver. Til en 40 års fødselsdagsfest kommer de til at tale
om en norsk psykiater, Finn Skåderud, der har skre-
vet, at mennesker i virkeligheden er født med ½ pro-
mille for lidt i blodet. Det ville gøre et menneske mere
afslappet, kreativt og i stand til at yde mere. De afta-
ler at afprøve det ved at sørge for, at de til stadighed
har den halve promille ekstra. I starten går det fint, de
får mere livsglæde og inspiration i deres undervis-
ning. Men i længden er den halve promille ikke nok,
og de drikker mere og mere. Det får på forskellig vis
voldsomme konsekvenser for de fire, og på et tids-
punkt beslutter de at stoppe. Men idrætslæreren Tom-

my er blevet alkoholiker, og får en trist skæbne, da
han sejler ud i sin båd og dør – muligvis selvmord. 
Et scoop er filmens åbne slutning, hvor de tre læ-

rere kaster sig ud i at feste med studenterne og igen
drikker. Filmen lader tilskueren selv forholde sig til
problemstillingen i stedet for bare fx at fordømme al-
koholisme. 

En Oskar 
Vi har vidst i et stykke tid, at Thomas Vinterbergs
film Druk er i en klasse for sig, og at den var indstil-
let til en Oskar. Filmen ’Jagten’ var allerede i 2014
indstillet til en Oskar uden at det endte med, at Vin-
terberg fik den. 
Men et blik på Thomas Vinterbergs horoskop for

denne Oskaruddeling bekræfter, at denne gang er
lykkens gang. Neptun er filmens planet, og den mod-
tager her en sekstil fra transit Pluto, som dermed også
danner en trigon til radix Sol. Transit Jupiter, som
hersker i Skytten og dermed over radix Mars, dan-
ner kvadrater til sol/Neptun. Samtidig er transit Nep-
tun i eksakt opposition til Pluto og den storkonjunk-
tion, som Pluto er en del af. Transit Chiron er i
konjunktion med Eris/Venus i Vinterbergs radix.
Den smertefulde kærlighed til datteren og inspiratio-
nen fra hende er med til at højne filmens kvaliteter.
Datteren Idas død undervejs i tilblivelsen af filmen

satte sit præg på den tale, Thomas Vinterberg holdt
ved modtagelsen af sin Oskar. Han var meget bevæ-
get, og omtalte filmen og datterens bidrag og tragiske
død som det vigtigste, der var værd at nævne. Han
ser filmen som et monument over hende. Vinterberg
siger, at hendes død har gjort, at filmen udviklede sig
til ikke bare at være en hyldest til alkohol, men især
en hyldest til livet.
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Mads Mikkelsen spiller i filmen Druk historielære-
ren Thomas, der er gået i stå både i sit job og i sit æg-
teskab. 
Hans horoskop rummer en storkonjunktion mel-

lem Sol, Måne og Neptun i Skorpionen, så det kan
ikke undre, at han er blevet en berømt skuespiller. Li-
gesom Thomas Vinterberg tilhører han den genera-
tion, der har Pluto og Uranus i konjunktion i Jom-
fruen. Ved Oscaruddelingen dannede transit Neptun
en trigon til hans Sol/Måne/Neptun. Neptun er film-
kunstens planet, men også planeten for alkoholisme
(filmens tema), og med Mads Mikkelsens markante
Neptun, havde han den rette inspiration til at spille
rollen..
Thomas Bo Larsen spiller i filmen idrætslæreren

Tommy. Hans skæbne ender tragisk, da han ikke for-
mår at slippe alkoholen igen. Efter en pinlig episode,
hvor han er mødt døddrukken på skolen, sejler han
nogle dage senere ud på havet, hvor han dør – sand-
synligvis begår han selvmord. 
Han er af samme generation som instruktøren og

Mads Mikkelsen, så også han har Neptun i Skorpio-

nen og Pluto/Uranus i Jomfruen. Også i hans horo-
skop danner transit Neptun en trigon til sig selv ved
Oscaroverrækkelsen.
Magnus Millang spiller psykologilæreren Nikolaj

i filmen. Det er ved hans 40-års fødselsdag, at de 4
lærere aftaler at forsøge sig med ½ promille ekstra i 
blodet. For ham blev natten, hvor filmen fik en Oscar,
ikke den eneste gave. Samme nat fik han nemlig sin
søn nr. 3. Ikke så få journalister mente, at sønnen så
måtte hedde Oscar. Det er han nu ikke helt enig i.
Lars Ranthe spiller musiklæreren Peter. I hans ho-

roskop har Uranus bevæget sig ind i Vægten, men
den er stadig i konjunktion med Pluto, og derudover
også med Merkur og Jupiter. Temaet kontrol overfor
frihed er altså også en velkendt del af hans liv. Og
med Solen i Jomfruen i konjunktion med Haumea
kender han ønsket om renhed, renselse. 
På natten for Oscaruddelingen er transit Neptun i

konjunktion med hans Nordlige Måneknude, som
står i Neptuns eget tegn, Fiskene. Han har nået et vig-
tigt mål i sit liv. n
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