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En af danmarks første astro-
loger siden Renæssancen 
blev født i Assens i 1888. 
Hans fulde navn var Louis 
David Theodor Ole Brinck 
Brinkfort, oplyser de lokale 
kirkebøger, men han blev 
kendt som den store Louis 
Brinkfort, yogi, hypnotisør, 
illusionist og astrolog. 

 Astrologen
Louis Brinkfort  var på 

mange måder en markant   
figur i mellemkrigsårene og i 
tiårene frem til sin død, 
formentlig sidst i 1950’erne, 
hvor året ikke kendes. Det 
kan undre, at han i dag er 
næsten ukendt i astrologiske 
kredse, for han skrev en af de 
første danske astrologibøger 

overhovedet, “Zodiaken - din 
fødselsdag, din skæbne” som 
udkom på Bønnikkes Forlag 
i 1947. 

Som astrolog ser vi ham i 
1933 træde ind i kredsen 
omkring den navnkundige 
avis “OM”  – en forkortelse 
for Okkult Magasin og 
samtidig den indiske 
meditationslyd – som kun 
blev udsendt denne ene 
årgang. Her arbejder han 
sammen med nogle af de 
øvrige markante astrologer 
på den tid, især teosofferne 
Carl V Hansen [1907-76] og 
Poul Kastrup [1910-64].

Louis Brinkfort er den 
ældste danske astrolog fra 
midten af 1800-tallet og frem 
- det vi kalder nyere tid – 
næst efter den internationalt 
berømte astrolog og 
rosenkreuzer Max Heindel, 
[1865-1919]. 

Yogien
Han skrev flere bøger om 

yoga og hypnose samt rejste 
en del  i Indien, hvor han 
blev en seriøs discipel af 
yogien Swami Sivananda 
[1887-1963]. Louis Brinkfort 
er siden blevet omtalt et par 
steder i yogiens efterladte 
skrifter. 

 
Sri Sivananda
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Det berettes blandt andet i 
disse skrifter, at han havde en 
yoga-skole i Danmark 
sammen med Srimata Edith 
Enna, og han er i annalerne 
noteret for på den tid at have 
haft bolig på Gasværksvej I 
København. Edith Enna har 
siden sammen med Anne-
Lise Dresler skrevet bogen 
“Yoga - lærebog for 
begyndere” fra 1960.

Hypnotisøren
I Europa brugte Louis 

Brinkfort sin yogiske og 
hypnotiske træning til i en 
periode at optræde som Den 
Hvide Fakir. Han skrev 
desuden “Den Hvide Fakirs 
tryllebog”, som blev udgivet i 
1944. 

Han nåede i 1955 at 
udgive en grammofonplade 
på mærket Frebin med selv-
suggestion mod søvnløshed 
(side A) og tobakshunger  
(side B). Desuden fik han i 
1954 en rolle i en dansk 
spillefilm, “Himlen er blå”, 
instrueret af Svend Aage 
Lorenz. 

Det svenske Magiarkiv har 
noteret, at han oplærte  
urmageren Mölndal Gieid i 
trylleri i midten af 1940’erne, 
men denne fik kun en kort 
karriere og sluttede i 1949. 
Dr. Brinkfort, som han da  
benævntes, kom ofte til  
Sverige, hvor hans yoga-
bøger også var udgivet. Det 
svenske Söfartsmuseum 
fortæller, at han i 1952 
demonstrerede sine særlige 
evner ved at hypnotisere 
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visse fisk i det svenske stats-
akvarium. 

Undertiden benyttede han 
sig af pseudonymet Sri Lou 
Chakras, men underskrev sig 
også gerne som Louis Brink 
Brinkfort, hvor han havde 
udeladt c'et i sin moders 
navn. 

Familie
Kirkebøgerne fra Assens 

beretter, at hans mor, Agnete 
Brinck, tilsyneladende kom i 
ulykke (som det jo hed sig 
dengang) med en ukendt hr. 
Brinkfort . Hun giftede sig 
imidlertid med en kroejer, 
Gerhardt Olesen, der dermed 
gjorde hende til en hæderlig 
kvinde. Hun fødte denne en 
søn, Gerhardt Axel,  i 
november året efter, hun 
havde født Louis. Hun var da 
22 år gammel, men der 
berettes ikke i kirkebøgerne, 
om der kom flere børn i det 
ægteskab.

Horoskop
Da vi endnu ikke kender 

selve fødselstiden for Louis 
Brinkfort, kan der alene 
opstilles et blindhoroskop for 
den 29. april 1888. Det er for 
så vidt også interessant nok, 
idet Solen er uden aspekter, 
hvorfor han må have en 
livslang søgen efter identitet. 
Et betydeligt antal opposi-
tioner fortæller om mange 
konflikter, og de mange 
konjunktioner peger på, at 
han ofte har måttet udfordre 
sig selv og overskride egne 
grænser.

Efterlysning
Biografien her er et 

sammendrag af det materiale, 
Astrologisk Museum er i 
besiddelse af om astrologen 
Louis Brinkfort. Skulle vore 
læsere vide mere, da tøv ikke 
med at kontakte museet på 
vores email-adresse 
postmaster@astrologimuseu
m.dk  ■ 

Brinkfort-bøgerne
- Hverdags mystik. Om 

menneskets skjulte evner - 1943 - 
Axel Andersens Forlag

- Den hvide Fakirs moderne 
Tryllebog - 1944 

- Yoga. Hvorledes man træner 
sig op til sundhed og livskraft - 
1946

- Zodiaken. Din fødselsdag, 
dinskæbne - 1947 - Brønnikkes 
Forlag

- Hatha Yoga.  Dens udøvelse 
og virkning på legeme og ånd - 
1949 [ny udg. 1953]

- Viljens Vej - 1950
- Suggestion - 1951
- Hypnosen i menneskets 

tjeneste - 1951

Eksterne kilder
www.skivsamling.nu
www.magiarkivet.se
www.sjofartsmuseumgoteborg.se
www.virgo-fyn.dk
www.slv.vic.gov.au
www.maestre.org
www.dlshq.org
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Max Heindel født i Aarhus
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Maanedsbrevet  ASTRO-
LOGI havde i januar 2003 en 
biografi over Max Heindel, 
den verdenskendte, danske 
astrolog og rosenkreuzer. 

Hans fødenavn var Carl 
Louis von Grasshoff, og i 
biografien nævntes hans 
fødselsdata, samstemmende 
citeret  fra flere kilder, heri-
blandt Lois Rodden og de 
amerikanske rosenkreuzeres 
hjemmeside. Her stod det, at 
han var født i København.

Astrologisk Museum blev 
for nogen tid siden kontaktet 
af en nulevende slægtning til 

Max Heindel, optaget af 
slægtsforskning. Det  ejen-
dommelige var, at denne 
slægtning (der her ønsker at 
være anonym) hidtil ikke 
havde anet at  Carls Louis 
von Grasshoff var en berømt 
astrolog med pseudonym. 

Til gengæld kunne han 
korrigere de publicerede 
fødselsdata, idet fødestedet 
er Aarhus og ikke Køben-
havn. Vi kan derfor her 
bringe de korrekte data:

Max Heindel
[ Carl Louis von Grasshoff ]
23. juli 1865
kl. 16.30
Aarhus                              ■ 



BIBLIOTEKET
Claus Houlberg

Danske astrologer taler 
undertiden nostalgisk om 
astrologiens guldalder, som 
skulle strække sig fra 
PC’erens fremkomst i midten 
af 80’erne til internettets 
boom i midten af 90’erne. 

Sandt er det, at hvis vi 
alene ser på udgivelserne i 
denne periode, så er 
mængden af astrologibøger 
helt overvældende her, målt  
fra den første danske 
udgivelse i 1926 og frem til 
nu. Antallet af udgivne 
astrologibøger efter årtusind-
skiftet er mere beskeden. De 
første fem år har blot kunnet 
opvise 23 titler, og hvis 
tendensen fortsætter vil 
00’erne, det første tiår, tegne 
sig for 40-45 udgivelser, dvs. 
en smule mere end 70’erne 
og det halve af 80’erne.

Kvalitetsskifte
Mængden giver dog ikke 

et helt retfærdigt billede af 
udviklingen. Karakteristisk er 
det, at der efter millenniet 
bliver udgive betydeligt færre 
soltegnstydninger og almene 
indføringer i faget. Derimod 
er de danske astrologer for 
alvor trådt i karakter med 

originale udgivelser af en 
ganske anden faglig tyngde. 
Man kunne med en vis ret 
påstå, at årtusindets første 
bogudgivelser rummer 
cremen af de forudgående 
årtiers studier og indhøstede 
erfaringer.

Erfarne danske astrologer 
som Johan Hjelmborg, 
Louise Kirsebom, Holger 
Stavnsbjerg, Steen Buddig, 
Sigvard Mahler Dam, 
Christian Borup, Karen 
Boesen m.fl. øser hver især af 
deres egen indsigt nu. De 
skriver bøger, som ikke ligner 
nogen tidligere udgivelser, 
og som på hver deres måde 
udvider det astrologiske fags 
grænser og spændvidde. 

Gamle teorier bliver 
efterprøvet, underbygget, 
udvidet og endda forkastet. 
Nye indsigter tager form og 
koblinger til andre fagom-
råder bliver etableret. Der 
foregår helt klart et kvalitets-

skifte, der så langt opvejer 
det færre antal bogtitler. Det 
vil næppe være forkert at 
hævde, at  netop disse bøger 
lægger det faglige funda-
ment til et nyt årtusindes 
praksis og  undervisning i 
astrologi.  ■ 
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