
Erhvervsstyrelsen 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Alle 17 
2100 København 

JUSTITSM!NISTIER.llET 
CIVILSTYRELSEN 

Martinus Idealfond og Martinus Aktivitetsfond 

Civilstyrelsen har fra Jan Langekær modtaget vedlagte e-mailsvedrørende 

ovennævnte to fonde, hvorved Jan Langekær klager over flere forhold i 

fondene_ 

Idet fondene er registreret som erhvervsdrivende med Erhvervsstyrelsen 

som fondsmyndighed, videresendes nævnte e-mails hermed til Erhvervs

styrelsens videre foranstaltning_ 

Jan Langekær er orienteret om vi deresendelsen. 

Med venlig hilsen 

~akob Frøsig 

Dato: 12. juli 2013 

Sagsbeh.: Jakob Frøsig 

Sagsnr.: 03-410-12214 

Deres ref.: 13-97.472 

Adelgade 11-13 
1304 København K 

Telefon: 33 92 33 34 
Fax: 39 20 45 05 

www.civilstyrelsen.dk 
ci vilstyrelsen@ci vi !styrelsen.dk 



~-CÅf IG.1-.l) 
Co•. 

Winnie Møller Bang (957wmb) <>t~~ ~~ 
Fra: 
Sendt: 

Jan Langekær Qan@langekaer.dk] 
29. april 2013 21:15 
$Civilstyrelsen (957cst) Til: 

Emne: Tilsyn ønskes af Martinus Idealfond og Martinus Aktivitetsfond 
Vedhæftede filer: Ml love af 25 maj 1982.pdf; fundats ldealfond.pdf; Testamente.pdf; de idealistiske 

fondsuddelinger.pdf; hvorfor har martinussagen to fonde.pdf; hvorfor har martinussagen 
to fonde.pdf; artikel jan.pdf; nogle historiske noter.pdf 

Vedrørende tilsyn og undersøgelse af fonde hos Martinus Institut. 

Til Civilstyrelsen, 

Idet jeg refererer til behagelig telefonsamtale af i dag med Nana Binø, vil jeg bede jer i Civilretsstyrelsen 
eller Erhvervsstyrelsen om at foretage en undersøgelse af både Martinus Idealfond og Martinus 
Aktivitetsfond, som ligger under Martinus Åndsvidenskabelige Institut(MI) på Frederiksberg. 

Nana Binø, oplyste mig om. at også Idealfonden i disse dage, sandsynligvis er ved at blive overført fra 
Civilstyrelsen til Erhvervsstyrelsen. 

Grunden til vort ønske om dette særlige tilsyn er, at mange af sagens venner og bidragydere føler sig ført 
bag lyset, og har i medierne udtrykt stærk mistillid til den 
måde, bestyrelsesmedlemmerne forvalter fondene på. 

I korte træk handler kritikken om: 

• At MI med sine uddelinger fra Martinus Idealfond, trods utallige henvendelser de sidste mange år, 
stadig skjuler for offentligheden, hvordan uddelingerne foregår. 
Martinus Instituttet og dets fonde vil ikke oplyse specifikt, hvad uddelingerne går til. Der skal jo 
være offentlighed i forvaltningen. 

• At MI i 1996 har valgt at oprette to fonde, dvs. en erhversdrivende fond, Aktivitetsfonden og en 
idealistisk fond, Idealfonden. 
Martinus ønskede ikke, at sagen blev drevet som en forretning. Martinus udtalte, at "vi er ikke en 
forretning, vi er en moral." 

• At MI ikke overholder Martinus testamente af 10. juni 1980 med hensyn til forvaltningen af MI og 
opfyldelsen af instituttets formål, og administrationen af instituttet, som anført i lovene af 25. maj 
1982. 

• At MI ikke, som det står i lovene, udgiver Martinus værk i uændret form, men systematisk 
moderniserer værket med, ordændringer, sætningsændringer, sidetalsændringer, 
tegnsætningsændringer og dette i tusindevis, direkte mod Martinus eget ønske, om at værket skal 
bevares uændret. Selv bogens titel er blevet ændret. 
Martinus udtalte, at der må ikke ændres så meget som et komma nogetsteds. 

• At MI nu via Idealfonden vil føre retssager mod flere af os, der informerer om værket og 
tilgængeliggør det i uændret form, til kostpris. 
Martinus har udtalt, at man ikke bør benytte retsvæsenet. 

Vedlagt MI's love og Martinus testamente, Idealfondens fundats samt diverse artikler. 
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Winnie Møller Bang (957wmb) 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Til Civilretsstyrelsen, 

Att: Jacob Frosi, 

Jan Langekær [jan@langekaer.dk] 
1. maj 2013 22:28 
$Civilstyrelsen (957cst) 
Anmodning til Civilstyrelsen om kontrolbesøg hos Martinus Instituttet. 

Her er par uddybende begrundelser i opfølgning til min henvendelse af 29. april 2013, om tilsyn, 
undersøgelse og kontrolbesøg hos 
Martinus Instituttet på Frederiksberg, p.g.a. den store uro og mistillid, der i vide kredse hersker 
omkring de 2 fondes forvaltning. 

Jeg afventer stadig din opringning, omkring at få aftalt et hurtigt møde med mig. Det er faktisk ret 
vigtigt at få et møde ret så hurtigt, 
så jeg håber, at du hurtigt kan afsætte tid til et kort møde med mig. 

Hvorom alt er så anmoder jeg hermed Civilretsstyrelsen om at kontrollere, hvorvidt to fonde bliver 
forvaltet korrekt. 

Det drejer sig om Aktivitetsfonden og Idealfonden hos Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 
Frederiksberg .. 

Grunden til denne henvendelsen er følgende: 

En række åndsforskere og Martinus interesserede har mistanke om, at fondenes 
bestyrelsesmedlemmer har overtrådt både fondenes fundatser 
og de danske love om almennyttige og skattebegunstigede fonde ved at misbruge fondsmidlerne. 

Fondsmidlerne består hovedsagelig af testamentariske og andre gaver, som er givet med statslige 
tilskud i form af skattebegunstigelse. 

Gaverne er givet uden forbehold, men i forventning om at de især skulle tjene det formål at fremme 
kendskabet til forfatteren Martinus' originale værker. 
I stor udstrækning er dette formål ikke opfyldt, men vi har, som nævnt, mistanke om, at 
bestyrelsesmedlemmerne i stedet for har brugt pengene til at pleje mere private og personlige 
interesser. Mine venner og jeg kan dog ikke bevise dette, da det er vanskeligt at kommunikere med 
disse bestyrelsesmedlemmer. 
Derfor beder vi Civilretsstyrelsen om hjælp. 

Blandt nogle af bidragsyderne er er opstået en voldsom uro og kritik af fondsbestyrelsernes 
dispositioner. Mange vil nu slette fondene mht. testamentariske og andre gaver, som eller har 
tilflydt fondene og som er grundlaget for deres virke. Og mange har allerede gjort det. 

Kritikken kan let dokumenteres af de mange indlæg i et debatforum på www .martinus
webcenter.dk under "åbne breve" og på hundrevis af 
debatindlæg i facebook sam i tidskriftet Den Nye Verdensimpuls. 

: ; ~/~,. 
, l •. I• ..._.I l,1 • 

1 \ I""\ ~ I 

'-A '-· c.:> - \ L.. Z_ \.V\. 



.. 
Annie Baun Lauridsen (957abl) 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Cc: 

Emne: 

Jan Langekær Lian@langekaer.dk] 
6. maj 2013 13:15 
rolf.elving@swipnet.se; Christer (christer.malmstroem@tele2.se); s.jensen
x@glocalnet.net; mail@birgitmorup.dk; arken@mail.dk 
john@gislesen.dk; John Karlsson (lcd@lcddesign.no); aksel82rasmussen@gmail.com; 
bastue-bredal@comxnet.dk; Chris Daimo (chris.daimo@email.dk); $Civilstyrelsen 
(~57cst) 
Anderungen in den Martinus-Texten 

Fra: Jan Langekær 
Sendt: 6. maj 2013 13:29 
Til: 'Uwe Todt' 
Cc: Soeren Ingemann Larsen; Ruth Olsen; Kurt Christiansen; Flora und Gerard Oude Groen; einarhiorth@me.com· 
Christine Hartenfels (C.Hartenfels@frinas-abbruch.de); Rolf Leize (rolf@leitze.de); aeleerovale@web.de; 
henrvnold@hotmail.com· Henry Nold (fa.nold@web.de); willv@martinus.dk; ikc@oareta.dk; lisel.lind@itne.se· Per Jan 
Neergaard (oerian.neeraaard@amail.com); 'peter@martinus.dk'; 'tlm@post.cypercity.dk'; 
'ingemar.fridell@mhm.lu.se'; 'Aage Hvolby (aaae.hvolbv@teliamail.dk)' 
Emne: SV: Ånderungen in den Martinus-Texten 

Lieber Uwe, +Alle, 

Vielen Dank tur deine sehr wichtige Kommentare unten, uber die Jahrenlangen Rats-Ånderungen in die Martinus 
Originaltexte. Du hast vi:illig recht, auch mit diese, von Rat, gemachte Ånderungen, die selbstverstandlich auch nicht 
in Ordnung sind. Es in sich selbst eine Skandal was die dart alles in Rat machen mit die Martinus Texten. Die 
verstehen, es aber uberhaubt nicht. Es ist jetzt so weit gegangen, dass Willy Johannes Kuiper, der lebenslange 
Ratsvorsitzende, hat gesagt, dass es ist genug eine Paar Satz von den ungeanderte Martinus Originalwerke in Keller 
ins Institut aufbewahrt zu ha ben, tur die zukunftige Forscher/Wissenschafter, und dass die standige laufende 
Ånderung und Modernisierung notwendig ist. 
Er hat auch gesagt, dass die Texte sollen nur AUFBEWAHRT sein, nicht BEWAHRT SEIN. 
Die ganze Fuhrungsgruppe und Unterrichtsgrupe ins Ml hat leider mehr oder wenig dieselbe Meinung. 

Richtig viele Geistesforscher kennen jetzt die Aussagen von Willy Johannes Kuiper und sind sprachlos. 

Herzliche Gru~e 
Jan 

Fra: UweTodt[mailto:uwetodtl@web.del 
Sendt: 6. maj 2013 12:36 
Til: Jan Langekær 
Cc: Soeren Ingemann Larsen; Ruth Olsen; Kurt Christiansen; Flora und Gerard Oude Groen 
Emne: Ånderungen in den Martinus-Texten 

Lieber Jan, 

gestern hatte ich ein Iangeres Gesprach mit Gerard. Dabei kamen wir auch auf die Ånderungen bei 
der Neuherausgabe von Martinus' Werk durch das MI. lch sagte, dass ich Dir, gesagt hatte, dass 
auch die Paginierung und die Sti.icki.iberschriften geandert wurden. Bei den vom Institut neu 
herausgegebenen Banden des Livets Bog beginnt ja jeder Band wieder mit der Seite 1. Diese 
Ånderung hattest Du auch in Deiner letzten Mail auf gefi.ihrt, in der Du geschrieben hattest, was alles 
vom Institut geandert worden ist. In Deiner Zusammenstellung fehlte aber die Ånderung, die das 
Institut mit den Sti.icki.iberschriften vorgenommen hat. Die Sti.icki.iberschriften stehen in den neu 
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Carsten V~del (957cav) 

Fra: " 
Sendt: 
Til: 

Jan Langekær uan@tangekaer.dk] 
12. juni 2013 12:17 
$Civilstyrelsen (957cst) 

,. 

Emne: SV: Anmodning til Civilstyrelsen om kontrolbesøg hos Martinus Instituttet. 

Kære Jacob Frosi, 

Hvordan ser denne anmodning ud. 
Se bl.a. hvad der skives i pressen: www.nvimouls.dk 
Se tidskrift nr. 3 eksempelvis. 
Berlingske Tidende overvejer også at skrive om de ulovlige ændringer 
som Martinus instituttet fortager i Martinus værk. 

Med venlig hilsen 
Jan Langekær 
2015 7811 

Fra: Jan Langekær 
Sendt: 1. maj 2013 22:28 
Til: civilstvrelsentrucivilstvrelsen.dk 
Emne: Anmodning til Civilstyrelsen om kontrolbesøg hos Martinus Instituttet. 

Til Civilretsstyrelsen, 

Att: Jacob Frosi, 

Her er par uddybende begrundelser i opfølgning til min henvendelse af 29. april 2013, om tilsyn, 
undersøgelse og kontrolbesøg hos 
Martinus Instituttet på Frederiksberg, p.g.a. den store uro og mistillid, der i vide kredse hersker 
omkring de 2 fondes forvaltning. 

Jeg afventer stadig din opringning, omkring at få aftalt et hurtigt møde med mig. Det er faktisk ret 
vigtigt at få et møde ret så hurtigt, 
så jeg håber, at du hurtigt kan afsætte tid til et kort møde med mig. 

Hvorom alt er så anmoder jeg hermed Civilretsstyrelsen om at kontrollere, hvorvidt to fonde bliver 
forvalte~ korrekt. 

Det drejer sig om Aktivitetsfonden og Idealfonden hos Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 
Frederiksberg. . 

Grunden til denne henvendelsen er følgende: 

En række åndsforskere og Martinus interesserede har mistanke om, at fondenes 
bestyrelsesmedlemmer har overtrådt både fondenes fundatser 
og de danske love om almennyttige og skattebegunstigede fonde ved at misbruge fondsmidleme. 

Fondsmidleme består hovedsagelig af testamentariske og andre gaver, som er givet med statslige 
tilskud i form af skattebegunstigelse. 

1~/ ~ 
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Carsten V~del (957cav) 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 

Emne: 

Jan Langekær [jan@langekaer.dk] 
13. juni 2013 00:06 
uwetodt1@web.de 
aage.hvolby@teliamail.dk; alice@io.dk; Bob Zauner (infinite808@gmail.com); Bo Boilesen 
(boboilesen@yahoo.dk); benny@nytaspekt.dk; 'søren ingemann !arsen' 
(mail@ingemannlarsen.dk); 'Birgit Morup Madsen' (mail@birgitmorup.dk); Mary 
McGovern (marymcgovern2000@gmail.com); Martinusportal.se 
( contact@martinusportal.se ); mail@dan kvart.dk; christer. malmstroem@tele2.se; 
$Civilstyrelsen (957cst); c.hartenfels@frings-abbruch.de; dianaisabella_83@hotmail.com; 
Danlnfo Messerne, Inge Nielsen (messer@daninfo.dk) 
VS: Martinusinstituttet har nu stævnet "Firkløveret" 

Fra: Gunnar carlsson [mailto:gunnar.carlsson@gmail.com] 
Sendt: 12. June 2013 22:22 
Til: mail@ingemannlarsen.dk 
Cc: Aage Hvolby; aksel kristensen; Aksel Rasmussen; Annette Skov; Birgit Mørup Madsen; Bjarne Rasmussen; Bo 
Boilesen; andreasjan; daimo; Christer Malmstrom; Claus Miller; debbie@debbiechristensen.dk; Dorthe Stromboli; Eirik 
Moen; Ejnar Rasen Hjorth; Erik Bech Olesen; Erling Jan Sørensen; Eva Bastue-Bredal; Frederik Aage Pedersen; 
Gerard Oude Groen; Goran Almqvist; Goran Egevad; Guido Widukind Huppelsberg; Hans Krogsether; Hans Lybecker 
Larsen; Hans Skaarup; Hans Wittendorff; Harald Berglund; Henrik Hedegård; Henry Nold; Ib Frendø; Ina Schultz; 
Ingemar Fridell; Ingolf Plesner; Jan Dupont; Jan Langekær; Jan Schmidt; Jan Nyborg Tarbensen; Jens K. N. 
Petersen; John Gislesen; John R. Karlsen; John Klemens; Johathan Krite; Jørgen Knudsen; Kaare Beck; Kurt 
Christiansen; Lars Hansen; Lisa von Schmalensee Magnusson; Mejbritt Ræbild; Mischa Lim; Morten Julius; nils; Ole 
Therkelsen; Olov Fahlander; Per Bertelsen; Per Bruus-Jensen; Per Jan Neergård; Pia SchlUntz; Poul Garn; prebeno; 
Robert Grunert; Bob Zauner; RolfElving; Ruth Olsen; Solveig Langkilde; Søren Jensen; Søren Kjeldmand Hansen; 
Søren Olsen; Sven-Erik Rævdal; Tadeusz Hynek; Thor Gjorvad; Thorsten Dreijer; Toni Christina Bjerremose; Torben 
Hedegaard; Uwe Todt; Vagn Noach; Willy Kuijper; Ib Norman Larsen; Astrid Pålsson; Mike Sapsworth; Andrew 
Brown; Allan Christensen; Bente Duch Christensen; Ebbe Christensen; Anders Duedal; Poul Dyrholm; Bo Edvinsson; 
Esben Filtenborg; Per Olov Fredriksson; Søren Hahn; Lissi Hansen; Knud Højgaard; Klaus; Tune Laug; Lili; Liesel Lind; 
Henrik Mayoni-Sitarz; Mary McGovern; Zofia Paulin; Harry Rasmussen; Sven Aage Rossen; Ulf Sandstom; Jacob 
Schousen; Esben Visfeldt; Erik Weihrauch 
Emne: Re: Martinusinstituttet har nu stævnet "Firkløveret" 

Kara vånner! 
Eftersom boner tydligen inte har hjalpt hittills får vi intensifiera våra hånvandelser till Forsynen. Samtidigt 
måste vi forsoka hitta lOsningar så att Martinus verk skall fritt eller åtminstone utan profitaspekter finnas 
tillgångliga for alla som vill studera dem utan något mellanled mellan skriftema och det gudomliga 
budskapet. 
Står rådet bakom de tankar som Jan Tarbensen framfort på Facebook ser jag bara en mojlighet till lOsning 
(men hoppas naturligtvis att Forsynen har andra mojligheter). Rådet och Jan går till de åtalade, ber om 
ursåkt for allt besvar de åsarnkat, drar tillbaka stamningen, kommer overens om framtida forfaringssatt nar 
det gal.ler copyrightregler och i basta fall omfamnar varandra. Det skulle visa att det inte ligger prestige eller 
framtida vinster i forsaljning av Martinus skrifter bakom agerandet samt att man satter sig over personliga 
antipatier partema emellan. Ett handlingssatt som ligger helt i linje med vad Jesus och Martinus 
forespråkar. 
Till dem som nu menar att vi fortfarande ar jordmanniskor med allt vad det innebår av primitiviteter som att 
håmnas,att visa att jag har ratten på min sida, jordiskt sett, samt att "jag vet bast" vill jag saga: ar det inte 
rådet och de åtalade som i kraft av sitt stora kunnande om det kornmande månniskorikets moral skulle vara 
mest kompetenta att visa ett sådant himmelskt handlande? Gunnar 
PS. Ett litet råd till dem som tagit parti i denna sak. I stallet for att leta efter och torgfora felaktigheter hos 
"motstandarsidan" - varfor inte soka det positiva hos vederborande, helt i Martinus anda. DS 

2013/6112 Søren Ingemann Larsen <mail@ingemannlarsen.dk> 

1 
l'iJ 3 JUNI 2013 
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Carsten Vedel (957cav) 

Fra: " 
Sendt: 
Til: 
Cc: 

Emne: 

-
Jan Langekær [jan@langekaer.dk] 
13. juni 2013 00:13 
$Civilstyrelsen (957cst) 
ejnarhjorth@me.com; Kurt Christiansen (forfatter@kurt-christiansen.com); Kurt 
Christiansen (forfatter@kurt-christiansen.com); kurt.gramm@telia.com; kosmo
info@olsen.mail.dk; Karin Malling (kmhm@godmail.dk); lissi.laurits@gmail.com; Lightcraft 
Design (lcd@lcddesign.no); Loui Pedersen; Lars Hansen (larsfilip@gmail.com); 'søren 
ingemann larsen' (mail@ingemannlarsen.dk); naturmed@glocalnet.net; nils@nils-h.dk; 
peroue@gmail.com; pia.schluentz@gmail.com; Peter Wraae (peter@wraae.dk); Palle 
Brandt (palle.brandt@pbrevision.dk); 'Rolf Elving' (rolf.elving@swipnet.se); Tadeusz 
Hynek (tadeuszhynek@live.dk); kosmo-info@olsen.mail.dk; Kurt Christiansen 
(forfatter@kurt-christiansen.com) 
VS: Martinusinstituttet har nu stævnet "Firkløveret" 

\" 

I 
I 

Til Jacob Frosli/Civilstyrelsen, 
Kunne du venligst ringe mig op, vedrørende min skrivelse om tilsyn og kontrolbesøg af 1. maj 2013. 
Med venlig hilsen 

Jan Langekær 

2015 7811 

Fra: ingemannlarsen@gmail.com [mailto:ingemannlarsen@gmail.com] På vegne af Søren Ingemann Larsen 
Sendt: 12. June 2013 19:52 
Til: Aage Hvolby; aksel kristensen; Aksel Rasmussen; Annette Skov; Birgit Mørup Madsen; Bjarne Rasmussen; Bo 
Boilesen; andreasjan; daimo; Christer Malmstram; Claus Miller; debbie@debbiechristensen.dk; Dorthe Stromboli; Eirik 
Moen; Ejnar Rosen Hjorth; Erik Bech Olesen; Erling Jan Sørensen; Eva Bastue-Bredal; Frederik Aage Pedersen; 
Gerard Oude Groen; Geran Almqvist; Geran Egevad; Guido Widukind Huppelsberg; Gunnar Carlsson; Hans 
Krogsether; Hans Lybecker Larsen; Hans Skaarup; Hans Wittendorff; Harald Berglund; Henrik Hedegård; Henry Nold; 
Ib Frendø; Ina Schultz; Ingemar Fridell; Ingolf Plesner; Jan Dupont; Jan Langekær; Jan Schmidt; Jan Nyborg 
Tarbensen; Jens K. N. Petersen; John Gislesen; John R. Karlsen; John Klemens; Johathan Krite; Jørgen Knudsen; 
Kaare Beck; Kurt Christiansen; Lars Hansen; Lisa von Schmalensee Magnusson; Mejbritt Ræbild; Mischa Lim; Morten 
Julius; nils; Ole Therkelsen; Olov Fahlander; Per Bertelsen; Per Bruus-Jensen; Per Jan Neergård; Pia SchlUntz; Poul 
Garn; prebeno; Robert Grunert; Bob Zauner; RolfElving; Ruth Olsen; Solveig Langkilde; Søren Jensen; Søren 
Kjeldmand Hansen; Søren Olsen; Sven-Erik Rævdal; Tadeusz Hynek; Thor Gjorvad; Thorsten Dreijer; Toni Christina 
Bjerremose; Torben Hedegaard; Uwe Todt; Vagn Noach; Willy Kuijper; Ib Norman Larsen; Astrid Pålsson; Mike 
Sapsworth; Andrew Brown; Allan Christensen; Bente Duch Christensen; Ebbe Christensen; Anders Duedal; Poul 
Dyrholm; Bo Edvinsson; Esben Filtenborg; Per Olov Fredriksson; Søren Hahn; Lissi Hansen; Knud Højgaard; Klaus; 
Tune Laug; Lili; Liesel Lind; Henrik Mayoni-Sitarz; Mary McGovern; Zofia Paulin; Harry Rasmussen; Sven Aage 
Rossen; Ulf Sandstom; Jacob Schousen; Esben Visfeldt; Erik Weihrauch 
Emne: Martinusinstituttet har nu stævnet "Firkløveret" 

(Nedenstående tekst findes også på htto://martinus-webcenter.dk/mi-staevner.html) 

Nu foreligger de officielle stævninger, og Ml gør således nu alvor af - for velmenende og 
godtroende gavegiveres midler - at retsforfølge de mennesker, der forsøger at få Martinus' 
testamente overholdt, således at det originale uændrede værk kan blive let tilgængeligt for så 
mange som muligt - herunder ikke mindst for de lige nævnte gavegivere - både elektronisk og i 
bogform, hvilket Ml som bekendt har ønsket i nogle tilfælde helt at hindre og i andre tilfælde på 
unødvendig måde at besværliggøre. 

Som enhver let har kunnet erfare, har rådet selv, herunder rådsformanden Willy Kuijper, i denne 
sag barrikaderet sig bag dyre advokater i tavs magtarrogance. Rådet og Willy Kuijper har nægtet 
at indgå i nogen form for dialog med alle de venner af Sagen, som direkte har henvendt sig med 
konkrete spørgsmål. Disse mennesker, hvoraf mange sikkert har doneret penge til Sagen, er 
blevet mødt med en lukket dør. 

Det nærmeste man kommer en "dialog" med Ml synes at være Jan Tarbensen, som på det 

13/&-I? 
Civilstyrelsen j.nr. 
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Carsten Vedel (957cav) 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Kære Alle, 

Jan Langekær [jan@langekaer.dk] 
24. juni 2013 23:04 
'søren ingemann larsen' (mail@ingemannlarsen.dk) 
ingridholck@gmail.com; toni.b@ofir.dk; Tadeusz Hynek (tadeuszhynek@live.dk); kosmo
info@olsen.mail.dk; Kurt Christiansen (forfatter@kurt-christiansen.com); Arken 
(arken@mail.dk); pia.schluentz@gmail.com; 'Birgit Morup Madsen' 
(mail@birgitmorup.dk); uwetodt1@web.de; ejnarhjorth@me.com; Lightcraft Design 
(lcd@lcddesign.no); naturmed@glocalnet.net; christer.malmstroem@tele2.se; flora17 
@planet.ni; hannelh@hannelh.dk; hansskaarup@gmail.com; js2701@gmail.com; 
nils@nils-h.dk; lissi.laurits@gmail.com; 'Rolf Elving' (rolf.elving@swipnet.se); 'Søren 
Jensen' (s.jensen-x@glocalnet.net); Aksel Rasmussen (aksel.rasmussen@youmail.dk); 
Bo Boilesen (boboilesen@yahoo.dk); Bob Zauner (infinite808@gmail.com); 
$Civilstyrelsen (957cst); dianaisabella_83@hotmail.com; Claus Miller 
( claus _ miller@hotmail.com); debbie@debbiechristensen.dk; hanslybecker@hotmail.com; 
skov@webspeed.dk; skh@skh.dk; hans.krogsether@gmail.com; kosmo-
info@olsen. mail .dk 
Sagen i Sagen 
Fakta om sagen i Sagen endelig version.doc 

Til almindelig information om Sagen i Sagen anlagt af Martinus Instituttet 

Kærlig hilsen 
Jan Langekær 
2015 7811 

PS: Retssager- må man det? Undersøg selv hvad Martinus mener om dette. 
Se bl.a. www.martinus-webcenter.dk 
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Carsten Vedel (957cav) 

Fra: ., 
Sendt: " 
Til: 
Cc: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Fra: Jan Langekær 
Sendt: 26. juni 2013 17:24 

Jan Langekær uan@langekaer.dk] 
26. juni 2013 17:24 
hannelh@hannelh.dk 
js2701@gmail.com; nils@nils-h.dk; hansskaarup@gmail.com; 
hanslybecker@hotmail.com; hans.krogsether@gmail.com; Harald Berglund 
(harald.berglund@comhem.se); benjakenya@gmail.com; dianaisabella_83@hotmail.com; 
$Civilstyrelsen (957cst); debbie@debbiechristensen.dk; Claus Miller 
(claus_miller@hotmail.com); ejnarhjorth@me.com; flora1?@planet.ni; 
grethe.bergstroem@stofanet.dk 
VS: Ml har idag afvist retsmægling og protestesteret mod svarskriftforlængelse 
Fakta om sagen i Sagen endelig version.doc 

Til: Aksel Rasmussen (aksel.rasmussen@voumail.dk) 
Emne: VS: MI har idag afvist retsmægling og protestesteret mod svarskriftforlængelse 

Fra: Jan Langekær 
Sendt: 26. juni 2013 17:24 
Til: uwetodtl@web.de 
Cc: kosmo-info@olsen.mail.dk; 'søren ingemann larsen' (mail@inaemannlarsen.dk); Kurt Christiansen 
(forfatter@kurt-christiansen.com); Lightcraft Design (lcd@lcddesian.no ); christer.malmstroem@tele2.se; 'Rolf Elving' 
(rolf.elvina@swionet.se); Arken (arken@mail.dk); 'Søren Jensen' (s.iensen-x@alocalnet.net); flora17@olanet.nl; 
einarhiorth@me.com; meibritt@det-tredie-testamente.dk· helsebrixen@vahoo.dk; iohn@aislesen.dk; Bob Zauner 
(infinite808@amail.com); Bob Zauner (infinite808@amail.com); inaridholck@amail.com· oia.schluentz@amail.com 
Emne: MI har idag afvist retsmægling og protestesteret mod svarskriftforlængelse 

Lieber Uwe, 

Arn 25. Juni 2013 hat Ml eine sogenannte Rechtsverlittlung ganz abgelehnt und auch 
gegen eine Antwortsschriftsverlangerung protestiert. Ml will Uberhaubt nicht mit uns reden. 

Die Geistvissenschaftsverlag (Åndsvidenskabsforlaget) hat immer noch nicht das Klageschift erhalten. 
Das An lage Brief kannst du gerne i.ibersetzen, und an alle deutschen rundsenden. 
flo 
sk 

Herzliche GrUBe 
Jan 
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'Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Jan Langekær [jan@langekaer.dk] 
3. juli 2013 15:30 
Kurt Christiansen (forfatter@kurt-christiansen.com); 'søren ingemann larsen' 
(mail@ingemannlarsen.dk); kosmo-info@olsen.mail.dk; c.hartenfels@frings-abbruch.de; 
$Civilstyrelsen (957cst) 
VS: Klage des Martinus Instituts 

Vedhæftede filer: 130627 Fakten uber die Entwicklung der Sache - deutsch.doc 

Fra: Uwe Todt [mailto:uwetodtl@web.de l 
Sendt: 29. June 2013 19: 12 
Til: Uwe Todt 
Emne: Klage des Martinus Instituts 

Liebe Martinusfreunde, 

· Im Marz dieses Jahres informierte ich Euch iiber die Klageandrohung des Martinus Instituts 
gegeniiber Søren Ingemann Larsen, Ruth Olsen, Jan Langekær und Kurt Christiansen. 

Arn 12. Juni verschickte nunmehr das Amtsgericht Kopenhagen im Namen des Martinus Instituts die 
Klage gegen die oben Genannten. Es hot an, ein Schlichtungsverfahren abzuhalten, was die 
Angeklagten akzeptierten, aber am 25. Juni vom Martinus Institut abgelehnt wurde. 

Von den vier Verklagten und ihrem Freundeskreis wurde eine Dokumentation der Ereignisse 
zusammengestellt, die zu dieser bedauerlichen Entwicklung gefiihrt haben. Diese Dokumentation 
habe ich ins Deutsche ilbersetzt und an diesen Brief angehangt. 

Mit herzlichen Griil3en 
Uwe Todt 

.:,~ 08- '(/c-/2.:ZI ~--
Civilstyrelsen j.nr. · / 



Das Martinus Institut prozessiert gegen die Veroffentlichung des unverånderten 
Originalwerkes von Martinus und die freie Ausbreitung der Geisteswissenschaft . 

Das Martinus Institut (Ml) gibt redigierte Ausgaben des Werkes von Martinus mit nicht von Martinus genehmigten 
Anderungen heraus, womit man gegen sein Testament verstoj3t. Das Ml nimmt laufend Anderungen in den Texten 
vor. Ferner wurde der Name "Det Tredie Testamente" in "Det Tredje Testamente "geiindert (tredje=dritteUT.) 
Auj3erdem ist die fortlaufende Paginierung in seinem Hauptwerk LIVETS BOG I - VII veriindert worden, indem 
}eder Band wieder mit der Seite I beginnt. Man hat die Schrifttype geiindert, die Stiicknummerierung weggelassen 
und einen breiten Rand gemacht, in den man die Stiickiiberschriften eingefiigt hat. Martinus entschied, die 
Stiickiiberschrijien gesammelt ais lnhaltsverzeichnis an das Ende desBuches zu setzen. Man hat es aber besser 
gefunden, das in den redigierten Ausgaben zu iindern. Die besprochenen Artikel und offenen Briefe konnen 
gefunden werden unter: 

http://martinus-webcenter.dk/debat.html und www.martinus-webcenter.dk/mi-retssae:.html 

1992 Der Rat beschlieBt einstimmig, das Werk von Martinus entsprechend der modernen Rechtsschreibung zu 
aktualisieren (in Danemark gab es nach dem Krieg eine Rechtschreibreform, in der insbesondere die 
Kleinschreibung eingeflihrt und das aa durch å ersetzt wurde UT). 

1998 Søren Ingemann, der sprachlich ausgebildeter Philologe ist, wird sich liber den Beschluss klar. Er macht die 
Leute des MI darauf aufmerksam, dass Martinus ganz unzweideutig wlinschte, dass sein Werk unverandert 
bleiben soll. 

2000 Ingrid Okkels (ca. 90) zitiert Martinus daftir, gesagt zu haben: "wenn man seine veraltete Sprache nicht 
verstehen kann, dann muss man altes Danisch lernen". Sie unterstlitzt Søren Ingemann. 

2001 Søren Ingemann nimmt Kontakt mit Henrik Hedegård (Ratsmitglied) auf. Einjahrelanger 
Meinungsaustausch - sowohl mlindlich ais auch schriftlich - liber die Notwendigkeit, das Werk ohne 
Ånderungen herauszugeben, beginnt. 

200 I Søren Ingemann scannt die Manuskripte LIVETS BOG I - VII fur das MI ein. 
2001 Der Rat ladt Søren Ingemann in die Sprachgruppe ein. Søren sagt ja, stellt aber die Bedingung, dass das 

Werk unverandert bleibt. Deshalb wird die Einladung zurlickgezogen. 
2001 Die Stiftung "Tredje Testamentet" in Goteborg I RolfElving und Roger Algehov beginnt die schwedische 

Webseite htto://www.tred_ietestamentet.se. In Zusammenarabeit mit Jan Langekær beginnt im Jahr 2003 ein 
Informationsprojekt mit Ausstellungen. Bis jetzt wurden mehr ais I 00 Ausstellungen durchgefuhrt. Das 
schwedische Forum wird eingerichtet. 

2002 Das MI beginnt den Verkauf des LIVETS BOG I mit Ånderungen, die Martinus nicht genehmigt hat. Das 
Problem ist, dass Ånderungen nicht dokumentiert sind und heute keiner wirklich weiB, was Martinus 
geschrieben hat und was die Beschaftigten im MI in seine Blicher geschrieben haben. 

2002 Der Rat beschlieBt die "Rechtschreibungsanleitung fur das Werk von Martinus". Das bedeutet z. B., das "Det 
Tredie Testamente" nicht mehr mit i (Tredie) geschrieben wird, sondem mitj (Tredje) berichtigt wird. Ober 
die vom Rat durchgefuhrten Ånderungen beginnt ein Unmut. 

2003 Jan Langekær mochte Ausstellungen durchftihren und braucht daftir kurze Symbolerklarungen. Das MI ist 
nicht von der Idee der Ausstellungen begeistert und lehnt es ab, Symbolerklarungen zu schreiben. Darum 
nimmt Jan Kontakt mit Rolf Elving und Søren Jensen in Schweden auf, die beginnen, das Material zu 
erstellen. 

2003 Das schwedische LIVETS BOG I - VII wird von Jonathan Krite ins Netz gestellt. Das MI akkzeptiert das 
unter der Bedingung, dass es nicht auf einer privaten Webseite erscheint. Der "Varldsbilds Forlag" 
libernimmt sie. ' 

2004 Von Jan Langekær wird der Fond "Det Tredie Testamente" in Brøndbyøster gestiftet. Zusammenarbeit mit 
der Stiftung "Tredje Testamentet" in Goteborg I RolfE\ving und Roger Algehov, um Ausstellungen zu 
machen. Das Ausstellungsmaterial wird intensiviert. Alle arbeiten unbezahlt und ohne Gewinn. 

2004 In Martinus' Namen gibt das Institut das Buch "Den intellektualiserede Kristendom" (DIK) ais Teil des 
Dritten Testaments heraus. Die Texte zum Buch, mit dem Martinus niemals fertig wurde, sind von Ole 
Therkelsen zusammengestellt und redigiert worden. Es war gegen Martinus' Wunsch, dass nach seinem 
Hinscheiden neue Blicher in seinem Namen heraussgegeben werden. Die Herausgabe ruft eine jahrelange 
Debatte bzgl. der Richtigkeit der Herausgabe der hinterlassenen Schriften durch das MI hervor. 

2005 Der Rat ladt Søren Ingemann zu einem Treffen ein, weil er Jan Langekær eine digitale Kopieder 
Manuskripte geschenkt hatte. Søren fordert den Rat auf, alle Martinusblicher und Manurskripte zu freiem 
Herunterladen ins Internet einzustellen. 

2005 Das Institut verkauftjetzt die geanderte, redigierte Ausgabe des Werkes ais authentisches Original, und die 
originalen unveranderten Blicher sind nicht mehr zu bekommen. Man beginnt zu verstehen, dass das 
Testament von Martinus verletzt wird. 

2005 Viele mischen sich jetzt in die Debatte, u.a. Tage Buch, Jan Langekær und Søren Jensen. 



2006 Der Rat ladt Søren Ingemann zu einem Treffen ein. Er bringt vor, dass das MI die Pflicht hat, eine 
unveriinderte Version des Werkes herauszugeben, zumindestens der Erstausgabe. Das MI lehnt diesen 
V.orschlag ab und weist auf die antiquarischen Ausgaben im Schlie/3fach im Kelter hin, womit nach Meinung 
des MI die Verpflichtung "die Texte, wie sie von Martinus' Hand vorliegen, unveriindert zu bewahren" 
(Satzung des Martinus Instituts) gut erfiillt wird. 

2007 Das MI hat eine digitale CD mit alten Blichern von Martinus erstellt, hierunter die geiinderten Blicher, aber 
nur zur internen Ausleihe und nur fur privilegierte Personen. Das veranlasst Søren Ingemann, mit dem 
Einscannen der Erstausgaben zu beginnen, weil er meint, dass die originalen, von Martinus gutgehei/3enen 
Blicher zugiinglich sein sollen. Zuniichst einmal fur den privaten Gebrauch, aber - mit der weiteren 
Entwicklung- ais Grundlage fur den Beginn der Webseite www.martinus-media.dk, wo sie der 
Offentlichkeit zugiinglich bleiben. 

2007 Vom Fond "Det Tredie Testamente" und Jan Langekær wird die Ausstellung "Der rote Faden" in Sindal 
arrangiert. Bei martinus-on-tour.info wird der erste auf Tonband aufgezeichnete Vortrag von Martinus 
eingestellt. Allmiihlich werden es insgesamt 77 Bandaufzeichnungen. 

2007 Es erscheinen zwei Diskussionsartikel in "Den ny Verdensimpuls" (DNV) (Der neue Weltimpuls) inwieweit 
das Vorwort in der Neuausgabe des LIVETS BOG I-VII irrefuhrt zu glauben, das MI habe die von Martinus 
gebilligten Ausgaberichtlinien eingehalten. 

2007 Tage Buch (97) sagt in einem Videointerview, dass es sich einem Verbrechen gegenliber Martinus niihert, die 
redigierten und geiinderten Blicher herauszugeben. 

2008 Die nicht von Martinus autorisierte Ausgabe von "Den intellektualiserede kristendom" teilt die Gemliter. Die 
Debatte ilber den neuen Begriff"OX" eskaliert. Viele andere ais das Viererkleeblatt (die vier vom MI 
verklagten PersonenUT) beteiligen sich an der Debatte liber Ånderungen. 

2008 Alle Erstausgaben des Werkes von Martinus, die von Martinus gebilligt wurden sowie die Manuskripte 
werden zum freien Herunterladen auf der Webseite www.martinus-media.dk eingestellt. Die Besitzer sind 
Søren Ingemann Larsen, Thorsten Dreijer und Kurt Christiansen. Das geschieht funf Jahre nachdem die 
schwedische Ausgabe ins Netz gestellt worden war. 

2008 Treffen mit dem Rat auf Initiative von Rolf Elving wegen der Ausstellungen und des Urheberrechts. Man 
einigt sich, dass alten Symbolwiedergaben das Copyrightdes Martinus Instituts hinzugeftigt wird. 

2009 Im Februar schreibt der Rat im Informationsbrief: "Wir mochten also gerne klarstellen, dass das Copyright 
fur das MI keine Geldfrage ist. Es ist eine Frage des Schutzes und der Qualitiitssicherung des Werles "Das 
Dritte Testamt". 

2009 Trotzdem fordert der Rat in einem Brief und in einem Newsletter im Juni die Besitzer der Webseite 
www.martinus-media.dk auf, das Zugiinglichmachen der originalen, unveriinderten Erstausgaben zu stoppen. 

2009 Darum ladt Martinus-media den Rat zu einem Treffen liber den Konflikt ein. Der Rat lehnt aber ab. 
2009 Das Martinus Institut und martinus.dk folgen der martinus-media.dk und stellen die redigierten Ausgaben 

vom LIVETS BOG II und LIVETS BOG IV - VII mitsamt den Manuskripten ins Netz, doch nicht zum 
freien Herunterladen. Spiiter folgen die Erstausgaben mit der Bezeichnung "die historischen Texte". 

2009 Kurt Christiansen gibt seine Kopie des unvollendeten Martinusmanuskripts des Buches "Das Dritte Testamt'' 
in einer Faksimileausgabe heraus. Das Manuskript liegt dem Buch "Den intellektualiserede Kristendom" 
zugrunde. Die Absicht ist, zur Diskussion beizutragen, die durch die Herausgabe des DIK entstanden ist. Er 
erhiilt keinen Zugang, um es mit dem Exemplar des MI zu vergleichen, gibt es aber trotzdem heraus und stellt 
dar, warum er meint, dass es das echte ist. 

2009 Der Rat versendet zwei Publikationen, indenener dokumentiert, dass es sich nicht um Martinus' Manuskript 
zu dem Buch "Det Tredie Testamt" handelt, sondern um eine von Per Thorell erstellte Reinschrift. 

2009 Die Situation istjetzt die, dass an Martinus interessierte Geistesforscher die Erstausgaben frei von martinus
media.dk herunterladen und die Vortriige frei horen konnen. Sie konnen aber noch nicht "die echte Ware" 
kaufen. Das MI verkauft nur die redigierten Ausgaben, die nach Martinus' Hinscheiden geiindert wurden. 

2010 In Zusammenarbeit mit Søren Ingemann, Ruth Olsen und Jan Langekær gibt der Geisteswissenschaftliche 
Verlag/Kurt Christiansen die Erstausgaben von Martinus' LIVETS BOG I - VII heruas. Spiiter folgen die 
kleineren Blicher und der Rest des Werkes. Private Sponsoren machenes moglich, sie zum Selbstkostenpreis 
zu verkaufen. 

2010 Ruth Olsen, DNV, schreibt an das MI und bietet eine Zusammenarbeit zum Verkauf an. Sie verehrt dem 
Institut drei Siitze der Erstausgabe des LIVETS BOG I - VII. Der Rat lehnt die Zusammenarbeit ab. 

20 I 0 Arn 12.2. schickt der Rat eine schriftliche Androhung eines Prozesses an den Geisteswissenschaftlichen 
Verlag!Kurt Christiansen falls der Verkauf der Erstausgaben nicht eingestellt wird. Arn 13.2.2010 antwortet 
Kurt ablehnend. 

2010 Der Rat verschickt "Informationen" und fordert auf, keine Wiederabdrucke der Erstausgaben zu kaufen. 
Diese werden "Piratenkopien" genannt, obwohl sie keine Kopien von Blichern sind, die das Institut selbst 
herausgibt. 

20 I 0 Arn 15 .12. schreibt der Rat wieder an den Geisteswissenschaftlichen Verlag!Kurt Christiansen bzgl. der 
Herausgabe der kleineren Blicher. 



2011 Kurt Christiansen antwortet am 6.1., dass das Copyright nicht angetastet wird, da er nur "echte Ware" 
herausgibt und ladt den Rat zu einem Treffen iiber den Konflikt ein, was der Rat ablehnt. 

2011 Jao Langekær stiftet die "LIVETS SKOLE i åndsvidenskab" (Lebensschule in Geisteswissenschaft) in 
Brøndbyøster. Ruth Olsen beginnt die Erstausgaben in ihrer "Bogbiksen" (Biicherbude) sowie auf 
Ausstellungen und Messen zu verkaufen. 

2013 Arn 13. Marz sendet der Rat den Entwurf einer Klage wegen Bruch des Urheberrechts samt einem 
Vergleichsangebot an das "Viererkleeblatt" Ruth, Jan, Søren und Kurt. Dieses enthalt eine Strafe von ca. 
700.00 dkr. plus Zinsen samt einer Beschlagnahme und vermutlich Vernichtung der unveranderten 
Erstausgaben des unveranderten Originalwerks. AuBerdem wird verlangt, die Internetseiten zu schlieBen, und 
der allgemeinen Schul- und Informationsarbeit iiber Martinus' Werk werden groBe Hindernisse in den Weg 
gelegt. Arn 2.4.2013 bringt das Viererkleeblatt sein endgiiltiges Vergleichsangebot vor. Arn 24.4.2013 
veroffentlicht der Rat seine Antwort "Verlangerung der Frist zur Annahme des Vergleichsangebots" bei 
martins.dk. Arn 29 .4. 2013 wiederholt das Viererkleeblatt/Kurt Christiansen das Vergleichsangebot. 

2013 Von Marz 2013 bis heute warnen vie le hundert Geistesforscher aus dem In- und Ausland das MI kraftig und 
eindringlich davor, zu versuchen Prozesse zu flihren, etwas was Martinusd ais Moglichkeit immer wieder 
abgelehnt hat. 

2013 Arn 01.05.2013 erklart der Ratsvorsitzende des MI Willy Johannes Kuijper, dass das MI nur einige einzelne 
Satze der Originalbiicher im Ketles des MI aufheben soli und ansonsten die laufende Modernisierung von 
Martinus' Werk- Das Dritte Testament - fortsetzen kann. 

2013 Arn 12.06.2013 verschickt das Amtsgericht Kopenhagen im Namen des Martinus Instituts die Klage gegen 
das Viererkleeblatt. Hiermit ist der Rechtsstreit eine Realitat. 

2013 Das Amtsgericht Kopenhagen bietet an, ein Schlichtungstreffen abzuhalten. Das Angebot wird von dem 
Viererkleeblatt akzeptiert. 

2013 Arn 25.06 2013 weist das MI das Schlichtungstreffen zuriick und protestiert dagegen, dass dem 
Viererkleeblatt eine Aufschiebung der Einreichung der Klageerwiderung bewilligt wurde. 

Geschrieben am 26.06.2013 von mehreren, die den Verlauf der Sache kennen. 

Aus dem Danischen iibersetzt von Uwe Todt. 



Martinus Institut anlægger retssag mod tilgængeliggøreisen 
af Martinus' originale uændrede værk og åndsvidenskabens fri udbredelse 

Martinus Institut (Ml) udgiver redigerede udgaver af Martinus værk med ændringer, som ikke er godkendt af 
Martinus selv, hvorved man krænker hans testamente. MI laver løbende ændringer i teksten og ydermere er navnet 
"D~t Tredie Testamente" blevet ændret til "Det Tredje Testamente". Desuden er den fortløbende paginering i 
hovedværket LIVETS BOG I - VI/forandret ved, at hvert bind begynder med side 1. Man har ændret skrifttypen og 
udeladt styknummereringen og lavet en bred margin, hvor man har indsat stykoverskrifterne. Martinus valgte at 
sætte stykoverskrifterne samlet bag i bogen som indholdsfortegnelse, men det har man fundet bedst at ændre i de 
redigerede udgaver. Omtalte artikler og åbne breve kan findes på: 
htto:l/martinus-webcenter.dk/debat.html og www.martinus-webcenter.dk/mi-retssa2.html 

1992 Rådet beslutter enstemmigt at opdatere Martinus værker til moderne retskrivning. 
1998 Søren Ingemann, som er sproguddannet og filolog, bliver klar over beslutningen. Han gør folk på MI 

opmærksom på, at Martinus helt utvetydigt ønskede at hans værk skal forblive uændret. 
2000 Ingrid Okkels, (ca. 90 år), citerer Martinus for at have sagt, at "hvis folk ikke kunne forstå hans gammeldags 

sprog, så måtte man lære gammelt dansk". Hun støtter Søren Ingemann. 
2001 Søren Ingemann tager kontakt med Henrik Hedegård (Rådet). En årelang meningsudveksling- både mundtlig 

og skriftlig - om nødvendigheden af, at værkerne udgives uden ændringer, tager sin begyndelse. 
2001 Søren Ingemann indskanner manuskripterne LIVETS BOG I - VII for Ml. 
2001 Rådet inviterer Søren Ingemann ind i sproggruppen. Søren siger ja, men stiller den betingelse, at værket 

forbliver uændret. Så invitationen bliver trukket tilbage. 
2001 Stiftelsen Tredje Testamentet i Goteborg I Rolf Elving og Roger Algehov starter den svenske hjemmeside: 

http://www.tredjetestamentet.se. I samarbejde med Jan Langekær starter de i 2003 et informationsprojekt 
med udstillinger. Til dags dato er der afholdt flere end 100 udstillinger. Det svenske debatforum etableres. 

2002 MI påbegynder salget af LIVETS BOG I med ændringer, som Martinus ikke har godkendt. Problemet er, at 
ændringer ikke er dokumenterede, og ingen ved i virkeligheden i dag, hvad Martinus har skrevet, og hvad de 
ansatte hos MI har skrevet i hans bøger. 

2002 Rådet vedtager sproggruppens "Retskrivningsvejledning for Martinus værker". Det betyder f.eks, at Det 
Tredie Testamente ikke mere skrives med i (Tredie) men rettes tilj (Tredje). Der begynder at komme murren 
i krogene over ændringerne iværksat af Rådet. 

2003 Jan Langekær har behov for symbolforklaringer til sine udstillinger. Han tager kontakt til Rolf Elving og 
Søren Jensen i Sverige, som går i gang med at lave materialet, da MI afviser at lave det. MI er ikke 
begejstrede for ideen med udstillinger. 

2003 Den svenske LIVETS BOG I - VII bliver lagt på nettet af Jonathan Krite. MI accepterer det på betingelse af, 
at den ikke ligger på en privat hjemmeside. Varldsbilds Forlag overtager den. 

2004 "Fonden Det Tredie Testamente" i Brøndbyøster stiftes af Jan Langekær. Samarbejdet med Stiftelsen Tredje 
Testamentet i Goteborg I Rolf Elving og Roger Algehov om at lave udstillinger og udstillingsmateriale 
intensiveres. Alt arbejde er ulønnet og non-profit. 

2004 Instituttet udgiver "Den intellektualiserede kristendom" (DIK) i Martinus' navn, som en del af Det Tredie 
Testamente. Teksterne til bogen, som Martinus aldrig blev færdig med, er samlet og redigeret af Ole 
Therkelsen. Det var imod Martinus ønske, at nye bøger i hans navn skulle udgives efter hans bortgang. 
Udgivelsen afføder en årelang debat angående rigtigheden af MI's udgivelser af de efterladte skrifter. 

2005 Rådet inviterer Søren Ingemann til møde, fordi han har foræret en digital kopi af manuskripterne til Jan 
Langekær. Søren opfordrer Rådet til at lægge alle Martinus bøger og manuskripter ud til fri download. Det 
afviser Rådet. 

2005 Instituttet sælger nu den ændrede, redigerede udgave af værket, som en autentisk original, og de originale 
uændrede bøger kan ikke fås mere. Det begynder at gå op for folk, at Martinus' testamente er blevet krænket. 

2005 Mange blander sig nu i debatten, bl.a. Tage Buch, Jan Langekær og Søren Jensen. 
2006 Rådet inviterer Søren Ingemann til møde. Han fremfører, at MI har pligt til at udgive en uændret version af 

værket, allerhelst førsteudgaven. MI afviser hans forslag og henviser til de antikvariske udgaver i boksen i 
kælderen, som MI mener fint opfylder forpligtelsen om "at bevare teksterne uændrede, som de foreligger fra 
Martinus hånd" (Love for Martinus Institut). 

2007 MI har fremstillet en CD med alle Martinus bøger digitalt, heriblandt de ændrede bøger, men kun til internt 
udlån, og for privilegerede personer. Dette får Søren Ingemann til at gå i gang med at indskanne 
førsteudgaverne, da han mener, at de originale af Marinus godkendte bøger, skal være tilgængelige. I første 
omgang til privat brug, men - som tingene udvikler sig - som grundlag for starten af hjemmesiden 
www.martinus-media.dk., hvor de bliver tilgængelige for offentligheden. 

2007 Udstillingen "Den røde tråd" i Sindal arrangeres af Fonden Det Tredie Testamente og Jan Langekær. På 
martinus-on-tour.info lægges de første Martinus båndforedrag ud. Efterhånden i alt 77 bånd. 

2007 To debatartikler i Den ny Verdensimpuls (DNV) om, hvorvidt forordet i den nye udgave af LIVETS BOG I -
VII vildleder folk til at tro, at MI har overholdt de af Martinus godkendte retningslinjer for udgivelser. 



2007 Tage Buch (97 år) udtaler i videointerview, at det nænner sig en forbrydelse imod Martinus at udgive de 
redigerede og ændrede bøger. 

2008 Den ikke af Martinus autoriserede udgivelse af "Den intellektualiserede kristendom" deler vandene. Debatten 
om det nye begreb "OX" eskalerer, og mange andre end firkløveret er med i debatten om ændringerne. 

2008 Alle Martinus' værker i førsteudgaven samt manuskriptet lægges ud til fri download (dec) på hjemmesiden: 
• www.martinus-media.dk. Ejerne er: Søren Ingemann Larsen, Thorsten Dreijer og Kurt Christiansen. Det er 5 

år senere end den svenske udgave blev lagt på nettet. 
2008 Møde med Rådet på initiativ af Rolf Elving angående udstillinger og copyright. Man enes om, at alle 

gengivelser af symbolerne skal påføres copyright Martinus Institut. 
2009 Rådet skriver i informationsbrevet i februar: "Vi vil således gerne gøre det klart, at copyrighten ikke er et 

pengespørgsmål for MI. Det er et spørgsmål om beskyttelse og kvalitetssikring af "Det Tredje Testamente". 
2009 På trods af dette opfordrer Rådet i et brev og i et Nyhedsbrev i juni ejerne af www.martinus-media.dk til at 

stoppe tilgængeliggøreisen af de originale, uændrede førsteudgaver. 
2009 Derfor inviterer Martinus-media Rådet til møde om konflikten, men Rådet afslår. 
2009 MI og martinus.dk går i martinus-media.dk's fodspor og lægger de redigerede udgaver af LIVETS BOG I -

II og LIVETS BOG IV - VII samt manuskriptet ud på nettet. Dog ikke til fri download, senere følger 
førsteudgaverne, som får betegnelsen "de historiske tekster". 

2009 Kurt Christiansen udgiver sin kopi af det ufuldendte Martinus-manuskript til bogen "Det Tredie Testamente" 
i en faksimileudgave. Manuskriptet ligger til grund for "Den Intellektualiserede Kristendom", og formålet er 
at bidrage til den debat, som er opstået på grund af udgivelsen af DIK. Han kan ikke få adgang til at 
sammenligne det med MI's eksemplar, men udgiver det alligevel i god tro og gør rede for, hvorfor han mener, 
at det er ægte. 

2009 Rådet udsender to publikationer, i hvilke det dokumenterer, at det ikke er Martinus manuskript til Det Tredie 
Testamente, men en renskrivning lavet af Per Thore!!. 

2009 Situationen er nu den, at Martinus-interesserede åndsforskere kan downloade førsteudgaverne frit på 
martinus-media.dk og lytte frit til foredragene. Men de kan endnu ikke købe "den ægte vare". MI sælger kun 
de redigerede udgaver, som er ændret efter Martinus bortgang. 

20 I 0 Åndsvidenskabsforlaget/Kurt Christiansen udgiver Martinus LIVETS BOG I - VII i førsteudgaven i 
samarbejde med Søren Ingemann, Ruth Olsen og Jan Langekær. Senere følger småbøger og resten af værket. 
Private sponsorer gør det muligt at sælge dem til kostprisen. 

2010 Ruth Olsen, DNV, skriver til MI og tilbyder samarbejde om salget. Hun forærer Instituttet 3 sæt af LIVETS 
BOG I - VII i førsteudgaven. Rådet afslår samarbejdet. 

2010 Rådet sender 12.2. en skriftlig trussel om retssag til Ånd videnskabforlaget/Kurt Christiansen, såfremt salget 
af førsteudgaverne ikke stopper. Kurt svarer afvisende 13.2.2010. 

20 I 0 Rådet udsender "Information" og opfordrer til, at ingen køber genoptryk af førsteudgaverne. Disse benævnes 
"piratkopier", selvom de ikke er kopi af bøger Instituttet selv udgiver. 

20 I 0 Rådet skriver igen til Åndsvidenskabsforlaget/Kurt 15.12 ang. udgivelse af småbøgerne. 
2011 Kurt Christiansen svarer 6.1., at copyrighten ikke er antastet, da han kun udgiver "ægte varer", og han 

inviterer Rådet til et møde om konflikten, hvilket Rådet afslår. 
2011 Jan Langekær stifter "LIVEST SKOLE i åndsvidenskab" i Brøndbyøster. Ruth Olsen begynder at sælge 

førsteudgaverne i "Bogbiksen" og på udstillinger og messer. 
2013 Den 13. marts sender Rådet udkast til stævning for brud på copyrighten sammen med et forligstilbud til 

"firkløveret" Ruth, Jan, Søren og Kurt. Dette indebærer en straf på ca. kr. 700.000 plus renter samt 
beslaglæggelse og formodentlig destruktion af de uændrede førsteudgaver af Martinus originale, 
uændrede værk. Ydermere stilles der krav om lukning af internetsider, og der lægges store hindringer 
i vejen for almindeligt skole- og informationsarbejde om Martinus' værk. Den 2.4.2013. Firkløveret 
fremsætter deres definitive forligstilbud. Den 24.4.2013. Rådet publicerer sit svar "Forlængelse af frist for 
accept af forligstilbud" på martinus.dk. Den 29.4.2013. Firkløveret/Kurt Christiansen gentager 
forligstilbuddet. 

2013 Fra marts 2013 til d.d. mange hundrede åndsforsker fra ind- og udland advarer kraftigt og indtrængende MI 
mod at prøve på at føre retssager, noget Martinus gang på gang har afvist som en mulighed. 

2013 Den 1.05.2013. Rådsformanden for MI Willy Johannes Kuijper oplyser, at MI blot skal OP-bevare nogle 
enkelte sæt af de originale bøger i kælderen hos MI, og ellers kan fortsætte den løbende modernisering af 
Martinus' værk - Det Tredie Testamente. 

2013 Den 12.06.2013 sender Københavns Byret stævningen på vegne af Martinus Instituttet mod firkløveret. 
Hermed er retssagen er en realitet. 

2013 Københavns Byret tilbyder at afholde et retsmæglingsmøde. Tilbuddet er accepteret af firkløveret. 
2013 Den 25.06.2013: MI afviser retsmæglingsmøde og protesterer mod, at firkløveret får bevilget 

udsættelse af indlevering af svarskrift på stævningen. 

Skrevet den 26.06.2013 af flere, som kender til sagens forløb. 



Fakta om sagen i Sagen 

. Martinus Institut (Ml) udgiver redigerede udgaver af Martinus værk med ændringer, som ikke er godkendt af 
Martinus selv, hvorved man krænker hans testamente. Ml laver løbende ændringer i teksten og ydermere er navnet 
"Det Tredie Testamente" blevet ændret til "Det Tredje Testamente". Desuden er den fortløbende paginering i 
hovedværket LIVETS BOG I - VII forandret ved, at hvert bind begynder med side I. Man har ændret skrifttypen og 
udeladt styknummereringen og lavet en bred margin, hvor man har indsat stykoverskrifterne. Martinus valgte at 
sætte stykoverskrifterne samlet bag i bogen som indholdsfortegnelse, men det har man fundet bedst at ændre i de 
redigerede udgaver. 

Omtalte artikler og åbne breve kan findes på 
http://martinus-webcenter.dk/debat.html og www.martinus-webcenter.dk/mi-retssag.html 

1992 Rådet beslutter enstemmigt at opdatere Martinus værker til moderne retskrivning. 
1998 Søren Ingemann, som er sproguddannet og filolog, bliver klar over beslutningen. Han gør folk på MI 

opmærksom på, at Martinus helt utvetydigt ønskede at hans værk skal forblive uændret. 
2000 Ingrid Okkels, (ca. 90 år), citerer Martinus for at have sagt, at "hvis folk ikke kunne forstå hans gammeldags 

sprog, så måtte man lære gammelt dansk". Hun støtter Søren Ingemann. 
2001 Søren Ingemann tager kontakt med Henrik Hedegård (Rådet). En årelang meningsudveksling - både mundtlig 

og skriftlig - om nødvendigheden af, at værkerne udgives uden ændringer, tager sin begyndelse. 
200 I Søren Ingemann indskanner manuskripterne LIVETS BOG I - VII for MI. 
2001 Rådet inviterer Søren Ingemann ind i sproggruppen. Søren siger ja, men stiller den betingelse, at værket 

forbliver uændret. Så invitationen bliver trukket tilbage. 
2001 Stiftelsen Tredje Testamentet i Goteborg I RolfElving og Roger Algehov starter den svenske hjemmeside: 

http://www.tredjetestamentet.se. I samarbejde med Jan Langekær starter de i 2003 et informationsprojekt 
med udstillinger. Til dags dato er der afholdt flere end 100 udstillinger. Det svenske debatforum etableres. 

2002 MI påbegynder salget af LIVETS BOG I med ændringer, som Martinus ikke har godkendt. Problemet er, at 
ændringer ikke er dokumenterede, og ingen ved i virkeligheden i dag, hvad Martinus har skrevet, og hvad de 
ansatte hos MI har skrevet i hans bøger. 

2002 Rådet vedtager sproggruppens "Retskrivningsvejledning for Martinus værker". Det betyder f.eks, at Det 
Tredie Testamente ikke mere skrives med i (Tredie) men rettes til j (Tredje). Der begynder at komme murren 
i krogene over ændringerne iværksat af Rådet. 

2003 Jan Langekær har behov for symbolforklaringer til sine udstillinger. Han tager kontakt til Rolf Elving og 
Søren Jensen i Sverige, som går i gang med at lave materialet, da MI afviser at lave dem. MI er ikke 
begejstrede for ideen med udstillinger. 

2003 Den svenske LIVETS BOG I - VII bliver lagt på nettet af Jonathan Krite. MI accepterer det på betingelse af, 
at den ikke ligger på en privat hjemmeside. Viirldsbilds Forlag overtager den. 

2004 "Fonden Det Tredie Testamente" i Brøndbyøster stiftes af Jan Langekær. Samarbejdet med Stiftelsen Tredje 
Testamentet i Goteborg I Rolf Elving og Roger Algehov om at lave udstillinger og udstillingsmateriale 
intensiveres. Alt arbejde er ulønnet og non-profit. 

2004 Instituttet udgiver "Den intellektualiserede kristendom" (DIK) i Martinus' navn, som en del af Det Tredie 
Testamente. Teksterne til bogen, som Martinus aldrig blev færdig med, er samlet og redigeret af Ole 
Therkelsen. Det var imod Martinus ønske, at nye bøger i hans navn skulle udgives efter hans bortgang. 
Udgivelsen afføder en årelang debat angående rigtigheden af MI's udgivelser af de efterladte skrifter. 

2005 Rådet inviterer Søren Ingemann til møde, fordi han har foræret en digital kopi af manuskripterne til Jan 
Langekær. Søren opfordrer Rådet til at lægge alle Martinus bøger og manuskripter ud til fri download. Det 
afviser Rådet. 

2005 Instituttet sælger nu den ændrede, redigerede udgave af værket, som en autentisk original, og de originale 
uændrede bøger kan ikke fås mere. Det begynder at gå op for folk, at Martinus' testamente er blevet krænket. 

2005 Mange blander sig nu i debatten, bl.a. Tage Buch, Jan Langekær og Søren Jensen. 
2006 Rådet inviterer Søren Ingemann til møde. Han fremfører, at MI har pligt til at udgive en uændret version af 

værket, allerhelst førsteudgaven. MI afviser hans forslag og henviser til de antikvariske udgaver i boksen i 
kælderen, som MI mener fint opfylder forpligtelsen om "at bevare teksterne uændrede, som de foreligger fra 
Martinus hånd" (Love for Martinus Institut). 

2007 MI har fremstillet en CD med alle Martinus bøger digitalt, heriblandt de ændrede bøger, men kun til internt 
udlån, og for privilegerede personer. Dette får Søren Ingemann til at gå i gang med at indskanne 
førsteudgaverne, da han mener, at de originale af Marinus godkendte bøger, skal være tilgængelige. I første 
omgang til privat brug, men - som tingene udvikler sig - som grundlag for starten af hjemmesiden 
www.martinus-media.dk., hvor de bliver tilgængelige for offentligheden. 

2007 Udstillingen "Den røde tråd" i Sindal arrangeres af Fonden Det Tredie Testamente og Jan Langekær. På 
martinus-on-tour.info lægges de første Martinus båndforedrag ud. Efterhånden i alt 77 bånd. 



2007 To debatartikler i Den ny Verdensimpuls (DNV) om, hvorvidt forordet i den nye udgave af LNETS BOG I -
VII vildleder folk til at tro, at MI har overholdt de af Martinus godkendte retningslinjer for udgivelser. 

2007 Tage Buch (97 år) udtaler i videointerview, at det nærmer sig en forbrydelse imod Martinus at udgive de 
redigerede og ændrede bøger. 

2008 Den ikke af Martinus autoriserede udgivelse af "Den intellektualiserede kristendom"oeler vandene. Debatten 
om det nye begreb "OX" eskalerer, og mange andre end firkløveret er med i debatten om ændringerne. 

2008 Alle Martinus' værker i førsteudgaven samt manuskriptet lægges ud til fri download (dec) på hjemmesiden: 
www.martinus-media.dk. Ejerne er: Søren Ingemann Larsen, Thorsten Dreijer og Kurt Christiansen. Det er 5 
år senere end den svenske udgave blev lagt på nettet. 

2008 Møde med Rådet på initiativ af Rolf Elving angående udstillinger og copyright. Man enes om, at alle 
gengivelser af symbolerne skal påføres copyright Martinus Institut. 

2009 Rådet skriver i informationsbrevet i februar: "Vi vil således gerne gøre det klart, at copyrighten ikke er et 
pengespørgsmål for MI. Det er et spørgsmål om beskyttelse og kvalitetssikring af"Det Tredje Testamente". 

2009 På trods af dette opfordrer Rådet i et brev og i et Nyhedsbrev i juni ejerne af www.martinus-media.dk til at 
stoppe tilgængeliggøreisen af de originale, uændrede førsteudgaver. 

2009 Derfor inviterer Martinus-media Rådet til møde om konflikten, men Rådet afslår. 
2009 MI og martinus.dk går i martinus-media.dk's fodspor og lægger de redigerede udgaver af LNETS BOG I

II og LNETS BOG N - VII samt manuskriptet ud på nettet. Dog ikke til fri download, senere følger 
førsteudgaverne, som får betegnelsen "de historiske tekster". 

2009 Kurt Christiansen udgiver sin kopi af det ufuldendte Martinus-manuskript til bogen "Det Tredie Testamente" 
i en faksimileudgave. Manuskriptet ligger til grund for "Den Intellektualiserede Kristendom", og formålet er 
at bidrage til den debat, som er opstået på grund af udgivelsen af DIK. Han kan ikke få adgang til at 
sammenligne det med MI's eksemplar, men udgiver det alligevel i god tro og gør rede for, hvorfor han mener, 
at det er ægte. 

2009 Rådet udsender to publikationer, i hvilke det dokumenterer, at det ikke er Martinus manuskript til Det Tredie 
Testamente, men en renskrivning lavet af Per Thore li. 

2009 Situationen er nu den, at Martinus-interesserede åndsforskere kan downloade førsteudgaverne frit på 
martinus-media og lytte frit til foredragene. Men de kan endnu ikke købe "den ægte vare". MI sælger kun de 
redigerede udgaver, som er ændret efter Martinus bortgang. 

2010 Åndsvidenskabsforlaget/Kurt Christiansen udgiver Martinus LNETS BOG I - VII i førsteudgaven i 
samarbejde med Søren Ingemann, Ruth Olsen og Jan Langekær. Senere følger småbøger og resten af værket. 
Private sponsorer gør det muligt at sælge dem til kostprisen. 

2010 Ruth Olsen, DNV, skriver til MI og tilbyder samarbejde om salget. Hun forærer Instituttet 3 sæt af LNETS 
BOG I - VII i førsteudgaven. Rådet afslår samarbejdet. 

2010 Rådet sender 12.2. en skriftlig trussel om retssag til Åndvidenskabforlaget/Kurt Christiansen, såfremt salget 
af førsteudgaverne ikke stopper. Kurt svarer afvisende 13.2.2010. 

2010 Rådet udsender "Information" og opfordrer til, at ingen køber genoptryk af førsteudgaverne. Disse benævnes 
"piratkopier", selvom de ikke er kopi af bøger Instituttet selv udgiver. 

2010 Rådet skriver igen til Åndsvidenskabsforlaget/Kurt 15 .12 ang. udgivelse af småbøgerne. 
2011 Kurt Christiansen svarer 6.1., at copyrighten ikke er antastet, da han kun udgiver "ægte varer", og han 

inviterer Rådet til et møde om konflikten, hvilket Rådet afslår. 
2011 Jan Langekær stifter "LNEST SKOLE i åndsvidenskab" i Brøndbyøster. Ruth Olsen begynder at sælge 

førsteudgaverne i "Bogbiksen" og på udstillinger og messer. 
2013 Den 13. marts sender Rådet udkast til stævning for brud på copyrighten sammen med et forligstilbud til 

"firkløveret" Ruth, Jan, Søren og Kurt. Dette indebærer en straf på ca. kr. 700.000 plus renter samt 
beslaglæggelse og formodentlig destruktion af de uændrede førsteudgaver af Martinus originale, uændrede 
værk. Ydermere stilles der krav om lukning af internetsider, og der lægges store hindringer i vejen for 
almindeligt skole- og informationsarbejde om Martinus' værk. Den 2.4.2013. Firkløveret fremsætter deres 
definitive forligstilbud. Den 24.4.2013. Rådet publicerer sit svar "Forlængelse af frist for accept af 
forligstilbud" på martinus.dk. Den 29.4.2013. Firkløveret/Kurt Christiansen gentager forligstilbuddet. 

2013 Fra marts 2013 til d.d. mange hundrede åndsforsker fra ind- og udland advarer kraftigt og indtrængende MI 
mod at prøve på at føre retssager, noget Martinus gang på gang har afvist som en mulighed. 

2013 Den 1.05.2013. Rådsformanden for MI Willy Johannes Kuijper oplyser, at MI blot skal OP-bevare nogle 
enkelte sæt af de originale bøger i kælderen hos MI, og ellers kan fortsætte den løbende modernisering af 
Martinus' værk - Det Tredie Testamente. 

2013 Den 12.06.2013 sender Københavns Byret stævningen på vegne af Martinus Instituttet mod firkløveret. 
Hermed er retssagen er en realitet. 

2013 Københavns Byret har tilbudt at afholde et retsmæglingsmøde, for at undgå retssagen. Tilbuddet er accepteret 
af frikløveret. I skrivende stund har MI ikke tilkendegivet deres svar på forslaget. 

Skrevet den 24.06.2013 af flere, som kender til sagens forløb. 



seneste på Facebook standhaftigt har forsvaret Mis gø ren og laden i et og alt. 

Det har været forfriskende at læse Jan Tarbensen, som frimodigt og åbent erklærer, at Ml er 
enforlagsvirksomhed, som skal drives kommercielt på moderne forretningsmæssige principper, 
dette uagtet at Martinus gang på gang udtalte, at vi skal ikke være en forretning, vi skal være en 
moral, vi skal gå foran og vise eksemplet på den nye verdensmoral. 

Ingen på Ml har så åbent og utilsløret som Jan Tarbensen stået ved, at den aktuelle 
retsforfølgelse fra Mis side først og sidst drejer sig om at pleje Mis kommercielle interesser, 
uanset at dette sker på bekostning af udbredelsen af Martinus' uændrede originale værk, hvilket 
ikke lader til at bekymre Jan Tarbensen det mindste. 

At ingen andre på Ml så åbent udtaler, at det er kommercielle interesser, der driver Ml i denne 
sag, skyldes naturligvis, at man på Ml jo dybest set alligevel forstår, at noget sådant ikke 
harmonerer med Martinus' testamente. Derfor går man mere stille med dørene end Jan 
Tarbensen, som afviser enhver tale om, at Ml kan have overtrådt Martinus' testamente. 

At "bevare værket uændret" er ifølge Jan Tarbensen kun et spørgsmål om "tolkning" og det 
samme gælder dette med, at "vi ikke skal være en forretning" og "vi ikke skal have 
livstillinger'' og "vi skal ikke have kontrakter og føre retssager''. At man ønsker at tage noget af 
dette bogstaveligt afslører, ifølge Jan Tarbensen, at man ikke er udviklete til at forstå, at alle 
udsagn, for at forstås, skal "fortolkes". 

Det står fast, at uden initiativerne fra de personer, som Martinus' eget institut nu trækker i en dyr 
retssag, ville man ikke nu: 

• Til rimelig pris og i topkvalitet kunne købe Martinus' originale uændrede bøger, det være 
sig Livets Bog, Bisættelse, Logik, Det evige Verdensbillede 1-3 og Småbøgerne. 

• Man ville heller ikke frit via internet kunne downloade Martinus' samlede udgivne værk i 
original uændret form. Man ville heller ikke have adgang til manuskriptet til Livets Bog. 

• Man ville heller ikke have uhindret adgang til båndoptagelser af Martinus' foredrag. 

At det skulle være i Martinus' - og i et ægte Martinusinstituts - interesse, at ovennævnte ikke 
skulle være til gavegivernes og andre interesseredes rådighed er naturligvis en absurditet, men 
det er ikke desto mindre det, retssagen drejer sig om. 

Den handler om intet mindre end menneskehedens fri adgang til Martinus' originale værk - uden 
unødvendige hindringer skabt af kommercielle og forretningsmæssige interesser. 

Det bliver interessant at se, om, og i givet fald hvordan, forsynet vil bringe Martinus' ånd tilbage til 
Mariendalsvej og Klint. 

At denne ånd for tiden er væk, bør nu være mere end tydeligt for mennesker med interesse og 
kendskab til Martinus' åndsvidenskab. 

/Søren Ingemann Larsen - 12. juni 2013 

Søren Ingemann Larsen 
Vesterled 35 
DK-2100 København Ø 
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+45 5370 2072 
Skype: ingemannlarsen . 
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(Nedenstående tekst findes også på htto://martinus-webcenter.dk/mi-staevner.html) 

Nu foreligger de officielle stævninger, og Ml gør således nu alvor af - for velmenende og 
godtroende gavegiveres midler - at retsforfølge de mennesker, der forsøger at få Martinus' 
testamente overholdt, således at det originale uændrede værk kan blive let tilgængeligt for så 
mange som muligt- herunder ikke mindst for de lige nævnte gavegivere - både elektronisk og i 
bogform, hvilket Ml som bekendt har ønsket i nogle tilfælde helt at hindre og i andre tilfælde på 
unødvendig måde at besværliggøre. 

Som enhver let har kunnet erfare, har rådet selv, herunder rådsformanden Willy Kuijper, i denne 
sag barrikaderet sig bag dyre advokater i tavs magtarrogance. Rådet og Willy Kuijper har nægtet 
at indgå i nogen form for dialog med alle de venner af Sagen, som direkte har henvendt sig med 
konkrete spørgsmål. Disse mennesker, hvoraf mange sikkert har doneret penge til Sagen, er 
blevet mødt med en lukket dør. 

Det nærmeste man kommer en "dialog" med Ml synes at være Jan Tarbensen, som på det 
seneste på Facebook standhaftigt har forsvaret Mis gø ren og laden i et og alt. 

Det har været forfriskende at læse Jan Tarbensen, som frimodigt og åbent erklærer, at Ml er 
enforlagsvirksomhed, som skal drives kommercielt på moderne forretningsmæssige principper, 
dette uagtet at Martinus gang på gang udtalte, at vi skal ikke være en forretning, vi skal være en 
moral, vi skal gå foran og vise eksemplet på den nye verdensmoral. 

Ingen på Ml har så åbent og utilsløret som Jan Tarbensen stået ved, at den aktuelle 
retsforfølgelse fra Mis side først og sidst drejer sig om at pleje Mis kommercielle interesser, 

- uanset at dette sker på bekostning af udbredelsen af Martinus' uændrede originale værk, hvilket 
ikke lader til at bekymre Jan Tarbensen det mindste. 

At ingen andre på Ml så åbent udtaler, at det er kommercielle interesser, der driver Ml i denne 
sag, skyldes naturligvis, at man på Ml jo dybest set alligevel forstår, at noget sådant ikke 
harmonerer med Martinus' testamente. Derfor går man mere stille med dørene end Jan 
Tarbensen, som afviser enhver tale om, at Ml kan have overtrådt Martinus' testamente. 

At "bevare værket uændret" er ifølge Jan Tarbensen kun et spørgsmål om "tolkning" og det 
samme gælder dette med, at "vi ikke skal være en forretning" og "vi ikke skal have 
livstillinger'' og "vi skal ikke have kontrakter og føre retssager''. At man ønsker at tage noget af 
dette bogstaveligt afslører, ifølge Jan Tarbensen, at man ikke er udviklete til at forstå, at alle 
udsagn, for at forstås, skal "fortolkes". 

Det står fast, at uden initiativerne fra de personer, som Martinus' eget institut nu trækker i en dyr 
retssag, ville man ikke nu: 

• Til rimelig pris og i topkvalitet kunne købe Martinus' originale uændrede bøger, det være 
sig Livets Bog, Bisættelse, Logik, Det evige Verdensbillede 1-3 og Småbøgerne. 

• Man ville heller ikke frit via internet kunne downloade Martinus' samlede udgivne værk i 
original uændret form. Man ville heller ikke have adgang til manuskriptet til Livets Bog. 

• Man ville heller ikke have uhindret adgang til båndoptagelser af Martinus' foredrag. 

At det skulle være i Martinus' - og i et ægte Martinusinstituts - interesse, at ovennævnte ikke 
skulle være til gavegivernes og andre interesseredes rådighed er naturligvis en absurditet, men 
det er ikke desto mindre det, retssagen drejer sig om. 

Den handler om intet mindre end menneskehedens fri adgang til Martinus' originale værk - uden 
unødvendige hindringer skabt af kommercielle og forretningsmæssige interesser. 
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Det bliver jnteressant at se, om, og i givet fald hvordan, forsynet vil bringe Martinus' ånd tilbage til 
Mariendalsvej og Klint. 

At denne ånd for tiden er væk, bør nu være mere end tydeligt for mennesker med interesse og 
kendskab til Martinus' åndsvidenskab. 

/Søren Ingemann Larsen - 12. juni 2013 

.- 2 ~ 015~\J03 qrt 
Søren Ingemann Larsen 
Vesterled 35 
DK-2100 København Ø 
+45 5370 2072 
Skype: ingemannlarsen 
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Gaverne er givet uden forbehold, men i forventning om at de især skulle tjene det formål at fremme 
kendskabeJ til forfatteren Martinus' originale værker. 
I stor.udstrækning er dette formål ikke opfyldt, men vi har, som nævnt, mistanke om, at 
bestyrelsesmedlemmerne i stedet for har brugt pengene til at pleje mere private og personlige 
interesser. Mine venner og jeg kan dog ikke bevise dette, da det er vanskeligt at kommunikere med 
disse bestyrelsesmedlemmer. 
Derfor beder vi Civilretsstyrelsen om hjælp. 

Blandt nogle af bidragsyderne er er opstået en voldsom uro og kritik af fondsbestyrelsernes 
dispositioner. Mange vil nu slette fondene mht. testamentariske og andre gaver, som eller har 
tiltlydt fondene og som er grundlaget for deres virke. Og mange har allerede gjort det. 

Kritikken kan let dokumenteres af de mange indlæg i et debatforum på www.martinus
webcenter.dk under "åbne breve" og på hundrevis af 
debatindlæg i facebook sam i tidskriftet Den Nye Verdensimpuls. 

Da fondenes bestyrelser truer os med en retssag, (dog også af andre grunde), beder vi om en hurtig 
undersøgelse. 
Og vil gerne underrettes om resultatet. 

Men et kort møde nu og her er vigtigt. 

På forhånd tak. 

Med venlig hilsen, 

Jan Langekær 
2015 7811 
www .det-tredie-testamente.dk 
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aUfgelegten BUchern ja nicht mehr hinten wie in der Faksimileausgabe, sondern am Anfang jedes 
StUckes links neben dem Text. 

Ist das nicht ein unwesentlicher Punkt, denn es wurde ja nichts an den Oberschriften geandert? lch 
sehe das nicht so, sondern ich sehe darin eine sehr wesentliche Ånderung. Denn wenn die 
Oberschrift vor dem Text stehen, dann wird der Text durch die Oberschrift strukturiert. Der Leser 
liest den Text dann im Sinne der Oberschrift. Das wollte Martinus aber nicht, sonst hatte er die 
Oberschriften selbst vor das jeweilige Stilck gesetzt. Er wollte, dass der Text ganz unbefangen 
gelesen wird. Jeder soll in dem Text das finden, was filr ihn bedeutungsvoll ist und nicht das, was 
Martinus filr besonders bedeutungsvoll halt. Die Oberschriften hat er darum ganz nach hinten in das 
Buch gesetzt, denn sie dienen nur dazu, etwas leichter wiederzufinden, wenn man eine bestimmte 
Textstelle sucht. 

Noch etwas anderes kommt hinzu: Weil die Oberschriften in den Neuausgaben links neben dem 
Text stehen, sind die Textspalten schmaler als im Original. Dadurch ist der Text leichter zu lesen. Es 
ist etwas anstrengender einen breiten, ais einen schmalen Text zu lesen. Diese Anstrengung gehort 
aber zum Lesen von Martinustexten dazu. Es ist nicht schlecht, sondern gut, wenn der Leser sich 
anstrengen muss, um Martinus zu verstehen, denn es schult seinen Geist. 

Liebe GrUBe 
Uwe 

2 



Annie Baun Lauridsen (957abl) 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Fra: Jan Langekær 

Jan Langekær [jan@langekaer.dk] 
6. maj 2013 16:37 
boboilesen@hotmail.com; Borghild Pedersen (borghild@pc.dk); Chris Daimo 
(chris.daimo@email.dk); Christer (christer.malmstroem@tele2.se); Christine Hartenfels 
(C.Hartenfels@frings-abbruch.de ); $Civilstyrelsen (957cst); claus_miller@hotmail.com; 
claude.galant@wanado.fr; Dennis Wangsoe; Jonas Dalmose {dalmose@gmail.com); 
dianaisabella_83@hotmail.com; 'daimo@litotryk.dk'; 'debbie@debbiechristensen.dk'; 
'ejnarhjorth@me.com'; 'erikweihrauch@gmail.com'; 'eigil@martinus.dk'; 'Erik Rørholm 
Larsen (info@astro-design.dk)'; 'forfatter@kurt-christiansen.com'; 'flora1?@planet.ni'; 
'Henry Nold (fa.nold@web.de)'; filosofi5@hotmail.com; Familien Rousing 
(famrousing@gmail.com); geleeroyale@web.de; gomo.almqvist@telia.com; 'Gunnar 
Carlsson' (gunnar.carlsson@gmail.com ); guidowidukind@seinundwerden.de; 
groennemark@mail.dk; helsebrixen@yahoo.dk; Hans Skaarup 
(hansskaarup@gmail.com); hanslybecker@hotmail.com; 'Hanne Thrane 
(hanneespero@g-mail.com)'; 'Hanne Thrane (hanneespero@g-mail.com)'; 'niels@niels
h.dk'; 'Aase Bindslev (bindslev@stofanet.dk)'; 'Hokan LUNDBERG (hokanx@gmail.com)'; 
'holistiskhojskole@gmail.com' 
KØB FØR DE HELLIGE BØGER BRÆNDES 

Sendt: 6. maj 2013 16:48 
Til: kosmo-info@olsen.mail.dk 
Emne: 06686-0001: Copyrightsagen Martinus Institut KØB FØR DE HELLIGE BØGER BRÆNDES 

Kære åndsforskere og venner, 

Det haster nu rigtigt meget. Det er sidste udkald i disse timer. 

Stævningen fra Rådet er på vej. Det kan ses af nedenstående korrespondance fra Martinus Instituttets (Ml) advokat 
Kromann Reumert, som spørger hvor han skal sende stævningerne hen. 

Køb nu inden Rådet/Martinus Instituttet konfiskerer de hellige bøger af Martinus originalværk og makulerer, eller 
brænder dem. 

Da det nu er overvejende sandsynligt, at det nuværende råd for Martinus åndsvidenskabelige Institut, bestående af 
formanden Willy Johannes Kuiper, Jan Kølle Kristensen, Per Jan Neergaard, Trine Møller, 
Liesel Lind og Peter Bentzen, vil effektuere anklageskriftet og stævningen mod firkløveret inden for få dage, vil jeg 
gøre jer alle opmærksom på, at det er ved at være absolut sidste frist for at købe de originale uændrede værker til 
kostpris hos Ruth Olsens lille Bogbiks i Klint kosmo-info@olsen.mail.dk, 
Ruth Olsen telefon 5930 5272 

Det samlede sæt bestående af det originale uændrede værk Det Tredie Testamente/LIVETS BOG I-VII + BISÆTIELSE 
+LOGIK+ Det Evige Verdensbillede 1+11+111 + 25 originale småbøger koster kun 2.070,- kr. 
Alt er med omslag i smukt guldtryk og alle de store bøger i Martinus originale Hard Cover med guldtryk. 
Alt til kostpris. 

Jeg står gerne til rådighed med yderligere informationer om denne millionsag fra Ml mod os, der som de eneste gør 
det originale uændrede værk tilgængeligt, og frit informerer om værket Det Tredie Testamente og Martinus 
åndsvidenskab. 

Som sagt, køb de smukke hellige bøger og informationsmaterialet, før det bliver konfiskeret og brændt! 

Kærlig hilsen 
Jan Langekær 
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2015 78U 

Fra: Kurt Christiansen rmailto:forfatter@kurt-christiansen.coml 
Sendt: 6. maj 2013 15:16 
Til: Jan Langekær; Ruth Olsen; Søren Ingemann Larsen; ios@islaw.dk 
Cc: Arken ; Uwe Todt; Vagn Noach; rolf.elvina@swionet.se 
Emne: VS: 06686-0001: Copyrightsagen med Martinus Institut 

Hej venner 

Jan ringede til mig og spurgte hvordan den nedenfor viste korrespondance advokaterne imellem skal forstås. Jan 
sagde, at I ikke var klar over hvad udsagnene betyder. 

Det starter med at Johan Schli.iter mailer til modpartens advokat og siger, at han af vedheftede fil (den som jeg har 
sendt ud, og som I ikke var så glad for) kan se, at vi ikke bøjer os for deres krav, og fastholder vores standpunkt med 
hensyn til nødvendigheden af at udgive de ægte bøger.( I bør i parentes bemærke, at teksten var så præcis, at vores 
advokat sendte den uændret som vores tilbagemelding på Ml's første krav, for ikke at køre en retssag). 

Til advokat Martin Dahl Pedersen 

Jeg sender vedhæftet min klients redegørelse i sagen. Som det fremgår heraf, er min klient ikke indstillet på at indgå 
et forlig som foreslået af Dem, men vil gerne gentage det forligsforslag, vi tidligere har fremsat. 

Må jeg høre fra Dem. 

Med venlig hilsen 
Johan Schli.iter 

Schli.iter siger, at vi afviser Ml's "tilbud" og vi fastholder vores eget "tilbud". 

Herefter sender Ml's advokat en mail hvor han siger følgende: 

Til advokat Johan Schli.iter 

På denne baggrund går jeg ud fra, at jeg kan fremsende stævning til frafald af kald og varsel? 

Ml's advokat underforstår hermed, at han nu vil starte retssagen efter rådets ønske. Jeg mener, at det normalt skal 
ske med nogle fristers (varselsfristers) overholdelse, og ved at stævningen oplæses for hver af de anklagede. 
Oplæsningen foretages af en autoriseret person der møder op på de anklagedes adresser, og læser for personerne 
medens de står og hører på. Jeg ved ikke om politiet også skal være med i denne seance. 
Jeg ved ikke om det er en lidt gammeldags forståelse af proceduren, jeg har jo aldrig prøvet at være anklaget. 

Det Ml's advokat siger til Schluter er, at han mener at han kan undgå hele dette cirkus, ved at sende stævningen til 
Schluter, så den gælder for os alle. 

Schll.iter svarer ham med følgende: 
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Jeg anerkender modtagelsen af Deres mail af i dag. Jeg kan oplyse, at jeg ikke har mandat til at modtage stævning. 

Med venlig hilsen 
Johan Schluter 

Schluter svarer ham her med sin tekst, der fortæller at SchlUter ikke har mandat til at modtage stævningen på vores 
vegne, så man er nødt til at oplæse stævningen for hver enkelt som normalt. 

Jeg går ud fra, at I nu er med." Jeg mener ikke I skal være bange for, at I bliver taget og sat i fængsel i første 
omgang". Tag nu situationen med oprejst pande, og gør hvad I kan for at "den sorte sky" over rådets medlemmer 
bliver ganske sort og, at man nu tilkendegiver sine holdninger i klar tale. 

De bedste hilsener 

Kurt 

Fra: Anne-Mette Johansen [mailto:AMJ@islaw.dkl På vegne af Johan SchlUter 
Sendt: 6. maj 2013 11:16 
Til: 'Martin Dahl Pedersen' 
Cc: Kurt Christiansen (forfatter@kurt-christiansen.com); Ruth Olsen (kosmo-info@olsen.mail.dk); Jan Langekær 
(ian@lanaekaer.dk); mail@inaemannlarsen.dk; Johan Schluter 
Emne: SV: 06686-0001: Copyrightsagen med Martinus Institut 

Jeg anerkender modtagelsen af Deres mail af i dag. Jeg kan oplyse, at jeg ikke har mandat til at modtage stævning. 

Med venlig hilsen 
Johan Schluter 

Med venlig hilsen 
Anne-Mette Johansen 
Sekretær 

.JOHAN· SCHLUTER 
Direkte: +45 - 32 71 21 75 

Fra: Martin Dahl Pedersen [mailto:MDP@kromannreumert.coml 
Sendt: 6. maj 2013 09:40 
Til: Johan SchlUter 
Emne: RE: 06686-0001: Copyrightsagen med Martinus Institut 

Til advokat Johan SchlOter 

På denne baggrund går jeg ud fra, at jeg kan fremsende stævning til frafald af kald og varsel? 

Med venlig hilsen/Best regards 

Kromann Reumert 

Martin Dahl Pedersen 
Partner 

Dir. +45 38 77 43 88 
Mob. +45 24 86 00 17 
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From: Anne-Mette Johansen rmailto:AMJ@islaw.dkl On Behalf Of Johan Schluter 
Sent: 3. maj 2013 14:07 
To: Martin Dahl Pedersen 
Cc: Kurt Christiansen (forfatter@kurt-christiansen.com); Ruth Olsen (kosmo-info@olsen.mail.dk); Jan Langekær 
(ian@lanaekaer.dk); mail@inaemannlarsen.dk; Johan Schluter 
Subject: 06686-0001: Copyrightsagen med Martinus Institut 

Til advokat Martin Dahl Pedersen 

Jeg sender vedhæftet min klients redegørelse i sagen. Som det fremgår heraf, er min klient ikke indstillet på at indgå 
et forlig som foreslået af Dem, men vil gerne gentage det forligsforslag, vi tidligere har fremsat. 

Må jeg høre fra Dem. 

Med venlig hilsen 

Johan Schluter 

Med venlig hilsen 
Anne-Mette Johansen 
Sekretær 

.JOHAN SCHLOi"ER 
Direkte: +45 - 32 71 21 75 

This is an e-mail from the law firm of Kromann Reumert. 
CVR NO: 62606711 . Reg.Adr. Sundkrogsgade 5. DK-2100 København Ø 

This e-mail may contain confidential information and/or privileged legal advice. This e-mail is intended for the addressee(s) stated 
above only. If you receive this e-mail by mistake, please return it to Kromann Reumert without producing, distributing or retaining 
copies hereof. 

Thankyou. 
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" .' . 
Da fondenes bestyrelser truer os med en retssag, (dog også af andre grunde), beder vi om en hurtig 
undersøgelse. 
Og vil gerne underrettes om resultatet. 

Men et kort møde nu og her er vigtigt. 

På forhånd tak. 

Med venlig hilsen, 

Jan Langekær 
2015 7811 
www.det-tredie-testamente.dk 
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" 
Vi er i øjeblikket i kontakt med en litteraturjournalist fra Berlingske Tidende, som overvejer at skrive om 
Martinus Instituttet, for som han udtrykker det - "det er hærværk mod værket." 

Jeg vil venligst bede om et kort møde i denne uge. Jeg tillader mig at ringe for at aftale en nærmere tid. 

Kærlig hilsen 
Jan Langekær 
2015 7811 
www.det-tredie-testamente.dk 

.1 
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Jan Langekær skriver: 

Kære Christer, 
Tak for din henvendelse. 
Om man kan lita/stole på Instituttet? spørger du 
Godt spørgsmål. Mange, som ved besked, om hvad der 
virkelig foregår, vil ganske sikkert svare klart nej. 
Kære Christer, jeg vil her prøve at besvare dit spørgsmål: 

Willy & Co ... ledelsen af Martinus Instituttet 

Martinus ånd, næstekærlighedens ånd, findes 
tilsyneladende ikke længere på Martinus Instituttet. Det 
bliver et klart faktum i disse dage. Lige nu er det ånden 
fra Willy & Co., som hersker. 
Og det er bestemt en helt anden ånd end Martinus ånd. 
Nu er det tilsyneladende krigsånden (retssager) der 
hersker. Martinus Instituttet truer 4 gratisarbejdende 
mennesker; 2 pensionister, 1 arbejdsløs, og mig, med 
hårde pengestraffe. 

Martinus Instituttets krigserklæring/anklageskrift 

Lige nu har Martinus instituttetafsendt en krigserklæring 
ved at lade, en af Danmarks dyreste advokatfirmaer 
KROMANN & REUMERT, afsende et anklageskrift 
(som mindst har kostet I 00.000,- måske 200.000,- at 
skrive, siger fagfolk). Desuden forlanger Martinus 
Instituttet 693.270,- i erstatning plus advokatsalærer, 

af Den Nye Verdensimpuls, Åndsvidenskabsforlaget, 
Fonden Det Tredie Testamente, LIVETS SKOLE i 
åndsvidenskab, og www.martinus-webcenter.dk (god 
ide at læse den og downloade den inden den lukkes af 
Martinus Instituttet.) Vi skal bare indrette os efter deres 
anklageskrift, tie og samtykke, og lukke og slukke for 
stort set alle vores aktiviteter. Vi arbejder uegennyttigt, 
dag og nat og stort set al vores fritid, med ulønnet arbejde 
(som ville svare ti I ca. 10 m i1I ioner, over de sidste I 0 år.) 
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Konsekvenserne af Martinus Instituttets anklage 

Martinus Instituttets forlanger erstatninger, 
advokatgebyrer og straf, i enkeltbeløb: 
• Ruth Olsen, Den Nye Verdenimpuls skal betale 
125.000,- plus renter plus beslaglæggelse 
• Jan Langekær, Fonden Det Tredie Testamente skal 
betale 125.000,- plus renter plus beslaglæggelse 
• Søren Ingemann, www.martinus-webcenter.dk skal 
betale 93.750,- plus renter plus beslaglæggelse 
• Kurt Christiansen, Åndsvidenskabsforlaget skal betale 
350.000,- plus renter plus beslaglæggelse. 

Det er en meget stressende sag for alle implicerede, og 
specielt for Kurt Christiansen som netop i denne weekend 
har haft indbrud i sit kontor i Vanløse. Kurt var ikke 
hjemme. "Det er det mest mærkelige indbrudsforsøg vi 
nogensinde har set" udtalte sikkerhedsfirmaet. Tyvene 
var helt klart gået efter Kurts computer. Tyvene havde 
ikke stjålet noget, var gået forbi åbne skuffer med 
penge, store dyre scannere og 2 store utroligt kostbare 
computerskærme og værdifulde antikviteter. Martinus 
Instituttets krigserklæring og anklageskrift vil også 
ramme pensionist Ruth Olsen utrolig hårdt med hendes 
magasin DEN NYE VERDENSIMPULS. 

Endvidere ønsker Martinus Instituttet at lukke filolog/ 
sprogforsker Søren Ingemanns hjemmeside www. 
martinus-webcenter.dk. 

Søren Ingemanns hjemmeside er den eneste side som 
viser de originale, uændrede sider. Sørens hjemmeside 
som benyttes meget bl.a. af udenlandske oversættere, 
som ikke helt stoler på Martinus Instituttets hjemmeside 
med de (ulovligt) ændrede værker af Martinus. 

De originale, uændrede Martinus bøger vil sandsynligvis 
nu blive beslaglagt/konfiskerede og brændt. Hvis du 
mangler nogen så er det nok sidste udkald for at købe 
disse. Tag hellere beslutningen i dag, end i morgen. Det 
kan snart være for sent. 

Altså, disse fine smukke bøger, i hardcover med 
guldtryk, og oplysnings- og informationsmateriale for 
i alt yderligere ca. 1.000.000,- vil blive konfiskeret og 
brændt. Oplysnings- og informationsarbejdet om Det 
Tredie Testamente vil på den måde blive sat tilbage 



på det vågeblus, det var på, før 2003, hvor vi for alvor 
begyndte at tage fat på den informationsopgave om 
værket, som Martinusinstituttet ikke havde løst, nemlig 
at informere om Martir~us værk under det rigtige navn 
Det Tredie Testamente. 

De originale, uændrede Martinus bøger 
og uegennyttigt, gratis oplysnings- og 
informationsarbejde 

Det vi gratis har lavet de sidste 10 år ville have kostet ca. 
10 millioner hvis det skulle have været normalt betalt, 
i erhvervslivet. I disse 10 år har vi lavet ikke mindre 
end 100 udstillinger, og dannet 5 nye studiekredse i 
Danmark, og sælger nu ca. 1.000 af Martinus originale, 

· uændrede bøger om året. 

De interesserede vi møder ønsker kun at købe de 
originale bøger. Mange "gamle" åndsforskere fortæller 
os, at de ikke vil købe Martinus Instituttets ændrede 
værk. Der er, landet over, nu skabt stor bevidsthed om, 
at Åndsvidenskabsforlaget ved Kurt Christiansen er den 
eneste som tilgængeliggør de originale og uændrede 
bøger af Martinus værk Det Tredie Testamente - og 
dette til kostpris. Martinus Instituttets er 3-4 gange 
dyrere, og er ændrede versioner ( ordændringer, 
tegnsætningsændririger, retskrivningsændringer, 
sideændringer, titelændring mm.) 

Martinus Instituttets krigserklæring og anklageskrift vil 
betyde beslaglæggelse af lageret af de eneste originale, 
uændrede Martinus bøger, som overhovedet stilles til 
rådighed for interesserede, til kostpris. 
Det samme gælder det meste af det, som Fonden Det 
Tredie Testamente & LIVETS SKOLE i åndsvidenskab i 
Brøndbyøster landsby, har på lager af gratis oplysnings
og informationsbrochurer, og undervisningsmateriale. 
Beslaglæggelse og konfiskation og afbrænding vil blive 
resultatet af Martinus Instituttets krigserklæring mod 
det frie initiativ. 

Du er velkommen til at besøge LIVETS SKOLE i 
åndsvidenskab til sæsonens sidste foredrag, med Vagn 
Noah, søndag den 7. april 2013 fra kl. 13-15. Gratis 
adgang. 

Vi ved jo alle, når vi skal være ærlige, at Martinus værk 
skulle bevares uændret som det foreligger fra hans hånd. 
Det står jo i Martinus Instituttets love af 25. maj 1982. 
Og vi ved at Martinus sagde, at der "helt ufravigeligt 
kun må ændres noget hvis jeg selv (Martinus) er til 
stede." Og til Rolf og Birthe Lapenna, og Ingrid Okkels, 
Tage Buch og mange flere sagde han, at der ikke måtte 
ændres så meget som et komma. 

Hvis det vil lykkes Martinus Instituttet, at få magt som 
de har agt, nemlig at udradere os totalt, så vil rigtig 
mange positive tiltag stoppe, med omgående varsel. Du 
må godt sende denne e-mail videre til dem som måtte 
have interesse i denne ulykkelige sag. 

Kærlig hilsen 
Jan Langekær 2015 7811 www.livetsskole.info www. 
det-tredie-testamente.dk 
PS! Du kan læse de åbne breve til Martinus Instituttet på 
F acebook: Originalværket Det Tredie Testamente - Mar
tinus åndsvidenskab (skrevet præcist sådan) og på Søren 
Ingemanns hjemmeside www.martinus-webcenter.dk 
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I sine sidste år beskæftigede Martinus sig me
get indgående med tilrettelæggelsen af sin sags 
fremtidige struktur, og herunder er alle væ
sentlige spørgsmål blevet gennemdrøftet på 
en lang række bestyrelsesmøder. Det skete i 
en periode på omkring 15 år, fra 1965til1981. 

Af de sidste 7 års møder foreligger der fuld
stændige båndoptagelser, som opbevares på 
Instituttet. De ligger som dokumentation for 
Martinus hensigter, anvisninger og beslutnin
ger på dette og andre vigtige områder. 

Et af de grundlæggende resultater af drøftel
serne er et sæt væsentligt ændrede love for 
Instituttet. - Bortset fra mindre betydende 
afsnit i § 11 er alle bestemmelserne heri ikke 
alene gennemdrøftet, men også færdigformu
leret sammen med Martinus. 

De ændrede love er her aftrykt i fuld udstræk
ning - i indramning. De er desuden forsynet 
med en række kommentarer, som Instituttets 
råd har udarbejdet på grundlag af de førte 
drøfte Iser. 



2 

I § 1 Navn og hjemsted 

Stk. 1 Institutionens navn er Martinus Ånt.lsvidenskabelige Institut, t.lcr tillige 
fører navnet Martinus Institut. 

Stk. 2 Institutionens hjemsted er Frederiksberg. 

I § 2 Struktur 

Navne! uMar1imts ÅmJsvidenskabelige /nsri1111" er uændret, som 
det har været siden 1945. Det er indregistreret og beskyttet i Dan
mark, og det bruges i alle juridisk bindende forhold. 

Navne! "Martillm Jm1it11t« brugci. i almindelighed. Det kan ikke 
beskyttes juridisk. dn det består af cl personna1;n og den almindeli
ge betegnelse institut. 

Det henslilles, at ulle undre - både i Danmark og i udlandet -
respekterer, at disse 10 tUJ1111e forbeholdes Marti11u~ l'/WI lmtitut, da 
det b:\dc har særlige opgaver og særlige forpligtelser. 

Denne paragraf er ny. 

1 · Stk. l Martinus Institut er en selvejende, almennyttig institution. 

uSe/11ejendea betyder. al lnslilultet er helt fritstående og selvstæn
digt. Det ejes kun af sig selv. Ingen personer eller organisationer 
kan have eller få nogen form for medejerskab. 

»Alme1111y1tig~1 betyder. at Inslilultet ikke på nogen måde skal 
samle økonomisk gevinst til sig selv eller andre. Alle de midler. der 
er til rådighed, skal anvendes til dets egentlige formål udelukkende 
til gavn for almenheden. 

Stk. 2 Institutionen må ikke gøres til genstand for foreningsdannelse eller nogen 
anden form for medlemsskab. 

Det har altid været et grundlæggende princip for Martinus, at kun 
gennem sin interesse kan man være knyllet til hans arbejde - ikke 
gennem medlemskort eller andre ydre tegn. (Se f.eks. "Livets Bog" 
I, stk 15. og »Omkring mine kosmiske analyser«. kapitel 26.) 
Hermed er dette forhold fastslået i Instituttets love. 



I § 3 Formål 

Denne paragrafer ændret fulds1ændigt. -Og en tidligere paragraf 
med overskriften »Udøvelse", som var en uddybning af formålspa
ragraffen, er udgået. 

Tidligere var hovedform11.1et ••at
0

fremme den frie dndsvidenskabeligt' 
forsk11ing og udbrede kendskabet til dens resultateroc. 

De tie er nu ændret, sil det er en forpligtelse for lnstitultel udeluk
kentlf' at beskæftige sig med Martinus eget arbejde. Visse tidligere 
aktiviteter er derfor falde I væk, f.eks. udgivelse af andre forfatteres 
værker. 

Umiddelbart kan man måske mene. at dette er ensidigt, men i 
virkeligheden er det udtryk for dt!I modsatte. - Når blot denne 
forpligtelse findes et eneste sted på jorden. kan alle ar1dre være 
fuldstændig frit stillet. (Se f.eks. nærmere herom i artiklen .iDen 
enkelte inleressei:edes betydning - og Instituttets nærmeste frcm
tidc11 KOSMOS 1982, nr. 4 side 76). 

Stk. 1 I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal 
institutionen udelukkende tjene følgende almennyttige formål: 

Instituttet kan kun bruge sine midler til de formål, der er angivet i 
de efterfølgende tre afsnit. 

At form!ilet er almem1y11igr betyder, som før nævnt, at det uden 
forbehold er rettet mod almenheden, mod enhver interesseret. 

Bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side, 

Værkerne skal bevares uændret, så eftertiden ikke skal være i tvivl 
om, hvad der faktisk er Martinus egne værker, og hvad der ikke er. 

Oplyse om disse værker, og 

Fra Instituttets side skal der forelages cl oplysningsarbejde for at 
udbrede kendskabet til Martinus værker. · 

Ve1 skal for en stor del ske gennem KOSMOS. som i fremtiden skal 
redigeres som et i111erna1io11ult tidsskrift og udgives på så mange 
sprog som muligt. 

Det skal desuden ske, ved at Instituttet udgiver eller medvirker til 
udgivelse af oplysningsmnteriale - på så mange sprog som muligt. 
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Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publice
ring, oversættelse og undervisning i betryggende form. 

Instituttet skal sørge for udgivelse af værkerne - dog sii vidt muligt 
på fremmede forlags eget initiativ. Det skal ske i betryggende form, 
ved at der ikkeforetages ændringer i indholdet. 

Der skal sørges for oversæ11else af værkerne til så mange sprog. som 
muligt - dog fortrinsvis på oversætteres eget initiativ. Det skal ske i 
betryggende form, ved at få oversat i sa detaljeret 01•erensstemmel
se med originalen som muligt og i korrekt sprog. 

Instituttets undervis11i11g vil hovedsagelig komme til at foregå i 
Klint, hvor der efterhånden vil blive opbygget en helårsskole. - Det 
skal ske i betryggende form, ved at der så samvittighedsfuldt som 
muligt kw1 undervises i og ud fra Marti11us kosmologi. 

Der kan fra Instituttet udsendesgæsteforedragsholdere eller gæste
forelæsere, hvor der er særligt behov. 

Ud over undervisning på eller direkte ud fra Instituttet foregår 
undervisning i Martinus kosmologi på interesseredes eget helt frie 
initiativ. 

I § 4 Oprettelse og kapitalforhold 

Der er ikke ændret på det tidligere indhold i denne paragraf, men 
stk. 3, 4 og 7 er nye. 

Stk. 1 Institutionen er oprettet i 1956 på initiativ af forfatteren Martinus Thom
sen, kaldet Martinus. 

Stk. 2 Institutionens fonnue bestod ved oprettelsen af de aktiver og passiver, 
som Martinus skænkede ved gavebrev af 30. oktober 1956 med påtegning 
af 14. marts 1957. 

Disse to stykker er uændrede. 

Stk. 3 Institutionen er eneindehaver af den fuldstændige ophavsret og copyright 
til Martinus samlede værker i henhold til gavebrev af 18. juni 1980. 

Her er det klan fast!M1et, at ingen andre end Instituttet har nogen 
form for ophavsret og copyright til Martinus værker, hvad enten 
disse foreligger skriftligt, i billedform eller som båndoptagelser af 
foredrag, taler og samtaler Il\. v. 

Kun efter kontrakt med Instituttet kan nogen få ret til at reproduce
re, mangfoldiggøre eller udgive værker af Martinus. 



Stk. 4 De nødvendige midler til institutionens virksomhed tilvejebringes ved 
egen indtjening og ved ubetingede gaver og bidrag. 

Man må regne med, at Instituttet engang i fremtiden vil få en ret 
betydelig egen indtjening i form af de honorarer, som skal betales af 
fremmede forlag og andre for at reproducere og udgive værkerne. 

Det gælder indtil ophavsret og copyright udløber. Nonnalt sker det 
50 llr efter forfatterens død. men i særlige tilfælde kan denne 
periode forlænges. 

Instituttets økonomi bæres allerede nu i betydelig grad af gaveprin
cippet gennem modtagelse af gm•er og bidrag. 

Martinus var sikker på, at gaveprincippet her skulle være gældende 
helt uden begrænsninger, og at Instituttet dermed skulle bevare en 
total selvstændighed. • 

Derfor er det her fastslået som et helt ufravigeligt princip, at 
Instituttet kun kan modtage gaver og bidrag, hvortil der ikke er 
knyttet nogen fonn for betingelser. 

Stk. 5 Samtlige institutionens indtægter og de til denne ydede bidrag og gaver kan 
alene anvendes til institutionens formå] efter § 3. 

Denne bestemmelse betyder, at priserne på bøger, studier og op
hold m.v. skal holdes så lave, som Instituttets samlede økonomi og 
opfyldelse af formålet tillader. 

Som tidligere nævnt skal der ikke stiles efter at opsamle kapital eller 
/omme- ud over det, som måtte være n(l!dvendigt for at Instituttet 
så hensigtsmæssigt som muligt kan opfylde sit formål. 

Stk. 6 For institutionens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende 
formue. 

Ingen person kan komme til at hæfte for Instituttets forpligtelser. 
Det kan det kun selv med sine egne værdier. 

Stk. 7 Ingen af institutionens bidragydere kan have nogen andel i eller krav på 
institutionens formue, ligesom de ikke kan drages til ansvar for institutio
nens handlinger, undladelser eller forpligtelser. 

Her understreges meget stærkt Jn.rtituttets frihed i forhold til bidra
gydere - og bidragyderes frihed i forhold til Instituttet. 
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I § 5 Ledelse 

Instituttets fremtidige ledelsesforhold er drøftet særlig !ndgåendc. 
Praktisk taget alle tænkelige muligheder er nøje overvejet af Mar
tinus, som til sidst selv traf de bes/Wninger, der er nedfældet her. 

I de førte drøftelser har Martinus utrætteligt påpeget og frcmhæ
. vet, at i Instituttets ledelse bør ingen på nogen som helst måde føle 
sig selv som overordnet og andre som u11derordnet. - Og ingen i 
I nstituuets arbejde bør føle sig selv som u11derordnet og Instituttets 
ledelse som overordnet - i den almindelige betydning af disse ord. 

Det er naturligvis uundgåeligt, at mennesker må have arbejdsopga
ver og ansvarsområder, som er forskellige. Men det giver ikke 
noget som helst reelt gru11dlug for al føle sig overordnet og heller 
ikke for at føle sig underordnet. 

De kosmiske analyser viser til overmål, at i livet er alle lige værdiful
de. Det er det eneste rette grundlag. (Se f.eks. nærmere herom i 
»Livets Bog« I, stk.22 og »Logik«, kapitel 24). 

For at understrege dette forhold besluttede Martinus, at den hidti
dige betegnelse "bestyrelsen, hvortil der er knyttet sli mange tradi
tionelle autoritetsbegreber, skal udgå. For fremtiden er den rette 
betegnelse Instituttets »råd«. 

Stk. 1 Institutionen ledes af et råd, som består af fem myndige, vederhæftige og 
uberygtede personer, i det følgende betegnet medlemmer. · 

Efter Instituttets tidligere love skulle bestyrelsen bestå af mindst 
fem medlemmer. Efter drøftelse af mange andre muligheder er 
resultatet blevet, at rådet i fremtiden skal bestå af 11e1op fem med
lemmer. - Dette antal vil dog kunne ændres, hvis der engang i 
fremtiden indtræffer særlige omstændigheder, som gør det hen
sigtsmæssigt. 

Stk. 2 Ved medlemsafgang supplerer rådet sig selv. Nye medlemmer indgår for 
en periode af fem år, og genindtræden kan ikke finde sted. 

Det har naturligvis også i særlig grad været drøftet, /n1em der skal 
vælge nye medlemmer til rådet og hvordan. Om det skulle være 
Instituttets øvrige medarbejdere, enforsamli11g af interesserede eller 
de ø11rige medlemmer i råder. - Efter mange og lange drøftelser 
bestemte Martinus med fuld sikkerhed, at rådet som hidtil skal 
være sefrsupplere11de, at nye medlemmer altså vælges af de sid
dende medlemmer i rådet. 

Skulle det være anderledes, ville der uundgåeligt blive lalc om en 
slags medlemsforhold eller fore11ingsdan11else, som ifølge§ 2 stk 2 
ikke må opstå. 



Til bemærkningen om, at det jo ikke var demokratisk, svarede 
Martinus, at det skulle det heller ikke være. De almindelige valg
metoder var udmærkede og ønskelige ude i samfundet. Men her 
skulle der være de mindst tænkelige muligheder for aktiviteter, der 
udfoldes for at opnå indflydelse og position. 

l fremtiden skal heller ingen kunne få en særlig indflydelse ved at 
sidde gentagne gange eller meget længe i rådet. Derfor er den 
fremtidige valgperiode fastsat til/em lir uden mulighed for ge11i11d
mrde11. 

Stk. 3 Rådets medlemmer bliver næstfonnand og derefter formand efter ancien
nitet. Næstformandsperioden og fonnandsperi9den er hver for sig højst et 
år. 

Ud fra tilsvarende betragtninger om begræ11s11i11g af i11dflyde/se er 
der bestemt en fase rækkefølge for hvervene som næstformand og 
formand. Er man ikke indstillet på at påtage sig disse hve·rv, kan 
man altså i fremtiden ikke indvælges i rådet. 

Stk. 4 Rådet udpeger to suppleanter, som deltager i rådets møder uden stemme
ret. Ved medlemsafgang indgår normalt den først udpegede suppleant som 
nyt medlem af rådet. Lader rådet den anden indgå. fratræder den først 
udpegede suppleant samtidig sit hverv som suppleant. 

For at sikre at nye rådsmedlemmer er indstillet på og indlevet i 
J nstituttets anliggender og i rådets arbejde skal de først deltage som 
suppleanter. 

Stk. 5 Hvervet som formand. næstformand, rådsmedlem og suppleant er uløn
net. 

Selve hver\leoe i rådet skal være 11lø11nede af to væsentlige grunde. 
Forholdet til myndighederne og omverdenen skal i denne henseen
de være klart. Og det bør desuden være så sikkert som muligt, at 
man kun påtager sig hvervet af imere.Tse for sagen og ikke i nogen 
grad af økonomiske eller andre interesser. 

Dette hindrer naturligvis ikke, at medarbejdere, som modtager 
sædvanlig løn for andet arbejde i Instituttets tjeneste, kanindvæl
ges i rådet. 
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I § 6 Rådets kompetence m.v. 

Stk. 1 Rådet har den udøvende ledelse af alle institutionens anliggender. Det er 
beslutningsdygtigt, når mindst to trcdiedele af medlemmerne er til stede. 

I hele sit arbejde er rådet naturligvis forpligtet til at opfylde formll
let, som det er beskrevet i§ 3. - Det er det, der er meningen med 
rådet. 

Det beslutningsdygtige antal er forhøjet fra mindst liaivdele11 til 
mindst to trediedelc, hvilket vil sige mindst fire af de fem medlem
mer. 

Stk. 2 Rådet skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed ikke 
opnås, kan beslutning først træffes på et nyt rådsmøde. hvortil alle med
lemmer skal indkaldes. Inden dette møde skal samtlige medlemmer i 
rimelig god tid informeres skriftligt om den beslutning. t.let ikke har været 
muligt at opnå enighed om. Opnås der fortsat ikke enighed om det udsatte 
spørgsmål, kan der træffes beslutning med et flertal på mindst to trediedelc 
af rådets medlemmer. 

Martinus lagde meget stor vægt på, at rådets beslutninger så langt 
som overhovedet muligt træffes i enig/red. - Kun hvor alle mulighe
der er prøvet. uden at det har givet enighed, er der åbnet mulighed 
for at træffe en flertalsbes/111ning. 

Den skal så træffes på fuld! klarlagt grundlag. og først efter fornyet 
drøftelse af mulighederne for at opnå enighed. 

Det er klart, at der inden for Instituttets rammer først og fremmest 
må lægges vægt på harmo11i og enighed, og det må begyn~e i rådet. 
Forskellige synspunkter i praktiske spørgsmål vil dog ikke kunne 
undgås helt, og så er det afgørende. at behandlingen alligevel kan 
foregå i fuld lrormoni og venskabelighed. 

I mange tilfælde vil det tage længere tid. En forholdn•is langsom 
bes/lllningsproces er dog bedre end flertalsbeslutninger i uenighed. 
Store anstrengelser for at opnå enighed fremmer desuden det 
hovedformål, der ligger bag den formulerede formålsparagraf, 
nemlig at bidrage til skabelsen af harmoni. 

På længere sigt vil denne holdning sikkert også give en større 
praktisk effektil'itet end den, man kender i mange almindelige 
arbejdsforhold. 

Stk. 3 Over de beslutninger, der træffes på rådsmøderne, føres en protokol, der 
underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende møde. 

De beslutninger, der træffes i rådet, skal kunne dokumenteres, ved 
at de skrives i en protokol. De drøftelser, der ikke fører til beslut
ning, skal derimod ikke nedskrives. - En sådan protokol er ført fra 
Instituttets allerførste bestyrelsesmøde. 



I § 7 Tegningsregter 

Det er reglerne for underskrift på de dokumenter, som er juridisk 
bindende for Instituttet. 

Stk. 1 Institutionen tegnes af formanden og et andet medlem af rådet i forening 
eller af tre rådsmedlemmer i forening. Ved køb, salg og pantsætning af fast 
ejendom tegnes institutionen dog af mindst tre femtedele af rådsmedlem
merne i forening. 

Tegningsregleme vedrørende fa.'lt ejendom er gjort strengere. El
lers er dette stykke ikke ændret. 

Stk. 2 Rådet kan give enkelt eller kollektiv tegning1iiuldmagt til institutionens 
medarbejdere. dog ikke for så vidt angår køb, saJg og pantsætning af fast 
ejendom. 

I § 8 Regnskab og revision 

Den tegningsfuldmagt, som tidligere kunne gives til medarbejdere 
ved Instituttet, er indskrænket, så den ikke længere kan omfatte 
fast ejendom. 

Stk. l Institutionens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2 Institutionens regnskaber skal revideres af en eller flere af rådet udpegede 
statsautoriserede eller registrerede revisorer. 

Denne paragraf er omredigeret. Hovedindholdet er bevaret, men 
der er foretaget visse ændringer. 

Det er nu en forpligtelse, at Instituttets revisor eller revisorer skal 
være statsaworiserede eller registrerede. 

Stk. 3 Det påhviler rådet hvert år at gøre det reviderede driftsregnskab og den 
reviderede status tilgængelig for interesserede. 

Regnskabet skal i modsætning til tidligere ikke længere ,,./ifs1illes 
olie i11teresserede«, - da dette i virkeligheden ikke er praktisk mu
ligt. - Det skal nu "gøres tilgængeligt for imeresserede", og det er 
hidtil sket ved regelmæssig offentliggørelse i KOSMOS. 

En tidligere bestemmelse, om at Instituttets revisor ikke kan være 
medlem af rådet, er udgået, da det i forvejen er et myndighedskrav. 
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I § 9 Lovændringer 

Stk. 1 Rådet kan med flertal på mindst to trediedelc af samtlige medlemmer 
foretage ændringer i lovene. 

Dette stykke er omformuleret uden at ændre indholdet. 

Stk. 2 Efter Martinus ønske må der ikke foretages nogen ændring af institutio
nens principielle formål og struktur, således som disse er beskrevet i § § 2, 
3, 4, 9, og 10. 

I § 10 Opløsning 

Her er det stærkere end tidligere fastslilct, at der ikke i fremtiden 
må ændres på /nstiiwters pt'it1cipielle formlll og stmkfllr. 

Det må ventes, at man i fremtiden i så høj grad som overhovedet 
muligt vil respektere det udtrykkelige ønske, Martinus her har 
fremsat, om ikke at ændre på de virkelig arg~ncndc paragraffer. 

Og det må ventes, at man kun ændrer på de øvrige bestemmelser, 
når omstændighederne gør det tvingende nødvendigt. 

Stk. J Institutionen kan kun opløses ved enstemmig beslutning i det samlede 
fuldtallige råd, og kun såfremt samtlige institutionens midler ved opløs
ningen anvendes til fonnålet efter § 3. 

I <Jenne bestemmelse er der kun foretaget mindre, redaktionelle 
ændringer. 

Med det formål, Instituttet har, skulle opløsning kun kunne kom
me på tale langt ude i en fjern fremtid - og da kun, når formålet er 
helt opfyldt og virksomheden dermed gjort overflødig. 

Det vil i virkeligheden sige engang i ff(mtiden. når det internariona· 
le verderisrige er blevet en realitet eller er stærkt på vej. 

Så langt ud i tiden kan man naturligvis ikke lave bindende bestem
melser. - Livets gang må vise. hvordan det vil forme sig. Det skal 
ingen bekymre sig om på nuværende tidspunkt. 

Stk. 2 I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af institutio
nens bidragydere eller til nogen andens personlige ejendom. 

Denne bestemmelse er ny og indsat for at præcisere, at heller ikke 
\•ed en opløsning af Instituttet kan nogen som helst personer eller 
organisationer have nogen form for krav på dets formue. (Se også 
§ 4 stk. 7) 
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§ 11 Overgangsbestemmelser 

Flere forhold gør det nødvendigt at have lWergangsbestcmmelser 
for den periode. der går, indtil hele rådet består af 11ye medlemmer. 
- F.eks. har de nm.oærende medlemmer en funktionsperiode. der er 
længere . .:mJ den skal være i fremtiden. 

Bortset fra stk. 4 er hele indholdet i disse overgangsbestemmelser 
drøflct meget nøje med Martinus. De er dog forst (ærdigformuleret 
efter huns bortgang. 

Stk. I De medlemmer. der er undenkriverc på Instituttets love af 25. maj 1982. 
er udpeget af Martinus. Efter hans ønske fastsætter disse medlemmer selv 
tidspunktet for deres udtræden af rådet. 

Stærkt inspireret af Martinus har de medlemmer, der nu sidder i 
rådet. haft det i;om en særlig opgm·e at sætte sig så godl som muligt 
ind i hans liold11i11g og sy11sp11nkrer. 

Den grundfæstede holdning. de hermed skulle have, har Martinus 
udtrykkeligt ønske! al bevare i Jnstiluttets arbejde i så lang en 
årrække, som de hver især ser sig i stand til at bc~tride deres hverv. 

Stk. 2 Efter Martinus ønske er Grethe Brinkhard formand for rådet indtil sin 
udtræden. 

Denne bestemmelse er helt Mcmi1ws eg1m og bl.a. motiveret med 
Grethe Brinkhards meget lange llrrække i Instituttets arbejde med 
deraf følgende tlybe indsigt i hans holdning og synspunkter. 

Stk. 3 De øvrige medlemmer bliver - medmindre de ønsker sig fritaget herfor
næstformand og derefter formand efter anciennitet og varetager disse 
hverv indtil deres udtræden. 

Også i 011erga11gsperiode11 skol der være regler for fw1ktio11sperio
dmre for næstformand og formand (Jvf. § S stk. 3). Men her skal 
der dog være mulighed for at blive frirager for disse hverv. da de 
ikke var en forudsætning ved de nuværende medlemmers indtræ
den i rådet. 

11 
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Stk. 4 Såfremt de to medlemmer, Rolf Elving og Willem-Jan Kuijpcr, som senest 
er udpeget af Martinus, kommer til al sidde sammen som formand og 
næstformand, skal de dog skifte mellem disse to hverv med lo års mellem
rum. 

Denne bestemmelse er den eneste, som ikke er drøftet med Marti
nus. Den er indført, fordi bestemmelsen i stk. 3 ikke kan anvendes 
her. Disse to medlemmer har nemlig samme anciennitet, idl!t de er 
indtrådt på samme dag. Bestemmelsen ses i øvrigt også som en 
naturlig konsehe11s af de drøftelser, der er ført om begrænsning af 
funktionsperioder og indflydelse. 

Stk. 5 Reglerne i§ 5 træder gradvis i kraft i takt med afgangen af de medlemmer, 
som er udpeget af Martinus. Udover disse medlemmer kan ingen være 
suppleant og rådsmedlem i mere end sammenlagt seks år. 

Tidsbegrænsningen i den sidste del af denne bestemmelse giver en 
naturlig overgang til de forholdsvis korte funktionsperioder. som 
senere skal være gældende. 

De mere detaljerede forhold mellem overgangsbestemmelserne og 
de endelige bestemmelser skal der tages stilling til, efterhånden 
som de indtræder. 

Disse love, som er udformet efter Martinus personlige direktiver, træder i stedet for 
institutionens love af 9. maj 1966. 

14. juni 1983 

Frederiksberg, den 25. maj 1982 

Grethe Brinkhard Tage Edeling Rolf Elving Aage Hvolby 

Willem-Jan Kuijper Henning Laug Ib Schlcichcr 
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N"~le fiist"risk.e n"ter "fn- Pev~relsen 
~J :M~rtinus Vaerk 

Af Søren Ingemann Larsen 

Jan Langekær bad mig for nylig om at nedskrive mine 
personlige oplevelser i forbindelse med mine bestræ
belser for at undgå, at der blev indført ændringer i 
Martinus' værk og at opsummere kilderne til Martinus' 
udtalelser om dette. Jan Langekær syntes, at rapporten, 
der kom ud af det, kunne interessere andre og burde 
trykkes i nærværende tidsskrift. Så derfor denne artikel. 

Først til orientering nogle noter om hændelsesforløbet 
i forbindelse med mine bestræbelser for at undgå, at 
der bliver/blev foretaget ændringer i Martinus' værk. 

Omkring 1999-2000 havde jeg en korrespondance 
med Henrik Hedegaard (daværende rådsmedlem) 
om bevarelsen og publiceringen af Martinus' værk. 

Anledningen var, at Mary McGovem, som oversætter 
Martinus' værk til engelsk, mente, at det ville være en 
god ide, at jeg kom i kontakt med Henrik. I denne pe
riode assisterede jeg Mary med diverse tvivlsspørgsmål 
af sproglig art i forbindelse med Marys oversættelser. 
Disse tvivlsspørgsmål gav ofte anledning til, at det var 
relevant at checke med manuskriptet til Livets Bog, som 
lå indpakket i karduspapir i boksen på Mariendalsvej. Og 
hver gang skulle Willy Kuijper - formand for rådet - ulej
liges ned og finde de pågældende steder, der var tvivl om. 

Jeg indså, at denne procedure ikke i længden var 
holdbar, og slet ikke god for det uvurderlige ma
nuskript, som jo hver gang blev udsat for slid, 
uanset hvor forsigtig man var med håndteringen. 

Jeg foreslog derfor Henrik, at manuskriptet en gang for 
alle blev skannet ind, så det blev gjort tilgængeligt i en 
pdf-fil. Henrik syntes umiddelbart om ideen og fik ok fra 
resten af rådet, og jeg skannede herefter hele manuskriptet 
til Livets Bog og Logik ind og lavede pdf-dokumenter af 
det indskannede. Dette blev færdigt i slutningen af2000. 

Så vidt manuskripterne. 

I den proces blev jeg klar over, at Instituttet var i gang 
med at forberede genudgivelsen af Livets Bog i moder
niseret retskrivning og med ændret layout. Og - skulle 

det senere vise sig - desuden en lang række andre "ret
telser". Dette gav anledning til en lang korrespondance 
med Henrik og rådet om dette spørgsmål, hvori jeg 
kraftigt argumenterede imod dette. Og dengang var jeg 
ikke engang bekendt med Instituttets formål, således som 
det var formuleret af Martinus kort før hans bortgang. 

På samme tidspunkt traf det sig, at Ingrid Holck (min kone) 
ogjeg (specielt Ingrid) interesserede sig for Poul Brunton, 
som jo på et tidspunkt havde besøgt Martinus. Og vi kunne 
se ved læsning af bogen "Martinus som vi husker ham" at 
nu afdøde Ingrid Okkels havde værettolk i den forbindel~e. 

Dette førte til, at vi ringede Ingrid Okkels op for at høre, 
om hun modtog besøg, hvilket hun begejstret gjorde. 

Vi besøgte hende et par gange eller tre, og emnet Brun
ton blev relativt hurtigt overstået. I stedet kom vi ind på 
spørgsmålet om bevarelsen af Martinus' værk, en sag som 
jeg som nævnt var meget optaget af på det tidspunkt. Det 
var som at antænde en bombe. Ingrid Okkels var aldeles 
enig i mit synspunkt, og hun berettede flere gange ivrigt 
om, hvordan dette spørgsmål bekymrede Martinus på 
sine gamle dage. Martinus besøgte i den periode angi
veligt jævnligt Ingrid Okkels, og ifølge Ingrid Okkels 
var Martinus meget bekymret for, om det ville kunne 
undgås, at Instituttet ændrede i værket, uanset at han 
gang på gang havde bedt om, at dette ikke måtte ske. 

Ingrid Okkels refererede Martinus for at sige, at han 
var klar over, at mange fandt, at hans måde at skrive på 
var præget af "gammelt dansk", og at dette skulle være 
et problem. Martinus enkle og kontante svar var, at "så 
måtte man lære gammelt dansk". Der kunne ikke være 
tale om, at andre skulle bestemme eller blande sig i, 

hvordan han skulle formulere sig. 

Ingrid Okkels var den første af 
"de gamle" Martinus-folk, vi 
mødte, og jeg var utrolig glad 
for, at hun ubetinget kunne støtte 
mine synspunkter. Senere fik vi 
mulighed for at møde både Tage 
Buch, Rolf Elving, Gerard Oude 
Groen, Micha Lim og Vera Cav
ling og alle disse personer, som 
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var helt tæt på Martinus i en lang årrække, bekræfter 
I 00% Ingrid Okkels vidnesbyrd om, at Martinus var kry
stalklar og kategorisk i sit ønske om, at absolut intet måtte 
ændres i værket uden hans tilstedeværelse. Som Rolf 
refererer det: ikke engang et komma må ændres i værket. 

Men på det tidspunkt, hvor jeg stadig kun havde 
Ingrid Okkels at referere til, kom Jan Langekærs og 
Søren Jensens artikel i DNV 2/2005 maj. Her ef
terlod Jan et mobilnummer, og jeg kontaktede ham 
og glædede mig over at finde endnu en person, der 
brændte for at kæmpe for Martinus' uændrede original. 

Dette medførte, at jeg - uden først at spørge Instituttet -
uden refleksion gav Jan en kopi af cd'en med manuskriptet 
til Livets Bog. Dette følte jeg bagefter, at rådet skulle vide, 
og det medførte, at rådet ogjeg holdt et møde i august 2005. 

På samme tidspunkt var jeg kommet i kontakt med Kurt 
Christiansen, som lige havde udgivet sin Martinus
biografi i to bind, og Kurt var med på, at vi måtte gøre 
noget, og i december 2008 publicerede vi Martinus' 
værk i uændret original på internettet under martinus
med ia. dk (senere ændret til martinus-webcenter. 
Qk), og i begyndelsen af 20 I 0 Livets Bog i bogform. 
Debatten om bevarelsen af Martinus' original ligger 
samlet på httn://martinus-webcenter.dk/aendrine:er.html. 

Der mangler dog aktuelt de seneste ind
læg på denne side, og disse vil blive tilføjet. 

Ovenstående er mit eget overblik, som jeg bl.a. 
lavede for at vise, hvordan Ingrid Okkels kom 
ind i billedet. Nedenfor vil jeg prøve at samle de 
forhåndenværende citater fra Martinus' side ved
rørende bevarelsen af værket i uforandret stand. 

Først kan bemærkes, at der mig bekendt ikke findes 
et eneste citat eller vidnesbyrd OVERHOVEDET, 
hvor Martinus skulle have sagt, at man skulle eller 
kunne lave ændringer i værket efter hans bortgang!!! 

Derimod går alle de citater eller vidnesbyrd, hvor 
Martinus udtaler sig om bevarelsen af værket, ud på 
at understrege, at absolut INTET MÅ ÆNDRES. 
Ganske vist ser vi, at rådet og instituttets medarbejdere, 
når dette emne tages op, ofte henviser til det såkaldte 
"Gavebrev", hvori Martinus overdrager ophavsretten til 
sit litterære værk til Martinusinstituttet. 

Ved dette dokument overdrager Martinus til Martinusin
stituttet den ubegrænsede juridiske ret til at gøre, hvad 
det vil med værket. Rentjuridisk kan Martinusinstituttet 
teoretisk set destruere hele værket. Denne ret, som er af 
ren juridisk art, misforstår Martinusinstituttet som et grønt 
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lys fra Martinus' side til, at der kan ændres i værket, og at 
de efterladte manuskripter frit kan redigeres og udgives. 

Rådet som repræsentant for Martinus' ånds videnskabelige 
analyser er altså ikke er i stand til at skelne mel
lem en juridisk ret og en moralsk pligt. Rådet fin
der det mere relevant at se på, hvad Gavebrevet 
siger, end på hvad formålet for dets eget virke siger. 

Disse formål kan findes på htto://mar
ti n us-webcenter. dk/m arti nus- love. h tm I 

Der står ordret: 
[Rådet skal] "Bevare Martinus' samlede vær
ker uændret, som de foreligger fra hans side." 

Citatet efterfølges af følgende forklaren
de bemærkning (kursiveringen er original): 

"Værkerne skal bevares uændret, så eftertiden ikke skal 
være i tvivl om, hvad der faktisk er Martinus' egne værker, 
og hvad der ikke er." 
Foran citatet står: 
"Instituttet kan kun bruge sine midler til de formål, der 
er angivet..." 

Det vil med andre ord sige, at ved at ændre i værket, handler 
Instituttetistridmedsinegengrundlovpåtomåderpåengang: 

I) Dels ved at ændre i værket 
2) - og dels ved at bruge sine midler til det 

I Samarbejdsstrukturen udgave 1992 står side I 02 under 
afsnit 13 f: 
"Der må ikke uden Martinus samtykke fore
tages ændringer i bøgerne eller i det, han har 
skrevet." - Rådsmødereferat I 3 .0 I. 76 

"Hvis noget er skrevet primitivt, så skal det blive 
stående primitivt. Folk må gerne se, at jeg ikke er 
særlig belæst." - Samarbejdsudvalgsmøde 30.03.78 

"Det blev igen fastslået, at bortset fra åbenlyse trykfejl, 
(f.eks. invidid/individ), må der ikke ændres i værkerne uden 
Martinus personlige medvirken. Martinus mener i øvrigt, at 
der næppe er grund til at rette noget som helst. Denne me
ning blev klart tilkendegivet, efter at der var blevet fremlagt 
enkelte eksempler, hvor der fra forskel I ig side havde været 
tvivl om rigtigheden. Martinus ville dog gerne se nærmere 
på en liste over tilfælde, hvor læsere kan være i tvivl om 
rigtigheden i teksten. 

Martinus udtalte klart, at såfremt han efter 
at have set nærmere på sagen fandt grund til at ændre enkelte 
ting, ville han naturligvis rette dem, men han var helt sikker 



på, der kun kunne være tale om ganske enkelte ting. Det 
blev fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke må 
foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden 
Martinus medvirken." - Rådsmødereferat 16.03.76 

Citatet fra Martinus, hvor han siger: "Der må ikke æn
~res så meget som et komma" går jeg ud fra kommer fra 
Rolf. Måske Rolf kan bidrage med yderligere detaljer. 

Og citaterne fra Ingrid Okkels er beskrevet ovenfor: 
"Hvis folk ikke kan forstå mit "gammelt 
dansk", må det lære sig "gammelt dansk" 

Og som sagt gav Martinus på sine gamle dage - ifølge 
Ingrid Okkels - udtryk for bekymring for, om det ville 
kunne undgås, at Instituttet lavede ændringer i værket. 

Afslutningsvis bemærkes, at et vigtigt motiv for oven
nævnte artikel er at vise, at forhistorien for publiceringen 
af originalværket uden om Instituttet er et utal af resul
tatløse henvendelser til Instituttet med opfordring til selv 
at gøre det. 
Både af videnskabelige grunde og af respekt for Martinus' 
utvetydige anvisninger er det af afgørende betydning, at 
der til enhver tid er fri og uhindret adgang til Martinus' 
værk i original og uændret form. 

Søren Hahn skrev: 

Kære Ruth! 

Det ser ud til, at nogle af dine læsere har opfattet min 
artikel i januar-nummeret som udtryk for Instituttets of
ficielle holdning. Den går selvfølgelig ikke, Instituttet 
er jo nødt til at opretholde sin copyright, så det står frit 
til at handle fremover. 
Du bliver derfor nødt til at lave en lille dementi i næste 
nummer af dit blad. Den får du her, og den er markeret 
med kursiv skrift, så der ikke er noget at tage fejl af: 

Artiklen "Apropos en smuk misforståelse", der blev 
bragt på side 12 og 13 i marts nummeret af Den Ny 
Verdensimpuls, er alene et udtryk for min private og 
personlige holdning, og repræsenterer på ingen måde 
Martinus Instituttets holdning. 

Så står vi alle sammen mere frit og ved, hvor vi har 
hinanden. 

Kærlig hilsen 
Søren 
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" ADVOKAT 

HOLGER MOSBÆK 
Landsreusa9f11rer 

Nørre Farlmagsgade 13 

København K. 

Telt. {01) 11 SS11 

El llgelydende ekaemplar er henlagt 
I notarlaUcontoreta ark1V for 1980. 

Testamente 

.2637 

Undertegnede for:fa.tter Martinus Thomsen, personnummer 
11 08 90 - 5405, boende Mariendalsvej 94-96, 2000 København F, 
der aldrig ~ar været i ægteskab, og som ik~e efterlader mig 
legale arvinger, bestemmer herved som min sidste vilje føl
gende: 

§ l.. 

Alt, hvad jeg efterlader mig, skal tilfalde den selv
ejende institution, Martinus Åndsvidenskabelige Institut, 
også kaldet Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, 2000 
København F, der således skal være min universalarving. 

Denne arveret om.fatter også rettigheder, som normalt er 
uoverdragelige, og rettigheder iøvrigt af personlig art, såsom 
mine forfatterrettigheder. 

§ 2. 

Martinus Instituts love er godkendt af instituttets be
styrelse, deriblandt af mig, og denne godkendelse, der her
med for mit vedkommende ratihaberes, omfatter også alle ret
tigheder af tilsvarende art, som omhandles i foranstående 
§ 1, og som allerede af mig er skænket til instituttet. 

§ 3. 
Det pålægges min universalarving og mine bobehandlere 

at respektere de optegnelser, jeg efterlader mig vedrørende 

Not.K.J.Nr. 5 9 0 7 /80 
J,~ 
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min bisættelse, opfyldelsen af instituttets formål, admini
strationen af instituttet, herunder anvendelsen af min lej
lighed og villa 11Rosenberg 11 i Klint, og vedrørende eventu
elle erindringsgaver. 

§ 4. 
Alle mine tidligere testamentariske dispositioner til

bagekaldes herved. 

§ 5. 
Såfremt betingelserne for privat skifte er til stede, 

ønskes dette under medvirken af fru Grethe Brinkhard og 
advokat Holger lfosbæk eller, hvis en af dem er forhindret, 
da af den anden alene. 

Hvis betingelserne for privat skifte ikke er til stede, 
skal de nævnte personer behandle mit bo som executores te
ståmenti, og hvis den ene af dem er forhindret, da af den 

anden alene. 

§ 6. 
l~ærværende testamente o.prettes for notarius publicus i 

to ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbeva
ret i notarialkontorets arkiv, således at en udskrift skal 
gælde lige med originalen. 

København, /" 
~ den / {J, juni 1980 

~~J~ .9 A:_;-;.n.~ 

. Som identitetsvidne: "; 

/
./i-"•'---· ,.--"- ~•"' 
H. Mosbæk . 



Hr. Martinus Thomsen, 
der var i stand til fornuftsmæssigt at oprette 
to~ta.r.iente,oshvisidentitotblevciggodtgjort, 

har i dag i min overværelse underskrev.at f.oran
stående testamente hvis indhold hQn 
godkendte. 
I dokumentet fandtes ingen iøjnefaldende r,et
telser eller tilføjelser udover de med min sig
natur (initialer) betegnede. 
Hvilket herved bevidnes. 
:KØBENHAVNS BYRET, NOTARI.Al.KOHTORE'?1 
den lo. juni 1980. 



7-fvorfor har Marfinus-stljen to fonle? 

Af Vagn N oach 

Martinus udtalte ofte, at hans sag skulle følge samfundets 
love, men i videst muligt omfang holde sig fri af og 
undgå alt, der er præget af det, man betegner som 
erhvervsmæssig aktivitet. 

Det skulle ske, selv om det måtte koste Sagen penge. 

Efter disse retningslinier går Sagen sin gang frem til 1956, 
hvor Martinus som enkeltperson 
skænker alt, hvad han ejer, til den selvejende institution 
Martinus Åndvidenskabelige Institut. 
I forbindelse med omlægningen tildeles Martinus en årlig 
ydelse, kaldet livrente, til sit personlige forbrug. 

Der skrives ikke om økonomien før i 1973, hvor der 
i Kosmos nr. 13 fremlægges et halvårsregnskab for 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut underskrevet af 
Grethe Brinkhard og Finn Bentzen. 

I juni I 980 opretter Martinus et gavebrev, der skænker 
alle hans forfatterrettigheder til det, der nu betegnes som 
Martinus Institut. 

I Kosmos I 981 nr. 11 offentliggøres efter Martinus 
bortgang fra det fysiske plan regnskabet for Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut for året I 980 underskrevet 
af Grethe Brinkhard. 

I I 983 arbejdes der på at få en tilladelse til fradrag i den 
skattepligtige indkomst for gaver, der gives til Martinus 
Institut. En sådan tilladelse vil kræve en ændring af 
Instituttets love og er efter min opfattelse i strid med 
Martinus ønsker om ikke at blande samfundet ind i sagen, 
hvis det kan undgås. 

I Kosmos I 984 side 56 offentliggøres et byggeregnskab 
for Pavillon A. Her betegnes udgifterne som exe!. moms. 
Regnskabet med kommentarer er på byggeudvalgets 
vegne underskrevet af Finn Bentzen. Formand for rådet 
er Grethe Brinkhard. 

I Kosmos 1 997 nr. 8 kommer der så den overraskende 
meddelelse, at der nu er sket en opdeling i to fonde. Den 
ene fond er "Martinus Idealfond", der afløser det tidligere 
Martinus 

Åndsvidenskabelige Institut, og en nyskabelse med 
betegnelsen "Martinus Akti vitetsfond". 

Meddelelsen om denne nyhed kommer fra Finn Bentzen, 
og opdelingen begrundes således: 

"Gennem alle de år, hvor Martinus selv ledte bestyrelses-I 
rådsmøderne blev det gang på 
gang understreget, at Instituttet i størst mulig grad skulle 
drives udfra ikke-kommercielle 
principper, men altid i største respekt for den lovgivning, 
Instituttet var og er underlagt. 
Dette har gennem årene givet rådet og revisionen - i 
samarbejde - meget analysearbejde og har også skabt 
enestående resultater. " 

Begrundelsen for opdelingen må henstå i det uvisse. I 
erhvervslivet arbejder man ofte med flere selskaber for 
at kunne dække sig ind, hvis noget går galt. 
Hvis det nødvendige analysearbejde har skabt 
enestående resultater hvorfor så ikke fortsætte med dette 
analysearbejde. 

I Kosmos I 998 nr. I 0 taler Eigil Kristensen på mindedagen 
om opdelingen i de to fonde. 

Han siger ifølge referatet, at der igennem en årrække er 
blevet arbejdet på at skabe en økonomisk struktur, som 
på bedst mulig måde kan varetage Sagens interesser og 
ligeledes anvende de økonomiske bidrag fra de mange 
interesserede på den mest hensigtsmæssige måde. 

Begrundelsen må også her henstå i det uvisse. Gennem 
mange år er der blevet givet gaver og bidrag, og er disse 
ikke blevet anvendt på den mest hensigtsmæssige måde? 

I samme nummer redegør Finn Bentzen for årsregnskabet 
for I 997 i skriftlig form under overskriften "Livets love 
kan umuligt være andet end sandheden" og angiver 
blandt andet: 

"Aktivitetsniveauet er stigende og har kostet flere 
penge end budgetteret, således at disse aktiviteter giver 
underskud. Derfor har det været glædeligt at konstatere, 
at Ideal Fonden har været i stand til at yde aktivitetsfonden 
de nødvendige uddelinger. Aktivitetsfonden har og er 
således ikke nogen overskudsforretning eller pengetank 
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men en nødvendig erhvervsdrivende fond hvis sagens hele 
erhvervsmæssige virksomhed skal opretholdes. " 

Læg mærke til, at det her angives klart, at det er nødvendigt 
med tilskud, hvis den erhvervsmæssige virksomhed skal 
opretholdes. Underskuddet må betyde, at MI får mere 
tilbage i moms, end de betaler, og derved får MI et tilskud 
fra samfundet. Er det hvad Martinus ønsker? 

I min videre søgen efter et fornuftigt svar på opdelingen i 
to fonde skrev jeg til Instituttet i 2005 og fik efterfølgende 
en mail fra Sven-Erik Rævdal, der oplyste, at opdelingen 
skete grundet en lovændring (krav fra myndighederne), 
og at professor Erik Werlauffhavde betegnet opdelingen 
soin genial. 

Jeg bad om en dato for denne lovændring, idet den nye 
lov om fonde efter min opfattelse trådte i kraft i 1992, 
medens den oprindelige lov var fra 1984. 
Samtidig badjeg om en kopi af professor Erik Werlauffs 
udtalelse. 

Uden svar på disse opfordringer sendte jeg en ny mail til 
Sven-Erik Rævdal med følgende ordlyd: 

"Du skriver ikke noget om, hvorfor myndighederne rejste 
problemet, og hvad problemet var. 
Normalt er myndighederne ikke særlig interesseret i 
fonde, så længe de ikke udnytter reglerne. 
Efter Tvindsagen er de naturligvis blevet mere 
opmærksomme, og hvis fonde udnytter deres position til 
at skjule forretningsmæssig aktivitet, kan myndighederne 
komme på banen. 
Imidlertid går jeg ud fra, at man ikke har haft 
forretningsmæssig aktivitet, hvilket vil sige tjent penge 
på bogudgivelser, kantinemad, kurser samt udlejning af 
sommerhuse. 
Formålet har vel været at opkræve en kostpris, hvilket 
vil sige ingen avance. 
Ligeledes går jeg udfra, at man heller ikke har søgt om 
momsrefusion, hvis man har vedligeholdt bygninger eller 
bygget nye bygninger i Klint. 
Martinus var jo stærkt imod myndighedsindblanding. 
Så derfor forstår jeg stadig ikke, hvorfor myndighederne 
har rejst krav om aktivitetsfonden. 
Jeg kender godt professor Erik Werlauff, som jeg anser 
som en dygtig og anerkendt jurist. 
Det glæder mig, at han også er interesseret i Sagen. " 

Denne mail forblev ubesvaret, så det står stadig for 
mig hen i det uvisse, hvad formålet med to fonde var. 
Efterfølgende har jeg haft lejlighed til at tale med Tage 
Buch, der heller ikke har kunnet give en forklaring på 
denne opdeling. 
I november 2008 er der i Kosmos en artikel med teksten 
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"Hvorfor har Martinus Institut to fonde?" 
I artiklen anføres det, "at MI på linje med en række andre 
institutioner og fonde blot per automatik blev omdannet 
til en erhvervsdrivende fond" 

Dette er nok en sandhed med modifikationer. Ved 
indførelsen af de nye fondsregler modtog alle kendte 
fonde en orientering fra myndighederne, og i orienteringen 
blev det angivet, at såfremt der ikke skete en henvendelse 
inden en vis tidsfrist, ville fondene automatisk blive 
registreret som erhvervsdrivende. 
Årsagen må derfor være den, at MI ikke reagerede på den 
udsendte orientering, der formentlig fandt sted ca. 5 år, 
før MI blev opsplittet i to fonde. 

I 2008 skrev jeg til Civilstyrelsen, om de to fonde kunne 
sammenlægges og fik følgende svar: 

I den anledning kan vi oplyse, at det følger af fondslovens 
§ 32 stk 1, at Civilstyre/sen kan give tilladelse til 
sammenlægning af fonde. § 32 stk 1 er ikke til hinder for, 
at en ikke-erhvervsdrivende fond sammen/ægges med en 
erhvervsdrivende fond. 

Nu efterlyser jeg personer, der kan give en forklaring 
på, hvorfor det var nødvendigt med en opdeling i to 
fonde. Opdelingen koster jo ekstra revisorarbejde, 
ekstra bogføring og gør samtidig regnskaberne mere 
uoverskuelige grundet de mange mellemregninger og 
transaktioner de to fonde imellem. Fondsuddelingerne 
fremgår heller ikke af de regnskaber, der offentliggøres 
i Kosmos, så det er komplet umuligt at se, hvilke formål 
der støttes af idealfonden. 

Dette er efter min opfattelse en mangel, idet gave- og 
arvegivere ikke kan få indblik i, hvad deres penge 
anvendes til. 
Hvis det er muligt at sammenlægge de to fonde uden at 
det ændrer ved de tildelte rettigheder, foreslår jeg, at rådet 
tager initiativ til en sådan ændring, der efter min opfattelse 
kan gøre årsregnskabet enklere og mere gennemskueligt. 
Det ville, som jeg ser det, være en fordel for alle. 

;. 
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§ 1 

Stk. 1. 

Stk. 2 

§2 

Stk. 1 

Stk. 2 

§3 

Stk.1 

Stk. 2 

Navn og hjemsted 

Fundats 
for 

Martinus Idealfond 

Fondens navn er "Martinus Idealfond". Den fører tillige navnet "Martinus Åndsviden
skabelige Institut". 

Fondens hjemsted er Frederiksberg. 

Struktur 

Fonden er en selvejende, almennyttig institutio_n. Den er en ikke-erhvervsdrivende fond. 

Fonden må ikke gøres til genstand for foreningsdannelse eller nogen anden form for 
medlemskab 

Formål 

Hovedformålet med Martinus værker er: 
Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende væsener" 
(Livets Bog, stk. 117). 
Formålet er suledes at fremme verdensfreden overali på jorden 

I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal Fonden 
udelukkende tjene følgende almennyttige formål: 

Bevare Martinus' samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side 

Oplyse om disse værker, og 

Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publicering, over
sættelse og undervisning i betryggende form og ved uddelinger og tilskud til disse 
aktiviteter 

Fondens formål er ikke at drive Martinus Center med alle dets aktiviteter, ligesom det 
heller ikke er fondens formål at drive ejendommen Mariendalsvej 94-96, 2000 F. Disse 
aktiver, som ejes af fonden, udlejes til Martinus Ak.tivitetsfond, der fra oprettelsen, den 
1. januar 1995 står for den erhvervsmæssige drift. 



§4 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Stk. 4 

Stk. 5 

Stk. 6 

Stk. 7 

Stk. 8 

Oprettelse og kapitalforhold 

Fonden er under navnet "Martinus Åndsvidenskabelige Institut" oprindelig oprettet i 
1956 på initiativ af forfatteren Martinus Thomsen, kaldet Martinus. 

Fondens formue bestod ved oprettelsen af de aktiver og passiver, som Martinus 
skænkede ved gavebrev af30. oktober 1956 med påtegning af 14.marts 1957. 

Fonden er eneindehaver af den fuldstændige ophavsret og copyright til Martinus' 
samlede værker i henhold til gavebrev af 18. juni 1980. 

De nødvendige midler til Fondens virksomhed tilvejebringes ved egen indtjening og ved 
ubetingede gaver eller bidrag. 

Samtlige Fondens indtægter og de til denne ydede bidrag og gaver kan alene anvendes 
til Fond ens fonnål efter § 3. 

For Fondens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver værende formue. 

Ingen af Fondens bidragydere kan have nogen andel i eller krav på Fondens formue, 
ligesom de ikke kan drages til ansvar for Fondens handlinger, undladelser eller for
pligtelser. 

Fondens aktiver bestod ved oprettelsen pr. 1. januar 1996 af: 

1. Ejendomme 
matr.nr. 16 DP, Frederiksberg 
matr. nr. 7B, Klint 
matr. nr. 6BK, Klint, samt 20 andre matr. nr. til en samlet kontant 
værdi pr. 1. januar 1995 af kr. 9.840.300,-

2. Obligationer 
til anskaffelsessummen kr. 7.985.681,-

3. Tilgodehavender og periodiserede renter 
til en værdi af kr. 1.016.091,-

4. Bankindeståender 
til en værdi af kr. 731.470,-



§5 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk.3 

Stk. 4 

Stk. 5 

Stk. 6 

§6 

Stk.l 

Stk.2 

Stk. 3 

§7 

Stk. 1 

Stk.2. 

Ledelse 

Fonden ledes af en bestyrelse (rådet), som består af fem myndige, vederhæftige og 
uberygtede personer, i det følgende betegnet som medlemmer. 

Ved medlemsafgang supplerer bestyrelsen (rådet) sig selv. Nye medlemmer indgår for 
en periode af fem år Gf dog stk. 5), og genindtræden kan ikke finde sted. 

Bestyrelsens (rådets) medlemmer bliver næstformand og derefter formand efter 
anciennitet. 

Bestyrelsen (rådet) udpeger to suppleanter, som deltager i bestyrelsens (rådets) møder 
uden stemmeret. Ved medlemsafgang indgår normalt den først udpegede suppleant 
som nyt medlem af bestyrelsen (rådet). Lader bestyrelsen (rådet) den anden indgå, 
fratræder den først udpegede suppleant samtidig sit hverv som suppleant. 

Ingen kan være suppleant og bestyrelsesmedlem i mere end sammenlagt syv år. For at 
sikre en glidende udskiftning kan bestyrelsen (rådet) beslutte at forlænge bestyrelses
perioden for medlemmer med mindre end to års suppleanttid, således at deres samlede 
funktionsperiode bliver på op til syv år. 

Hvervet som formand, næstformand, bestyrelsesmedlem (rådsmedlem) og suppleant e1 
ulønnet. 

Bestyrelsens (rådets) kompetence m.v. 

Bestyrelsen (rådet) har den udøvende ledelse af alle Fondens anliggender. Den er 
beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede. 

Bestyrelsen (rådet) skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed ikke 
opnås, kan beslutning først træffes på et nyt bestyrelsesmøde (rådsmøde), hvortil alle 
medlemmer skal indkaldes. Inden dette møde skal samtlige medlemmer i rimelig god f 
informeres skriftligt om den beslutning, det ikke har været muligt at opnå enighed om. 
Opnås der fortsat ikke enighed om det udsatte spørgsmål, kan der træffes beslutning 
med et flertal på mindst to tredjedele af bestyrelsens (rådets) medlemmer. 

Over de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne (rådsmøderne), føres en 
protokol, der underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende møde. 

Tegningsregler 

Fonden tegnes af formanden og et andet medlem af bestyrelsen (rådet) i forening eller 
af tre bestyrelsesmedlemmer (rådsmedlemmer) i forening. Ved køb, salg og pantsæt
ning af fast ejendom tegnes Fonden dog af mindst tre femtedele af bestyrelsesmedlem
merne (rådsmedlemmerne) i forening. 

Bestyrelsen (rådet) kan give enkelt eller kollektiv tegningsfuldmagt til Fondens 
medarbejdere, dog ikke for så vidt angår køb, salg og pantsætning af fast ejendom. 



§8 

Stk.l 

Stk. 2. 

Stk. 3. 

§9 

Stk. I 

§ 10 

Stk. I 

Stk. 2 

§ 11 

Stk. I 

Stk. 2 

§ 12 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Stk. 4 

Regnskab og revision 

Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

Fondens regnskaber skal revideres af en eller flere af bestyrelsen (rådet) udpegede 
statsautoriserede eller registrerede revisorer. 

Det påhviler bestyrelsen (rådet) hvert år at gøre det reviderede driftsregnskab og den 
reviderede status tilgængelig for interesserede. 

Anvendelse af overskud 

Overskuddet skal anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen. 

Fundatsændringer 

Bestyrelsen (rådet) kan med flertal på mindst to tredjedele af samtlige medlemmer 
foretage ændringer i fundatsen. 

Efter Martinus ønske må der ikke foretages nogen ændring af Fondens principielle 
formål og struktur, således som disse er beskrevet i§ 2, 3, 4 (Stk. I -7), 10 og 11. 

Opløsning 

Fonden kan kun opløses ved enstemmig beslutning i den samlede fuldtallige bestyrelse 
(rådet), og kun såfremt samtlige Fondens midler ved opløsningen anvendes til formålet 
efter§ 3. 

I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af Fondens bidragydere 
eller til nogen andens personlige ejendom. 

Overgangsbestemmelser 

De medlemmer, der er underskrivere af lovene for Martinus Åndsvidenskabelige 
Institut af25. maj 1982, er udpeget afMartinus. Efter hans ønske fastsætter disse 
medlemmer selv tidspunktet for deres udtræden af bestyrelsen (rådet). 

Efter Martinus' ønske er Grethe Brinkhard formand for bestyrelsen (rådet) indtil sin 
udtræden. 

De øvrige medlemmer bliver - medmindre de ønsker sig fritaget herfor - næstformand 
og derefter formand efter anciennitet og varetager disse hverv indtil deres udtræden. 

Reglerne i § 5 træder gradvis i kraft i takt med afgangen af de medlemmer, som er 
udpeget af Martinus. Ud over disse medlemmer kan ingen være suppleant og bestyrel
sesmedlem (rådsmedlem) i mere end sammenlagt syv år. 



Fundatsen er fastlagt ved F.ondens stiftelse i 1996 baseret på en videreførelse af lovene 
for Martinus Åndsvidenskabelige Institut, som i udgaven af 25. maj 1982 er udformet 
efter Martinus' personlige direktiver. Der er foretaget mindre ændringer herunder 
ændringer i henhold til myndighedskrav i 1992, 1996 og 2001. 

Frederiksberg den 20. september 2001 

\ I -- ·f)/ f I)'. L / (Y} if:~g , 
A}jj ----- MØ ):U;ø;~4"--"' 'i<~'""\ . . ry; .A../' 

Wilfe~ijper Ole Therkelsen Henrik Hedegård 

fl~~~e 
Sven-Erik Rævdal 



Af Torsten Dreijer 

Igennem flere år har jeg forsøgt at finde ud af, hvordan 
rådet forvalter sagens penge. Dette har ikke været nogen 
nem opgave at komme til bunds i, for de lønnede folk på 
Instituttet klapper i som en østers, hver gang dette emne 
bliver bragt på banen. Jeg forstår jo ikke, hvorfor det skal 
være sådan, når Martinus adskillige gange har udtalt, at 
der skal være fuldstændig åbenhed omkring Instituttets 
økonomi, og hver en sten skal kunne vendes. Rådet vil 
jo med en åben politik på dette område være helt på linje 
med Martinus, og samtidig også kunne tilbagevise alle 
påstande eller rygter om kammerateri og nepotisme. 

Det var også Martinus' ønske, at ingen af sagens 
medarbejdere skulle have særlige privilegier, for alle, 
der interesserede sig for hans sag, var jo for ham en 
medarbejder. Martinus ønskede heller ikke, at man 
gjorde hans sag til et levebrød, hvor folk kunne sidde 
i livsstillinger med opsparet pension, for det hele var 
dengang baseret på folks interesse, deres økonomiske 
bidrag i form af pengegaver og deres frivillige arbejdskraft. 

Det er sandt, at der også i Martinus' tid var lønnede 
medarbejdere, men de var ganske få, og de fik en meget 
lille løn. Jeg går ud fra, at Gerner Larsson fik en mindre 
løn, så han kunne sørge for sin familie, men jeg kender 
ikke beløbet. Det gør jeg til gengæld, når det drejer sig om 
en anden dedikeret medarbejder, nemlig Mogens Møller. 
Han tjente kun de penge, han fik på sine foredragsturneer 
rundt i landet, og det var ikke meget. Den familie levede 
på en sten! 

Jeg ved også, at Mischa Lim, der først i 4 år hjalp Martinus 
som ulønnet medarbejder, hvorefter han sagde sit job op 
som fysioterapeut, arbejdede de sidste 4 år af Martinus 
fysiske inkarnation som lønnet medarbejder. Her fik han 
ligesom de øvrige ansatte udbetalt en beskeden mindsteløn 
og boede derfor tæt på Instituttet i en lille 2 værelses 
lejlighed uden bad. Erik Weihrauch har igennem sine 
19 år som Instituttets venlige og altid imødekommende 
receptionist også levet for en megen beskeden indkomst. 
Da han gik på pension, steg lønningerne betragteligt, og 
to personer afløste ham. 
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Alt hvad vi foretager os, skal kunne tåle 
dagens lys. 

Martinus 

Hvis man ser på Instituttets hjemmeside, så er der 
i dag ansat 7 medarbejdere, som bliver lønnet af 
Aktivitetsfonden, nemlig Ib Skov, Peter Bendtsen, Dan 
J. Elhauge, Lene Jeppesen, Torben Hedegaard, Charlotte 
Anderson og Eigil Kristensen. Men sandheden er, at 
Instituttet har langt flere lønnede medarbejdere, men dette 
bliver sltjult i regnskabet som såkaldte "projektlønninger", 
som for rådsformandens vedkommende er ensbetydende 
med omkring I 00.000.- kr pr år. Ingen på Instituttet vil 
dog fortælle, hvilke projekter det drejer sig om, hvor 
længe de skal vare, eller hvad den enkelte projektlønnede 
præcis får i uddeling fra Idealfonden. Det mest konkrete 
svar, det er lykkedes mig at få ud af Instituttet/rådet, er 
et svar fra Ib Skov, som for 2 Yi år siden skrev følgende 
til mig: 

Jeg kan ikke oplyse dig hvad hver enkelt der er 
projektlønnet får da man ikke må oplyse om sådant, men 
jeg kan oplyse at projektlønningerne svinger fra omkring 
40. OOOkr. til ca. 140. OOOkr. De flest af disse projekter løber 
over nogle år - typisk fra 1-3 år og det tildelte beløb 
eks. 60.000kr kan afholdes på 'et år, men kan såfremt 
den projektansatte ikke har mulighed for at afsætte den 
fornødne tid, kan det strække sig over de nævnte årrækker, 
men altså maks. 5 år }fr. lovgivningen. Et projekt kan også 
være opdelt således at der efter et afsluttet delprojekt 
tildeles yderlige projektkroner til at fortsætte opgaven, 
men det sker selvfølgelig efter en prioritering der igen 
er afhængig af hvad IF har til rådighed af midler det 
givne budgetår. 
Antallet af projektansatte svinger fra år til år, men de 
sidste par år (2008/20091 har der været 5-8 personer. 

Ovenstående omtaler jo ikke meget andet end nogle 
generelle forhold, så derfor har jeg også henvendt 
mig personligt til flere af de personer, som jeg ved er 
projektlønnede afldealfonden, og har spurgt dem, om de 
vil fortælle mig, hvad de får i løn. Det er de fleste ikke 



meget for at svare på, men det er nu alligevel også ret 
så afslørende, når folk som f.eks. tidligere rådsmedlem 
Ole Therkelsen skriver til mig, når jeg spørger ind til 
hans projektløn, at "direkte adspurgt så har jeg ikke lyst 
til at svare" .. 

Jeg har sådan set ikke noget problem med, at folk får 
en løn for deres arbejde, men jeg synes, det bliver lidt 
problematisk, når rådsmedlemmerne kan sidde og uddele 
projektlønninger til sig selv, hvilket desværre er tilfældet 
i dag. Noget sådant ville ikke engang blive accepteret i 
erhvervslivet, og når man tænker på, at Martinus mente, 
at sagen IKKE var nogen forretning, men derimod en 
moral, så er denne udvikling ekstra alarmerende. Det var 
en fuldstændig krystalklar instruks fra Martinus, at alt 
rådsarbejde skulle være ulønnet, og at der aldrig måtte 
være lønnet arbejde i rådet, for det skulle nemlig være 
I 00% baseret på folks interesse og velvilje for sagen. 

Det kan godt være, at hvert enkelt rådsmedlem går uden 
for døren pga. inhabilitet, når deres projektløn skal 
stemmes igennem på et rådsmøde, således at det ikke 
kan kritiseres fra myndighedernes/civilstyrelsens side, 
men det ændrer ikke ved, at det er moralsk forkasteligt, 
at de forskellige rådsmedlemmer på den måde kan gøre 
hinanden vennetjenester. Dette burde ikke kunne foregå 
på Martinus Institut, og jeg vil 'råde' rådet til straks at 
implementere et regelsæt, så at man efterlever de love, 
Martinus har udstukket for sin sag. 

Dengang rådsformand Willy Kuijper faldt for den 
aldersgrænse, som rådet selv har vedtaget, ja så valgte 
man i stedet at ansætte ham på en projektløn, til trods 
for at man samtidigt ansatte 2 fuldtidsmedarbejdere til 
at erstatte ham. Efter adskillige henvendelser til rådet 
fik jeg til sidst svar fra rådsmedlem Per Jan Neergaard, 
som forklarede mig, at Willy fik projektløn for at sætte 
rådsarkivet i system, så at rådet bedre kunne få overblik 
over tidligere afgørelser. Da jeg nævnte, at rådsarbejde 
ikke måtte være lønnet arbejde, fandt hverken Per Jan 

Neergaard eller andre rådsmedlemmer i første omgang, at 
det var noget problem i forhold til Willys projektlønnede 
arbejde. 

Senere forklarede ,de dog, at det projektarbejde, som 
Willy fik penge for, ikke havde noget med rådet at gøre, 
hvilket medførte at han godt kunne modtage projektløn. 
Hvad projektet så gik ud på, kunne jeg ikke få at vide. 
Nogle uger senere i mit gravearbejde fandt jeg ud af, 
at rådsmedlem Per Jan Neergaard minsandten også var 
på projektløn. Han fik bl.a. "projekt"løn for at passe 
receptionen på Instituttet, og han viste overhovedet 
ingen tegn på moralske skrupler over at have fortiet dette 
for mig, da jeg senere konfronterede ham med denne 
oplysning. 
Men der er jo et gammelt ordsprog, der siger at "tale er 
sølv tavshed er guld", og rådet lever virkelig op til dette 
ordsprog, for hver gang jeg har forsøgt at få en dialog 
omkring deres fondsuddelinger, så bliver der lukket totalt 
ned med henvisning til "persondataloven". Det kan også 
undre, hvorfor rådsformandens kæreste Nina Bogø, (som 
dog har informeret mig om, at hun og Willy først blev 
kærester på et senere tidspunkt), skulle have en projektløn 
for at indscanne billedarkivet, nu hvor det allerede var 
gjort af to frivillige og ulønnede medarbejdere. Det er 
da fint nok, at det bliver indscannet endnu engang, hvis 
der var fejl i det første arbejde, men hvorfor ikke finde 
nogle frivillige, der ville påtage sig dette arbejde, så at 
man sparer en stor lønudgift herpå? 

Hvorfor skal det fortsat være hemmeligt, hvad Henrik 
Hedegaard og Jan Tarbensen får for deres ydelser til 
Instituttet? Eller hvad Ole Therkelsen har fået eller får 
for at redigere efterladte manuskripter fra Martinus? 
Hvorfor skal det holdes hemmeligt, hvad Peter Bendtsen 
har modtaget eller for den sags skyld Mary McGovern, 
Martha Font og Lasse Vogelsang? Der er helt sikkert 
flere på den liste, for jeg kender den jo ikke i sin helhed, 
men det ændrer heller ikke på, at det fortsat er svært at se 
logikken i, hvorfor der ikke kan være åbenhed omkring 
disse ting, eller er det måske en helt bevidst taktik fra 
rådets side? Nu ved jeg godt, at jeg lyder som en rigtig 
B kritiker (læs Martinus beskrivelse af A og B kritikere), 
og det er som oftest også det argument, jeg bliver mødt 
med, når jeg vedholdende spørger ind til disse ting. Men 
er den skinbarlige virkelighed ikke, at der i dag findes et 
A og et B hold af medarbejdere indenfor sagen? 

Fakta er i hvert fald, at det nu i år er besluttet, at de 
frivillige medarbejdere på Klint skal betale 95.- kr 
pr dag for at arbejde frivilligt, hvorimod de lønnede 
medarbejdere fortsat kan spise og bo til samme pris som 
før, (hvilket for flere sikkert er ensbetydende med gratis 
kost & logi). Det harmonerer jo fint med det bibelcitat, 
der lyder: "Dem der har, til dem skal der gives, men dem 
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der intet har, fra dem skal der tages". Denne sommer 
talte jeg med en frivillig køkkenmedhjælper, som havde 
hjulpet til i køkkenet på Klint i flere årtier. Han havde 
svært ved at skjule sit mismod, for som han sagde: "Os 
frivillige er altså også nogle fattigrøve", og så sagde han 
videre, "de fleste steder jeg kommer for at tilbyde min 
arbejdskraft, der får jeg altså en løn, men her skal jeg 
betale for at arbejde gratis"! 

Martinus har udtalt, at der skulle herske et automatisk 
rotationsprincip indenfor sagen, ellers ville man skrabe 
magt til sig og føre ondskab ind i sagen. Desuden har han 
sagt, at man ikke måtte sidde for længe foran rødbederne, 
(underforstået, at man skulle sende dem videre bordet 
rundt til de andre i middagsselskabet). Martinus 
gav udtryk for, at alle slags stillinger skulle have et 
rotationsprincip på 3 år, og at stillingen som rådsformand 
skulle gå på skift hvert år efter Grethe Brinkhards afgang 
som den eneste livsvarige rådsformand, Martinus selv 
satte ind. 

Nu skrev Tage Buch en udmærket artikel i sidste blad, 
hvor han opfordrede den nuværende rådsformand til 
at hoppe ned fra taburetten, da han jo har siddet der 
nænnest 7 gange så længe, som han burde. Ved at sætte 
rotationsprincippet ud af drift afholder rådsformanden 
andre fra at få den erfaring, som man jo må f'a, når man 
sidder med det endelige ansvar i formandsstolen. De andre 
rådsmedlemmer behøver jo ikke at tænke selv, når de efter 
alt at dømme allerede har en vidende formand siddende. 
Min fornemmelse er desværre, at der skal et "arabisk 
forår" til, før Willy vil opgive sine forskellige poster og 
give stafetten videre, for udover at hans medlemskab 
af bestyrelsen for Aktivitetsfonden jo med tiden kunne 
komme i spil, så ville han jo også stå mindre stærkt mht 
indflydelse på Idealfonden og dens uddelinger, som han 
personligt har draget særdeles god nytte af, og måske 
fortsat gør .. 

Revisor Vagn Noach har (uden held) gennem mange 
år forsøgt at få indsigt i Instituttets regnskab, for, som 
han konstaterer, så fremgår Fondsuddelingerne jo heller 
ikke af de regnskaber, der offentliggøres i Kosmos eller 
på Instituttets hjemmeside, så det er komplet umuligt at 
se hvilke formål, der støttes af Idealfonden. Men dette 
bliver der garanteret heller ikke ændret på foreløbig, for 
der er jo åbenbart tale om en aldeles udmærket hemmelig 
tillægspension eller skjult dagshyre for visse privilegerede 
individer på og omkring Instituttet - ingen grund til at 
ændre den praksis. 

Det er dybt bekymrende, at Instituttet nu har oparbejdet 
lønudgifter på et sted mellem 2,5 til 3 millioner kroner 
årligt, specielt når egenkapitalen i form af obligationer er 
under l 0 millioner. Det vil sige, at der ikke skal komme 

34 

flere magre år uden millionarv, før Instituttet bliver nødt 
til enten at låne i banken eller at begynde at pantsætte sine 
aktiver, medmindre man inden da har igangsat en større 
prikkerunde blandt medarbejderne. 

Jeg er jo ikke revisor, men man behøver vist ikke at være 
nobelprismodtager i økonomi for at lave det regnestykke. 
Jeg tror desværre også, at på et tidspunkt så vil kilderne 
tørre ind, for der er da ingen, der i længden er så naive 
og godtroende, at de vil testamentere til "et beskyttet 
værksted" på Mariendalsvej, som mere og mere i sin 
lukkethed minder om det tidligere Tvind, og hvor man 
bliver betragtet som en ondskabsfuld sinke, hvis man er 
så ulydig at stille kritiske spørgsmål til administrationen. 

Denne sommer var jeg til en spørgetime med Ole 
Therkelsen i foredragssalen i Klint. Jeg kunne jo ikke dy 
mig for bare et enkelt kritisk spørgsmål til ham omkring 
rådets udgivelsespolitik af 5. symbolbog, hvortil Ole 
svarede: "Martinus har selv udtalt, at efter min bortgang 
så er rådets vilje min vilje". Tak for kaffe, siger jeg bare, 
den slags tale er svær at argumentere imod, men mon ikke 
der er noget både Ole og rådet her totalt har misforstået, 
eller forholder det sig nu virkeligt sådan, at det ikke 
længere kun er Paven i Rom, der er ufejlbarlig? 

I 

"Man må hele tiden pointere, at det er 
mennesker, der skal opretholde Instituttet. Det 
er ikke Instituttet, der skal opretholde mennesker. 
Instituttet må bæres af mennesker, der er 
interesseret." - Martinus (rådsmøde 31.01.78) 
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