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7. Afsnit. Side 1
De første år efter 2. verdenskrigs afslutning. Årene 1945 til 1950.

7.1 Kildematerialet.

Ud over de to bøger ”Martinus erindringer” og ”Mar-
tinus som vi husker ham” har vi tidsskriftet Kosmos 
og ”Kontaktbreve” der dog ikke udkommer i årene 
1947, 1948 og 1949. Herudover har vi notater fra 
Samtalerne mellem Martinus og Per Thorell. 
Vi har endnu to vigtige kilder. Det er Lars Nibel-
vangs artikler i tidsskriftet Okkultisten samt brev-
vekslingen mellem Martinus samt Erik Gerner Lars-
son og Helmer Fogedgaard som var igangsætter og 
redaktør af Okkultisten. Da der mellem Erik Gerner 
Larsson og Helmer Fogedgaard var en vis polemik 
omkring Helmer Fogedgaards virke med Okkulti-
sten, har jeg henlagt specielt denne del til to efter-
følgende afsnit nemlig 8. Afsnit der omhandler Lars 
Nibelvang og 9. Afsnit der omhandler Helmer Fo-
gedgaard og tidsskriftet Okkultisten.

7.2 Oversigt over de forskellige aktiviteter i 1945.

Med krigens afslutning og købet af ejendommen 
på Mariendalsvej 94 - 96 som fik navnet ”Martinus 
åndsvidenskabelige Institut”, og med det forøgede 
antal medarbejdere, var der nu muligheder for at få 
de forskellige aktiviteter til at køre i faste rammer. 

Martinus skrev støt på 4. bind af Livets Bog som 
udkom som tillæg til tidsskriftet Kosmos. Martinus 
holdt foredrag hver anden søndag i vinterhalvåret, i 
den store foredragssal på Mariendalsvej. 

Kosmos udkom med et nummer hver måned, og 
Kontaktbreve udsendtes hver 14. dag, med  et indhold 
bestående af aktuelle tanker formuleret af Gerner 
Larsson, nedskrevne foredrag som Martinus havde 
holdt, samt en tegning og tekst der gav en situation 

til eftertanke, udført af den nyligt tilknyttede tegner 
og illustrator Withus.

Erik Gerner Larsson holdt nu også foredrag i 
Instituttets foredragssal hver anden søndag i 
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vinterhalvåret, på skift med Martinus, således at 
der nu i Instituttets foredragssal var foredrag hver 
søndag eftermiddag i vinterhalvåret.

I vinterhalvåret  kørte der studiekredse i Instituttets 
lille sal. Undervisningsaktiviteten: ”Åndsvidenska-
belig undervisning for børn” ved Inger Gaarde, kør-
te i vinterhalvåret i et af de mindre lokaler.

Studiekredsene i Jylland varetoges af  Mogens Møl-
ler  og på Fyn af  Viggo Gaarde.

I sommerhalvåret lå aktiviteten fortsat i Kosmos Fe-
riekoloni, hvor de af tyskerne okkuperede og flytte-
de sommerhuse, straks efter tyskernes kapitulation 
blev flyttet tilbage på deres gamle plads. Martinus 
holdt foredrag hver  mandag og torsdag aften, og 
Erik Gerner Larsson og Mogens Munch holdt fore-
drag hver søndag og onsdag formiddag.

I december 1945 udkom en ”2. udgave” af  bogen 
”Martinus” som Erik Gerner Larsson skrev i 1933 
Den hedder nu ” Martinus en introduktion”. Når 2. 
udgave er sat i citationstegn betyder det at Gerner 
Larsson helt havde omskrevet den første bog, idet 
der var sket så meget siden 1. udgaven blev skrevet. 
Bogen er en introduktion til Martinus kosmologi, 
men i slutningen af bogen er der et afsnit på 5 si-
der: ”Martinus – en kort biografi” som fortæller lidt 
om Martinus. Denne biografi indeholder den samme 
forkerte tidsangivelse for Martinus fødsel som den 
foregående udgave. 
Hvor Martinus var ganske ukendt af offentligheden 
da den første bog udkom, er han nu kendt og har, 
i mange menneskers bevidsthed, manifesteret sig 
med sit store litterære arbejde.

Også esperantoafdelingen har udvidet sine aktivite-
ter. Der var som foran nævnt  kurser i esperanto. 
Der har også tidligere, i en kortere periode været 
udsendt nogle Kontaktbreve på esperanto, men fra 
april 1946 blev der fremstillet et lille tidsskrift på 
esperanto med navnet: ”Esperanto-Revuo de Marti-
nus”. Tidsskriftet var på 20 sider og udkom med et 
nummer hver måned.

Man havde stadig behov for mere plads til de nye 
aktiviteter, og i april 1945 begyndte en ombygning 
af ejendommen på Mariendalsvej, idet der skulle 
bygges nogle meter til foredragssalen, så der kunne 
laves en scene med mulighed for at arrangere kunst-

7.3  -  Den nye udgave af Gerner Larssons bog på 
Forlaget Kosmos, 1945.  -  e

7.4  -  Tegning til ombygningen 1945/46 af 
stueplanet på Mariendalsvej.  

Der var kun en lille kælder under huset. Den blev 
samtidig udvidet så den kunne benyttes til trykkeri 

m. m. (er ikke vist på tegningen).  -  mi
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nerisk underholdning. Kælderen skulle udvides og 
nyindrettes, så der kunne blive plads til trykkeri, 
undervisningslokaler, arkiv og meget andet. Denne 
ombygning blev mulig fordi en af Sagens venner, en 
velhavende kvinde ved navn Martha Nielsen hvis 
mand lige var død, ønskede at forære et større be-
løb til Martinus og sagen. Beløbet finansierede en 
ombygning af ejendommen så den blev mere veleg-
net til de mange aktiviteter, som efterhånden havde 
til huse der. Ombygningen gennemførtes i som-
mermånederne, og blev taget i brug i slutningen af 
august, således at det hele var klar til vintersæsonen 
1945/46. Prisen for denne ombygning var 104000 
kr. Herudover blev en del af pengene brugt til det 
efterfølgende køb af Klintsøgård.

7.3 Den 24. marts 1946 er det 25 år siden Martinus 
fik kosmisk bevidsthed. 

Den 24. marts 1946 var det 25-årsdagen for det tids-
punkt, hvor Martinus fik sin kosmiske bevidsthed 
via de åndelige oplevelser der begyndte påskedag 
1921. I den anledning holdt Martinus en tale som er 
gengivet i en artikel i Kosmos, 14. årgang, nr. 3-4, 
marts-april 1946 side 201 til 211.
Artiklen har titlen: ”1921-1946, Tanker på femogty-
veårsdagen for mit åndsarbejdes fødsel”. Her gen-
nemgår han i meget koncentreret form sin udvik-
ling og gør rede for sine følelser som menneske og 
som åndelig vejleder. Artiklen er gengivet herunder. 
Martinus gør på en meget fyldestgørende og god 

måde, rede for sit eget syn på den opgave, som han 
hurtigt blev klar over at han havde fået tildelt af det 
guddommelige, og som muligvis var den egentlige 
årsag til, at han havde fået kosmisk bevidsthed, må-
ske den egentlige årsag til at han var inkarneret her 
på jorden. Artiklen er et meget fint udtryk for men-
nesket Martinus syn på sig selv, og derfor et vigtigt 
led i den dybere forståelse af mennesket Martinus.

1921 - 1946
Tanker paa Femogtyveaarsdagen for mit 

Aandsarbejdes Fødsel

Kære Venner! Som De allerede ved, er Dagen 
i Dag Søndag den 24. Marts en Mærkedag i 
mit Liv. For 25 Aar siden var den 24. Marts en 
Skærtorsdag. Naar nævnte Dag saaledes blev 
en Mærkedag i min Tilværelse, er det fordi 
jeg paa denne Dag oplevede Afslutningen paa 
en hel Serie af meget ejendommelige Ople-
velser, som jeg i de nærmeste forudgaaende 
Dage havde været indhyllet i. Da disse Op-
levelser i nogen Grad overbelastede Hjernen 
og Nervesystemet, bevirkede de meget stær-
ke Smerter i de paagældende Organer. Ud af 
disse Smerter blev jeg netop befriet nævnte 
Skærtorsdag. Og da disse først var fjernede, 
kunde jeg begynde vaagen, dagsbevidst at 
koncentrere mig om de psykiske Oplevelser, 
jeg saaledes i de forudgaaende Dage havde 
gennemgaaet. Som De maaske allerede ved 
fra min lille Bog ”Omkring min Missions 
Fødsel”, bestod disse Oplevelser i en Slags 
”Ilddaab”. Nævnte Oplevelser var naturligvis 
udelukkende beregnede paa mig selv per-
sonligt og vilde ikke kunne have haft nogen 
som helst Interesse for andre Mennesker, hvis 
ikke de netop kom til at afsløre sig som det 
udløsende Moment til den Viden, som Gud 
har givet mig at overbringe Menneskeheden.

Da De allesammen kun kender mig igennem 
denne min Viden, som nu i Form af „kosmi-
ske Analyser” eller Aandsvidenskab herfra 
har begyndt at brede sig ud til Menneskene, 
vil det sikkert være ejendommeligt for Dem 
at høre, at der har været en Tidsperiode i mit 
nuværende Liv, hvor jeg i vaagen Dagsbe-
vidsthed slet ikke ejede denne Viden, men 
var ligesaa uvidende paa aandelige Omraa-

7.5  -  Tegning af den udgravede og dermed 
udvidede kælderetage. - mi
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der som det almindelige Jordmenneske. Og 
paa det rent materielle Omraade kan jeg hel-
ler ikke sige, at jeg var særligt vidende. Jeg 
havde ikke faaet nogen Skoleundervisning ud 
over den, man faar i en lille Skole langt ude 
paa Landet; hvor der kun er to Klasser og een 
Lærer, og hvor Skolegangen i hin Tid kun var 
seks Timer om Ugen om Sommeren og no-
get mere om Vinteren. Jeg lærte ligesom de 
andre Børn at regne og skrive lidt til Husbe-
hov. Menneskehedens store Filosoffer og in-
tellektuelle Førere og deres Opfattelser lærte 
vi ikke at kende i en saadan Skole. Det syn-
tes, som om det her var mere vigtigt, at vi fik 
Kendskab til Rolf Krake og hans Bersærker, 
Gorm den Gamle og Harald Blaatand og frem 
for alt Datoerne for deres Regeringstid..

Da mine Plejeforældre kun var almindelige 
Husmandsfolk, var der ikke Penge til at købe 
Bøger for, selv om jeg paa dette Tidspunkt 
hungrede stærkt efter at læse. Disse mine to 
kære gamle Plejeforældres litterære Føde var 
den stedlige Avis „Vendsyssel Tidende” og 
;,Ugens Nyheder”. Og med denne aandelige 
Næring maatte jeg altsaa ogsaa nøjes. Og da 
jeg senere blev voksen og godt kunde have 
købt gode Bøger at læse, følte jeg hverken 
Lyst eller Trang til at læse noget af Betyd-
ning, ligesom jeg, paa Grund af den mang-
lende  intellektuelle Opdragelse, heller ikke 
anede, hvilke værdifulde store Tænkeres 
Værker, der eksisterede. Og saaledes gik 
det til, at „Familie Journalen” og „Sherlock 
Holmes” afløste min førnævnte aandelige 
Næring. Og det er ligeledes af den Grund, at 
jeg saa at sige ingen Ting ved paa de Felter, 
almindelige intellektuelle eller de saakaldte 
„dannede” Mennesker ved saa meget.

Da jeg ikke kendte hverken „Teosofi”, 
„Antroposofi”, „Metafysik” eller andre 
store religiøse Bevægelsers intellektuelle 
Fundamenter og heller ikke accepterede 
alle de Dogmer og Paastande, som min 
Børnelærdom var baseret paa, var jeg saaledes 
intellektuelt set et temmelig ubeskrevet Blad. 
Kun een Ting ejede jeg fundamentalt, og 
det var et hemmeligt, men absolut inderligt 
og urokkeligt Gudsforhold. Jeg var klar 
over, at denne Guddom maatte repræsentere 

en altoverstraalende Kærlighed, og at alle 
de saakaldte ”Helvedesstraffe”, ”hellige” 
Former for Vrede og ”retfærdige” Former 
for Harme var jordmenneskelige Opfattelser 
af Guddommen i deres eget Billede eller 
jordmenneskelig Skikkelse.

At denne Guddom derfor i dette Billede maat-
te fremtræde med Jordmenneskets Svagheder, 
Tendenser og Ufuldkommenheder, føle Vre-
de, Harme og Lyst til at ”straffe” forstod jeg 
som selvfølgeligt. Men nogen detaillemæs-
sig, intellektuel Forklaring eller Udformning 
af denne Guddom var jeg ganske ude af Stand 
til at give, ligesom jeg i al Almindelighed slet 
ikke Ønskede at tale om Guddommen til no-
get andet Væsen. Guddommen var jo mit pri-
vate sjælelige Fundament ligesom Kristus for 
mig var denne Guddoms Billede. I alle mine 
Tvivlsspørgsmaal henvendte jeg mig i min 
Tanke altid til dette Væsen og traf ikke nogen 
større, vigtig Afgørelse uden første at have 
forestillet for mig selv, hvad Kristus vilde 
gøre i den eller den foreliggende Situation, 
hvis han havde været i mit Sted. Det blev da 
altid klart for mig, hvad han vilde eller ikke 
vilde i nævnte Tilfælde. Og det blev saaledes 
paa denne Maade hans Afgørelsen der blev 
min Ledesnor.

Og saaledes var Billedet af min Psyke ved 
den Tid, hvor de ophøjede Begivenheder ind-
traf, der helt skulde gøre mig vaagen, dagsbe-
vidst i Guds Mentalitet, evige Villie og Ver-
densplan.

Jeg var den Gang ansat paa et stort Kontor her 
i København ved den Branche, som jeg netop 
var uddannet i, nemlig Mejerifaget. Selv om 
jeg nok var glad for mit Arbejde, var det dog 
indlysende for mig, at nævnte Arbejde kun var 
noget, jeg ligesom saa mange andre nødven-
digvis maatte have for dermed at kunne op-
retholde min Eksistens. Og det var ikke med 
særlig store Forventninger, jeg i Aanden saa 
mig selv i en uoverskuelig Fremtid kun sidde 
og skrive Tal paa et Kontor. Hverken Talskri-
veriet eller selve dette at kærne Smør og lave 
Ost kunde nogen Sinde blive en Livsopgave 
for mig og maatte som Følge heraf altid ved-
blive at være et nødvendigt ”Onde”, selv om 
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jeg med Lethed ad denne Vej vilde kunne 
have opretholdt en meget pæn Eksistens. Jeg 
følte af Hjertet, at jeg for at blive virkelig lyk-
kelig - Ægteskab interesserede mig ikke, da 
jeg ikke havde den Egenskab at kunne blive 
forelsket - maatte have et helt andet Kald, 
maatte anvende mine Manddomskræfter paa 
et helt andet Felt end netop dette at være Me-
jerist eller Kontormand. Og jeg tænkte un-
dertiden paa, om jeg ikke skulde kunne egne 
mig til at blive Missionær et eller andet Sted 
ude i Verden hos Naturmenneskene. Men da 
det var umuligt for mig at give mig helt den 
ortodokse Kristendom i Vold, idet jeg jo al-
lerede den Gang havde mine egne Særansku-
elser eller, maaske rettere sagt mine Tvivl 
med Hensyn til adskillige Detailler i den kir-
kelige Kristendom og Moralopfattelse, var 
jeg straks klar over, at der ikke var nogen Vej 
aaben for mig her. Min Situation var egentlig 
meget mærkelig. I Felter, hvor andre vidste 
saa meget, vidste jeg, som før nævnt, ingen-
ting. Og i de Felter, hvor andre faktisk intet 
vidste, nemlig paa det aandelige, vidste jeg i 
Virkeligheden heller ikke noget. Jeg var deri-
mod et Bundt spillevende Nerver og Kræfter, 
parat til en koncentreret vældig Energiudfol-
delse, uden at denne Energi kunde finde Af-
løb ved en naturlig Anvendelse i et eller an-
det menneskekærligt Formaal, saaledes som 
jeg af hele min Sjæl Ønskede det. Jeg vidste 
dengang ikke, at jeg paa dette Tidspunkt var 
et nybygget, færdigt Kraftcenter, et nyskabt 
Redskab, der endnu ikke var taget i Brug, 
men ved hvis Hjælp Forsynet eller Guddom-
men vilde modellere Jordmennesket om i sit 
eget ”Billede”, og at jeg i dette Formaals Tje-
neste kunde blive grebet af den guddomme-
lige haand, hvilket Øjeblik det skulde være. 
Men jeg fik ikke lang Ventetid. Mit Ønske om 
at blive „Missionær” blev opfyldt længe før 
og paa en hel anden og mere overdaadig Ma-
ade, end jeg nogen Sinde paa det fysiske Plan 
havde kunnet drømme om. Gud havde plan-
lagt en dejlig stor Opgave for mig og lod mig 
opdage, at jeg befandt mig midt i „Junglen”, 
og at der var rigeligt med ”Naturmennesker” 
alle Vegne, der trængte til en ”Missionær”. 
Der indtraadte saaledes pludseligt i mit Liv 
nogle psykiske Oplevelser, der helt forandre-
de min Bevidsthed. Da disse Oplevelser i den 

Udstrækning, der foreløbig kan have behørig 
Interesse for den almene Aandsforsker, er be-
skrevne i den allerede før nævnte Bog ”Om-
kring min Missions Fødsel”, skal jeg ikke her 
gentage Beskrivelsen af den ydre Billedform 
og indre sansemæssige Struktur, under hvilke 
de nævnte Oplevelser paa psykisk Maade 
manifesterede sig. Selve de psykiske Begi-
venheders billedformige Struktur er i første 
instans udelukkende kun beregnede paa selve 
min Person eller mit Jeg alene. Det, der deri-
mod er af absolut Interesse for andre, er ude-
lukkende kun de Virkninger af nævnte Ople-
velser, jeg manifesterer eller afslører overfor 
mine Omgivelser eller Medvæsener. Og disse 
Virkninger blev blandt andet dette, at jeg 
saa, at hele Jordmenneskeheden endnu var 
et Natursamfund. Der var hist og her nogle 
mærkelige, snavsede, hvide Omraader i dette 
Samfundslegeme, som blev kaldt ”Kultur” 
og ”Civilisation”. Gud havde igennem mine 
Oplevelser pludseligt sat mig i Stand til at se 
og vide saa meget, der hvor Jordmenneskene 
ikke vidste noget, men bare maatte nøjes med 
at tro paa andres Beretninger. Jeg var blevet 
”eet med den evige Guddom”, jeg var blevet 
vaagen  dagsbevidst i Evigheden og dermed i 
Udødeligheden. Ind igennem min hjerne væl-
dede den allerhøjeste Visdom frem. Oplevel-
ser i og udenfor min fysiske Organisme, den 
guddommelige Verdensplans store Analyser, 
Spiralkredsløbet, Skæbnens Love var blevet 
dagligdags Tanker og Ting i min Bevidsthed. 
Umaadelige Stofarealer, Grundenergiomraa-
der, Solbyers og Stjerneverdeners guddom-
melige Styrelse blev kortlagt. Mit Liv var 
blevet en Leg med Mikrokosmos og Makro-
kosmos, med evigheden og Tiden. Og denne 
Leg skulde blive til en Verdensmission, til et 
Lys der skinnede i Mørket, til en videnska-
belig Dokumentation af den evige Guddoms 
Tilstedeværelse i alt og alle, og at Livet er 
denne Guddoms altgennemtrængende og 
altoverstraalende evige Kærlighed, samt at 
Jordmenneskeheden udelukkende igennem 
denne Verdensopfattelse vil finde den evige 
Fred, den Velbehagelighed, som er bebudet 
den igennem Juleevangeliet, hvilken Fred og 
Velbehagelighed igen er det samme som det 
sande ”Himmeriges Rige”.
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Som De af det her Fremførte forstaar, var jeg 
altsaa pludseligt blevet meget vidende der, 
hvor andre i al Almindelighed intet absolut 
ved, men maa nøjes med kun at haabe og tro. 
I min Haand var der lagt en overjordisk Fak-
kel, hvis himmelske Lys det var blevet min 
Mission at føre frem over jordens Kontinenter 
og Have. Nu er det netop 25 Aar siden, dette 
ophøjede Hverv blev overført til min Hjerne 
og Nerver og derigennem til min vaagne, fysi-
ske Dagsbevidsthed. En første Etape af denne 
Mission er tilbagelagt. Og jeg har den Glæde 
at se, at en overordentlig stor eller hundrede 
Procents guddommelig Beskyttelse til Dato 
har fulgt mig, og at det himmelske Lys nu har 
begyndt at skinne, funkle og straale sit Gen-
skin ud fra mange Øjne, igennem mange hjer-
telige Haandtryk, varmende, kærlige Ord og 
Tanker. Gud har efterhaanden omkring mig 
sat en Skare af Mennesker, som elsker mig. 
Og jeg ved ogsaa, at naar de elsker mig, er 
det paa Grundlag af det himmelske lys, de har 
følt bag mig, og som derved har gjort dem 
til mine Medarbejdere og Hjælpere i Befor-
dringen af nævnte Lys, der er Verdensaltets 
kosmiske Analyse og dermed den vaagne, 
dagsbevidste Forstaaelse af, at ”Alt er saare 
godt”, at Verdensaltet og dermed Guddom-
men er kulminerende Kærlighed, samt at 
denne Forstaaelse udelukkende kun kan blive 
til vaagen, dagsbevidst Oplevelse og dermed 
til Kendsgerning igennem den af os selv ma-
nifesterede Kærlighed til Næsten eller alt le-
vende omkring os.

Som De heraf vil se, er Virkningerne af min 
psykiske eller kosmiske Oplevelsesevne ble-
vet til en ”Sag”, der ikke blot er min, men 
ogaa de mange Menneskers, som derigennem 
finder Glæde, Kraft og Styrke til at omforme 
deres Liv i Kontakt med selve Verdensplanen 
eller den guddommelige Villie, af hvilken 
Universet styres. Naar Virkningerne af mine 
kosmiske Oplevelser saaledes kunde blive en 
Sag, der angaar andre Mennesker, skyldes det 
udelukkende den Omstændighed, at Verdens-
altets og dermed Livets store Analyser blev 
tilgængelige for mine Sanser. Og idet disse 
Analyser saaledes mere og mere fyldte min 
Bevidsthed, mit Sind og min Væremaade, 
kunde de umuligt undgaa at blive den Hjer-

tets Overflødighed, af hvilken min Mund 
matte tale. Og da Menneskenes Skæbne er af 
en saadan Natur, at den slutteligt fører ethvert 
Individ ind i en livsvigtig Hunger efter netop 
disse Analyser, er det indlysende, at mit Liv 
umuligt kunde undgaa at blive en ”Sag”, hvil-
ket i dette Tilfælde vil sige: et livsvigtigt fæl-
les Interesseobjekt for aandeligt hungrende 
Væsener. Interessen for denne ”Sag”, hvilket 
vil sige: Hungeren efter den højeste Viden, er 
jo ikke lige stærk hos alle Mennesker. Nogle 
Mennesker er længere fremme i Udviklin-
gen end andre, og jo længere fremme man 
er, desto større er Hungeren. Ja, denne kan jo 
være saa stærk, at den absolut betyder Livet. 
Det er saadanne Mennesker, der er med til at 
danne Kernen i nævnte ”Sag”. Samtidigt er 
der andre Mennesker, for hvem den endnu 
ikke betyder Livet, men kun er en Biting. At 
disse Mennesker kun kan udgøre ”Sagen”s 
Periferi, er naturligvis givet. Om man staar 
i Periferien eller i Centrum af denne ”,Sag” 
er altsaa et Udviklingsspørgsmaal og ikke en 
Villiesakt. Man kan udmærket ville være i 
Kernen eller Centrum, men har man ikke den 
fornødne Udvikling, kan ingen Magt sætte 
Væsenet i det virkelige Centrum, ligesom der 
ikke findes nogen Magt, der kan lukke Væse-
net ude fra Centrum, hvis det har den tilstræk-
kelige Udvikling. Menneskenes Plads i en 
guddommelig, aandelig Sag er saaledes totalt 
hævet over Ros og Dadel, idet nævnte Plads 
umuligt kan være et Resultat af andre Væse-
ners Favorisering, ligesom dets Plads paa et 
lavere eller mere primitivt Trin naturligvis 
heller ikke kan være et Resultat af andre Væ-
seners Forfølgelse eller Tilsidesættelse af ens 
Person. Med Forstaaelsen af dette falder alt 
Grundlag for Intolerance fuldstændigt bort. 
Og da Centrums eller Kernens Væsener jo er 
længst fremme i Udviklingen, vil Forstaael-
sen og Tolerancen og dermed Sympatien el-
ler Kærligheden jo straale fra Centrum og ud 
efter Periferien, medens Antipatien, mental 
Kulde eller Ukærligheden vil være desto stør-
re desto længere man er borte fra Centrum. 
Men derved kommer Væsenerne omkring et 
Interesseobjekt til at afsløre lige akkurat de 
samme Love som dem, der danner Solene og 
Stjernerne. Det almengældende for Solene el-
ler Stjernerne er, at de lyser ud fra Centrum til 
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Periferien ganske uafhængigt af, hvad der saa 
end foregaar i denne Periferi. En Sol afviger 
fra andre Foreteelser i Universet derved, at 
den i sin virkelige Kulmination og Velmagt 
ikke danner Skygge, men lyser og varmer paa 
enhver Planet i dens Sfære. Om en saadan 
Planet faar meget eller lidt Lys vil ikke være 
Solens Skyld, men derimod komme an paa 
Planetens egen  særlige Beliggenhed. Er den 
nær ved Solen eller Systemets Centrum, faar 
den meget Lys. Er den langt borte fra Solen, 
faar den tilsvarende mindre Lys. Og da Solen 
er den allerhøjeste Form for Kraftorganisa-
tion, ja, udgør den absolutte Betingelse for 
fysisk Liv, har vi altsaa i den det fuldkomne, 
guddommelige Forbillede for Udstraaling og 
Kraft. Vi ser her, at Kraft skal være Lys, og 
Lys skal sendes betingelsesløst ud i Verdens-
rummet. Det er ikke saa mærkeligt, at Ver-
dens største Mennesker har bekæmpet Sel-
viskheden eller Egoismen og givet deres Liv 
i Kampen for Uselviskheden eller Næstekær-
ligheden. De har jo været lysende, mentale 
Sole og har derfor kunnet gøre sig gældende 
paa Historiens Himmel, medens andre Væse-
ner, grundet paa manglende Lys, forlængst er 
forsvundet i Glemselens Mørke.

Naar Virkningerne af mine kosmiske Ople-
velser har kunnet resultere i at blive en stærkt 
voksende Sag for mange Mennesker, skyldes 
det netop den Omstændighed, at disse Virk-
ninger udelukkende er baseret paa selve So-
lens Princip. Al den Viden, alle de Analyser, 
som det er blevet min Mission at manifestere, 
har jo udelukkende til Opgave videnskabe-
ligt at fortolke Solens Princip eller dette, at 
lyse og varme paa alt og alle, paa retfærdige 
og uretfærdige og dermed være et himmelsk 
Straalevæld i Jordens natsorte Labyrinter. Og 
saaledes er det gaaet til, at der omring mig er 
opstaaet et aandeligt Liv. Det himmelske Lys, 
Gud har aabenbaret igennem min Bevidsthed 
i Form af Kærlighedens videnskabelige Ana-
lyser, har vist sig at være af en saa livgivende 
Natur, at det har begyndt at danne mentale 
Lysregioner paa Jorden. Væsener, der bliver 
besjælede af mine kosmiske Analyser, kan 
ikke undgaa, alt efter det Udviklingstrin, 
de hver især staar paa, at blive selvlysende. 
Igennem nævnte Analyser lærer de nemlig 

fuldstændigt at forstaa ”Næsten”, hvilket vil 
sige Medvæsenerne og Omgivelserne. Men 
virkeligt at forstaa Medvæsenerne og Omgi-
velserne er det samme som at opleve Guds 
Tilstedeværelse i disse. Og med en saadan 
total Forstaaelse falder alt Grundlag for Pes-
simisme, Intolerance, Vrede eller Had ligesaa 
totalt bort. Og ”eet med Faderen” omfatter 
Væsenet Alverden i sin Kærlighed. I alle 
Øjne, i alle Sind og i alle skabte Ting ser det 
udelukkende kun den evige Fader.

Men i samme Grad som Væsenerne indenfor 
mit Aandsarbejde saaledes kommer i Kontakt 
med Forstaaelsen af Livets virkelige Analyser 
og derved kommer til at funkle og straale paa 
alt og alle, bliver de eet med Aanden og Ker-
nen eller Centrum i Sagen. Og i samme Grad 
som de bliver eet med Sagen, bliver denne jo 
tilsvarende større. Og paa denne Maade vok-
ser Sagen sig større og større og faar et ”An-
sigt”, der ikke kan undgaa at blive synligt paa 
det fysiske Plan. Denne Tilsynekomst paa det 
fysiske Plan eller dette ”Ansigt” er altsaa i 
Dag et Samfund af Mennesker, der udeluk-
kende kun er forbundne ved fælles Kærlighed 
til Livets virkelige Analyser, til Sandhedens 
Aabenbaring og i Glæden over selv at arbejde 
med paa sin egen Omskabelse fra ”Dyr” til 
”Menneske”. I dette Samfund er juridiske 
Medlemskort absolut overflødige. Medlem-
merne her bærer alle Medlemskabet i Form af 
deres Sympati for eller Kærlighed til Sagen. 
Som Følge heraf bliver Tilknytningen til mit 
Aandsarbejde udelukkende kun en sjælelig 
Tilknytning og gør saaledes samtlige Væse-
ner omkring mit Aandsarbejde til det frieste 
Samfund i Verden. Væsener, der samler sig 
om et Interesseobjekt, der udelukkende er 
Næstekærlighedens videnskabelige Doku-
mentation og den heraf følgende Frigørelse 
fra mentale Lænker, vilde jo kun spærre Vejen 
for denne deres Interessesfære ved at basere 
den paa Skabelsen af nye Lænker. Man kan 
ikke afskaffe Fængselsvæsenet ved at bygge 
nye Fængsler. Derfor vil enhver interesseret 
omkring mit Aandsarbejde absolut ikke blive 
paalagt nogen som helst aandelig  Tvang ud-
over den, han igennem de kosmiske Analyser 
føler sig selv pligtig til at paalægge sig som 
Betingelser for Opnaaelsen af den mentale 
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Frihed, han netop søger. Nævnte Aandsarbej-
de kan derfor aldrig i noget Tilfælde danne 
de Former for mental Fængsling, som Sek-
ter, Foreninger eller Sammenslutninger maa 
siges at være i Kraft af de Instrukser, Love 
og Betingelser, paa hvilke de udelukkende er 
baserede.

At de af mig manifesterede kosmiske Ana-
lyser er af en saadan Natur, at de udviklede 
Læsere og Forskere i Kraft af disse Analy-
ser mentalt set gør sig til eet med disse og 
dermed til eet med mig, ganske uden fysiske 
eller juridiske Formaliteter, Love og Betin-
gelser, dokumenterer jo kun disse Analysers 
Identitet med den Sandhed, der dybest set bor 
i enhver af Læserne. Naar Væsenerne saale-
des knytter sig til mit Aandsarbejde, er det 
udelukkende kun i Kraft af dette, at de her 
har fundet en sjælelig Genkendelse af deres 
eget højeste Selv i mine Manifestationer el-
ler Analyser. Jeg og mine udviklede Læsere 
er saaledes knyttede sammen udelukkende i 
Kraft af Livet selv. Samhørigheden er altsaa 
noget, som er Natur, er mentalt organisk og 
ikke en kunstigt opsat juridisk Overenskomst, 
der kan brydes eller misligholdes. Som Føl-
ge heraf vil de interesserede omkring mit 
Aandsarbejde altid tilsammen danne en Sag, 
der urokkeligt, fundamentalt hviler i sig selv, 
fordi den er selve Aandsfrihedens Struktur 
og er saaledes Nøglen til Opfyldelsen af alle 
begyndende højintellektuelle Forskeres og 
Læseres Drøm: ”Den store Indvielse”, ”Det 
frigjorte Menneske” eller ”Mennesket i Guds 
Billede”. Vi danner saaledes de første synlige 
Konturer af det Verdenssamfund, i hvilket 
Fredens Rige vil blive en Kendsgerning. I 
Kraft af vor Solindstilling til alt og alle er vi 
Freden.

Jeg har i det foranstaaende givet et lille kon-
centreret Indblik i det aandelige Fundament, 
paa hvilket mit Aandsarbejde saa lykkeligt er 
baseret, og i Kraft af hvilket det nu igennem 
de 25  Aar, det har eksisteret, har kunnet rod-
fæste sig som en Sag, der i Dag ikke blot er 
min, men mange Menneskers, idet de igen-
nem den har fundet den Forstaaelse af Livets 
højeste Fakta, der udelukkende er den eneste, 
der kan føre dem imod Erkendelsen af deres 

eget højeste Selv, deres Udødelighed og Op-
højethed over Tiden og Rummet og den heraf 
følgende Fred eller urokkelige Glæde ved at 
være til.

Som et lille Supplement hertil vil jeg gerne 
fremføre et lille Tilbageblik over den Udvik-
ling, Sagens indre aandelige Rodfæstning 
har affødt paa det ydre fysiske Plan. Som 
før nævnt var de store psykiske Oplevelser, 
der blev det udløsende Moment for hele mit 
Aandsarbejde, hovedsageligt tilendebragt den 
24. Marts 1921. Og herefter ligger Udviklin-
gen af min Sags ydre Detailler saaledes

1923. Verdensaltets store Analyser tilen-
debragt. Tegnede Symboler og op¢vede mig i 
at skrive eller fortolke  Analyserne.

1928. Viste første Gang mine Billeder for 
en fremmed Forsamling. Flere ædle og for-
staaende Mennesker knyttede sig til Sagen og 
støttede den økonomisk.

1929. Erik Gerner Larsson tilknyttedes 
Sagen som min Sekretær og Medarbejder.

1930. Afholdt mit første offentlige Fore-
drag.

1932. 1. Bind af ”Livets Bog” udkommer. 
Gerner Larsson opretter Studiekredsarbejdet 
over ”Livets Bog”. ”Livets Bogs Bureau” 
dannes.

1933. Maanedsbladet ”Kosmos” begyn-
der at udkomme.

1934. Vi køber grund ved Kattegat for her 
at oprette en Feriekoloni.

1935. ”Kosmos Feriekoloni” aabner sin 
første Sæson med 7 Huse (A. Husene).

1936. Der opføres 7 nye Huse til Kolonien 
(C. Husene). Vi hejser for første Gang Sagens 
eget Flag. Bondehuset, der i Dag er Bolig for 
Hr. og Fru Flygge Jørgensen, erhverves, samt 
Jordarealerne bag Plantagen. Mogens Munch 
knyttes til Sagen som Sekretær og Medarbej-
der.
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1937. Der anlægges Gartneri og bygges 
Drivhuse samtidigt med, at der bygges Fore-
dragssal. Vi erhverver Villa ”Rosenberg”.

1940.    Kolonien udvides med 7 nye Huse 
(B. Husene). Sagen udvides med en større 
Lejlighed, saa Studiekredsarbejdet kan hol-
des indenfor vore egne private Lokaler. Hr. 
og Fru Flygge Jørgensen knyttes til Sagen 
som Ledere af Pensionat og Gartneri.

1941.  ”Livets Bog” 2. Del udkommer. Kor-
respondanceafdelingen oprettes. Vi maa leje 
en Lejlighed til, saa Sagen nu har til Huse i to 
store Lejligheder. Bøgerne ”Paaske”, ”Om-
kring min Missions Fødsel” og ”Den ideelle 
Føde” udkommer.
 
1943.  Ejendommen Mariendalsvej 94 - 96 
erhverves og gøres til Hovedkvarter for vort 
Aandsarbejde. Der oprettes Esperantoudgave 
af Korrespondanceafdelingen under Navnet 
”Letercekcio”. Bøgerne ”Den længst levende 
Afgud” og ”Pasko” (Esperantoudgaven af 
”Paaske”,  oversat ved Fru Thora Hammer-
lund) udkommer.

1944.      ”Livets Bog” 3. Del udkommer.

1945.   Mogens Møller tilknyttes Sagen 
som Leder af Studiekredsarbejdet i Jylland. 
Ejendommen paa Mariendalsvej gennemgaar 
en stor Udvidelse. Der tilbygges Scene og 
Skolelokaler. Ejendommen faar Betegnelsen 
”Martinus aandsvidenskabelige Institut”.

1946. Studiekredsarbejdet omfatter nu, 
foruden det specielle aandsvidenskabelige 
Arbejde, ogsaa Kursus i Esperanto, Model-
lering, Tale og dramatisk Kunst. Vi har saa-
ledes allerede her paa vor egen Scene med 
vore egne Kunstnere og med Sceneinstruk-
tør Miskov Makwarth som Leder opført 
”Paaskepassionen”, frit efter et Spil af Rob. 
Hugh Benzon, samt Scener af ”En Sjæl efter 
Døden” af J. L. Heiberg og af ”En Skærsom-
mernatsdrøm” af Shakespeare. Opførelserne 
var en stor Sukces og lover godt for Fremti-
den. 

Og saaledes ser altsaa de ydre fysiske Virk-
ninger af vort Aandsarbejde ud i Dag ved den 
første 25 aarige Periodes Slutning. Da vi ikke 
har kunnet bygge Sommerhuse siden 1940, 
er Kolonien og Foredragssalen i Dag alt for 
lille. Vi kan ikke nær skaffe Plads til alle de 
mange Mennesker, der anmoder os om Ferie-
ophold, skønt vi har Plads til ca. 85 Menne-
sker pr. Dag. Og yderligere kan det nu ses, 
at den Dag slet ikke er fjern, da Sagen maa 
udvide med en ny og meget stor Ejendom her 
i København.
Naar vort Aandsarbejde har kunnet fremvise 
en saadan Sukces, skyldes det naturligvis 
udelukkende den hundrede Procents 
aandelige Medvind fra Forsynets Side, 
som min Sag har været velsignet med lige 
fra dens allerførste Start. Fra fysisk Side 
har Sagen i Virkeligheden ikke mødt andet 
kontrært end nogle enkelte Hundeglam i 
det Fjerne. Men den Slags kan aldrig blive 
Karma for det udviklede Menneske, der 
vaagen, dagsbevidst lever i de evige Fakta, 
Ansigt til Ansigt med den evige Fader. Denne 
Forsynets, guddommelige Velsignelse af min 
Sag befordres af alle de elskelige Væsener, 
det har sat omkring mig som min Sags trofaste 
Venner og Medarbejdere. Den Kærlighed og 
Hjertevarme, de ikke blot i Ord, men ogsaa 
i omfattende Grad i Gerning lader mig og 
min Sag blive til Del, udgør den fyldige 
Inspirationskilde, den Haandsrækning fra 
Forsynet, uden hvilken Sagen umuligt kunde 
vokse og blomstre, men maatte stagnere og 
dø.

Som en yderligere Dokumentation af den Kær-
lighed og Sympati, De alle lader mig blive til 
Del, modtog jeg i Gaar gennem Kontorchef 
Christensen et Pengebeløb og en Navneliste 
over dettes Givere. Denne Liste viser mig, at 
De alle uanset Deres Økonomiske Kaar eller 
Forhold har ønsket at være med til at glæde 
mig. Jeg har længe næret den Tanke at et 
Tonefilmsanlæg ligesom mange andre tekni-
ske Hjælpemidler kunde være til stor Nytte i 
vort daglige Arbejde med Undervisningen og 
Foredrag. Der forekommer jo allerede mange 
gode, oplysende Film, der kan supplere mine 
kosmiske Analyser. Jeg forstaar, at det er dette 
mit Ønske om nævnte Anlæg, De saa kærligt 
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har villet opfylde for mig. Og jeg glæder mig 
meget til at faa dette Anlæg installeret, naar 
vi igen kan faa de fuldkomneste Udgaver paa 
dette Omraade fra Udlandet.
Samtidigt har jeg ogsaa modtaget andre Ga-
ver og Sympatitilkendegivelser i Anledning 
af  Sagens 25 Aars Fødselsdag. Jeg vil derfor 
gerne have Lov til at slutte denne min Minde-
dag, som De med Deres Kærlighed saaledes 
har været med til at gøre uforglemmeligt ly-
sende for mig, med at udtrykke min inderlig-
ste og hjerteligste Tak til Dem alle sammen.
Da dette saaledes at sige Tak er saa nemt, kan 
det slet ikke udgøre noget som helst fuldgyl-
digt Udtryk for den dybe Taknemlighed, jeg 
føler overfor den Hjertevarme og Glæde, De 
med Deres Kærlighed. har ladet mig blive til 
Del. Jeg føler derfor Trang til at sige, at min 
Tak og Gengældelse af, hvad De har gjort for 
mig, skal være dette, at min Aand, Viden og 
Kraft fremdeles skal være helliget Sagen og 
dermed Menneskehedens kosmiske Udvik-
ling.

Større og større Dispositioner skal der træf-
fes. Tunge Byrder kan der blive at bære, men 
De har igennem Aarene givet mig Bevis for, 
at der bag mig staar en Skare ædle Kvinder 
og Mænd, som er rede til sammen med mig at 
give sit Liv for, at det himmelske Lys i mine 
Analyser kan komme til at skinne ud over 
hele Jorden og bringe alle Folkeslag til at se 
den evige Fader i deres Næstes Øjne.

                   Underskrevet       Martinus.

7.4 Martinus ”poltilstand”. Var Martinus seksuelt 
orienteret eller ikke ?

Mange har tænkt meget på hvorfor Martinus aldrig 
knyttede sig til nogen kvinde. Mange har gået med 
den tanke, at han måske havde homoseksuelle til-
bøjeligheder i det skjulte. Det er ikke mærkeligt at 
netop denne side af menneskelivet interesserer de 
fleste mennesker stærkt.
I nogle få sætninger i ovennævnte artikel redegør 
Martinus selv helt stjerneklart for sin tilstand, idet 
han bl. a. siger: ”Ægteskab interesserede mig ikke, 
da jeg ikke havde den egenskab at kunne blive for-

elsket”. På basis af et sådan udsagn, vil mange men-
nesker nok slutte at så havde han ikke evnen til at 
føle virkelig kærlighed. 
Man skal her gøre sig klart, at forelskelse er en uli-
gevægtsfølelse, der aktiverer ens hormonsystem, 
som fra naturens side tjener det specielle formål, at 
fremme interessen for at have seksuel omgang med 
det andet køn, da mennesker nødvendigvis må for-
mere sig ved den seksuelle akt. Årsagen til at denne 
seksuelle akt er så eftertragtet er, at den er forbundet 
med en meget stærk og eftertragtet ekstatisk lykke-
følelse. Af denne årsag, har den overhovedet intet 
med egentlig kærlighed at gøre, selv om dette er på-
stået og besunget af digtere og forfattere gennem 
tiderne. Den egentlige kærlighed som er rettet mod 
alle levende væsener, ikke blot mennesker, men mod 
alt levende, består i den kærlighedsfølelse at man 
hellere vil give end at tage. Denne følelse kan man 
have i alle grader, men i sin mest udviklede form be-
tegnes den med udtrykket ”alkærlighed”. Man kan 
let se forskel på disse to tilstande, idet forelskelse 
kræver at blive gengældt. Bliver den det ikke, kan 
den let skifte karakter og blive til vrede og i værste 
tilfælde til had, hvilket gælder for såvel heterosek-
suelle som homoseksuelle forelskelser. Det er klart, 
at noget sådan ikke svarer til den indstilling, hellere 
at give end at tage, og derfor ikke er reel kærlighed. 
Forelskelsestilstanden er reelt af egoistisk art, selv 
om dette ikke er erkendt af mennesker i alminde-
lighed, fordi mennesker fejlagtigt opfatter følelsen 
som reel kærlighed.

Martinus kunne ikke blive forelsket, men han var i 
besiddelse af den mest udviklede form for kærlighed 
(alkærlighed), altså den ikke fysiske form for kær-
lighed. At Martinus ikke kunne blive forelsket, er 
blot et andet udtryk for at han var ”dobbeltpolet”, et 
udtryk han beskæftiger sig med i sin kosmologi, og 
som dækker over det forhold, at han på en måde var 
lige så meget mand som kvinde. At være dobbelt-
polet betyder altså ikke på nogen måde, at man er 
forfladiget åndelig set. I praksis betyder det, at man 
er fri for den drivkraft der får det ene menneske til at 
tiltrækkes af et andet menneske, mand eller kvinde, 
ud fra et seksuelt behov i almindelig forstand. Et 
alkærligt menneske nærer kærlighed til ethvert le-
vende væsen, uden at selektere efter køn, fordi det 
alkærlige menneske ikke har den indbyggede kraft, 
der søger den ekstatiske oplevelse ved den seksuelle 
akt. Den ekstatiske oplevelse opleves af det alkær-
lige menneske, blot gennem kærlighedsfølelsen til 
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ethvert andet levende væsen. Kærlighedsfølelsen er 
her ikke enkeltperson-orienteret, og er ikke seksuelt 
bestemt eller orienteret.

7.5 Martinus køber Klintsøgård samt de til gården 
hørende fire landarbejderboliger og 20 tdr. land 
jord, 1946.

Martinus havde længe ønsket at udvide Kosmos Fe-
riekoloni, men byggerestriktioner og andet havde 
forhindret dette. Af naboarealer var der reelt kun 
Klintsøgård der kunne komme på tale, og Martinus 

havde fået en aftale med dens ejere, brødrene Houl-
berg, om at få forkøbsret til gården når de ønskede 
at sælge. 

Tidlig på foråret 1946 blev det muligt at købe Klint-
søgård med hovedbygning, fire landarbejderboliger 
og 20 td. land jord. Det var tidligere end Martinus 
havde ventet og ønsket det, men det var nødvendigt 
at købe den nu hvor den var til salg, hvis man ville 
gøre sin forkøbsret gældende. 

Martinus planer var, at der i hovedbygningen skulle 
være pensionat med spisesal til 120 personer. I  ho-

7.6  -  Det Martinus køber er matr. nr.7b og 18a. 
7b hvorpå der ligger to lange bygninger, vinkelret på hinanden, som er indrettet og bruges som 

hønsehuse. Det er dem Martinus ombygger til Pavillon 1 og 2 (ikke vist på tegningen). 
18a er parcellen hvor Klintsøgård hovedbygning ligger (vist på tegningen), og 4 små landarbejderhuse. 

Parcellen strækker sig ud i et smalt bælte hen over midten af tegningen. Det er her man kan se 
parcellerne med de små huse, som nu ligger på sydsiden og langs med Fyrrebakkevej. Det ene er brændt, 

så der ligger i realiteten kun 3 . Fyrrebakkevej er også indtegnet på tegningen.
Læg mærke til at afvandingskanalen er på højre side af det tilkøbte areal, og er nu placeret midt i 

feriekolonien hvor den før var skellet imod nordvest. Læg også mærke til at den gamle søbred for den 
udtørrede Klintsø er vist på tegningen med den mørktegnede krogede linie der på et stykke næsten følger 

Fyrrebakkevej. Som det ses købte Martinus ikke avlsbygningerne til Klintsøgård. De ligger uden for 
afgrænsningen af matr. nr. 18a. Den tidligere afgrænsede feriekoloni ligger omkring midten i billedfladen, 

men er ikke vist. Et kort stykke af kystlinien er vist ved teksten “Nyrup Bugt”.  -  la
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Figur 7.7  -  la.   
Forklaring til tegningen på modstående side.

Tegningen er i 1947 fremstillet i forbindelse med udstykningen af Kosmos Feriekoloni med henblik på salg 
af parcellerne til Sagens venner og andre interesserede. 

Midt i tegningen ser man den oprindelige Kosmos Feriekoloni med med den U-formede bebyggelse af A-
huse, bygget i 1935, parallelt med strandlinien. C-husene, bygget i 1936, øverst i U-formen, og B-husene, 
bygget 1940, nederst i U-formen. Det var nogle af de sidste tyskerne havde flyttet.

Til venstre for den gamle bebyggelse ses en ny U-formet udstykning omkring foredragssalen. Den fore-
dragssal der er vist på tegningen er den 2. foredragssal bygget i 1947/48, se efterfølgende sider. Den første 
foredragssal er revet ned, og fundamentet blev brugt til bygning af sommerhuset på parcel nr. 14 lige oven 
over på tegningen. Den nye foredragssal er således bygget lidt sydligere end den gamle.

Helt til venstre ses Fyrrebakkevej med de tre tilbageværende bondehuse nederst til venstre på tegningen.

Op imod “Kanalen”, som er afvandingskanal for den udtørrede Klintsø, ses gartneriet med drivhuse og 
vandreservoir. Den skraverede bygning i venstre side af “Gartneriet” er den bygning der nu er “Svenske-
huset”, og hvor der dengang var spisesal i tilbygningen. 

Ovenfor “Kanalen” ses Pavillon 1 og Pavillon 2. Da Martinus købte Klintsøgård var det hønsehuse, og de 
har derfor stadig tilnavnet “Hønsehusene”.

Til venstre ved kanalen ser man et garageanlæg og “Snedkeri”. I snedkeriet fremstillede man frugtkasser til 
forbrug og til salg. Man brugte det naturligvis også i forbindelse med vedligeholdelse af sommerhusene.

Oven for “Snedkeriet” ses Klintsøgård hovedbygning hvor Martinus indrettede hotelpension. Som det kan 
ses, hører avlsbygningerne ikke med til området.

Det øvrige nyerhvervede areal nord og øst for pavillionerne blev udstykket til sommerhusgrunde. Det kan 
bemærkes, at Sam Zinglersen byggede tre sommerhuse på parcel 4 - 5 - 6 i afdeling F langs Klintvej. Han 
byggede dem til udlejning, og for at sætte gang i bebyggelsen af grundene. På den næste parcel mod nord 
(ikke vist), oven for parcel 8 i afdeling F, og på den anden side af stien til stranden, ligger et gammelt 
fiskerhus som Sagen ejede på et tidspunkt. Der var helårsbopligt på det, og det var udlejet i mange år til 
en fastboende familie. Det er senere blevet købt og istandsat af Ruth Olsen som er redaktør for tidsskriftet 
“Den Ny Verdens-impuls, og som har “Bogbixen” ud mod stien, hvor hun sælger bøger m. m., og som hver 
sommer besøges af kursister på Martinus Center i stort tal.

Martinus købte senere endnu et areal beliggende umiddelbart syd for det viste (nedad på tegningen). Dette 
areal der fik betegnelsen “Tuliniusgrundene” og omfatter vejene Sydskrænten, Lyngbakken og Havstien, 
indgår sammen med det viste areal i Kosmos Grundejerforening.
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7.8  -  Klintsøgård set fra indkørslen.  -  tb

7.9  -  Klintsøgård set fra havesiden.  -  tb

7.10  -  Martinus med sin cykel foran trappen op til 
Klintsøgårds hovedbygning ved indkørselen.  -  hb

7.11  -  En Opholdsstue i hovedbygningen.  -  hb

7.12  -  En opholdsstue i hovedbygningen.  -  hb

7.13  -  Pejsestuen i hovedbygningen.  -  tb
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7.14  -  Værelse i hovedbygningen 
til udlejning.  -  tb 

7.15  -  Spisestuerne i hovedbygningen. Der var en 
for kødspisere og en for vegetarer.. Henny Denker 

(Bøgedal) står i baggrunde  -  hb

7.16  -  Græsplænen skal trimmes. Fra venstre, 
Kokken for kødretter, Aksel Frederiksen og Gerner 

Larsson ved plæneklipperen. Med ryggen til, 
Flygge Jørgensens søn Palle og tegneren Withus.  

-  tb

7.17  -  Udsigt fra Klintsøgårds hovedbygning ud 
imod vandet. Man ser indkørselen fra Klintvej og 

i højre side ser man hønsehusene der bliver til 
Pavillon 1 og Pavillon 2.  -  hb

7.18  -  Fra gavlen af den nyindrettede Pavillon 2 
ser man ned over Pavillon 1 og i baggrunden ses 

Klintsøgårds hovedbygning.  -  tb

7.19  -  I forgrunden Pavillon 1 som er indrettet 
med værelser med store vinduer, men med fælles 

toilet, da der ikke var penge til at indrette toilet til 
hvert værelse.  -  tb
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7.20  -  Bagsiden af Pavillon 2 inden den blev 
udstyret med store vinduer.  -  tb

7.21  -  Pavillion 1 efter at  ombygningen er 
tilendebragt.  -  tb 

7.22  -  Vi ser her tre af dem der arbejdede hårdt 
med at få det hele til at fungere til sæsonen 

startede den 9. juni i 1946. 
Pavillon 2 blev dog først klar nogle få uger senere. 
Fra venstre ser vi Aksel Frederiksen, Emil Flygge 

Jørgensen og Tage Buch..  -  tb

7.23  -  Der var travlhed med de mange gæster.  
-  tb

7.24  -  Samvær i det fri. Martinus med ryggen til 
står til højre i billedet.  -  tb

7.25  -  Sagens flag vajer med en smuk regnbue i 
baggrunden.  -  tb
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7.26  -  Afvandingskanalen som før havde været 
den nordlige afgrænsning af feriekolonien, er nu 

blevet centralt placeret. Man måtte straks bygge en 
bro over den, så man ikke hver gang skulle ud på 
vejen for at komme over på den anden side.  -  tb 

7.27  -  I snedkeriet, som kan ses på tegningen af 
området, fremstillede Emil Flygge Jørgensen om 
vinteren frugtkasser som man solgte. Det var Erik 
Gerner Larssons ide. Der var nemlig et konstant 
behov for penge til at klare dagen og vejen. Vi ser 
her Flygge Jørgensen save med den store rundsav. 

Vi kan også se nogle af de færdige kasser og de 
udskårne brædder.  -  tb

7.28  -  Flygge Jørgensen og en hjælper saver 
træstammer ud til brædder.  -  tb

7.29  -  Emil Flygge Jørgensen kan godt lide sit 
arbejde i snedkeriet.  -  tb

7.30  -  Kasserne afhentes.  -  tb
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7.31  -  I handelen med Klintsøgård indgik også 4 
små arbejderhuse som ligger langs den nuværende 
Fyrrebakkevej. Det hus der ligger nærmest gården 
ses på billedet. Man ser Klintsøgård i baggrunden. 

Det var meget primitive huse, som muligvis 
oprindeligt har været fiskerhuse, da de ligger på 

søbredden af den udtørrede Klintsø. Dette hus som 
ses på billedet blev ved udstykningen først købt af 
Tage Buch. Derefter overtog Ingrid Okkels huset, 

og ejede det i nogle år.  -  tb

7.32  -  Martinus. Man kan lige skimte 
foredragssalen  i baggrunden.  -  kn

7.33  -  Else og Tage Edeling med deres barn. Tage 
Edeling blev senere medlem af rådet for Martinus 

Institut.  -  kn

7.34  -  Martinus står ved stranden sammen med 
Kirsten Zacho, gift med Peter Zacho. Martinus 

kom meget i deres hjem.  -  bz

7.35  -  Tegneren Hans Henning Withus som blev 
knyttet til Sagen i 1943, men som døde af kræft  

den 5. oktober 1947.  -  tb
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7.36  -  Selv om Feriekolonien var vokset betydelig, var der fortsat den hjertelige stemning som der havde 
været hele tiden. Vi ser her en gruppe med rækken af B-husene i baggrunden. Det er den sydøstligste 

række af syv huse bygget i 1940, vinkelret på strandlinien.  -  kn

7.37  -  Med C-husene i baggrunden ser vi fra 
venstre bagest hr. Lykkeberg. I midten Sam 
Zinglersen, bag ham Hans Henning Withus. 
Forrest ved siden af Sam Zinglersen Julius 

Christensen. Bag ham fru. Lykkeberg, og yderst til 
højre Else Edeling.  -  kn

7.38 - Martinus købte Klintsøgaard af bdr. Houl-
berg. Her er en af brødrene på besøg i feriebyen.bz

7.39  -  Gamle Nielsen, Osager uden for et af C-
husene hvor han boede.  -  hb

7.40  -  Bertil Ekstrøm til højre og Svend Johans-
son (Bølgesvend), ved “Svenskehuset”.  -  c
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vedbygningen og annekser var der i alt plads til 70 
værelser til gæster, samt værelser til medarbejderne. 
Herudover kunne de fire landarbejderboliger indret-
tes til udlejning. På de tilliggende arealer kunne der 
bygges flere huse når det gældende byggeforbud 
blev ophævet.

Martinus købte gården med huse og tilhørende jord. 
Den egentlige overtagelse skete den 15. april, men 
da bygningerne først  blev ledige den 1. maj, kunne 
indretningen af disse først ske fra denne dato. Der 
blev arbejdet meget hurtigt for at gøre nyerhvervel-
serne klar til udlejning i pinsen, som dette år faldt 
den 9. juni. Det lykkedes at omdanne hovedbyg-
ningen til hotelpension, samt at indrette det ene an-
neks med navnet ”Pavillon 1”. Begge blev klar til 
pinsen. Det andet anneks med navnet ”Pavillon 2” 
blev først klar i juni. De to pavilloner blev indrettet 
i et par lange bygninger som oprindelig var blevet 
bygget af de foregående ejere med henblik på at de 
skulle bruges som hønsehuse. Bygningerne var alle-
rede taget i brug til dette formål, det krævede derfor 
en større indsats at få dem indrettet til menneskebo-
liger. Blandt de mennesker der stod Martinus nær i 
denne periode har bygningerne stadig betegnelsen 
”Hønsehusene”.
Den store forøgelse af Kosmos Feriekoloni med-
førte at den nu fik navneforandring til ”Kosmos Fe-
rieby”.

Købet og istandsættelsen finansieredes af nogle af 
sagens venner, heriblandt Martha Nielsen, samt af 
et banklån som fire af sagens venner kautionerede 
for. Herudover fik banken en prioritet i ejendom-
men. Købet af Klintsøgård samt den nødvendige 
ombygning beløb sig til 700.000 kr.

7.6 Et lille øjebliksbillede fra foråret 1946 inden 
sæsonen begynder, har vi i form af et brev fra Erik 
Gerner Larsson til Helmer Fogedgaard dateret 1/5 
1946.

                                     Klint d. 1- 5 - 46.
      
Kære Helmer!

Selvom jeg har suspenderet enhver Form for 
Skriveri af privat Art indtil videre, skal du 
alligevel have et Par Ord til Tak for dit vel-
komne Brev. Ja, du har Ret, det var mig en 

Glæde at vi kunde magte dette Køb, selvom 
jeg indrømmer, at jeg i dag hvor det hele nu 
er i endelig Orden, er usandsynlig træt. Vi ar-
bejder med et Drøn paa af den anden Verden, 
men vi skaber ogsaa i Øjeblikket noget af det 
mest imponerende vi indtil nu har foretaget 
os. Selvfølgelig vil det tage Tid at faa hele 
dette store Kompleks bragt direkte i Sagens 
Tjeneste, men foreløbig har vi erobret Retten 
til at styre Udviklingen og det betyder dog 
noget. Livet synes jo i disse Aar at flytte mig 
fra den ene fysiske Opgave til den næste. Jeg 
havde ellers haabet paa et lille Pusterum ef-
ter Ombygningen i København. Men maaske 
skal det blive saadan ved et Stykke Tid end-
nu. Eet er i hvert Fald givet, den Sag baade 
du og jeg lever for, er i en straalende Vækst 
og med den Viden i Hjertet kan man godt 
arbejde endog meget haardt et langt Stykke 
Tid. I hvert Fald takker jeg Forsynet inderligt 
for det Liv jeg har faaet, det er jo dog saa uen-
deligt langt lykkeligere end det store Flertals. 
Jeg glæder mig til at vise dig det hele heroppe 
gamle Dreng det vil glæde din Sjæl!!! Ellers 
alt vel   hvilket jeg ogsaa haaber for dig!
Mange kærlige Hilsner fra din hengivne
                                                                        
                         Erik

7.41  -  Martinus og Erik Gerner Larsson.  -  hb
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For at få en mulighed for at hotelpensionen Klintsø-
gård kunne blive fyldt op i sommersæsonen, valgte 
man at averterer med denne nye aktivitet. Selv om 
Martinus veg tilbage for enhver form for annoncer 
i tidsskriftet Okkultisten vedrørende hans bøger, 
accepterede han at man annoncerede med den ny-
etablerede hotelpension. Den daværende nære med-
arbejder og foredragsholder Mogens Munch skrev 
følgende brev til Helmer Fogedgaard som var re-
daktør af Okkultisten. Annoncen kom med i juli-
nummeret 1946.

LIVETS BOGS BUREAU
MAANEDSBLADET KOSMOS   
KOSMOS FERIEKOLONI
KORRESPONDANCEAFDELINGEN
MARIENDALSVEJ 94 96   KØB$NHAVN F.
TLF. GOTHAAB 9280
POSTGIRO 29580

                                                                       
 KØBENHAVN F., DEN 29/5   46

Kære Helmer Fogedgaard!

Vi vilde gerne have en annonce i “Okkul-
tisten”. Ordlyden skulde være som neden-
staaende, Størrelsen 1/8 Side og Placeringen 
overlades til Dem:

KOSMOS FERIEKOLONI
Pension KLINTSØGAARD

Klint pr Nykøbing Sj.

Gæster modtages i Pension fra 16/6. 68 
Værelser, alle med elektrisk Lys og rindende 

Vand. Raakost   Vegetarkost   alm. Kost
Øvrige Oplysninger: 
LIVETS BOG’S BUREAU, Mariendalsvej 

94 96, Kbh. F Telf. Go 9280

Desværre naar vi jo ikke Juni Nummeret, men 
forhaabentlig bliver der Plads i Juli Numme-
ret?
 Med venlig Hilsen

                         Mogens Munch

7.7 Erik Gerner Larssons beskrivelse af den før-
ste sommer med Klintsøgaard som hotelpension, 
august 1946.

Dette brev giver et øjebliksbillede af det store arbej-
de med at få indrettet og finansieret det store projekt 
med Klintsøgaard.

KOSMOS FERIEBY
Pension KLINTSØGAARD 
Klint 
Nykøbing Sj. 
Tlf. Højby 90

Klint d. 26 - 8 - 46.

Kære Helmer!

  Paany er jeg nu alene tilbage paa Villa Ro-
senberg. Sommeren ebber stille ud og om 
blot otte Dage staar jeg igen paa Talerstolen i 
København. Sommeren - ja, af alle de Somre 
jeg hidtil har oplevet, turde denne vist siges 
at være den ejendommeligste. Paa een og 
samme Tid en Lykkerus og et Mareridt. En 
Lykkerus fordi vi i den ikke alene erobrede 
Klintsøgaard, men ogsaa - og det er for mig 
selv langt det vigtigste, - fik sprængt den Pro-
vinsidyl der langsomt var ved at stivne om-
kring os heroppe. Det var Synd for dig selv, at 
du ikke fik Martinus Foredrag i Aar! Selv har 
jeg aldrig før hørt Martinus tale med en saa-
dan Myndighed. Aften efter Aften var Salen 
fyldt med et nyt Publikum der fik Ilden til at 
flamme op i ham. Jo, denne Sommer var helt 
Igennem usædvanlig.
Men, som jeg skrev, den var ogsaa et Mare-
ridt. Du kender mig og ved, at det jeg nødigst 
vil være, er Direktør. Og saa røg jeg hoved-
kuls lige ind i Stillingen. Ved du hvad det vil 
sige at styre et Hotel med over 2o Kvinder? 
Jeg kaldte dem Marekatte, for saadan virkede 
de paa mig. Naa, vi kom igennem og jeg blev 
Erfaringer rigere jeg aldrig havde drømt om 
at faa. Vi fik, som du maaske ad andre Veje 
har erfaret, “grand Succes”, Vi har - hele Bre-
vet er internt at du ved det!!! - indtil nu naaet 
en Omsætning paa smaa 100.000 heroppe, 
saa du forstaar at det er ved at blive en Virk-
somhed af Format.
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Vi er nu i færd med at gøre Byggeregnska-
bet op og vor Revisor arbejder nu med den 
store Partialobligation. Vi “rydder” al vor 
Gæld heroppe og betaler netop i denne Tid de 
sidste Rester ud saaledes at Obligationen kan 
komme til at dække hele Kosmos Feriebyom-
raadet. Saavidt jeg kan se, kommer den til at 
lyde paa 750.000 af hvilke de ca. 120.000 er 
Sagens egne. Renten bliver 4 % og den bli-
ver formodentlig udbudt i næste Maaned ef-
ter at Indenrigsministeriet har godkendt den. 
Vi faar altsaa ca. 600.000 at forrente hvilket 
med Skat etc, vil sige ca.30.000 eller ikke en-
gang Lejeindtægten af Klintsøgaard. Forstaa 
mig ret Helmer, naar jeg indvier dig i dette 
er det dels for at vise dig vor egentlige Plan 
som gaar ud paa, at lade dette Omraade bli-
ve vor Financier til vore Bøger og dels for 
at spørge dig, om du ikke kunde tænke dig 
at glæde Martinus med at være med i denne 
store Plans Løsning. Vi har i Øjeblikket en 
Mængde Tilsagn om Deltagelse i Partialobli-
gationen, men før den kan træde i Kraft skal 
vi udbetale ca. 50.000. Disse Penge arbejder 
Martinus i Øjeblikket med at skaffe og jeg 
forstod sidst paa ham, at det er ved at være i 
Orden. Hvis du har Lyst og Evne ved jeg, at 
det vilde glæde ham meget om du vilde være 
med. Han spørger dig næppe selv, da du al-
lerede een Gang har været storsindet overfor 
ham. Paa den anden Side beder jeg dig om 
at forstaa, at jeg ikke paa nogen Maade Øn-
sker at forpligte dig. Jeg fik blot i Morges den 
Indskydelse at skrive til dig. Jeg ved jo ikke 
hvor meget du disponerer over eller kan fri-
gøre, men jeg ved, at det her drejer sig om et 
sikret Omraade og om en Tjeneste der vilde 
knytte dig og Martinus endnu mere sammen. 
Kan det ikke lade sig gøre, saa lad blot som 
ingenting. I denne Sag beholder jeg det hele 
for mig selv, baade om du hjælper eller ej. Af 
andet Nyt kan jeg glæde dig med, at Kosmos 
fra Nytaar sandsynligvis opstaar som det Or-
gan du altid har længtes efter. Vi arbejder paa 
at adskille L.B. og Kosmos og sammenslutte 
Korrespondanceafd. og Bladet i et virkeligt 
fornemt Tidsskrift. Alt er ganske vist endnu 
Planer som faktisk kun Martinus og du og jeg 
nu ved, saa ogsaa der maa jeg nævne Ordet 
“internt”. Livet har jo vist at jeg  kan stole paa 
dig og da jeg ved at denne Plan vil glæde dig, 

fordi du saa faar virkelig Lejlighed til Medar-
bejderskab, faar du den at vide. 
Tilslutningen til Vinterarbejdet bliver, saavidt 
jeg kan forstaa fra Kbhvn. aldeles overvæl-
dende. Vi har haft mange Svenskere her og 
jeg glæder mig til inden længe at sende dig 
min Bog i svensk Udgave. (Lad for resten 
Nibelvang skrive lidt om den, det vil vist 
glæde den gamle Svend) . Selv fortsætter jeg 
jo i Sverige og ligger inde med meget kraf-
tige Invitationer til at komme til Gøteborg og 
Stokholm, men jeg aner faktisk ikke hvordan 
jeg skal naa det. Foreløbig skal jeg nu have 
omdannet Klintsøgaard til et virkelig fornemt 
Rekreationshjem fra 15/9 og naar det er over-
staaet, skal jeg saa til at tage Stilling til de 
andre Problemer. Som du vil forstaa har vi 
nok at tænke paa, men Tingene løser sig jo 
paa kærligste Vis for os. Tænk nu lidt over 
mit Spørgsmål og hvis du  kan undvære en 
Sum da lad Martinus det vide,   sov blot ikke 
forlænge paa det!
Og kig saa over til os en Dag! Jeg gaar ud fra 
at du ved, at Inger og jeg venter os en Baby 
til Oktober - det glæder vi os alle til, hvad 
jeg nu tror du forstaar. Vi har jo ikke saa me-
get Hjemmeliv, specielt ser min kone jo ikke 
meget til mig, jeg har den Tro at denne Begi-
venhed, om den da løses paa lykkelig Vis, vil 
give mig Mulighed for lidt personlig Frihed,   
jeg har jo snart Seletøjet paa Døgnet rundt. 
Blot haaber jeg at det ikke er en ren Bandit 
der inkarnerer hos os!!!

Tag til Slut en kærlig Hilsen fra din travle, 
men hengivne Ven.

                                                                        
                                          Erik

7.8 Oprettelse af et partial-obligationslån, 1946.

I Kosmos september 1946 meddelte Martinus, at 
han ønskede at der blev oprettet et Partialobligati-
onslån på 1 million kroner. Det skulle udformes på 
en sådan måde, at interesserede kunne købe obliga-
tioner med pålydende kr. 100,-  som forrentes med 
4 % p.a. Lånet skulle afdrages ved at der årligt blev 
udtrukket 200 af disse obligationer. 
Lånet skulle bruges til at afregne kr. 700.000 som 
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var brugt til indkøb og ombygning af Klintsøgård, 
og kr. 300.000 som skulle bruges til yderligere ind-
køb af porcelæn og sengetøj, samt bygning af en ny 
og større foredragssal.
 
I alle tidligere udvidelser og nye økonomikrævende 
tiltag, havde der altid været en eller flere ”stærke 
mænd” inden for Sagens nærmeste kreds der trådte 
til og støttede Martinus. Nu havde Martinus valgt at 
gøre Sagen selv til ”den stærke mand” som kunne 
klare det økonomiske løft der skulle til for at den 
nødvendige udvikling kunne etableres.

Som afsluttende afsnit af den efterfølgende omtalte 
artikel i Kosmos september 1946, skriver Martinus 
følgende tekst, og der vedlægges en tilmeldingsfor-
mular som vist på billedet ovenfor.

Martinus bemærkninger til det økonomiske:

Dette mit Tilbud er en Indbydelse til Dem 
alle om at være med til at fundere Feriebyens 
Økonomi, saa den kan blive det førnævnte 
internationale Kulturcentrum, den er bestemt 
til at være. Som det er Dem bekendt igennem 
„Kosmos” for Marts og April er nævnte Øko-
nomi funderet ved, at nogle enkelte af Sagens 
Venner har stillet sig til Raadighed som Ga-
ranter for Banklaan. Men da denne Ordning 
kun er en midlertidig Foranstaltning, indtil 
Sagen kan blive sin egen Bank, skal den af-
vikles i Løbet af nogle faa Aar. Den fuldkom-
neste Løsning for Foretagendet vil da være 
denne, at give alle i Sagen interesserede Ad-
gang til at blive dens Kreditorer i Stedet for 
Banken, der jo betyder haarde Betingelser, 
stor Rentebyrde og Beslaglæggelse af Garan-
ternes Ejendomme.
Da Sagen nu tæller saa mange Venner og Inte-
resserede, som Tilfældet er, Behøver Laanene 
for hver enkelt Persons Vedkommende ikke 
at være større, end at alle kan være med. Og 
da jeg allerede forlængst har modtaget Fore-
spørgsler fra mange af Sagens Venner om at 
faa Lov til at være med, har jeg i Samraad 
med Sagens juridiske og regnskabskyndige 
Medarbejdere besluttet mig til at løse Pro-
blemet ved hos alle Sagens Interesserede at 
optage et Partialobligationslaan.
Dette Partialobligationslaan bliver paa Kr. 
1.000.000,-, skriver een Million, til pari Kurs 

og med en Forrentning af 4 % p. A. Det er 
selvfølgelig ikke Hensigten, at dette Laan 
skal skaffes til Veje paa en Gang, men da der 
er opnaaet en rimelig Afviklingsfrist overfor 
Banken, er det Tanken at forsøge Laanet op-
taget over en femaarig Periode.
Naar Laanet allerede paa nuværende Tids-
punkt ansættes saa højt, hidrører dette fra, at 
jeg indenfor denne Tidsperiode anser det for 
nødvendigt at foretage forskellige Udvidelser 
og Forbedringer, som ikke i Dag kan foreta-
ges paa Grund af Materiale- og Varemangel. 
Der tænkes her paa Foredragssal, Funktio-
nærbolig, porcelæn og Sengeudstyr etc.
Til Driftskapital, Køb og Ombygning m. v. 
af Klintsøgaard er paa nuværende Tidspunkt 
investeret ca. Kr. 700.000,-,. saaledes at de 
resterende Kr. 300.000,- skal anvendes til de 
nævnte Formaal.
Partialobligationslaanet udbydes i Obligatio-
ner paa Kr. 100,- pr. Stk., og Laanet afdrages 
med Kr. 20.000,- pr. Aar ved Udtrækning af 
200 Stk. Obligationer. Laanet afdrages før-
ste Gang pr. 1. Januar 1952 under Hensyn til 
Tegningsperiodens Længde.
Paa Grund af, at Udstykningen af 
Klintsøgaard endnu ikke er gennemført, og 
at de Laan, der er optaget, ogsaa hviler paa 
Ejendommen, kan Partialobligationslaanet 
ikke tinglyses, før disse Forhold er bragt 
i Orden, men til sin Tid er det Hensigten at 
tinglyse Partialobligationslaanet som en 
første Prioritet i saavel Klintsøgaard som 
Feriekolonien og Gartneriet eller med andre 
Ord i hele „Kosmos Ferieby”.
For at imødegaa enhver form for mulig Mis-
forstaaelse gør jeg med det samme opmærk-
som paa, at samtlige Beløb, der indbetales 
til statsautoriseret Revisor Knud Hansen, 
Odense, som efter mit Ønske administrerer 
Laanet, udelukkende anvendes til Afdrag paa 
de nu eksisterende Laan og til Forbedring og 
Udvidelser.
Indtil Partialobligationerne teknisk kan ud-
færdiges, vil Tegningen af Laanene kunne 
foregaa paa den Maade, at jeg personlig ud-
færdiger Gældsbevis for de indbetalte Beløb, 
som saa senere kan ombyttes med Obligatio-
ner for et tilsvarende Beløb.
Indtegningsskema følger vedlagt. Alle yder-
ligere Oplysninger faas ved Henvendelse her 
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til Bureauet mellem Kl. 9-16 samt til stats-
autoriseret Revisor Hr. Knud Hansen„ Hjal-
lesevej 76, Odense.

Med Oprettelsen af denne økonomiske 
Struktur er der saaledes aabnet Adgang, 
for de allerfleste af Sagens Venner og 
Interesserede til at kunne være med i vor 
fælles store Sags Fundering. Og i Tillid til, at 
alle mit Aandsarbejdes Venner forstaar mig, 
vil jeg slutte denne min Henvendelse til Dem 
med endnu engang at pointere, at enhver, 
der rækker Haand til nævnte Sag, er med til 
at bane Vej for en ny Kulturs humanistiske 
eller menneskekærlige Solskin ind over 
en ulykkelig Menneskeheds kosmiske og 
legemlige Invaliditet og kulturelle Ruinhobe.
Med kærlig Hilsen.

Underskrevet   Martinus

7.9 Martinus holdning til at tage mennesker, som 
ikke er specielt interesseret i Martinus kosmologi, 
ind i Feriebyen samtidig med ”Sagens Venner”, 
1946.

I en artikel i Kosmos, september 1946, diskuterede 
Martinus hvorfor det var godt at udvide feriekoloni-
en så kraftigt, at dens kapacitet blev langt større end 
hvad der var behov for til at huse Sagens venner.
Hertil siger han: 

”Nej, Verdensgenløsningens Discipelskab er 
ikke en Klostertilværelse i behageligt Sam-
vær med ligesindede i fornem Afsondrethed 
fra alle anderledes tænkende Mennesker. 
Naar jeg efterhånden har ladet ”Kosmos Fe-
rieby” opstaa i tilknytning til mit Aandsarbej-
de, er det naturligvis ikke for dermed at skabe 
et Kloster, i hvilket alle mine interesserede 
Venner og Medarbejdere med den kosmiske 
Viden og Kunnen, der igennem mit Aandsar-
bejde er blevet dem tildelt, kan søge idyllisk 

7.42  -  Blanket til bestilling af partialobligationer. Blanketten blev udsendt sammen med Kosmosheftet 
september 1946.  -  e
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Skalkeskjul for de Næstekærlighedens For-
pligtelser, som denne Tildeling  af Viden og 
Kunnen afføder.”

Og videre siger Martinus:

”Hvis ”Kosmos Ferieby” ikke kan udfylde 
denne min Mission og være et Centrum for 
Mennesker, der er besjælet af et Lys, der li-
gesaa godt skinner paa de, der endnu er frem-
mede for studiet af Aandsvidenskaben, som 
paa de, der befinder sig midt i denne og er 
dennes officielle Venner, har dens tilknytning 
til mit Aandsarbejde ingen interesse. Den vil 
i en sådan Situation kun være en Hæmning, 
som mit arbejde da igen måtte gøre sig fri af.

Disse to refererede afsnit betegner noget meget cen-
tralt i Martinus holdning til sine medmennesker. 
Disse udpluk viser klart Martinus tolerance og kær-
lige indstilling overfor andre former for livsindstil-
linger end hans egen. Vi ser her, at Martinus udviser 
den samme kærlige indstilling til alle mennesker 
uafhængig af om de er i stand til at forstå hvad Mar-
tinus står for og underviser i eller ikke. Han kæmper 
her imod den indadvendte holdning som let bliver 
resultatet af gruppedannelser omkring specielle 
indstillinger, ofte af åndelig og religiøs art, som her 
omkring Martinus. Han går også her foran som et 
godt eksempel for sin tilhængerskare. Han tvinger 
sine tilhængere til at være udadvendte enten de øn-
sker det eller ej, og prøver på at modarbejde den 
stærkt klikeorienterede gruppeindstilling.
Det er ikke uden grund at Martinus her påpeger sin 
indstilling så stærkt. Det har uden tvivl været et 
stort og udbredt problem inden for kredsen af Sa-
gens venner, at Martinus ved sin indstilling gør op 
med den tradition, der har eksisteret på Feriekolo-
nien indtil nu, at alle skulle spise vegetarisk og også 
have den dertil hørende indstilling. Denne holdning 
i kredsen omkring Martinus er ikke af ny dato, hvil-
ket kan ses i 9. Afsnit i brevet dateret 3. april 1939 
fra Martinus til Helmer Fogedgaard, hvor Martinus 
imødegår Helmers bebrejdelser over at Martinus vil 
lade mennesker som  ikke er vegetarer få adgang til 
feriekolonien, og i samme afsnit, Martinus brev til 
Helmer dateret 21. juni 1947, denne sag vedrørende 
(altså mange år senere), hvor Martinus mere udfør-
ligt behandler ovennævnte problem, og i mere per-
sonlige vendinger, på grund af Helmers uændrede 
indstilling til Martinus holdning.

 Kredsen omkring Martinus kosmologi er nok ikke 
opmærksom på, at man herved giver mennesker, der 
ikke i forvejen er bekendt med indholdet af Mar-
tinus kosmologi, mulighed for, under opholdet på 
feriekolonien, at få en uforpligtende smagsprøve på 
denne, uden at man derfor kræver at de i denne pe-
riode skal skifte livsform, hvilket sidste uden tvivl 
ville bevirke at en del søgende mennesker ikke ville 
benytte sig af tilbudet..
Man er nok heller ikke opmærksom på, at med den-
ne Martinus holdning, får sagens venner hver især 
en mulighed for, under deres ophold i feriekolonien, 
med dennes opblanding af gæsterne, en mulighed 
for at vise disse ”fremmede” mennesker et godt ek-
sempel på en kærlig og hjælpsom omgangsform, 
selv om disse mennesker måske ikke endnu er pa-
rate til at gå ind for Martinus lære. En sådan posi-
tiv oplevelse vil altid give en første mulighed for 
at disse mennesker senere vil få større interesse for 
Martinus og hans kosmologi. En sådan indstilling 
hos Martinus kan man let se i hans tekst.

Ønsket om en vis form for klikedannelse afsondret 
fra omgivelserne, er en holdning man ofte ser hos 
mennesker der føler sig stærkt tilknyttet til en be-
stemt sekt eller anden form for fællesskab. Det er 
også min erfaring, at nu, mange år efter Martinus 
død, findes denne uheldige holdning stadig hos 
nogle af de mennesker der går ind for Martinus kos-
mologi. Af det ovenfor refererede kan man se, at en 
sådan holdning er i stærk modstrid med Martinus 
grundlæggende synspunkter.

Uanset holdningen hos Sagens venner, blev de ny-
oprettede pensionsfaciliteter indrettet således, at der 
såvel var mulighed for at få vegetarmad, som ikke 
vegetarisk mad. 
Gartneriet blev også stærkt udvidet, med henblik på 
at Kosmos Ferieby skulle være selvforsynende med 
frugt og grønsager. Dette gartneri var nu et af de 
største i amtet.

7.10 En lille situationsbeskrivelse i form af et brev 
fra Erik Gerner Larsson til Helmer Fogedgaard 
fra januar 1947.

Vi ser her et afsnit af et brev som Erik Gerner Lars-
son sendte til Helmer Fogedgaard i januar 1947. Vi 
får her en fornemmelse af, at udlejningen går godt, 
og at det også går godt med etablering af lånet.
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Mariendalsvej 94 - 96. F.        d. lo - 1 - 47.

Kære Helmer!

...Vi havde en aldeles dejlig Jul! En enorm 
Mængde Breve og nogle faa helt fredelige 
Dage til at nyde Livet i. Men Freden varede 
ikke længere end til den l.ste Januar, saa væl-
tede det ind med saa mange Bestillinger paa 
Ferie til Sommer at vi nu, den 10 Januar, igen 
maa melde pas. Det er ærlig og redelig til at 
blive jævnt fortvivlet over. Selve Feriebyen 
er udlejet og vi æder os meget stærkt ind paa 
Klintsøgaard. Naturligvis er vi glade for, at 
det gaar saa godt, det er klart, men paa den 
anden Side vil vi jo gerne hjælpe enhver til en 
god Ferie, og det gør mig altid ondt for dem, 
som ikke paa nuværende Tidspunkt kan sige, 
hvornaar deres Ferie falder.
Obligationstegningen gaar meget fint. Vi pas-
serer vist i disse Dage de første 100.000 og da 
vi har Tilsagn om endog meget store Beløb, 
anser jeg det der for løst. Dermed være ikke 
sagt, at jeg ikke har nok at slaas med ogsaa 
der, men Uge efter Uge falder det hele i Leje. 
Vi havde en meget fin Jul deroppe, der var 
dobbeltbelagt og stor Tilfredshed. I Løbet af 
kort Tid regner jeg med, at vi igen har Eks-
pektanceliste og saa passer det sig selv. ...

Mange kærlige Hilsner fra din hengivne

                                                                        
                                                    Erik.

7.11 Kosmos Feriekoloni omdøbes til ”Kosmos Fe-
rieby”, 1947.

Med sommersæsonen 1947 var der, som vi har set, 
sket en betydelig forandring med Kosmos Ferieko-
loni. Den blev nu omdøbt til Kosmos Ferieby, idet 
det var første sæson hvor man fik så store  forhold 
at man kunne satse på at have ”fremmede” pensio-
nærer gennem hele sæsonen. Som man vil huske, 
arrangerede Martinus det således i sæsonen 1939, at 
Dansk Folkeferie kunne sende nogle af deres med-
lemmer til kolonien men kun uden for højsæsonen.

7.12 Der stilles et antal værelser til rådighed for 
udenlandske turister, efter opfordring fra offent-
lige myndigheder, 1948.

I januar 1948 fik ejere af store badehoteller medde-
lelse om at landet manglede udenlandsk valuta, og 
at man derfor gerne vil have stillet et antal værelser 
til rådighed for udlændinge. I denne ordning indgik 
også Klintsøgaard. Det bevirkede, at der allerede 
ved udgangen af januar måned var så stort et antal 
reservationer på hotelpensionen, at Klintsøgård var 
fuldt optaget for sommeren.

7.13 Martinus indvier den nye foredragssal i pin-
sen 1948.

I pinsen 1948 indviede Martinus den nybyggede 
foredragssal i Kosmos Ferieby. Det var Emil Flygge 
Jørgensen som jo var snedker og fuldtidsansat ved 
Feriebyen der havde stået for byggearbejdet. 
I den nye foredragssal var der  indrettet en lille sce-
ne i den ene ende af lokalet. Der var også blevet 
opsat nogle mere behagelige stole for tilhørerne. De 
tidligere var ikke så behagelige at sidde på. Byg-
geriet havde stået på fra 1947, og blev afsluttet lige 
før pinse i 1948.
Det var således den 2. foredragssal der blev bygget 
i Kosmos Feriekoloni. Nybygningen var tiltrængt, 
da den gamle efterhånden var blevet for lille og 

7.43  -  Fundamentet til den nye foredragssal set 
fra Rosenvangen Syd. I baggrunden til venstre ses 
det første af de små bondehuse på Fyrrebakkevej 
(det hus som Ingrid Okkels har beboet i nogle år).  

-  tb
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7.44  -  Med fundamentet til den nye foredragssal 
i forgrunden ser man henimod den gamle 

foredragssal. I baggrunden kan man skimte 
gartneriet, og længere tilbage ligger Klintsøgårds 
hovedbygning. Man ser altså mod nordvest.  -  tb 7.46  -  Det indre af den færdige foredragssal set 

fra  talerstol og scene.  -  mi 

7.45  -  Der er holdt rejsegilde på den nye 
foredragssal. 

Det er Sam Zinglersen der står inde i bygningen.  
-    mb

7.47  -  Den færdige foredragssal set i retning mod 
syd.  Da den tredie foredragssal blev bygget blev 

denne omdannet til en række værelse og fik navnet 
“Annekset”.  -  tb

7.48  -  Den nye foredragssal set fra “Rosenvangen 
Syd” hvor indgangspartiet ses som udbygningen i 

gavlen.  -  tb
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umoderne. Den nye foredragssal blev bygget lidt 
længere mod syd, men nær ved den gamle, som det 
kan ses af billederne. Den gamle blev stående i en 
periode efter den nye var færdigbygget, men blev så 
revet ned. Fundamentet indgik i bygning af et som-
merhus på Fyrrelunden nr. 2.

7.14 Livets Bog 4. bind er færdigudgivet, og Mar-
tinus fortsætter med at udgive 5. bind som tillæg til 
Kosmos, 1946/47.

Med Kosmos, november/december 1946, var hele 4. 
bind af Livets bog udgivet som tillæg til Kosmos. 

Påbegyndelsen af 5. bind af Livets Bog blev forsin-
ket idet der i begyndelsen af 1947 var en langvarig 
typografstrejke. Udsendelse af de første hefter af 
Livets Bog 5, kom først i gang i september 1947 
hvor hefte 1, 2 og 3 udsendtes. Herefter udsendtes 
afsnittene af bind 5 regelmæssig, som tillæg til Kos-
mos. 

Typografstrejken bevirker også at Kosmos hefterne 
i marts, april, maj og juni ikke kunne udkomme som 
sædvanligt, men der bliver udsendt nogle duplikere-
de sider, hovedsagelig skrevet af Erik Gerner Lars-
son, under betegnelsen ”Nødudgaver”.

7.15 Martinus knytter bogbinder Edvard Pedersen 
til Sagen, og der indrettes bogtrykkeri og bogbin-
deri i kælderen på Instituttet på Mariendalsvej, 
1946/47.

Med udvidelserne i ejendommen på Mariendalsvej 
fik Martinus, i oktober 1946, mulighed for at knytte 
en dygtig ung bogbinder ved navn Edvard Peder-
sen til Sagen. Der blev indrettet bogbinderværksted 
i kælderen på Mariendalsvej, men der var så store 
problemer med at få papir og andre materialer, at 
man ikke umiddelbart kunne begynde at indbinde 
4. bind af Livets Bog. Problemerne med papir- og 
materialeleverancer havde været store lige siden 
krigens slutning. Problemerne løste sig dog i slut-
ningen af året 1947.

Der indrettedes også et bogtrykkeri i kælderlokaler-
ne på Mariendalsvej, og det første større trykkear-
bejde der blev udført, var trykningen af Erik Gerner 
Larssons bog ”Kursus i Martinus Åndsvidenskab”, 
hvor 1. del udkom i slutningen af 1948 (se længere 
fremme i dette afsnit).

7.16 Der oprettes en studiekreds i Malmø, og Erik 
Gerner Larssons bog om Martinus udkommer på 
svensk, 1946.

I 1946 blev der også oprettet en studiekreds i 
Malmø. Denne studiekreds lededes af ingeniør John 
Boklund i Malmø, og Gerner Larsson tog med mel-
lemrum over og holdt foredrag.

I november 1946 udkom Erik Gerner Larssons bog: 
”Martinus – en introduktion” på svensk, netop over-
sat af John Boklund.

7.17 Vinterhalvåret 1946/47, undervisning på In-
stituttet og i studiekredsene.

I vinterhalvåret 1946/47 varetog Mogens Møller 
som sædvanlig arbejdet med studiekredsene i Jyl-
land som nu fandtes i Århus, Hjørring, Ålborg, Ran-
ders, Esbjerg, Vejle, Horsens og Skive.
På Fyn deltes man om at holde foredrag. Herudover 
tog Martinus og Gerner Larsson med mellemrum på 
foredragsturne rundt til de forskellige studiekredse.
I København, på instituttet på Mariendalsvej, talte 

7.49  -  Nødudgave af Kosmos, marts 1947.  -  e
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Martinus hver søndag i den store sal. Erik Gerner 
Larsson talte hver onsdag i den store sal og hver 
tirsdag og fredag i den lille sal. Mogens Munch talte 
i den lille sal hver mandag og hver anden torsdag. 

Herudover var der tre læsekredse som varetoges af  
N. Christensen og Robert Petersen.

7.18  Udlejningen i Kosmos Ferieby 1947.

Det gik ret godt med udlejningen af Kosmos Ferie-
by selv om kapaciteten nu var blevet meget større. 
Vi får et lille indblik i situationen af to breve som 
Grethe Olsen (senere gift Brinckhard), der arbejder 
på Instituttet på Mariendalsvej, sendte til Tage Buch 
der arbejder oppe i feriebyen.

7.19 Udgivelsen af Kontaktbrevene standses, 
1946.

7.52  -  Grethe Olsens brev til Tage Buch, 
dateret  20. maj 1947.  -  tb

7.51  -  Grethe Olsens brev til Tage Buch, 
dateret 1. maj 1947.  -  tb

7.50  -  Tegneren Hans Henning Withus tegning 
i det sidste kontaktbrev, nummer 135, der blev 

udsendt som julebrev i 1946. 
Det var den sidste tegning som Withus tegnede til 
kontaktbreve, idet han døde i oktober 1947.  -  e
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Med udgangen af 1946 ophørte Korrespondanceaf-
delingen med at udsende Kontaktbreve. Der var i alt 
blevet udsendt 135 Kontaktbreve. Hver kontaktbrev 
bestod af et brev skrevet af Erik Gerner  Larsen om-
handlende aktuelle tanker, et nedskrevet foredrag 
af Martinus og en tegning af Withus. Udsendelse 
af Kontaktbreve blev dog genoptaget igen i januar 
1950 med udsendelse af første brev den 13/1 1950.

7.20 Tidsskriftet Kosmos ændrer karakter, 1947.

Samtidig med at Kontaktbrevene ophørte med at 
udkomme, ændrede Kosmos ved overgangen til 
1947 karakter. Tidsskriftet bliver mere bredt i sit 
indhold. I hvert hefte skrev Erik Gerner Larsson nu 
et par sider med aktuelle tanker, sider der svarede til 
dem han før skrev i Kontaktbrevene. Der blev også 
skrevet artikler der ikke direkte fokuserede på Mar-
tinus kosmologi, men hvor materiale fra den store 
verden blev taget ind og betragtet fra kosmologiens 
synsvinkel.
Kosmos ændrer også udseende. Det får nu et egent-

ligt omslag med blå farvet bund med sort og hvid 
tekst
Kosmos blev stadig trykt på Valdemar Pedersens 
bogtrykkeri i København.

7.55  -  Inger Gaardes bog “Du” med tegninger af 
Hans Henning Withus.  -  e

7.54  -  Januar-nummeret af Kosmos 1947.
Bladet har fået et egentligt omslag, trykt med blå 

baggrund samt en indholdsfortegnelse.  -  e

7.53  -  I Hans Henning Withus tegning til det 
sidste kontaktbrev har han tegnet en vugge under 

“November”. Det var fordi Inger Gaarde, 
som nu er gift med Erik Gerner Larsson, 

nedkom med en datter.
Billedet herover viser Erik Gerner Larsson og 

Inger Gaarde med datteren Anne.  -  c
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7.21 Inger Gaardes bog med prosastykker udkom-
mer, 1946.

Umiddelbart før julen 1946 udkom Inger Gaardes 
lille bog med prosastykker. Bogen bestod af en 
samling af de små prosastykker som hun over en lang 
periode havde skrevet til Kosmos. Til bogen havde 
Withus tegnet en vignet til hver af prosastykkerne. 
Prisen for bogen var 5 kr.

7.22 Tegneren Hans Henning Withus får kræft og 
dør, 1947.

I begyndelsen af 1947 blev en af de senest tilknyt-
tede medarbejdere, tegneren Withus, meget syg af 
kræft og blev opereret på Frederiksberg Hospital. 
Trods en vellykket operation døde han den 5. okto-
ber 1947.

Bertil Ekstrøm fortæller i sin artikel i bogen ”Mar-
tinus – som vi husker ham” om en episode nogle 
år forinden, hvor Withus havde været syg, og var 
indlagt på hospital og blev opereret. Her havde 
Martinus søgt at hjælpe ham ved at koncentrere sin 
bevidsthed omkring patienten. 
Ved Withus sidste sygdomsforløb havde Martinus 
sagt: ”Man skal ikke søge at gribe ind mod en kar-
mabølge, der så voldsomt trænger sig på, som den 
nuværende, idet man derved, kosmisk set ikke hjæl-
per den syge”.

Withus blev begravet på familiegravstedet i Jylland, 
og 22/3 1948 skrev Erik Gerner Larsson til Kosmos 
læsere, og anmodede om at få bidrag til opsætnin-
gen af en gravsten på Withus grav.
I samme skrivelse bad man om økonomisk støtte 
til at udsmykke et par stuer i vegetarafdelingen på 
Klintsøgaard med Withus efterladte tegninger.
Ved Withus død rådede instituttet over 135 af hans 
tegninger, disse blev monteret i rammer, og ophængt 
på Klintsøgaard i Kosmos Ferieby.

7.23 Martinus foredrag sælges som duplikerede 
referater, 1947.

I efteråret 1947 var første oplag af Livets Bog bind 
1 og bind 2 blevet udsolgt. Der var betydelig man-
gel på papirmateriale, og derfor havde man ikke ret-

tidigt fået genoptrykt de to bind. Dette bevirkede at 
instituttet i en længere periode ikke var leverings-
dygtig.
Martinus nedskrevne foredrag blev nu solgt som 
duplikerede referater i hefter. Sådan havde de været 
solgt hele tiden, men det er bemærkelsesværdig nu, 
hvor de ikke mere bliver udsendt som en del af de 
udsendte Kontaktbreve. Det er derfor nu den eneste 
mulighed for at erhverve foredragene på tryk.

7.24 Lars Nibelvang dør den 8. januar 1948.

Torsdag den 8. januar 1948 døde Lars Nibelvang. 
Han var det mennesker der i den aller første tid efter 
at Martinus fik kosmisk  bevidsthed, havde størst 
betydning som støtte for Martinus. På grund af hans 
mangesidige relation til Martinus, vil hans tilknyt-
ning til Martinus blive samlet behandlet i det efter-
følgende afsnit.

7.25 Fru Nicoline Lundbeck dør den 22. maj 
1948.

Den 22. maj 1948 døde fru Nicoline Lundbeck. Fru 
Lundbeck samt sønnen Alf Lundbeck og datteren 
Karen Bergstrøm stiftede som vi har set bekendt-
skab med Martinus i 1928, og var derefter bestandig 
ved hans side med al form for støtte. Martinus kom 
gennem en lang periode, en aften om ugen, i deres 
hjem ved Utterslev Mose, men familiens støtte var 
i aller højeste grad også af økonomisk art. Specielt 
i Martinus tidlige og vanskelige tid inden han blev 
mere kendt og fik udvidet sin venne- og bekendt-
skabskreds, var deres økonomiske støtte af uvurder-
lig betydning.

7.26 Kosmos Ferieby udstykkes i enkeltgrunde der 
sælges til Sagens venner, 1948. 
(Udstykningsplanen ses på figur 7.7 foran i dette 
afsnit).
I Kosmos, maj 1948, kan man se en plan over hele 
Kosmos Ferieby. Man havde fået godkendt en ud-
stykningsplan for hele Kosmos Feriebys område. 
Nogle af grundene var allerede bebygget med som-
merhuse der hidtil havde været lejet ud til Ferieko-
loniens gæster, men nu kunne der også bygges på 
de resterende ubebyggede grunde. Dette betød, at 
der, når alle parceller blev bebygget, ville der være 
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omkring 80 sommerhuse samt Klintsøgård hotel-
pension. 
Alle de almindelige sommerhusgrunde, med eller 
uden hus, blev sat til salg og tilbudt til Sagens ven-
ner, og andre mennesker der var interesseret i Mar-
tinus kosmologi.
Martinus beholdt selv det store gartneri og frugt-
plantagen, samt de forskellige fællesfaciliteter som 
foredragssal m. m. 
En del af parcellerne, fortrinsvis dem der var bebyg-
get med sommerhuse i forvejen, var straks solgt. Re-
sten blev udbudt til salg i maj-nummeret af Kosmos. 
Der havde været, og der var stadig problemer med 
at få byggetilladelser. Der var et totalt byggestop for 
sommerhuse på dette tidspunkt, men man regnede 
med at byggestoppet snart ville blive ophævet.

Årsagen til at man havde taget dette drastiske skridt, 
med salg af Kosmos Ferieby i form af sommerhus-
grunde var den, at økonomien var hårdt trængt, og 
dette var en måde at få formindsket det økonomiske 
tryk, uden at feriebyen i væsentlig grad ville skifte 
karakter. En anden årsag var, at de få medarbejdere 
der var knyttet til Kosmos Ferieby, nu ikke uden 
ekstra hjælp kunne magte at vedligeholde de mange 
sommerhuse, og det var svært at få flere til veder-
lagsfrit at hjælpe til med arbejdet.

7.27 Erik Gerner Larsson påbegynder arbejdet 
med at skrive ”Kursus i Martinus Åndsvidenskab”, 
1948.

Erik Gerner Larsson havde længe haft i tankerne at 
skrive en bog som kunne være en støtte for men-
nesker der ønskede at studere Martinus Kosmologi, 
og specielt for at støtte mennesker som oplevede 
kosmologien som vanskelig tilgængelig. Martinus 
lavede en disposition, og i efteråret 1948 udgav 
Erik Gerner Larsson den første sjettedel af  sit værk 
der fik titlen: ”Kursus i Martinus Åndsvidenskab 1. 
Hefte. Trykning og indbinding blev udført på Insti-
tuttets eget trykkeri og indbindingsværksted i kæl-
deren på Mariendalsvej. 

2. del udkom i 1949, 3. del i 1950, 4. del i 1951 
og del 5 og 6 i 1952. De første 3 dele blev trykt på 
Instituttets trykkeri. De sidste 3 blev trykt hos H. 
Behrendt & Co. hvor Kosmos nu også blev trykt. 

7.56  -  Skrivelse der informerer om Erik Gerner 
Larssons nye bogserie “Kursus i Martinus 

Åndsvidenskab”.  -  e

7.57  -  Første bind af Gerner Larssons serie på 
seks bind. Serien var indbundet i stift grønt bind 

med Martinus hovedsymbol i guld på forsiden.  -  e
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I begyndelsen af december 1948 er Gerner Larsson 
færdig med at skrive den første sjettedel af sit ”Kur-
sus i Martinus Åndsvidenskab”, og nogle få eksem-
plarer er blevet trykt. 
Den 8. december 1948 skriver Erik Gerner Larsson 
et brev med overskriften “Kære Læser!”. Brevet 
sendes til læserne af Kosmos, men også til læserne  
af Kontaktbrevene. Erik Gerner Larsson udtrykker 
glæde over at 1. hæfte af hans “Kursus i Martinus 
Åndsvidenskab” nu er færdigskrevet. 
Han gør i brevet rede for baggrunden for at han skri-
ver dette kursus, og påpeger, at det er Martinus der 
har udformet dispositionen for kurset. 
Da brevet giver en god indsigt i Sagens udvikling 
og Gerner Larssons tankegang, gengiver jeg det ef-
terfølgende.

FORLAGET KOSMOS
Martinus Åndsvidenskabelige Institut.
Mariendalsvej 94-96. Kbh. F.
København F. d. 8/12 – 1948

Kære læser!

Jeg havde for nogle få aftener siden den for mig selv 
ejendommelige oplevelse at stå med det første ek-
semplar af mit nye kursus over Martinus åndsviden-
skab i hånden. Vi havde sat fuldt pres på for at
få nogle enkelte eksemplarer færdige til min sveri-
gestur, og det lykkedes.
Måske skal man selv være skribent for helt at kunne 
forstå den følelse, der behersker en, når man  plud-
selig ser måneders anstrengelser kronet med det 
længselsfuldt ventede resultat. I dette tilfælde var 
den fremherskende fornemmelse en voldsom følel-
se af lettelse! Der har været tider under løsningen af 
denne opgave, hvor lysten til at give op overfor van-
skelighederne, har været meget stærk, og det ikke 
alene på grund af papir- og clichevanskeligheder, 
men også af både økonomiske og åndelige grunde.

Lad mig med det samme gøre mig færdig med det 
økonomiske, Vi stod overfor valget mellem at løse 
denne opgave på enten den billigste eller dyreste 
måde. Den billigste bestod i at gengive Martinus 
symboler på en sådan mide, at man ganske vist ikke 
var i tvivl om hvad de skulle forestille, men så langt 
borte fra det kunstneriske, at det måtte skære enhver 
elsker af den omhyggelighed og skønhed, Martinus 
originalsymboler udtrykker, i hjertet. Vi kunne have 
gjort dette kursus ca. 30 procent billigere, men vi 

kunne ikke få os selv til det. Hovedhensigten med 
kursus’et er jo netop den, at lære enhver, der har 
interesse derfor, at bruge disse symboler som grund-
lag for intime og inspirerende samtaler, og det stod 
os ganske klart, at alle de, der kendte originalsym-
bolerne, ville føle et stik i hjertet af smerte over, at 
vi her var gået på akkord.
Den næste vanskelighed var det store beløb, som 
dette kursus ville komme til at koste. Mange men-
nesker tror, at et sådant hefte ikke kan koste ret me-
get at fremstille, medens sandheden er den, at et selv 
beskedent oplag koster en formue. Men hvor der er 
vilje, er der vej. Vejen blev fundet, og de opståede 
vanskeligheder løst.

Så meget om det økonomiske. Med hensyn til det 
åndelige var problemet på en måde mere enkelt, idet 
det alene angik mig selv. Jeg har i mange år ønsket 
at skrive dette kursus, fordi jeg simpelthen har sav-
net det ganske forfærdeligt i min undervisning. Det 
er hændt, at jeg er blevet bebrejdet, at jeg ikke ”gik 
dybt nok” i min undervisning i de kosmiske proble-
mer, og jeg har været i den ubehagelige situation ud-
mærket at kunne forstå bebrejdelsen uden at kunne 
svare på den. Hvorfor? Fordi jeg ikke ville såre den, 
der bebrejdede mig. Sagen er nemlig her den, at de 
fleste ”gamle” indenfor Martinus arbejde meget let 
glemmer, at de selv engang var novicer, hvad kos-
misk tænkning angår. Dette fører let til, at de ved et 
foredrag ikke altid tænker på, at den, der sidder ved 
siden af dem, og som de måske oven i købet selv 
har taget med, intet ville få ud af foredraget, om det 
ikke netop var bygget til – novicer. Det er ikke a1tid 
rart at skulle gennemgå problemerne elementært for 
en forsamling, hvoraf man alt for vel ved, at den 
ene halvdel er så fortrolig med det, man nødven-
digvis må sige, at de nærmest kan det hele udenad, 
samtidig med, at den anden halvdel må bruge al sin 
mentale kraft for overhovedet at kunne følge med. 
Men min pligt har altid været paa den sidstnævnte 
halvdels side! Det er min opgave at føre nye men-
nesker til Martinus arbejde og at stole på, at de, der 
allerede har forstået så meget af de kosmiske analy-
ser, at de er blevet en del af deres liv, vil være mig 
behjælpelig med at løse netop den opgave.
Men havde jeg nu kunnet støtte mig til, at samtlige 
“gamle” hjemme havde et lettilgængeligt kursus 
over Martinus hovedideer liggende, som de ikke 
alene selv var helt fortrolig med, men som de også 
kunne gennemgå med de af deres venner, som viste 
interesse for disse tanker, havde forholdet været et 
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ganske andet. Man kan nu engang ikke give et men-
neske, der ytrer interesse for kosmiske problemer, 
fire tunge bind i hånden og anmode dem om at læse 
dem først, før man erklærer sig villig til at drøfte sin 
interesse med dem.

Vi har hele tiden været klar over dette problem, og 
jeg har, som nævnt, mange gange ønsket, at dette 
kursus allerede eksisterede. Men det kunne ikke 
skrives, før Martinus var kommet til vejs ende med 
sine hovedanalyser. Dette er ved at ske nu, og derfor 
blev opgaven pludselig aktuel.

Da jeg imidlertid sad med hans disposition foran 
mig og begyndte at skrive, kom både tvivlen og ang-
sten. Tvivlen om at kunne gøre det, som det skul1e 
gøres, og angsten for de konsekvenser et sådan kur-
sus nødvendigvis fører med sig. Det gamle ord om, 
at ”jeg er ikke kommet til verden for at skabe fred, 
men sætte splid” greb mig, og jeg forstod det ansvar, 
man tager sig på, når man mod fortsæt begynder at 
ville gribe ind i og ændre andre menneskers skæb-
ner. Jeg kunne tie med dette, men jeg synes, at De, 
som allerede kender Martinus arbejde, ja måske har 
kendt det i mange år, skal vide, at jeg har søgt at løse 
denne opgave ud fra andre motiver end ønsket om 
succes. Jeg ved, at vi med dette kursus, træder ind i 
et for Martinus arbejde, helt nyt livsafsnit, og at min 
egen tid fra nu af vil blive optaget på en anden måde 
end før. For at være i stand til at løse disse nye op-
gaver ved De, at jeg i stilhed har frigjort mig fra de 
rent materielle opgaver, der i de sidste år har krævet 
det meste af min tid og mine kræfter, men som nu, 
uden større vanskelighed kan løses af andre. Jeg øn-
sker at hellige mig de åndelige formål, der i sin tid 
var min egen grund til at slutte mig til Martinus, og 
jeg tror, at De billiger denne min indstilling.

Med hensyn til udarbejdelsen af kursus’et har jeg på 
en og samme tid været både fri og bundet. Fri i min 
ret til at vælge udformning og ordform, men bun-
det af den disposition Martinus har skabt. Så godt 
som jeg har evnet det, har jeg søgt at følge Martinus 
plan, og jeg vil være meget lykkelig, om dommen 
over dette arbejde må blive den, at ordene er mine, 
men røsten hans. Jeg opfatter det som en personlig 
lykke, at det bliver skrevet under Martinus kontrol, 
altså medens han endnu er iblandt os. Når jeg om to 
år er færdig med det, håber jeg, at opgaven vil være 
løst på en sådan måde, at selv kun overfladisk inte-
resserede vil kunne læse dette kursus med udbytte. 

For den åndeligt set mere hungrende, håber jeg, at 
det må blive en vej til Martinus egne skrifter.

Jeg har hermed gjort rede for en del af årsagerne 
til dette kursus fremkomst og vil derfor slutte mit 
brev til Dem med at udtrykke ikke alene mit eget, 
men samtlige husets medarbejderes håb om, at De 
vil være os behjælpelig med at bringe dette kursus 
ud til videre kredse. Hverken De eller vi er bundne 
af nogen foreningsramme, men vi ejer en fælles-
interesse i kraft af hvilken, vi tidligere kunne løse 
endda meget store materielle opgaver. Det er i tillid 
til kraften i denne vor fællesinteresse, at vi her har 
taget os nye byrder på, idet det er vor overbevis-
ning, at de materielle opgaver, vi hidtil har løst, er 
for intet at regne imod de åndelige opgaver, vi kan 
løse, om vi vil!

Med en hjertelig hilsen fra Deres hengivne

Erik Gerner Larsson.

7.28 Udgivelsen af en serie af småbøger indehol-
dende Martinus foredrag og artikler påbegyndes, 
1948.

I 1948 begyndte man udgivelsen af en serie af små-
bøger indeholdende såvel mindre artikler skrevet af 
Martinus, som nedskrevne foredrag holdt af Marti-
nus. Den første serie bestod af i alt 7 småbøger med 

7.58  -  Den første af de syv små bøger der blev 
udgivet. I bogen står København 1948. Formatet 

er 11 x 17 cm  -  e
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numrene fra 1 til 7. Der udsendtes derefter andre 
serier med flere bøger.
I 1948 udsendtes som nr. 1 ”Mellem to verdense-
poker”, nr. 2 ”Bønnens mysterium”. nr. 3 ”Blade af 
guds billedbog”, nr. 4 ”Hvad er sandheden”. Bog Nr. 
5 ”Juleevangeliet” blev  udsendt i 1949. I 1950 ud-
sendtes nr. 6 med 2 artikler: ”Kosmisk bevidsthed” 
og ”Mental suverænitet” og endelig i 1953 udsend-
tes nr. 7 med tre titler: ”Omkring mine kosmiske 
analyser”, ”Vejen til indvielse” og ”Gavekultur”. 
De var alle trykt i stift bind med samme mønster 
på omslaget. Ingen af dem var trykt på Instituttets 
eget trykkeri, men på forskellige bogtrykkerier ude 
i byen.

7.29 Martinus begynder at skriver  julehilsener 
som sendes ud separat. 1948.

Martinus havde i de forløbne år altid skrevet en 
julehilsen til Sagens venner som blev trykt i Kosmos. 
Nu begynder Martinus at udsende sine julehilsener 
trykt som en folder på specielt pænt og tykt papir. 

7.59  -  Forsiden af Martinus julehilsen 1948.
Det er den første julehilsen han udsender i

 denne form. 
Se teksten som han skrev inde i folderen, på det 

efterfølgende billede.   -  e

7.60  -  Martinus julehilsen til Sagens venner 1948.  -  e
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Den første julehilsen han udsender på denne måde 
er julehilsenen i anledning af julen 1948.

Han fortsætter med at sende sådanne julehilsener ud 
resten af sit liv. Folderens forside er for det meste 
forsynet med et lille billede eller tegning af en eller 
anden art, eller med hovedsymbolet i guldtryk.

7.30 Tidsskriftet Kosmos skifter format fra A4- til 
A5-format, og man skifter trykkeri, 1949.

Med indgangen i året 1949 og begyndelsen på 17. 
årgang af Kosmos, skiftede tidsskriftet helt udse-
ende. Det ændredes fra at være af A4-format til at 
være A5-format, og man skiftede også trykkeri. Alle 
de foregående 16 årgange var trykt på Valdemar Pe-
dersens bogtrykkeri i København. Dette trykkeri 
havde Martinus benyttet helt tilbage fra trykningen 
af 1. bind af Livets Bog. Der skiftedes nu over til H. 
Behrendt & Co. A/S bogtrykkeri, København.

En lille situationsbeskrivelse har vi i et afsnit i et 
brev fra Erik Gerner Larsson til Helmer Fogedga-
ard.

København F., d. 13 - 1 - 49.

Kære Helmer!

.... Vi arbejder p.t. under højtryk med at ændre 
KOSMOS totalt, Fra og med januar udkom-
mer det som magasin på samme måde som 
“Det Bedste”. Det bliver på 4o sider af hvilke 
de 2o er reserveret udgivelsen af Kosmos bø-
gerne således at vore læsere ca. hver tredje 
måned får en bog, de lige kan sende herover 
og få smækket et originalt bind på for næsten 
ingen penge, Tryk og papir bliver som i de 
allerede udkomne, medens resten af bladet 
bliver tospaltet præcis som Readers Digest. 
Det er takket være vor nye maskine at dette 
kan arrangeres. Læserne får betydeligt mere 
stof og vi får samtidigt udgivet alle Martinus 
egne manuskripter, Der bliver udsendt med-
delelse om det i nær fremtid, så du må be-
handle denne meddelelse lidt fortroligt. Du 
forstår sikkert, at især jeg er glad for denne 
nye ordning, der på een og samme tid løser 
to opgaver. Tiden er jo vanskelig og jeg be-
gyndte at frygte for udgivelsen af disse dej-

lige småbøger, som nok er små, men meget 
dyre at fremstille....

Mange kærlige nytårshilsner fra alle her! 
Din taknemmelige

                                    Erik

7.31 Fysiske og strukturmæssige ændringer i Kos-
mos Ferieby, 1949.

Gennem 1949 fuldførtes de sidste ombygninger på 
Klintsøgård samt ombygning af de forskellige an-
nekser. Der var nu 27 sommerlejligheder af forskel-
lig størrelse. 6 meget store med 5-6 sengepladser, 
12 med 4 sengepladser og 9 med 2 sengepladser. 
Alle sommerlejlighederne havde eget køkken og 
centralvarme, så man også  kunne opholde sig der 
i påsken. I selve hovedbygningen var der plads til 
20 hotelgæster, og der var blevet indrettet en sal der 
fungerede som bibliotek om dagen og kaffebar om 
aftenen. Til spisning i hovedbygningen hvor der ser-
veres såvel kødretter som vegetarretter, kunne man 
få øl til maden men der serveredes ikke spiritus.

7.61  -  Kosmos 1. hefte 1949. Formatet er ændret 
til at være 13 x 18 cm. Som det ses har man ikke 

ændret på forsidens udseende.  -  e
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Pr. 1. januar blev Klintsøgård  bortforpagtet til re-
stauratør Jørgen Calmann Hinke som på det tids-
punkt var 29 år og veluddannet kok. Bortforpagtnin-
gen skal forstås på den måde, at selve udlejningen 
af værelser og lejligheder administreredes af Insti-
tuttet. Bortforpagtningen drejede sig således om re-
staurationsaktiviteten og rengøring samt klargøring 
af værelser. Jørgen Calmann Hinke blev bistået af 
sin forlovede Grethe Svoldgård.

7.32 Stiftende generalforsamling i Grundejerfor-
eningen for Kosmos Ferieby, 1949.

Den 16. november 1949 var der stiftende general-
forsamling til en grundejerforening for Kosmos Fe-
rieby. Mødet fandt sted i Instituttet på Mariendals-
vej. Medlemmer i grundejerforeningen var dem, 
der havde købt de udstykkede grunde. Der var dog 
stadig en række usolgte grunde. En liste over hvem 
der ejede de enkelte grunde blev trykt i Kosmos de-
cember 1949.
Da listen i stor udstrækning viser en række af Marti-
nus og Sagens venner gengives den her:

Fortegnelse over samtlige grunde

GRUNDEJERE I KOSMOS FERIEBY,    
 JANUAR 1950.

Afd. A. Den gamle ferieby.     Totalt bebygget.

Nr. 1 Fælles areal.
Nr. 2 Hr. fuldmægtig H. G. Cassel, København
Nr. 3 Hr. lærer Bjarne Bloch Petersen, Randers.
Nr. 4  Hr. lærer Peter Zacho, Van løse.
Nr. 5 Hr. fabrikant Robert Petersen, Vanløse.
 Hr. værkfører Thorvald Andersen,Valby.
Nr. 6 Hr. politifuldmægtig Ralf Gøbel, 
 København. Hr. civilingeniør Bjørn Gøbel, 
 København
Nr. 7 Ingeniør fru Martha Johannesen, Charlot  
 tenlund.
Nr. 8 Hr. guldsmed Eigil Johannesen, 
 København.
Nr. 9 Hr. civilingeniør Mogens Munch, Lyngby.
Nr. 10 Hr. fabrikant Georg B. Nielsen, 
 København.
Nr. 11 Fru B. Ormstrup, Kbenhavn

Nr. 12 Hr. Tage Edeling, København
Nr. 13 Hr. redaktør Eilif Zinglersen, København.
Nr. 14 Hr. fabrikant Karlo Munchenberg, 
 København.
Nr, 15 Hr. tjener Karl Fr. Nielsen, Esbjerg.
Nr. 16 Hr. skomagermester Julius Christensen,   
 Valby.
Nr. 17 Frk. Henny Dencker, Vanløse.
Nr. 18 Hr. sekretær Mogens Møller, Århus.
Nr. 19 Hr. købmand Viggo Nielsen m. fl., 
 Krogstrup.
Nr. 20 Sekretær fru Grethe Olsen,  København.
Nr. 21 Hr. repræsentant Vilhelm Petersen, 
 København.
Nr.22 Fru Thekla Jensen, Lyngby.
 Fru Ruth Nielsen, København.
Nr.23 Hr. skrædermester Jørgen Holst, Vejle.
 Bestyrerinde frk. Maren Jensen, Odder.
Nr.24 Fru Othilie Saugmann, Halden, Norge.
Nr.25 Hr. værkfører Kr. Rasmussen, København.
 Hr. Laurits Hultmann, Kbenhavn.

Afd. B. Arealet omkring foredragssalen.

Nr. 1 Fælles areal
Nr.2 Hr. trafikkontrollør J. Henrik Voss, 
 Vanløse.
Nr. 3 Hr. kontorchef Kay Filtenborg, 
 Charlottenlund
Nr. 4 Hr. teatermaler E. R. Carlsson, 
 København.
Nr.5 Hr. skræder C. J. Kystol Sørensen, 
 København.
Nr.6 Hr. drogist Einar Larsen, København.
Nr. 7 Frk. Else Olsen, København.
 Frk. Viola Christensen, København.
Nr. 8 Hr. snedkermester P. P. Fixen, Odense.
Nr. 9 Frk. Agnete Sørensen, København.
 Frk. Mille Sørensen, Kbenhavn.
Nr. 10 Hr. Richardt Sørensen, Kbenhavn.
Nr. 11 Hr. vognstyrer Herluf Nielsen, København.
Nr. 12 Direktrice frk. Iris Jacobsen, København.
Nr. 13 Fru Esmann Jacobsen, København.
Nr. 14 Hr. civilingeniør G. Bastue Christensen,   
 København.
Nr. 15 Hr. lods Anton Løgstrup, Holbæk.

Afd. C. Nyerhvervet areal ved Klintsøgaard med 3 
påliggende bondehuse.
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Nr. 1 Fælles areal.
Nr. 2 Hr. repræsentant Vilhelm Petersen, 
 København.
Nr. 3 Hr. repræsentant Poul Jørnø, København.
Nr. 4 5  Hr. repræsentant Jørgen Knudsen, Lyngby.
Nr. 6 Hr. assistent Tage Buch, København.
 Hr. cand. pharm. Henning Laug, Hellerup.
Nr. 7 Hr. købmand Ivar Nielsen, Nykøbing F.
Nr. 8 Fru apoteker Martha Nielsen, København.
Nr. 9 Fru direktør Lilli Nordrup, København.
Nr.10 Hr. gårdejer Harald Christensen Tåstrup.
Nr. 11 Hr. forretningsfører Helmer Fogedgaard,  
 Rudkøbing.

Afd. D. Nyerhvervet areal ved Klintsøgaard.

Nr. 1 Fælles areal.
Nr. 2 Hr. købmand Egon Nielsen, Roskilde.
Nr.3 Fru I. Rasmussen, Esbjerg.
Nr. 4 Hr. læge Cai Ankerby, Rønne.
Nr. 5 Hr. kontorchef Eigil Hansen, København.
Nr.6 Hr. repræsentant Aage Jensen, Virum.
Nr. 7 Hr. kaptajn Peter Reinsholm, Horsens.
Nr. 8 Hr. bogholder Einar Sørensen, Århus.
Nr. 9 Hr. lærer Ejvind Basse Christensen 
 Ryomgård.
Nr. 10 Frk. Maja Christiansen, Søborg.
 Hr. Bent Christiansen, København.
Nr. 11 Hr. repræsentant Poul Brinkhard, 
 København.
Nr. 12 Hr. murermester Th. Andersen jr., 
 Fredericia.
Nr. 13 Hr. prokurist Chr. Flensted, Odense.

Afd. E. Nyerhvervet areal ved Klintsøgaard.

Nr. 1 Fælles areal.
Nr. 2 Hr. prokurist Chr. Flensted, Odense.
Nr. 3 4 Hr. blikkenslagermester S. Mathiesen, 
 København.
Nr. 5 Hr. ingeniør Gerhardt Knudsen, Odense.
Nr. 6 Hr. tapetseraremästare Erik Jönsson,   
 Malmø.
Nr.7 Frk. Ruth Zacho, København.
Nr. 8 Hr. Jens Cavling, Hillerød.
Nr. 8a Hr. sekretær Mogens Møller, Århus.
Nr. 9 Hr. lærer Peter Zacho,Vanløse.
Nr. 10 Frk. Margrethe la Cour, København.

Afd. F. Nyerhvervet areal ved Klintsøgaard med 
front mod havet.

Nr. 1 Fælles areal
Nr. 2  Hr.bogtrykker H. Behrndt, København.
Nr. 3 Hr. redaktør Eilif Zinglersen, København.
Nr. 4 Tandlæge fru Else Jørnø, København.
Nr. 5 Hr. tandlæge Hans Leth, Hasle pr. Århus.
Nr. 6 Hr. redaktør Eilif Zinglersen, København.
Nr. 7 Frk. Anse Rud Nielsen, Maribo.
Nr. 8 Hr. gravør Børge Thurm, Århus.

Afd. G. Nyerhvervet areal ved Klintsøgaard med 
front mod havet.

Nr. 1 Fælles areal.
Nr. 2 Hr. magnetopath VaId.Borkfelt, Åbyhøj.
Nr. 3: Hr. kunstvæver Torben Eriksen, 
 København.
Nr.4 Hr. bogholder Stanley Jensen, Birkerød.
Nr.5 Fru Karen Collstrup, København.
Nr.6 Hr. smedemester Richard Christensen, 
 Brørup.

Udstykningen var opdelt i afdelingerne
 A – B – C – D – E - F og G. 
Der blev valgt en særlig repræsentant til bestyrelsen 
fra hver afdeling. 
For afdeling A: Fabrikant Georg B. Nielsen, 
København.
For afdeling B: Hr. civilingeniør G. Bastue 
Christensen, København.
For afdeling C: Hr. assistent Tage Buch, 
København.
For afdeling D og E: Hr. trafikkontrollør J. H. Voss, 
Vanløse.
For afdeling F og G: Hr. redaktør Eilif Zinglersen, 
København.
Som formand valgtes Hr. fabrikant Karlo 
Münchenberg, København.
Som repræsentant for Martinus indtrådte Martinus 
sekretær Erik Gerner Larsson, København.

Ved overgangen til året 1950 meddeltes det, at 
samtlige de grunde der er blevet udstykket i Kosmos 
Ferieby nu er solgt, og man oplyste navnene på de 
sidste købere i Kosmos, januar 1950. Navne på 
køberne er indføjet i listen ovenfor.
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Lovene for grundejerforeningen blev endelig 
udformet og godkendt af medlemmerne ved skriftlig 
afstemning januar 1950, og udsendt 28/2 1950.
 

Man havde brug for flere medarbejdere på Klintsø-
gaard hotelpension, hvorfor man i samme nummer 
af Kosmos søgte 2 dygtige køkkenpiger der også 
ville være i stand til at lave vegetariske retter, samt 
2 dygtige serveringsstuepiger.

7.33 Benjamin Saxe, Tage Buch og Peter Zacho 
begynder at skrive i tidsskriftet Kosmos, 1949.

I 1949 begyndte cand. mag. Benjamin Saxe, Tage 
Buch og Peter Zacho at skrive i Kosmos medens 
Johs Dragsdal og N. Rye Jacobsen begyndte i 
1946.

7.34 Udsendelsen af Kontaktbreve genoptages den 
13/1 1950.

Den 13. januar 1950 påbegyndte man igen udsen-
delsen af Kontaktbreve fra Korrespondanceafdelin-
gen. Udsendelsen af Kontaktbrevene ophørte med 

udgangen af 1946, på grund af, at man ændrede ind-
holdet af tidsskriftet Kosmos så det blev mere bred-
spektret. Man genoptog nu udsendelserne på grund 
af et meget stærkt ønske derom fra de mennesker 
der tidligere havde abonneret på brevene. 

Der skete dog visse ændringer i Kontaktbrevenes 
struktur, idet der ikke udsendtes skrevne referater 
af Martinus foredrag, men nu indeholdt kontaktbre-
vene spørgsmål fra abonnenter vedrørende åndelige 
emner, samt Martinus svar på disse. Endvidere ud-
sendtes der ikke mere vignetter og tegneserier med 
kontaktbrevene da Withus der tegnede disse døde 
den 5. oktober 1947. Der udsendtes nu kun kontakt-
brev hver 3. uge, medens der tidligere udsendtes et 
brev hver 14. dag.
Erik Gerner Larsson skrev, at han ikke håbede at 
abonnenter af  Kosmos vil skifte dette abonnement 
ud med et abonnement på Kontaktbreve. Dette ud-
sagn antyder, at man nok er lidt bange for at salget 
af Kosmos vil falde, når man genoptager udsendelse 
af Kontaktbreve. Kosmos er ret dyrt at udsende, og 
det er derfor nødvendigt at der er et passende stort 
antal abonnenter på tidsskriftet. Det er muligt, at det 
også var en af årsagerne til at man i 1946 ophørte 
med udsendelse af kontaktbreve, idet man antagelig 
håbede derved at få flere abonnenter på tidsskriftet 
Kosmos.

7.62  -  Mogens Møller som rejste rundt i landet og holdt foredrag var ligesom Withus en meget dygtig 
tegner. Han malede også oliemalerier, og havde mange andre kreative evner. Han sendte hvert år et 
morsomt julekort, som han selv havde tegnet, til sine venner. Her ses hans julekort fra julen 1949, 

med en julehilsen til Tage Buch.  -  tb
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7.35 Martinus får foræret en komplet stålbåndop-
tager, 1950.

Den 22. januar 1950 fik Martinus foræret en kom-
plet Stålbåndsoptager med mikrofon af mærket 
B&O. En Stålbåndsoptager er forløberen for den 
almindelige lydbåndoptager, hvor man nu bruger 
tynde plastbånd belagt med et jernholdigt materiale. 
De første konstruktioner benyttede en rund ståltråd 
som medie for oplagring af lyden, idet ståltråden 
bliver magnetiseret ved optagelsen. Det var på dette 
tidspunkt en kostbar gave, som Martinus fik af en 
lille kreds af Sagens venner. Båndoptageren skulle 
bruges til at optage Martinus foredrag, således at de 
bl. a. kunne afspilles for studiekredsdeltagere der 
ikke så ofte havde mulighed for at høre Martinus 
holde foredrag.

7.36 Flere af Martinus skrifter oversættes til 
svensk, 1950.

I Kosmos januar 1950 og efterfølgende numre blev 
afsnit for afsnit af  ”Bønnens mysterium” trykt på 
svensk. Teksten blev oversat til svensk af  fil. Stud. 
I. Hedberg.

I april 1950 blev Martinus: ”Den ideelle føde” udgi-
vet på svensk. Den blev oversat til svensk af Agne 
Windmark. Bogen kostede Sv. Kr. 3,50 og solgtes 
fra Kosmos Förlag, Box 75, Lund, Sverige, men 
blev også solgt fra Instituttet i København.

7.37 Der udsendes meddelelse om Martinus fore-
stående 60 års fødselsdag, marts 1950.

I foråret 1950 udsendte en gruppe af Martinus nær-
meste venner en skrivelse til alle som var interesse-
rede i Martinus kosmologi (abonnenter på Kosmos 
og på Livets Bog). Skrivelsen blev udsendt i anled-
ning af Martinus forestående 60 års fødselsdag den 
11. august 1950. Afsenderne ønskede at komme i 
kontakt med dem der ville glæde Martinus med en 
gave på fødselsdagen. Man gjorde i skrivelsen rede 
for at Martinus, som tidligere, ikke ønskede at få 
personlige gaver. Man etablerede derfor, ved hjælp 
af skrivelsen, en form for indsamling af penge til 
videreførelse af  Martinus arbejde. 
Jeg finder at teksten redegør så godt og ærligt for 

Martinus indstilling og for Sagens stilling, at jeg har 
valgt at medtage teksten i sin helhed. Det var ka-
rakteristisk for Martinus, at han ikke tænkte på sin 
egen bekvemmelighed, og kun ønskede at give sig 
selv helt for Sagen. Han videregav alt hvad der blev 
givet ham, som en støtte til videreførelse af arbejdet 
med Sagen. En holdning der forblev uforandret gen-
nem hele hans liv.
Det er ikke den første skrivelse af sin art, og det er 
heller ikke den sidste, idet de store pengegaver som 
blev givet til Martinus (læs: til Sagen) i anledning af 
Martinus Fødselsdage, og som kan ses omtalt her i 
bogen, netop er indsamlet og modtaget under denne 
her beskrevne indstilling.

København i marts 1950.

Kære studiekredsdeltager.

Når vi på denne måde tillader os at henvende 
os til Dem, er det i en ganske særlig anled-
ning, nemlig Martinus’ 60 års fødselsdag den 
11. august.

Det, vi ønsker, er at komme i forbindelse med 
så mange som muligt af dem, der kunne øn-
ske at være med til at glæde Martinus med en 
gave på denne dag. Vi kan ikke i almindelig 
forstand give Martinus en gave, idet Marti-
nus’ materielle fordringer til tilværelsen er 
yderst beskedne og ikke ville forandres af en 
nok så stor gave. En sådan vil derfor helt og 
holdent udgøre en støtte til den sag, der al-
lerede nu har været til uanet glæde og inspi-
ration for så mange mennesker, givet os en 
højere forståelse af livet og bragt os lettere 
gennem dets vanskelige stunder, og som slut-
telig vil bringe menneskeheden den endelige 
verdensfred.

Men at give en gave, der medvirker til op-
fyldelsen af dette mål, er i egentlig forstand 
en virkelig gave; og vi ved, at den for Mar-
tinus vil være den største kilde til glæde og 
inspiration i hans arbejde. Og kan der for os 
eksistere nogen større glæde end den at være 
med til at vende energierne i deres kredsløb i 
kontakt med de kærlighedens love, vi netop 
gennem Martinus har lært at kende? Nej, hvis 
vi forstår det, kan der ikke. 
Det er ikke første gang, der på denne måde 
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rettes en henvendelse til de interesserede, 
men   måske det bliver den sidste, forstået så-
ledes, at den tid, hvor det var nødvendigt at 
pleje, passe og understøtte den spæde, men 
alligevel overordentlig livskraftige, spire, 
som vor sag ifølge loven i begyndelsen må 
udgøre, sandsynligvis snart vil være forbi. 
Ingen magt er stærkere end kærligheden. Li-
gesom man kan se plantespirer bryde sig vej 
gennem asfalt og cement, vil Martinus’ kos-
miske analyser bryde enhver hindring; men 
alligevel finder vi, det er vor pligt at give dem 
de bedst mulige vækstbetingelser i den erken-
delse, at i samme grad som kærlighedsviden-
skaben, som Martinus med rette har kaldt sit 
arbejde, gror frem, i samme grad forsvinder 
mørket og lidelserne i verden. Netop dette: at 
undgå unødig lidelse er drivkraften i enhver 
form for understøttelse af humaniteten. Vi, 
der er så lykkelige at have kendskab til den 
gren af humaniteten, hvor indsatsen giver det 
størst mulige resultat, bør derfor stå sammen 
om at jævne den sidste besværlige del af ve-
jen for vor sag, inden den helt og fuldt kan 
klare sig selv. Denne indsats vil være en gave 
til selve livet og derfor til lykke og velsig-
nelse for alle.
Når vi henvender os til Dem på så tidligt et 
tidspunkt, er det for at give Dem lejlighed til 
at disponere, da vi jo ved, at det er en økono-
misk svær tid for mange.
Vi vedlægger en giroblanket, hvorpå De kan 
indbetale Deres eventuelle bidrag, og såfremt 
De ønsker at indsende dette ad flere gange, 
medsendes til dette formål et skema, hvorpå 
De kan notere de ønskede betalingsterminer, 
og der vil så til disse tider blive sendt Dem 
indbetalingskort. Bidrag bedes indsendt til 
lærer Peter Zacho, Sylvestervej 10 B, Van-
løse, og beløbene bliver, efterhånden, som de 
indgår, indsat på en særlig konto.
De forstår, at dette naturligvis foregår uden 
om kontoret på Mariendalsvej. Kun har vi 
gennem sekretær, fru Grethe Olsen skaffet os 
adresserne på alle abonnenter på Kosmos og 
Livets Bog. Hvis De kun kan undvære et be-
skedent beløb, må De ikke af den grund holde 
Dem tilbage, fordi De måske synes at det er 
“så lidt”. Ethvert bidrag er velkomment, og 
vi har tænkt os at give alle bidragyderne lej-
lighed til at skrive deres navn og eventuelt en 

lille personlig hilsen til Martinus i en smuk 
gaveadresse, som vil følge det samlede ind-
komne beløb. Denne bog vil blive sendt rundt 
i alle studiekredsene, så det skulle være mu-
ligt at få alle navnene med. De få, som af en 
eller anden grund alligevel ikke får skrevet 
i bogen, vil få deres navne indtegnet, inden 
denne afleveres, og Martinus vil således have 
en meget smuk erindring om kærlig hengi-
venhed for hans sag.

Med kærlig hilsen

Viggo Gaarde,
sparekassefuldmægtig, Odense.
Ejnar Sørensen,
bogholder, Aarhus.
fru Frida B1och Petersen,
Randers.
F.Meyer Frederiksen,
Randers.
Erik F.Lund,
fabrikant, Herning.
P. P. Fixen,
snedkermester, Odense
S.Timmermann,
værkfører, Aalborg.
Jeppe Nielsen,
kiropraktor, Horens.
Jørgen Holst,
skræddermester, Vejle
Viggo Lund,
Esbjerg.
fru Lilly Nordrup,
Frederiksberg.
fru Gerda Gilboe,
skuespillerinde, Gentofte.
fru Aggi Norstrand,
Virum.
Einar Larsen,
cand.pharm., København.
Werner Rasmussen,
civilingeniør, Frederiksberg
Eigil Hansen,
kontorchef, Frederiksberg.
E.Zinglersen,
redaktør, København.
Mogens Munch,
civilingeniør, Ørholm.
Mogens Møller,
sekretær, Aarhus.
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B. Saxe,
cand.mag., Rødovre.
I.G.Hannemann,
professor, Frederiksberg.
K.Münchenberg,
fabrikant, København.
Tage Buch,
assistent, København.
Peter Zacho,

kommunelærer,Vanløse.
fru Grethe Olsen,
sekretær, København.
C.C.Hansen,
fabrikant, Roskilde.
fru Martha Nielsen,
apoteker, København.
Th. Andersson
Barber, Skive.

7.63  .  Martinus udsender et foldet takkekort efter sin 60 års fødselsdag med en lille håndskreven, men 
trykt tekst,  vedføjet et billede af ham selv taget i august 1950. På forsiden ses hovedsymbolet i guldtryk.

Teksten er følgende:
Maa jeg hermed have Lov til at udtrykke min inderligste Tak for den kærlige Maade, paa hvilken I var 

med til at gøre min Tresaarsfødselsdag til et uforglemmeligt skønt og varigt Minde.
Jeres kærlige Opmærksomhed vil være med til at inspirere og lyse paa min Missions Vej fremover i vort 

fælles store Arbejde i Kærlighedens og dermed i den virkelige Verdensfreds Tjeneste.

Med de kærligste Hilsener.

Martinus
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Martinus fødselsdag blev holdt i Klint. Om formid-
dagen var der åbent hus i Villa Rosenberg. Her fik 
Martinus overrakt en stor pengegave som var ind-
samlet blandt Sagens venner. 
Om eftermiddagen talte Martinus til de 200 gæster 
i foredragssalen, og derefter blev der serveret varm 
chokolade på plænen mellem de to pavilloner. 
Om aftenen var der underholdning i foredragssalen, 
hvor “Pjerrot” Miskow Makwarth og skuespillerin-
de Gerda Gilboe underholdt. Til slut var der festfyr-
værkeri, arrangeret af  Johannes Rasmussen.

7.38 Poul Brunton besøger Martinus i Kosmos Fe-
rieby, 1950.

Fredag den 14. til mandag den 17. juli 1950 be-
søgte forfatteren Poul Brunton Martinus i Kosmos 
Ferieby i Klint. De havde en række samtaler, og 
det forlyder, at de var i dyb åndelig forståelse med 
hinanden. Isobel Rønn var under besøget tolk for 
Martinus. Brunton var meget interesseret i Martinus 
Kosmiske analyser. Erik Gerner Larsson skrev om 
mødet i Kontaktbrev nr. 10  af 21/7 1950.

7.39 Livets Bog bind 1 og 2 bliver genoptrykt da 
første oplag er udsolgt, 1950.

Livets Bog 1 og 2 havde i længere tid været udsolgt, 
men det meddeltes i Kosmos, december 1950, at Li-
vets Bog 1 vil være genoptrykt med udgangen af 
december. Det var ikke noget egentligt genoptryk, 
idet den blev fotokopieret på Instituttet i et antal ek-
semplarer. Når arbejdet med bind 1 var tilendebragt, 
ville man straks fortsætte med en tilsvarende gen-
fremstilling af bind 2.

7.40 Erik Gerner Larssons ægteskaber.

Erik Gerner Larsson blev skilt fra Thora Hammer-
lund omkring august 1942. Derefter giftede Gerner 
Larsson sig i maj 1944 med Inger Gaarde, datter af 
sparekassefuldmægtig Viggo Gaarde Odense. Inger 
Gaarde arbejdede også for Martinus, hvilket er om-
talt forskellige steder i bogen. De fik en datter Anne 
i oktober 1946. Ægteskabet holdt dog ikke længere 
end til slutningen af 1951 hvor han igen blev skilt. 
Han blev senere gift med Lise Duus Christensen. 
Med Lise fik han sønnen Kim. Han blev også skilt 
fra Lise, og blev derefter gift med Birthe Frimar 
Larsen som han var gift med til sin død. Med Birthe 
fik han datteren Pia.

7.41 Mogens Munck Holder op med at arbejde for 
Martinus, 1950/51.

I slutningen af året 1950 eller i begyndelsen af 1951 
ophører Morgens Muncks arbejde for Martinus. Der 
har været flere forklaringer på dette brud. Den rig-
tigste forklaring er muligvis at det skyldtes misfor-
ståelser der var opstået og  forårsaget af Erik Gerner 
Larsson. Mogens Munck var en overordentlig dyg-
tig og særdeles højtkvalificeret underviser og fore-

7.65  -  Inger Gaarde, Erik Gerner Larsson 
og deres lille datter Anne, 1947.  -  c

7.64  -  Martinus 60’års fødselsdag. Efter Martinus 
tale i foredrafssalen blev der serveret varm choko-

lade på plænen mellem pavillonerne.  -  mb
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dragsholder. Han var særdeles vellidt og værdsat af 
sine elever og tilhørere. 

Henny Bøgedal (født Dencker) havde nær kontakt 
med Mogens Munch, og levede med i alt hvad der 
foregik på dette tidspunkt. I 1997 lavede Åge Valbak 
et interviev med Henny Bøgedal hvor følgende ord-
veksling findes (interviewet er aldrig blevet trykt, 
men jeg har fået det af Henny Bøgedal):

Åge Valbak:
‘Det er ingen hemmelighed, at Gerner Lars-
son, tid efter anden kom til at træde nogen 
over tæerne.

HB:
Åh ja. En af dem, der sivede ud på den konto, 
var civilingeniør Mogens Munch. Han blev 
omkring 1940 ansat som sekretær og Gerner 
Larssons nærmeste medarbejder. De 2 havde 
lært hinanden at kende som drenge og unge 
indenfor spejderbevægelsen.
Mogens Munch havde kapacitet til at gå 
ind på alle områder. I administrationen, ved 
praktisk arbejde på Klint, som skribent, som 
studieleder og som foredragsholder rundt i 
landet. “Sagen” mistede efter mit skøn en af 
dens mest værdifulde medarbejdere nogen-
sinde, da han trak sig ud af arbejdet. Mogens 
Munch hører med, hvis eller når historien om 
bevægelsens første år skal skrives.

ÅV:
Det er jo såre almindeligt, at mennesker, der 
har stået i forgrunden lige fra den første spæ-
de begyndelse, får det svært med at delegere 
arbejde og ansvar, når virksomheden vokser, 
og man bliver flere om arbejdet. Problemet 
er, om man formår at skifte en arbejdsstil ud, 
som er kommet til at sidde i rygmarven.

7.42 Oversigt over perioden 1945 til 1950.

På det fysiske plan er det mest markante der sker, 
at Martinus, der har haft forkøbsret til Klintsøgård,  
blev nødt til at købe denne for at udnytte sin for-
købsret. Martinus gør det endskønt det er lidt for 
tidligt i forhold til sagens udvikling. Erik Gerner 
Larsson mener at købet vil være meget ønskeligt 
skønt økonomien ikke helt er til det, og Gerner Lars-
son presser på for at få Martinus til at købe gården. 

Martinus accepterer at købet effektueres. Det viser 
sig imidlertid at det økonomisk set er lidt for tid-
ligt, idet Martinus kommer ud i en noget vanskelig 
økonomisk situation. For at løse problemet bliver 
hele Kosmos Feriekoloni nu udstykket i udmatriku-
lerede enkeltparceller (grunde), nogle med sommer-
hus på grunden og andre grunde uden bebyggelse. 
De enkelte parceller sælges derefter til de af Sagens 
venner der ønsker at købe en grund, og alle grunde 
bliver solgt.

Grundene blev ikke solgt kontant, og derfor blev det 
nødvendigt at oprette et såkaldt partial-obligations-
lån. Lånebeløbet tilvejebragtes ved at man solgte 
de enkelte obligationer à 100 kr., til Sagens venner. 
De indkomne penge, der androg en million kroner 
blev brugt til bygning af en ny og større foredrags-
sal, samt til indkøb af inventar m. m., blandt andet 
til indretningen af hotelpensionen på Klintsøgaard. 
Den gennemførte omstrukturering var ret omfat-
tende økonomisk set, men i og med, at alle grunde 
blev solgt til Sagens venner, ændrede det ikke så 
meget på de egentlige aktiviteter der foregik i Kos-
mos Feriekoloni, som nu skiftede navn til Kosmos 
Ferieby. 

Herudover ser vi at Sagen i øvrigt voksede støt og 
roligt med flere nye tiltag, specielt med indretning 
af trykkeri og bogbinderi i kælderen på Mariendals-
vej.

På grund af den kraftigt forøgede kapacitet i 
Feriebyen, ville Martinus nu tage mennesker ind 
på ferieophold, som ikke var specielt interesseret 
i Martinus kosmologi, og han gik også ind for at 
servere kødretter for de feriegæster der ikke var 
vegetarer, ved siden af de vegetariske  retter der 
tidligere var den eneste form for retter der blev 
serveret. 
Der bliver også mulighed for at købe drikkevarer 
med lavt alkoholindhold, hvilket også var noget nyt. 
Der var en del af Sagens venner der ikke syntes om 
denne nye status, og der opstod nogle spændinger, 
som vi kan se foranlediger Martinus til at skrive i 
Kosmos om problemet. Vi får herudover en ekstra 
indsigt i problemet ved i 8. afsnit her i bogen at 
læse Martinus brev til Helmer Fogedgaard dateret 
21. juni 1947. I denne lidt vanskelige situation, 
viser Martinus igen sin store kærlighed til alle 
mennesker, også dem der ikke har speciel interesse 
i hans kosmologi.
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7. Afsnit. Side 45
De første år efter 2. verdenskrigs afslutning. Årene 1945 til 1950.

7.66  -  Tegneren Hans Henning Withus tegnede denne tuchtegning af Martinus i 1946.  -  hb

7.67  -  Tegneren Hans Henning Withus kunne godt lide at karrikere mennesker, men uden nogen ondskab. 
Vi ser ham her karrikere en eller anden person, vi ved ikke hvem, det er.

Hans tegnekunst brugte han også i stor udstrækning til at tegne karrikaturtegninger af mennesker. Øverst 
på denne side ser vi en karrikaturtegning han i 1945 tegnede af Martinus.  -  mb

Martinus arbejder fortsat med udgivelsen af mere 
af sin kosmologiske viden, og han afslutter bind 4 
og fortsætter med at skrive bind 5. Udgivelsen sker 
fortsat i små bidder som tillæg til Kosmos.

Tidsskriftet Kosmos skifter format, og Kontaktbre-
vene udkommer ikke i en periode.
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7. Afsnit. Side 46
De første år efter 2. verdenskrigs afslutning. Årene 1945 til 1950.

7.68  -  Et billede fra 1913 der viser Lars Nibelvangs fødehjem i Vridsløsemagle. Det findes stadig med 
adresse på hovedgaden.

Fra venstre ses Karen (Lars Nibelvangs moder), og hans fader, Lars Larsen, begge siddende. 
Derefter stående Christine Sørensen (gift med Ole Sørensen, boende på Pile Alle 7H). Hun står med 
datteren Agnete på armen. Derefter Ole Sørensens søster Signe som er gift med den mand der står 
bag hestevognen. Frit stående ses Ole Sørensen, Pile Alle. De tre mænd der står ved muren er Lars 

Nibelvangs tre brødre.  -  hm


