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11. Afsnit. Side 1
En periode med jævn og rolig udvikling. Årene 1961 til 1970.

11.1 Kildematerialet.

I denne periode har vi Julekosmos  der udkom i pe-
rioden 1955 til 1967. Tidsskriftet Kosmos ophørte 
med at udkomme i 1954, men udkommer nu igen 
fra og med 1967 som erstatning for Julekosmos. Vi 
har Kontaktbrevene. Disse ophører også med at ud-
komme i 1967. Herudover har vi bøgerne ”Martinus 
erindringer” og ”Martinus som vi husker ham” samt 
Per Thorells notater fra samtaler med Martinus og 
nogle spredte oplysninger fra forskellige kilder, bl. a. 
fra Per Bruus-Jensen og hans bog ”Sol og Måne”.

11.2 Martinus er sammen med Peter Zacho og 
Sam Zinglersen en aften hver uge i Sam Zingler-
sens hjem som er nabo til Instituttet.

I 1956 købte Eilif Sam Zinglersen en villa på Ter-
nevej nr. 5, 2000 Frederiksberg. Denne villa ligger 
således, at haven støder direkte op til haven der hø-
rer til Instituttet. Man kan her, uden at komme ud på 
vejen, gå fra Instituttet til Sam Zinglersens  hus, fra 
have til have, en genvej som blev brugt flittigt. 

Omkring 1960 blev det tradition at Martinus blev 
inviteret over til Sam Zinglersen en dag om ugen, 
sædvanligvis om torsdagen. Her var Peter Zacho 
også tilstede, idet Zacho arbejdede for Sam Zingler-
sen i dennes virksomhed ”Zinglersens Forlag” som 
bl. a. ejede ”Kryds og Tværsbladet”.
Dagene blev ofte brugt til en lille udflugt op til Nord-
sjælland hvor de tre, og gæster der var inviteret med, 

drak te på en eller anden hyggelig kro. Martinus var 
meget glad for disse ture der gav ham lidt afveksling 
i hverdagen.

11.3 T. P. Advanis død og det fortsatte arbejde 
med udbredelsen af Martinus kosmologi i Indien, 
1961.

Den 23. januar 1961 dør T. P. Advani, New Delhi, 
Indien efter en kort sygdom. Gerner Larsson  fik et 
telegram fra Advanis ældste søn Mangha..
Med Advanis død har Sagen nu mistet sine to store 
støtter for arbejdet i Indien. Først døde Mahabir S. 
Mathur den 9. juni 1960 og nu dør også T. P. Ad-
vani.
Erik Gerner Larsson  skriver, at Advani var den før-
ste inder der virkelig forstod Gerner Larssons mis-
sion og hans arbejde i Indien. Det var ham der skaf-
fede mulighed for at Gerner Larsson  blev inviteret 
til at tale i det store Ramakrishna-tempel i Delhi for 
en tilhørerskare på omkring 1000 mennesker. Det 
var ved denne lejlighed at Mathur fik nærmere kon-
takt med Gerner Larsson . 

Hvor Advani var den der åbnede muligheder for 
Gerner Larssons kontakt med socialt betydningsful-
de mennesker i Indien, var det Mathur der var den 
person der var i nær kontakt med de åndeligt betyd-
ningsfulde mennesker i Indien. 
Egentlig var denne kombination af forbindelser en 
utrolig værdifuld kombination der gav mulighed for 
hurtigt at få udbredt Martinus kosmologi. Mathur 
skrev netop også i sin første rapport til Martinus 
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om Gerner Larssons arbejde i Indien, at det var gået 
meget hurtigt med at få kontakter over hele Indien. 
Begge mændene var alvorligt tænkende hinduer, og 
havde derfor en god indfaldsvinkel, der betød at de 
på forhånd forstod vigtige dele af Martinus kosmo-
logi, så som reinkarnation og karma.

Man kan næsten sige, at med de to menneskers død, 
blev tæppet trukket væk under fødderne på Marti-
nus og Gerner Larsson, i deres bestræbelser på at 
udbrede Martinus kosmologi i Indien. Et projekt der 
oprindeligt kom i gang på grund af Anna Ørnsholts 
store interesse for Martinus kosmologi. De første 
spæde spirer voksede frem da Martinus, via invita-
tionen til kongressen i Japan, på hjemvejen besøgte 
Anna Ørnsholt. Gerner Larsson  dyrkede derefter 
videre på de spæde spirer støttet og vejledt af de to 
nu afdøde mænd.

Mathurs ældste søn forsøgte umiddelbart efter fade-
rens død at videreføre faderens arbejde med Marti-
nus-centeret i Delhi hjulpet af Advani, men det stod 
allerede inden Advanis død klart, at Mathurs søn 
ikke magtede opgaven, og ved Advanis død var det 
helt klart, at det ikke kunne fortsætte. Advanis søn 
kunne heller ikke træde i sin faders sted. 

Fra instituttet i København fortsatte man med at 
sende kontaktbreve på engelsk til de interesserede 
mennesker i Indien, som man allerede havde fået 
kontakt med. Martinus-centeret i Delhi skulle kun 
stå for distributionen af Martinus bøger. Ansvaret 
for dette arbejde uddelegeres til Advanis yngste 
broder Ram Advani.

Erik Gerner Larsson skriver en nekrolog over T. 
P. Advani, dateret 30. januar i kontaktbrev nr. 3, 
1961.

11.4 Informationshefte med titlen ”Martinus Insti-
tut”, januar 1961.

I januar udgives et hefte der skal informere om Sa-
gens forskellige grene, og om den litteratur der er 
tilgængelig. Heftet er fremstillet på opfordring fra 
interesserede mennesker der har svært ved at få  
overblik over den litteratur der findes, og de mange 
aktiviteter der efterhånden findes inden for Sagens 
rammer. I informationsheftet gives følgende oplys-
ninger.

Der findes følgende bøger:

Martinus: Livets Bog bind I til VII, 2927 sider 
på dansk.  Bind I er også oversat til engelsk 
(manuskriptudgave)

Martinus: Logik, 257 sider. På dansk, engelsk og 
esperanto.

Martinus: Omkring min Missions Fødsel, 70 si-
der. På dansk, engelsk og esperanto.

Martinus: Påske, 71 sider. På dansk og esperan-
to.

Martinus: Den ideelle føde, 91 sider. På dansk, 
svensk, engelsk og esperanto.

Martinus: Den længst levende Afgud, 129 sider. 
På dansk.

Martinus: Bisættelse, 264 sider. På dansk.

Serien af små blå bøger omfatter:

Martinus: nr. 1,  Mellem to Verdensepoker, 72 
sider. På dansk og svensk.

Martinus: nr. 2, Bønnens Mysterium, 88 sider. 
På dansk og svensk.

Martinus: nr. 3, Blade af Guds Billedbog og Pin-
seglans over Livet, i alt 80 sider. På dansk og 
engelsk samt esperanto.

Martinus: nr. 4, Hvad er Sandheden ?, 76 sider. 
På dansk, svensk og esperanto.

11.1  -  Informationsheftet fra 1961.  -  e
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Martinus: nr. 5, Juleevangeliet, 83 sider. På 
dansk.

Martinus: nr. 6, Kosmisk Bevidsthed og Mental 
Suverænitet, 92 sider. På dansk.

Martinus: nr. 7, Omkring mine kosmiske Ana-
lyser, Gavekultur og Vejen til Indvielse, 133 
sider. På dansk.

Øvrige bøger:

Martinus: Kosmiska Lektioner, 159 sider. 
Hälsans Förlag, Linköping 3, Sverige, På 
svensk.

E. Gerner Larsson: Kursus i Martinus Åndsvi-
denskab, 410 sider i 6 bind. På dansk, svensk 
og engelsk.

E. Gerner Larsson: Martinus – en Introduktion, 
120 sider. På dansk og svensk.

E. Gerner Larsson: Åndsvidenskab for Hver-
mand bind I og II, 247 sider. På dansk og 
svensk.

Flere forfattere: Festskrift til Martinus, 195 si-
der. På dansk.

Periodiske udsendelser:

Kosmos, udsendes for tiden som et Julekosmos. 
På dansk.

Kontaktbreve, udsendes hver 14. dag. På dansk, 
svensk og engelsk.

Per Bruus-Jensen: Korrespondancekursus i Mar-
tinus kosmologi. Udsendes med en lektion pr 
måned til abonnenter.  På dansk (nystartet).

Ejendomme, kursusfaciliteter og bogudsalg:

Kosmos Ferieby omtales med tegninger af Pavil-
lon I med 12 lejligheder, Pavillon II med 15 
lejligheder og ”Svenskehuset” med 11 lejlig-
heder.

Martinus Åndsvidenskabelige Institut på Mari-
endalsvej 94 – 96, Frederiksberg med lejlig-
heder, foredragssal, arkiv, trykkeri og bog-
binderi samt lager og kontorer. 

I Instituttets regi findes specielt ”Esperanto-af-
delingen” som ledes af kommunelærer Peter 
Zacho og ingeniør Ib Schleicher.

Bogsalg i Sverige fra Hälsans Förlag, 
Linköping.

Bogsalg i Indien sker fra Delhi. 

Økonomistyringen: 

”Martinus Kulturfond” i Danmark blev dannet af 
en gruppe mennesker inden for Sagen i 1951. 
Fonden varetages af afdelingschef Eigil Han-
sen.

”Martinus Kulturfond” i Sverige.  Fonden vareta-
ges af direktør Gunnar Hedfors, Jönköping.

Informationsheftet indeholder her udover en kort 
oversigt over Martinus åndsvidenskabelige arbejde 
i årene 1890 – 1960.

Der er tidligere udsendt informationshefter i 1953 
og 1955.

11.5 Sam Zinglersen inviterer Martinus og Peter 
Zacho på en tur til Ægypten og Palæstina, oktober 
1961.

Sam Zinglersen havde for længe siden inviteret 
Martinus og Peter Zacho på en rejse, hvor de sam-
men skulle besøge Ægypten og Palæstina. Martinus 
kunne dog ikke afse tid til denne tur så længe han 
ikke var færdig med at skrive Livets Bog. Denne 
blev afsluttet den 25. november 1960, og nu var 
Martinus parat til at rejse med. 
Den 12. oktober 1961 fløj de tre til Cairo. De hy-
rede her en ægyptisk guide der også kunne tale lidt 
dansk. De var kun i Ægypten i 3 dage. De vigtig-
ste oplevelser i Ægypten bestod i at de på kamelryg 
blev transporteret ud til Pyramiderne, hvor det spe-
cielt var Cheopspyramiden og Sfinksen man skulle 
opleve. 
De var inde i Cheopspyramiden og så de indre rum 
og gange. I den forbindelse fortæller Martinus, at 
den aldrig har været benyttet til begravelse. Pyra-
miden er 80 – 90 tusinde år gammel, og derfor ikke 
bygget af kong Cheops der levede omkring 2800 f. 
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Kr. Pyramiden er bygget af et broderskab fra andre 
kloder, ved åndelig kraft, en form for materialise-
ring. Pyramiden har været benyttet til indvielser, 
og dermed til udvælgelsen af ægyptiske konger (fa-
raoer).

Martinus siger, at han i et syn så hvordan pyramiden 
så ud dengang. 

”Den var skinnende hvid, idet dens sider var 
dækket af et hårdt porcelænslignende mate-
riale. I dag er der ørken omkring pyramiden, 
men i mit syn var det en frugtbar oase med 
frodige palmer.”

De besøgte også Cairos museum og store dele af 
Cairos seværdigheder. Der blev også tid til en sejl-
tur på Nilen.

Efter de tre dage i Ægypten fløj de videre til Jerusa-
lem og landede i Jerusalems lufthavn som dengang 
hørte til Jordan. Til Jordan hørte også en del af selve 
Jerusalem by. De antog også her en lokal fører, og 
i de 5 dage som opholdet i Jordan-området varede, 
så de alle de vigtigste religiøse seværdigheder, og 
vandrede ad Via Dolorosa. På en køretur til Nebo-
bjerget følte Martinus sig lidt utryg idet chaufføren 
kørte meget stærkt og hasarderet. 
Martinus fik da et syn. Han siger: 

”I et syn så jeg en høj lysende skikkelse klædt 
i en lang kjortel, som gik på vejen foran bi-
len. Det var kun mig der kunne se skikkelsen, 
og det mærkelige var, at til trods for at skik-
kelsen bevægede sig i en langsom og værdig 
gangart, var den hele tiden et stykke foran 
bilen.
Jeg forstod nu, at vi var beskyttede, og vi nå-
ede da også hjem til hotellet i god behold.”

Den sidste dag i Jordan var de på en udflugt til den 
gamle ruinby Petra. 

Fra Jordan kørte de til Israel, hvilket bestod i, at de, 
med kufferterne i hånden, vandrede gennem ”in-
genmandsland” ind i den israelske del af Jerusalem. 
Herfra tog de toget til Haifa hvor de boede i 2 dage. 
De tog herfra udflugter til flere bibelske steder, bl. a. 
til Nazareth, Kapernaum og Genesareth Sø.

På hjemturen som strakte sig over 4 dage besøgte de 
Athen og Rom hvor de så de forskellige historiske 
steder.

Martinus følte at det havde været en meget stor og 
dejlig oplevelse. Han sagde senere, at de skønne 
oplevelser på turen, var blevet til guldkopier i hans 
bevidsthed.

Peter Zacho skrev en lille beretning om deres tur til 
Egypten i et lille hefte hvor han i øvrigt beskriver 
sin relation til Martinus. Rejsebeskrivelsen kan læ-
ses efterfølgende.

Rejsen til Egypten

Ja, så tænker man på den bibelske beretning 
om Josef og Maria med det lille jesusbarn 
siddende foran hos Maria på æslets ryg. No-
get hurtigere gik rejsen til Egypten, Jordan og 
Israel, den vidunderlige tur, som Sam havde 
inviteret Martinus og mig med på. Det var i 
oktober 1961. Noget af det, vi oplevede på 
denne tur, vil jeg nu gøre læserne delagtige i.
I Athen blev vores maskine standset umiddel-
bart før starten til Cairo, og vi måtte vente fire 
timer, før den var i orden igen. Det var derfor 
sort nat, da vi nærmede os lyshavet Cairo, et 
skønt syn. I lufthavnen var vi så heldige at 
kunne leje “Cairos bedste fører” for to dage. 
Vores fører var intelligent og fuld af humor, 
noget Martinus kunne lide. Desuden havde 
han autoritet. Han var sheik for landsbyen 
Mena, der ligger nær ved pyramiderne. Hans 
autoritet var uundværlig, da de ludfattige be-
duiner hager sig fast som burrer på turisterne 
for at tjene en lille skilling. De er ikke til at 
blive af med. Et blik fra ham var nok til, at de 
forsvandt.

Da vi næste morgen i hotel Mena slog øjnene 
op og kiggede ud, mødte der os et betagende 
syn: Palmer og andre eksotiske planter uden 
for vore vinduer og i baggrunden Cheopspy-
ramiden.

Det var en betagende oplevelse at ride om-
kring dette storværk fra en fjern fortid. Erosi-
onen har bortædt et par meter af den tidligere 
glatpolerede overflade. Glatpolerede? Hvem 
kan vide det?



5

11. Afsnit. Side 5
En periode med jævn og rolig udvikling. Årene 1961 til 1970.

Her må jeg fortælle, at Martinus i et syn så py-
ramiden glatpoleret, som den var for 80.000 
– 100.000 år siden. Desuden så han den nu så 
øde omliggende ørken grøn og frodig.

Det er nødvendigt at tilføje, at Martinus først 
fortalte om dette senere. Sandsynligvis har 
Martinus haft hundreder af syn, men kun for-
talt, og aldrig skrevet, om ganske få til nære 
venner. Det ville ikke ligne Martinus at ud-
bryde: ”Nu i dette øjeblik ser jeg pyramiden, 
som den så ud i sin oprindelige form”. Senere 
i denne fortælling berettes om et andet syn, 
Martinus oplevede.

Cheopspyramidens historie kender nok alle 
studerende af Martinus’ kosmologi. Jeg skal 
derfor ikke komme ind på den. Det, der virke-
lig interesserer, er Martinus’ forhold til den.

Engang fortalte Martinus, at da han på sin 
rejse hjem fra Indien fløj hen over pyrami-
den, følte han sig meget stærkt knyttet til det-
te sted. Han følte en stærk bevægelse, næsten 
som ekstase. Martinus kunne nemt udforske, 
hvori forbindelsen bestod, men det ville han 
ikke, ja, han ”måtte” slet ikke. Han kunne 
meget nemt have undersøgt, hvem han havde 
været i tidligere inkarnationer på jorden, men 
har selv udtalt, at hvis han sådan undersøgte 
alt om sig selv og andre, ville han ikke kun-
ne bevare sin kosmiske bevidsthed. Af den 
grund var det ham ”forbudt”, det vil sige, at 
hans egen stærke karakter forbød ham det.

Man kan ikke lade være med at tænke på, om 
Martinus måske har været en af Egyptens sto-
re faraoner. Det er en flyvetanke ja, men det 
kunne være rigtigt. Det ville naturligvis ikke 
være rigtigt at spørge Martinus om dette.

Andre oplevelser i Cairo er af mere perife-
risk karakter. Vi så skønne templer og Tut 
Ank Amons Museum. Vi sejlede på Nilen 
ved stenbruddene, hvorfra stenene til pyrami-
derne er hentet. De største er 6 x 4 x 2 m = 
48 m3= 350 tons i en eneste stenblok. Det er 
teknisk umuligt i dag, som det var dengang, 
at sejle disse stenkolosser over Nilen. Marti-
nus sagde, at de sikkert var blevet, flyttet med 
tankens magt. Når de var tilhugget, blev de 

dematerialiseret, lagt på deres plads og igen 
materialiseret. Andre har været inde på den 
samme tanke.

Jordan

Fra Cairo fløj vi med propelmaskine hen over 
Suezkanalen og Sinais ørken, så lavt at vi 
kunne se alt ganske tydeligt. Her tænkte vi 
naturligvis på Moses og israelitternes van-
dring i de fyrretyve år. Det var spændende 
og tankevækkende, for det var jo forhistorien 
til israelitternes erobring af “Det forjættede 
land”, som vi nu hastigt nærmede os. Bibel-
historien, som vi lærte som børn, stod mere 
levende i vor fantasi, også hos Martinus, der 
som barn elskede de bibelske fortællinger.
Snart landede vi i Jerusalem, i den jordanske 
del af byen, der dengang var delt af en “ber-
linmur”. Vi befandt os altså på Vestbredden, 
hvor de fleste bibelske steder er beliggende.
På grund af den spændte politiske situation 
var der udgangsforbud om aftenen. Vi måtte 
derfor hygge os hjemme i vort beskedne ho-
tel. Den første aften satte værtens søn Alfonso 
sig ind i stuen til os. Vi snakkede sammen, og 
jeg kunne se på ham, at han var meget inte-
resseret i personen Martinus. I løbet af et par 
timer fik han oplyst, at Martinus var forfatter, 
og hvad han skrev om. Martinus besvarede 
hans mange spørgsmål, og da aftenen var ved 
at være forbi, sagde Alfonso til Martinus “Du 
er et meget stort menneske og et meget godt 
menneske. Jeg ville Ønske, jeg var som dig”. 
Da smilede Martinus sit meget kærlige smil, 
vel vidende, at hans ønske vil gå i opfyldelse. 
Vi havde haft en ganske dejlig aften sam-
men.
Næste dag fik vi hvervet en fører. Han var 
armenier og et meget tiltalende menneske. 
Det er ikke meningen her at berette om alle 
de steder, vi besøgte, og som alle turister har 
set. Jeg vil begrænse mig til det mest interes-
sante. Martinus blev hurtigt træt af de tradi-
tionelle historiske oplysninger om kampe og 
erobringer. Det var ikke det, der interesserede 
ham. Heller ikke om de hundrede ligegyldige 
steder, hvor man sagde, at her havde Jesus 
vandret.
Vandringen ad Via Dolorosa til gravkirken 
var en undtagelse, men hvad Martinus følte 
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og tænkte, det kunne vi kun gætte om eller se 
på hans væsen. I de øjeblikke, hvor Martinus 
tænkte og følte, var vi andre to naturligvis 
tavse.
Gravkirken var lidt af en skuffelse, turistpræ-
get som den er. Fem forskellige sekter har 
hver sin del af den. Især ved påsketid, hvor 
der er tusinder af turister, kommer disse sek-
ter i strid, somme tider rent korporligt, om 
turisternes penge. På et sådant sted burde 
der være fred. Gravkirken, “bygget over Jesu 
grav”, er da ganske sikkert også et falsum.
Vandringen ad Via Dolorosa, smertens vej, 
skal ende ved Golgatha. I 1880-erne boede 
den engelske general og arkæolog Gordon 
i Jerusalem. Han undrede sig over Gravkir-
kens beliggenhed inde i selve byen. Fra sit 
hus kunne han daglig betragte en rund skal-
let høj noget borte. Han begyndte at grave og 
fandt ved højens (Golgathas) fod et gravsted 
med tre grave hugget ind i klippen. Siden har 
videnskabelige undersøgelser vist, at kun i 
een af disse har der ligget et lig. I tilslutning 
til dette sted ligger en vidunderlig skøn have.

Til dette sted førte vores armenier os hen. 
Straks da vi kom ind i haven, følte vi en vid-
underlig stilhed og fred. I tyve år er haven 
blevet passet af en dansker. Nu var det en 
elskværdig og sympatisk munk.
Munken førte os hen til Golgatha, et navn der 
har været på alle kristnes læber i 1949 år, og 
som vil huskes i mange, mange årtusinder 
endnu. Vi blev her en god stund. Herfra gik 
vi nogle skridt hen til Jesu gravsted.
Da jeg som barn hørte om stenen, der blev 
væltet fra graven, forestillede jeg mig en me-
get stor naturgranitsten. Stenen er der ikke. 
Den er udstillet henne i Gravkirken. Den pas-
ser til denne rende. Det er en meget stor møl-
lesten, blot uden de riller der skal være i en 
rigtig møllesten. Det var sådanne sten, man 
rullede for gravene. Denne sten var så stor 
og tung, at jeg mener, der skulle mindst to 
stærke mænd til at rulle den.

Vi gik derpå ind i det gravsted, der ifølge 
skriften var Josef af Arimatæas’ familiegrav-
sted. Videnskabelige undersøgelser har godt-
gjort, at af de tre grave er kun een benyttet til 
sit formål. Ved denne grav stod vi en rum tid, 

hver med sine tanker. Stille gik vi derefter ud 
af gravstedet, ud i det varme solskin i haven 
med den fredfyldte atmosfære.
Johannes 19.41: “Og ved dette sted, hvor han 
blev korsfæstet, lå der en have, oq i haven en 
grav, hvori der endnu aldrig var lagt nogen.”

11.2  -  Postkort fra Martinus 
til Tage og Sysse Buch.  -  tb

11.3  -  Martinus ved sfinksen og pyramiderne i 
Ægypten.  -  bz
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11.4  -  Beskrivelse og kort over rejsens forløb i “det hellige land”.  -  e
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11.6 Avisomtale af Kosmos Ferieby, og foredrag i 
efterårsperioden, 1961.

Torsdag den 17. august 1961 skriver Holbæk Amts 
Folkeblad en rosende artikel om feriebyen hvor de 
bemærker, at der også har været omkring 100 syge 
og gamle mennesker som gæster i Kosmos Ferieby. 
Højsæsonen har været præget af de mange  gæster 
fra udlandet. Der har endog været gæster fra fjern-
østen i feriebyen.

I artiklen omtales også at der er planer om at bygge 
en ny foredragssal og to nye gæstepavilloner.

I september og begyndelsen af oktober 1961 gen-
nemførte Gerner Larsson  en foredragsturne gennem 
Sverige. Han holdt foredrag rundt omkring hvor der 
fandtes Martinus-interesserede. Han holdt foredrag 
i følgende byer i nævnte rækkefølge: Karlskrona, 
Kalmar, Linköping, Norrköping, Stockholm, Upp-
sala, Gävle, Falun, Mora, Örebro, Karlstad, Skara, 
Uddevalla, Jönköping, Göteborg og Sandviken. Ef-
ter rundrejsen i Sverige holdt Gerner Larsson  igen 
foredrag i København, på Instituttet.

Mogens Møller holdt i samme periode foredrag i 
følgende byer: Odense, Ålborg, Århus, Herning, 
Kolding, Esbjerg og Skive. Han holdt også enkelte 
foredrag i Sverige.

Martinus holdt nogle enkelte foredrag på Institut-
tet.

11.7 Kosmos Ferieby får ny foredragssal, 1961.

Kosmos Ferieby har nu bestået i 28 år, og der er 
igen behov for udvidelser. Man talte om at bygge 
flere pavilloner og en ny foredragssal. Martinus var 
af den opfattelse at det var vigtigst med foredrags-
salen. 

I samråd med to af Sagens venner, arkitekt Axel 
Sjöberg, Malmø og fabrikant Robert Petersen, Kø-
benhavn, blev den nye foredragssal planlagt efter 
Martinus ønsker. Foredragssalen skulle have en 
størrelse på 10x20 m så den kunne rumme 300 til-
hørere. Lofthøjden skulle være så stor at den senere 
kunne udbygges med en balkon med plads til 100 
tilhørere mere. Herudover skulle der være en side-
fløj på 19 x 5 m til undervisningslokale, bibliotek, 
kontor og reception. 

Arbejdet blev iværksat i efteråret 1961 og blev ledet 
af en af Sagens trofaste venner murer Rikard Seide-
lin som også udførte murerarbejdet. En lokal tømrer 
Frede Sørensen, Tuse, udførte tagkonstruktionen. 
Ud over disse fagfolk blev arbejdet som sædvanligt 

11.5  -  Martinus Peter Zacho og Sam Zinglersen 
inde i pyramiden.  -  bz

11.6  -  Peter Zacho og Martinus på ridetur.  -  bz

11.7  -  Fabrikant Robert Petersen som var en af 
planlæggerne af foredragssalen viser her en model 

som han har fremstillet.  -  e
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udført af Sagens venner fra nær og fjern. Bygningen 
blev opført på 35 dage, hvilket var meget hurtigt, 
når man tager i betragtning at hovedparten af ar-
bejdsstyrken var frivillige medhjælpere. Bygningen 
stod færdig og lukket for vinteren i slutningen af 
november 1961.
Den gamle foredragssal blev ombygget til 14 en-
keltværelser som kunne lejes af mennesker der øn-
sker at gæste Feriekolonien og deltage i foredrag og 
kurser. Bygningen hedder nu ”Annekset”.

Erik Gerner Larsson skriver i Julekosmos 1960-61 
side 11– 18 en artikel med overskriften ”Kosmos 
Ferieby”. Artiklen er et tilbageblik over feriebyens 
udvikling gennem de 28 år den har eksisteret, og 
han fortæller også om den nye udvidelse. 

Byggeriet blev også omtalt i Holbæk Amts Venstre-
blad tirsdag den 21. november 1961, og i samme 
blad den 8. september 1962. I Kontaktbrev nr. 14 
- 15, 23. juni 1962 omtaler Gerner Larsson  igen 
udvidelsen af feriekolonien. 

Den nye foredragssal blev indviet af Martinus den 
1. juli 1962.

I Julekosmos 1962 side 9-13 omtaler Gerner Lars-
son  sommerens aktiviteter i Feriebyen, hvor den 
nye foredragssal har været i brug. Han konstaterer 
at det har været en meget stor fordel med den større 
foredragssal og de to små undervisningslokaler i til-
knytning dertil. Der har været så mange udenland-
ske besøgende, at det nu er på tide at tænke på at 
holde foredrag og undervise på flere sprog. Dette 
er begyndelsen til det faste arrangement med ”den 
engelsksprogede uge”

Man vil fremover skærpe udlejningskriterierne såle-
des, at det fortrinsvis bliver mennesker der vil del-
tage i undervisning i Martinus Kosmologi der vil få 
tildelt de lokaler der er til udlejning. Der har været 
en drejning hen imod denne tildelingsform tidligere, 
men det havde vist sig, at en del af lejerne alligevel 
ikke var så interesserede som formodet. Da der nu 
er langt flere der ønsker at leje lokaler end der er 
plads til, vil udlejningskriterierne nu blive skærpet. 
Dette er en drejning hen imod det grundlæggende 
ønske om at Kosmos Ferieby i mindre udstrækning 
skal være et feriested, men nærmere en skole for in-
teresserede i Martinus kosmologi. 

Vedligeholdelsen af feriebyen er nu overdraget til 
en gruppe af Sagens venner med fabrikant Robert 
Petersen i spidsen.

I Kontaktbrev nr. 13, 1962 er anført de foredrag der 
afholdes sommeren igennem. Foredragene holdes 
af Martinus, Erik Gerner Larsson og Mogens Møl-
ler. Der er nu blevet indført den tidligere omtalte 
kursusafgift, således at kursusafgift pr. uge for en-
keltpersoner er 10 kr., for ægtepar 15 kr. For hele 
sæsonen er afgiften for enkeltpersoner 25 kr. og for 
ægtepar 40 kr. Det koster 2 kr. pr foredrag for de 
foredrag hvor Martinus taler.

11.8 og 11.9  -  Foredragssalen som den ser ud et 
par år senere.  -  tb 11.10  -  Erik Gerner Larsson ved siden af den nye 

foredragssal.  -  tb
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11.8 Julekosmos 1960-61.

Der udkom som tidligere nævnt, ikke noget Jule-
kosmos i 1960, så Julekosmos udsendt i efteråret 
1961 fik betegnelsen 1960-61.

I dette nummer skriver Nils Kalén: ”Etik och hälse” 
side 18-22. 
Mogens Møller: ”Helvedes undergang” side 23-31. 
I. G. Hannemann: ”Karma og reinkarnation” side 
32-48.
Per Bruus-Jensen: ”Hvordan kan jeg gøre Guds vil-
je?” side 49-63. I denne artikel gengiver Per Bruus-
Jensen ”Martinus syv leveregler” som er Martinus 
svar på et spørgsmål der blev stillet ham af en inte-
resseret Kosmos-læser i 1933 (syv regler det abso-
lut er værd at studere og tænke efter/over). Denne 
artikel af Per Bruus-Jensen bliver efterfølgende ud-
videt til en bog med samme titel. 
Bogen er på 55 sider og udgivet i 1965 af Interna-
tional Brevskole i Martinus Kosmologi, som er Per 
Bruus-Jensens eget forlag. Han har tidligere udgi-
vet bogen ”Det levende væsen og livets oplevelse” 
på 38 sider. Denne bog udkom på samme forlag i 
1964.

11.9 Kontaktbrevene på andre sprog.

Erik Gerner Larsson skriver i Kontaktbrev nr. 2, 19. 
januar 1962 om arbejdet med udsendelse af Kon-
taktbreve på andre sprog. 

I Indien udsendes der fortsat omkring 300 kontakt-
breve til personer som Mathur havde udvalgt før 
sin død. Personerne modtager brevene direkte fra 
Instituttet på Mariendalsvej. Arbejdet i Indien er nu 
overtaget af mr. Amrit Jindal som udgiver et meget 
læst vegetarisk tidsskrift, og som netop har udsendt 
”Den ideelle føde” såvel på engelsk som på Hindi.

I USA har der været sat et arbejde i gang af en af Sa-
gens venner Viggo Jahn og hustru. Jahns hustru er 
nu død efter en alvorlig sygdom, og Jahn er kommet 
tilbage til København. Jahn har omkring 700 adres-
ser på mennesker i USA der ønsker at få tilsendt 
kontaktbreve. 

I Tyskland er der mange der ønsker at få tilsendt 
Kontaktbreve på tysk.

Der er allerede venner af Sagen der har stillet sig til 
rådighed for såvel oversættelse som kuvertering af 
brevene, men udsendelsen er behæftet med en bety-
delig udgift. Gerner Larsson  anmoder om at nogle 
af Sagens venner vil bidrage økonomisk til at ud-
sendelser af kontaktbreve kan fortsætte. Der er store 
udgifter forbundet med at udsende kontaktbreve til 
personer uden for Europa, da man uden for Europa 
ikke har tradition for at betale for sådant materiale. 
Den øjeblikkelige udgift anslås til 6 – 700 kr. pr 
måned. De indbetalte beløb bliver administreret af 
revisor Tage Buch.

11.11  -  Julekosmos 1960-61.  -  e

11.12  -  En lille notits der fulgte med 
Poul Reumerts bidrag.  -  tb
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Erik Gerner Larssons anmodning om økonomisk 
støtte, i ovennævnte kontaktbrev gav resultat. I 
Kontaktbrev nr. 5, 2. marts 1961 kan Gerner Lars-
son  oplyse at der er indkommet 12.000 kr. 

Der var mange mennesker der støttede dette arbej-
de. Også Poul Reumert som har interesse for sagen 
støttede netop udlandsafdelingen med et beløb.

Erik Gerner Larsson nævner også i dette kontakt-
brev, at der er udkommet en bog på hollandsk med 
en række af Martinus foredrag. Derforuden er der 
blevet trykt en række af Martinus foredrag i det 
amerikanske tidsskrift ”Orion” og i det tyske tids-
skrift ”Der Blick”. 

11.10 Martinus rejser igen til Island, september 
1962.

I september 1962 rejser Martinus for tredje gang 
til Island. Kilderne siger ikke så meget om denne 
rejse. Martinus afrejser fra København omkring 10. 
september og rejser hjem igen sidst på måneden. 
Martinus har som på tidligere rejser holdt foredrag 
i forskellige byer. 

Martinus sendte et postkort til Astrid Schlüntz (Sam 
Singlersens husbestyrerinde) som jeg gengiver ne-
denfor. Her får vi lidt at vide om hvad der skete på 
Island.

Reykjavik den 17. September 1962.

Kære Astrid Schlüntz!

Modtag hermed et lille kærligt Livspust her 
fra det høje Nord. Jeg skulde have sendt dig 
denne lille Hilsen for længe siden, men jeg er 
i Vælten fra Morgen tidligt til Aften silde, der 
er meget lidt Tid til at skrive private Breve. 
Jeg har nu holdt mange Foredrag og har ogsaa 
holdt Foredrag i Nordlandets By Akureyri. 
Lørdag holdt jeg Foredrag i Hveragerda paa 
et vegetarisk Hospital. I Aften skal jeg have 
Spørgetime med en Gruppe unge Teosofer. 
Onsdag Aften skal jeg holde Foredrag i en 
af Reykjaviks Kirker. Torsdag skal der være. 
Afskedsfest for mig. Jeg skal rejse hjem 
Lørdag Formiddag Kl. 10,30. og er vist i 
København ved 16. Tiden. Det har været en 

vidunderlig Tur og den har betydet meget for 
vort Arbejde heroppe. Jeg glæder mig meget 
til Gensynet og Samværet med Dem, Palms 
og Sam. Vil du være sød og hilse dem alle 
sammen, og tag selv min kærligste Hilsen.

                                 Martinus

Vi har også et postkort som Martinus sendte til Tage 
og Sysse Buch.

I Julekosmos 1962 side 64-66 er trykt tre taler som 
blev holdt af Erikur Sigurdsson, pastor Aurelius 
Nielsen og Gretar Fels. De to sidste personer har jeg 
omtalt tidligere i bogen. 

I talerne udtrykkes glæde over at man har lært Mar-
tinus at kende, og taknemmelighed over at have fået 
mulighed for at stifte bekendtskab med hans kosmo-
logi. Man udtrykker også stor glæde over at Marti-
nus vil give sig tid til at rejse til Island og holde 
foredrag. Gretar Fels siger i sin tale, at han var den 
første på Island der opdagede Martinus, og at han 
selv er den eneste der har holdt offentlige foredrag 
på Island om Martinus og hans kosmologi. 

11.13  -  Martinus postkort til Tage og Sysse Buch.  
-  tb
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Martinus var ret utilbøjelig til at acceptere at disse 
taler blev offentliggjort, men indvilligede til sidst 
heri. Årsagen var at Martinus ikke ønsker nogen 
speciel omtale af sig selv som person, da han ønsker 
at alt kun skal dreje sig om hans kosmologi.

11.11 Det overvejes at stille båndoptagelser af 
Martinus foredrag til rådighed for studiekredse, 
november 1962.

Erik Gerner Larsson har erfaret at der er stor interes-
se for at høre båndoptagelser af Martinus foredrag i 
de forskellige studiekredse som Gerner Larsson har 
besøgt i Sverige. Han udsender derfor en skrivelse 
til sagens Venner for at oplyse om et muligt nyt til-
tag af denne art. 

København, den 9. november 1962.

Til sagens interesserede i Island, Norge, Sve-
rige og Danmark.

Under min rejse i Sverige 2. - 20. oktober 
drøftede jeg med vore svenske venner den 

tanke at stille vore mange båndoptagelser 
af Martinus foredrag her på Instituttet til rå-
dighed for grupperne i Skandinavien. Tan-
ken blev overalt mødt med stor interesse og 
velvilje, og man enedes om at foranstalte en 
række forsøg, som efter endt forarbejde her i 
København vil blive sat i gang. Thi sagen er 
ikke så lige til, som mange måske vil mene. 
Normalt vil et båndforedrag udover ca. 20 
minutter trætte tilhøreren. Hertil kommer så, 
at mange af Martinus foredrag er ledsaget af 
symboler, hvad der igen kræver, at den, der 
har ansvaret for gengivelsen, enten besidder 
disse symboler eller låner dem af os.

På den anden side vokser interessen for Mar-
tinus tanker så stærkt overalt, at det vil være 
ganske urimeligt ikke at forsøge dette ekspe-
riment, så når vi gennem dette brev henven-
der os til Dem alle, er det, fordi vi gerne vil 
i kontakt med de af sagens interesserede, der 
allerede har en båndspiller eller, i givet fald, 
kunne tænke sig at leje en til dette formål. 
Vi har gennem de sidste år modtaget mange 
opfordringer til at lade vore stemmer tale på 
denne specielle måde, og vi mener, at der 
her foreligger en mulighed for den enkelte 
til at lade sine egne, personlige venner stifte 
bekendtskab med vort arbejde, som bør for-
søges. Viser det sig, at interessen er tilstræk-
kelig stor, vil vi indspille en række afsnit af 
Martinus foredrag under hans egen person-
lige kontrol, således at det gengivne udtryk-
ker en samlet fremstilling af et givet problem, 
dækkende fra 20 - 30 minutter.

Så snart vi har et nogenlunde klart billede af 
interessen for denne nye form for undervis-
ning fra Instituttet, vil vi starte produktionen 
af bånd, og alle interesserede skal da snarest 
høre fra os. En betingelse må vi dog straks 
stille, og det er den, at enhver modtager af 
disse bånd skriftligt må garantere os, at de 
ikke kopieres uden vor absolutte tilladelse.

Med venlig hilsen

Erik Gerner Larsson

11.14  -  Postkort fra Martinus til Jens og Vera 
Cavling.  -  c
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11.12 Julekosmos 1962.

Gunnar Frederiksen skriver side 14-18  en artikel 
om ”Pengenes illusion”. Han diskuterer det speciel-
le fænomen at man kan få renter af penge.

Mogens Møller skriver side 19-41 en  artikel om 
”Skæbnen og den seksuelle polforvandling” med 
undertitel ”Fra A – til K – menneske”. Artiklen er 
naturligvis baseret på Martinus kosmologi. Mogens 
Møller har i denne artikel indføjet et overordent-
ligt interessant skema der på en meget overskuelig 
måde viser muligheden for forskellige udviklings-
veje fra det rent en-polede menneske til det absolut 
to-polede menneske, hvor alle de forskellige men-
neskekarakterer som vi kalder afvigertyper, træder 
klart frem, og den store sammenhæng forstås. Dette 
skema giver i al sin korthed en fin forståelse af ho-
moseksualitetens placering som en sidevej i denne 
udvikling. Den lige vej i udviklingen går ikke over 
et homoseksuelt stadium.

Denne artikel og det skema der er indføjet, viser at 
det som nogen mennesker tror: - At man nødvendig-
vis skal gennemgå et homoseksuelt udviklingstrin 

for gennem en sådan udvikling at blive kvalificeret 
til at indgå i ”det rigtige menneskerige”- er helt for-
forkert, og har aldrig været Martinus mening.

Civilingeniør Werner Rasmussen skriver i relation 
til Martinus forklaring vedrørende jordklodens ak-
sehældning om en finsk fysiker, professor Arno 
Niini der har en videnskabelig forklaring på fæno-
menet. Artiklen, med titlen ”Jord og Måne” findes 
side 41-45.

Forfatteren N. Jäger, Holland skriver side 45-47 om 
”Åndelig renæssance i Holland” hvor han omtaler 
interessen for Martinus kosmologi i Holland.

Professor I. G. Hannemann skriver på sin klare lo-
giske måde om “Det kosmiske kredsløbs ingredien-
ser”  side 49-56.

Ib Schleicher rapporterer side 57-60 fra den årlige 
esperantokongres der i1962 afholdtes på den Poly-
tekniske læreanstalt i København. Rapporten hed-
der ”Rapport fra esperantokongressen i København 
1962”. Ib Schleicher holdt foredrag om visse sider 
af Martinus kosmologi. Man annoncerede foredra-
get i kongresbogen. Der var en stand på kongressen 
der oplyste om Martinus og hans kosmologi.

11.13 Undervisning i efteråret 1962-63.

I Kontaktbrev nr. 19, den 13. september 1962 findes 
listen over foredrag i september og oktober 1962. 
Martinus, Gerner Larsson  og Mogens Møller hol-
der foredrag i Instituttets sal.
Det ses også, at der er en ny foredragsholder, kom-
munelærer Svend Åge Rossen, som holder et fore-
drag om Martinus kosmologi.
I provinsen og i Sverige holder Mogens Møller 
foredragene. 
I. G. Hannemann holder med mellemrum foredrag 
i Helsingør. 

Per Bruus-Jensen holder ikke foredrag, men helli-
ger sig helt arbejdet med sit ”Korespondancekursus 
i Martinus kosmologi” som nu har fået sin egen af-
deling inden for Sagen, med navnet ”International 
brevskole i Martinus kosmologi”. Hertil er også 
knyttet en ”Informationstjeneste” der har til formål 
at udbrede kendskabet til Martinus kosmologi, og 
som har fire forskellige pjecer til rådighed. En om 

11.15  -  Julekosmos 1962. På forsiden ser vi 
Anna Ørnsholt som fylder 80 år  -  e
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”Objektiv livsopfattelse” skrevet af Ib Schleicher 
og tre om ”Martinus kosmologi – med titlerne: En 
kort introduktion, En kort oversigt og En kort infor-
mation”, udgivet i 1963-64.

Med begyndelsesdato den 10. oktober 1963 opretter 
Johannes Dragsdahl en studiekreds hvor han hver 
torsdag vinteren igennem, gennemgår emner inden 
for Martinus kosmologi. Han har fået lokaler på Ve-
sterbrogade 57, København. Mogens Møller holder 
også med mellemrum foredrag i denne studiekreds.

11.14 Brevveksling mellem Martinus og familierne 
Thorell og Thomsen i forbindelse med at Martinus 
har været på besøg i deres sommerhus på Skagen, 
og i relation til Tom C. Thomsens død, 1963.

Den nærmere forbindelse der opstod mellem Mar-
tinus og Per Thorell, og dermed med Ingeniør Tom 
C. Thomsen gift med Elly, gav anledning til at Mar-
tinus et par gange besøgte dem i deres sommerhus 
”Bakkehuset” i Gl. Skagen når han var på foredrags-
turne i Jylland.
Tom Thomsen og Per Thorell var kompagnoner i et 
grafisk firma, som i det store og hele blev ledet af 
Per Thorell.  Tom C. Thomsen var også meget inte-
resseret i Martinus kosmologi, og var dermed også 
en af Sagens venner. Han skrev i 1956 en lille bog 
”Reinkarnation og Åndsvidenskab” inspireret af 
Martinus kosmologi. 
Tom Thomsen dør i 1963, ret kort tid efter at Mar-
tinus har besøgt dem i Skagen. Lidt af brevvekslin-
gen vises efterfølgende da den giver såvel et godt 
indtryk at forholdet mellem Martinus og disse men-
nesker såvel som Martinus måde at se på døden, og 
trøste de efterladte.

Skagen den 7ende april 1963

Kære Martinus!
Det gjorde ondt at skulle tage afsked med sin 
store Mester og Lærer samt hans kære, hjerte-
varme medarbejdere efter besøget her i Bak-
kehuset forrige lørdag.
Selv om Din nærværelse bragte fornyelse og 
aktivering af det ædleste i os, og selv om ste-
det var aandsforgyldt i dagene efter besøget, 
indtil vor egen tilknytning til de lavere ener-
gier igen besmittede det, kan vi ikke undgaa 
at føle et næsten smerteligt og til tider taare-
fremkaldende savn efter at have haft det gud-
dommelige lys paa saa nært hold.
Med hjertet saaledes svulmende af taknenne-
lighed, fordi vi en kort stund fik lov at tale 
med Dig ansigt til ansigt, sender vi vore kær-
ligste paaskehilsner med forsikringer om, at 
vort hjerte brænder af længsel efter atter at 
kunne samles med vennerne fra den minde-
rige week-end omkring vort lysende midt-
punkt.
De kærligste hilsner
Underskrevet      Elly   Tom   Per

Jeg ved ikke hvor mange der var med Mar-
tinus i Bakkehuset, men Sam Zinglersen var 
med.

11.16  -  Bakkehuset i Skagen.  -  e

11.17  -  Ingeniør Tom Thomsen ved sit staffeli. 
Han var meget glad for at male.  -  pt
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København F. den 21. April 1963.

Kære Per Thorelll

Modtag hermed min varmeste Tak for den 
store Venlighed, som du saa hjerteligt var 
med til at yde os under vort Besøg i Bakke-
huset den 30. Marts. De var sammen med Hr. 
og Fru Thomsen med til at gøre denne Dag, 
og denne vor Tur til Skagen til et uforglem-
meligt minde, der som en lille Sol lyser op 
i mine Minders Land, hver Gang jeg dvæler 
der. Den Gæstfrihed, Forstaaelse og Kærlig-
hed, vi her mødte, varmede vore Hjerter. Og 
det var næsten med Vemod, at vi maatte for-
lade dette lyse og velsignelsesrige Samvær 
i det skønne Hjem med saa megen Kultur, 
Hygge og kærlig Atmosfære.

Jeg vil ogsaa gerne her benytte Lejligheden 
til at sige dig inderlig og hjertelig Tak for 
din store Trofasthed og Kærlighed overfor 
mig, min Mission og vor fælles store Sag i 
Menneskehedens Tjeneste. Det glædede mig 
at læse dine Artikler i psykisk Forum, hvor 
din Sympati for Sagen saa kærligt kommer 
til Udtryk.

Og saa til Slut maa jeg ogsaa af Hjertet sige 
dig Tak for den vidunderlige Kærlighedsgave 
i Form af det smukke Digt og de smukke og 
kærlige Ord, dit Brev indeholdt. Selv om jeg 
er vant til at se meget Lys, fryder og glæder 
det mig meget at nyde det guddommelige Lys, 
Gud herigennem aabenbarer i Digtets geniale 

Ord- og Sætninger. Tak for det, kære Thorell. 
Jeg er meget glad for denne Digtsamling:

Og hermed min kærligste Hilsen og endnu 
engang min inderligste Tak for alt.

Martinus

MARTINUS 
Mariendalsvej 94-96 København F

København F. den 23, Juni 1963.

Kære Elly!

Jeg har alt for sent erfaret, at din kære mand 
og vor sags gode ven er gaaet ind paa det aan-
delige plan. Jeg forstaar at det maa være et 
meget svært savn for dig at komme over, og 
jeg vil her udtrykke min dybeste medfølelse 
med dig. Men det er en stor trøst for os, i hen-
hold til den guddommelige viden, Gud har gi-
vet os, at vide, at vor kære ven nu er paa lysets 
plan. Ingen oplevelse kan være skønnere end 
netop denne, først at have levet et langt liv og 
med sin store uddannelse og kundskaber har 
været til gavn og glæde for menneskene paa 
det fysiske plan og derefter indgaa til lysets 
plan og der i kulminerende overjordisk glæde 
og lykke opleve sit eget lys i renkultur. Dette 
vil igen sige, at føle varmen fra det solskin, 
man her paa jorden fra sit hjerte lod lyse og 
varme over sin næste.

Døden udgør saaledes ikke den mørke skyg-
ge, som menneskene i almindelighed tror. 
Den udgør derimod Guds lysende haand, der 
befordrer væsenet fra mørkets plan til lysets 
plan. Og vi maa takke Guddommen for denne 
vidunderlige livets ordning. Men jeg beder til 
Gud om, at, du maa faa kraft og styrke til at 
komme over savnet af din elskelige mand. 
Det er jo svært at komme over savnet af dem, 
man elsker.

Jer føler trang til endnu engang at sige dig 
inderlig tak for den vidunderlige oplevelse, 
som du og din mand, samt vor kære Thorell 

11.18  -  Martinus sammen med 
Per Thorell og Elly.  -  tb
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skænkede os i jeres smukke hjem paa gam-
mel Skagen. Minderne om denne vil meget 
længe lys op i min erindrings land.
Og hermed beder jeg dig modtage min kær-
ligste hilsen,

Martinus

Per Thorell - Bakkehuset - Gl. Skagen - Ska-
gen.

7ende juli 1963

Kære Martinus!

Tak for Dine kærlige og trøstende mesterord 
til Elly i anledning af Toms bortgang. Dine 
ord er altid ladet med kærlighedskraft og kan 
ikke undgaa at oplyse og varme de sind, hvori 
de finder indpas. Saaledes satte Dine ord om 
sjælen, der efter sin skilsmisse fra det fysiske 
legeme indgaar i sit eget lys, en storladen og 
afklarende tankeproces i gang hos mig, og jeg 
fandt, at alene disse faa sætninger indeholdt 
aandskoncentrat til flere bindstærke afhand-
linger om livets og dødens tilsyneladende 
uløselige gaader.
Som en meget livsnær og forunderlig aktuel 
bekræftelse paa disse herlige ord om sjælens 
kærlighedsskabte lys, der udgør dens bolig i 
aandens verden, skrev min søster fra Austra-
lien blandt andet følgende til trøst for Elly: 
“En af mine venners broder døde for kort tid 
siden af kræft kun enogtredive aar gammel. 
Han var syg nogle maaneder og vidste, at han 
skulle gaa bort, idet han udtæredes mere og 
mere. En dag, da forældrene besøgte ham, 
kom der pludselig et lykkeligt og frigjort 
skær over hans ansigt, og han udbrød: ’Se det 
lys! Det skinner for mig! Jeg gaar lige ind i 
det!’ - Og med et lykkeligt smil forlod han sit 
legeme.”
Er det ikke en direkte bekræftelse af Dine 
sjælsoplysende ord til Elly? Hun græd af 
glæde, da hun havde modtaget og læst bre-
vet fra Dig; men sorgen og angsten for de 
ukendte fremtidsterræner paralyserer hende 
endnu og lader ethvert forsøg paa aandelig 
hjælp uden egentlig og varig virkning. Elly 

har jo det spontane eller sangvinske kunst-
nersind, der i medgang kan præstere det utro-
lige, men i modgang kun ser mørke og under-
gang. I Ellys hjerte rummes dog en sum 
af ægte og hengiven menneskekærlighed, og 
netop denne uforgængelige solkraft har givet 
hende styrke til at staa oprejst under mangen 
en svær skæbnestorm. I en tung prøvelsens 
periode, som vi sammen gennemlevede for 
otte aar siden, fortalte hun en morgen, at Du 
i drømme havde vist Dig ganske tydeligt for 
hende og givet hende dette korte, men gyldne 
raad: “Gør altid det gode!”
Ja, kære Martinus, saaledes hjælper Dit 
gyldne væsen uset og uhørt af fysiske sanser, 
bortsmeltende tvivl og vantro. Hvor mange 
gange har vi ikke med undren og taknemme-
lighed set den jordiske uvisheds taager spre-
des og en livsbetryggende gudsorden komme 
til syne i kraft af det aandslys, der udstrøm-
mer fra Dig selv og den herlige aabenbaring 
af evige sandheder, Du er talsmand for. Efter 
at have læst Din kongelige bøn eller samtale 
med Faderen, der danner afslutning paa Li-
vets Bog, føles det næsten profant at benytte 
tiltaleformen “Du” til denne bøns ophav. Som 
om man var ren og værdig nok til at træde ind 
i blot afglansen fra en saadan aandssol. Den 
eneste tanke, der kan give adkomst dertil, er 
den, at hele menneskeheden een gang for alle 
har faaet autorisation til anvendelse af form-
len “Du, som er i himlen” ved henvendelse til 
Kongernes Konge.
Med kongeligt udsyn har Du skrevet, at saa 
længe der findes en blomst kan erindringen 
om en højere verden ikke dø. I samme aand 
kan det siges, at saa længe der findes blot et 
eksemplar af denne Din kongelige bøn, der 
som et lysende “Det er fuldbragt” kroner 
Livets Bog, kan tvivlen om et evigt forsyns 
virkelighed samt om Dit eget væsens og Din 
missions storhed og universalitet ikke faa 
bugt med livskraften i den verdensimpuls, for 
hvilken Du er sendt til menneskeheden som 
gesandt.
Jeg skylder endnu at sige tak for det kærli-
ge brev med indlagte farve portræt, som jeg 
modtog for mere end et par maaneder siden. 
Ligeledes maa jeg paa Toms og Ellys vegne 
sige tak for brevet og billedet til dem. Tom 
modtog brevet medens han laa paa hospitalet 
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i Frederikshavn, og det var, som om han netop 
skulle have denne sjælestyrkende hilsen med, 
naar han en maaned senere maatte forlade os. 
Hans afsked med denne verden blev meget 
smuk og uden dramatik, idet han Kristi Him-
melfartsdags aften lagde sig til ro og sagde til 
Elly, at han nu ville lægge sig til at sove, og at 
han følte sig meget bedre. Den følgende mor-
gen fandt Elly hans livløse legeme i samme 
stilling i sengen. Jeg var paa dette tidspunkt 
i København for at tilse trykkeriet, og Elly 
var saaledes helt alene i det store hus. Det 
pludselige møde med døden har da ogsaa gi-
vet hende et chok, der endnu ikke har fortaget 
sig, og som i virkeligheden gør hende uimod-
tagelig for al anden trøst end den, der ligger i 
en kærlig og forstaaende pleje.
En lokal skæbneimpuls af en for Elly og mig 
eller vor tilværelse her helt omkalfatrende ka-
rakter har ikke alene haft dette dødsfald, men 
ogsaa begivenheder før og efter, som udløs-
ningsmomenter, og efter at jeg i nogle aar har 
haft rig lejlighed til her i stilheden at fordybe 
mig i aandelige studier, lyder nu kaldet til 
mere aktivitet og kontakt udadtil. Med smer-
te maa vi saaledes sikkert forlade huset her, 
hvor Dit uforglemmelige besøg havde vakt 
forhaabning om mange efterfølgende timer i 
personligt samvær med en elsket Mester. Vi 
agter dog blandt andet for trykkeriets skyld 
at søge over i hovedstadens nærhed, og om 
det er indflettet i vort skæbnemønster, skulle 
vi da faa lejlighed til at se Dig og følge Din 
aandsforløsende mundtlige belæring i kom-
mende vintre. I alle tilfælde maa vi indordne 
os under livets lov og rytme og følge den sjæ-
lelige frigørelsens vej, som du saa mesterligt 
har udstukket for saavel den enkelte som for 
hele menneskeslægten.
Baaret af en ny skæbnebølge stævner vi da 
fremad over livsoceanet med Dine kærlige og 
vejledende ords lys i vort indre og med to-
nerne fra Newmans dejlige, sorgfødte salme 
brusende i vort hjerte:

Led, blide lys, i verden mørk og trang, 
led Du mig frem!
Dybsort er natten, vejen hjem er lang – 
led Du mig frem!
Lys for min fod, min tanke stiler ej 
mod fjerne maal; et trin er nok for mig.

Ej altid var min bøn til Dig, at Du 
mig ledte frem.
Jeg ville vælge selv min vej; men nu – 
led Du mig frem!
Til verdslig lyst og stolthed stod min lid. 
Du saa det alt - aah, glem den svundne tid!

Aldrig Din kraft mig svigted’, og den end 
mig leder frem
over mit mørkes dynd og hvirvler hen 
mod lysets hjem;
indtil i himmelsk morgenglans jeg ser 
de kæres smil, som jeg har mistet her.

Vore kærligste hilsner og tak for det lys, Du, 
kære Martinus, har tændt i vort hjerte!

Din hengivne     Per Thorell

MARTINUS 
Mariendalavej 94-96 København F

Mandag den 9. September 1963.

Kære Per og Elly!

Modtag hermed min inderligste og hjertelig-
ste tak for jeres kærlige opmærksomhed i an-
ledning af min fødselsdag. Jeg er meget glad 
for det dejlige maleri. Det udtrykker netop et 
af de motiver, som jeg holder saa meget af. 
Og jeg har ogsaa funden en god plads til det, 
saa jeg har det for øje hver dag. Jeg vil ogsaa 
gerne her sige inderligt tak for det meget kær-
lige brev af 7. Juli, jeg fik fra dig, kære Per, 
og som også indeholdt en kærlig hilsen fra 
Elly, som jeg også her gerne vil sige inder-
lig tak for. Jeg blev meget rørt over al den 
kærlighed, tillid og trofasthed, som dette brev 
gav udtryk for.
Jeg er meget ked af, at jeg ikke har kunnet få 
skrevet til jer noget før, og jeg beder jer derfor 
meget undskylde mig. Men jeg har saa meget 
arbejde, dels med bogen over mine symbo-
ler, dels med samtaler med deprimerede eller 
ulykkelige mennesker og dels med besvarelse 
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af de mange breve, jeg modtager. Denne me-
gen beskæftigelse og optagethed bringer må-
neder og år til ligesom at fare forbi med stærk 
fart, saa det kan somme tider knibe for mig at 
følge med. Begivenheder, jeg synes forekom 
sidste år, viser sig ofte at være foregået for 
en to tre år siden. Breve, jeg synes jeg lige 
har fået, er ofte en månedstid gammel. Når 
man hele sit liv har været fuldt optaget af de 
evige fakta, det evige liv, er det ligesom at 
måneder og år synes at blive mere og mere 
mikroskopiske for en. Og hvad er vel også 
måneder, år og tidsaldre i et vågent, dagsbe-
vidst evighedsperspektiv andet end flygtende 
Øjeblikke? - Jo mere man bliver bevidst i de 
store, kosmiske fakta og dermed sin egen 
udødelighed, desto mindre synes de tids- og 
rumdimensionelle fakta, der før syntes så sto-
re og uovervindelige, at blive. Og med denne 
synsændring bliver væsenet til ”Mennesket i 
Guds billede efter hans lignelse”. 
Jeg forstår på dit brev, kære Per, at Toms 
overgang til lysets verden vil ændre din og 
Ellys skæbne. Jeg forstår, at det må være trist 
for jer, hvis det vil blive nødvendigt for jer 
at skulle forlade det smukke og dejlige hus 
derude i den dejlige natur med klitter og ma-
rehalm og havets sang. Det var et uforglem-
meligt kærligt og lysende minde, jeg fik un-
der mit besøg hos jer i Bakkehuset. Jeg håber 
virkeligt, at i får lov til at beholde det. Hvis 
i kommer her over i hovedstadens nærhed at 
bo, glæder jeg mig meget til, dejlige samvær, 
vi muligvis da kan få. Hvordan jeres skæbne-
mønster her vil forme sig, så vær sikker på, 
at det er et led i Guds plan med jer, en plan, 
der absolut vil bringe jer hundrede procent 
velsignelse.
Med hensyn til vor kære Tom, da er han nu 
sikkert i lysets riger. Og herfra kan han også 
være med til at gøre det godt for jer, være en 
slags skytsengel. Han vil sikkert være i vis-
dommens paradis hvor skabelsesintellektua-
liteten har sit hjemsted. Her er alt, ligesom 
i de øvrige himmelske centre eller paradise, 
strålende lys og glæde.
Idet jeg håber og beder til, at Guds ånd og 
velsignelse må være over jer i jeres vanske-
lige tid, beder jeg jer modtage min kærligste 
hilsen og endnu engang tak for al jeres kær-
lighed.

Martinus

I sidste øjeblik erfarer jeg adresseforandrin-
gen. Bor du og Elly ikke mere på Skagen?

Skagen,  julen 1963

Kære Martinus!

Ikke uden en noget paradoksal fornemmelse 
og en ganske speciel følelse af lidenhed sæt-
ter man sig til at skrive en solhvervshilsen til 
selve det kosmiske kredsløbs solhvervsbebu-
der. Alligevel vil jeg benytte det altid højtids-
fyldte vendepunkt til at bekræfte min kærlige 
indstilling til Dit store virke. Tak for det før-
ste bind af symbolbogen, som jeg for kort tid 
siden har modtaget, og som paa en gang er 
bekræftende, tankeforløsende og forjættende. 
Hvilken gave til kommende slægter! Det skal 
være mit store jule- og nytårsønske, at Du 
maa faa styrke og arbejdsfred til færdiggø-
relse af dette vigtige værk.
Elly og jeg har i det forløbne halvaar været 
adskillige gange i København og har haft i 
tankerne at tage ud for at se instituttet paa 
Mariendalsvej samt muligvis faa lov til at 
hilse paa Dig. Mange opgaver i forbindelse 
med Toms død har imidlertid lagt beslag paa 
tid og kræfter - for ikke at tale om den betæn-
kelighed jeg altid nærer ved at lægge beslag 
paa Din i sandhed kostbare tid.
Det gaar meget bedre med Elly nu. Som Du 
sikkert har hørt, købte hun et rart lille hus i 
Hørsholm, som hun imidlertid kom frygteligt 
i klemme med, da det viste sig umuligt at af-
sætte huset her paa Skagen til en acceptabel 
pris. For nylig er det lykkedes os at videre-
sælge Hørsholmhuset, og vi bliver saa indtil 
videre her i Bakkehuset, hvor Elly er glad for 
at være, og hvor Du og Dine medarbejdere 
er hjerteligt velkomne, naar vejen falder ad 
disse kanter til.
Elly og jeg hørte det første af Gerner Lars-
sons foredrag i institutionen Psykisk Oplys-
ning. Jeg havde indtryk af at det var et lydhørt 
publikum, og foredraget var holdt i en uhøjti-
delig, fortroligt konverserende form, der paa 
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en egen varm maade stimulerede følelsen af 
broderskab og fællesskab i arbejdet for de 
nye verdensideers gennembrud. Desværre 
har synkronikken været saa daarlig, at dette 
foredrag er det eneste, vi har haft mulighed 
for at overvære i første vinterhalvaar; men da 
vi paa grund af trykkeriet jævnlig maa rejse 
til København, kan det nye aar jo byde paa 
flere kontaktmuligheder, hvad jeg inderligt 
haaber.

Samtidig med at jeg takker for Dit kærlige og 
bekræftende brev til os af 9ende september 
- et brev som naturligvis er et varigt klenodie 
for os - vil jeg meget gerne understrege, at 
naar jeg ikke direkte har svaret paa det før, 
er det først og fremmest af respekt for Din 
haardt beslaglagte tid. Du skal heller ikke 
føle dig forpligtet til at svare personligt 
paa nærværende julehilsen, der først og 
fremmest er udtryk for vor taknemmelighed 
og beundring for Dit store livsværk samt 
naturligvis hengivenhedsfølelse for Dit 
kærlige, lyse væsen.
Tak for den kosmiske horisont, Du har for-
lenet os med! Tak for det indhold og den 
mening, Du har givet vort liv! Tak for det nu 
udrindende aar og for Dit uforglemmelige be-
søg i Bakkehuset! Velkommen igen! Glæde-
lig jul og glædeligt nytaar ønker vi Dig, vor 
store Mester og Vejleder. Samtidig sender vi 
de kærligste jule- og nytårsønsker til Dine 
medarbejdere paa instituttet samt vennerne 
der var med heroppe hin minderige lørdag i 
marts.

Dine hengivne lærlinge

Elly og Per

Vi ser her i denne brevveksling at Per Thorell ser 
meget op til Martinus, nærmest er tilbedende og 
sætter ham på et nærmest guddommeligt niveau. Vi 
ser hvordan Martinus håndterer denne situation på 
en meget kærlig og beskeden måde. Reelt var Mar-
tinus ikke så glad for at nogle mennesker så ham i 
det lys som Per Thorell her giver udtryk for. Marti-
nus så som bekendt sådan på det, at han blot var lidt 
længere fremme i sin udvikling end menneskene på 
jorden er det i øjeblikket. Han siger imidlertid at ef-
ter en række inkarnationer vil alle mennesker nå til 

samme udvikling som han selv. Han føler sig derfor 
ikke som noget særligt i den forstand som Per Tho-
rell opfatter det.

11.15 Første bind af ”Det evige Verdensbillede” 
udkommer, 1963.

I slutningen af 1963 udgiver Martinus det første bind 
af  ”Det evige Verdensbillede” som er navnet på det 
store symbolværk Martinus er i gang med at udgive. 
Det består af symboltegninger med omfattende vej-
ledende forklaringer. Første bind indeholder symbol 
nr. 1 til 16. Det første oplag er på 2000 eksemplarer, 
hvoraf de første 500 udsendes som nummererede 
eksemplarer signeret af Martinus selv. De første 500 
eksemplarer var allerede ved at være solgt i slutnin-
gen af 1963. 

11.19 - 11.20 - 11.21  -  Det evige verdensbillede. 
Omslaget, hvidt med guldtryk ses øverst. 

Titelsiden og den foregående side med nummere-
ringen (her 79) samt Martinus signatur 

ses derunder.  -  e



20

11. Afsnit. Side 20
En periode med jævn og rolig udvikling. Årene 1961 til 1970.

11.16 Kosmos Ferieby, 1963.

Som tidligere beskrevet, er et stort antal sommer-
husgrunde solgt til Sagens venner. De fleste af de 
ubebyggede grunde er nu ved at være bebygget. I 
forbindelse med udstykningen blev der oprettet en 
grundejerforening som ejer nogle fællesarealer og 
en restaurationsbygning med vegetarisk restaurant. 
Grundejerforeningen ønsker nu at sælge restaurati-
onsbygningen til Sagen igen. Salget sker i efteråret 
1963. Kontaktbrev nr. 26 1963.

I 1963 har Sam Zinglersen finansieret opførelsen af 
et ungdomshus og et hobbyværksted m. m. for ferie-
byens børn. Den nye bygning er placeret på arealet 
bag garageanlægget. Julekosmos 1963 side 21.

Ved udgangen af 1963 består feriebyen af 85 pri-
vatejede bungalows sammenholdt i en ejerforening, 
2 pavilloner med i alt 27 lejligheder og 6 værelser. 
”Svenskehuset” med 6 lejligheder og 6 værelser. 
Annekset (den gamle foredragssal) med 14 værel-
ser. Herudover administrationsbygningen Villa Ro-
senberg, foredragssalen med bibliotek og læsestuer 
(møderum) samt Ungdomshuset med hobbyværk-
sted m. m. Endvidere garagekompleks, købmands-
handel og keramisk værksted. Julekosmos 1963 
side 21.

11.22  -  Mogens Møller foran foredragssalen.  -  tb

11.23  -  Fra venstre ses Sysse Buch, 
Mogens Møller, Ray Hopkins fra Florida, 

Vibeke Møller og Inge Sørensen.  -  tb

11.24  -  Martinus 1964.  -  tb
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11.25  -  Garden party i Villa Rosenberg.  -  tb

11.27  -  Martinus fotograferer sine gæster.  -  tb

11.26  -  Martinus og Doris Worchester ved Villa 
Rosenberg. Doris Worchester var esperantolærer 

ved Oomoto-bevægelsen i Japan.  -  tb

11.28  -  Martinus tager afsked med sine gæster på 
vejen udenfor Villa Rosenberg.  -  tb
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11.17 Julekosmos 1963.

Kommunelærer Sv. Å. Rossen skriver om ”Jeg’et i 
Martinus analyser”. Side 22 til 25.

J. G. Hannemann skriver om ”Egoisme og kærlig-
hed” side 26 – 34.

Tage Buch skriver side 35-37 et lille indlæg med 
titlen ”To elever”. Heri omtaler han to kvinder som 
har været gæster og studerende i nogle uger i Kos-
mos Ferieby sommeren 1963.
Den ene er miss. Rachael Hopkins fra Florida i USA 
som stiftede bekendtskab med Martinus kosmologi 

11.29  -  Tage Buch med ryggen til taler med 
Gunnar Hedfors, direktør i Tändstikbolaget,

Jönköbing.  -  tb

11.30  -  Købmandsforretningen i feriebyen, der 
senere er blevet nedlagt og omdannet til recepti-

onslokaler.  -  tb

11.31  -  Pensionatsbygningen der senere er om-
dannet til vegetarrestaurant.  -  tb

11.32  -  Arealet foran solariebygningen som ses til 
højre.  -  tb

11.33  -  Julekosmos 1963. 
Forsiden viser nedgangen til kælderetagen på 

Instituttet på Mariendalsvej.  -  e
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i 1960. Hun har været behjælpelig med korrektur-
læsning ved oversættelse af Martinus bøger til en-
gelsk. Da Viggo Jahn, som havde varetaget salg og 
formidling af Contact-Letters i USA, rejste tilbage 
til Danmark, overtog hun også dette arbejde. Side 
38 kan læses en julehilsen fra hende.
Den anden er mrs. Doris Worchester som er tilknyt-
tet bevægelsen ”Oomoto” i Japan. Hun har stiftet 
bekendtskab med Martinus kosmologi gennem hen-
des store interesse for esperanto. Hun har gennem 
sit ophold i Kosmos Ferieby fået bekræftet værdien 
af det Martinus står for.

Mogens Møller som er meget kunstinteresseret skri-
ver side 39-52 en artikel med titlen ”Kunstens plads 
i livskunstens tjeneste”.

Nils Kalén skriver side 53-59 om ”Utviklingens 
lag”.

Johannes Dragsdahl skriver side 60-66 en artikel 
”Carl Gustav Jungs psykologi set fra et åndsviden-
skabeligt synspunkt”, hvor han på interessant vis 
fremhæver synspunkter hos Jung der peger hen til 
Martinus kosmologi.

Kommunelærer Gunnar Frederiksen skriver side 67-
74 ”Tanker om verdensfreden”, hvor han behandler 
aktuelle situationer.

Civilingeniør Aage Hvolby: ”Det dræbende og det 
livgivende princip i vor ernæring” med undertitel 
”Identifikation af A- og B-livsenheder”. 
I denne artikel undersøger Hvolby, som har en 
biokemisk baggrund, hvordan man skal forstå det 
Martinus kalder A- og B-livsenheder. Han viser, at 
det Martinus siger, er fuldt forståeligt set fra et vi-
denskabeligt grundlag. Denne iagttagelse er meget 
interessant henset til at Martinus aldrig har fået un-
dervisning hverken i kemi, biokemi eller fysiologi.
Artiklen skulle have været med i Julekosmos 1963, 
men af pladsmangel er den trykt i Kontaktbrevene 
nr. 2 – 3 – 4, 1964.

11.18 Mogens Møller fylder 50 år den 12. marts 
1964.

I anledning af Mogens Møllers nær forestående run-
de fødselsdag sender Erik Gerner Larsson et brev til 
Sagens venner hvori han oplyser at Der vil blive ud-

givet en bog med nogle af Mogens Møllers artikler. 
Den vil blive udgivet på fødselsdagen og kan be-
stilles af interesserede til levering netop på Mogens 
Møllers fødselsdag.

MARTINUS INSTITUT 
Mariendalsvej 94 - 96 
København F. 

København, d.27-2-64.

Kære læser!

Mogens Møller fylder 5o år den 12.marts! 
Naturligvis vil vi alle benytte lejligheden til 
på denne dag at sige ham tak for en strålen-
de indsats i sagens tjeneste! Det er allerede 
længe siden, vi bad Mogens Møller selv give 
udtryk for, på hvilken måde vi kunne glæde 
ham mest, og resultatet af denne samtale 
vil foreligge på selve festdagen, nemlig en 
meget smuk bog med en række af ham selv 
udvalgte artikler. Mogens Møller har givet 
sin bog navnet: KOSMISKE REJSENDE, 
og den vil altså, såfremt intet teknisk uheld 
indtræffer, kunne være Dem i hænde samme 
dag, Mogens Møller træder ind i “de voksnes 
rækker”! - om De altså ønsker at være med til 
at fejre ham!
Det ville ikke have været i overensstemmelse 
med Mogens Møllers kunstneriske smag, om 
vi blot udgav denne bog på vanlig vis. Vi har 
med andre ord gjort, hvad der står i vor magt 
for at skabe noget ekstraordinært. Både bind, 
papir og tryk er valgt med omhu, og bogen 
indledes med et smukt forord af Martinus, der 
her bringer Mogens Møller en stærkt person-
lig præget tak for den betydning for hans ar-
bejde, Mogens Møller har haft gennem man-
ge år. Alle ved vi jo, at Mogens Møllers liv 
ikke har været noget let liv, for det er ikke let 
at rejse uge efter uge, måned efter måned og 
tilbringe sin tid både med at holde foredrag, 
hjælpe enkeltmennesker i deres personlige 
vanskeligheder, sidde ved dødslejer og trø-
ste samt fuldbyrde begravelser. Føjer man så 
hertil den lange række af strålende artikler fra 
Mogens Møllers hånd, som vi alle har nydt 
godt af, kan man med sandhed sige, at vi her 
står overfor en åndelig indsats, en naturlig of-
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fervilje og et talent, som det virkelig er værd 
at erindre.
Mogens og Vibeke Møllers indsats i sagens 
liv under dens vanskeligste periode har sat 
dybe spor, og jeg føler mig overbevist om, at 
vi er mange, der på denne dag ønsker at sige 
Mogens Møller tak for en strålende indsats! 
Bogens pris er kr. 20,00, som vi beder Dem 
indsende på vedlagte girokort. Vi beder Dem 
svare omgående, således at vi, såfremt det 
er os muligt, kan sørge for, at De har denne 
meget smukke bog i hænde torsdag den 12. 
marts!

Med en hjertelig hilsen fra 
Deres hengivne

Erik Gerner Larsson

Martinus forord til bogen vises efterfølgende, idet 
det viser Martinus taknemmelighed for Mogens 
Møllers indsats i Sagens tjeneste.

Forord

For mange år tilbage fandt Mogens Møller en 
dag i en bogkasse en lille blå bog, hvis ind-
hold han følte nærmere trang til at beskæftige 
sig med. Bogen hed »MARTINUS« og var 
skrevet af en forfatter ved navn Erik Gerner 
Larsson. Mogens Møller havde hverken hørt 
navnet Martinus eller Gerner Larsson nævnt 
noget steds, men noget i det, han ved en ha-
stig gennembladning havde læst, bevirkede, 
at han følte sig stærkt tilskyndet til at købe 
bogen. Til sin store glæde oplevede han, der 
netop på det tidspunkt befandt sig i en ån-
delig krise, at denne lille bogs indhold ikke 
alene inspirerede ham selv, men at også hans 
hustru, Vibeke Møller, følte sig meget stærkt 
tiltrukket af bogens indhold. Denne interesse 
førte til en total forandring af disse to kær-
lige menneskers skæbne. De ønskede nemlig 
at stifte nærmere bekendtskab med den mis-
sion og sag, som bogen gav udtryk for, og 
inden længe opsøgte de Gerner Larsson og 
fik en samtale med ham. Denne samtale førte 
til mange efterfølgende, og snart var både 
Mogens og Vibeke Møller i fuld gang med 

for alvor at studere mit verdensbillede under 
Gerner Larssons ledelse.
At Mogens Møllers dristigste forventninger 
blev indfriet, ved De alle, for nu, hvor han 
runder sit livs 50 år, har han allerede i mange 
år været en kendt og elsket lærer i Kosmologi 
både her i Danmark såvel som i Sverige. Tu-
sinder af mennesker har lyttet til hans inspi-
rerende foredrag og glædet sig over hans altid 
levende og inspirerende artikler og mange er 
de, der gennem hans store indsats i min mis-
sions tjeneste, har fundet det åndelige ståsted, 
de så brændende søgte.
Sammen med Gerner Larsson faldt det i Mo-
gens Møllers lod at udføre pionerens gerning. 
At dette ikke altid har været let, ved enhver 
som kender blot det mindste til mit arbejde. 
Et uendeligt antal ofte meget trættende rej-
ser ligger allerede bag Mogens Møller, men 
intet besvær, af hvad art nævnes kan, har 
nogen sinde kunnet ændre den indre sjæle-
lige harmoni, som er et så udpræget træk i 
hans karakter. Det er aldrig nogen »dans på 
roser« at ofre sig for en åndelig mission det 
har Mogens Møller i rigt mål måttet opleve, 
men takket være sig trofaste hustru, der i alle 
livets forhold har stået ved hans side, har han 
overvundet enhver vanskelighed og ved sin 
stilfærdige væremåde og altid milde væsen 
vundet sig et utal af venner inden for mit ar-
bejde Det er mit håb, at han endnu i mangfol-
dige år må kunne fortsætte sin gerning i min 
sags tjeneste og med sine rige evner bidrage 
til at sprede det kosmiske lys, det faldt i min 
lod at bringe menneskeheden. Med dette håb 
i mine tanker bringer jeg ham i dagens an-
ledning mine kærligste lykønskninger. Måtte 
Gud også i fremtiden velsigne hans rige ger-
ning og det hjem, disse to elskelige menne-
sker har skabt både for dem selv og deres to 
søde døtre.

MARTINUS

København i marts 1964.

Mogens Møllers indledningsafsnit i bogen.

Indledning
Artiklerne i denne bog er udvalgt blandt de 
artikler, jeg i de sidste tyve år har skrevet 



25

11. Afsnit. Side 25
En periode med jævn og rolig udvikling. Årene 1961 til 1970.

først til månedsskriftet »Kosmos« og senere 
til kontaktbrevene, som udgives af Martinus 
Institut. Ved valget af netop disse artikler har 
jeg søgt at give så alsidigt et billede som mu-
ligt af, hvad jeg i disse år har beskæftiget mig 
med, med hovedvægten lagt på den »kosmi-
ske kemi«. Når jeg har givet dette lille udvalg 
af artikler titlen »kosmiske rejsende«, har det 
hverken noget med astronauter, rumskibe el-
ler »flyvende tallerkener« at gøre, men står 
som udtryk for den opfattelse, at vi alle er på 
vej mod en rejses mål: »Det rigtige menne-
skerige« og »kosmisk bevidsthed«, et mål, 
der igen vil blive startpunkt for videre udvik-
ling og forvandling.
De forskellige citater, der findes i artiklerne 
kan sammenlignes med de motiver, der sæt-
ter en malers fantasi i gang. Han ser ting, der 
afsløres for ham af lysets vibrationer, og om-
sætter det i sin egen bevidstheds sprog. Cita-
terne er udtryk for en sådan påvirkning af mit 
sind fra mange sider, men bag disse mange er 
een stor inspirationskilde, lige som malerens 
væsentligste kilde til oplevelse er lyset. For 
mig har det lys, hvori jeg lidt efter lidt kom 
til at se alle ting, været Martinus kosmologi, 
og jeg føler trang til her at rette min hjerte-
ligste tak til Martinus for den inspiration og 
det eksempel, hans arbejde, hans skrifter og 
foredrag og ikke mindst hans væremåde har 
været og stadig er for mig. Kan mine artikler 
være medvirkende til, at flere læsere søger til 
selve kilden, synes jeg, at jeg har opnået no-
get.
Pascal skrev om resultatet af sin læsning af 
Montaigne: »Det er ikke i Montaigne, men i 
mig selv, at jeg finder alt, hvad jeg får ud af 
ham«.
Det er jo også i os selv, vi finder, hvad vi kan 
have ud af at læse ”Livets Bog” af Martinus. 
Det er endnu kun lidt, jeg har fundet, på grund 
af min egen bevidstheds begrænsning. Men 
det, jeg har fundet, har givet mig et fast punkt 
i livet og håb om i fremtiden stadig at finde 
mere, netop fordi Martinus klart viser, at kil-
den ikke er ham, men den Guddom, hvori vi 
lever, røres og er.

Mogens Møller 

København i januar 1964.

11.34  -  Mogens Møllers bog 
“Kosmiske rejsende”.   -  e

11.35  -  Mogens Møller var en dygtig tegner og 
maler ved siden af at han var en meget dygtig 

foredragsholder.
Han sendte hvert år et håndtegnet julekort til sin 

store vennekreds. 
Kortene blev mangfoldiggjort på Instituttet.

Familien Møller boede i Århus. Møller har her teg-
net sin udsigt over Århus fra sit vindue. En del af 

hans julekort fra 1951.  -  e
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11.19 Paul Vermehren dør den 2. maj 1964.

Fra begyndelsen af året 1964 indeholdt Kontaktbre-
vene hver en lille tegning (indtegnet i en cirkel) samt 
et par vers, tegnet og skrevet af Paul Vermehren. De 
var ikke signerede da han ikke ønskede at nogen 
skulle vide at det var ham der tegnede og skrev. Alle 
billeder og tekst havde direkte relation til Martinus 
lære. Vermehren var meget alsidig kunstnerisk. Han 
var operasanger ved Det kgl. Teater, tegner (for-
trinsvis som karikaturtegner, og særlig af scenens 
kunstnere), komponist, hvor han særlig kompone-
rede kabaretviser, og skrev også i mange tilfælde 
selv teksten (fik i 1933 B. T. s ”Gyldne spore”), mu-
sikanmelder ved B. T., specielt som opera-kritiker. 
Til slut kan nævnes at han også var digter. Han var 
et virkeligt multitalent.

Paul Vermehren dør den 2. maj 1964. Forinden har 
han netop afleveret en stak tegninger med tilhørende 
digte til Gerner Larsson, således at Kontaktbrevene 
det første år, fortsat kan indeholde hans tegninger 
og digte.
Erik Gerner Larsson skriver en nekrolog i Kontakt-
brev nr. 10, 13. maj 1964. 

11.36  -  Mogens Møllers julekort fra 1955.  -  e

11.37  -  Mogens Møllers julekort fra 1957.
Familien flyttede i en periode hver sommer til 

Feriebyen i Klint hvor de også deltog i det rutine-
mæssige arbejde med administrationen, samtidig 
med at Mogens Møller også holdt foredrag.  -  e

11.38  -  Bogen med Paul Vermehrens 
tegninger og digte som blev trykt i 1964 

på forlaget Kosmos.  -  e
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Vermehren var endnu ikke blevet 60 år da han døde. 
Han var gift med Jesta Vermehren, en datter af film-
skuespillerinden Asta Nielsen.
Tegninger og digte fremstillet til Kontaktbrevene 
blev samme år (1964) udgivet i bogform på forlaget 
Kosmos, 55 sider, med forord af Erik Gerner Lars-
son. 
Bogen fik titlen ”Tegn cirkler i sandet”. Den blev 
genudgivet i 1996 på Forlaget Nordisk Impuls med 

forord af Per Bruus-Jensen og med samme titel, 
men med undertitlen ”En samling kosmiske glimt 
i dråbeform.

11.39  -  Bogen der blev trykt i 1996 
på forlaget Nordisk Impuls.  -  e

11.40 - 11.41 - 11.42  -  Tre af Paul Vermehrens 
kombinerede digte og tegninger. 

Tegningerne er alle udformet i en cirkel.
De tre viste er karakteristiske for hans arbejder, 

og kan nok give anledning til eftertanke 
ligesom alle de andre han har skrevet.  -  e
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11.20 Per Bruus-Jensen holder 3 foredrag over 
emnet: ”Åndsforskning og materieforskning”, 
1964.

Den 25/5, 8/6 og 22/6 1964 afholder Per Bruus-
Jensen en kursusrække på tre kurser over det meget 
specielle emne: ”Åndsforskning og materieforsk-
ning”. Kurset afholdes på Instituttet. Kontaktbrev 
nr. 10, 1964.

11.21 Kosmos Ferieby 1964.

Feriebyen har nu bestået i 30 år, og takket være ga-
ver fra Sagens danske og svenske venner, har der 
været penge til at udbygge pensionatet med en glas-
veranda, samt forbedre mange af de indendørs in-
stallationer.
Erik Gerner Larsson skriver om dette i sin artikel 
”Kosmos Ferieby 1934-1964” i Julekosmos 1964 
side 35-37.

Martinus vil i sæsonen holde et ugentligt foredrag i 
Kosmos Ferieby, og der vil hver dag være kursus og 
spørgetime med Gerner Larsson  og Mogens Møl-
ler.

Omkring 1. juni skriver Holbæk Amts Venstreblad 
en artikel i anledningen af 30-årsdagen for Kosmos 
Feriebys tilblivelse. I artiklen ses et billede af den 
nye foredragssal. 
Den 17. august 1964 skriver Holbæk Amts Venstre-
blad igen en artikel om Feriebyen hvor de omtaler 
de gaver der er kommet fra Sverige, og som har gi-
vet mulighed for en del forbedringer i Feriebyen. 
Artiklen viser et billede af den nye overdækkede 
terrasse. 

11.22 Forskellige oplysninger vedrørende aktivite-
ter og udkomne bøger og lydbånd, 1964.

I Kontaktbrev nr. 22, 29. oktober 1964 fortælles det 
at Martinus nu har færdigskrevet Det evige verdens-
billede bind II. Bogen er ved at være klar til salg. 
Den indeholder symbolerne nr. 17 til 26 med ud-
dybende forklaringer til hvert symbol.

På grund af mange forespørgsler vedrørende Paul 
Vermehrens vers og tegninger, har man besluttet 

at udgive disse samlet i en bog. Med hjælp fra en 
af Sagens gode venner bogtrykker Helge Behrendt 
som har udført forarbejdet, kan Sagens eget tryk-
keri på Mariendalsvej trykke og udgive bogen. Som 
tidligere nævnt får den titlen ”Tegn cirkler i sandet”, 
en antydning af, at alle tegninger er udført i en cir-
kel. Ligeledes fra Kontaktbrev 22, 1964. Vist på 
foregående side.

Hele efteråret har Erik Gerner Larsson, i lighed med 
tidligere år, holdt foredrag i Studenterforeningens 
sal på H. C. Andersens Boulevard 6. Dette har været 
nødvendigt at leje sig ind i disse lokaler på grund af 
pladsmangel på Instituttet. 
Sv. Åge Rossen og Mogens Møller holder kurser på 
Instituttet, og Mogens Møller holder som sædvan-
ligt foredrag i provinsen.

Man tilbyder nu 18 forskellige foredrag af Erik Ger-
ner Larsson, optaget på bånd. De stilles til rådighed 
for studiekredse som kan købe dem for 20 – 25 kr. 
pr bånd. Studiekredse kan nu også købe lysbilledse-
rier med Martinus symboler. Kontaktbrev nr. 24, 26. 
november 1964.

Mogens Møller oplyser at han er flyttet fra Århus til 
Griffenfeldsgade 29 3. sal, København N. 

11.23 Julekosmos 1964.

I.G. Hannemann skriver side 9 - 18 + 37 om ”Selv-
opholdelsesdriften” hvor han belyser de forskellige 
facetter af denne menneskelige drivkraft.

Erik Gerner Larsson skriver side 19-25 artiklen: 
”Vor udvikling – et kosmisk drama i tre akter”.

Mogens Møller skriver side 28-34 om Martinus 
symbol nr. 2 ”Intolerance”

Ib Schleicher meddeler på side 38 at Instituttets 
esperantoafdeling havde en stand på esperantokon-
gressen i Haag i Holland. I kongressen deltog 2.500 
mennesker fra 50 lande.

Per Bruus-Jensen skriver side 39-43 om ”Religion, 
naturvidenskab og åndsvidenskab – En kosmisk 
forårsbebuder”.
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Ib Schleicher skriver om ”Livsopfattelse og viden-
skab” side 44-47.

Gunnar Frederiksen skriver side 47-50 artiklen: ”I 
paddehattens brændpunkt” om krigens rædsler. 

11.24 Per Bruus-Jensen: ”Det levende væsen og 
livets oplevelse”, 1964

Per Bruus-Jensen har i slutningen af 1964 udgivet 
en lille bog på 39 sider med titlen ”Det levende væ-
sen og livets oplevelse”. Per Thorell anmelder den 
i Psykisk Forum, og anmeldelsen optrykkes i Kon-
taktbrev nr. 1, 14. januar 1965. Også ”Lysbringe-
ren” der er et andet tidsskrift med esoterisk indhold, 
anmelder bogen. Bogen er en kortfattet redegørelse 
for nogle af de mest fundamentale sider i Martinus 
kosmologi. 
I 1965 udsender Per Bruus-Jensen et tillæg til bo-
gen på 15 sider. Denne bog er den første egentlige 
bog som Per Bruus-Jensen har skrevet om Marti-
nus kosmologi. Per har tidligere udarbejdet ”Korre-
spondancekursus i Martinus Kosmologi” og skrevet 

to pjecer ”Martinus Kosmologi – en kort oversigt” 
og  ”MARTINUS – en kort introduktion”.

11.25 Foredrag i forårssæsonen 1965.

I april og begyndelsen af maj 1965 tager Martinus 
en rundtur og holder foredrag i de forskellige stu-
diekredse rundt i landet. 
Erik Gerner Larsson holder foredrag i studenter-
foreningens Kongesal samt i de forskellige studie-
kredse i Sverige, Gerner Larsson  tager også på en 
foredragsturne i provinsen.
Mogens Møller holder foredrag i provinsen samt i 
Dragsdahls studiekreds, der nu er flyttet til Admiral 
Gjeddes Gård, St. Kannikkestræde 10, København.

11.26 Kosmos Ferieby foråret 1965.

I foråret 1965 indlægges der centralvarme i de fleste 
lejligheder og værelser i Kosmos Ferieby. De reste-
rende lokaler indrettes med anden form for opvarm-
ning. 
Der bliver indrettet et ”Solarium” i form af en me-
get stor udestue med gennemsigtig tag og vægge. 
Bygningen bliver som sædvanlig udført af frivillig 
arbejdskraft. Solariet indrettes specielt med henblik 
på de handicappede og svage mennesker der befol-
ker feriebyen i forårs- og efterårsperioderne.

11.43  -  Julekosmos 1964.
Forsidebilledet viser Kosmos Ferieby’s pensionat 

set fra havesiden. 
Pensionatet er udbygget med en spisesal i 

bygningens længde.  -  e

11.44  -  Per Bruus-Jensens bog 
“Det levende væsen og livets oprindelse”.  -  e
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Der bliver indrettet et campingområde med alle 
nødvendige faciliteter, så man nu kan bo i telte un-
der studieopholdet i feriebyen.
Der bliver opsat så mange stikkontakter i den nye 
foredragssal, at det er muligt for tilhørerne frit at op-
tage foredragene på bånd hvis de ønsker det. Kon-
taktbrev nr.6, 25. marts 1965.

11.45 - 11.46 - 11.47  -  Solariet som det blev ind-
rettet i området ved pavillon 1 og pavillon 2. 

Vi ser det her befolket af scleroseramte mennesker 
der var i feriebyen uden for den egentlige højsæson 

med undervisning.  -  e

11.48  -  Scleroseramte i solen ved pavillon 2.  -  e

11.49  -  Spisesalen i den vegetariske restaurant.  
-  e

11.50  -  Mogens Møller maler i sit lille atelier 
i feriebyen.  -  e



31

11. Afsnit. Side 31
En periode med jævn og rolig udvikling. Årene 1961 til 1970.

11.27 Ændringer i Sagens ledelse (ændring af be-
styrelsen i den selvejende institution), 1965.

I Kontaktbrev nr. 7, 22. april 1965 meddeler Marti-
nus, at der vil ske ændringer i  Sagens ledelse. Den 
selvejende institution, som Sagen, den 1. januar 
1956 blev omdannet til, havde til at begynde med 
en bestyrelse bestående af tre personer, Martinus, 
Erik Gerner Larsson og Eigil Hansen som er afde-
lingschef i Frederiksberg skattevæsen. 
På grund af den stærkt forøgede arbejdsbyrde i for-
bindelsen med Sagens forøgede aktiviteter, er det nu 
nødvendigt at udvide bestyrelsen til fem personer. 
De tre forannævnte bliver siddende, og som nye 
medlemmer indgår civilingeniør Ib Schleicher og 
cand. pharm. Henning Laug i bestyrelsen.

Som årsag til udvidelsen af bestyrelsen nævner Mar-
tinus, at det jo er Erik Gerner Larsson der har udført 
og planlagt det store arbejde med udbygningen af 
Kosmos Ferieby. Han skal derfor fortsat være den 
ansvarlige leder for denne, hvilket er et meget kræ-
vende arbejde. Herudover skal han holde foredrag, 
og kan derfor ikke afse tid til bestyrelsesarbejdet. 
Martinus selv har endnu et stort arbejde at udføre 
før symbolbøgerne er færdige. Martinus skal både 
skrive og male symboler. Herudover har Martinus 
meget at se til, med at besvare breve og samtale med 
mennesker der opsøger ham for at finde trøst og vej-
ledning.
Eigil Hansen kan på grund af sit arbejde i Frede-
riksberg kommune heller ikke overkomme mere 
arbejde. Det er derfor, at Martinus ser det som en 
nødvendighed at udvide bestyrelsen. 
Det er dog fortsat således, at der ikke kan tages 
beslutninger i bestyrelsen uden Martinus godken-
delse. 
Det skal bemærkes, at Ib Schleicher og Henning 
Laug der leder esperantoafdelingen også har fået 
forøget deres arbejde betydeligt, idet mange af 
Martinus bøger er blevet oversat til esperanto. Det 
har bevirket at mennesker fra i alt 28 lande, med 
baggrund i deres kendskab til Martinus kosmologi 
gennem esperantoteksterne, har ytret ønske om at 
få nærmere kontakt med Martinus og Sagen. Denne 
kontakt må formodes også at skulle foregå på espe-
ranto og må derfor varetages af de to ovennævnte.
Den nye sammensætning af Sagens ledelse vil få 
virkning fra den 15. marts 1965.

11.28 Ib Schleicher rejser til Japan i 1965.

I Kontaktbrev nr. 11, 3. juni og nr. 16, 8. august 
1965 oplyses at Ib Schleicher skal på en rejse til Ja-
pan i Sagens tjeneste. Han skal holde foredrag på 
den store esperantokongres i Tokio, hvor der også 
skal være en stand der fortæller om Martinus kos-
mologi. 
Oomotobevægelsen skal afholde sin sommerfest den 
7. august 1965 i Kameoka i Japan, hvor Ib Schlei-
cher også skal tale på esperanto. Til dette foredrag 
ventes omkring 3000 tilhørere. Oomotobevægelsen 
har påtaget sig at forestå hele arrangementet i Japan. 
Schleicher skal også holde foredrag i flere store byer, 
hvor han skal tale i lokale esperantoforeninger.
Vi husker, at Doris Worchester som er knyttet til 
Oomotobevægelsen, var kursist i Kosmos Ferieby i 
en periode i sommeren 1963. Tage Buch skriver en 
kort artikel om hende i Julekosmos 1963.

Der har været arrangeret en indsamling, for at få 
penge til afholdelse af udgifterne ved Ib Schleichers 
rejse. Der blev indbetalt omkring 24.000 kr. på In-
stituttets girokonto, hvilket svarer til det beløb som 
vil være nødvendigt for gennemførelse af rejsen.

Ib Schleicher har fået tilbud om al mulig hjælp fra 
Doris Worchester som bor i Japan, og som også har 
stor erfaring med foredragsvirksomhed i radio og 
fjernsyn.
Oomoto er en bevægelse der har et livssyn der lig-
ger meget nær op af Martinus kosmologi, hvorfor 
kontakten med denne bevægelse er af stor betyd-
ning. Der er mennesker inden for bevægelsen der 
hjælper med at oversætte Martinus bøger.
Martinus giver Ib Schleicher en gave med til Oo-
motos præsident og skriver følgende tekst som Ib 
Schleicher skal læse op i forbindelse med gaveover-
rækkelsen:

Til Præsidenten for Oomoto!

Kære Naohi Deguchi!

Da jeg har den glæde, at en af mine nære 
medarbejdere hr. Ib Schleicher skal besøge 
hovedcentret for Deres store mission i men-
neskekærlighedens tjeneste, vil jeg gerne ved 
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denne lejlighed udtrykke min inderligste og 
hjerteligste tak for den overordentlig store 
sympati og velvilje, vor mission er blevet til 
del fra Dem og Deres medarbejdere gennem 
årene.

Jeg vil også gerne sige inderlig tak for den 
hjælp og støtte med hensyn til tilrettelæg-
ningen af min medarbejders program for sit 
forestående besøg i Deres missions center og 
vidunderskønne land, som er blevet ham til 
del af Deres sympatiske medarbejdere.

Jeg håber, hans besøg må være medvirkende 
til, at det venskabets bånd, der allerede er 
knyttet imellem vore to bevægelser, må blive 
endnu mere intimt sammenknyttet i vor fæl-
les mission i menneskehedens tjeneste.

I den nu synkende gamle verdenskultur med 
dens krige og ragnarok er det menneskekær-
lige bevægelser af samme slags som vore to 
bevægelser, der i sig har den verdenskultur, 
som skal blive fundamentet for den virkelige 
fred over hele jorden og dermed afskaffelsen 
af den gamle verdenskulturs bloddryppende 
krigsmaskiner og altudslettende atom  eller 
kernevåben og sygdomsbefordrende sorger 
og bekymringer, sult og nød. Og jordens kon-
tinenter og have skal komme til at hvile i en 
blændende guddommelig, lysende og var-
mende verdensfred.

I ønsket om Guds velsignelse over Deres 
store mission beder jeg Dem modtage min 
kærligste hilsen.

            MARTINUS

Ib Schleicher afrejste fra Kastrup den 30. juli og 
kom hjem den 6. oktober 1965. 
I sit fødselsdagsbrev til Martinus, i anledning af 
Martinus 75 års fødselsdag den 11. august, skriver 
Ib Schleicher fra Japan, at der til de to første fore-
drag han holdt på esperantokongressen, var omkring 
70 tilhørere, fortrinsvis japanere. Efter foredragene 
var der stor spørgelyst og diskussion.
Vennerne i Oomoto har lagt en fast rejseplan for 
ham, af en måneds varighed. Han skal ikke alene 
tale til et esperantopublikum men også for japan-
ske tilhørere alene. Disse foredrag, der ikke specielt 

skal holdes på esperanto, er fordelt over hele Japan. 
Ib Schleicher er ledsaget af sinjoro Josimi Umeda i 
den nordlige del af landet, og af sinjoro Hugimoto i 
den sydlige del. Disse to personer skal fungere som 
tolke for ham.
På vej hjem fra Japan rejste Schleicher over Seoul 
i Korea, hvor han opholdt sig nogle få dage for at 
holde nogle foredrag, bl. a. for studenter ved Kyung 
Hee-universitetet.

Ib Schleicher fortæller i sin artikel i Julekosmos 
1965 side 57-63 om sin rejse til Japan og om de 
mennesker han mødte derovre,. Endvidere skriver 
han i Kontaktbrevene nr. 5 til nr. 24 1966 en serie 
artikler om sin rejse, med titlen ”Fra Japan-dagbo-
gen”. Artiklerne har numrene 1 til 18.

11.29 Kosmos Ferieby 1965.

Der udsendes et program med oplysning om fore-
drag og kurser i Kosmos Ferieby.
Martinus, Erik Gerner Larsson og Mogens Møller 
holder som sædvanlig foredrag og kurser.
Ud over de sædvanlige er der flere nye foredrags-
holdere:  I. G. Hannemann som vi kender, Lands-
retssagfører Svend Oppenheim der taler om Lions-
klubbernes opståen og mission, Rektor ved Århus 
katedralskole Åge Bertelsen som taler om sin bog: 
”Her er mit våben” og Arne Krogh der taler om ”Det 
onde som vi ikke vil –”, herudover viser han film.
Vi må se dette som et nyt tiltag der giver mulighed 
for at andre end de sædvanlige inden for Sagen får 
mulighed for at tale, og fortælle om andre emner.

11.51  -  Instituttets stand på 
esperantokongressen i Tokio.  -  e
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Som sædvanlig havde man skleroseramte gæster i 
forsæsonen. Hermed indviede man det nybyggede 
”Solarium”.
Erik Gerner Larsson nævner, at Niels Skriver, en 
ven af Sagen, er den der har gjort den største indsats 
for opbygningen af solariet og indretning af central-
varmeanlægget.

Martinus indleder højsæsonen med et foredrag den 
5. juli kl 20.
Restauranten er nu blevet en ren vegetarisk restau-
rant, og den er nu helt ledet af svenske venner af 
Sagen. Kontaktbrev nr. 13 1965.

Erik Gerner Larsson skriver lidt om ”Kosmos Fe-
rieby 1965” i Julekosmos side 66-68.

Holbæk Amts Venstreblad skriver den 14. septem-
ber en artikel om Kosmos Ferieby hvor de fortæller 
om den succesrige sommersæson.

I et brev 24/6 1965 vedlagt kontaktbrev nr. 13, 1965 
anmelder Martinus det tillæg som Per Bruus-Jen-
sens har skrevet til sin bog ”Det levende væsen og 
livets oprindelse”.
Martinus skriver at Per Bruus-Jensen med genial 
klarhed fremfører de svære detaljer i analyserne af 
de to højkosmiske realiteter: ”Det levende væsen” 
og ”Livets oplevelse” som er toppunktet af livsmy-
steriets løsning. Se omtalen foran her i bogen.

11.30 Sigbritt Terner hejser Sagens flag i Kosmos 
Feriehem i Varnhem, Sverige den 19 juni 1965.

I 1959 var Per Bruus-Jensen for første gang på be-
søg i Kosmos Feriehem i Varnhem. 
Den 19/10 – 22/10 1964 var Per Bruus-Jensen og 
Martinus på en biltur op til Varnhem for at besøge 
Sigbritt Therner i Kosmos Feriehem. Det var Per 
Bruus-Jensen der kørte bilen, og det var ved at på 
galt på vejen hjem da han glemte at der var venstre-
kørsel. Per Bruus-Jensen skriver om denne tildra-
gelse i sin bog Sol og Måne side 84-86. 
Det er muligt at de begge har været der flere gange, 
men mine kilder fortæller ikke mere om det.

I 1965 er både Martinus og Per Bruus-Jensen igen 
i Kosmos Feriehem, der nu er blevet en selvejende 
institution (en ”stiftelse”), denne gang er de i Kos-
mos Feriehem for at Martinus kan indvie Sagens 

flag, som nu skal veje over Feriehemmet. 
Indvielsen fandt sted lørdag den 19. juni 1965 kl. 
15. Sigbritt Terner hejste selv flaget. Efter flaghejs-
ningen talte både Sigbritt Terner og Martinus i fore-
dragssalen. 
Der var mødt mange mennesker op fra såvel Sve-
rige som Danmark, for at overvære indvielsen. Der 
var flere end der kunne rummes i foredragssalen, 
men det var der taget højde for. Der var indrettet en 
overdækket tilbygning til foredragssalen. 
Om søndagen holdt Martinus spørgetime inden han 
igen tog tilbage til København.
Dette er det første af Sagens specielle flag der vejer 
uden for Danmarks grænser.

11.52  -  Kosmos Feriehem i Varnhem, Sverige.
Sagens flag er her hejst for første gang uden for 

Danmarks grænser.  -  e

11.53  -  Martinus på talerstolen i Kosmos Ferie-
hem, Varnhem, Sverige.  -  e

Se også forsiden på Julekosmos 1965 som er vist 
lidt længere fremme.
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11.31 Per Bruus-Jensen: ”Hvordan kan jeg gøre 
Guds Vilje”, 1965.

Martinus anmelder Per Bruus-Jensens bog: ”Hvor-
dan kan jeg gøre Guds Vilje”. Han anbefaler den 
varmt. Den er på 56 sider med 7 illustrationer. Kon-
taktbrev nr. 18, 9. september 1965.

MARTINUS
MARIENDALSVEJ 94-96 
KØBENHAVN F

Per Bruus-Jensen

HVORDAN KAN JEG GØRE GUDS VIL-
JE.

Ovennævnte er titlen på en ny bog af Per Bru-
us-Jensen udkommet på Brevskolens forlag. 
Den omhandler i kontakt med de kosmiske 
analyser fra “Livets Bog” det for alle freds-
elskende og sandhedssøgende mennesker 
absolut vigtige problem: hvordan man i hver-
dagen på praktisk måde kan gøre Guds vilje? 
Forfatteren viser meget klart og tydeligt de 
for menneskene i dag skæbnesvangre, over-

troiske vildfarelser, der holder menneskene 
nede i mentalt mørke, i sygdom, krig, nød 
og elendighed. I kontakt hermed belyses det 
klart, hvorledes en meget stor part af menne-
skene er syge og på anden måde hjælpeløse, 
fordi de ikke forstår Guds vilje og derfor ikke 
kan efterkomme den, selv i felter, hvor de i 
virkeligheden har evne nok til at gøre det. Det 
er her bogen har sin store værdi, idet den for 
læseren foreholder et felt, som hver især er i 
besiddelse af, og inden for hvilket denne selv 
udgør den Øverste myndighed. Det uddybes 
i samme forbindelse, på hvilken måde dette 
myndighedsfelt rent praktisk manifesterer 
sig, og ligeledes gøres der tydeligt rede for, at 
det er inden for dette myndighedsfelt, menne-
sket har mulighed for at gøre Guds vilje, lige 
som det er her, en sådan indsats virkeligt har 
betydning. Bogen, der udkommer i et meget 
smagfuldt udstyr, er således en redegørelse 
for menneskets praktiske vekselvirkning 
med Gud i hverdagen samt en redegørelse 
for, hvorledes det er muligt for mennesket at 
bringe denne vekselvirkning i kontakt med 
Guds vilje, således at det på grundlag heraf 
efterhånden kan nå frem til at være et med 
Gud, fremtræde i Guds billede og efter hans 
lignelse. - Det er med glæde, jeg ser denne 
bog udkomme, ligesom jeg varmt kan anbe-
fale den som gaveemne.

Martinus

56 sider, omslag med overfald Format 2o, 5 
x 13 cm.
7 illustrationer. 
7 kapitler med teksterne:

Guds vilje
Hvor og hvem er Gud?
Den menneskelige korrespondanceform 
Det rigtige menneskeriges pionerer 
Det personlige myndighedsområde 
Myndighedsområdets lokalzoner 
Martinus syv gyldne leveregler
Pris: d. kr. 7, 5o

Per Thorell anmelder i ”Psykisk Forum” Per Bruus-
Jensens tre bøger som  en Kosmologisk Trilogi.

11.54  -  Per Bruus-Jensens bog “Hvordan kan jeg 
gøre Guds vilje”.  -  e
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Per Thorell:

KOSMOLOGISK TRILOGI

(Særtryk af “Psykisk Forum “s december-
nummer 1965; med forfatterens venlige til-
ladelse)

Det er nu cirka et år siden sekretær på Mar-
tinus Institut, Per Bruus-Jensen debuterede 
som forfatter med publikationen “Det leven-
de væsen og livets oplevelse”, en erkendel-
sesteoretisk dybdeboring i bogform, der lader 
læseren fornemme, at netop læserens egen 
kosmiske struktur udgør den livets kilde, 
hvorigennem den individuelle livsoplevelse 
og erfaringsdannelse pulserer og skaber evo-
lution. Bogen blev recenseret i Psykisk Fo-
rums decembernummer 1964.
Som en efterklang til denne afhandling har 
forfatteren følt sig foranlediget til i et lille 
hefte at redegøre for det grundlæggende prin-
cip, hvorover den første afhandling er formet, 
nemlig treenighedsanalysen, således som den 
er opstillet af Martinus. Indholdet er højintel-
lektuelt såvel i stil som i teknik og giver læse-
ren direkte indblik i de tre X’ers mysterium. 
Denne treenighedsanalyse opløser al væren i 
tre uhåndgribelige, men evige og uforgænge-
lige principper, der således må siges at ud-
gøre livets absolutte oprindelighed.
Efter studiet af disse to afhandlinger befin-
der læseren sig med sin nyerhvervede kos-
miske identitetsfølelse som gudesøn direkte 
konfronteret med Guds ansigt i form af den 
omgivende verden og det tyvende århundre-
des skismatiske problematik. Uvilkårligt vil 
spørgsmålet da melde sig: denne Gudfader, 
som jeg nu så tydeligt fornemmer i alt, hvad 
mine sanser registrerer, hvad venter denne 
Gud af mig, og hvorledes kan jeg leve op til 
hans forventning?
Per Bruus-Jensen har været konsekvent og 
har nu udsendt sin tredie afhandling, der er et 
direkte svar på ovenanførte spørgsmål. I det 
ydre er afhandlingen iklædt samme format og 
noble udstyr, som de to foregående publika-
tioner, og den bærer titlen: “Hvordan kan jeg 
gøre Guds vilje?”
Forfatteren søger ikke svaret i mysticismen, 
men i den kontante, nære virkelighed. I ly-

set af Martinus verdensbillede kaster han et 
blik ud over menneskets aktuelle hverdag og 
lokaliserer denne som Guds direkte henven-
delse og opfordring til den enkelte.
Gud er ikke et fjerntboende, forfængeligt gi-
gantvæsen, hvis velvære er betinget af smi-
ger, verbale tirader eller dybe knæbøjninger. 
En sådan gudsopfattelse er produkt af jordisk 
forfængelighed og er med andre ord en afgud, 
hvilket vil sige en gud gjort i menneskets bil-
lede efter menneskets lignelse; altså en di-
rekte modsætning til skabelsens udtrykte for-
mål: “Et menneske i Guds billede efter Guds 
lignelse!”
Hvad der har Guds eller Alskaberens velbe-
hag må således være skabningens fuldkom-
mengørelse i pagt med skaberens vilje efter 
de normer eller den lignelse, der er givet af 
skaberen. Det kardinale spørgsmål for den 
lydhøre og stræbsomme gudesøn må da uvil-
kårligt blive, hvorledes han kan koordinere 
sin væren med Guds væren.
Galskaben, der dominerer vor tids verdens-
samfund til trods for, at menneskeheden gen-
nem sekler har bekendt sig til de humane 
religionsretninger, kristendom, buddhisme 
og islam, og påberåbt sig at ville træde i de 
store religionsstifteres spor, kunne tyde på, 
at vore veje er afveje, vore guder afguder og 
vor vilje i pagt med antikrist snarere end med 
kristi principper.
Religion og livssyn har tradition for udeluk-
kende at sortere under begrebet “følelse” , og 
den inertiske træghed gør en intelligensakti-
vering på disse felter uhyre vanskelig. Ikke 
desto mindre er “Helligåndens tilkommelse” 
betinget af, at begrebet “Gud” fra at være et 
sovekammer- og bedeskammelbegreb ophø-
jes til absolut erkendt livsrealitet for hvert en-
kelt menneske. Det levende væsen skal ikke 
forblive indvåner i urmenneskets psykiske 
tågeverden, og den videnskabelige forskning 
er da også tydeligt nok en manifesteret trang 
til at finde veje ud af denne tågeverden. Ok-
kultisten af det tyvende århundrede må have 
den videnskabelige selvtænkning med i sin 
ideverden, men må blot ikke lade det fysisk 
sanselige område danne erkendelsesgrænse.
Gennem århundreder har filosoffer katalogi-
seret mennesket som et mikrokosmos i ma-
krokosmos, og først med Martinus kommer 
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betegnelsen “mellemkosmos”, dette tredie 
element der netop udgør nøglen til såvel indi-
viduel erkendelse som til sand gudsopfattelse 
og evighedsforståelse.
Mennesket og dets oplevelsesområde udgør et 
mellemkosmos, hvis eksistens og livskredsløb 
er betinget af den levende mikroverden, hvis 
dimensionering i tid og rum ligger under det 
almene menneskes bevidste korrespondance-
horisont, men som ikke desto mindre udgør 
levende byggemateriale for den mellemkos-
miske strukturdannelse og livsoplevelse. Den 
mellemkosmiske struktur i sin helhed er igen 
ledet og opretholdt af elementer og kræfter i 
den himmel, der hvælver sig over os, og som 
har fået betegnelsen “makrokosmos”.
De tre kosmos tilsammen udgør verdensaltet, 
og dette verdensalt kan som helhed kun ud-
gøre legeme for det højeste levende væsen: 
Gud! Hvis legeme skulle det ellers være, og 
hvor skulle det “udenfor” befinde sig, som el-
lers skulle udgøre “Guds paulun” ?
Men når det verdensalt, hvori vi fornem-
mer os selv som oplevelsescentrer, er Guds 
legeme, er vi jo enheder i dette legeme, og 
alt, hvad der lever og rører sig omkring os, 
er ligeledes enheder i samme legeme. Det er 
derfor langt fra at være et paradoks, når det 
i Mattæus evangeliet hedder: “Du skal elske 
Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din 
sjæl og af hele dit sind ... og du skal elske din 
næste som dig selv…på disse to bud hviler 
hele loven ...”
Efter at have “lokaliseret” Gud, sin næste og 
sig selv, er det ikke vanskeligt at tage et over-
blik over de livsområder, hvor det er muligt 
for den enkelte at søge Guds vilje fremmet. 
Man kan begynde med sit eget legeme, der 
udgør et kosmos, hvor utalte millioner af le-
vende væsener har deres inkarnation og rein-
karnation, deres livs- og dødsoplevelse, hvis 
harmoniske forløb det i høj grad er muligt for 
opretholderen af dette mikrokosmos at påvir-
ke gennem sin levemåde. For at være i pagt 
med kristi principper må denne levemåde 
være baseret på at give liv og vækst frem for 
at bringe død og degeneration.
Enhver form for unaturlig og usund levevis 
bringer altså katastrofer, lidelser og død over 
det legemlige mikrounivers og de dertil knyt-
tede myriader af livsvæsener. Dertil kommer, 

at et sygt, lastefuldt og nedbrudt legeme er en 
byrde for sine omgivelser og spreder mørke 
og fortvivlelse i stedet for lys og glæde, også 
derved at forkert levemåde, som medfører 
sygdom, blandt andet er med til opretholdel-
sen af inhumane for ikke at sige grusomme 
dyreforsøg og slagtninger, der igen i sin kar-
miske effekt forlænger den jordiske elendig-
hedsepoke. Samfundsbyrden i form af såvel 
psykisk som fysisk sygdom og invaliditet ses 
da også trods enorm forskerindsats at være i 
hastig vækst, hvilket næppe kan være i over-
ensstemmelse med Skaberens vilje og hensigt 
med sin skabelse.
Den “næste”, over for hvem det ligger inden 
for menneskets myndighedsfelt at lade Guds 
vilje komme til udtryk, viser sig altså foruden 
at være legemets mikroindivider i høj grad 
også at være vore medvandrere i mellemkos-
mos og specielt de medvandrere, med hvilke 
vi kommer i direkte berøring og således kan 
øve indflydelse på. Også her gælder det om at 
administrere sine livstalenter i pagt med det 
godes lov. At kunne gøre dette til fuldkom-
menhed kræver imidlertid moralsk virtuo-
sitet, og virtuositet er et produkt af længere 
tids målbevidste og energiske indsats. Dette 
gælder naturligvis ikke mindst, hvor det dre-
jer sig om virtuositet i væremåde i pagt med 
Guds lov, og hvad det jordiske menneske af 
vort udviklingstrin kan gøre på dette felt, er 
bevidst at sætte sin vilje ind på opøvelsen af 
de moralske kvalifikationers A-fase eller be-
gynderstadie.
Der er mange områder, hvor det almene men-
neske i forholdet til sin næste har mulighed 
for og myndighed til at bringe sin egenvilje i 
samklang med gudsviljen eller det godes lov. 
Per Bruus-Jensen udpeger i sin bog disse om-
råder og understreger sine anvisningers be-
tydning og aktualitet ved nogle få velvalgte 
dramatiske illustrationer.
Bogen slutter med et crescendo i form af 
Martinus’ svar på spørgsmålet, om et menne-
ske virkeligt kan præstere det tilsyneladende 
umulige på tværs af sympatier og antipatier at 
elske og tilgive sin næste som sig selv.
Martinus opdeler sit svar i syv klare, uom-
gængelige punkter, der som hele hans lære i 
øvrigt er en appel til det højeste og ædleste 
i hvert menneske. Til samme ophøjede indre 
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taler hver side i de her omhandlede publika-
tioner, der ikke så meget bekender sig til hen-
sigten at påvirke menneskets følelseslegeme, 
som til at give stikordene til konstruktive, 
empiriske, selvanalyserende reflektioner med 
påfølgende praktik inden for det felt, som 
markeres ved bøgernes titulatur. Ved sådanne 
refleksioner og gennem en sådan praktik gør 
den enkelte sig til pioner for den for længst 
indvarslede globale “operation Helligånd”. 
For sådanne pionerer vil døden miste sin brod, 
og livet vil begynde at blomstre i de spor, de 
efterlader på deres jordiske vandring.

Per Bruus-Jensen:

Det levende væsen og livets oplevelse. 
40 sider. Pris kr. 10,00.

Tillæg til “Det levende væsen og livets ople-
velse”. 
16 sider. Pris kr. 2,75.

Hvordan kan jeg gøre Guds vilje ? 
56 sider. Pris kr. 7,50.

Forlag: International Brevskole i Martinus 
Kosmologi.

11.32 Foredrag i vintersæsonen 1965.

I vintersæsonen holder Erik Gerner Larsson fore-
drag i studenterforeningens foredragssal som tid-
ligere år. Endvidere holder han foredrag i Sverige 
samt i nogle byer i provinsen. 
Mogens Møller holder foredrag i København, bl. a. i 
Johannes Dragsdahls studiekreds, samt i provinsen.
Skolepsykolog Sv. Å. Rossen holder foredrag og 
kører to studiekredse på Instituttet.
Per Bruus-Jensen holder foredrag og kører kurser 
på Instituttet.

11.33 Martinus 75 års fødselsdag onsdag den 11. 
august 1965.

Den 11. august 1965 fyldte Martinus 75 år. Han 
havde altid ønsket at der skulle være så lidt omtale 
af ham som person som det var muligt. Derfor er 
der heller ikke så meget at hente i de skrevne kilder 
omkring hans fødselsdag. I Julekosmos 1965 side 
35 omtaler Mogens Møller ganske kort Martinus 
fødselsdagsfest. 

Festen blev holdt i Kosmos Ferieby. Der var arran-
geret bustransport for deltagerne i festen, fra Valby 
station den 11. august kl 12,00, og bussen kørte til-
bage fra Feriebyen kl. 20 om aftenen. Turen kostede 
15 kr.
I Feriebyen var der opstillet et telt der kunne rumme 
300 personer. Dette var fyldt til sidste plads af Sa-
gens venner, og Martinus fik et væld af gaver og 
hilsener fra hele verden, fra venner og mennesker 
som var interesserede i hans kosmologi.

Ved festen overrakte Sam Zinglersen og Sigge Ve-
sterlund Martinus en pengegave fra Sagens danske 
og svenske venner.

Der blev naturligvis holdt mange taler hvoraf særlig 
skal nævnes professor Hannemanns tale, hvori han 
hyldede Martinus for hans indsats i næstekærlighe-
dens og logikkens tjeneste. Hannemann sagde bl. a.: 
”Havde Martinus ikke skrevet andet end analyserne 
af polprincippet, ville det have været nok til at gøre 
hans værk udødeligt!”.

I Julekosmos side 36-37 er trykt en lille tekst af Inge 
Sørensen: ”Den 11. august 1965   -   En lille tale 

11.55  -  Tillægget som Per Bruus-Jensen skrev til 
den tidligere udgivne bog “Det levende væsen og 

livets oprindelse”  -  e
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som ikke blev holdt”. Talen er foruden at være en 
dybtfølt lykønskning, også en smuk tilkendegivelse 
af hvad Martinus og hans kosmologi betyder for 
menneskers forståelse af det guddommelige skaber-
værk.

I Kontaktbrev nr. 17, 25. august 1965 findes en fød-
selsdagshilsen fra Ib Schleicher der på dette tids-
punkt er i Japan. Den har overskriften: ”Hilsen fra 
Japan”, samt en artikel af Mogens Møller: ”I anled-
ning af den 11. august 1965”. Her refererer Mogens 
Møller lidt fra Hannemanns tale på fødselsdagen. 
Han refererer bl. a. følgende passus fra talen: 
”- At Martinus i modsætning til de fleste forfattere i 
hans alder ikke havde modtaget ”Det blå stempel”. 
Og han ønskede Martinus tillykke med denne natur-
lige mangel. For hvem skulle give Dem det?”. 
Et udsagn som giver anledning til eftertanke. 

Mogens Møller omtaler kort Martinus liv og udvik-
ling, og siger: 

”Han (Martinus) hører ikke til blandt de pro-
minente personer, og dagspressen har kun 
undtagelsesvis beskæftiget sig med hans ar-
bejde, hvilket er helt i overensstemmelse med 
hans eget ønske og hans indstilling til livet”.

Mogens Møller kommer derefter ind på begreberne 
”Persondyrkelse” og ”Autoritetsdyrkelse”, og slår 
fast, at ”De der kender lidt til Martinus personlig-
hed, vil vide, at dyrkelse af hans person eller autori-

11.56  -  Martinus taler ved festen i anledning af 
hans 75 års fødselsdag.  -  tb

11.58  -  Martinus tak til Sagens venner.  -  e

11.57  -  Martinus tak til Per Thorell.  -  e
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tet nærmest vil være ham ækelt og vederstyggeligt”. 
Han siger selv: ”Tag det af mit arbejde De har brug 
for, og lad resten ligge”. ”Som person søger han 
selv at træde helt i baggrunden”.

Med baggrund i mit studie af de historiske materia-
ler vedrørende Martinus og Sagens udvikling, er jeg 
helt enig i dette udsagn, sådan at forstå, at han ikke 
ønskede nogen form for persondyrkelse, og han øn-
sker heller ikke at man skal sluge hans analyser og 
udsagn råt, det kommer der ikke noget godt ud af. 
Man skal selv gennemarbejde det han siger, og se 
om det kan stemme med det man selv oplever og 
fornemmer, ved omhyggelig eftertanke. Det er det 
han mener når han siger: ”Tag det af mit arbejde De 
har brug for, og lad resten ligge”. 

At han ønskede at holde sin person i baggrunden 
er helt sikkert, men han er naturligvis nødt til at 
være lederskikkelsen, såvel i sin undervisning som 
i ledelsen af Sagens udvikling, for ellers ville det 
hele falde sammen. Netop i disse forhold er han en 
særdeles markant personlighed med en overordent-
lig stor autoritet. Han vakler aldrig i sine valg, og 
vælger altid den kærligste løsning. Dette får man 
en klar fornemmelse af ved at læse de breve han 
skrev til Helmer Fogedgaard (9. afsnit). Netop disse 
egenskaber som er absolut nødvendige for Sagens 
udvikling indgiver måske nogle mennesker tanken 
om at han ønsker at føre sig frem, men det er en 
absolut fejlagtig vurdering, for det er udelukkende 
for at fremme Sagen og dens udvikling at han i visse 
tilfælde er nødt til at markere sine standpunkter med 
fasthed.

11.34 Erik Gerner Larsson må tage på et rekreati-
onsophold i Spanien på grund af hjerteproblemer, 
1965.

I slutningen af november må Gerner Larsson  rejse 
til Spanien, nærmere betegnet Costa del Sol. Han 
har haft problemer med hjertet og lægen har beor-
dret ham til at holde en længere hvilepause. Han 
rejser den 21. november, og indlogerer sig på Costa 
del Sol. Han skriver dernede fra i Kontaktbrevene 
nr. 25 og 26 1965. 
Formodentlig omkring årsskiftet vender han tilbage 
til Danmark og flyttet ind i Villa Rosenberg i Kos-
mos Ferieby, for at fortsætte sin rekreation. Han 

skriver i Kontaktbrevene, men holder i en lang pe-
riode ingen foredrag. 
Erik Gerner Larsson  og hans familie bosatte sig nu 
permanent i Villa Rosenberg, hvor de bliver boende 
helt frem til Gerner Larssons død i januar 1973. 
Hans enke Birthe blev så vidt jeg ved boende i villa 
Rosenberg endnu et stykke tid efter Gerner Lars-
sons død.

11.35 Julekosmos 1965.

Fra Julekosmos 1965 skal nævnes følgende artik-
ler:

Erik Gerner Larsson skriver side 8-11 om ”To ople-
velser” han har haft i form af samtaler med to unge 
mennesker under en togrejse i Sverige.

Gunnar Frederiksen skriver side 11-13 en lille arti-
kel med titlen: ”Kommer fremtidens menneskerige 

11.59  -  Julekosmos 1965.
Billedet viser indvielsen af Sagens flag på 

Kosmos Feriehem i Varnhem, Sverige. 
Vi ser feriehemmets stifter Sigbrit Terner til venstre 
for flaget og Knut Andersson, der sammen med sin 
kone har udført et stort arbejde i forbindelse med 
oprettelse og drift af feriehemmet, til højre.  -  e
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os ved?”. Her gør han sig tanker om det kommende 
”rigtige menneskerige” der ifølge Martinus vil være 
en realitet om ca. 3000 år.

Sigbritt Terner skriver side 14-19 om ”Kosmos Fe-
riehem – Varnhem” med undertitlen ”Liten historik 
med anledning av att två sjuårscykler gått sedan 
starten”. 

Professor I. G. Hannemann skriver side 20-31 om 
”Hovedtræk ved eksistentialismen”

Med. Kand. Niels Oluf Jacobson skriver side 32-34 
en lille artikel ”Varifrån och varthän” hvor han taler 
om udvikling i relation til Martinus lære.

Mogens Møller skriver side 38-43 om ”Humor og 
livskunst”

Sv. Å. Rossen skriver side 44-48 om ”Etik og erken-
delse  -  træk af Martinus verdensbillede”.

Per Thorell skriver side 48-53 om ”Den ny tids-
ånd”. 
Det er første gang at Per Thorell skriver i Julekos-
mos. Per Thorell har kendt Martinus længe, og bli-
ver efterhånden en af Martinus meget nære venner.

Per Bruus-Jensen skriver side 63-65 om ”Livets 
bog”. 

11.36 Ændringer af Kontaktbrevenes indhold med 
virkning fra begyndelsen af 1966.

Med begyndelsen på året 1966 ophører Kontaktbre-
vene med at indeholde nedskrevne foredrag holdt 
af Martinus. I stedet kommer der en ny rubrik med 
betegnelsen ”Læseren spørger Instituttet svarer”. 
Rubrikken der er på flere sider, indeholder korte 
spørgsmål indsendt af læserne. Spørgsmålene bliver 
derefter, på instituttets vegne, udtømmende besvaret 
af Per Bruus-Jensen. Hvert Kontaktbrev indeholder 
en til to spørgsmål med tilhørende svar.
I Kontaktbrev nr. 1, 1966 findes et særtryk fra Psy-
kisk Forums decembernummer, hvor Per Thorell, 
under overskriften ”Kosmologisk trilogi” omtaler 
de tre sidste bøger som Per Bruus-Jensen har skre-
vet. Det drejer sig om ”Det levende væsen og livets 
oprindelse”, tillæg til samme og ”Hvordan kan jeg 
gøre Guds vilje?”.

Inge Sørensen begynder at skrive artikler i Kon-
taktbrevene. I brev nr. 4 1966 skriver hun artiklen 
”Kan man udnytte reinkarnationsprincippet i sin 
hverdag?”

Per Thorell holder foredrag den 4. og 11. marts 
1966 i ”Psykisk Oplysning”, hvor han på grundlag 
af Martinus kosmologi taler om ”Syv fantastiske 
himle”. Gerner Larsson har tidligere holdt foredrag 
samme sted. Kontaktbrev nr. 4 1966.

I rækken af de små bøger ”Kosmiske lektioner” med 
Martinus artikler, er man nu nået til udgivelsen af 
bog nr. 6 og 7. Kontaktbrev nr. 5, 10. marts 1966.

Kontaktbrevene indeholder også en side der fortæl-
ler om foredrag i den næste periode. For marts må-
ned 1966 ser siden således ud:

11.60  -  Vi ser, at Gerner Larsson også herved 
søger at finde nye abbonenter på Kontaktbrevene.  

-  e
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11.37 Omarbejdede Love for ”Martinus åndsvi-
denskabelige  Institut” udsendes, 9. maj 1966.

Der er fremstillet en folder med Instituttets love, da-
teret 9. maj 1966.

MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE
INSTITUT

LOVE

9 maj 1966

1. Navn og hjemsted

1. 1 Martinus åndsvidenskabelige in-
stitut er en selvejende institution, der tillige 
fører navnet           Martinus Institut.

1.2 Institutionens hjemsted er Frede-
riksberg.

2. Formål

2. 1 Institutionen skal i hele sin virk-
somhed og med alle de til dens rådighed 
stående midler udelukkende tjene det almen-
nyttige formål at fremme den frie åndsviden-
skabelige forskning og at udbrede kendskabet 
til dens resultater til gavn for åndeligt interes-
serede mennesker i alle lande.

3. Udøvelse

Institutionen skal i første række arbejde for 
sit formål på følgende måde:

3. 1 Ved at tilvejebringe de ydre betin-
gelser for, at forfatteren Martinus Thomsen, 
kaldet Martinus, kan fuldføre formuleringen 
af sine åndsvidenskabelige analyser og be-
skrivelsen af sin verdensopfattelse.

3. 2 Ved at udbrede kendskabet til Mar-
tinus verdensbillede gennem foredrag, kur-
susvirksomhed og oprettelsen af studiekredse 
blandt åndeligt interesserede mennesker i alle 
lande.

3. 3 Ved at udgive eller ved at give støt-
te til udgivelse af Martinus og andre forfat-
teres åndsvidenskabelige bøger, skrifter og 
foredrag på alle sprog.

3.4 Ved at yde støtte til åndeligt inte-
resserede mennesker i alle lande, som nu og 
også efter Martinus død gennem selvstændi-
ge studier ønsker at videreføre frit åndsviden-
skabeligt forskningsarbejde.

3. 5 Som et led i bestræbelserne for at 
fremme institutionens formål kan institutio-
nen oprette afdelinger, hvor de i åndsviden-
skab interesserede kan samles. I sådanne af-
delinger kan der oprettes hotelpensioner med 
afholdsbevilling.

4, Oprettelse og kapitalforhold

4. 1 Institutionen er oprettet i 1956 på 
initiativ af Martinus. Institutionens formue 
bestod ved oprettelsen af de aktiver og passi-
ver, som Martinus skænkede ved gavebrev af 
30, oktober 1956 med påtegning af 14, marts 
1957.

4. 2 De nødvendige midler til institutio-
nens virksomhed
 tilvejebringes ved egen indtjening og ved 
bidrag.

4, 3 Samtlige institutionens indtægter 
og de til denne ydede bidrag og gaver kan 
alene anvendes til institutionens formal efter 
punkt 2.

4, 4. For institutionens forpligtelser hæf-
ter alene dennes
 til enhver tid værende formue.

5. Ledelse

5. 1 Institutionen ledes af en bestyrelse 
bestående af mindst 5 myndige, vederhæftige 
og uberygtede mænd eller kvinder,

5. 2 Bestyrelsen vælger blandt sine 
medlemmer en præsident.
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5. 3 Hvis antallet af bestyrelsesmed-
lemmer ved afgang bliver mindre end 5, skal 
bestyrelsen supplere sig med nye medlemmer 
i stedet for de fratrådte, således at antallet er 
mindst 5.

5.4 Hvervet som bestyrelsesmedlem er 
ulønnet.

6. Bestyrelsens kompetence m, v.

6. 1 Bestyrelsen har den udøvende le-
delse af alle institutionens anliggender og er 
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af 
medlemmerne er til stede.

6. 2 Bortset fra beslutninger om æn-
dring af lovene træffes afgørelse ved simpel 
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 
præsidentens stemme afgørende.

6. 3 Dette gælder også med den neden-
for i denne paragrafs sidste stykke nævnte 
undtagelse   udnævnelse og afskedigelse af 
præsident samt beslutninger om medlemmers 
udtræden af bestyrelsen.

6.4 Over det på bestyrelsesmøderne 
passerede føres der en protokol, der under-
skrives af samtlige tilstedeværende medlem-
mer af bestyrelsen.

6. 5 Institutionens første præsident er 
Martinus, så længe han lever. Medens Mar-
tinus er præsident, skal enhver bestyrelsesbe-
slutning godkendes af ham.

7. Tegningsregler

7. 1 Institutionen tegnes af præsidenten 
og et medlem af bestyrelsen eller af 3 besty-
relsesmedlemmer. Dette gælder også ved salg 
og pantsætning af fast ejendom.

7. 2 Bestyrelsen kan meddele enkelt el-
ler kollektiv tegningsfuldmagt til institutio-
nens medarbejdere.

8. Regnskab og revision

8. 1 Institutionens regnskabsår er ka-
lenderåret, og det påhviler bestyrelsen hvert 
år at tilstille alle interesserede institutionens 
driftsregnskab og status, revideret af en eller 
flere af bestyrelsen udpegede revisorer.

8, 2 Revisorerne kan ikke være med-
lemmer af bestyrelsen.

9. Lovændringer

9. 1 Bestyrelsen kan med en kvalifice-
ret majoritet på to  trediedele af samt-
lige stemmer ændre lovene.

9. 2       Dog kan formålsparagraffen ikke æn-
dres på sådan måde, at der gøres indskrænk-
ninger eller begrænsninger i institutionens 
formål.

10. Opløsning

10. 1 Institutionen kan kun opløses ved 
enstemmig beslutning i den samlede, fuldtal-
lige bestyrelse og kun, såfremt samtlige insti-
tutionens midler ved opløsningen anvendes 
efter formålsparagraffen. 

               Frederiksberg, den 9, maj 1966.

Martinus Thomsen               Ib Schieicher
Erik Gerner Larsson                Henning Laug 
Eigil Hansen

Ved en sammenligning med det første sæt love fra 
1. januar 1956 kan man se, at der er foretaget nogle 
få ændringer i lovteksten.

Under § 3 ”Udøvelse” i de nye love. 

Afsnit 3.5 er indført som noget nyt. ”Som et led i 
bestræbelserne på at fremme institutionens formål 
kan institutionen oprette afdelinger, hvor de i ånds-
videnskab interesserede kan samles. I sådanne afde-
linger kan der oprettes hotelpensioner med afholds-
bevilling.”

En del af § 4 er ny. Det nye består i at det fastslås at 
de økonomiske midler til institutionens virksomhed 
tilvejebringes ved egen indtjening og ved bidrag. 
Endvidere er det præciseret, at det kun er institu-
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tionens formue der hæfter for institutionens forplig-
telser. Der kan altså ikke gøres krav gældende mod 
personer.
Antallet af personer i ledelsen er forøget fra mindst 
3 til mindst 5 personer, og hvervet som bestyrelses-
medlem er ulønnet. Tidligere var der mulighed for 
en aflønning.

I den tidligere lovformulering var der kun ganske 
få af paragrafferne der kunne ændres af bestyrelsen. 
Nu kan bestyrelsen ændre lovene hvis to tredjedele 

af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for æn-
dringen.

11.38 Martinus rejser igen  på foredragstur til Is-
land, 1966.

I Juni 1966 er Martinus igen en tur på Island. Der 
foreligger kun oplysninger herom i form af et in-
terview i Timinn Sunnudagsblad som er gengivet i 
Julekosmos 1966 samt i form af Martinus hilsener 
til sine venner..

11.61 og 11.62  -  Martinus to postkort til Tage og Sysse Buch.  -  tb
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11.39 Erik Gerner Larsen holder nu kun få fore-
drag, men skriver flere bøger, 1966.

Erik Gerner Larsson har siden han kom tilbage fra 
Spanien boet i Villa Rosenberg men har på grund 
af sin helbredstilstand kun holdt nogle få foredrag 
i Kosmos Ferieby i sommersæsonen. Han har brugt 
tiden til at skrive en lille bog med titlen: ”På sporet 
af en ny livsanskuelse” og med undertitlen ”Kon-
centreret gengivelse af hovedlinier i Martinus ver-
densbillede”. 

I Kontaktbrev nr. 14-15, 1966 skriver han at formå-
let med bogen er at give et mere omfattende svar 
på seriøse spørgsmål om hvad der er hovedlinierne 
i Martinus verdensbillede. Forordet er skrevet den 
15. marts 1966. Bogen er på 58 sider og trykt på 
forlaget Kosmos. Det vil sige at den er trykt på In-
stituttet.

Erik Gerner Larsson har også skrevet to bind mere 
(bind III og IV) til serien ”Åndsvidenskab for hver-
mand”. Disse småbøger er også trykt på Instituttet, 
og er tidsangivet til 1967, hvilket betyder at de først 
er blevet færdig i begyndelsen af dette år, selv om 
forordet er skrevet i 1966. Emnerne er hentet fra 
Gerner Larssons tidligere værk ”Kursus i Martinus 
åndsvidenskab”, og er en fortsættelse af bind I og II 
i serien ”Åndsvidenskab for hvermand” der udkom 
i 1954. Kontaktbrev 14-15, 1966.

11.40 Foredragsprogram for højsæsonen i Kosmos 
Ferieby 1966.

Programmet for højsæsonen i Kosmos Ferieby ud-
sendes med kontaktbrev nr. 11 1966. Foredragene 
holdes som sædvanligt af Martinus og Mogens Møl-
ler, og enkelte af Erik Gerner Larsson. 

Der er nu også foredragsholdere der kommer ude-
fra. 
Den 6/7 holder fhv. minister, læge Viggo Starcke 
foredrag om ”Retten til Livet”, om abortproblemet. 

Den 10/7 holder bankdirektør Halfdan Kristiansen 
foredrag om ”J. A. K. s praktiske arbejde”. 
(J.A.K. står for jord, arbejde, kapital).

Den 13/7 holder formanden for landsforeningen J. 
A. K. Peter Madsen foredrag  om ”Vejen til sund-
hed”.

Den 20/7 holdes et foredrag om ”Amnesty Interna-
tional”. Foredraget holdes af en af Amnesty Interna-
tionals medarbejdere.

Den 27/7 holder grevinde Manja Danneskjold-Sam-
sø foredrag om ”En verden”.

Gerner Larsson tilkendegiver  i Kontaktbrev nr. 13, 
1966 at han er glad for at man nu tager udefra kom-
mende foredragsholdere ind. Han siger: 

11.61  -  Erik Gerner Larssons bog “På sporet af 
en ny livsanskuelse”. Omslaget er rødt med sort og 

hvid tekst. Størrelse 17 x 11 cm.  -  e

11.62  -  Erik Gerner Larssons 4 binds værk 
“Åndsvidenskab for hvermand 1 - 4”. Omslaget er 
blåt eller grønt med guldtryk. Størrelse 17 x 11 cm.  

-  e
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”Vort arbejde må aldrig stivne i en given 
form!!! Vi er åndsforskere, ikke troende med 
en profet som tilbedelsescentrum. Martinus 
har altid taget afstand fra enhver form for per-
sondyrkelse, og dette ønske skal i hvert fald 
altid respekteres på denne plads.”

Det meddeles i Kontaktbrev nr. 12 1966 at skuespil-
ler ved det kgl. Teater Poul Reumert har lovet at ind-
lede højsæsonen med en oplæsning i foredragssalen 
søndag den 3. juli kl. 14.

Foredragssalen er i foråret 1966 blevet udstyret med 
et moderne film- og musikanlæg.

11.63  -  Erik Gerner Larsson taler i den 
nye  foredragssal.  -  e

11.64  -  Erik Gerner Larsson  sammen med 
Professor Hannemann foran foredragssalen. - e

11.65  -  Erik Gerner Larsson 
sammen med Poul Reumert.  -  e

11.66  -  Den nyindrettede campingplads
 i feriebyen.  -  e

11.67  -  Martinus i Villa Rosenberg i samtale med 
Vibeke og Mogens Møller.  -  tb
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11.41 Præcisering af arbejdsopgaver for bestyrel-
sesmedlemmerne i den selvejende institution Mar-
tinus Institut, 1966.

I Kontaktbrev nr. 17, 25. august 1966 beskriver 
Martinus de nu præciserede arbejdsopgaver for de 
enkelte medlemmer af den selvejende institutions 
bestyrelse.

Martinus er formand for bestyrelsen og alle sager 
skal godkendes af Martinus for at kunne blive ved-
taget. Martinus har således hermed ubetinget veto-
ret.

Erik Gerner Larsson er direktør eller bestyrer for 
Kosmos Ferieby, som han skal videreføre i den ånd 
og med den hensigt som har været gældende hid-
til. Endvidere er han leder af Sagens store ferie- og 
sommerafdeling. Gerner Larsson  skriver dog stadig 
selve brevet i de udsendte Kontaktbreve.  

Ingeniør Ib Schleicher er Sagens administrator, ad-
ministrator for Instituttet og dets afdelinger.

Afdelingschef i Frederiksberg skattevæsen Eigil 
Hansen er Sagens juridiske medarbejder.

Inspektør i statens kemikaliekontrol Henning Laug  
er foredrags og esperantomedarbejder.

Denne opdeling er sket, dels for at uddelegere spe-
cielle arbejdsopgaver til de enkelte, således at for-
slag kan rettes til rette vedkommende, men også 
for at fritage Erik Gerner Larsson for en del af det 
administrative arbejde som han gennem alle årene 
har været pålagt, som praktisk administrator af hele 
Sagens område. 

At denne opdeling netop nu er blevet iværksat, 
skyldes dels at det administrative arbejde er vokset i 
takt med Sagens vækst, men nok i særdeleshed fordi 
Gerner Larsson  nu har haft alvorlige hjerteproble-
mer, og fortsat må siges at være rekonvalecent. Der 
er muligvis også andre årsager til denne opdeling.

Bestyrelsen har endvidere sidste år, 1965, besluttet, 
at esperanto skal være Instituttets officielle interna-
tionale sprog.

11.42 Foredrag og studiekredse i vintersæsonen 
1966/67.

Instituttets foredragsvirksomhed er nu flyttet til Sct. 
Andreas Ordenens lokaler på Frederiksberg Alle 11, 
København. hvor der vil være foredrag hver anden 
torsdag. 

Foredragene holdes af Mogens Møller, Per Bruus-
Jensen og Sv. Å. Rossen.

Erik Gerner Larsson holder en række foredrag i Stu-
denterforeningens kongesal.

Mogens Møller holder foredrag i provinsen i Dan-
mark, samt i Sverige.

På Instituttet kører en studiekreds ledet af Sv. Å. 
Rossen over Livets Bog II. Denne er en fortsættelse 
af en tilsvarende studiekreds sidste år, hvor man ar-
bejdede med Livets Bog I.

Der påbegyndes nu undervisning i esperanto på In-
stituttet. Underviser er hr. Moravec fra Tjekkoslo-
vakiet som er en meget dygtig esperantolærer. 
Undervisning gives hver tirsdag aften for begyndere 
og hver torsdag aften for viderekommende. Der un-
dervises 2 timer pr. aften, og undervisningsafgiften 
er 15 kr. pr. måned. Kontaktbrev nr. 16, 1966.

11.43 Ændring af Kontaktbrevenes indhold, 1966.

Med virkning fra og med Kontaktbrev nr. 20, den 
5/10 1966 vil der med mellemrum  være et tillæg 
med overskriften ”Nyt fra Instituttet”. 
Her vil læserne blive orienteret om hvad der sker på 
Instituttet, og om nyt i forbindelse med dets arbejde 
i ind- og udland.

Det meddeles her, at Henning Laug har deltaget i 
esperantokongressen i Budapest den 13/7 – 6/8 
1966 hvor han holdt et foredrag. 

På kongressen blev der også solgt Martinus littera-
tur. Der er nu oversat 11 bøger til esperanto.



47

11. Afsnit. Side 47
En periode med jævn og rolig udvikling. Årene 1961 til 1970.

11.44 Julekosmos 1966.

Fra indholdet kan nævnes følgende artikler:

Hans Rütting: ”Hvad er mennesket” med undertitel 
”Samtale mellem religionsforskere og biologer”. Et 
foredrag Hans Rütting holdt ved åbningen af den 
mexicanske udstilling på Louisiana i 1963. 
Foredraget er gengivet i Julekosmos på grund af sin 
relevans i relation til Martinus kosmologi. Side 17-
21.

Mogens Møller: ”0 – 1 – 2 – 3 – og evigheden.” 
En artikel om tallene og menneskets udvikling. Side 
22-36.

Sv. Å. Rossen: ”Kærlighedens vækst”. Side 37-41.

Harald Sørensen anmelder bogen: ”Thi havet består 
af dråber” skrevet af skolepsykolog Gunner Frede-
riksen. Bogens undertitel er: ”Et alternativ til dansk 

NATO-politik”, som Gunner Frederiksen her frem-
kommer med forslag til. Bogen er trykt som ”Bor-
gens billibøger” og har nr. 39. Den er på 123 sider. 
Julekosmos side 41-42. Som vi har set tidligere har 
Gunner Frederiksen en vis tilknytning til Sagen som 
foredragsholder og skribent.

Erik Gerner Larsson skriver om ”Kosmos Ferieby 
1966”. Artiklen er ledsaget af billeder. Side 42-47.

Johan Börtz: ”De plågsamma djurförsökens pro-
blem”. Et sammendrag af et foredrag holdt i Kos-
mos Feriehem, Varnhem, juli 1966 om vivisektion. 
Side 48-50.

Inge Sørensen: ”Hyldelst til Martinus – 11. august 
1966”. En tale fra Martinus 76 års fødselsdag den 
11. august 1966. Side 51-52.

Professor I. G. Hannemann: ”Jeget og organismen”. 
Side 53-57.

Interview med Martinus på Island ved Birger Si-
gurdsson Timinn Sunnudagsblad, juni 1966. Inter-
viewet har titlen ”Mennesket er beskyttet i samme 
grad, de beskytter andre”. Side 58-70.

Per Bruus-Jensen: ”Planterigets bevidsthedssitua-
tion”. Side 70-76.

På sidste side i Julekosmos er der en lille hilsen fra 
Lionel Goonewardena på Ceylon. Han har været 
meget glad for at læse de af Martinus bøger der er 
oversat til engelsk.

11.45 Erik Gerner Larsson er igen syg, 1967.

Der er ikke noget brev fra Erik Gerner Larsson i 
Kontaktbrev nr. 4, 22. februar 1967. Der står deri-
mod at Gerner Larsson  er syg og befinder sig i Spa-
nien. 
Erik er antagelig rejst på en rekreationstur til Spa-
nien i januar 1967. Den 21. januar får han en blod-
prop i hjertet dernede, og bliver indlagt på hospital. 
Han kommer hurtigt på benene igen og tager tilbage 
til Villa Rosenberg i Kosmos Ferieby, hvorfra han 
den 29. marts 1967, for første gang efter sygdom-
men, skriver i Kontaktbrevet. Han fortæller her, at 
han havde følt at det nu var forbi, og han følte en 
stor ro og afklaring ved tanken om at skulle forlade 

11.68  -  Julekosmos 1966.  -  e
Billedet viser Martinus og Ib Schleicher i samtale 

med repræsentanter for Oomotobevægelsen i 
Japan, under deres besøg på Instituttet.

Fra venstre ses ingeniør Ib Schleicher, s-ro Kin-
suke Itoo, f-ino Yumijo Iwamoto, Martinus og s-ino 

Suzumori.
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det fysiske plan, men det skulle han altså alligevel 
ikke på dette tidspunkt..

Den 15. marts havde Gerner Larsson  60 års fødsels-
dag. På fødselsdagen var han i Villa Rosenberg og 
var i hurtig bedring. Han modtog et stort antal ga-
ver og lykønskninger, som han siger tak for i brevet 
af 29. marts. Han må indtil videre ikke skrive eller 
holde foredrag, hvorfor bl. a. Per Thorell træder til 
og leverer artikler til Kontaktbrevene.

11.46 Martinus introducerer Per Thorell som skri-
bent i kontaktbrevene, 1967.

Martinus introducerer Per Thorell som skribent i 
Kontaktbrev nr. 4, 1967 hvor han skriver:

”Hr. Per Thorell, en af Sagens meget gode 
venner gennem mange år, har lovet at støtte 
os med artikler til kontaktbrevene. Per Tho-
rell har meget grundigt studeret vor litteratur, 
har holdt foredrag og har skrevet artikler ud 
fra den. Vi håber, hans artikler vil blive til 
glæde og inspiration for læserne.
 
Med kærlig hilsen          Martinus.

Umiddelbart efter denne introduktion, og i samme 
kontaktbrev, skriver Per Thorell artiklen ”Intuition”. 
I Kontaktbrev nr. 5 skriver han artiklen ”Guds lov  
-  menneskers lov”. 
I brev nr. 6, ”Evangeliet om Guds rige” og ”Den 
store påske”.
I brev nr. 7, ”Mod lyset”.
I brev nr. 8, ”Automationsalderen”.
I brev nr. 9, ””Den evige verdensplan”, og fortsætter 
i de følgende Kontaktbreve med at skrive artikler. 

Mogens Møller og Sv. Å. Rossen skriver også med 
mellemrum artikler i Kontaktbrevene.

Med hensyn til Martinus introduktion af Per Tho-
rell, husker vi, at det ikke er første gang han har 
skrevet artikler. Han har skrevet artiklen: ”Den ny 
tidsånd” i Julekosmos 1965.

Man annoncerer efter en medhjælp i Kontaktbrev 
nr. 7, 1966. Der er brug for en pensionist til at ar-
bejde i Instituttets have.

11.47 Mogens Møller og Tage Buch i London, 
1967..

I dagene 1. til 16. april er Mogens Møller og Tage 
Buch i London for at møde mennesker der er in-
teresseret i Martinus kosmologi. Mogens Møller 
skal på denne tur, for første gang holde foredrag på 
engelsk, for et større publikum. Benjamin Saxe har 
forud hjulpet ham med at træne sit engelsk.
De personer som er kontaktpersoner i London, er 
miss. Jeanne Day som er afspændingspædagog, mr. 
Christofer Hills som er leder af ”Centre House”, og 
som har besøgt Martinus og har korresponderet med 
Tage Buch. Han er en af de ledende medarbejdere 
ved ”Truth Forum”. 
Andre kontaktpersoner er mr. Michael Grimes og 
forfatterinden Vera Stanley Adler og hendes danske 
ægtemand Åge Larsen, samt mrs. Doris Worchester. 
Adler og Worchester har tidligere været i Kosmos 
Ferieby og har der mødt Mogens Møller.
Selv om det var første gang Mogens Møller talte 
til et engelsk publikum, var foredragene vellykkede, 
og tilhørerne var meget interesserede. Kontaktbrev 
nr. 11 og 12, 1967.

11.48 Gerard Oude Groen flytter ind hos Sam 
Zinglersen og bliver efterhånden elev hos Marti-
nus, og Martinus nære ven, 1967.

Gerard Oude Groen fik kendskab til Martinus kos-
mologi gennem gruppen i Holland der var dan-
net omkring direktør Henrik Dunnewolt og hans 
svenskfødte frue, i Wassenaar. Oude Groen blev så 
interesseret i Martinus analyser så han i 1967 rejste 
til København for at få nærmere kontakt med Marti-
nus og hans arbejde. Han fik et værelse på 1. sal hos 
Sam Zinglersen på Ternevej nr. 5. 
Fordi Sam Zinglersen så ofte var sammen med Mar-

11.69  -  Martinus hos Per og Elly Thorell.  -  tb
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tinus på Ternevej 5, fil Oude Groen hurtig en nær 
kontakt til Martinus, og blev efter kort tid Martinus 
elev og nære ven. Oude Groen ernærede sig som 
gartner i Tivoli, men brugte herudover al sin tid på 
Instituttet i nær kontakt med Martinus. Gerard Oude 
Groen flyttede igen tilbage til Holland i 1972, hvor 
han fortsatte sit arbejde med at udbrede kendskabet 
til Martinus kosmologi, bl. a. ved at oversætte tek-
ster til tysk og hollandsk.

11.49 Foredrag og kurser i Kosmos Ferieby i høj-
sæsonen 1967.

Sæsonen indledes med oplæsning af sceneinstruktør 
Sam Besekow.

Foredragene bliver holdt af Martinus, Mogens Møl-
ler, Sv. Å. Rossen samt af I. G. Hannemann.

Andre foredragsholdere er cand. polyt. og cand. 
polit. Verner Rasmussen der taler om ”Fremtidens 
undervisning”, Halfdan Kristiansen der taler om J. 
A. K. og overlæge Sophus von Rosen som fortæller 
om en rejse til Algeriet.

Kurser afholdes af Sv. Å. Rossen og Mogens Møl-
ler.

Erik Gerner Larsson har af sin læge fået forbud 
mod at holde foredrag i denne sæson, men besvarer 
spørgsmål i Solariet på mandage, onsdage og fre-
dage kl. 16. 

Herudover er der musikaftener og filmaftener

11.50 Ændring af Kontaktbreve og tidsskriftet 
Kosmos/Julekosmos, 1967.

Med Kontaktbrev nr. 14/15, 1967 ophører disse i 
princippet med at udkomme. Man fortsætter dog til 
udgangen af 1968, med at udsende noget der ligner 
Kontaktbreve. Det vil sige, at i resten af året 1967 
udkommer de foldede som hefter, men uden at være 
heftet, og under betegnelsen ”Kosmos” med under-
titel ”Organ for Martinus åndsvidenskab”. Hovedet 
er i guldtryk. Ordet KOSMOS har Sagens hoved-
symbol som baggrund. Nummereringen fortsætter 
også med numrene 16 til 26.
I hele 1968 udkommer de i samme format og med 
samme hoved, og i foldet hefteform, uden at være 
heftede. De får her numrene 1 til 26, 1968. 
Med Julekosmos 1967 ophører Julekosmos med at 
udkomme.

11.70  -  Martinus og Gerard Oude Groen ved 
indkørslen til Villa Rosenberg.  -  tb

11.71  -  Første hefte, januar 1968, af den nye ud-
sendelse med  overskriften Kosmos.  -  e
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Med begyndelsen af året 1969 udkommer der kun 
een udsendelse der nu har et helt nyt udseende. Ud-
sendelsen udgives i hefter under betegnelsen Kos-
mos, og der udkommer ikke flere Kontaktbreve. 

I realiteten er det tidsskriftet Kosmos der er tilbage 
igen som tidsskrift, men i et helt nyt format.

De resterende kontaktbreve og overgangsformer af 
samme, indeholder hver en artikel af Per Thorell. 
Disse artikler skal erstatter brevene fra Erik Gerner 
Larsson. 
Herudover indeholder hefterne ofte en artikel af en 
af de andre skribenter. 

Sektionen ”Læserne spørger Instituttet svarer” redi-
geret af Per Bruus Jensen findes også. 

Med mellemrum trykkes rubrikken ”Nyt fra Institut-
tet” samt oplysninger om studiekredse og foredrag.

Med begyndelsen på året 1968 er der igen i de fleste 
Kosmos-hefter nedskrevne foredrag som Martinus 
har holdt.

11.51 Martinus 77 års fødselsdag den 11. august 
1967.

I juli 1967 udsendes en opfordring til at indsende 
pengegaver i anledning af Martinus 77 års fødsels-
dag.

Juli 1967

Til Martinus venner!

Når det var muligt i dette forår at sende Mo-
gens Møller og Tage Buch til London for at 
skaffe et første lille fodfæste der, skyldtes det 
ikke mindst, at der nu er udgivet nogle bøger 
på engelsk; bl.a. nåede LOGIK at blive fær-
dig til rejsen.
Men der er jo mange andre lande med andre 
sprog, som nok snart har behov for at få noget 
at vide om det verdensbillede, Martinus har 
skabt og skænket alle jordens mennesker. Be-
tingelsen for at kunne sende en foredragshol-
der til et andet land er imidlertid, at der fore-
ligger bøger trykt på det pågældende lands 
sprog. Dette arbejde er i gang for Tysklands 
vedkommende. Adskillige bøger er oversat, 
og trykningen af et par af de små bøger er 
påbegyndt. Som De sikkert vil kunne forstå, 
kræver dette arbejde store investeringer, og 
en indtægt af de trykte bøger vil ikke kunne 
påregnes før engang i fremtiden.
Dette arbejde er dog kun en enkelt gren af 
alle de mange områder, Instituttets virksom-
hed spænder over. Symbolbogen “Det evige 
Verdensbillede”, hvoraf 3. bind ventes at 
kunne udkomme til efteråret, må ikke glem-
mes. Det er en stor opgave, hvis fuldførelse 
stadig kræver penge, bl.a. til trykning af en 
del symboler, som ikke før har været trykt.
Den allerbedste måde at glæde Martinus på til 
hans 77 års fødselsdag vil derfor være at give 
ham den Økonomiske støtte, som kan garan-
tere hans arbejde en fortsat vækst. Og dette 
er jo samtidig en tilkendegivelse af, at vi er 
glade og taknemmelige for Martinus analyser 
og derfor gerne vil hjælpe ham med fuldfø-
relsen af hans meget store mission. Beløbet 
vil blive overrakt Martinus personligt.
Hvis De vil være med til at glæde Marti-
nus med en gave til hans fødselsdag den 11. 

11.72  -  Første hefte af tidsskriftet Kosmos, 
januar 1969. 

Forsiden er flerfarvet. Teksten er blå. Figuren er 
en rød flamme med grønne blade omkring. Forma-

tet er 17 x 24 cm.  -  e
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august, beder vi Dem benytte det vedlagte gi-
rokort. Sam Zinglersen har lovet at ordne den 
praktiske side af sagen.

Med venlig hilsen

Inge Sørensen 
Tage Buch 
Leo Walbech 
Georg B. Nielsen 
Sam Zinglersen

Der udsendes indbydelse til Martinus 77 års fød-
selsdag.

FØDSELSDAGSSAMMENKOMST FOR 
MARTINUS

Fredag den 11. august fylder Martinus 77 år, 
og i den anledning vil der blive arrangeret en 
sammenkomst på hotel MARINA, Vedbæk, 
kl. 20,00. Der vil blive serveret kaffe eller te 
med kager og senere en forfriskning. Prisen 
er kr. 12,00 pr. kuvert, og alle er velkomne 
til at deltage. Da pladsen er begrænset, bedes 
eventuelle deltagere venligst tilmelde sig se-
nest den 1. august.
Tilmeldelse foregår ved at sende beløbet til 
postkonto nr. 6 63 44, redaktør E. Zinglersen, 
Ternevej 5, København F. , som står for ar-
rangementet.

Som vi har set, var Per Thorells følelser for Marti-
nus meget forherligende, på en måde der godt kunne 
give anledning til lidt problemer. 
Thorell havde skrevet en artikel til Kontaktbrevet 
i anledning af Martinus 77 års fødselsdag. Den var 
lidt for følelsesladet, og derfor sendte man den til-
bage til Thorell uden at trykke den. I den anledning 
skriver Sam Zinglersen til Per Thorell.

E. Zinglersen’s Forlag
TERNEVEJ 5 
KØBENHAVN F 
TLF. 343225 GIRO 25916

Den 2-8-67

Kære Per! - Hermed sender jeg din artikel til-
bage. Den er jo ikke af ny dato, jeg tror, den 

har været i Psykisk Forum engang - og er den 
ikke et resultat af en åndelig oplevelse eller 
drøm?
Der er ikke noget i artiklen, som er forkert, 
og når den alligevel ikke er blevet benyttet 
i Kontaktbrevet, er det nok fordi, der er sket 
omtrent følgende: Martinus har ved første 
gennemlæsning set, at den forherligede ham, 
hvilket måske i nogen grad har gjort ham lidt 
betænkelig, men ved nærmere eftertanke har 
han kunnet se, at artiklen kunne være en til-
trængt modvægt til mange andre mindre pæne 
ting, som verserer i visse kredse. Han har der-
for i første omgang givet grønt lys for den. 
- Men inden artiklen er nået ud til læserne, 
er den blevet observeret af en eller flere per-
soner, som har ment, at det var på sin plads, 
at gøre Martinus opmærksom på, at den vir-
kede stærkt forherligende. Og det har bragt 
Martinus i en vanskelig situation, thi hvis han 
alligevel fastholdt, at artiklen skulle benyttes, 
ville man kunne sige om Martinus: Han vil 
altså forherliges.
Næste torsdag kl. godt 20 kommer vi ud til 
dig i Vedbæk: Martinus, Tage og Sysse samt 
undertegnede, og jeg synes ikke, at vi skal 
skabe vanskeligheder ved at gå alt for meget 
op i denne historie. - Men jeg synes, at du 
i stedet for skal møde op til Mesterens fød-
selsdag. Der bliver lejlighed til at holde et par 
taler, og var det så ikke en ide, at du stod op 
og redegjorde for din åndelige oplevelse, der 
står bag denne artikel - og derefter læste den 
op!
Med kærlig hilsen

Sam

Per Thorell læste ikke sin artikel op, men han holdt 
følgende tale.

KÆRE MARTINUS!!

Du ville ikke være den åndens salvede, som 
vi alle ved, du er, dersom du på nogen måde 
anfægtedes af de taknemmelighedsfødte ord, 
der i aften strømmer imod dig fra dybet af 
vort hjerte!
Hele din væren er en eneste pegen opad! En 
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eneste stor henvisning til den evige Fader, 
hvorfra alt liv strømmer, og som du har gjort 
til en så urokkelig virkelighed for os!
Ordet, som var fra begyndelsen hos Gud, og 
som var hele Guds væsen og væren, er pro-
gressivt kommet til menneskene gennem 
store oplyste sjæle. Budskab efter budskab af 
åndsforløsende natur har vibreret over skif-
tende tidsaldres menneskeheder, har haft sin 
stigende effekt, sin kulturskabende kulmina-
tion og sin gradvise udklang!
Det har været klart for mange, at den mæg-
tige ordets kraft, der kom til verden og blev 
demonstreret gennem Jesu jordiske vandring 
og forkyndelse, gennem de sidste århundre-
der har ventet på sin fornyelse. Og med dig, 
kære Martinus, er denne fornyelse kommet! 
Du har aktualiseret dette kærlighedens evan-
gelium, der for to årtusinder siden blev men-
neskene givet! Med dig har de mest ophøjede 
livets ord igen iklædt sig kød, og har taget 
bolig iblandt os! Ved dig er al grå teori for-
vandlet til lysende virkelighed! Den guddom-
melige verdensimpuls som du har påtaget dig 
at forme til jordisk tale, er i sandhed den en-
delige og forløsende ordets fornyelse, som 
skal gøre det muligt for os alle at kontakte det 
guddommelige.
Der er ikke en afkrog i universet, der kan 
forblive skjult for det guddommelige ordets 
lys, således som det strømmer gennem din 
bevidsthed og lejrer sig i sandhedsforløsende 
sætninger for den vågnende menneskesjæl. 
Der er ikke den gerning i det åbne og i det 
skjulte, der ikke skal stedes for dette ords 
domstol. Ja, ved dig er Guds højeste sandhe-
der og skjulte domme åbenbaret!
Dit ord, kære Martinus, har taget bolig i os, 
har begyndt at fæste rod i vore hjerter og la-
der os ikke i fred, før enhver af vore hverda-
ges handlinger er lutrede i dit ords lys og kan 
stå ind for dets domme!
Dine analyser, dine symboler, din tale, din 
væren iblandt os, lever og arbejder i os, følger 
os som hvide engle og hvisker os formanende 
ord, når kødet begærer imod den helligånd, 
som dit ord og væsen repræsenterer!
Hvilken skabende og forvandlende og subli-
merende kraft rummer ikke det guddommeli-
ge ord. Hvilken fornemmelse har vi ikke fået 
for dets suveræne betydning ved at lytte til 

guddommens røst således som den er formet 
over dine læber og gennem dine hænder!
Hvilken kosmisk styrke og genialitet ligger 
der ikke i dit livsværk, som på en gang er en 
analytisk opløsning af livets detaljer, og som 
på samme gang udgør syntesen, der samler og 
forener og får alt til at opgå i et eneste navn: 
GUD, opgå i en eneste egenskab: ALKÆR-
LIGHED, og en eneste skabesum LOGIK. 

Kære Martinus!  Ved dit livsværk er men-
neskenes talesprog blevet fornyet og fuld-
kommet derhen, at det nu kan rumme den 
universelle skabelogik, og så ledes ligesom 
talesproget kan være medium for livets evige 
beståen og Guds evige skabervælde!
Vi takker dig, kære Martinus, på denne års-
dag for din nedstigen iblandt os! Vi takker dig 
for den hellige livets ånde, som du har ind-
blæst i vort før så golde ordets samkvem! Vi 
takker dig for det ordets orakeltempel som du 
har rejst os, og hvortil vi kan søge med vore 
spørgsmål og med vore problemer, og hvor-
fra vi aldrig vil gå med uforrettet sag!
Modtag vore hjerters tak og forlen den med 
din ånds spændkraft, at den må nå de sublime 
gudsdybder, hvorfra du besøger os!

Som vi ser, var den meget velment, men også meget 
følelsesladet.

Martinus 77 års fødselsdag blev holdt på Hotel Ma-
rina i Vedbæk. Fødselsdagen blev afholdt i hotellets 
kongressal og der var dækket til 153 personer. Per-
soner som havde tilmeldt sig til fødselsdagen. For-
uden danske deltagere var der gæster fra Holland, 
Sverige, USA, Japan og Tjekkoslovakiet.
Der var en lang række taler af bl.a. Mogens Møller, 
Ib Schleicher, Sam Zinglersen, Sigge Westerlund 
fra Stockholm, Per Thorell og en gæst fra Oomoto-
bevægelsen i Japan.
Sam Zinglersen overbragte Martinus en stor pen-
gegave fra danske venner af Sagen, og Sigge We-
sterlund overbragte Martinus en pengegave fra de 
svenske venner af Sagen.

Martinus takkede for al den hyldest der var blevet 
ham til del, og henviste til, at takken ikke tilkom 
ham, men forsynet, idet han jo blot udførte det ar-
bejde, som var hans pligt, på samme måde som an-
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dre udfører deres. Da Martinus følte at det arbejde 
han selv gjorde var noget han gjorde af lyst, måtte 
man nærmest betragte det som en hobby.

Martinus takkeskrivelse til Sagens venner.

Martinus Institut, den 5. september 1967.

Jeg vil gerne her overfor min missions og 
sags trofaste venner udtrykke min inderlig-
ste og hjerteligste tak for den meget kærlige 
opmærksomhed, De lod mig blive til del i 
anledning af min 77 års fødselsdag. Mod-
tag en særlig tak for den store økonomiske 
gave, som jeg har modtaget fra Sverige og 
Danmark. Og ligeledes en varm tak til rette 
vedkommende, der arrangerede den meget 
festlige og glædelige sammenkomst på ho-
tel Marina i Vedbæk. Tak også for de mange 
kærlige breve og hilsener, jeg også modtog i 
anledning af dagen.

Med modtagelsen af så megen kærlig op-
mærksomhed fra mine venner nær og fjern 
kunne fødselsdagen naturligvis ikke undgå at 
blive en lysets og glædens dag for mig. Den 
har givet mig overordentlig stor glæde ved og 
inspiration til fortsættelsen af arbejdet i min 
mission og vor fælles store kærlighedens sag 
i menneskehedens tjeneste. Endnu engang in-
derlig tak.

Med min kærligste hilsen

Martinus

11.52 Esperantokongressen i Rotterdam 1967.

Instituttet var repræsenteret på esperantokongressen 
i Rotterdam i 1967.
Torben Kehlet holdt et foredrag bygget over et emne 
som Mogens Møller havde behandlet i et af sine 
foredrag i sommeren 1967 i Kosmos Ferieby. 
Preben Bagger fra Roskilde viste et bånd-lysbilled-
foredrag oversat til esperanto, fremstillet af Sigge 
Westerlund, Stockholm. Herudover var der udstil-
ling af Martinus litteratur, og der blev solgt en del af 
de bøger der var oversat til esperanto. Kosmos-brev 
nr. 19, 1967.

11.53 Ombygninger på Instituttet og omrokering 
af foredragene i København, 1967/68.

Som det har været nævnt foran, har foredragene i 
hovedparten af vintersæsonen været afholdt ude i 
byen, og ikke på Instituttet. Dette skyldes, at man 
af pladsmangel havde været nødt til at opdele fore-
dragssalen på Instituttet i mindre rum til trykkeri, 
kontorer og lager. 

Bestyrelsen har nu indset at dette ikke har været så 
heldigt, og man er nu i gang med at tilbageføre rum-
met til sin gamle skikkelse så det igen kan fungere 
som foredragssal, og man må skaffe plads til de an-
dre aktiviteter andet steds. Så snart ombygningen er 
fuldført vil foredragene igen afholdes på Instituttet.

Indtil ombygningen var afsluttet blev foredragene  
afholdt i restaurant Roma, Østerbrogade 85.
Foredragsholderne var som sædvanlig Mogens 
Møller, Per Bruus-Jensen og Sv. Å. Rossen, men nu 
holder Per Thorell også nogle foredrag her.

Mogens Møller holder som sædvanlig foredragene 
i provinsen, i Sverige, samt i Johannes Dragsdahls 
kreds i St. Kannikestræde.

I begyndelsen af marts 1968 er ombygningen på 
Instituttet afsluttet, og Martinus begynder at holde 
foredrag i Instituttets nyindrettede foredragssal. 
Første foredrag er søndag den 17. marts kl 10.00, 
hvor han taler om ”Det religiøse mysterium”. Mar-
tinus fortsætter med at holde foredrag hver søndag 
formiddag i foredragssalen. Kosmos-brev nr. 5, 
marts 1968.

Sv. Å. Rossen fortsætter sin studiekreds over Livets 
Bog. Det er den studiekreds der har til huse på Insti-
tuttet. Man er nu nået frem til ”Livets Bog III”. De 
foregående to år har han arbejdet med Livets Bog I 
og II.

Erik Gerner Larsson sender en julehilsen til Sagens 
venner i Kosmos-brev nr. 25, november 1967. Han 
ser nu optimistisk på fremtiden og siger, at han reg-
ner med at kunne fortsætte med at skrive i Kosmos 
med indgangen i det nye år.
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11.54 Julekosmos 1967 (det sidste Julekosmos).

Erik Gerner Larsson: ”Kosmos Ferieby  -  Sæsonen 
1967”. Han omtaler her de arrangementer der har 
været i sommerens løb. Side 7-10.

Inger Lise og Aage Hvolby: ”Psykosomatiske syg-
domme”, hvor de behandler dette emne på siderne 
11-17.

Mogens Møller: ”Det utrolige”. Side 17-27.

Professor I. G. Hannemann: ”Om helbredelse ved 
fastekure” med undertitel ”Et sandfærdigt eventyr 
i anno 1967 om ”mirakuløs” helbredelse af kronisk 
syge”. Hannemann skriver her, så vidt jeg kan se, 
om en behandling han selv har fået hos fru Alma 
Nissen på Brandals Hälsohem nær Stockholm. Side 
28-31.

Sv. Å. Rossen skriver om ”Fri vilje” side 31-36.

P. J. Bannow Mørk: ”Forholdene omkring den sjæ-
lelige strukturs vækst- og degenerations-mekanis-

me”. Artiklen er en besvarelse som Bannow Mørk 
har indsendt  på en opgave i Brevskolens korre-
spondancekursus, hvor eleverne skulle redegøre for 
ovennævnte emne. Artiklen giver et godt eksempel 
på den standard brevskolearbejdet havde. Side 36-
39.

Per Thorell: ”Den store metamorfose  -  ”Det evige 
verdensbillede” III”. Side 40-47.

Anne Lise Mønnike: ”En organtalentkernes tilbli-
velse”. Side 48-49. 
Anne Lise Mønnike er søster til Inger Okkels som 
tidligere er omtalt. Det var hos Mønnike at Per Bru-
us- Jensen boede i den første tid hvor han var elev 
hos Martinus og arbejdede på trykkeriet på Institut-
tet.

Per Bruus-Jensen: ” Skabeprincippets impulser”. 
Side 50-54.

Henning Laug: ”Udslag af den nye verdensimpuls”. 
Side 55-57.

Svend Bay: ”Har Danmark en forsvarsopgave”. 
Side 58-59.

11.55 Sigge Westerlund udarbejder lysbillede/lyd-
bånd og Erik Gerner Larsson skriver igen i Kos-
mos, 1968.

Erik Gerner Larsson begynder igen at skrive i Kos-
mos-brevene. Han skriver sit første brev i Kosmos-
brev nr.3, februar 1968.

Sigurd Westerlund, Sverige har fremstillet fire lys-
billede-lydbåndsforedrag med titlerne: ”Unaturlig 
træthed”, Mentale fængsler” baseret på to foredrag 
af Martinus og ”Det evige verdensbillede” og ”Kan 
vi styre vor skæbne” baseret på to foredrag af Erik 
Gerner Larsson. 
Et andet  er under udarbejdelse, ”Bønnen”, på basis 
af et foredrag af Mogens Møller.
Lydbåndene er på svensk, men danske versioner er 
under udarbejdelse. Vi husker at der allerede har 
været vist et af dem på esperantokongressen, men 
på esperanto.

Lysbillede-lydbåndforedragene er betegnelsen for 
en kombination af lydbåndafspiller og projektor, og 

11.73  -  Julekosmos 1967. Det sidste Julekosmos.
På forsiden er vist Martinus symbol “Skabeprin-

cippets impulser”.  -  e
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fungerer således, at lydbåndet giver signal til pro-
jektoren når der skal skiftes til det næste billede un-
der afspilning af lydbåndet. 
Lysbillede-lydbåndsforedragene udlånes til grup-
per af interesserede i Martinus kosmologi, såvel i 
Danmark som i Sverige. Udlånet sker fra Institut-
tet i København og fra den selvejende institution: 
”Martinus institut i Sverige”, Stockby 5, Lidingö. 
Kosmos-brev nr. 10, maj 1968.

11.56 Foredrag og kurser i sommersæsonen 1968.

Martinus holder foredrag i Kosmos Feriehem i 
Varnhem  1. pinsedag den 2. juni, og spørgetine den 
3. juni samme sted.

Den 20. til 29. juni holder Per Bruus-Jensen kurser i 
Kosmos Feriehem i Varnhem.

I ugen 20. – 28. juli er der engelsk uge i Kosmos 
Ferieby, hvor Mogens Møller holder kurser og af-
holder spørgetimer.

I 1965 fik man indrettet foredragssalen i Kosmos 
Ferieby med så mange stikkontakter, at alle de tilhø-
rere der var interesseret i det kunne optage Martinus 
foredrag på bånd. I Kosmos-brev nr. 13 juni 1968 
må man meddele, at det ikke længere er tilladt at 
optage foredrag på bånd, da der efterhånden bliver 
opstillet så mange mikrofoner på talerstolen, at det 
er til gene såvel for tilhørere som for foredragshol-
dere.

I højsæsonen i Kosmos Ferieby holder Martinus 
foredrag hver mandag, første gang den 1. juli.
Hver fredag holder Erik Gerner Larsson foredrag. 
Der er også forskellige udefra kommende fore-
dragsholdere

Der holdes kurser af Erik Gerner Larsson, Mogens 
Møller og Sv. Å. Rossen.
Som noget nyt holder Johannes Dragsdahl også kur-
ser i Feriebyen.

Fredag den 28. juni skriver Holbæk Amts Venstre-
blad en artikel om Kosmos Ferieby med overskrif-
ten ”Kosmos-byen ved Klint får et stærkt udadvendt 
sigte”.

11.57 Tredje bind af symbolbogen er nu færdig og 
flere bøger er oversat til andre sprog, 1968.

Bogen ”Menneskehedens skæbne” er blevet oversat 
til tysk, med titlen ”Das Schicksal der Menscheit” 
Dette er den første bog som er blevet oversat til 
tysk.

Bogen ”Objektiv livsopfattelse” af Ib Schleicher 
er blevet oversat til koreansk i Seoul, i et oplag på 
2000 eksemplarer. Dette er et resultat af Ib Schlei-
chers rejse til Japan, hvor han på hjemvejen besøgte 
Korea. Kosmos-brev nr. 10, maj 1968.

Det tredje bind af symbolbogen er nu blevet færdig, 
og vil være trykt og til salg omkring juli 1968. Bo-
gen viser og forklarer symbolerne nr. 27 til nr. 33. 
Bogen anmeldes af Per Thorell i Kosmos-brev nr. 
12, juli 1968.

11.74  -  En lille situationsbeskrivelse fra feriebyen 
i form af et postkort som Martinus skrev 

til Tage Buch.  -  tb
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Tage og Sysse har læst korrektur på teksten, og de 
skriver følgende brev til Martinus den 4. juli 1967.

Den 4. Juni 1967.

Kære Martinus,

I dag har jeg læst korrektur på siderne 258 til 
281 i fotokopi af Symbolbogens 3. bind. Jeg 
har siddet i haven, selvom det var gråvejr, og 
jeg har nydt at være ude, og i stilhed har jeg 
kunnet læse disse sider af dit værk. Det var 
en stor oplevelse. Det står alt sammen me-
get præcist og det er skrevet vidunderligt in-
spirerende, således at det rent lokale helvede 
som vi lever i, og som vi også skal leve i i de 
kommende inkarnationer, ikke forekommer 
een særligt afskrækkende, snarere som en al-
vorlig, men kærlig undervisning i kunsten at 
leve. Jeg følte mig meget glad og oplivet un-
der hele læsningen af disse sider af dit værk, 
og sender Gud en tak, fordi jeg har fået lov 
til at være dig så nær, og for at jeg har fået 
lov at læse disse sider, så snart de kom fra 
din hånd.

Vi har i disse år haft mange dejlige timer sam-
men, og Sysse og jeg føler os meget fortro-
lige med dig og med din væremåde (selvom 
du jo har blændet dig meget ned i forhold til 
hvordan du virkelig er). Vi ved, at du har haft 
mange drøje timer hjemme og at du derfor 
har betragtet vort hjem som lidt af et fristed, 
og det er vi umådeligt taknemlige for, og vi 
håber at vi i de kommende år fortsat må have 
mange dejlige timer sammen med dig.

Trods vort gode kendskab til dig - kan det 
dog godt undre een, at du har været i stand 
til at skrive disse ophøjede tanker, som vil 
velsigne alle kommende slægter på jorden, 
til trods for at du har haft alt andet end ide-
elle betingelser at arbejde under. Ringeagt og 
uvilje har ofte været din lod i disse år, og dog 
har du trofast siddet og slidt med dette svære 
stof som ikke let lader sig udtrykke i vort fat-
tige sprog. Også det, eller måske især dette, at 
se din holdning og væremåde gennem disse 
arbejdsår, har været os en god undervisning 
og til megen inspiration.

Sysse har ikke læst ret meget af det endnu, 
men vi skal gør det helt færdigt så snart som 
overhovedet muligt.

Med en rigtig kærlig hilsen fra dine to hen-
givne

Sysse og Tage

11.58 Martinus 78 års fødselsdag den 11. august 
1968.

Som sidste år afholdes Martinus fødselsdag på hotel 
Marina i Vedbæk kl. 20. Der er først et kaffebord og 
derefter bliver der serveret en forfriskning. Prisen 
er 15 kr. pr kuvert, og tilmelding er nødvendig. Der 
oplyses ikke noget særlig om festligheden, hvilket 
er helt i overensstemmelse med Martinus ånd.

11.59 Tage Buch skriver et brev til alle Sagens ven-
ner og anmoder om støtte til forskellige aktiviteter, 
december 1968.

I sit brev fortæller Tage Buch lidt om de aktiviteter 
der har været for at udbrede kendskabet til Martinus 
kosmologi uden for Danmarks grænser.

MARTINUS I NSTITUTE
ENGLISH DEPARTMENT

dec. 1968

Kære medinteresserede i Martinus’ sag,

Det er nu længe siden, De har hørt fra os, men 
det skyldes ikke ulyst til at holde Dem un-
derrettet om, hvad der sker vedrørende den 
engelske afdeling indenfor Martinus Institut, 
men der har været mange gøremål. Nu får De 
en kort beretning om vort virke i foråret og 
sommeren og om planer for den nærmeste 
fremtid.
I foråret deltog undertegnede i en kongres 
i England, hvor 450 mennesker hørte 
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om Martinus Kosmologi og hvor ca. 
200 deltagere fik udleveret tryksager om 
Martinus sag og om feriebyen. I sidste uge 
af Juli havde vi arrangeret en “Engelsk Uge” 
i Kosmos Ferieby, hvor ca. 25 deltog i de 
foredrag og sammenkomster, der blev holdt 
der. Denne uge blev faktisk en succes, dels 
på grund af kvantiteten af de udenlandske 
gæster ( Englændere, Amerikanere, Svenske, 
Hollændere og en tysk herre) og dels på grund 
af den udmærkede undervisning som især 
Mogens Møller gav. To amerikanske damer 
fra High Point Foundation i Californien 
deltog i ugens undervisning, og de tilbød 
hurtigt at ville modtage en foredragsholder fra 
Instituttet til at give foredrag på deres centre 
og op langs Pacific Kysten, og at rejse og 
ophold skulle blive betalt. Det er nu afgjort, 
at Mogens Møller og Vibeke Møller rejser til 
U.S.A. først i august 1969, og det glæder os 
meget, at Mogens Møller får den inspiration, 
der ligger i at få et nyt arbejdsfelt efter de 
mange års arbejde her i Skandinavien.

Som De sikkert har set af kontaktbrevet Kos-
mos, har vi påbegyndt nogle foredrag på 
engelsk på Instituttet. Det første blev holdt 
den 16. okt. med tilslutning af 8 udlændinge 
samt nogle danske. Foredraget var sent be-
kendtgjort og alligevel kom disse 8, der var 
studenter fra 6 forskellige lande på kursus 
i København. Der var stor interesse hos de 
fremmødte, og der blev solgt bøger og skabt 
kontakt. Det er meningen, at disse foredrag 
skal fortsætte med ca.4 ugers mellemrum, og 
det er vort håb, at vi får oprettet en studie-
gruppe for engelsk-talende her i byen, dels 
for de fremmedes skyld, men også for at vi 
selv kan få øvelse i at forklare Martinus ana-
lyser på engelsk.

Det er allerede nu besluttet at give nogle fore-
drag i England omkring 1ste maj, og om alt 
går vel, vil Martinus selv deltage og holde 
foredrag med tolk i London. Vi har efterhån-
den fået mange venner i England, og det er 
navnlig af hensyn til disse, at Martinus tager 
turen til London.

Desuden er det afgjort, at der igen næste som-
mer i ugen fra 12. - 19. juli vil blive holdt 

engelske foredrag i feriebyen, og vi vil igen 
gøre alt hvad vi kan, for at ugen skal blive vel-
lykket for gæsterne. I denne forbindelse kan 
det nævnes, at der i ugen 5. – 12. juli kommer 
tyske gæster og i ugen 19. - 26. esperanto gæ-
ster. Fra 26. juli til 3. august bliver der inter-
skandinavisk vegetar kongres. Til Martinus 
forestående rejse til London, Mogens Møllers 
foredragsrejse til U.S.A. og til vore foredrag 
og feriekurser herhjemme skal der fremstil-
les informationsmateriale som brochurer og 
foldere, plakater etc. og der skal averteres om 
foredrag m.v., og vi behøver selvsagt fortsat 
finansiel støtte til arbejdet for at gøre Marti-
nus tanker kendt i udlandet. Hvis De derfor 
har mulighed for at deltage heri, vil vi være 
meget taknemlig for at høre fra Dem - giro-
kort vedlægges.

Og jeg kan tilføje, at der med mellemrum er 
brug for en praktisk håndsrækning her i Kø-
benhavn, så hvis nogen kunne ofre en aften 
nu og da, vil de være yderst velkomne.

I øvrigt står vi til rådighed med alle oplys-
ninger om det arbejde, der på engelsk bliver 
udført mellem udlændinge. Vi benytter lejlig-
heden til at sige Dem hjertelig tak for Deres 
hidtidige interesse for og forståelse af denne 
gren af Martinus arbejde.

Med venlig hilsen

Tage Buch

P. S. Vi vedlægger en oversættelse af et ind-
læg af dr. Michael Blair fra London. Indlæg-
get fremkom som følge af et punkt på pro-
grammet for Engelsk Uge i Klint i år, som hed 
“Hvad lærte DE? - Vore gæster har ordet.”
Nogle passager i talen viser, at dr. Blair ikke 
har fuld klarhed over Martinus analyser, men 
det er dog forbavsende meget han har fået ud 
af dette sit første ophold i feriebyen. 
Han vil måske allerede i 1969 vende tilbage 
til studierne herovre, og i øvrigt har han til-
budt sin assistance ved oversættelser - og på 
andre måder.
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Indlæg af dr. Michael Blair, i Kosmos Fe-
rieby     juli 1968.

God morgen”.

Der står her på mit program, at jeg skal sige 
noget om “Hvad lærte du?”, og da jeg altid 
tror alt, hvad jeg læser, så tog jeg det alvor-
ligt. Derfor skal jeg sige lidt om, hvad jeg 
lærte her i den forløbne uge.
Jeg tror, at det store i Martinus’ genialitet lig-
ger i, eller rettere - har fået sin fulde blom-
string i hans symboler. For mig er de forbin-
delsesledene til alle de filosofiske retninger, 
som jeg har studeret gennem de sidste 20 år, 
og de har vist mig retningen, formålet og me-
ningen bag livet, - ikke blot livet i alminde-
lighed, men mit eget liv.
Og vi ser i symbolerne forskellige aspekter af 
vort eget væsen og dets udvikling, hvad enten 
disse aspekter er positive eller negative, samt 
hvorledes de har indvirket på vort adfærds-
mønster og måde at være på, Ja i sandhed på 
hele vort samlede væsen. Jeg tror, hvis jeg har 
forstået det ret, at fundamentet for Martinus’ 
filosofi er baseret på tre ideer, og ingen af 
disse kan bevises efter den objektive verdens 
traditioner. Det vil sige, at de kan ikke bevi-
ses videnskabeligt. Men jeg tror, at vi kan ac-
ceptere dem på det intuitive plan, ifølge det, 
som vi indeni os føler er sandt. Det er disse 
tre ideer, jeg skal beskæftige mig med her til 
morgen.
Den første er “det dualistiske i Guddommen”, 
Guds to måder at manifestere sig på. Gud er 
ifølge Martinus både Skaberen og Skabeev-
nen, - I metafysikken, som Michael Grimes 
har fortalt om her til morgen, blev det fortol-
ket således, at Gud er Guddommelig Nærvæ-
relse og Loven. Dette er jo den samme ting, 
men vi anvender blot en lidt forskellig termi-
nologi. På samme måde har vi Guddommen 
og Moderprincippet, Moderenergien, for at 
bruge Martinus’ benævnelse. Gud tænker, - 
Moderenergien bringer tanken ud i livet.
I metafysikken eller indenfor New Thought 
Philosophy siger vi, at Gud skaber formen ud 
af sig selv, og bliver den form, han skaber, 
og af denne grund siger vi, at Gud findes alle 
vegne, - han er allestedsnærværende. Der er 

ikke noget sted, hvor Gud - den styrende kraft 
- ikke er.

Det er sagt i bibelen, at mennesket er skabt i 
Guds billede efter hans lignelse. Men han er 
af Gud på samme måde, som en dråbe vand 
ikke er hele oceanet, endskønt den har ocea-
nets egenskaber. Vi har Guds egenskaber i os. 
Vi har de samme guddommelige egenskaber, 
kvaliteter og aspekter i vort væsen, sommeti-
der i vågen tilstand, til andre tider i sovende 
tilstand.
Disse guddommelige kvaliteter, attributter el-
ler aspekter er kærlighed, fredsommelighed, 
glæde, harmoni, orden, skønhed, balance, 
sundhed, fuldkommenhed, helhjertethed, 
ære, retfærdighed o.s.v., og når vi udtrykker 
disse fuldt ud og vedholdende i vort daglige 
liv, så arbejder vi i retning af en kosmisk- el-
ler en kristusbevidsthed.
Det var det, Kristus gjorde. Han havde kos-
misk bevidsthed, og han demonstrerede den, 
manifesterede den og udtrykte den ustandse-
ligt ved at vise kærlighed, fredsommelighed, 
skønhed, harmoni, orden o.s.v.

Det er vor opgave, uophørligt at fremholde 
disse tanker for os selv og forene dem med 
vor følelse. Der må finde en forening af ho-
ved og hjerte sted. Uafladeligt må vi holde 
fast ved disse tanker og derigennem projicere 
dem ind i det Guds-aspekt, som vi har kaldt 
Loven. Dette er det store subjektive område, 
som refereres til hos Martinus som Moder-
energien. - Læg vel mærke til, at han siger 
Moderenergien.
Dette er interessant, for den er feminin af na-
tur og af funktion. Den frugtbargør, dette det 
subjektive område, eller underbevidstheds-
området, om man foretrækker at anvende 
denne betegnelse. Den frugtbargør tanken, 
som du poder ind i den, befrugter den med, 
eller som Guds højere bevidsthed projice-
rer ud på den og besvangrer den, virker som 
en inkubator for den, får tanken til at antage 
form i den fysiske verden.

Moderenergien er Loven, og den er mekanisk. 
Den forvandler tanker, skaber form ud af tan-
ker uden selv at foretage noget valg, for den 
har ikke noget valg at gøre i den sag. Den er 
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ikke bevidst om den tanke, som er projiceret 
ind i den eller af hvilken den er blevet befrug-
tet. Dens opgave er udelukkende at reflektere, 
genspejle eller repræsentere den tanke, hvad 
enten den er god eller dårlig i sin form, ind 
i vor egen erfaringsverden. Det er derfor vi 
kan sige “Som en mand tænker i sit hjerte, så 
bliver han”.
Ud af dette finder vi frem til tre-enigheden:” 
Skaberen, Skabeevnen og det Skabte”, som 
det så smukt er blevet formuleret her i denne 
uge.

Nu til det andet plan, som vi må acceptere 
intuitivt: Reinkarnationen. Vi må acceptere 
den som virkelig. Det er en væsentlig hjørne-
sten, hvis du skal kunne acceptere Martinus’ 
filosofi, for uden den vil hele denne filosofis 
struktur falde sammen. Det er rigtigt, at nogle 
af os måske vil finde reinkarnationstanken 
usund. Det er sædvanligvis ulykkelige men-
nesker, som ikke kan godtage den eller men-
nesker, for hvem det ikke er gået så godt her 
i livet, - eller fordi de kun er i besiddelse af 
en begrænset bevidsthed. Disse udgør hoved-
parten af mennesker, som forkaster inkarna-
tionstanken.
Men der er også en anden kategori, meget 
succesrige mennesker, intellektuelle, alle 
sammen meget oprigtige mennesker, som 
ikke desto mindre er tilbedere af materialis-
men, og de baserer derfor deres bedømmel-
ser udfra materialistiske synspunkter. Denne 
kategori bedømmer udfra det tilsyneladende, 
og det forekommer dem derfor umuligt at 
fatte denne tanke, som ikke kan bevises vi-
denskabeligt. De ligesom ser inkarnations-
spørgsmålet igennem forkert farvede briller 
– fra et snævert synspunkt i stedet for fra et 
universelt.

Som vi sår, så skal vi høste. Det er klart, at 
vi ikke altid straks høster i indeværende liv, 
hvad vi har sået i samme. Derfor, hvis denne 
lære, som Jesus har givet, er rigtig, - og det er 
jeg sikker på, at den er, - så kan vi komme til 
at høste i et liv, som vi ikke kan se med vore 
nuværende synsevner, - i et liv herefter, efter 
det, vi kalder overgangen gennem døden.
Det er min overbevisning, og jeg bilder mig 
ind, at alle herinde har den samme anskuel-

se, at livet er evigt. Måske vil livet ændres 
i form, men det er evigt, og vi er naturligvis 
evige væsener. Hvis vi ikke reinkarnerede her 
på jorden - og med at sige dette, mener jeg, 
at vi ifører os et nyt legeme her på jorden, så 
er det sandsynligt, at vi kommer til at bebo et 
tempel, som ikke er bygget med hænder. Med 
andre ord, vi kunne blive iført et usynligt le-
geme i omgivelser eller i en sfære, hvor andre 
usynlige legemer eksisterer. Måske på en an-
den planet, i et andet solsystem, eller endog i 
et andet mælkevejsystem.
At vi lever videre i een eller anden form, syn-
lig eller usynlig, hvor vi skal høste, hvad vi 
har sået, det synes mere end sandsynliggjort. 
Om vi ikke gjorde det, så ville der ingen 
retfærdighed være, ingen kærlighed, ingen 
Gud.

Til sidst den tredje ide, den sidste, den, som 
Martinus beder os acceptere som et funda-
ment for sin filosofi, Karma.
Denne er i sin inderste natur “Loven om årsag 
og virkning”. Martinus siger i sine skrifter, at 
Karma’s indflydelse er ubegrænset og stræk-
ker sig hinsides hvad vi kalder vor vugge-til-
grav eksistens. Hvad vi har sået i et tidligere 
liv, vil vi høste, så det indgår i vort nuværen-
de livs konditioner og omstændigheder som 
et led i vor natur. Og hvad vi sår nu, det vil vi 
naturligvis høste i en fremtidig eksistens.
Derfor er det nødvendigt at blive en Guds di-
scipel, idet vi tugter vore tanker, så de kan 
reflektere Guds natur. - Det er nødvendigt at 
disciplinere og kontrollere vore tanker for at 
kunne genspejle Guds natur, hvis vi skal opnå 
og erfare livets fuldkommenhed, - Guds natur. 
Herigennem kan vi komme ind på det plan, 
som Martinus kalder det rigtige Menneskeri-
ge. Hvis tilstrækkeligt mange af os gør dette, 
- hvis tilstrækkeligt mange af os træner vores 
tænkeevne, kontrollerer vor tænkning til et 
sådant punkt, hvor vi demonstrerer, udtryk-
ker, manifesterer kosmisk bevidsthed som en 
ganske naturlig ting, så ville de verdenskrige, 
som Martinus har forudsagt vil komme til os 
i slutningen af dette århundrede, kunne und-
gås. Disse krige vil kun blive til virkelighed, 
hvis menneskeheden som helhed holder fast 
ved sit nuværende tankemønster og sit nuvæ-
rende verdensbillede.
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Før krigen kan ophøre, må vi eliminere det 
aggressive indeni os selv. Ellers vil vi selv 
blive kontrollerede af de eksplosive energier, 
og under sådanne omstændigheder vil flere 
krige være uundgåelige.
Martinus siger, at den vigtigste del af hans 
budskab er, at vi skal arbejde med os selv. 
Utopia, paradiset, eller hvad vi nu end vælger 
at kalde det, begynder indefra dig selv. Derfra 
breder det sig udefter. Vi må vende vor op-
mærksomhed fra materialisme, og bringe de 
spirituelle eller åndelige ting i fokus. Ellers 
vil vi se, at vor klode vil blive en syg klode, 
og vor menneskehed vil blive eller forblive en 
syg menneskehed. Vi er som patienten, hvis 
læge ordinerede ham at tage en bestemt pille 
een gang om dagen, - samt en lille whisky. 
Og nogle uger senere spurgte lægen ham, om 
han tog pillerne, som han havde foreskrevet 
ham, og om han følte sig bedre tilpas. ”Nej”, 
sagde patienten, “Jeg er lige så syg, som jeg 
plejer at være. Jeg er to uger bagefter med 
pillerne og 5 uger foran med whiskyen”.
Vi er en syg menneskehed, fordi vi er 2 uger 
bagefter med de “åndelige piller” - og 5 uger 
foran med den “materialistiske whisky”.
Vi må bringe livet i den rette balance, - hu-
ske på een af de guddommelige kvaliteter og 
aspekter, som jeg nævnede - Gud er balance 
(harmoni). Vi må bringe livet ind i det rette 
perspektiv, give de åndelige ting en større 
opmærksomhed end vi har gjort det i det for-
gangne, og blive mindre domineret af det ma-
terielle.
Vi vil med tiden nå dertil, som Martinus så 
overbevisende har vist os i symbolerne - på 
en naturlig måde må vi nå det - gennem bøn 
og meditation og disciplineret tænkning. Vi 
kan gøre det nu. Valget er vores. Vi kan gøre 
det på en naturlig måde gennem bøn - eller vi 
kan blive tvunget til det gennem stor lidelse. 
Men som jeg sagde: Valget er vort.

Jesus sagde: “I er Guder”. Vi er Gude(sønner) 
og med det mener vi, at vi har frihed til at 
vælge, - en frihed til at vælge og bestemme, 
hvordan vi vil forme vor egen skæbne, en 
skæbne, der allerede har forudbestemt, at 
vi skal komme til at sidde ved “Guds højre 
hånd”. Med andre ord: Bestemt til at opnå 
Kristusbevidsthed, eller Kosmisk bevidsthed. 

Vi skal vende hjem som den fortabte søn til 
vor faders hus.
Måske er vi for få her til at kunne influere 
hele menneskeheden. Men vi gør det ikke ved 
ordet, men ved handling, ved eksempel. Det 
er på den måde, vi får folk til at tænke som vi 
selv gør, ikke ved tale, men ved at være som 
vi er, ved eksemplet - som Jesus var det.
Måske er vi for få til at hjælpe menneskehe-
den som helhed, men vi må prøve, og Marti-
nus viser os her vejen og giver os inspiratio-
nen, og jeg tror, at vor bøn skal være: “Lad 
der blive fred på jord, og lad den begynde 
med mig selv”.
Dette er, hvad jeg har lært i dette skønne cen-
ter, men jeg har også lært noget andet, om end 
ikke så alvorligt. Jeg har lært, hvad venskab 
betyder, hvad godt kammeratskab med vore 
gæster har betydet. Det har været en varmen-
de og dejlig oplevelse. Jeg har rejst mange 
hundrede eller tusinde af mile over hele ver-
den, og jeg tror ikke, at jeg har følt en så-
dan varme og venlighed og glæde som her på 
denne feriekoloni her i Kosmos.
Dette er altså, hvad jeg har lært, eller rette-
re sagt, dette er hvad der er blevet bekræf-
tet for mig gennem Martinus’ lære, og jeg 
håber også, at I er blevet inspireret af hans 
lære, samt af de udmærkede taler, vi har hørt 
af Tage Buch, Mogens Møller og Benjamin 
Saxe.
Idet jeg velsigner jer, håber jeg, at vi en anden 
gang må få lejlighed til at møde kammerat-
skabet her og til sammen at forstærke vore 
åndelige kræfter i fremtiden.

Tak.

11.60 Foredrag og kurser i vintersæsonen 
1968/69.

Martinus holder foredrag i Instituttets foredrags-
sal hver mandag. Han tager også på foredragsturne 
rundt i provinsen

På torsdage vil der være foredrag af Mogens Møl-
ler, Per Bruus-Jensen og Sv. Å. Rossen og Benjamin 
Saxe vil gennemgå symboler ud fra de nu færdige 
symbolbøger.
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Arne Krogh vil som sædvanlig vise nogle film i lø-
bet af sæsonen.

Der er en esperantoaften hver måned hvor Henning 
Laug og Ib Schleicher holder foredrag om Martinus 
symboler.

I provinsen i Danmark holder såvel Mogens Møller 
som Per Bruus-Jensen foredrag. 
I Sverige holder Mogens Møller foredragene.

11.61 Forlaget Logos, 1968.

Per Bruus Jensen har skrevet en ny bog med titlen 
”Gud på anklagebænken”. Martinus anmelder bo-
gen i Kosmos-brev nr. 21, oktober 1968. 
Martinus anmeldelse er meget rosende, og han an-
befaler den på det kraftigste, idet den er meget utra-
ditionel. Han mener derfor at den vil kunne henven-
de sig til mennesker der måske ikke ville tiltrækkes 
af den øvrige litteratur. Bogen er udgivet 1968 på 
forlaget Logos, er på 64 sider med 14 illustrationer. 
Prisen er 9 kr.
Bogen er senere, i 1989, blevet udgivet i en revide-
ret udgave på forlaget ”Nordisk impuls”, og er da 
på 80 sider.

I forbindelse med bogens genudgivelse i 1989 kun-
ne man læse følgende anmeldelse i Politiken den 
8/7 1989.

Gud lider

Religiøst tankespind, der forflygtiger det on-
des problem og den enkeltes lidelseserfaring

Per Bruus-Jensen: Gud på Anklagebænken 
(Forlaget Nordisk Impuls, 80 s., ill., kr. 65).

Da GUD havde skabt verden, så han sig 
omkring og fandt, at alt var såre godt. Men 
dagligt modsiges dette af lidelse og død i en 
virkelighed af krige, vold, ødelæggelser og 
naturkatastrofer. I sin lille bog, Gud på An-
klagebænken, beskæftiger Per Bruus-Jensen 
sig med modsigelsen, og han spørger, om 
Gud blot er en fusker, der har gjort sit arbejde 
dårligt, eller om han er en grusom sadist, der 
nyder at betragte smerten og ikke veg tilba-
ge for at påføre sin egen søn lidelse og død. 
Guds eksistens er for forfatteren indiskutabel. 
At Gud tillige er både kærlig og almægtig, vil 
han sandsynliggøre ved hjælp af Martinus’ 
kosmologiske spekulationer. Ifølge Martinus 
er Gud i alt, og alt er Gud. Når lidelse findes, 
er det Gud selv, der lider, og Gud kan der-
for ikke anklages for at påføre andre lidelse. 
Da Gud skabte, gjorde han sig ikke færdig, 
men satte i verdensaltet en proces i gang, der 
stiler imod det fuldkomne menneske. Og det 
er denne udvikling i et stadigt forløb af rein-
karnationer imod en højere bestemmelse, der 
er såre godt. I lighed med udviklingslæren i 
antroposofien fremstilles her et religiøst hel-
hedssyn, der tillader det onde som et stadium 
på vej til det gode. Gud fritages for anklage, 
men prisen er, at såvel det ondes problem 
som den enkeltes lidelseserfaring forflygti-
ges. Det er meget vanskeligt at se, hvordan 
der i dette tankespind kan skaffes plads for 
etisk bevidsthed. 

LONE FATUM

Forlaget Logos er et nyetableret forlag. Det er op-
rettet af Per Bruus-Jensen, fordi man ikke på Insti-
tuttet kan overkomme at trykke alle bøgerne, men 

11.75  -  Per Bruus-Jensens bog 
“Gud på anklagebænken” (1968 udgaven). 

Format 13 x 20 cm.  -  e
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også for at få et forlag til udgivelse af ”easy readers” 
som så også kan forhandles af boghandlere. (vi skal 
huske, at det hele tiden har været planen at Martinus 
bøger skulle udgives så billig som mulig uden mel-
lemhandlere, men sådanne bøger som denne falder 
ikke ind under denne kategori). 
Der er imidlertid problemer med at få mennesker 
der er interesseret i Martinus kosmologi til at læse 
bøger om emnet, når disse er udgivet på et andet 
forlag, her på forlaget Logos. Per Bruus-Jensen si-
ger, at der endda har været mennesker der ikke ville 
købe hans bog, specielt fordi den ikke var udgivet 
på Instituttet. Derfor har han været nødt til at omtale 
problemet i Kosmos-brev nr. 26, december 1968.

11.62 Ændring af  tidsskriftet Kosmos og ajourfø-
ring af arbejdet inden for Sagens rammer, 1969.

Ved overgangen til 1969 bliver tidsskriftet Kosmos 
radikalt ændret i udseende, idet man ønsker at til-
nærme det mere til et rigtigt tidsskriftformat. Se bil-
led 11.72.
Det er nu også tiden til at lægge kursen om for ar-
bejdet inden for Sagens rammer, idet Martinus nu 
er nået så langt at han er nær ved at fuldende sit 
livsværk med nedskrivningen og fortolkningen af 
sin kosmologi. 

Ib Schleicher kalder den forløbne periode for den 
indadvendte periode, hvor det var meget vigtigt at 
Martinus fik den fornødne fred til at skrive sin kos-
mologi.
Man skal nu overgå til en ny periode som han kal-
der den udadvendte periode, hvor det i højere grad 
gælder om at informere omverdenen om Martinus 
kosmologi.
Ib Schleicher gør mere detaljeret rede for tankerne 
desangående i en skrivelse i Kosmos-brev nr. 26, 
december 1968 som i sin helhed er vist herunder.

KOSMOS

Når De næste gang åbner kuverten med 
KOSMOS, er der bl.a. sket det, at formatet er 
blevet ændret. Vi håber, De synes om denne 
og enkelte andre ændringer, som foretages 
samtidig. De skyldes alle ønsket om nu at 
tage det næste skridt i retning af et større tids-
skriftspræg.

Vi håber hermed at opnå det værdifulde, at 
bladet i højere grad vil egne sig som informa-
tionsmateriale i forholdet til mennesker, som 
ikke kender Martinus arbejde. Hertil kommer 
så den fordel, at det ikke længere skal foldes 
og i øvrigt nu kan stå på en almindelig reol.
I løbet af få år fuldender Martinus sit livs-
værk, idet han færdiggør sidste bind af “Det 
evige verdensbillede”. Hermed afsluttes den 
første virkeligt store periode i Martinus og 
instituttets arbejde, nemlig den indadvendte 
periode. Her har det været hovedopgaven 
at skabe de bedst mulige betingelser for, at 
Martinus kunne færdiggøre sit arbejde med 
de kosmiske analyser. På forskellige måder 
skal der fra nu af tages betydelige skridt til at 
overgå til den næste periode. Den bliver i høj 
grad udadvendt, idet den skal tage sigte på 
at informere omverdenen om Martinus analy-
ser, om den indsigt i livet, de kan give, og om 
den livsholdning, de leder hen til.
Det er klart, denne udadvendte periode vil 
stille sine specielle krav til instituttet og dets 
medarbejdere. Der må tænkes og arbejdes i 
nøje overensstemmelse med analyserne og 
tidens nye krav til informations  og oplys-
ningsvirksomhed. Vi må finde frem til de rig-
tige og effektive fremgangsmåder, Her vil det 
være naturligt og rigtigt også at være meget 
opmærksom på den ungdom, der på så mange 
områder er i opbrud i forhold til den traditio-
nelle tankegang.
Med bl. a. disse forhold i tankerne er der også 
taget et initiativ, der vedrører selve redaktio-
nen af KOSMOS. Hidtil har der ikke været en 
fast redaktør. Det bliver der nu. Der er truf-
fet aftale med instituttets mangeårige medar-
bejder Per Bruus Jensen om, at han påtager 
sig redaktionsarbejdet fra nytår. I første om-
gang medfører dette, at bladet for eftertiden 
vil være forsynet med et stort forsidebillede, 
der så vidt muligt har helt aktuel interesse. I 
forbindelse med dette billede skriver Bruus 
Jensen hver gang en ledsagende artikel.
I bladets hidtidige hovedindhold bliver der 
ikke tale om ændringer, men måske til en vis 
grad om en udvælgelse eller kombination, 
der sigter på at skabe en gennemgående re-
daktionel linje.
På længere sigt er der mulighed for at for-
syne bladet med interessante mindre tekster 
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i tilknytning til billeder og tegninger. Her har 
både Mogens Møller,  Børge Hamberg og 
Anne lise Mønnike givet tilsagn om medar-
bejderskab. Her foreligger der helt specielle 
muligheder for at gøre et egnet stof og særlige 
situationer levende og lettilgængelige for læ-
seren. Det ved enhver, der har set eksempler 
både på Mogens Møllers, Børge Hambergs 
og Anne Lise Mønnikes tegne  og illustrati-
onskunst. Hver på sin måde har de særlige 
talenter på de områder, der her er brug for. 
Hidtil har disse illustrationsmuligheder dog 
været benyttet i alt for beskeden udstrækning, 
men vi håber, at vi også her står over for en 
ny udvikling.
En forside med et stort billede må anses for at 
være et virkeligt aktiv set fra et informations-
synspunkt, men samtidig nødvendiggør dette 
et nyt og mere moderne “hoved” på denne 
forside. Der er derfor nu fastlagt et forsidear-
rangement, der i sin form er næsten neutralt 
som på julekosmos. Dette arrangement er i 
samarbejde med Martinus fastlagt så fleksi-
belt, at det kan tilpasses både til forskelligar-
tede billeder og tegninger.

Per Bruus Jensens virksomhed som foredrags-
holder og skribent er kendt af de fleste. Han 
har skrevet en række glimrende artikler og 
bøger. Han har gennem en årrække udarbej-
det og udgivet et omfattende korrespondan-
cekursus i Martinus Kosmologi. Dette kursus 
er meget dybtgående i sin behandling af stof-
fet og repræsenterer en tilsvarende indsigt i 
analyserne. De besvarelser af spørgsmål, der 
til stadighed udkommer i KOSMOS under ru-
brikken “Læseren spørger og instituttet svarer 
. . . . “ har vakt berettiget opmærksomhed.
Disse ting i forbindelse med det omfattende 
samarbejde med instituttets øvrige medarbej-
dere, der stadig vil være tale om, og som vil 
blive udbygget, giver store muligheder. Der 
kan ikke være tvivl om, at instituttets blad 
for eftertiden vil komme til at præsentere sig 
bedre og få en række indslag, der vil være en 
fordel i forhold til mennesker, som ikke er in-
formerede. Vi håber og regner også med, at 
disse ting vil betyde en kærkommen forny-
else for alle hidtidige abonnenter og læsere.
Når der er kommet god gang i det nye redak-
tionsarbejde, vil vi meget gerne høre læser-

nes mening om bladets forskellige former for 
indhold. Der kunne herved komme en veksel-
virkning i gang, som kunne have en gavnlig 
indflydelse på bladets udvikling.
For en ordens skyld skal til sidst tilføjes, at 
de ændringer, der her er omtalt, har et så rin-
ge Økonomisk omfang, at de ikke medfører 
nogen prisforhøjelse. Det lidt mindre format 
vil heller ikke indskrænke stoffets omfang, 
da Skriftstørrelse og tekstfelt bliver afpasset 
derefter.

Med venlig hilsen
og Ønsket om et
rigtigt glædeligt nytår

Ib Schleicher

Som Ib Schleicher skriver, vil man nu optage artikler 
fra udefra kommende skribenter, som får mulighed 
for at skrive om mange forskellige emner. Man skal 
bemærke, at jeg ikke efterfølgende vil nævne dem 
alle som jeg har gjort i forbindelse med Julekosmos. 
Jeg vil dog nævne de nye skribenter der på længere 
sigt får betydning for Sagens udvikling, ved at om-
tale de første gange hvor de skriver. En praksis som 
jeg også har fulgt i omtalen at tidligere årgange af 
Kosmos og Kontaktbreve.
Erik Gerner Larsson skriver af helbredshensyn ikke 
ret meget i Kosmos, men der er dog et brev nu og 
da. De sædvanlige skribenter, Mogens Møller, Per 
Bruus-Jensen, Sv. Å. Rossen, Per Thorell, Johan-
nes Dragsdahl og Benjamin Saxe skriver jævnligt 
i bladet.

11.63 Indeks til alle Martinus bøger påbegyndes, 
1969.

I Kosmos nr. 1, 1969 side 10 gør Ib Schleicher op-
mærksom på, at man er i gang med at udarbejde et 
stikordsregister til samtlige Martinus større bøger 
(ikke foredragene og småartikler). 
Man kalder stikordsregisteret for et INDEKS. 
Det får form som et løsbladssystem i et ringbind. 
Det bliver udformet således, at man ved at gå ind 
og vælge et ord (emne), vil få oplyst alle steder hvor 
dette er behandlet i Martinus større bøger. Man for-
venter at indekset, når det er færdig vil blive på ca. 
200 sider. 
Aage Hvolby har sammen med en række medarbej-
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dere påtaget sig arbejdet der allerede har stået på i 
et par år. Man påregner, at arbejdet med indekset vil 
være færdig i løbet af ca. 3 år. Indekset vil til abon-
nenter blive udsendt med 20 sider af gangen. Den 
samlede pris vil være 140 kr.

I de kommende numre af Kosmos skriver bl. a. 
cand. teol. Johannes Dragsdahl og Gunnar Frede-
riksen jævnligt artikler om forskellige emner.

I Kosmos nr. 3, 1969 side 36 skriver Tage Buch at 
Martinus har holdt sit første foredrag i Instituttets 
nyindrettede foredragssal. 
I overensstemmelse med den nye linie som er blevet 
lagt, har man averteret dette foredrag i de store dag-
blade, og dette har medført at der var fuldt hus og 
mange nye ansigter. Foredraget havde titlen: ”Ver-
denssituationen”. Hans næste foredrag er berammet 
til den 10. februar og har titlen: ”Det tredje testa-
mente”.

11.64 Martinus symbolbog er udkommet på is-
landsk, 1969.

På et forlag i Reykjavik er første bind af Martinus 
symbolbog nu udkommet på islandsk.
Martinus har nu i alt været på 5 foredragsrejser til 
Island.

11.65 Martinus rejse til England foråret 1969.

Martinus tager på foredragsrejse til England i perio-
den 27. april til 4. maj 1969. Benjamin Saxe er tolk 
for Martinus. Med på rejsen er også et par andre 
af Martinus venner, Sam Zinglersen og Tage Buch. 
Det er Sam Zinglersen der har inviteret Martinus. 
Invitationen gik oprindelig på en tur til Paris, men 
Martinus ville hellere til England, for der at få per-
sonlig kontakt med interesserede i Sagen.

Martinus holder tre planlagte foredrag i London. 
Tirsdag den 29. april i Centre House i Kensington, 
onsdag den 30. april i Caxton Hall for Truth Forum 
og samme sted den 2. maj. Herudover holder Mar-
tinus spørgetimer. 
Hon. Organizer of Truth Forum i London mr. 
Mishael Grimes var en stor hjælp for Martinus, idet 
han sørgede for de fleste praktiske ting i forbindelse 
med besøget. Grimes har været på besøg i Kosmos 
ferieby og kendte derfor Martinus personlig.

Martinus blev også inviteret til bevægelsen Unity 
School of Christianity der havde til huse i byen 
Bourned End 50 km. nordvest for London. Her 
havde Martinus to spørgetimer hvor han svarede på 
spørgsmål og forklarede.
Der blev også tid til en rundtur til Londons sevær-
digheder og en tur til Stonehenge. Kosmos nr. 12, 
1969.

11.76  -  Indeks til Martinus bøger.  -  e

11.77  -  Afrejse fra Københavns hovedbanegård.
Fra venstre Martinus, Sysse Buch, Benjamin Saxe 

og Tage Buch.  -  es
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11.78  -  Sysse og Tage Buch.  -  es

11.80  -  Martinus holder sit første foredrag i 
Centre House, Kensington med 

Benjamin Saxe som tolk.
Efter foredraget forærede Martinus sine værter 

symbolet som ses på væggen bag Saxe.  -  tb

11.83  -  En af tilhørerne i Centre House.  -  es

11.81  -  Martinus bliver vist rundt, 
her i trykkeriet.  -  es

11.79  -  Martinus og Benjamin Saxe venter på 
at det bliver tid til at gå ind i salen og 

holde foredrag.  -  es
11.82  -  Samtaler efter foredraget.  -  es
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11.84  -  På rundtur i London.  -  tb

11.85  -  På rundtur i London.  -  es

11.86  -  På rundtur i London.  -  es

11.87  -  Sysse Buch, Martinus og Sam Zinglersen 
ved British Museum.  -  tb

11.88  -  På vej til at besøge Unity House i Bourne 
End 50 km nordvest for London.  -  es

Unity House ejes af bevægelsen 
Unity School og Christianity. 

Ejendommen har tidligere tilhørt 
forfatteren Edgar Wallace
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11.89  -  Unity House, Bourne End.  -  tb

11.90  -  Benjamin Saxe introducerer Martinus før 
foredraget i Unity House.  es

11.91  -  Benjamin Saxe og Martinus taler med 
tilhørerne efter foredraget.  -  es

11.92  -  Gruppebillede foran Unity House.  -  es
Siddende forrest ses fra venstre Tage Buch, 

Sysse Buch, Martinus, Benjamin Saxe 
og Sam Zinglersen.

11.93  -  Man hygger sig på terrassen foran Unity 
House.  -  es

11.94  -  Fra venstre Benjamin Saxe, Martinus og 
Sam Zinglersen fotgraferet i Unity House.  -  tb
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11.66  Sommersæsonen i Kosmos Ferieby 1969

Højsæsonen starter søndag den 29. juni med oplæs-
ning af kgl. Skuespiller Walt Rosenberg.

Martinus holder foredrag hver mandag kl. 20. Af 
andre foredragsholdere kan nævnes Mogens Møl-
ler, Sv. Å. Rossen og Johannes Dragsdahl.

11.95  -  Udflugt til Stonehenge.  -  tb
Fra venstre ses Sysse Buch, Martinus, Sam Zing-
lersen med ryggen til, Benjamin Saxe, Irene Gri-

mes og Michael Grimes.

11.96  -  Fra venstre ses Irene Grimes, Sysse Buch, 
Sam Zinglersen, Michael Grimes, Benjamin Saxe 
og Martinus der ordner sit fotografiapparat.  -  tb

11.97  -  Martinus med sit fotoapparat.  -  tb

11.98  -  Hjemrejse. Tage og Sysse Buch på eng-
landsbåden.  -  es

11.99  -  Efter hjemkomsten ser man på lysbilleder 
fra turen til England hjemme hos Benjamin og Elin 

Saxe. Bagest til venstre ses Vibeke Saxe, dereftr 
Sysse Buch, Benjamin Saxe kan skimtes, foran ses 

Matinus. Forrest ses Henrik Saxe.
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11.101  -  Martinus fotograferet i Villa Rosenberg 
sammen med Edith Stauffer til højre og hendes 

sekretær Alverna Taylor til venstre.  -  tb

Edith Stauffer kom fra USA. Hun besøgte feriebyen 
ialt tre gange. To gange havde hun en gruppe på 
omkring 35 personer med fra USA, som også var 

interesseret i Martinus arbejde.

Edith Stauffer er forfatter til bøgerne “Ubetinget 
kærlighed” og “Tilgivelse”

11.100  -  I feriebyen ser vi her fra venstre Erik 
Gerner Larsson, kgl. skuespiller Walt Rosenberg 
der læste op ved sæsonens start den 29. juni, Lise 
Gerner Larsson, Vera Cavling og Martinus.  -  c

11.102  -  Indkørslen til feriebyen langs afvan-
dingskanalen. Købmandsforretningen som dengang 

var i funktion, ses bagest i billedet. Senere blev 
bygningen omdannet til reseption.  -  tb

11.103  -  I Villa Rosenber ser vi fra venstre Mi-
chael Blair, Martinus, Irene Grimes, Lilli Joseph 
fra Holland, Michael Grimes, Sysse Buch og mrs. 

Blair.  -  tb

11.104  -  Martinus sammen med Sysse Buch til 
højre og Ray Hopkins fra USA til venstre.

Ray Hopkins var lærerinde.  -  tb
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Herudover er der flere gæsteforedragsholdere. 
Søndag den 13. juli var det som foregående år J. A. 
K.-dag (J.A.K. står for jord, arbejde, kapital). Ta-
ler var Aksel Sørensen fra Ålborg. Kosmos nr. 13, 
1969.

Der var engelsk uge i tidsrummet 12. til 19. juli 
hvor foredrag og kurser foregik på engelsk. Der var 
en del engelsktalende gæster i dette tidsrum, bl. a. 
mr. Michael Grimes fra Truth Forum i London som 
Martinus kort forinden havde besøgt på sin fore-
dragsrejse til England.

11.67 Martinus udsender en informationsskrivelse 
til Sagens venner, juni 1969.

Den 25. juni 1969 udsender Martinus en lidt større 
skrivelse som han kalder ”En information” ud til 
sagens venner. Den fremtræder som et lille hefte i 
hvidt med stjernesymbolet og titel på forside i guld-
tryk. I informationsskrivelsen får vi oplysning om 
hvordan Martinus ser på Sagens økonomi, såvel 

hvordan den har været gennem tiden som hvordan 
den er i øjeblikket. Martinus anmoder i skrivelsen  
interesserede om støtte på forskellig måde. Teksten 
ses efterfølgende.

EN INFORMATION

TIL VOR MISSIONS OG SAGS VENNER 
OG INTERESSEREDE

Efterhånden som årene er gået, og adskil-
lige nye interesserede venner af vor mission 
og sag er kommet til, har jeg en følelse af, 
at mange af disse nye abonnenter og medin-
teresserede mennesker ikke er tilstrækkeligt 
informerede med hensyn til sagens virkelige 
struktur og hensigt. De kender sikkert ikke til 
dens Økonomi, dens vanskeligheder, og hvad 
der ellers kan være af problemer i befordrin-
gen af denne vor sag i menneskehedens tjene-
ste. Og jeg føler, at det ville være forkert ikke 
at informere alle sagens interesserede venner 
i dens fysiske praksis, og hvad der her for-

11.105  -  Ved afslutningen af de “engelsksprogede uger” var der fælles kaffebord før afrejsen. 
Vi ser her blandt andre Michael Blair og Michael Grimes til højre. 

Sysse Buch for bordenden og Henning Laug til venstre.  -  tb
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dres, for at den kan - ikke blot holdes gående 
- men også kan føres frem til en økonomisk 
standard, i hvilken den kan hvile i sig selv. 
Hermed mener jeg, at den skal bringes frem 
til, ved udgivelsen af dens bøger, dens blad, 
dens undervisning, kursus og foredrag, at 
have en sådan økonomi, at den helt vil kunne 
lønne sine egne medarbejdere og dække alle 
andre løbende udgifter ved dens oprethol-
delse. Men en sådan Økonomisk standard har 
sagen absolut ikke nået endnu. Hvis ikke for-
stående og kærlige mennesker indenfor dens 
interesserede kreds havde støttet den, ville 
der ikke have været nogen sag i dag. Og vor 
kosmiske eller åndelige viden, som tusinder 
af mennesker nu glæder sig over, og hvis liv 
den har rettet op og bragt i kontakt med virke-
ligheden, ville ikke været blevet manifesteret. 
Og mange af disse mennesker ville dermed 
stadigt have vandret i mørket. Dette er ikke 
nogen overdrivelse eller påhit. Hundreder af 
takkebreve foreligger her fra mennesker, der 
fortæller om, hvordan de i kraft af vor mis-
sion er blevet hjulpet i deres nedtrykthed og 
disharmoni med livet og nu befinder sig i stor 
taknemlighedsfølelse mod Gud og sagen.
Hvorfor kan denne mission og sag ikke ek-
sistere uden andre menneskers Økonomiske 
hjælp og støtte? - Som svar herpå må jeg først 
gøre opmærksom på, at vor mission eller sag 
befordrer en produktion af en salgsvare, der 
ikke er bestseller. Det er ikke en vare, den 
store offentlighed i Øjeblikket føler at have 
stærkt brug for. Den udgør ikke desto mindre 
et produkt, der af Gud er sat i skabelse, fordi 
dette “produkt” vil være ganske uundværligt 
for almenheden, efterhånden som den igen-
nem dens kollektive karmaudløsninger, krige, 
katastrofer og sygdomme modnes til nævnte.
Hvad er, dette for et “produkt” ? - Det er intet 
mindre end en åndelig oplysning, en kosmisk 
videnskab om livet i dets makrokosmiske, 
makrokosmiske og mellemkosmiske struktur. 
Det er en videnskab
om verdensaltets grundtone kærligheden og 
den kommende ny verdenskulturs moralba-
sis. Det er kristendommens totale fuldbyr-
delse. Det er kristendommen befriet fra dens 
igennem århundrederne påførte misforståel-
ser, overtro, falske dogmer og dens forfald 
til at gå direkte imod Kristi egne ord ved at 

velsigne krigen og dens bloddryppende, raf-
finerede mord- og Ødelæggelsesmaskiner og 
ved dens forkyndelse om straf og evig pine i 
en uophørlig ild. Det er kristendommen uden 
disse vedhæftede afsporinger, der er “vejen, 
sandheden og livet”. Og det er den fortsatte 
manifestation af denne, af Jesus udtrykte rene 
kristendom, Gud har gjort til vor mission og 
sag. Det er Guds hellige ånd af os omsat til 
tusinder og atter tusinder af bogtrykte sider 
af ord og tanker for efterhånden at blive til liv 
og væremåde for menneskeheden.
Det er ikke vanskeligt at forstå, at offentlig-
heden ikke kan fatte og derfor heller ikke ac-
ceptere en sådan for den ganske usandsynlig 
begivenhed. Den er endnu alt for indhyllet 
i materialismens og krigsmentalitetens tå-
geslør. Den har mere eller mindre tabt den 
virkelige kristendom af syne. Et næstekærlig-
hedens evangelium kan den kun opfatte som 
naivitet eller tåbelighed. Før den er modnet 
til virkelig kristendom, må den først igen-
nem sin karma opleve håbløsheden i al anden 
væremåde end kærlighedens. Det er denne 
håbløshed og mørke, der er slutfacittet i al in-
humanisme, krig og ukærlighed. Derfor kan 
den kærlighedens kulturimpuls eller åndsvi-
denskab, det er blevet vor mission at manife-
stere, ikke regne med medvind eller støtte fra 
offentligheden, dens myndigheder, eksperter 
og skriftkloge. Men dette kan ikke bebrejdes 
den. Et lys den ikke kan se, en sag den ikke 
forstår, ja eventuelt tror, den er bedrag, kan 
den naturligvis ikke hverken acceptere eller 
støtte.
Men denne mangel på medvind fra 
offentlighedens side har ikke kunnet 
forhindre vor missions og sags fødsel og 
fortsatte vækst. Vort lys i form af kosmiske 
analyser er allerede rodfæstet i mange af 
de tusinder af mennesker, der nu snart 
igennem et halvt århundrede efterhånden har 
1æst vore bøger og mere eller mindre har 
formet deres liv og værenside i kontakt med 
analyserne eller den af disse sammensatte 
åndsvidenskab. Disse mennesker, der således 
med interesse, sympati og glæde læser eller 
studerer analyserne eller åndsvidenskaben, 
og fører den ind i deres daglige væremåde, 
er altså den ny verdenskulturs pionerer. Det 
er disse mennesker, der er vor missions 
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og sags bærere, udelukkende i kraft af 
deres forståelse og sympati for denne 
nye kærlighedens kulturimpuls og dens 
påvirkning af deres væremåde. Men denne 
påvirkning er uden nogen som helst bindende 
forpligtelse, hverken ved medlemskort, 
kontingentfordring, sektdannelse eller andet 
fysisk bånd. Disse mennesker, der således 
udelukkende med deres sympati og interesse 
er knyttet til sagen, udgør den jordbund, i 
hvilken den ny verdenskultur kan nedplantes 
og jordens menneskehed dermed blive 
befrugtet med den fortsatte udvidede og totale 
kristendom eller den bebudede Guds hellige 
ånd i renkultur.
Mennesker der således med stor interesse og 
sympati studerer åndsvidenskaben og alt ef-
ter evne gør den mere og mere til væremåde i 
deres daglige liv, skaber med denne væremå-
de den ny verdenskulturs første spæde mor-
gengry. Den udgør den virkelige varige freds 
begyndende solopgang over verden. For dette 
Guds ånds evige lys må den ufærdige men-
neskeheds drabs- og krigsmentalitets mørke 
dødståger vige. Og fra disse åndsvidenska-
bens eller lysets bærere vil denne kærlighe-
dens verdenskultur vokse i udfoldelse fra ge-
neration til generation indtil Guds plan med 
hvert eneste enkelt menneske er fuldbyrdet, 
og det i Guds ånds strålevæld er bragt til at 
lyse og funkle som “mennesket i Guds bil-
lede efter hans lignelse”. Og det evige ord på 
korset: “Det er fuldbragt”, vibrerer som en 
kendsgerning over hele verden.
Ved mine højkosmiske oplevelser og visioner 
i marts 1921 gav Gud mig evne til i intel-
lektuel form at afsløre det evige verdensalts 
kosmiske analyser og dermed Guddommen 
selv i al sit kulminerende kærlighedsvælde 
til fordel for kristendommens intellektualise-
ring og menneskehedens fuldkommengørelse 
til “menneskeheden i Guds billede efter hans 
lignelse’’. Lige fra denne min missions første 
spæde begyndelse og til dato er den blevet 
hjulpet både økonomisk og på anden måde 
af kærlige og forstående og for analyserne 
modne mennesker. Men det kunne jo heller 
ikke have nyttet noget, at Gud gav mig denne 
guddommelige evne til at åbenbare det evige 
lys for menneskene, hvis ikke han samtidigt 
gjorde mig fri fra min manuelle stillings man-

ge timers daglige arbejde på kontor. Hvordan 
skulle jeg ellers kunne hellige mig manife-
stationen af den guddommelige opgave, Gud 
havde givet mig? Og Gud havde da også al-
lerede stillet et kærligt menneske, der forstod 
mine kosmiske oplevelser og visioner og den 
heraf afslørede Guds bestemmelse med mig, 
ved min side. Han var det første menneske, 
der oplevede mig i min forandrede tilstand. 
Men da han forstod, hvad der var sket med 
mig, følte han det som sin pligt foreløbig at 
måtte støtte mig økonomisk, så jeg kunne fri-
gøre mig fra min stilling på kontoret og der-
efter helt hellige mig min mission: skabelsen 
af det evige verdensbillede i analyser, sym-
boler og tekst.
Nu er der snart gået et halvt århundrede siden 
denne min missions spæde begyndelse. Og 
jeg kan kun med glæde se tilbage på en lang 
række mænd og kvinder, der efterhånden kom 
til og med deres interesse og kærlighed til 
min mission gjorde denne til deres mission, 
og jeg følte igennem dem Guds beskyttelse af 
dette vort fælles samarbejde for menneskehe-
den. Og det er dette samarbejde mellem min 
mission og dens frie interesserede og trofaste 
tilhængere, der er blevet til - ikke en sekt - 
men en “sag”, der i stor udstrækning bliver 
båret af denne dens frie tilslutning af interes-
serede og kærlige mennesker, der er opfyldt 
af Ønsket om, på ren uselvisk måde at være 
med i denne verdensgenløsningens tjeneste. 
Ved disse menneskers forståelse og kærlige 
hjælp, dels ved direkte pengegaver, blandt 
andet i anledning af mine fødselsdage og li-
geledes hvert år i anledning af julen, dels ved 
kaution og lån, og dels ved ren fysisk arbejds-
hjælp, vedligeholdelse af ejendom og have, 
oversættelser, ledelse af de begyndende ud-
landsafdelinger m. m. , udviklede sagen sig 
videre og videre. Den fik oprettet en ferieby, 
der foreløbig er sommerskole og feriested for 
sagens interesserede. Udenfor sagens egen 
feriesæson, der kun drejer sig om juli måned, 
er den udlejet til gamle og syge mennesker, 
hvilket altså vil sige i maj, juni, august og ind 
i september. Endvidere er der her i feriebyen 
en helårsbolig for min kærlige medarbejder 
helt fra sagens begyndelse, Gerner Larsson, 
som i særlig grad var den stærke energi og 
kraft i feriebyens skabelse, og under hvem 
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den da også indtil en vis grad sorterer. Sagen 
fik også senere sit eget hus med foredragssal, 
kontorlokaler og to lejligheder. Af disse bebor 
jeg selv den ene, imedens min kærlige medar-
bejder Mogens Møller bebor den anden. Vi fik 
senere bygget kælder under hele huset og fik 
her oprettet trykkeri og lagerrum. Sagen har 
således efterhånden skabt sig et smukt cen-
ter, en fysisk hjerteregion, hvorfra vore ån-
delige impulser udgår, og hvortil de åndelige 
hungrende menneskers tanker vil søge hen og 
finde mættelse. Alle sagens forskellige grene 
eller afdelinger er her samlet under dette vort 
center, der er udtrykt ved navnet “Martinus 
åndsvidenskabelige Institut”. Og med dette 
center er vi i stand til, til en vis grad selv at 
kunne trykke vore bøger, vort tidsskrift, vore 
brochurer og meddelelser. Og vi kan her i 
vort eget hus holde foredrag, studiekredse og 
filmsforedrag, medarbejdermøder og sam-
menkomster. Og vi har med dette vort center 
i virkeligheden mulighed for at kunne betjene 
en tilslutning til sagen af et langt større for-
mat end den, vi i dag er nået frem til at have. 
Og det er kun godt, for sagen er jo skabt for at 
vokse. Og her er vi netop kommet til sagens 
kerneproblem, nemlig dette, at få den til at 
vokse. Men hvem skal gøre dette? - Ja her kan 
der jo kun være tale: om sagens tilhængere, 
hvilket vil sige de mennesker, der har fundet 
glæde, inspiration og livsmod igennem dens 
analyser eller åndsvidenskab. Og det er jo 
netop sådanne mennesker, der har ført sagen 
frem til dens nuværende kapacitet og posi-
tion. Det er disse, der med deres kærlighed til 
sagen og offervillighed har skabt muligheden 
for sagens eksistens i dag, muligheden for, at 
åndsvidenskaben eller de kosmiske analyser 
nu kan fås i bogform, i tekst og symboler.
Hele den kærlige støtte fra sagens interes-
serede venner igennem årene har altså i stor 
udstrækning bragt sagen frem til selvhjælp. 
At vi til en vis grad selv kan fremstille og 
udgive vore bøger og udgive vort blad, vore 
brochurer og meddelelser har jo bevirket, at 
sagen for længst selv har kunnet begynde at 
skabe indtægter. Hertil kommer også indtæg-
ten ved feriebyen. Men her må man huske på, 
at den kærlige støtte, sagen igennem årene 
har modtaget, ikke udelukkende har været 
rene pengegaver. Hjælpen har også været i 

form af kautioner og den heraf følgende låne-
mulighed. Sagen har således ikke sine besid-
delser gældfrit. Den har en ikke ringe gæld 
at skulle forrente og afdrage, og her er det, 
at sagen endnu har sine vanskeligheder. Den 
har et underskud hvert år. Og derfor er der 
endnu et stykke vej tilbage, hvor sagen må 
eksistere ved sine venners og interesseredes 
støtte. Men jeg ved, at denne støtte er til ste-
de. Gud sætter ikke noget i gang, han ikke 
gennemfører. Derfor har Gud stadig, foruden 
de mennesker, der allerede støtter sagen, om-
givet den med et rigeligt antal af kærlige og 
interesserede mennesker, som i virkeligheden 
også gerne vil være med til at støtte denne 
guddommelige sag i menneskehedens tjene-
ste, men de er forholdsvis nye og kender intet 
til sagens identitet og struktur. De kender in-
tet til, hvad der kræves for dens opretholdel-
se, og hvad det har kostet andre mennesker af 
hjælp og støtte, for at nye mennesker, i dag 
gennem bøger, foredrag, kursus, studiekredse 
og spørgetimer kan få adgang til at studere li-
vets allerhøjeste analyser, fredens og kærlig-
hedens evige fakta, således at disse nye med 
denne viden som livsfundament i mentalitet 
og væremåde får rettet deres livskurs mod li-
vets højeste solrige egne.
De mennesker, der så kærligt støtter sagen 
med direkte pengebidrag eller gennem sa-
gens kulturfond eller ved testamentariske 
gaver, udgør mindre end en trediedel af vort 
blads abonnenter. De resterende to trediedele 
af disse vore abonnenter er i realiteten pas-
sive rent bortset fra deres abonnement på 
nævnte blad. At der blandt disse to trediedele 
af vore abonnenter også findes mennesker, 
der gerne vil være med til, ligesom de Øvrige 
abonnenter, at bane vej for den ny kærlighe-
dens verdenskultur, føler jeg mig overbevist 
om. Og det er i henhold hertil, at jeg udsender 
denne information til sagens venner. Jeg ved, 
at de mennesker, der har Øren, de hører, og de 
mennesker, der har Øjne, de ser.
Jeg føler mig ikke tilskyndet til med denne 
information direkte at bede “sagen” om pen-
ge til “sagen” . Sagen består jo kun af dens 
interesserede og forstående tilhængere, dens 
studerende eller læsere. For andre mennesker 
er den uforståelig og dermed uacceptabel. 
Hvem skal da opretholde og befordre dens ek-
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sistens? - Den har, som tidligere nævnt, ingen 
medvind hos almenheden eller offentlighe-
den. Den forstås ikke af dens autoriteter eller 
eksperter. Jeg har derfor følt mig tilskyndet til 
med denne information at klarlægge sagens 
virkelige identitet og struktur og dermed in-
formere dens mennesker eller venligt interes-
serede om de muligheder, de har for at kunne 
opretholde dens mission og eksistens, dens 
befordring af fredens verdenskultur, som den 
er kaldet til i kraft af dens højeste kosmiske 
viden.
Med hensyn til at støtte denne vor mission og 
sag, vil enhver form for kærlig og velment 
støtte, stor eller lille, naturligvis være en vel-
signelse for den. En støtte, der vil være me-
get effektiv og samtidig være en særlig hjælp 
for sagen til selvhjælp, ville være den at være 
med til at skaffe nye abonnenter til vort blad 
“ K o s m o s “ . Hvis blot enhver af bladets 
abonnenter skaffede en ny abonnent om året, 
ville sagens Økonomi hurtigt komme på fode 
og blive Økonomisk fri og uafhængig. I situa-
tioner, hvor en abonnent skal give en fødsels-
dagsgave eller en gave i en anden anledning, 
ville et gaveabonnement på K o s m o s så 
i visse tilfælde kunne være en kærkommen 
gave. Ligeledes ville også enkelte af vore bø-
ger i særlige tilfælde kunne være en kærkom-
men gave. Det vil naturligvis sige: til men-
nesker, i hvem man har en formodning om, 
at der spirer en begyndende åndelig interesse. 
Sagen har også brug for megen manuel hjælp 
på forskellig måde.
Og hermed skal jeg slutte denne min infor-
mation til sagens mennesker om sagens livs-
betingelser, dens opretholdelse og fremgang, 
og frem for alt dens mission: befordringen af 
det evige lys hen over jorden fra Guds ånds 
strålevæld til hvert eneste menneske. Og jeg 
ved, at Gud vil vedligeholde en for sagen be-
skyttende kærlighedsvold af mennesker til 
at føre hans guddommelige plan med men-
neskeheden ud i livet til dens fuldbyrdelse 
og slutfacit, ligesom han med en beskyttende 
kærlighedsvold af mennesker har ført sagen 
frem til i dag, omsluttet af hans ånd, kraft 
og kærlighed. Og i dette strålevæld skal vor 
sag, vore kosmiske analyser, symboler, tekst 
og kærlige mennesker føre kristusmissionens 
slutfacit: Verdensfredens evige lys ind i alle 

tanker, ind i alle sind, ind i al væremåde og 
dermed skabelsen af den store velbehagelig-
hed for menneskeheden, der er det samme 
som at leve i Guds rige, nærmere betegnet af 
Kristus som “Himmeriges rige”.

Underskrevet:      Martinus      25/6 - 1969

11.68 Martinus 79 års fødselsdag den 11. august 
1969.

Fødselsdagen blev holdt på restaurant Josty i Frede-
riksberg Have. 
Sam Zinglersen havde tilrettelagt festen for de 170 
tilmeldte gæster, og under festen var han ordstyrer.
Professor I. G. Hannemann holdt festtalen, og om-
talte Martinus første offentlige foredrag i 1932 hvor 
Hannemann selv havde været tilstede (Hannemann 
er jo Bernhard Løws nevø).
Sam Zinglersen og S. Westerlund fra Stockholm 
overrakte Martinus pengegaver fra henholdsvis 
danske og svenske venner af Martinus arbejde.
Benjamin Saxe fremsagde et digt som han havde 
skrevet i anledning af fødselsdagen, inspireret af 
den indiske digter Rabindranath Tagore (digtet kan 
læses i Kosmos nr. 18, 1969 side 219).
En japansk gæst fra Oomoto overbragte en hilsen 
fra sit hjemland.
Kosmos nr. 18, 1969.

11.69 Mogens Møller i USA, 1969.

Torsdag den 17. august rejser Mogens Møller og 
frue til USA på et fire ugers ophold, inviteret af 
High Point Foundation. Mogens Møller skal holde 
en række foredrag om Martinus kosmologi i for-
skellige byer i Californien. 
Mrs. Edith Stauffer er medstifter af High Point 
Foundation, som er en institution hvis formål det 
er at hjælpe fortravlede mennesker der søger noget 
mere betydningsfuldt i livet. Edith Stauffer havde 
i 1968 været på besøg i Kosmos Feriecenter under 
den ”Engelske uge”, og har derfor kendskab til 
Martinus. Det er Edith Stauffer der har ønsket at 
Mogens Møller skulle komme til Californien og 
holde nogle foredrag. Mogens Møller skriver om 
sin rejse i Kosmos nr. 21 – 22 - 23, 1969.
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11.70 Erik Gerner Larssons 40 års jubilæum i Sa-
gens tjeneste den 1. august 1969.

I anledning af, at Erik Gerner Larsson den 1. august 
1969 har været 40 år i Sagens tjeneste skriver Tage 
Buch en lille artikel i Kosmos nr. 18, 1969. Gerner 
Larsson  bor nu fast i Villa Rosenberg med sin fa-
milie. Han blev hyldet i anledning af jubilæet, af 
en fyldt foredragssal, og modtog en indsamlet gave. 
Professor Hannemann holdt en kort og fornøjelig 
festtale til Gerner Larsson .

Tage Buch siger i sin artikel at Gerner Larsson  har 
tre meget vigtige kvalifikationer som gjorde ham 
særlig egnet til den opgave som Martinus gav ham. 
Gerner Larsson  havde et åbent og modtagelig sind, 
han havde en stor begejstring, og en levende ild 
brændende i sig, som gjorde ham til en inspirerende 
taler, og så havde han et praktisk håndelag og for-
stod at udnytte de forhånden værende midler. Den 
sidste egenskab gjorde det muligt for ham, bl. a. at 
opbygge Kosmos Ferieby til den udformning den 
har i dag. Det er derfor ganske naturligt, at det er 
deroppe han nu har sin faste bolig.

11.71 Seks nye Kosmos-bøger (serien af småbøger) 
udkommer i slutningen af 1969.

I slutningen af 1969 udkom der 6 nye Kosmos-bø-
ger indeholdende foredrag som Martinus har holdt 
tidligere, og som nu foreligger i manuskriptform så 
de kan udgives som tekster. Det drejer sig om bø-
gerne:

Nr. 14.  indeholdende ”Bevidsthedens skabelse” 
– ”Tanker omkring påske” – ”Julelysene.

Nr. 15. indeholdende ”Ud af mørket” – ”Et glimt fra 
verdensgenløsningen” – ”Getsemane have”.

Nr. 16.  indeholdende ”Reinkarnationsprincippet” 
– ”Universets mælkeveje” – ”Gennem verdensaltets 
tomrum”. 

Nr. 17.  indeholdende ”Jordmenneskets skæbneår-
sag” – ”Pilatus, Kristus og Barabas” – ”Verdensreli-
gion og verdenspolitik” – ”Hvorfor skal man tilgive 
sin næste?”

Nr. 18.  indeholdende ”Livets skæbnespil” – ”Den 
store fødsel” – ”Primitiv og intellektuel gudsdyr-
kelse” – ”Dyrets billede og Guds billede”.

Nr. 19. indeholdende ”Kosmiske glimt” – ”Højin-
tellektualitet og lavintellektualitet” – ”Det femte 
bud”.
Bøgerne er på omkring 100 sider hver. De bliver 
først anmeldt i Kosmos nr. 22, 1971.

11.72 Tidsskriftet Kosmos 1970.

I Kosmos 1970 skriver de sædvanlige skribenter, 
Per Bruus-Jensen, Mogens Møller, Sv. Å. Rossen, 
Ib Schleicher og Benjamin Saxe. Martinus skriver 
også ind imellem, Erik Gerner Larsson skriver gan-
ske lidt på grund af sit dårlige helbred. Han er endnu 
ikke rigtig kommet over sin blodprop i hjertet. Per 
Thorell skriver slet ikke i Kosmos på dette tidspunkt. 
Derimod er der en ny skribent Børge Hamberg der 
skriver og tegner. I øvrigt indføjer man i år som sid-
ste år, en del af afdøde Paul Vermehrens tegninger 
og vers mellem artiklerne.

Herudover er der en hel del udefra kommende skri-
benter, der skriver om forskellige emner.

Der er også enkelte afsnit med ”Læserne spørger 
Instituttet svarer”

11.106  -  De seks småbøger nummer 14 - 19.  -  e
De har formatet 17 x 12 cm.  
Bøgerne har forskellig farve.
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11.73 Kosmos Ferieby sommeren 1970.

Erik Gerner Larsson skriver lidt om den kommende 
sæson i Feriebyen i Kosmos nr. 7, 1970.
Feriebyen går nu ind i sin 35. sæson. Martinus, Mo-
gens Møller, Sv. Å. Rossen, Ib Schleicher og Tage 
Buch, og i en vis udstrækning Erik Gerner Larsson 
tager sig af foredrag og studiekredse i højsæsonen. 
I for- og eftersæsonen er Feriebyen som sædvanligt 
belagt med mennesker fra Scleroseforeningen og 
Ældreklubbernes Samvirke.

Højsæsonen indledes med oplæsning af instruktør 
ved det kgl. Teater Sam Besekow, og mandag den 6. 
juli holder Martinus sit første foredrag. 
Året forud, 1969, havde man åbnet Feriebyen for en 
stor skandinavisk helsekongres, og i år vil man på 
grund af succesen fra sidste år, afholde en vegetar-
uge.
Der har i de sidste par år været foredragsholdere fra 
J. A. K. foreningen og det vil der også være i år. 
Der vil også være flere gæsteforedragsholdere bl. 
a. direktør Werner Rasmussen som er en af Sagens 
venner, ligeså Professor Hannemann.

Vedrørende J. A. K.-bevægelsen skriver E. Langkil-
de Rasmussen i Kosmos nr. 9, 1970 en artikel med 
titlen: ”J. A. K. – en økonomisk reform” hvor han 
gør rede for bevægelsens sigte. Bevægelsen blev 
startet i 1932 og har som sin grundindstilling, at 
renter af penge skal afskaffes. Derfor har man op-
rettet en JAK-bank. Enhver må først yde sin indsats 
i form af en uforrentet opsparing. Man får derefter 
mulighed for at få et lån af en størrelse bestemt af 
den opsparing man forinden havde gjort. Lånet er 
også  rentefrit. Bevægelsen formål er at bringe jord, 
arbejde og kapital (J.A.K.) i harmoni.
Disse tanker er i nær overensstemmelse med Marti-
nus kosmologiske syn på samme sag, så derfor har 
man stor interesse i at høre hvordan man i denne 
bevægelse tænker sig at løse problemerne.

11.74 Mogens Møller og Tage Buchs rejse til Eng-
land og Holland i foråret 1970.

Mogens Møller og hans hustru Vibeke samt Tage 
Buch, rejste til England den 30. maj 1970 for at hol-
de foredrag for Truth Forum i Caxton Hall i London, 
samt for bevægelsen ”The Silent Unity of Christia-

nity” som har til huse i Unity House i Bourned End 
uden for London. Bevægelsen har sin oprindelse i 
USA hvor den har et stort antal kirker og centre.
Mandag den 1. og onsdag den 3. juni holdt Mo-
gens Møller foredrag for Truth Forum. Tirsdag den 
2. besøgte man familien Le Fevre på deres farm 
”Shangri-La” i Sydengland, hvor en dyrebeskyt-
telsesforening ved navn ”Beauty without  Cruelty”, 
har reservat for såvel syge som raske dyr. Le Fevre 
har tidligere haft kontakt med foredragsholdere fra 
Martinus-instituttet. 
Den 4. juni holdt Mogens Møller foredrag for en 
Hippie-gruppe i London, som ledes af en mand ved 
navn Muz Murray, der tidligere har hørt Martinus-
foredrag i Center House.
Fredag den 5. juni rejste Martinusgruppen til Uni-
ty House i Bourned End hvor såvel Mogens Møl-
ler som Tage Buch holdt nogle foredrag og afholdt 
spørgetimer.
Under besøget var Michael Grimes, som er knyttet 
til Truth Forum, en stor hjælp til det praktiske ved 
rejsen. Michael Grimes har været i Kosmos Ferieby, 
og var også med ved Martinus 79 års fødselsdag.
Forbindelsen til Truth Forum og Unity har Erik Ger-
ner Larsson etableret for flere år siden da han var i 
England.
Efter opholdet i England tog Tage Buch tilbage til 
København og Mogens og Vibeke Møller rejste til 
Holland for at besøge direktør Dunnewolt og den 
gruppe Martinus-interesserede der findes i Wassena-
ar. Her holdt Mogens Møller foredrag. Han holdt 
også foredrag i Haag inden han og hans kone rejste 
tilbage til København. Kosmos  nr. 14/15, 1970.

Tage Buch skriver et brev til Martinus straks da han 
kom hjem fra England, og fortæller om hvad han 
havde oplevet derovre. Martinus var på dette tids-
punkt rejst til Island, hvorfor brevet sendes til en af 
Martinus venner, Vignir Andresen i Reykjavik.

Til MARTINUS
c/o Hr.Vignir Andresen, 
Egilsgata 32 ? 
REYKJAVIK, Island.               8.6.197o.

Kære Martinus,

Jeg kom hjem i går aftes og blev modtaget af 
Sysse på banegården.
Nu skynder jeg mig at skrive dig et brev, så 
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du kan høre lidt om hvordan det er gået os. 
Mogens og Vibeke bliver i London 2-3 dage, 
og skal så til Holland den 10 Juni og blive der 
en uge.
Det blev en uge over forventning. Mogens 
havde mange tilhørere
i Bournemouth ca. 75
i Caxton Hall l. gang 50 
i     -            - 2. gang 55 
i Notting Hill Gate, London   45 helt unge 
hippier
i UNITY House, Bourne End fra 27-55 styk-
ker til de forskellige foredrag. 
Mogens holdt 4 foredrag og jeg et, og der var 
spørgetime hver gang efter, så det var meget 
på to dage.

Det gik altså vældig godt for Mogens, Han er 
en værdig repræsentant for din sag at sende 
ud, og hans engelske var vældig godt sagde 
alle. Jeg synes han vokser for hver gang. Det 
var dejligt at være sammen mod dem derov-
re, og de var kærlige og hjælpsomme overfor 
mig, og havde det godt sammen også.

Vi var jo også nede hos Mrs. Jean Le Fevre 
og så hendes dejlige hjem og gården mod alle 
dens dyr. Manden var i Antwerpen på forret-
ningsrejse, men vi så da en af sønnerne og 
gik en lang tur gennem marker og skove på 
deres jord.
Det var dejligt at være derovre, og der er 
god vækst i tingene, selvom det selvsagt går 
langsomt, som det gør alle steder, men der er 
dyb interesse for det. Der var mennesker der 
kom kørende over 400 km frem og 400 km 
hjem for at deltage, andre kørte op fra Bour-
nemouth ca. 125 km nogle fra London ca. 
60 kilometer, og næsten alle havde lyst til at 
komme til feriebyen. Enkelte kommer nok i 
år, andre næste år, for de fleste havde jo be-
stemt og ordnet deres ferie.

Grimes og Irene var overordentlig hjælpsom-
me og han havde gjort et stort arbejde for at 
få møderne arrangeret. De 4 møder og week-
enden på UNITY var jo noget som først og 
fremmest han har taget det store slid med, for 
al korrespondance med gæster o. s. v. har han 
jo udført, lejet sale o. s. v.

Det mest spændende var jo den hippie-grup-
pe. De lavede først Yoga-øvelser og vi kom 
så lidt senere, så havde de en gang medita-
tion og derpå talte Mogens 1 time og havde 
mindst 1 times spørgetid bagefter. Så det blev 
sent inden vi kom hjem til hotellet. Vi har 
hilsner fra Grimes, Irene, Doris Worcester og 
mange flere, - og det blev ikke et farvel, men 
et på gensyn.

Jeg håber meget, at du får en god tur. Jeg 
hørte fra Sysse, at du havde lidt kludder med 
at komme derop, men det skal nok gå fint alt 
sammen. 
Jeg beder dig hilse Vignir og evt. andre ven-
ner deroppe, og sender mine og Sysses kær-
lige hilsener

Tage

11.75 Martinus på Island for 6. gang i juni 1970.

Martinus rejser på foredragsrejse til Island for 6. 
gang i juni 1970. Der foreligger ikke nogen oplys-
ninger om besøget, men Martinus har været inter-
viewet på Island og interviewet er trykt i Kosmos nr. 
24, 1970 inder titlen ”På tærskelen til en ny verden. 
– Et interview med den danske vismand, Martinus. 
Ved S. S. Brien”. 

11.107  -  Martinus afrejse til Island 
med Islandair fra Kastrup lufthavn.  -  tb
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Den 13. juni skriver Martinus et brevkort som for-
tæller lidt om hvad han oplever.

Reykjavik d. 13/6 - 1970.

Kære Tage og Syssen! Blot her  et lille livsud-
tryk her fra den skønne sagaø. Alt er til dato 
gået strålende. Jeg bliver så at sige he1t  båret 
på hænder. Jeg har allerede holdt to foredrag 
her i Reykjavik med ca. 80 tilhørere til det 
første og over et hundrede til det næste. I af-
ten er jeg inviteret til middag hos en ingeniør 
i havnefjord sammen med Vignirs. I Morgen 
søndag skal jeg holde foredrag for det teoso-
fiske samfund her på Island. På Mandag aften 
skal jeg holde mit sidste foredrag her i Reyk-
javik. Emnet bliver „Mit livs mission”. I det 
teosofiske samfund bliver emnet „Den hø-
jeste ild”. Hvis den kedelige generalstrejke, 
som martrer Island i øjeblikket holder op in-
den onsdag, så skal jeg til Akureyri og holde 
foredrag der. Vi håber stærkt, at den holder 
op. Alt er jo standset her. Dette gælder også 
flyveselskaberne. Jeg sendte et brev til Insti-
tuttet. Det var et fællesbrev, altså et brev til 
jer alle sammen. Jeg håber du og Sysse også 
får læst det. - Det gik jo godt med London-
rejsen. Jeg håber ikke, du blev alt for træt. 
Og I har sikkert været oppe i sommerhuset i 
den forløbne uge? - Midt i al travlheden her-
oppe savner jeg jer meget og g1æder mig til, 
når vi atter kan være sammen. Og det varer jo 
ikke så længe. Tiden  løber så hurtig. Jeg har 
daglig samtaler med mennesker der kommer 
til mig med deres problemer som jeg må løse 
for dem.  
Nu må jeg jo slutte, modtag hermed min kær-
ligste hilsen

Martinus

11.76 Rolf Elving bliver Martinus elev, 1970.

I 1970 tager Martinus en ny elev, Rolf Elving, der 
har fået interesse for Martinus kosmologi gennem 
de aktiviteter der er i Sverige. Han bor i Gøteborg, 
men flytter til København for at få nærmere kontakt 
til Martinus. Han er Martinus elev i perioden 1970 
til 1974. Han bliver af Martinus valgt ind i Institut-

tets Råd i 1979, men trækker sig igen ud af Rådet i 
1986, altså efter Martinus død.
Han var den der udarbejdede en egentlig undervis-
ningsstruktur i Kosmos Ferieby i Klint. Forinden 
var undervisningen ret løs og ustruktureret.
Efter Martinus død fik han i perioden 1983 til 1986 
ansvaret for undervisningen på Instituttet i Køben-
havn.
Han rejste derefter tilbage til Gøteborg og startede 
et center der, hvor der undervistes i Martinus kos-
mologi. Rolf Elving er uddannet frisør, og har fri-
sørvirksomhed ved siden af sit arbejde som under-
viser i Martinus kosmologi.

11.77 Martinus 80 års fødselsdag den 11. august 
1970.

Martinus har lige siden Instituttet på Mariendals-
vej blev etableret, boet i en af lejlighederne på 1. 
sal. Fødselsdagen begyndte med at der allerede fra 
morgenstunden indfandt sig gratulanter på Institut-
tet, og hele dagen strømmede det ind med telegram-
mer, kærlige lykønskningsbreve og gaver fra hele 
verden.
Senere på formiddagen festligholdt Martinus dagen 
i samvær med den faste stab på Instituttet.

Den egentlige fødselsdagsfest blev holdt om afte-
nen i Ingeniørforeningens store og smukke sal. 
Det var, som ved de andre større fester, Sam Zingler-

11.108  -  Martinus nye elev Rolf Elving.  -  tb
Fotograferet ved “Svenskehuset” i feriebyen.
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sen der stod for det praktiske arrangement. I festen 
om aftenen deltog omkring 400 gæster som havde 
tilmeldt sig for at glæde ham, for at takke ham og 
for at høre ham tale.

Mogens Møller var konferencier, og holdt en tale 
hvor han fortalte glimt fra Martinus barndom og 
ungdom. Det var tilhørerne meget interesserede i, 
da de fleste ikke havde nogen rigtig kendskab til 
denne periode af Martinus liv.

Sam Zinglersen havde forestået en indsamling i an-
ledning af Martinus runde fødselsdag, og der var 
indkommet 35.000 kr. som han overrakte Martinus 
sammen med en mappe med de 420 giveres navne. 
Svenskerne havde også indsamlet en pengegave 
som Sigge Westerlund fra Stockholm overrakte ham 
på de svenske giveres vegne, samt en mappe med 
givernes navne. 
Sammen med overrækkelsen holdt Westerlund en 
tale til Martinus, hvori han takkede ham for det han 
havde givet menneskene.

Professor I. G. Hannemann holdt festtalen, og oply-
ste, at da hans taletid var begrænset til 15 minutter 
håbede han at man ville undlade at afbryde ham in-

den han var nået til to overraskelser som ville blive 
afsløret i løbet af talen (hans tale varede i 45 minut-
ter). Han betegnede Martinus værker som en koste-
lig gave som burde modtages, ikke ved en dyrkelse 
af personen Martinus, og ikke ved at tro på hvad 
Martinus sagde, men ved at nære en positiv kritisk 
indstilling overfor indholdet af de bøger som Marti-
nus havde skrevet. Bøgerne indeholder de oplevel-
ser, som Martinus havde omtransformeret til vort 
sprog. Man skulle modtage dem med kærlighed og 
læse værkerne.

Den første overraskelse som Hannemann afslørede 
var, at han havde udgivet en bog på Borgens For-
lag med titlen ”Mennesket, den absurde robot” som 
ville udkomme den 26. august. Han havde skrevet 
den fordi han dels ville afklare sine egne tanker ved 
at skrive bogen, og dels fordi akademikere der var 
vænnet til en bestemt form for tænkning og sprog-
brug, næppe uden videre ville kunne acceptere Mar-
tinus fremstillingsform. Martinus præsenterede ofte 
læseren for resultaterne før han fremførte beviserne. 
Hannemann mente, at han gennem sin diskussion 
i den bog han havde skrevet, specielt omkring be-
greberne fri vilje, tilfældighed eller kausalitet ville 
kunne få en del akademisk indstillede mennesker 
interesseret i Martinus tanker.

Den anden overraskelse bestod i, at professor Han-
nemann havde oprettet en fond, M-fonden som han 
mente snart ville være på 500.000 kr. 
Det var en åben fond som også andre ville kunne 
indbetale til. Fonden var oprettet til støtte for Mar-
tinus Institut, men fonden kunne også støtte andre 
personer og institutioner som arbejder for udvikling 
af forståelse mellem religioner, racer og samfund i 
Øst og i Vest. Der var allerede opsparet et beløb på 
25.000 kr. til uddeling. 

Professor Hannemann overrakte Martinus 15.000 
kr. samt et eksemplar af sin nye bog. 

10.000 kr. blev overrakt Per Bruus-Jensen til fær-
diggørelse af Korrespondancekursus i Martinus 
Kosmologi, som Hannemann fandt var et meget 
værdifuldt arbejde.

Efter Hannemann talte Sv. Å. Rossen og Tage Buch, 
hvor Tage Buch specielt holdt en tale til mennesket 
Martinus.

11.109  -  Portræt af Martinus som 80 årig.  -  tb



80

11. Afsnit. Side 80
En periode med jævn og rolig udvikling. Årene 1961 til 1970.

Det næste der skete var at mr. Umeda fra Oomoto-
bevægelsen i Japan talte til Martinus iført sin japan-
ske kimono. Talen var på esperanto og blev oversat 
til dansk af  fru Eliza Kehlet. 
Talen afsluttedes med at mr. Umeda sang en japansk 
takkehymne for at hylde Martinus.

Efter en pause fortsatte rækken af talere med inge-
niør Ib Schleicher, som nu er Instituttets administra-
tor.
Af de andre talere skal nævnes Gerard Oude Groen 
fra Holland samt den eneste kvindelige taler, Inge 
Sørensen.

Martinus sluttede med at holde en takketale som er 
gengivet nedenfor i form af et koncentrat gengivet i 
Kosmos 17, 1970. 
Dette Kosmos-hefte omhandler udelukkende fød-
selsdagsfesten.

Til min missions venner på min firsårs fød-
selsdag

Nedenstående er et koncentrat af Martinus 
takketale ved afslutningen af fødselsdagsfe-
sten i Ingeniørforeningen, udarbejdet af ham 
selv inden talen. 
 red.

Mine kære venner og interesserede!

Jeg vil gerne hermed udtrykke min inderligste 
og varmeste tak til Dem alle, ikke blot fordi 
De så kærligt er mødt op her i aften for at 
være sammen med mig på min store fødsels-
dag. Min tak gælder også i allerhøjeste grad 
det medarbejde i Sagens opretholdelse, De i 
form af økonomisk og manuel støtte har ladet 
mig og min mission blive til del. De har med 
denne Deres kærlighed og forståelse gjort 
min mission til Deres mission. Og derved har 
De gjort denne min fredens og kærlighedens 
sag til en fælles sag med Dem. Min mission 
er også Deres mission.

Hvad er det, der har fået Dem til at være in-

teresseret i mig, ja, ligefrem i mange tilfælde 
har gjort mig til genstand for stor og virke-
lig kærlighed og ligeledes har fået Dem til at 
være med her i aften for at glæde mig på min 
store fødselsdag?   Er det ikke netop fordi, 
De i min mission ser en retfærdiggørelse og 
fortsættelse af Kristi kærlighedslære. Var 
næstekærligheden ikke netop det største og 
mest fundamentale påbud i hans forkyndelse. 
Det var ikke blot syv gange, man skulle til-
give, men indtil halvfjerdsindstyve gange syv 
gange man måtte tilgive sin næste. Påbød han 
ikke også, at man skulle elske sine fjender, 
velsigne dem, som forbander en, gøre dem 
godt, som hader en, og bede for dem, som 
krænker og forfølger en. Var der ikke også 
noget med at stikke sværdet i skeden, fordi 
hver den der ombringer ved sværd skal selv 
omkomme ved sværd. Var det ikke disse store 
kosmiske facitter eller sandheder og flere an-
dre store principper i Jesu forkyndelse, hans 
samtid ikke til fulde kunne forstå, men som 
igennem den hellige ånd senere skulle blive 
forklaret for menneskene. Er det ikke netop 
disse videnskabelige facitter fra Jesu mund, 
der igennem vore kosmiske analyser nu er 
hævet ud af deres ringeagtede dogmetilvæ-
relse og som en retfærdig og fuldkommen-
gjort fortsættelse af den sande kristendom nu 
fremtræder som menneskehedens eneste og 
absolutte vej bort fra krigens og ragnaroks 
dødsterræner og frem til det evige lys. Men 
vi ser endnu mere i Livets Bog og den Øv-
rige del af vor kosmiske litteratur. Vi ser det 
evige verdensbillede. Vi ser Guds eksistens. 
Vi ser de levende væseners udødelighed og 
det levende væsens genfødelser eller reinkar-
nation. Vi ser, at mørket er et uundværligt led 
i Guds skabelse af det levende væsen i sit bil-
lede efter sin lignelse, og at mørket således er 
et gode, selv om det er et ubehageligt gode. 
Vi ser, at verdensaltets grundtone er alkærlig-
hed og deraf, at vore kosmiske analyser ude-
lukkende er en analyse af alkærligheden som 
livets og verdensaltets fundament. Der, hvor 
der ikke er alkærlighed, der er der mørke. 
Der har sorgen, krigen og lidelsen til huse. I 
samme grad som alkærligheden stråler fra et 
væsen, der er det ét med Gud. Der er det til 
glæde og velsignelse for sine omgivelser.
Vore kosmiske analyser udgør altså det gud-
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dommelige materiale, ved hvilket menne-
skeheden vil blive ført frem til at udgøre den 
sande kristendom, den totale opfyldelse af 
Kristi guddommelige påbud og derved blive 
til mennesket i Guds billede efter hans lig-
nelse.
Disse livets og verdensaltets kosmiske analy-
ser er en gave fra en højere verden, hvor man 
for længst er blevet til det færdige menneske 
i Guds billede. Denne guddommelige gave 
blev det min mission at overbringe jordens 
mennesker i en logisk og forståelig form, så 
dens analyser kan blive allemands eje   ikke 
som en tro   men derimod som en kendsger-
nings analyse.

Jeg kan nu snart se tilbage på et halvt århund-
redes arbejde med at udføre denne min mis-
sion. Og jeg kan sige, at selv om der skulle 
hænde mig noget, så jeg måtte forlade det 
fysiske plan, så er alt det kosmiske materiale 
skabt, der er nødvendigt for skabelsen af den 
ny verdenskultur i Kristi fodspor. Men det be-
tyder ikke, at jeg ikke gerne vil fortsætte med 
at give endnu flere kosmiske analyser. Og i 
henhold til mit gode helbred har jeg da også 
påbegyndt nogle store analyser med tilhø-
rende symboler og håber at få disse færdige, 
inden jeg må forlade det fysiske plan.
Nu er det store spørgsmål, hvordan skal det gå 
med Sagen, når jeg ikke er her mere. Men jeg 
kan svare, at jeg føler mig ganske rolig. Denne 
sag er ikke overladt tilfældigheder. Den lig-
ger i højere magters hånd, ligesom den hidtil i 
stor udstrækning kun har kunnet eksistere ved 
menneskers forståelse og kærlighed; således 
vil dens viderebefordring forløbe, indtil den 
engang virkelig kan stå Økonomisk på egne 
ben. Gud har lige fra dens spæde begyndelse 
sat en beskyttende kærlighedsvold omkring 
den af mænd og kvinder, som var modne til 
at kunne være denne nu begyndende kærlig-
hedskulturs første pionerer. Og hvem er alle 
I, som er kommet her til stede i aften? Jeg 
ser stadig i Dem den ny verdenskulturs sande 
pionerer. Jeg tager ikke fejl, når jeg føler, at 
det er Deres kærlighed og forståelse af de 
kosmiske analysers rene og sande verdens-
billede, der har givet Dem sympati og kærlig-
hed over for mig. Den kærlighed, forståelse 
og trofasthed, De til dato har ladet mig blive 

til del, giver mig en meget stærk forvisning 
om, at når jeg nu snart skal forlade det fysiske 
plan, så vil De stadig fortsætte med at danne 
den kærlighedsvold omkring Sagens institut 
og dens bestyrelse og medarbejdere, som De 
til dato så kærligt har skabt. Derved vil mine 
analyser eller kærlighedens videnskab nå ud 
til alle folk på jorden. De har nu fået over-
bragt livets løsen, der er sandheden, vejen og 
livet. Derfor er Sagen det eneste sted, hvorfra 
den ulykkelige krigens verden kan befries ud 
af dens ragnarok. Men Gud vil velsigne alle 
den ny verdensepokes pionerer. Og Kristi 
kærlighedsvidenskab vil da begynde at lyse 
og funkle over hele verden.

                                                                        
                                 Martinus

I Kontaktbrev nr. 18 1970 skriver Martinus en tak-
keskrivelse til Sagens venner i anledning af sin 
fødselsdag. Takkeskrivelsen er gengivet i sin fulde 
ordlyd nedenfor.

Til min missions venner

Jeg vil gerne hermed udtrykke min inderlig-
ste og varmeste tak til min missions og sags 
trofaste venner for den kærlige opmærksom-
hed og store festdag, De lod mig blive til del 
i anledning af min firsårs fødselsdag den 11. 
august. Denne min dybe og varme tak gæl-
der naturligvis også den store kreds af Sagens 
venner i udlandet og herhjemme, der ikke 
havde mulighed for at være med til festen, 
men har udtrykt deres kærlighed og hjerte-
varme i form af gaver, breve, hilsener og te-
legrammer.
Jeg kan ikke noksom takke Dem for den 
overordentlig store glæde, det var for mig at 
være ansigt til ansigt med så stort et antal (ca. 
400) af min missions venner, og for den sym-
pati og kærlighed, der strålede mig i møde fra 
hvem som helst i salen, jeg så end rettede mit 
blik imod.
De gjorde min fødselsdag til en stor kærlig-
hedens dag med tak og påskønnelse for min 
mission, som De i Deres kærlighed også har 
gjort til Deres mission og således med Deres 
kærlighed og forståelse gjort den til en fælles 
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sag med mig i menneskehedens tjeneste.
I henhold til den store tak og hyldest, De så 
overvældende har ladet mig blive til del, føler 
jeg stærk trang til at udtrykke, at alt, hvad jeg 
har givet Dem af kosmisk viden og visdom, 
har jeg selv fået foræret og overført til min be-
vidsthed af Gud for at skulle bringe det videre 
til menneskeheden. Mine kosmiske analyser 
af  Livsmysteriets løsning,  Guddommen   det 
levende væsen, hvad der er vejen, sandheden 
og livet, den kommende varige fred på Jor-
den m. m. er således en gave fra Guddom-
men til menneskeheden. Derfor vil det være 
helt i kontakt med den rette indstilling til mig 
og min mission, hvis De lader Deres dybe-
ste og kærligste tak for det kosmiske lys, De 
har oplevet igennem min mission, gå direkte 
til Gud, hvis kærlige og altoverstrålende ånd 
De overalt møder i mine kosmiske analyser. 
De møder i dem Kristusmissionens slutfacit   
Verdens frelse - Menneskehedens færdiggø-
relse i Guds billede efter hans lignelse - Him-
meriges rige på Jorden og i Himlen.
Og hermed endnu engang tak for den kærlig-
hed, med hvilken De er med til at holde min 
mission og sag i menneskehedens tjeneste 
eksisterende.
Og hermed min kærligste hilsen til alle. 

                                                                        
  Martinus.

I anledning af Martinus 80 års fødselsdag blev der 
fremstillet kopier af et fotografi der er optaget på 49 
års dagen for Martinus kosmiske indvielse, den 24 
marts 1970. Billedet bliver solgt til en pris af 10 kr. 
Billedet har størrelsen 13 x 18 cm.

Per Thorell skrev et brev til Martinus i anlednin-
gen af fødselsdagen. Teksten ses nedenfor, og viser 
hvordan Per Thorell opfatter Martinus og hans ar-
bejde.

11./8.1970

Kære Martinus! 

Således som det evige forsyn har justeret mit 
forhold til din kosmiske forkyndelse, kan jeg 
kun på denne din personlige højtidsdag be-

kræfte min dybt rodfæstede respekt og ære-
frygt for dit livsvirke og dets frugter, der vil 
komme til at udgøre fornyende og livgivende 
åndelig næring for utallige slægtled fremover, 
således som det blev livsfornyende for mig 
og lod mig skue ud over et livsocean af evig 
selvfornyende og selvforyngende skønhed.

Aldrig er den evige kosmiske stråleglans ble-
vet åndeligt spektrograferet og analyseret så 
langt og nært ind mod Guds hjerte, som det er 
sket gennem dine ord og dine ophøjede tan-
ker. Hvilken fasthed! Hvilket evigt urokkeligt 
fundament for livets udfoldelse viser ikke det 
verdensbillede, du så skarpt har indmejslet i 
din samtids idehistorie!

Ud fra dine kosmiske tolkninger læser vi nu 
i den evige bevægelses hvirvler om Guds 
love og om Hans suveræne almagt. I love-
nes aldrig svigtende konsekvens fornemmer 
vi kun Guds allestedsnærværelse, og i livets 
evige reproduktion af sig selv, i den mindste 
skyggedannelse på mikroskopets eller tele-
skopets spejlrefleks skimter vi konturerne af 
Guds ansigt. I naturens bløde rytmer fornem-
mer vi Hans hellige åndedrag, og i summen 
af alt dette synger Hans kærlighed mod vort 
hjerte.

Jeg har skimtet det ophøjede lys, som dit geni 
har formået at tolke i jordiske ord og symbo-
ler. I sandhed: Du er det guddommelige ords 
Mester! Thi hvilken Guddom ville formå det 
ufuldkomne til at tolke det fuldkomne - Og 
kan nogen guddommelig forkyndelse være 
mere ophøjet end dine komiske kærligheds-
tolkninger! Under min egen livslange søgen 
fandt jeg intet af renere og mere opløftende 
karat.
De jordiske miljøer kan misfarve selv det 
hvideste lys og adskille hvad der i ånd og 
sjælsklima er et; men bag om det auriske 
mørke stråler og funkler den fuldkomne hel-
hedens og enhedens livssol hvis talsmand du 
ved dit livsværk er blevet og hvis genskin vi 
ser i din ophøjede symbologi.

Fra Herren, vort evige fælles ophav er det 
kommet, og til denne fælles Fader sender jeg 
på denne din højtidsdag min tak for den umå-
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delige storhed og skønhed der er forjættet de 
jordiske slægter gennem dit geniale virke!
Din hengivne

Per Thorell

11.78 Professor I. G. Hannemanns bog “Menne-
sket den absurde robot?” på 195 sider udkommer 
26. august.

Som Professor Hannemann meddelte i sin festtale 
til Martinus på hans 80 års fødselsdag, har Hanne-
mann skrevet bogen ”Mennesket den absurde ro-
bot”. I sit forord begrunder Hannemann selv med 
følgende bemærkninger hvorfor han har fået lyst til 
at skrive bogen: 

”I en række år har jeg, som vel så mange an-
dre, tumlet med problemerne: Fri vilje, kau-
salitet, determinisme og tilfældighed. Herved 
er jeg nået til nogle tanker, der er nedfældet i 
denne bogs første del.
I anden del er forsøgt i korthed at give nogle 
karakteristiske træk om menneskenes situa-
tion med begrundelse for, hvorfor den er, som 
den er. 
I tredje del betragtes mennesket involveret i 
en umådelig udviklingsproces. 
Dette er udformet på grundlag af de analyser, 
den danske forfatter Martinus har fremført i 
sit hovedværk: ”Livets Bog””.

Bogen, samt de artikler som Professor Hannemann 
gennem årene har skrevet i de forskellige tidsskrif-
ter der udgives fra Instituttet, er overordentlig be-
tydningsfulde. Hannemann udsætter med sin viden-
skabelige og skarpe logiske tankegang, Martinus 
kosmologi for en ”Videnskabelig” vurdering, som 
så absolut falder ud til en godkendelse af Marti-
nus arbejder. Selv om, som Hannemann sagde i sin 
festtale til Martinus på hans 80 års fødselsdag, at 
videnskabelige tænkende mennesker måske ikke 
vil acceptere Martinus analyser umiddelbart, idet 
Martinus ofte fremkommer med resultaterne før 
han gennemgår beviserne, en tankerække som vi-
denskabeligt arbejdende mennesker ikke er vant til. 
Hannemann udtrykte i sin tale at han håbede at hans 
bog ville være i stand til at hjælpe disse mennesker 
over denne barriere.
Bogen bliver anmeldt af Per Bruus-Jensen i Kosmos 

nr. 18 1970 og i Kosmos nr. 24 er der trykt en om-
tale af bogen fra Fyns Stiftstidende den 8/10 1970. 
Omtalen af Hannemanns bog er meget positiv, og 
man roser ham for at beskæftige sig med sådanne 
åndelige emner.

11.79 Mogens Møller og Gerard Oude Groen til 
kongres i Vestberlin, 1970.

Torsdag den 17. september 1970 rejste Mogens 
Møller og Gerard Oude Groen, der i nogle år har 
studeret Martinus kosmologi i København, og i øv-
rigt i denne periode stod Martinus meget nær som 
hans elev, til ”Den 3. esoteriske kongres i Berlin” 
(Vestberlin). Det var Mazdazna-bevægelsen der var 
arrangør. Lederen af bevægelsen i Tyskland Bruno 
Hildebrand havde i flere år været interesseret i at 
få Martinus og en tolk ned til bevægelsen, så Mar-
tinus kunne holde foredrag om sin kosmologi for 
bevægelsens interesserede medlemmer. Martinus 
følte ikke at han kunne afse tid til dette, og i 1970 
blev det derfor bestemt, at Mogens Møller og Ge-
rard Oude Groen skulle rejse derned og repræsen-
tere Martinus. Der skulle holdes 1½ times foredrag 
på kongressen, og der skulle være en stand hvor 
der blev solgt Martinus-litteratur.  Mogens Møller 
skulle holde foredragene og Oude Groen skulle tage 
sig af bogsalget. 

De kørte i bil derned via Rostock. På dette tids-
punkt var tyskland stadig opdelt i Østtyskland og 
Vesttyskland. Rejsen foregik således gennem Øst-
tyskland, hvor det var absolut forbudt at beskæftige 
sig med en type litteratur som Martinus bøger. Man 
medbragte bøgerne der skulle sælges på kongressen 
i kufferter, men heldigvis blev de ikke åbnede i tol-
den, så de kom velbeholdent med derned.
Kongressen varede fra lørdag den 19. september til 
fredag den 25. september. Fru Dunnewolt fra Hol-
land, som er meget interesseret i Martinus kosmo-
logi, holdt også et foredrag på kongressen, hvor hun 
omtalte Martinus. Foredragene var vellykkede og 
i en takkeskrivelse fra Mazdazna-bevægelsen, var 
der invitation til også at deltage i kongressen det ef-
terfølgende år.
Det eneste man måtte beklage var, at der endnu ikke 
forelå så meget af litteraturen oversat til tysk. Erich 
Gentsch havde et år tidligere oversat hele Livets Bog 
til tysk, men den tyske oversættelse var ikke blevet 
endelig gennemgået og trykt. Af samme årsag var 
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der også medbragt bøger på såvel esperanto som på 
engelsk, men salget af bøger kunne have været me-
get større hvis de havde været skrevet på tysk.

11.80 Willy Kuijper og Mischa Limm får interesse 
for Martinus kosmologi og flytter til København, 
1970.

Villy Kuijper og Mischa Limm var med i den hol-
landske kreds af Martinus-interesserede der opstod 
omkring familien Dunnewolt, som af og til havde 
besøg af foredragsholdere fra Instituttet. Villy Kuij-
per studerede økonomi i Holland, men flyttede på et 
tidspunkt til København for at sætte sig mere ind i 
Martinus kosmologi. Han tog forskelligt forefalden-
de arbejde for at klare økonomien. Han arbejdede 
på instituttet som Martinus medarbejder. Han blev 
efter Martinus ønske indvalgt i Instituttets besty-
relse sammen med Rolf Elving i 1980. Dette skete 
i forbindelse med at Martinus udvider bestyrelsen 
med 2 medlemmer. 

Mischa Limm er uddannet fysioterapeut. Han har en 
far fra Indonesien som er kineser, hans mor er hol-
landsk. Mischa Limm flyttede ligeledes til Køben-
havn for at slutte sig til Martinus og Instituttet.
Mischa var på grund af sin kinesiske herkomst me-
get dygtig til at lave mad der ikke var så kaloriehol-
dig. Han var også dygtig til husførelse. Han blev 
derfor ansat til at være ved Martinus side gennem de 
sidste ca. 10 år af Martinus liv. Han havde her til op-
gave at sørge for alle Martinus fysiske behov, lave 
mad, vaske tøj og  passe ham. Det var her vigtigt at 
han kunne lave kaloriefattig mad, da Martinus efter-
hånden tog lidt for meget på i vægt. 
Som vi ser af Per Thorells referater fra samtaler med 
Martinus, var Mischa Limm for det meste med når 
Martinus var ude hos Per Thorell. Det var, som vi 
skal se, også Mischa Limm der var hos Martinus da 
han døde. Martinus satte stor pris på Mischa Lim.

11.81 Hvad skete der i tiåret 1961 til 1970?

Tiåret fra 1961 til 1970 viser, i fortsættelse af den 
foregående tiårsperiode, at udviklingen går i retning 
af mere udadrettede aktiviteter. Det er fortsættelsen 
inden for det som Tage Buch i 1969 så betegnende 
kalder den udadvendte periode. I modsætningen til, 
som det var tidligere, hvor Martinus havde et stærkt 

ønske om at man skulle være så lidt udadvendt 
som muligt på grund af Martinus behov for at få 
arbejdsro til at gøre sin kosmologi færdig. Denne 
periode kalder Mogens Møller for den indadvendte 
periode. 
Denne ændring er ikke sket springvis. Den udad-
vendte periode begyndte allerede med Martinus 
rejseaktivitet i halvtredserne, og udvikler sig videre 
i den nuværende periode, hvor Martinus er blevet 
færdig med det grundlæggende arbejde med sin kos-
mologi, så den nu fremtræder som en helhed. Han 
er dog endnu ikke færdig med sit store symbolværk, 
men godt på vej. 

Med Mahabir S. Mathurs og T. P. Advanis død sker 
der i begyndelsen af perioden en ganske betydelig 
afmatning i aktiviteterne i Indien, idet der ikke rig-
tig er nogle entusiastiske og samtidig kvalificerede 
mennesker til at  tage over og videreføre arbejdet 
med formidlingen af Martinus kosmologi derude. På 
trods af, at man prøver at opretholde interessen for 
Martinus arbejde ved fortsat at sende engelskspro-
gede kontaktbreve fra Mariendalsvej til interessere-
de i Indien, lykkes det ikke at fastholde interessen. 
Det der syntes at være en aktivitet i god udvikling, 
på det tidspunkt hvor Erik Gerner Larsson var der-
ude, sygner nu hen og efter kort tid ophører denne 
aktivitet helt med at eksistere.

Vi ser imidlertid, at nye aktiviteter i de europæiske 
lande begynder at tage form. Såvel Martinus som 
nogle af hans medarbejdere rejser rundt og holder 
foredrag og deltager i forskellige kongresser, hvor 
man sælger den litteratur der er oversat til engelsk 
og tysk.
Ib Schleicher rejser også efter invitation til Japan 
og til USA, men disse rejser giver ikke anledning til 
at der opstår større grupper af interesserede i disse 
lande.

Med den større aktivitet i Europa bliver der også et 
stigende behov for at få oversat flere af Martinus 
bøger til engelsk og tysk samt esperanto. Martinus 
er jo af den opfattelse at esperanto vil blive det do-
minerende kommunikationssprog landene imellem. 
Det er endnu ikke sket, men en række af Martinus 
bøger er blevet oversat til esperanto, hvilket har be-
tydet, at man fra dette sprog har kunnet oversætte 
bøgerne videre til sprog som ikke i sig selv er ho-
vedsprog, og derved er der blevet skabt mulighed 
for at få udbredt kendskabet til Martinus kosmologi 
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til flere lande. Selv om jeg har stødt på oplysninger 
om sådanne sekundære oversættelser har jeg dog 
ikke beskrevet dem, da disse ikke har givet anled-
ning til større aktiviteter i de pågældende lande.

I samklang med den nye udadvendte linie ændrer 
man også ”tidsskrifterne” således at Julekosmos 
ophører med at udkomme i 1967. Man satser nu 
specielt på tidsskriftet Kosmos som igen begynder 
at udkomme i 1967. Efter at have gennemløbet en 
overgangs-brevform finder man nu, for tidsskriftet 
Kosmos, en ny og mere alsidig, eller skal vi sige 
bredspektret form. Samtidig med nyudsendelsen af 
Kosmos, ophører Kontaktbrevene med at udkomme 
i 1967.

Der er nu så mange der er interesseret i Martinus 
og hans kosmologi, at der indkommer større pen-
gebeløb som gaver, ikke mindst i forbindelse med 
Martinus fødselsdage, som afholdes med deltagelse 
af et stort antal af Sagens venner, såvel fra Danmark 
som fra flere andre lande. 
Martinus fødselsdage afholdes ikke på den alminde-
lige måde at man inviterer et stort antal af Martinus 
og Sagens venner til aftensamvær. De der ønsker at 
deltage, tilmelder sig selv, og betaler et vist beløb til 
dækning af udgifterne til festligheden.

Erik Gerner Larsson får alvorlige hjerteproblemer i 
denne periode. Først i 1965 og derefter i 1967. Han 
må på rekreation i Spanien. Han får det bedre, men 
han har ikke den samme arbejdsevne som tidligere, 
og holder kun få foredrag. Han fritages også for en 
del af det administrative arbejde, som uddelegeres 
til bestyrelsesmedlemmerne i den selvejende insti-
tution Martinus Åndsvidenskabelige Institut. 
Efter det første hjerteanfald flytter Gerner Larsson  
til Villa Rosenberg med sin familie, og bor der per-
manent, helt frem til sin død i 1973.

Martinus holder i perioden flere foredrag end tid-
ligere, og skriver stadig ihærdigt på sit store sym-
bolværk.

Selv om vi ser at udviklingen i Indien ikke alene er 
gået i stå, men stort set er ebbet ud, må vi sige at Sa-

gen udvikler sig støt og stabilt. Man udvider stadig 
i Kosmos Ferieby, og Instituttet på Mariendalsvej 
ombygges. 
Der holdes foredrag om Martinus kosmologi i flere 
lande i Europa, specielt i Sverige, Holland, Tysk-
land, Svejts og England. Og der dannes interesse-
grupper rundt omkring. I Sverige er der speciel stor 
interesse, og Kosmos Feriehem er blevet oprettet i 
Varnhem. Dette Feriehem er en mindre udgave af 
Kosmos Ferieby. Der er også oprettet et svensk for-
lag til at varetage udgivelsen af Martinus bøger, idet 
flere af dem nu er oversat til svensk. 

11.82 Martinus samvær med venner, beskrevet 
gennem de billeder der er taget i perioden 1961 til 
1970.

Det er meget begrænset hvad vi har oplevet gem-
men de få breve som beskriver Martinus mere per-
sonlige relation til sine venner. 
Man kunne måske overveje om Martinus var et 
meget ensomt menneske der kun havde relationer 
til sine medmennesker når de havde brug for hans 
hjælp, og han for deres, til at udbrede sin kosmo-
logi. En sådan opfattelse er imidlertid ikke i over-
ensstemmelse med virkeligheden.
Martinus kan nok siges at være ensom når vi ser 
på, at han havde en meget højere udvikling end sine 
medmennesker, men han havde meget let ved at 
indstille sig på andre menneskers niveau, og komme 
dem i møde på det sted hvor de befandt sig i deres 
udvikling.

Martinus var i “sin fritid” meget sammen med en 
kreds af mennesker som stod ham nærmest. Denne 
kreds udviklede sig imidlertid gennem årene. 

Vi er nu nået så langt hen i Martinus liv at vi har en 
række amatørfotografier fra Martinus samvær med 
sine venner. 
Disse fotografier fortæller sin egen historie som jeg 
ikke specielt skal kommentere, men jeg vil lade læ-
seren selv opleve den glæde der stråler ud fra såvel 
Martinus som de øvrige mennesker der er fotogra-
feret.
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11.110  -  1965. Samvær hos Tage Buch, 
Vanløse Alle 80.  -  tb

Martinus nærmeste medarbejdere ville gerne have 
at man afholdt nogle “torsdagsmøder”. Erik Ger-
ner Larsson var ikke interesseret i et sådan initia-
tiv, men da han i 1965 permanent flyttede til Villa 
Rosenberg i Klint tog Tage Buch initiativet til det 

da Gerner Larsson flyttede. 
Dette er det første møde hvor vi fra højre i sofaen 
ser Tage Buch, Ib Schleicher. For bordenden Mar-
tinus. Derefter Henning Laug, Svend Åge Rossen 
og Mogens Møller der nu flyttede ind i den anden 

lejlighed på Instituttet. 
Dette var begyndelsen til det der blev en tradition 

med “Torsdagsmøder”.

11.111  -  1965. Fra venstre ses Doris Worchester, 
Inge Sørensen og Ray Hopkins samt Martinus. 

Antagelig i Villa Rosenberg.  -  tb

11.112  -  1965. Martinus er hos Tage Buch. Fra 
venstre ses Sysse Buch, Martinus, Alexanderlærer 

Jeanne Day fra England og Vera Cavling.  -  tb

11.113  -  1965. Samvær hos Martinus 
på Instituttet.

Fra venstre ses Jeanne Day, Martinus, 
Sysse Buch og Tage Buch.  -  tb

11.114  -  1965. Samvær hos Tage Buch.  -  tb
Fra bageste højre hjørne ses Vibeke Møller, Mar-
tinus, Sysse Buch, Mogens Møller, Vibeke Møller, 

Ray Hopkins og Viggo Jahn fra USA.
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11.115  -  1966. Samvær hos Tage Buch.  -  tb
Fra højre ses Tage Buch, Inge Sørensen 

og Martinus.

11.116  -  1966. Det første år hvor Martinus holdt 
jul hos Tage og Sysse Buch.  -  tb

På billedet ses Inge Sørensen i sofaen, 
Martinus og Sysse Buch.

11.117  -  1966. Samme aften som billedet ovenfor.
Vi ser Martinus, Inge Sørensen og 

Sysse Buch.  -  tb

11.118  -  1968. Sigge Vesterlund fra Sverige skal 
rejse hjem efter besøg hos Martinus.  -  tb

Ved hoveddøren til Instituttes ses fra venstre 
Mogens Møller, Sigge Vesterlund, Vibeke Møller 

og Martinus.

11.119  -  1968. Sigge Vesterlund siger farvel til 
Martinus fra kupevinduet.  -  tb

11.120  -  1968. Samvær på Instituttet.  -  tb
Fra venstre ses Martinus, Sysse Buch, Mogens 

Møller, Per Bruus-Jensen og med ryggen til 
Gerard Oude Groen fra Holland der nu bor hos 

Sam Zinglersen og er Martinus elev.
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11.121  -  1968. Martinus holder juleaften i sin 
lejlighed på Instituttet.  -  tb

Glasuglen som står på hylden bag Martinus har 
han fået foræret af Astrid Klingstrand, Göteborg.
Juletræet var af plast og blev genbrugt år efter år. 
Martinus ville ikke acceptere at man skulle fælde 

et levende træ blot for at se på det et par dage som 
juletræ.

11.122  -  1968. Juleaften hos Martinus.  -  tb
Familien Møller holder jul hos Martinus 

og Mogens Møller læser op.

11.123  -  1969.  Juleaften hos Familien Buch
 i Vanløse.  -  tb

Vera Cavling til højre og Sysse Buch 
laver julemaden.

11.124  -  1969. Juleaften hos familien Buch.  -  tb
Tage Buch tænder lysene.
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11.126  -  1969. Martinus er inviteret til familien 
Saxe.  -  es

Her fotograferet sammen med Benjamin 
og Elin Saxe.

11.125  -  1969. Sysse serverer julemaden 
og Tage skænker op.  -  tb

Alle i selskabet var vegetarer og ingen drak alko-
hol, så det var ren ugæret druesaft der blev drukket 

og julemaden ar ren vegetarmad

11.127  -  1970. Martinus inviteret til Inge Søren-
sen i hendes hjem på Vanløse Alle.  -  tb

11.128  -  1970. Martinus og Sysse Buch.  -  tb

11.129  -  1970. Martinus og Tage Buch.  -  tb
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11.130  -  1970. Martinus på vej op til Per Thorell 
på Hotel Marina.  -  tb

11.131  -  1970. Martinus og Sysse Buch ved 
tebordet hos Per Thorell på Hotel Marina.  -  tb

11.132  -  1970. Martinus hos Per Thorell og Elly 
på Hotel Marina.  -  tb
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11.133 - 11.134 - 11.135 - 11.136 og 11.137  -  tb

1970. Martinus holder juleaften hos Tage 
og Sysse Buch. Med i juleselskabet var som vi ser 
på sidste billede også andre af Martinus venner. 
I sofaen bagest sidder Rolf Elving, derefter Vera 
Cavling og Sam Zinglersen. Forrest Tage Buch

11.138  -  1961. Jens Cavling som vi ser på billedet 
hjalp meget med trykkearbejdet.  -  c

Medarbejdere på trykkeriet på Instituttet.

11.139  -  1962 Per Bruus-Jensen som vi ser på 
billedet arbejdede også med i trykkearbejdet i en 

årrække fra 1957.  -  c
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11.140  -  Martinus rejse til England i 1969.  -  tb

Sam Zinglersen, Tage Buch, Martinus og Benjamin Saxe fotograferet ved Unity House i England.


