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Appendiks C. Side 1
Artikler med relation til Martinus i Okkultisten og andre tidsskrifter

I dette appendiks har jeg registreret artikler fra 
forskellige specielle tidsskrifter som beskæftiger 
sig med emner beslægtet med Martinus kosmologi. 
Tidsskrifter hvori der er skrevet artikler som er 
interessante til at belyse, hvad der blev skrevet om 
Martinus og hans kosmologi. 
Jeg har optegnet artikler der omhandler Martinus 
og hans kosmologi samt artikler, som er inspireret 
af Martinus kosmologi. Alle sammen artikler der 
er interessante at have kendskab til, når man vil se 
hvad der skete medens Martinus levede. Det skal 
bemærkes, at hvor der ikke er nogen bemærkninger 
til artiklerne, drejer det sig om artikler hvis indhold er 
baseret på en dyb forståelse af Martinus kosmologi, 
men hvor Martinus og hans kosmologi ikke er nævnt 
specielt. 
Når jeg har udvalgt de nævnte tidsskrifter, og i den 
anførte rækkefølge, er det fordi disse tidsskrifter 
i realiteten er afløsere for hinanden i nævnte 
rækkefølge. 
UFO-Aspekt er naturligvis lidt speciel, men også her 
findes enkelte artikler som Steen Landsy har skrevet 
i dette tidsskrift om Martinus kosmologi.

Artikler i Okkultisten.

Den følgende liste viser artikler fra Okkultisten som 
jeg har fundet af betydning, specielt for forståelsen 
af indholdet af breve til Helmer Fogedgaard fra 
Martinus og fra Erik Gerner Larsson. Nogle af 
artiklerne har dannet grundlag for Erik Gerner 
Larssons og Martinus reaktioner overfor Helmer 
Fogedgaard. Man skal huske, at på trods af at 

Martinus skrev til Helmer Fogedgaard, at han ikke 
ønskede at få Okkultisten tilsendt, fulgte Erik Gerner 
Larsson alligevel med i hvad der blev skrevet i dette 
tidsskrift. 

De artikler jeg har taget med i listen er de mest 
iøjnefaldende. Det skal dog bemærkes, at nogle flere 
artikler er skrevet med klar baggrund i forståelsen af  
Martinus kosmologi, og med henblik på  at fortælle 
om denne, eller fremhæve specielle sider af denne, 
men uden at nævne Martinus kosmologi ved navn. 
Martinus og hans kosmologi nævnes påfaldende 
sjældent ved navn. Dette skal ses i relation til 
Martinus absolutte ønske om, ikke at blive omtalt i 
Okkultisten, og ikke at blive omtalt i det hele taget. 

Man skal bemærke, at i 17. Afsnit ”Martinus 
og pressen” har jeg ikke omtalt materiale fra 
Okkultisten og andre tidsskrifter af samme art, da 
disse tidsskrifters abonnenter er specielt interesseret 
i esoteriske emner, og stoffet derfor ikke danner 
grundlag for den almene opinionsdannelse i 
befolkningen. Vi skal også huske, at Okkultisten, i 
de 11 år hvor dette tidsskrift udkom, var det eneste 
tidsskrift af sin art. Det var det eneste tidsskrift som 
beskæftigede sig med åndelige retninger på en bred 
front.

Når vi ser på de artikler der er skrevet i Okkultisten, 
er det derfor et fyldestgørende udtryk for hvad der 
blev skrevet om Martinus og hans kosmologi i årene 
1940 til og med 1950 i de esoteriske kredse. Det er 
dog ikke et absolut udtryk for, hvad man mente om 
Martinus og hans kosmologi i esoteriske kredse, idet 
mange mennesker knyttet til andre åndsretninger 
ikke mente at det var noget for dem, også uden at 

Appendiks C.
Artikler med relation til Martinus og hans 

kosmologi, trykt i Okkultisten, To Verdener,
Psykisk Forum og UFO-Aspekt.
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Appendiks C. Side 2
Artikler med relation til Martinus i Okkultisten og andre tidsskrifter

de tog egentlig stilling. I specialtidsskrifter som f. 
eks teosofiske og antroposofiske tidsskrifter blev 
Martinus og hans kosmologi så vidt jeg kan se ikke 
omtalt. 

Når ikke andet er nævnt ved artikler i listen, er det 
klare positive holdninger der er fremført.

Jan. 1940, s 1, Helmer Fogedgaard: ”Hvad 
Okkultisten vil”.

Jan. 1940, s 6, Johannes Rasmussen: “Et Besøg hos 
et Telekinese-Medium.
Martinus omtales.

Jan. 1940, s 8, Helmer Fogedgaard: “Reinkarnation 
som logisk Realitet”.
Ser på forskellige trosretninger og 
omtaler Martinus.

Jan. 1940, s 15, Konrad Simonsen: “Opdagelsen af 
at vi alle er Medier”.
Her nævnes Martinus som den nye 
verdensimpuls.

Feb. 1940, s 24, Helmer Fogedgaard: ”Hvad er 
”Liv” egentlig for noget?
Her omtales Martinus.

Feb. 1940, s 29, Ib Mørk Hansen (Rudkøbing): 
”Krigen som et nødvendigt Onde”
Her omtales Martinus.

Mar. 1940, s 46, Helmer Fogedgaard: ”Gamle 
Profetier i aktuel Belysning”
Uden at nævne navn antyder Helmer 
Fogedgaard kraftigt at Martinus er 
”Manden fra Norden”.

Jul. 1940, s 123, Lars Nibelvang: ”En gammel 
Filosofs Betragtninger”
Artiklen omtaler ikke Martinus.

Sep.1940, s 174, T. C. Johnsen: “En Personlighed 
runder år”
Artikel i anledning af Martinus 50 års 
fødselsdag den 11 aug. 1940. Artiklen 
kan læses som en hyldest til Martinus, 
men kan også læses som værende 
delvis ironisk. Det skal dog bemærkes, 
at Johnsen i almindelighed skriver i en 
ret speciel aggressiv stil. Han bliver 
senere i en kortere periode redaktør af 
Okkultisten.

Okt. 1940, s 181, Helmer Fogedgaard: ”Agitation 
for bestemte Livsanskuelser”
Helmer Fogedgaard skriver her en 
lille artikel, hvor han måske udviser 
”selvransagelse” på grundlag af det 
Martinus har skrevet til ham tidligere. 
Det han skriver, er i hvert fald helt på 
linie med hvad Martinus har sagt i sine 
breve.

Okt. 1940, s 191, Lars Nibelvang: ”En lille Blomsts 
Betragtninger”
Lars Nibelvang indlever sig i en plantes 
liv og udvikling, og ser den i lyset af 
Martinus kosmologi. Han nævner dog 
ikke Martinus navn i artiklen.

Dec. 1940, s 231, Lars Nibelvang: En Idealists 
Betragtninger”
Martins nævnes ikke ved navn i artiklen, 
men Nibelvang siger, at dagen nærmer 
sig hvor et nyt verdensbillede vil bryde 
frem, med klar hentydning til Martinus 
kosmologi.

C.1  -  Første årgang første hefte 
af Okkultisten i januar 1940. 

Dette udseende bruges kun i første 
årgang.  -  e
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Appendiks C. Side 3
Artikler med relation til Martinus i Okkultisten og andre tidsskrifter

Jan. 1941, s 6, Helmer Fogedgaard: ”Omkring 
Karma-Loven”
Helmer Fogedgaard beskæftiger sig i 
artiklen med det emne som overskriften 
nævner. Heri fremhæver Fogedgaard 
hvad Martinus kosmologi siger om 
dette emne.

Feb. 1941, s 32, Lars Nibelvang: ”Guddomsbegrebets 
udvikling”
Dette er første artikel i en lang 
fortløbende artikelserie, der strækker 
sig over hele 1941. Artiklerne er senere 
blevet udgivet som bog på Okkultistens 
Forlag: ”Guddomsbegrebets Udvikling 
i Okkult belysning”, 1941.

Apr. 1941, s 68, Helmer Fogedgaard: ”Et berømt 
Bibelord i kritisk Belysning”
I denne artikel behandler Helmer 
Fogedgaard sætningen: ”Fader ske ikke 
min, men din Vilje”. Han mener at denne 
udtalelse er overflødig, idet det altid er 
Guds vilje der vil ske, og at vi selv er en 
del af Guds vilje. Helmer Fogedgaard 
argumenterer for, hvorfor han synes 

at dette udsagn er ganske overflødigt. 
I artiklen nævner Fogedgaard hverken 
Martinus eller hans kosmologi, selv 
om den er gennemsyret af Fogedgaards 
forståelse af denne.
Martinus reagerer på denne artikel ved 
at gøre rede for sin forståelse af emnet i 
en artikel i Kosmos maj 1941 med titlen: 
” Omkring min Skabelse af ”Livets 
Bog””. Se også en efterfølgende artikel 
af Helmer Fogedgaard i Okkultisten, 
juli 1941 side 133 ned titlen: ”Er Guds 
Vilje ikke eneraadende” hvor Helmer 
Fogedgaard argumenterer for sit 
synspunkt. Dette er et eksempel på at 
Martinus har reageret på en artikel, og 
også et godt eksempel på Fogedgaards 
selvstændige stillingtagen til spørgsmål, 
som han analyserer med sin intelligens 
og trang til dybtgående forståelse.

Jun. 1941, s 104, Helmer Fogedgaard: Kønsprincippet 
i Aandsvidenskabelig Belysning”
Helmer Fogedgaard gennemgår her 
kønsprincippet og den seksuelle 
udvikling, helt som Martinus har 
beskrevet det. Martinus nævnes dog 
ikke i artiklen.

Jul. 1941, s 133, Helmer Fogedgaard: ”Er Guds 
Vilje ikke eneraadende”
I denne artikel refererer Helmer 
Fogedgaard til sin tidligere artikel 
i aprilnummeret samt reagerer på 
Martinus artikel i Kosmos (se omtalen 
under Okkultisten, april 1941, s 
68). Han argumenterer videre, men 
argumentationen munder ud i en mere 
spidsfindig fortolkning af ord.

Aug. 1941, s 158, Helmer Fogedgaard: ”Faren for 
Sektdannelse”
I denne artikel påpeger Fogedgaard 
faren for sektdannelse. Han nævner de 
forskellige farer for at man ubevidst 
danner sekt. Med en lille hentydning 
til Martinus og hans kosmologi skriver 
han: ”Også selv om medlemskort 
ganske mangler”. Han argumenterer 
også for Okkultistens berettigelse idet 
han siger: 

C.2  -  Med påbegyndelsen af 
2. årgang, januar 1941 ændrede 

man bladets udseende som det ses 
af billedet. Dette udseende beholdt 

man til udgangen af 1945
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Appendiks C. Side 4
Artikler med relation til Martinus i Okkultisten og andre tidsskrifter

”Den Forfængelighed som faar hver 
Retning til at isolere sig for at dyrke 
deres lokale Guder, søger vi her i 
”Okkultisten” med fuldt Overlæg at 
nedbryde, og vort Ønske om at skabe 
et Fællesorgan er også lykkedes over al 
Forventning.” 

Her giver Helmer Fogedgaard udtryk 
for sin inderste modstand mod blind 
autoritetsdyrkelse, og vi forstår 
herigennem, hvorfor han ofte går 
ind i en debat og argumentation for 
forskellige synspunkter som han finder 
ulogiske.

Sep. 1941, s 165, Helmer Fogedgaard: ”Universelt 
Broderskab”
Helmer Fogedgaard gør i denne artikel 
rede for at alt i universet er levende, 
og er forskellige sider af Guddommen, 
herunder også planter, dyr og mennesker 
af enhver art. Han ser på baggrunden for 
militærnægtere, vegetarer m. m.. Dette 
er alt sammen på linie med Fogedgaards 
holdning til dyr som han på en meget 
smuk måde har givet udtryk for i en lille 
artikel i Okkultisten september 1943 
side 209. Artiklen blev efterfølgende 
trykt i Damernes Jul fra 1944. Artiklen 
har titlen: ”Kun en ussel Bille”.

Dec. 1941, s 237, Helmer Fogedgaard: ”De aandelige 
Autoriteter”
I denne artikel anfægter Helmer 
Fogedgaard de autoriserede åndelige 
autoriteter, men fremhæver at Adepter, 
Mestre og Verdenslærere med deres 
umådelige okkulte viden, ikke kan 
undværes. Disse bliver normalt ikke 
betegnet som autoriteter i almindelig 
forstand, men som guddommelige 
lærere, der fortjener vor fuldkomne 
hengivenhed.
De sidste udtalelser er bl. a. møntet 
på Martinus, og viser at Helmer 
Fogedgaard på ingen måde afviser 
Martinus autoritet, selv om Fogedgaard 
også ønsker at fremføre sine egne 
logiske tankeresultater.

Dec. 1941, s 250, Helmer Fogedgaard: ”Reinkarnation 
og Formdannelse”
I denne artikel påpeger Helmer 
Fogedgaard at det levende væsen 
repræsenterer et treenigt princip. Han 
omtaler Martinus  kosmologi der 
betegner princippet X1, X2 og X3. 
Et princip som Fogedgaard går fuldt 
ind for. Han behandler emnet helt 
i overensstemmelse med denne sin 
opfattelse.

Dec. 1941, s 252, T. C. Johnsen: “Ligefremt Interview 
med Dr. phil. Konrad Simonsen.”
Konrad Simonsen som i en periode 
skrev artikler i Kosmos, og som også 
har skrevet mange artikler i Okkultisten, 
bliver her interviewet i anledning af sin 
65 års fødselsdag. Konrad Simonsen 
var på det tidspunkt, hvor han skrev 
til Kosmos meget orienteret i Martinus 
retning, men det har skiftet. 
I dette interview taler han meget 
nedsættende om Martinus. Han 
fremhæver Rudolf Steiner og 
Antroposofien som det absolut 
saliggørende for vestens mennesker.
(Se Helmer Fogedgaards syn på de 
holdninger som T. C. Johnsen og 
Konrad Simonsen viser i denne artikel, 
i Helmer Fogedgaards brev til Lars 
Nibelvang dateret 20. november 1941 
som er gengivet i 9. afsnit her i bogen).

Jan. 1942, s 16, Konrad Simonsen: ”Indledning til 
Antroposofien”
Her skriver Simonsen om 
Parapsykologien og Åndsvidenskaben. 
Han fremhæver Antroposofien og 
Rudolf Steiner som værende identisk 
med åndsvidenskaben. Han nævner 
ikke med et ord Martinus. Han har 
taget afstand fra Martinus som han 
ellers tidligere var meget interesseret i. 
Dette kan læses i et interview med K. 
Simonsen i Okkultisten, dec. 1941.

Feb. 1942, s 25, Helmer Fogedgaard: ”Tolerancens 
Problem”
I denne artikel diskuterer Helmer 
begrebet tolerance.
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Appendiks C. Side 5
Artikler med relation til Martinus i Okkultisten og andre tidsskrifter

Feb. 1942, s 37, Chr. Brinch: “Profetier om 
Verdenskrigen”
Her refererer Brinch bl. a. Martinus for 
tekster i Kosmos.

Mar. 1942, s 60 og s 79, Lars Nibelvang: ”En 
gammel Spiritists Bekendelser”
Nibelvang beskæftiger sig i denne artikel 
med hypnotismens og spiritismens 
iagttagelser for at påpege, at sjælen 
ikke dør sammen med kroppen. I 
denne artikel drager han ikke Martinus 
kosmologi med ind i debatten, men 
prøver på at finde nogle acceptable 
beviser for at sjælen efter døden lever 
videre i bedste velgående.

Apr. 1942, s 76 og s 106, Konrad Simonsen: ”Rudolf 
Steiner”
K. Simonsen skriver her i to afsnit om 
Rudolf Steiner og hans udvikling af 
Antroposofien.

Maj. 1942, s 120, Mogens Munch.
Mogens Munch er en af Martinus 
nærmeste medarbejdere. Han refereres 
her for følgende udsagn:

”For de Mennesker, der beskæftiger 
sig med Aandsvidenskab, ikke blot for 
Tidsfordriv, men ud fra et dybtgaaende 
Ønske om at skabe Plan i sit eget Liv 
paa Basis af Kendskabet til en langt 
større Plan, maa det altid være en 
Kilde til Inspiration at møde de højeste 
Sandheder belyst fra saa mange Sider 
som muligt.”

Jun. 1942, s 122, Helmer Fogedgaard: ”Forholdet 
mellem Aand og Materie”
Helmer gør her rede for det titlen siger, 
helt i overensstemmelse med Martinus 
kosmologi, men uden at nævne Martinus 
ved navn. Han viser her sin dybe indsigt 
i kosmologien.

Jul. 1942, s 152, Lars Nibelvang: ”Mediumisme 
kontra Genialitet”
Se omtalen under Nibelvangs 
forfatterskab.

Aug. 1942, s 188, Lars Nibelvang: ”Kunde Jesus 
blive vred?”
Se under Nibelvangs forfatterskab.

Sep. 1942, s 193, Helmer Fogedgaard: ”Fri Okkult 
Forskning”
Her går Helmer Fogedgaard lidt i 
rette med de mennesker, der ikke kan 
acceptere at forskellige synsvinkler 
kommer til syne i samme blad, og at 
redaktøren har en privat mening.

Sep. 1942, s194, Helmer Fogedgaard: 
”Gruppesjælsbegrebet i kritisk 
Belysning”
I denne artikel, som er een i en række 
om emnet, belyser Helmer begrebet 
gruppesjæl ud fra Martinus kosmologi, 
på en god og klar argumenterende 
måde.

Nov. 1942, s 248 og Dec. 1942 s 276,  Svend Skelbæk 
og Lars Nibelvang: ”Problemet om 
Viljens Frihed” 
Se under gennemgangen af Nibelvangs 
forfatterskab.

Nov. 1942, s 254, Helmer Fogedgaard: ”Kan Guds 
Eksistens bevises?”
Helmer Fogedgaard gennemgår 
denne problemstilling med baggrund 
i Martinus kosmologi, uden at nævne 
Martinus.

Mar. 1943, s 55, Helmer Fogedgaard: ”Er et 
konsekvent Gudsbegreb muligt?”
Helmer Fogedgaard går her ind og 
diskuterer udsagn fremsat af såvel 
Erik Gerner Larsson i ”Kontaktbreve” 
som udsagn fra Martinus. Det går lidt 
på det forhold at Martinus synes at 
Helmer Fogedgaard prøver at forcere 
udviklingen med det han skriver.

Mar. 1943, s 56, Lars Nibelvang: “Yogi-Filosofi og 
Karakterdannelse”
Oversættelse og bearbejdelse af Yogi 
Ramacharakas tekster.

Apr. 1943, s 73, Helmer Fogedgaard: ”Hyldest til 
Logikken”
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Appendiks C. Side 6
Artikler med relation til Martinus i Okkultisten og andre tidsskrifter

Helmer behandler her logikkens 
betydning for åndsvidenskaben kontra 
de gamle religioners krav til at man 
skal tro uden at forstå.

Apr. 1943, s 82, T. C. Johnsen: “Creosofien bliver 
til…..”
”Et lille besøg hos dens skaber, den 63-
årige Heinrich Hansen”
”Creosofien” er en udspaltning fra 
Antroposofien. Heinrich Hansen 
fortæller om relationer mellem 
Teosofien, Antroposofien, Bernhard 
Løw’s Rudolf Steiner-Forbund m. m.
Her omtales Martinus brev til J. 
Krishnamurti som var præsident for 
ordenen ”Stjernen i Øst”. Dette brev der 
var på dansk, opfordrede Krishnamurti 
til at lære dansk for at kunne studere 
det af Martinus, under udarbejdelse 
værende storværk.

Læs mere herom i 3. Afsnit her i bogen 
hvor dele af interviewet er gengivet.

Apr. 1943, s 86, Helmer Fogedgaard: ”Reinkarnations-
Beviser”
Her omtaler Helmer forskellige beviser 
for reinkarnation .

Jun. 1943, s 127, Lars Nibelvang: ”Religionernes 
Mission”
Lars Nibelvang beskriver her 
begrundelsen for at det er relevant med 
forskellige religioner, men påpeger 
samtidig den udviklingsproces som vi 
alle gennemgår, og som begrunder at 
mange mennesker nu stiller andre krav 
til åndelige retninger for at disse kan 
accepteres.

Jul. 1943, s 145, Helmer Fogedgaard: ”Fanatisme 
paa to Maader”
Her nævner Helmer Fogedgaard to 
former for fanatisme. Den ene er den 
der har idealer som de vil tvinge alle 
andre til også at påtage sig. Den anden 
er den hvor man fastholder et ideal 
uden ønsket om at tvinge andre til at 
indordne sig under det samme.

Jul. 1943, s 165, Helmer Fogedgaard: ”Fra 
arbejdsmarken” 
Helmer meddeler her at Lars Nibelvangs 
bog: ”Guddomsbegrebets Udvikling 
i okkult Belysning” er udkommet på 
Okkultistens forlag i september 1941. 
Helmer omtaler Nibelvangs samvær 
med Martinus og fortæller, at Martinus 
har skrevet til Lars Nibelvang og takket 
ham for den venlige behandling hans 
analyser var blevet til del, i denne bog.

Sep. 1943, s 209, Helmer Fogedgaard: ”Kun en 
ussel Bille ----!”
Da denne artikel er så betegnende for 
den kærlighed som Helmer nærer til 
alt levende er den gengivet  i sin fulde 
ordlyd i 9. Afsnit her i bogen.

Okt. 1943, s 232, Lars Nibelvang: ”Det astrale 
Plan”
Fri oversættelse af en tekst af Swami 
Panchadasi.

Dec. 1943, s 265, Helmer Fogedgaard: ””Okkultisten” 
i Farezonen”
Helmer meddeler her at det er nødvendigt 
med et redaktørskifte. Han begrunder 
det med træthed og overbebyrdethed. 
Han har personligt fortalt mig, at det 
reelt skyldtes det pres som man lagde på 
ham fra Erik Gerner Larssons side. Det 
kan samstemmende aflæses af breve fra 
Helmer Fogedgaard til Lars Nibelvang 
i 9. afsnit her i bogen

Dec. 1943, s 272, Helmer Fogedgaard: ”Et farvel til 
Læserne”
Helmer Fogedgaard siger her at han 
trækker sig tilbage som redaktør, men 
vil fortsætte som medarbejder ved 
bladet. Bladet bør omdannes til en 
selvejende institution, med støtte fra 
forskellig side. Fogedgaard siger at han 
i de sidste år personligt har bidraget til 
bladet med i alt 10.000 kr.

Med udgangen af 1943 ophører Helmer Fogedgaard 
med at være redaktør og mæcen for Okkultisten. 
Helmer Fogedgaards beslutning blev allerede kendt 
i en sluttet kreds i redaktionen i Oktober 1943.
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Appendiks C. Side 7
Artikler med relation til Martinus i Okkultisten og andre tidsskrifter

Den nye redaktør er Civilingeniør T. C. Johnsen som 
i længere tid har været medarbejder ved tidsskriftet. 
Johnsen har som skribent en helt anden stil end 
Helmer Fogedgaard. Han er særdeles aggressiv, 
noget ukultiveret, og derfor ikke så populær blandt 
læserne. Hans intelligens er der derimod ikke noget i 
vejen med. Egentlig forstår jeg ikke hvorfor Helmer 
Fogedgaard lod ham indgå som sin efterfølger, for 
Fogedgaard var naturligvis fuldt bekendt med hans 
stil. Det er mit indtryk, at den eneste årsag til at 
det blev ham der blev redaktør var, at han var den 
eneste der kunne overtales til at overtage posten. 
Læs Helmer Fogedgaards synspunkter herom i hans 
breve til Lars Nibelvang, gengivet i 9. afsnit her i 
bogen.

Lars Nibelvang er ved redaktørskiftet blevet 
redaktionssekretær, det vil sige at han har fået den 
stilling som Johnsen tidligere havde haft under 
Helmer Fogedgaards ledelse.. 

Jan. 1944, s 16, T. C. Johnsen: “Okkultistens 
Fremtid”
Johnsen starter med at fastslå at: 
” Bladets hidtidige drivende Kraft, 
Prokurist Helmer Fogedgaard, 
sidste Sommer havde givet efter 
for de tiltagende Tilskyndelser fra 
Virksomheden ”Livets Bogs Bureau” 
til at indtræde i nærmere Samarbejde 
med dette og deraf følgende Krav om 
Indstilling af Okkultisten, hvorfor han 
i Forbindelse med tiltagende Træthed 
af det krævende Bladarbejde ønskede 
at fratræde som Redaktør og Udgiver 
med December-Nummeret 1943 og 
ikke kunne bidrage til at støtte dette 
Tidsskrifts evt. Fortsættelse.”

Feb. 1944, s 25, Helmer Fogedgaard: ”Et par 
Illusioner aflives”
Helmer går her ind i en diskussion 
om dele af Martinus kosmologi som 
omhandler ”Spiralkredsløb”, hvor 
han polemisk anfægter, at den måde 
Martinus fremstiller det på, kan være 
rigtig. Helmer mener at der er en grænse 
for udvikling, hvis ikke man skal forstå 
det sådan, at Gud også gennemgår en 
udvikling. Denne diskussion er ret 

kompliceret og omfattende, så den skal 
ikke gennemgås her. 
Det skal dog bemærkes, at Erik Gerner 
Larsson i en artikel i Kosmos, Januar 
1944, ikke specielt går ind i debatten 
om spiralkredsløbet, men kommer med 
et indlæg og et forsøg på en analyse, 
hvorfor Helmer netop behandler sagen 
som han gør i denne artikel i Okkultisten. 
Erik Gerner Larsson nævner dog ikke 
navne, men antyder hvem hans udsagn 
er rettet imod.
Efterfølgende kommenterer Johnsen 
Erik Gerner Larssons artikel i en notits 
i Okkultisten, marts 1944 side 70 med 
titlen: ”Kosmisk eller komisk Analyse?” 
som kun kan siges at være aggressiv og 
primitiv.

Feb. 1944, s 45, T. C. Johnsen: “Fra 
Arbejdsmarken”
I en notits vedrørende Teosofien, med 
titlen: ”Tiderne skifter!” anføres, at 
Helmer Fogedgaard er leder af den 
Teosofiske loge i Rudkøbing.

Side 47. I en anden notits, under titlen: ”Forsvinder 
Okkultismen med Ordenssansen?”, 
skriver Johnsen en aggressiv og 
provokerende kritik af såvel Livets 
Bog III, som af den af Martinus 
medarbejdere påbegyndte undervisning 
af børn. Johnsen refererer endvidere 
Helmer Fogedgaard for at udtale, at 
”der efterhaanden ingen Okkultisme 
er tilbage i Martinus’ Arbejde. Det 
er udelukkende Etik, Psykologi og 
romantisk Religiøsitet”. Herefter 
fremføres en yderligere nedvurdering, i 
Johnsens specielle stil.

Marts 1944, s 49, Lars Nibelvang:  ”Ord, der bør 
siges!”
Se under Nibelvangs forfatterskab.

Mar. 1944, s 70, T. C. Johnsen: “Fra Arbejdsmarken. 
Kosmisk eller komisk Analyse”
I dette lille indslag går Johnsen ind 
i en debat som er startet af Helmer 
Fogedgaard med hans artikel: ”Et Par 
Illusioner aflives”. Johnsen håner en 
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artikel som Erik Gerner Larsson har 
skrevet i Kosmos januar 1944: ”Tanker 
omkring et alvorligt Problem”. I artiklen 
gør Gerner Larsson sig, på baggrund af 
Helmer Fogedgaards artikler, tanker 
omkring det at tro og at vide. Erik Gerner 
Larssons artikel er ret tankevækkende og 
indeholder værdifulde og velovervejede 
synspunkter, selv om han naturligvis 
ser lidt firkantet på emnet. Johnsens 
nedvurdering af hans synspunkter 
er derfor ikke berettiget, men er 
naturligvis et resultat af Johnsens meget 
følelseskolde og negative holdning.

Apr. 1944, s 75, Artikel underskrevet K-a: ”Hvor 
langt Martinismen er naaet i dag-”
”eller Nyt jysk Propagandatalent”
Den lille artikel er en intetsigende 
gang negativitet, uden egentlig 
hold i noget konkret. Jeg har spurgt 
Helmer Fogedgaard hvem denne K-
a var. Fogedgaard huskede det ikke, 
men mente ikke det var en af bladets 
medarbejdere, men sikkert et udefra 
kommende indlæg i serien ”Hvor 
langt er…….” om forskellige åndelige 
retninger, som Johnsen havde ønsket 
behandlet i bladet. Jeg har ikke set 
andre indlæg i Okkultisten med 
underskriften K-a. Det er muligt at det 
er en tilfældig studiekredsdeltager fra en 
af Martinuskosmologiens studiekredse 
i provinsen, da teksten antyder dette.

Apr. 1944, s 94, Helmer Fogedgaard: ””Okkultisten” 
inspirerer ”Livets Bog” til Polemik”
Helmer udtrykker sig lidt sarkastisk 
om Martinus arbejde, og refererer 
til sin tidligere artikel hvor han 
behandlede visse sider af Martinus 
spiralkredsløbssystem.

Maj/jun. 1944, s 114, Helmer Fogedgaard: ”Kosmisk 
Kærlighed og Evolution”
Artiklen er et nyt indslag i den debat 
som Helmer Fogedgaard startede med 
sin artikel ”Et par Illusioner aflives” i  
Okkultisten Feb. 1944.
Denne er en meget lang artikel, hvor 
Helmer går ind og behandler konkrete 
tekstafsnit i Livets bog, hvoraf der nu 

er udkommet 4 bind. En stor del af 
diskussionen går på om Gud er kærlig 
eller han kun er retfærdig.

Sep. 1944, s 177,  K. S.: “Lars Nibelvang bliver 65 
Aar.”
En lille hilsen I anledning af 
fødselsdagen. Man bemærker at 
Nibelvang har været medarbejder ved 
Okkultisten fra dennes start, og hans 
store indsigt og evner for at forklare 
Martinus kosmologi på en levende og 
forståelig måde påpeges.

Sep. 1944, s 179, Lars Nibelvang: “Fogedgaard 
kontra Martinus”
Se Nibelvangs forfatterskab, 8. Afsnit.

Okt./Nov. 1944, s 200, Helmer Fogedgaard: 
”Fødselsdags-Interview med Lars 
Nibelvang”
 Se Nibelvangs forfatterskab 8. Afsnit.

Okt./Nov. 1944, s 204, Helmer Fogedgaard: ”Svar 
til Nibelvang”
Se Nibelvangs forfatterskab.

Dec. 1944, s 222, T. C. Johnsen: “Hvor langt er 
Okkultismen naaet i Dag?”
Johnsen skriver her på sin specielle 
provokerende og aggressive måde om 
det der falder ham ind, uden strikte at 
holde sig til emnet. Han nedvurderer 
hvad der har med Martinus at gøre. Han 
nævner i denne sammenhæng den artikel 
der blev skrevet i National-Socialisten 
den 28/8 1941 om Martinus.

Dec. 1944, s 233, Unavngiven (redaktionen): 
””Okkultisten” skifter Redaktør til 
Nytaar”
Man har fået nok af Johnsens aggressive 
måde at skrive på. Man siger at man har 
foretaget et redaktørskifte ”i Retning af 
en mere fredsommelig Pen end i 1944”

Med udgangen af 1944 skiftedes  redaktør, idet Ib 
Langsted er blevet den ny redaktør. Langsted var 
et ukendt navn inden for den okkulte verden. Han 
var fuldt fortrolig med bladvirksomhed fra andet 
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arbejde. Helmer Fogedgaard fortsætter som fast 
medarbejder idet han redigerer rubrikken ”Fra 
Arbejdsmarken” 

Jan. 1945, s 1, Ib Langsted: ”Ny Redaktion”
Langsted gør det helt klart, at man nu 
vil fortsætte den linie der herskede i 
de første fire år af Okkultistens liv. 
Han siger, at man har mistet mange 
abonnenter ved den usympatiske måde 
Johnsen håndterede redaktørarbejdet 
på. Han nævner også, at Johnsen havde 
til hensigt at ændre bladet fuldstændig, 
endda ændre navnet, så man måtte bryde 
ind og standse hans redaktøraktiviteter.

Jan. 1945, s 10, Redaktionen: ”En Fem-Års Dag”
Redaktionen takker Helmer Fogedgaard 
for hans indsats med Okkultisten. Man 
ser såvel tilbage som frem, og glæder 
sig over at man stadig har Helmer 
Fogedgaard som medarbejder.

Okt. 1945, s 151, Lars Nibelvang: ”Hvem og hvad 
er Martinus?”
Se Nibelvangs forfatterskab i 8. Afsnit.

Nov. 1945, s 166, Helmer Fogedgaard: ”Den evige 
Udvikling”
Helmer Fogedgaard har tidligere 
skrevet flere artikler hvor han har 
påvist, at der ikke kan være nogen evig 
udvikling, fordi Gud ikke kan udvikle 
sig yderligere. 
Helmer skriver nu, at han har drøftet 
problemet med Martinus personlig, og 
Martinus er enig med Helmer i, at det er 
korrekt at der ikke er evig udvikling, når 
man ser det fra Guds udsigtspunkt, men 
det har hverken praktisk eller teoretisk 
betydning, idet, som del af helheden, 
kan vi ikke blive til alt. ”Den store ene” 
er i al evighed fuldstændig suveræn.
Helmer skriver i artiklen mere om hans 
samtale med Martinus.

Nov. 1945, s 173, Heinrich Hansen: ”Dr. Rudolf 
Steiners Aandsvidenskab og Martinus’ 
Kosmologi”
Det drejer sig om et meget interessant 
indlæg der består af Bernhard Løw’s 

udtalelser vedrørende forholdet 
mellem Steiner og Martinus måde at 
se kosmologien på. Teksten er vist i sin 
helhed i 3. afsnit her i bogen.

Nov. 1945, s 176, Redaktionen: ”Medarbejdermøde 
med store konsekvenser for Okkultisten
s                 Fremtid. Et Medarbejderraad 
overtager Ledelsen med Helmer 
Fogedgaard som ansvarshavende 
Redaktør”.

Helmer Fogedgaard er nu igen 
redaktør. Der er desuden nedsat et 
forretningsudvalg bestående af Prokurist 
Helmer Fogedgaard, Grosserer Hermes, 
Metafysikeren Georg Talmer, Hr. Poul 
Bendix Pedersen og Civilingeniør Ib 
Langsted.
Der er ansat en medarbejder for 
hver åndelig retning. Martinus’ 
Åndsvidenskab: Lars Nibelvang, 
Antroposofi: Knud Asbjørn Lund, 
Religionsfilosofi: Aksel Stender med 
flere. Se Okkultisten 1946, s10. 

Dec. 1945, s 183, Lars Nibelvang: ”Dr. phil. Konrad 
Simonsen in memorian”
Se Nibelvangs forfatterskab, 8. Afsnit.

Feb. 1946, s 22, Lars Nibelvang: ”Hvad ligger der 
bag om Graven?”
Se Nibelvangs forfatterskab, 8. Afsnit.

Feb. 1946, s 35, Helmer Fogedgaard: 
”Boganmeldelser”, ”Erik Gerner 
Larsson: Martinus. En introduktion, 
Forlager Kosmos1945”.
Helmer Fogedgaard roser Erik Gerner 
Larssons måde at skrive på, og anbefaler 
bogen på det bedste.

Mar. 1946, s 48, Lars Nibelvang: ”Oplevelser 
udenfor det fysiske Legeme”, flere 
afsnit.
Se Nibelvangs forfatterskab, 8. Afsnit.

Mar. 1946, s 56, Poul Bendix Pedersen: 
”Boganmeldelse”, ”Helmer 
Fogedgaard: Tilværelsens Mysterium. 



10

Appendiks C. Side 10
Artikler med relation til Martinus i Okkultisten og andre tidsskrifter

Livet og Dødens Gaader  i 
Aandsvidenskabelig Belysning, 3. 
Udgave, 1946, 56 Sider”

Maj 1946, s 99, ”Fra Arbejdsmarken”, ”Martinus’ 
Jubilæumsdag”
Omtale af 25-års dagen for den dag 
hvor Martinus fik kosmisk bevidsthed.

Aug. 1946, s 144, Lars Nibelvang: ”Sort og hvid 
Magi”
Se Nibelvangs forfatterskab, 8. Afsnit.

Nov. 1946, s 212, Lars Nibelvang: ”Profetier og 
Kendsgerninger”
Se Nibelvangs forfatterskab, 8. Afsnit.

Jan. 1947, s 1, Helmer Fogedgaard: ”Plads til 
Tvivl”
I denne artikel taler Helmer Fogedgaard 
om vigtigheden af at være tvivlende 
overfor enhver lære. I begyndelsen skal 
alt nyt modtages med skepsis, indtil 
man personligt har holdepunkt for dens 
værdi.

Tvivl har en stærk rensende egenskab 
overfor åndelige slagger. 
Det man læser i denne artikel er netop 
Helmers synspunkter, og disse kommer 
fra hjertet.

Feb. 1947, s 26, Lars Nibelvang: “Tanker om en 
Bog”
Se Nibelvangs forfatterskab, 8. Afsnit.

Mar. 1947, s 55, Helmer Fogedgaard: 
”Redaktørskifte”
Helmer Fogedgaard meddeler, at han 
med udgangen af marts 1947 fratræder 
som redaktør af Okkultisten på grund 
af stort arbejdspres i sit direktørarbejde. 
Han bliver dog ved at være medarbejder 
ved bladet. Som ny redaktør er udnævnt 
Metafysikeren Georg Talmer som har 
været fast medarbejder ved bladet.

Apr. 1947, s 80, Lars Nibelvang: ”Ny Bog fra 
Kosmos Forlag”,
”Inger Gaarde: Du. (Prosastykker). 5 
kr. Kosmos Forlag.”
Lars Nibelvang giver en god anmeldelse 
af bogen, men siger at den afslører at 
hun færdes på en meget smal sti der 
søges af nogle, men kun findes af få.

Okt. 1947, s 200, Redaktionen: ””Kosmos” og 
Klintsøgaard”
Sommeren havde været en succes. Man 
havde bespist 125 gæster i fuldpension 
på Klintsøgaard. Det omtales at man 
ikke kunne holde sig til vegetarisk 
føde, men at man også serverede kød 
for de pensionærer der ønskede dette. 
Det nævnes, at der har været en del 
diskussion om dette forhold (Helmer 
anfægtede at kød var på menukortet, 
allerede da man første gang gik bort 
fra den rene vegetarisme. Det var på 
det tidspunkt da gæster fra Dansk 
Folkeferie fik mulighed for at opholde 
sig i Feriekolonien).

Nov. 1947, s 204, G. Talmer: “”OM”s Redaktør 
William Haste om I. P. Müller og 
Okkultismen”
OM’s redaktør og stifter William Haste 

C.3  -  Med januarnummeret i 
7. årgang 1946 skifter bladet igen udseende. Dette 

udseende benyttes
 indtil Okkultisten ophører med at udkomme i 

1950.  -  e
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fortæller lidt om starten på bladet, og 
nævner også Martinus som medarbejder. 
(se også Okkultisten 1946 side 221).

Dec. 1947, s 239, Redaktionen: ”En sjælden Gave”
Det nævnes, at Lars Nibelvang har haft 
en udsendelse i radioen hvor han oplæste 
”En gammel Idealists Betragtninger”. 
Det medførte, at en del mennesker 
ønskede at købe denne artikel. Den 
havde kun været trykt i Okkultisten, 
men en fabrikant havde ladet den 
trykke i et antal eksemplarer og disse 
blev foræret til de interesserede.
Det nævnes også her, at Lasse ikke har 
kunnet skrive til Okkultisten i længere 
tid, idet han har været syg. (Jeg har fået 
oplyst at det ikke var Lars Nibelvang 
selv der læste op på dette tidspunkt).

Feb. 1948, s 28, George Talmer og Helmer 
Fogedgaard: ”Lars Nibelvang in 
memorian”
Se Nibelvangs forfatterskab, 8. Afsnit.

Feb. !948, s 39, Helmer Fogedgaard: ”Fra 
Arbejdsmarken. Nyt fra Martinus’ 
Institut.”
Helmer Fogedgaard fortæller nyt om 
Martinus forfatterskab.

Mar. 1948, s 58, Helmer Fogedgaard: ”Fra 
Arbejdsmarken. Mindeord om Lars 
Nibelvang”
Helmer Fogedgaard omtaler Lars 
Nibelvangs begravelse og mindeord der 
er skrevet om ham, specielt mindeord af 
Martinus i Kosmos. Fogedgaard nævner 
også at forfatteren Aage Hermann, som 
var en af Lars Nibelvangs venner, skrev 
en mindeartikel i ”Københavneren” den 
11. januar 1948.

Apr. 1948, s 67, Wilhelm H. Münster: “Det store 
Spørgsmaal”
Münster omtaler her Martinus, og siger, 
at enhver åndelig oplevelse er subjektiv, 
og kan ikke bevises. Han siger at 
Martinus oplevelser også er subjektive 
og derfor heller ikke kan bevises. Han 
siger at Martinus lære er gammel vin 

på nye flasker. Han er i øvrigt positivt 
indstillet overfor Martinus kosmologi. 
Artiklen er ikke specielt rettet mod 
Martinus, men beskæftiger sig med 
hvad der er subjektivt og hvad der er 
objektivt.

Maj 1948, s 98, Helmer Fogedgaard: ”Fra 
Arbejdsmarken. Stor sæson hos 
Martinus”
Helmer omtaler sommersæsonen i 
Klint.

Maj 1948, s 99, Helmer Fogedgaard: ”Fra 
Arbejdsmarken. Et okkult leksikon 
skabes”
Helmer Fogedgaard omtaler det 
okkulte leksikon som Poul Kastrup 
er ved at udarbejde. Det udkommer 
som bilag til ”Lysbringeren”. Heri 
omtales terminologien inden for 
mange forskellige åndsvidenskabelige 
retninger, også Martinus lære. 
Leksikonet blev efterfølgende udgivet 
som bog af forlaget ”Lysbringeren” 
i 1954. Andet oplag blev udgivet på 
”Lysbriberens” forlag i 1959, og tredje 
oplag i 1965. Det er sidst udgivet af 
Strubes Forlag i 1986 i en lidt forøget 
form. Poul Kastrups andet hovedværk 
er ”Den skjulte Verden”, udgivet fra 
forlaget ”Lysbringeren” i 1952.

Jun. 1948, s 106, Helmer Fogedgaard: ”Forskning 
eller subjektive fornemmelser”
Helmer Fogedgaard går i sin artikel 
i dialog med Münsters synspunkter 
fremsat i aprilnummeret side 67. 
Fogedgaard påpeger bl. a. at det i 
praksis har vist sig, at Martinus analyser 
stemmer med virkeligheden, og det kan 
også siges om andre store okkultisters 
udsagn.

Jul. 1948, s 129, Wilhelm H. Münster: “Et gensvar”
Münster svarer her på Helmers indlæg 
i juninummeret. Han fastholder at det 
drejer sig om subjektive forestillinger 
såvel inden for Martinus lære som 
inden for Teosofien, Antroposofien og 
meget andet.
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Okt. 1948, s 181, P. Kastrup: ”Ny redaktion”
 Det meddeles her, at der pr. oktober 
er kommet ny redaktør og udgiver. 
Poul Kastrup er blevet redaktør, og Bh. 
Sitløw er udgiver af bladet.

Nov. 1948, s 219, Helmer Fogedgaard: ”Fra 
Arbejdsmarken. Angreb på Martinus 
lære”
Helmer Fogedgaard omtaler her et 
angreb på Martinus lære fremsat af pastor 
C. S. Andersen-Mølgaard i Fredericia 
Dagblad. Helmer Fogedgaard tager 
stærkt afstand fra dette angreb der må 
siges at være meget firkantet og stærkt 
fundamentalistisk i sine synsvinkler.

Jan. 1949, s 2, Carl V. Hansen: “Interview om 
Martinus åndsvidenskab”
Carl V. Hansen interviewer Erik Gerner 
Larsson. Det drejer sig om et meget 
vidtfavnende men lidt overfladisk 
interview.

Jan. 1949, s 12, Helmer Fogedgaard: 
”Boganmeldelser. Martinus: Mellem to 
verdensepoker.
Forlaget Kosmos 1948. 72 sider. Kr. 
4,50 kartonneret”
Helmer Fogedgaard anmelder her 
Martinus første bog i den serie af små 
bøger som efterhånden bliver udgivet.

Mar. 1949, s 57, Helmer Fogedgaard: ”Fra 
Arbejdsmarken. Fornem okkult 
litteratur.”
Helmer Fogedgaard omtaler 1. hefte 
af Erik Gerner Larssons: Kursus i 
Martinus åndsvidenskab. Han påpeger 
hvor smukt den er udført og roser 
indholdet.

Mar. 1949, s 59 Helmer Fogedgaard: ”Fra 
Arbejdsmarken. ”Kosmos” i nyt 
format”
Helmer Fogedgaard oplyser at Kosmos 
har fået nyt format. Det er lille men 
sidetallet er steget til 40. Heraf udgør, 
første del af ”Blade af Guds Billedbog”, 
de 20 af siderne. På denne måde vil der 
udkomne 3 små bøger om året.

Mar. 1950, s 56, Helmer Fogedgaard: ”Fra 
Arbejdsmarken. Martinus besvarer 
spørgsmål”
Helmer Fogedgaard oplyser 
at Kontaktbreve  fra Martinus 
Korrespondanceafdeling nu er ophørt 
i sin tidligere form, idet Martinus 
foredrag nu udkommer i bogform. I 
stedet udsendes breve hver 3. uge hvor 
Martinus svarer på spørgsmål inden for 
alle åndsvidenskabens felter.

Jul 1950, s 145, Helmer Fogedgaard: ”Fra 
Arbejdsmarken. En Martinus-bog på 
svensk.”
Helmer Fogedgaard skriver, at gennem 
7 år har Martinus haft en studiekreds i 
Malmö. Kosmos Förlag i Lund er startet 
med at udgive ”Den ideelle føde” på 
svensk, under titlen: ”Den fullkomliga 
födan”.

Sep. 1950, s 176, Helmer Fogedgaard: ”Nogle 
kønsproblemer”
Helmer Fogedgaard skriver her om 
Kønnets udvikling og ændring, i lyset af 
Martinus kosmologi. Han kommer også 
ind på homoseksualitet, og påpeger i 
øvrigt forskellen mellem ”Kønsmæssig 
kærlighed” og alkærlighed.

Sep. 1950, s 186, Helmer Fogedgaard: ”Fra 
Arbejdsmarken. Paul Bruntons besøg i 
København”
Helmer Fogedgaard omtaler Bruntons 
besøg i København og nævner, at 
Brunton under sit besøg i København, 
2 gange har besøgt Martinus og haft 
lange samtaler med ham.

Okt. 1950, s 192, Helmer Fogedgaard: ”Lidt om 
karma”
Helmer Fogedgaard ser på karma som 
det forstås i forskellige kredse og fra 
forskellige synsvinkler. Han betragter 
naturligvis også begrebet karma ud fra 
Martinus kosmologi.
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Med november/december-nummeret af Okkultisten 
1950 ophører tidsskriftet med at udkomme. 

Poul Kastrup som var redaktør på det tidspunkt hvor 
Okkultisten gik ind, forsøger at fortsætte Okkultisten 
som et nyt tidsskrift med navnet ”To Verdener”. 
Den ansvarshavende redaktion er Poul Kastrup og 
Bertram Schytte. Sidstnævnte er udgiveren.

To verdener udkommer med første nummer i april 
1951 og betegner sig ”Tidsskriftet to Verdener 
okkultisten” og kalder sig 12. årgang (Okkultisten 
sluttede som 11. årgang) Tidsskriftet forenkler  
straks sit navn til ”To Verdener”, ”Tidsskrift for 
psykisk orientering”. Der udkommer kun 3 årgange, 
idet det ophører med at udkomme med sidste hefte 
i februar 1953.

Artikler i To Verdener.

To verdener er pagineret fortløbende gennem året. 
Her angives derfor kun året og sidenummeret.

1951 s 11, Poul Kastrup: ”Begravelse eller 
ligbrænding”
Kastrup diskuterer her forskellige 
synspunkter vedrørende ligbrænding, 
og kommer til den konklusion: 
”At stirre sig blind på en for os fremmed 
mikroverden, af angst for ikke at sætte 
karmiske bølger i gang med hensyn til 
denne, er virkelighedsfjernt, når man 
tager i betragtning, at der ikke går en dag 
uden at vi forårsager karma i vor egen 
verden, og disse vore egne problemer 
må dog sikkert komme i første række.”

C.4 og C.5  -  De første tre numre af tidsskriftet “To Verdener” havde udseende som billedet til venstre. 
Altså maj, juni og juli 1951. Derefter ændredes forsiden til den der ses på billedet til højre. Dette 

udseende biholdt tidsskriftet til det ophørte med at udkomme i februar 1953.  -  e



14

Appendiks C. Side 14
Artikler med relation til Martinus i Okkultisten og andre tidsskrifter

I Poul Kastrups syn på ligbrænding 
finder vi en kritik af Martinus opfattelse 
af samme.

1951 s 37, Helmer Fogedgaard: ”Hverken begravelse 
eller ligbrænding”
Helmer Fogedgaard skriver her en 
artikel, hvor han gør rede for Martinus 
beskrivelse af fænomenerne, som 
Helmer går helt ind for.

1951 s 84, Helmer Fogedgaard: “Fra arbejdsmarken. 
Nyt oplag af Livets Bog”
Helmer Fogedgaard oplyser, at Martinus 
stadig arbejder på 5. bind af Livets Bog. 
Han oplyser også, at 1. og 2. bind der 
længe har været udsolgt, nu er ved at 
blive optrykt i 2. oplag. Martinus bøger 
ses sjældent hos antikvarboghandlere, 
hvilket betyder at købere beholder 
bøgerne når de først har anskaffet dem.

1951 s 210, Helmer Fogedgaard: “Fra arbejdsmarken. 
Martinus’ foredragssal for lille”
Helmer Fogedgaard meddeler, at 
Foredragssalen på Mariendalsvej er 
blevet for lille, og at Martinus i den 
kommende vintersæson 1951/52 vil 
holde foredrag i Studenterforeningens 
store festsal der rummer 600 pladser. 
Foredragene holdes mandag aftener kl. 
20, bl. a. den 15/10 ”En verdenskulturs 
undergang” – 29/10 ”Materialisme, 
våbenmagt og verdensfred” – 12/11 
”Moral og verdensbillede” – 26/11 
”Profeter og dogmer kan ikke frelse 
verden” – 10/12 ”Reinkarnation og 
udødelighed” – 14/12 ”Det levende 
væsens mysterium” og 21/1 1952 
”Universet og det levende væsen”. Ikke 
fastsatte dage: ”Hinsides døden og det 
fysiske plan” og ”Den højeste ild eller 
det seksuelle mysterium”.

1951 s 242, Helmer Fogedgaard: “Fra arbejdsmarken. 
Da jorden blev invalid”
Helmer Fogedgaard omtaler en artikel 
i  dagbladet Politiken vedrørende fund 
af planterester som forsteninger på 
Grønland, og at der på et tidspunkt har 
været varmt på Grønland. Fogedgaard 

nævner her hvad Martinus har meddelt, 
at jorden på et tidspunkt blev invalid, 
således, at jordklodeaksen på dette 
tidspunkt blev forskubbet, hvilket har 
bevirket klimaændringerne på jorden.

1952 s 92, Helmer Fogedgaard: “Fra arbejdsmarken. 
Endnu et bind af Livets Bog”
Helmer Fogedgaard oplyser, at 5. bind 
af Livets Bog nu er ved at være afsluttet. 
Endvidere meddeler han, at et 6. bind er 
under udarbejdelse, og vil komme til at 
omhandle døden og livet i de åndelige 
verdener.

1952 s 127, Helmer Fogedgaard: “Fra arbejdsmarken. 
Fremgang for Martinus”
Helmer Fogedgaard omtaler at der nu 
er en del af Martinus bøger der er blevet 
oversat til andre sprog, bl. a. esperanto. 
Endvidere oplyses, at man venter Paul 
Bruntons besøg i Kosmos Ferieby, 
og at lederen af Teosofisk sektion på 
Island, samt hans frue, også vil komme 
til feriebyen i sommer for at studere 
Martinus verdensbillede på nærmere 
hold.

1952 s 253, Helmer Fogedgaard: “Fra arbejdsmarken. 
Glæde over Martinus”
Helmer Fogedgaard refererer et 
interview med fru læge Ankerbye 
i Rønne, i Nationaltidende den 24. 
juni 1952, hvor hun udtaler sig meget 
begejstret om Martinus og hans 
kosmologi. Familien Ankerbye blev på 
et ret tidligt tidspunkt opmærksom på 
Martinus og hans kosmologi.

1952 s 284, Helmer Fogedgaard: “Fra arbejdsmarken. 
Brunton hos Martinus”
Helmer Fogedgaard omtaler her Paul 
Bruntons besøg hos Martinus. Brunton 
og frue har i nogen tid været gæster hos 
Martinus på Mariendalsvej.

1952 s 285, Helmer Fogedgaard: “Fra arbejdsmarken. 
Nyt fra Martinus.”
Helmer Fogedgaard omtaler bl. a. 
at generalsekretæren for Teosofisk 
samfund, med frue, har været en 
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begejstret gæst i Kosmos Ferieby i 
sommer, og at Martinus den 7. september 
1952 flyver til Island og bliver der oppe 
til den 4. oktober.

1952 s 294, M. K.: “Samtale med Paul Brunton 
under hans sommerbesøg i Danmark”
I interviewform fortæller Brunton om 
sin holdning til forskelligt. Han omtaler 
her sit samvær med Martinus, som han 
er meget glad for. Brunton siger, at 
han er meget glad for at have set den 
selvstændige linie som Martinus har 
skabt her i dette land.  Han siger også 
om Martinus ”Jeg har sjældent mødt 
nogen (åndelig lærer), der i den grad 
er et personligt udtryk for den lære, de 
giver, som han (Martinus).”

1952 s 381, Helmer Fogedgaard: “Fra arbejdsmarken. 
Bange for Martinus?”
Helmer Fogedgaard omtaler forfatteren 
Kristmann Gudmundsons interview 
af Martinus i Islands største dagblad 
”Morgenbladet”. 
Fogedgaard omtaler også dagbladenes 
interview af Paul Brunton ved hans 
afrejse fra København. Ingen af 
dagbladene nævnte hvorfor Brunton 
havde været i København. Han havde 
været her i 3 måneder for at studere 
Martinus kosmologi. Brunton spurgte 
direkte interviewerne om de kendte 
Martinus, hvilket de bekræftede.

To Verdener slutter med at udkomme i februar 1953, 
idet februarnummeret er det sidste.

Artikler i Psykisk Forum.
I forlængelse af de to foregående tidsskrifter 
udkommer der et nyt tidsskrift ”Psykisk Forum” 
med Poul Kastrup som redaktør, og med Poul 
Goos og Helmer Fogedgaard i redaktionen. Helmer 
Fogedgaard tager sig specielt af rubrikken ”Aktuelt 
nyt”. Tidsskriftets første nummer udkommer i 
september 1954, altså godt et år efter at ”To Verdener” 
ophørte. Tidsskriftet har undertitlen: ”Tidsskrift 
for fri forskning okkult og åndsvidenskabelig 
orientering”.

C.6 og C.7  -  Billedet øverst viser 1. årgang 1. 
nr. af  “Psykisk Forum”. Dette nummer udkom 
i september 1954. Tidsskriftets levetid var 28 
årgange idet det ophørte med at udkomme i 

december 1982. 
Det sidste nummer ses på billedet nederst. 
Tidsskriftet skiftede udseende flere gange i 

perioden, men havde hele tiden samme format. 
Det var Jonna og Povl Strube der udgav tidsskriftet 

på deres eget forlag, Strubes Forlag.  -  e
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Feb. 1955 s 188, Helmer Fogedgaard: ”Aktuelt nyt. 
Martinus på langtur”
Helmer Fogedgaard oplyser at Martinus, 
i november-december 1954 var på tur. 
Først til Japan hvor han var indbudt til 
en konference, derefter til Indien hvor 
han talte flere steder, og med Anna 
Ørnsholt som tolk. 
På turen fik Martinus lejlighed til 
at møde Krishnamurti, samt blev af 
Teosofisk samfund inviteret til deres 
internationale hovedkvarter i Adyar, 
Indien.

Mar. 1955 s 224, Helmer Fogedgaard: ”Aktuelt nyt. 
”Kosmos” er gået ind”
Helmer Fogedgaard meddeler at 
Martinus tidsskrift Kosmos er ophørt 
med at udkomme. (det bliver i en 
årrække erstattet af et stort enkelt 
årshefte i A4-størrelse der udgives 
under navnet ”Kosmos” efterfulgt af 
årstallet, også betegnet ”Julekosmos”).

Okt. 1955 s 63, Helmer Fogedgaard: ”Aktuelt nyt. 
Teosofisk anerkendelse af Martinus”
Helmer Fogedgaard refererer noget af 
det Martinus skriver i anledning af sit 2. 
besøg på Island. Det Helmer Fogedgaard 
refererer er Martinus glæde over at 
være blevet hjerteligt modtaget af en 
anden åndsretning, nemlig teosofferne 
på Island.

Nov. 1955 s 86, Helmer Fogedgaard: ”Tolerancen 
blandt de mange åndsretninger”
I denne artikel gennemgår Helmer 
holdningen hos forskellige 
åndsvidenskabelige retninger: 
Teosofien, Antroposofien, 
Martinusbevægelsen, Spiritismen, 
Rosenkreuzerne og Krishnamurti. 
Fogedgaard konkluderer, at det står 
småt til med tolerancen bevægelserne 
imellem, men fremhæver dog det 
positive i, at Martinus fik lejlighed til 
at tale i og besøge Teosofiens center 
i Adyar, samt det hjertelige forhold 
Martinus har til teosofferne på Island.

Jan. 1956 s 131, Per Thorell: ”Mosaik. Tanker ved 
et besøg hos den visionære kunstner 
Johannes Weise”
Thorell skriver her om sine tanker om 
kunstneren.

Jan. 1956 s 142, Per Thorell: ”Indvielse. Introduktion 
til Martinus verdensbillede”
Dette er den første artikel Thorell 
skriver om Martinus og hans kosmologi. 
Per Thorell var en ”sand” discipel af 
Martinus. Thorell så Martinus som 
en ”Guddommelig” person. Martinus 
prøvede hele tiden at dæmpe denne lidt 
overspillede holdning.

Mar. 1956 s 219, Gurli Kartman: ”Nogle supplerende 
bemærkninger vedrørende Martinus’ 
mission”
Kartman anfægter udsagn af Helmer 
Fogedgaard og Per Thorell, og går 
ind i en debat vedrørende Steiners 
udsagn der kan henføres på Martinus. 
I artiklen optrykkes de 10 spørgsmål 
og svar som Bernhard Løw oprindelig 
nedskrev, og som tidligere er blevet 
trykt i Okkultisten, nov. 1945 s 173 
hvor Heinrich Hansen har sendt dem til 
redaktionen af tidsskriftet.

Apr. 1956 s 242, Helmer Fogedgaard: ”Steiner og 
Martinus”
Helmer Fogedgaard kommenterer her 
hvad Gurli Kartman sagde i sin artikel 
vedrørende emnet.

Maj 1956 s 278, Gurli Kartman: ”Steiner - Martinus. 
Svar til Helmer Fogedgaard”
Et indlæg i debatten.

Feb. 1957 s 191, Helmer Fogedgaard: ”Aktuelt nyt. 
”Kosmos” årsskrift 1956”
Helmer omtaler ”Kosmos” 1956 der nu 
består af eet hefte på 74 sider.

Mar. 1957 s218. Poul Kastrup: ”Boganmeldelser 
- T. C. Thomsen: Reinkarnation og 
åndsvidenskab”
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Poul Kastrup anmelder ovennævnte bog 
der bygger på Martinus kosmologi, og 
er skrevet af Per Thorells kompagnon 
T. C. Thomsen. 

Aug. 1957. Med heftet:  ”3. årgang, august 1957, nr. 
10”, som afslutter 3. årgang, ophører 
Helmer Fogedgaard med at være i 
redaktionen, og ophører i en periode 
med at være medarbejder ved bladet.

Sep. 1959 s 14. I heftet: ”6. årg. - Nr. 1 – sep. 
1959 begynder man at udgive Helmer 
Fogedgaards bog: ”Tilværelsens 
mysterium” som nu er 4. udvidede 
udgave. Udgivelsen af bogen sker 
stykvis i samtlige hefter frem til april 
1960 inklusive.
Sammen med heftet der udsendes i 
september, udsendes som tillæg til 
Psykisk Forum, et lille hefte med titlen: 
”Ordliste med forklaringer indenfor 
filosofi, okkultisme, psykisk forskning” 
skrevet af Helmer Fogedgaard.

Okt. 1959 s 25, Helmer Fogedgaard: ”Omkring 
loven for skæbnedannelse”
Emnet behandles ud fra Martinus 
kosmologi, hvortil Fogedgaard refererer 
flittigt.

Sep. 1961 s 5, Per Thorell: ”Den evige verdensplan 
– Martinus åndsvidenskab”
Thorell tager sit udgangspunkt i en 
tale som filosoffen Emerson holdt 
på universitetet i Cambridge i 1838, 
hvor Emerson omtaler svage sider ved 
kristendommen som den prædikes i den 
almindelige kirke. Thorell gør herefter 
rede for sider af Martinus kosmologi, 
som Thorell føler er det som Emerson 
efterlyser. 

Sep. 1961 s 23, Per Thorell: “Åbent brev til 
Martinus!”
I denne artikel priser Thorell Martinus 
og hans arbejde i en form, som jeg ved 
Martinus ikke selv syntes om. Thorell 
ser Martinus i et lys som var han en 
”inkarneret guddom”. En indstilling 

som Martinus gjorde, hvad han kunde 
for at dæmpe hos ham og bringe ned på 
et realistisk plan.
Man må dog se det Thorell skriver i 
lyset af, at han var intensivt søgende 
efter sandheden om livets mening, 
samtidig med at Thorell er et udpræget 
følelsesmenneske.

Nov. 1961 s 51, Per Thorell: “Død, hvor er din 
brod”
Per Thorell beskriver her sider af 
Martinus kosmologi

Nov. 1961 s 72, Fra boghylden. – ”Tilværelsens 
mysterium af Helmer Fogedgaard”
Den 4. udgave af bogen som har 
været trykt i dette tidsskrift i perioden 
september 1959 til april 1960 foreligger 
nu i bogform på Strubes Forlag. Bogen 
bliver anmeldt her.

Dec. 1961 s 73, Per Thorell: ”Julens mysterium”
Per Thorell beskriver julen og dens 
højtid via Martinus kosmologi.

Dec. 1961 s 95, Per Thorell: “Salige er de 
sagtmodige”
Thorell refererer fra tidsskriftet 
“Science of the Soul” det ambivalente 
forhold mennesker har til at være 
ydmyg og sagtmodig.

Dec. 1961 s 96, Per Thorell: ”Den højeste lov”
Thorell omtaler i denne artikel, hvordan 
den fysiske og teknologiske udvikling 
fremskyndes så meget som muligt, 
medens den åndelige udviklings 
nødvendighed ikke rigtig er gået op for 
mennesker.

Mar. 1962 s 160, Albert Sørensen: ”Reinkarnation 
og Åndsvidenskab”
Albert Sørensen omtaler i rosende toner 
T. C. Thomsens bog ”Reinkarnation 
og Åndsvidenskab” samtidig med, at 
han fremhæver værdien af Martinus 
åndsvidenskab.
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Mar. 1962 s 162, Per Thorell: “Tærskelens vogter”
En meget bred artikel der bl. a. 
omhandler tærskelens vogter som 
begreb, set fra forskellige synsvinkler, 
men Thorell beskriver også meget andet 
omkring Martinus og hans kosmologi.

Apr. 1962 s 171, Martinus.  “Mod Påske…”. Niende 
kapitel I Martinus bog “Paaske”
Her gengives 9. kapitel af Martinus bog 
”Paaske”.

Maj 1962 s 202, Per Thorell: ”Roligt lys”
Per Thorell anmelder her Helmer 
Fogedgaards bog ”Tilværelsens 
mysterium”, 4. udgave, udkommet på 
Strubes Forlag, december 1961. Thorell 
skriver bl. a.: ”Roligt og klart brænder 
det lys, som en pilgrim her har tændt 
for at vejlede brødrene, som befinder 
sig nærmere bjergets fod, og hvis udsyn 
endnu begrænses af dybets tåger. Måtte 
dette lys ses og følges af mange.”

Maj 1962 s 206, Per Thorell: ”Guds veje”
Thorell causerer over begrebet “Guds 
veje er uransagelige” og over hvordan 
man kan forstå guds veje.

Maj 1962 s 214, Per Thorell: “Syng Herren en 
sang”

Aug. 1962 s 224, Per Thorell: ”Logik og rumfart”

Okt. 1962 s 35, Per Thorell: ”Logik og rumfart”, 
fortsat fra augustnummeret.

Feb. 1963 s 133. Helmer Fogedgaard: ”Den mørke 
karmas nødvendighed”
Som en kommentar til en artikelserie 
af Finn Skøtt Andersen beskriver 
Helmer Fogedgaard den mørke karmas 
nødvendighed set i lyset af Martinus 
kosmologi.

Mar. 1963 s 145, Per Thorell: ”Efter Arunachala”

Mar. 1963 s 167, Per Thorell: ”Loven, vejen og 
sandheden”
Thorell causerer over begreberne loven, 
vejen og sandheden

Maj 1962 s206, Per Thorell: ”Personlighed og 
individualitet”

Okt. 1963 s 35, Per Thorell: ””G” for Gud”

Nov. 1963 s 62 “Fra et Martinus-foredrag. Holdt i 
Kosmos Ferieby den 13. juli 1953”

Jan. 1964 s 107, Per Thorell: ”Der blive lys!”

Feb. 1964 s 138, Per Thorell: “Inspiration”

Mar. 1964 s 147, Per Thorell: “Opstandelse”
Apr. 1964 s 176, Per Thorell: “Der er ikke mere 

vin!”

Aug. 1964 s 218, Carl V. Hansen: “Mindeord om 
Poul Kastrup”
Poul Kastrup var redaktør af  Psykisk 
Forum. Ny redaktør er  Anni Olsen. 
Poul Kastrup var først redaktør af 
”Okkultisten” i en periode. Da dette 
blad holdt op var han redaktør af det 
efterfølgende blad ”To verdener”, og 
til slut i mere end 10 år redaktør af 
”Psykisk Forum”

Sep. 1964 s 2, Per Thorell: ”Cigaretterne og 
Karmaloven”

Okt. 1964 s 43, Per Thorell: ”Livets bog”

Dec. 1964 s 85, Per Thorell: “De nye bøger”. 
Anmelder:
”Det levende væsen og livets 
oprindelse” af   Per Bruus-Jensen.

Dec. 1964 s 89, Per Thorell: ”Den ukendte og den 
erkendte Gud”

Jan. 1965 s 101, Per Thorell: ”Genløsning. 
Reflektioner over Martinus symbolværk 
med titlen: 
”Det evige Verdensbillede””

Jan. 1965 s 108, Per Thorell: ”Torden og engletale”

Aug. 1965 s 220, Per Thorell: “Den nye tidsånd”
Per Thorell omtaler her det nyligt 
udkomne 2. bind af ”Det evige 
Verdensbillede”, og knytter sine 
betragtninger til dets indhold.



19

Appendiks C. Side 19
Artikler med relation til Martinus i Okkultisten og andre tidsskrifter

Dec. 1965 s 81, Per Thorell anmelder: ”Per Bruus-
Jensen: Det levende væsen og livets 
oprindelse”  
Og ”Tillæg til ”Det levende væsen og 
livets oprindelse”

Dec. 1965 s 85, Per Thorell: ”Til faderen”

Jan. 1966 s 97, Per Thorell: “Se jeg gør alting nyt”

Aug. 1966 s 217, Per Thorell: ”Reinkarnationslæren 
og befolkningstilvækst”

Sep. 1966 s13, Albert Sørensen: ”Trænger der til mere 
klarhed i de åndelige spørgsmål?”
Det i overskriften angivne spørgsmål 
behandles i artiklen. Blandt flere andre 
åndsretninger omtales også Martinus 
kosmologi, og på en meget positiv 
måde.

Sep. 1966 s 20, Per Thorell: ”Morgenstund”

Okt. 1966 s 43, Per Thorell: ”Okkultistens 
forunderlige verden. 1”

Nov. 1966 s 67, Per Thorell: ”Opstandelse”

Sep. 1967 s 3, Carl V. Hansen: “Astrologien og 
Martinus’ åndsvidenskab”
Carl V. Hansen påpeger at de af 
Martinus beskrevne grundenergier 
svarer til astrologiens beskrivelse af 
planeternes indflydelse. Han udfinder 
at de energier som planeterne indvirker 
med, svarer til Martinus grundenergier. 
Hansen opstiller et skema som siger 
at Uranus svarer til intuitionsenergi, 
Saturn til hukommelsesenergi, Jupiter 
til instinktenergi, Mars til tyngdeenergi, 
Venus til følelsesenergi og Merkur til 
intelligensenergi.

Nov. 1971 s 290, Helmer Fogedgaard: ”Jomfrufødsel 
og himmelfart som logiske 
kendsgerninger”

Dec. 1974 s 233, Helmer Fogedgaard: 
”Reinkarnationen i ny belysning”

Feb. 1975 s 28, Helmer Fogedgaard: ”Omkring mat
erialisationsfænomenet”

Maj  1975 s 100, Helmer Fogedgaard: ”Hellige køer 
i søgelyset”

Dec. 1975 s 225, Arne Friis: ”Esoterisk 
sexuallære”
Arne Friis omtaler Martinus analyser 
af seksualitetens udvikling, og 
tilkendegiver en positiv holdning til 
disse.

Okt. 1976 s 169, Helmer Fogedgaard: ”Carl V. 
Hansen in memoriam”
Carl V. Hansen døde I en alder af 68 
år. Han var en dygtig foredragsholder 
som kunne behandle mange okkulte 
problemer. Han var dog nærmest knyttet 
til Teosofien og Martinus kosmologi. 
Han var en af Helmer Fogedgaards 
venner.

Okt. 1976 s 177, Helmer Fogedgaard: ”Nogle 
okkulte problemer”

Dec. 1976 s 229, Helmer Fogedgaard: ”Problemer i 
ny belysning”
Artiklen er et svar på et indlæg 
vedrørende Fogedgaards artikel i 
oktobernummeret.

Jan. 1977 s 28, Helmer Fogedgaard: ”Lidt om 
skærsilden”

Aug. 1977 s 187, Ingelise og Steen Landsy: ”Gør 
noget ved dig selv sammen med 
andre”
Artiklen er en lille informationsskrivelse 
hvor de fortæller om en esoterisk skole, 
de har oprettet i 1976 på adressen 
Haraldsgade 41, 2200 København N.
Skolen eller kursuscenteret som det nu 
hedder har navnet ”Kosmos Center”.
Ingelise og Steen Landsy underviser 
selv. Undervisningen er i overvejende 
grad baseret på Martinus kosmologi. 
Undervisningen har kørt lige siden 
oprettelsen i 1976 og gør det stadig, 
men nu på en anden adresse.
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Nov. 1977 s 279, Helmer Fogedgaard: ”Okkultismen 
og pressen”
I artiklen kritiserer Fogedgaard pressen 
for at være uvillig til at trykke okkult 
stof.

Okt. 1978 s 252, Gunner Frederiksen: ”Martinus’ 
verdensbillede”
I artiklen omtaler Gunner Frederiksen 
Martinus arbejde og hans kosmologi, 
og henviser til en foredragsrække om 
Martinus kosmologi i aftenskoleregi 
under H.O.F.

Okt. 1978 s 254, Annoncering af Gunner Frederiksens 
foredragsrække under H.O.F.
Fra 4/10 til 1/11 1978 afholder Gunner 
Frederiksen 5 foredrag om Martinus 
kosmologi. De afholdes i H.O.F.s 
lokaler, Købmagergade 26, Kbh. K.
Efter foredragene er der tid til spørgsmål 
og samtaler.

Dec. 1978 s 291, Helmer Fogedgaard: “Lidt okkult 
filosofi”
Artiklen er indrettet som spørgsmål og 
svar.

Jan. 1979 s 8, Helmer Fogedgaard: “Den fantastiske 
underbevidsthed”
I artiklen kritiserer Fogedgaard den 
lemfældige og upræcise behandling af  
begrebet underbevidsthed.

Jan. 1979 s 27, Per Thorell: ”Kahlil Gibran”
Per Thorell var meget interesseret i dette 
menneske. I artiklen fortæller Thorell 
om Gibran og hans forfatterskab.

Feb. 1979 s 52, Gunner Frederiksen: ”Angst”
Gunner Frederiksen behandler 
problemet angst og omtaler i denne 
sammenhæng Martinus kosmologi, og 
hvordan man kan se på sagen ud fra 
denne synsvinkel.

Sep. 1979 s213, Ingelise og Steen Landsy: ”Kosmos 
Center for åndsvidenskab og psykisk 
forståelse”.
I artiklen omtales Kosmos Centeret 

og de opgaver man arbejder med der. 
Centeret er nu flyttet til en ny adresse på 
Nørrebrogade 66C, 1. sal, København 
N

Okt. 1979 s 254, H.O.F. annoncerer igen dette efterår 
5 foredrag  af Gunner Frederiksen.
Gunner Frederiksen afholder igen i 
1979 5 foredrag om Martinus kosmologi 
under aftenskoleorganisationen H.O.F. 
Gunner Frederiksen afholder også 4 
foredrag i Vordingborg med samme 
emner.

Nov. 1979 s 282, Steen Landsy: Ni tidligere liv.
Steen Landsy har skrevet en bog om ni 
af sine tidligere liv. Bogen omtales her 
og Steen Landsys egen efterskrift til 
bogen gengives.

Dec. 1979 s 305, Helmer Fogedgaard: “Praktisk 
okkultisme”
Helmer Fogedgaard omtaler her en 
praktisk okkultisme der har relation til 
dagliglivet. 

Dec. 1979 s 308, R. I. Fohlmann: “Hvorfra – hvorfor 
– hvorhen?”
Fohlmann udtaler sig meget rosende 
om Martinus og hans kosmologi.

Maj 1980 s 141, Benjamin Saxe: ”Mogens Møller 
in memoriam”
Mogens Møller døde den 22. marts 
1980 på Frederiksberg hospital af et 
hjertestop. 

Dec. 1980 s 310, Niels Kalén: “Manden bagved Det 
tredje Testamente”
Niels Kalén skriver sin artikel som en 
samtale med en journalist. I samtaleform 
fortæller Kalén om Martinus. Artiklen 
er en oversættelse fra svensk. På svensk 
stod artiklen i Sökaren nr. 6 1980.

Apr. 1981 s 125, Povl Strube: ”Martinus har forladt 
os”
Redaktør Povl Strube Psykisk Forum 
skriver nogle mindeord i anledning af 
Martinus død.
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Nov. 1981 s 259, Povl Strube: ”Paul Brunton er 
død”
Povl Strube skriver en mindeartikel om 
Paul Brunton i anledning af hans død 
den 29. juli 1981.

Artikler i UFO-aspekt.
Man vil måske undre sig over at jeg her medtager 
UFO-aspekt, idet tidsskriftets navn ikke synes at 
have nogen relation til Martinus og hans kosmologi. 
Det er rigtigt, men årsagen til at dette tidsskrift 
omtales her er den, at formanden for den organisation 
der udgiver bladet er Steen Landsy, som har et dybt 
kendskab til Martinus kosmologi og siden 1976 
har haft et undervisningscenter ”Kosmos Center”, 
hvor hans undervisning hovedsagelig er baseret på 
Martinus kosmologi. Man kan måske også sige, 
at dette tidsskrift er forløberen for tidsskriftet Nyt 
Aspekt, som Steen Landsy har udgivet gennem en 
lang årrække, og fortsat udgiver.

Udgivelsen af UFO-aspekt begyndte i 1970. 
Udgiveren var Frederiksberg UFO-studiekreds hvor 
Steen Landsy var formand. Organisationen skiftede 
efter nogen tid navn til ”Frit UFO Studium”. Foruden 
UFO relaterede artikler indeholder tidsskriftet også 
artikler af esoterisk og filosofisk art.

Dec. 1979 s 28, Steen Landsy: ”Hvorfor lever vi”
Med denne lille artikel, som er en 
omtale af Martinus og hans kosmologi, 
indføres der en rubrik i tidsskriftet med 
betegnelsen ”Åndsvidenskab v/ Steen 
Landsy”.

Feb. 1980 s 30, Steen Landsy: ”At give gaver”
Landsy gør her rede for hvordan 
Martinus ser på gaveprincippet i sin 
bog: Gavekultur.

Apr. 1980 s 30, Steen Landsy: ”En verden udenfor 
vore sanser”

Jun. 1980 s 30, Steen Landsy: ”Menneskets psykiske 
evner”

Aug. 1980 s 30, Steen Landsy: ”Det indre univers”

Okt. 1980 s 30, Steen Landsy: ”Grænser”
Artiklen refererer bl.a. til Martinus bog 
Bisættelse.

Dec. 1980 s 30, Steen Landsy: ”Længere og længere 
ud i rummets mysterier”

Jun. 1981 s 29, Steen Landsy: ”En åndelig gigant 
– filosoffen, forfatteren, danskeren 
Martinus”
Steen Landsy skriver her en nekrolog  i 
anledning af Martinus død.

C.8  -  Tidsskriftet “UFO Aspekt” skiftede udseen-
de flere gange, specielt i begyndelsen af perioden. 
Det er kun meget lidt der er at finde, som relaterer 
til Martinus i dette tidsskrift, kun fra 1980 og 1981. 
Billedet til venstre viser tidsskriftets udseende som 

det så ud på dette tidspunkt.  -  e
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C.9  -  På den side der er gengivet ovenfor, og som er en side i det sidste hefte der udkom af tidsskriftet 
Psykisk Forum i december 1982, kan vi se hvor glad læserne var for at læse dette tidsskrift. Denne glæde 
var ikke alene knyttet til dette tidsskrift, men en lignende glæde blev også tilkendegivet da de andre tids-

skrifter ophørte med at udkomme. 
Den Arne Friis som Strube her skriver til, er den Arne Friis som sammenfattede de holdninger, som 

Martinus lagde for dagen i relation til den 2. verdenskrig, og som jeg har gengivet i 6. Afsnit her i bogen. 
Arne Friis var meget interesseret i Martinus kosmologi, men var også meget optaget af Rudolf Steiner.
På denne side ser vi også en annonce for oversættelsen af en bog af Kahlil Gibran, som på dansk har 

fået titlen “Sand og Bølgers Skum”. Det er Per Thorell der har oversat den. Han var meget begejstret for 
Kahlil Gibran. Hans oversættelse har fået megen ros. Per Thorell havde ordet i sin magt.  -  e


