
Til Erhvervsstyrelsen - 16. oktober 2021

Kære Emil Bach Worsøe,

Ang: “Sag X21-AD-71-MW”
-----------------------------------------------------------------------

Undertegnede Søren Ingemann Larsen er en af de sagsøgte i den sag, Fonden Martinus
Åndsvidenskabelige Institut, CVR-nr. 19 96 14 86 - (herefter “Fonden”) i Byretten
anlagde mod mig og tre andre personer (herefter “Firkløveret”) i anledning af, at vi uden
Fondens samtykke gav adgang til Martinus’ uændrede værk, som Fonden har
ophavsretten til. Denne sag tabte vi, og vi appellerede derefter til Landsretten. Vi bærer
således skiftevis betegnelsen “de sagsøgte” og “appellanterne”. Baggrunden for at vi tog
det usædvanlige skridt med at udgive Martinus’ værk uden Fondens samtykke, var, at vi
kunne konstatere, at Fonden nægtede at udgive Martinus’ værk i den form, Martinus
ønskede det, nemlig uændret.

Anledningen til nærværende henvendelse er, at jeg er kommet i besiddelse af den
aktindsigt, styrelsen har fremsendt til Ingrid Holck og den korrespondance, styrelsen har
haft med Ingrid Holck i den forbindelse.

Den seneste skrivelse i den sag er styrelsens svar til Ingrid Holck dateret 29. september
2021, som vedhæftes til orientering. Den er svar på Ingrid Holcks skrivelse af 15.
september 2021, som ligeledes vedhæftes.

I styrelsens ovennævnte svar adresseres imidlertid kun den del af Ingrid Holcks brev,
som direkte vedrører den udbedte aktindsigt. Styrelsen skriver således:

Dine bemærkninger indgår i styrelsens behandling er sagen i det omfang
bemærkningerne angår selve spørgsmålet om hvilke oplysninger, der er undtaget
aktindsigt, herunder især fondens bemærkninger hertil, som er gengivet ovenfor,
hvorimod dine øvrige generelle bemærkninger om fonden eller styrelsens
fondsretlige tilsyn med fonden ikke indgår i afgørelsen om aktindsigt, da de ikke
ses at være relevante i denne sammenhæng.

Der er altså dele af Ingrid Holcks skrivelse af 15. september 2021, som styrelsen har
valgt ikke at besvare eller kommentere, så derfor denne henvendelse.

Ingrid Holck fremkommer med følgende bemærkning, som styrelsen har valgt ikke at
besvare eller kommentere, åbenbart med den begrundelse, at det rejste spørgsmål ikke
har relevans for aktindsigten:

Jeg vil således anse det for Erhvervsstyrelsens pligt at gå videre med denne sag
om Fondens ulovlige ændringer i Stifterens originale værk. Erhvervsstyrelsen har
al nødvendig dokumentation i byretssagens og landretssagens sagsakter.
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Dette er som sagt anledningen til nærværende skrivelse til styrelsen.

Der kan naturligvis argumenteres for, at dette spørgsmål ikke har direkte relevans for
selve den aktindsigt, henvendelsen primært drejede sig om, men det burde ikke kunne
være et legitimt argument for helt at undlade at kommentere, hvad der ellers står i
henvendelsen til styrelsen.

Det er i hele dette forløb, hvor Ingrid Holck talrige gange har forsøgt at komme i en
konstruktiv dialog med styrelsen, blevet åbenlyst, at styrelsen prøver efter alle kunstens
regler at undgå at forholde sig til sager og spørgsmål, som kalder på en indsats fra
styrelsens side som tilsynsmyndighed i forhold til erhvervsfonde, i dette tilfælde Fonden.

Vi har set, at det har vist sig ganske uladsiggørligt at få styrelsen til at gribe ind i forhold
til de ulovlige ændringer, der i årenes løb er sket i Fondens vedtægter. Disse alvorlige
ændringer angår endda selve Fondens formål, som stifteren omhyggeligt har bedt om
aldrig måtte ændres.

Styrelsen går ikke ind i en diskussion om selve substansen, men forholder sig
udelukkende til spørgsmålet om, hvorvidt den eller de personer, som har gjort
opmærksom på problemet, nu også efter styrelsens mening opfylder kriterierne for, om
styrelsen “behøver” lytte til dem. Begrebet “retlig interesse” er blevet styrelsens
redningskrans og mantra for ikke at tage affære. Det er desværre det samme afvisende
svar, Ingrid Holck er blevet mødt med i sine klager til Erhvervsankenævnet og
Ombudsmanden. “Vi kan ikke behandle din henvendelse, idet du mangler fornøden
RETLIG INTERESSE”. Og det uanset hvor relevant henvendelsen eventuelt har været.

Som Ingrid Holck skriver i sin mail af 15. september 2021, var vi - Firkløveret - ikke
opmærksom på, da vi valgte at udgive Martinus’ uændrede værk uden Fondens
samtykke, at Fonden var underlagt tilsyn fra Erhvervsstyrelsen. Hvis vi havde været
fuldtud klar over dette, ville vi nok have prøvet at få sagen løst via henvendelse til
styrelsen, i stedet for at gribe til den “selvtægt”, vi ellers så som den eneste mulighed for
at få stifters - forfatteren Martinus’ - vilje respekteret.

Situationen er nu den, at sagen - som ovenfor bemærket - via Byretten er blevet anket til
Landsretten med det resultat, at Fonden har fået medhold på alle punkter.

Det man skal bide mærke i er, HVAD Fonden har fået medhold i, og hvad Landsretten
IKKE har taget stilling til. Det Fonden har fået medhold i er UDELUKKENDE det rene
krænkelsesspørgsmål. Landsretten har UDELUKKENDE taget stilling til det ulovlige i, at
vi har krænket Fondens ophavsret ved at tilgængeliggøre Martinus’ uændrede værk
uden Fondens samtykke.

Landsretten har derimod valgt SLET IKKE at tage stilling til, HVORFOR Firkløveret
valgte at publicere værket uden Fondens samtykke. Det er ellers essensen i hele sagen,
som er belyst ved tusindvis af sider med påstande og dokumentation.
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Men Landsretten begrunder faktisk sin manglende stillingtagen, og den fremgår i
følgende udklip fra dommen (side 30-31):

Det er som bekendt helt usædvanligt, at der i en dom nævnes forhold, som ikke har
været fremført af sagens parter i sagen. Ingen har i retssagen nævnt noget om
muligheden for at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen med henblik på af få dem til at
tage affære i deres egenskab af tilsynsmyndighed. Nævnte bemærkning i dommen giver
således ingen mening, hvis ikke den skal opfattes som en form for “servicemeddelelse” -
til både Firkløveret og styrelsen.

Beskeden til Firkløveret synes at være: “I skulle ikke have begået selvtægt, I skulle i
stedet have fulgt den korrekte vej, som er: Henvend jer til Erhvervsstyrelsen og bed dem
tage affære.”

Og beskeden til Erhvervsstyrelsen synes at være: “Denne sag hører hjemme på JERES
bord og ikke på Landsrettens bord. Spørgsmålet om en eventuel krænkelse af stifters
vilje er en sag, I skal tage jer af, og derfor har vi ikke adresseret spørgsmålet under
retssagen.”

Hvis dette spørgsmål havde været rejst i proceduren i Landsretten, kunne jeg godt have
fortalt Landsrettens dommere, at det får vi nok intet ud af, for hver gang vi henvender os
til styrelsen, får vi at vide, at “desværre, vi kan ikke lytte til, hvad I siger, uanset hvad I
bringer på bane, for I mangler retlig interesse”.

Man må nu spørge sig, hvordan man rent praktisk kommer videre i denne sag.

Hvordan forestiller man sig, at styrelsen eventuelt kan tage affære, hvis styrelsen ikke
bliver gjort bekendt med, at der eventuelt er et problem? - Og det kan styrelsen kun blive
gjort bekendt med, hvis nogen gør dem opmærksom på det. Det er indlysende, at de
eneste, der kan gøre opmærksom på et eventuelt problem, er dem, som problemet
direkte vedrører, og det er i dette tilfælde: LÆSERNE af Martinus’ litteratur. Problemet er
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nu, at i styrelsens optik opfylder en “læser” i princippet ikke kriteriet for, om man har den
“fornødne retlige interesse”. Men hvis de mennesker, problemet er relevant for, ikke har
den fornødne “retlige interesse” i at få adresseret problemet, er det svært at se, hvem
der i så fald har denne “retlige interesse”. Fonden selv har naturligvis retlig interesse,
men det er jo Fonden, der i dette tilfælde netop krænker stifters vilje. Styrelsen har
naturligvis også mulighed for at gribe ind, men hvorfor skulle styrelsen dog gøre det, og
hvad skulle få styrelsen til at adressere et problem, styrelsen ikke ved eksisterer. Eller
ønsker at vide eksisterer? - Ingen i styrelsen kan forventes at forholde sig til Martinus’
værk og hans ønsker om, hvordan det skal behandles efter hans bortgang - med mindre
styrelsen da lytter til henvendelser “udefra”.

Det er altså kun den “interesserede” læser, som reelt har “interesse” i, at styrelsen tager
affære i denne sag. Det bør være indlysende for styrelsen, at vi har et problem her, hvis
styrelsen afviser den “interesserede” læser ved døren med begrundelsen, at han/hun
mangler den “retlige” interesse.

De som har den reelle interesse i, at stifters vilje bliver respekteret, nemlig de
“interesserede” læsere, kommer til at udgøre en moderne version af at blive “sendt fra
Herodes til Pilatus.”: At etablere en dialog med Fonden blev grundigt prøvet, men uden
resultat. At henvende sig til Erhvervsstyrelsen har indtil videre ikke vist sig konstruktivt,
for styrelsen vil af princip ikke lytte. Der var derfor kun tilbage at øve ulovlig selvtægt.
Civil ulydighed. Ved at gøre dette kom der dog det ud af det, at vi fik presset Landsretten
til enten at tage stilling til substansen i sagen (nemlig om stifterens forfatterrettigheder og
Fondens vedtægter er respekteret) eller, hvis Landsretten ikke ville det, at Landsretten
ville efterlade et hint til, hvem der i så fald skulle tage stilling. - Landsretten valgte som
bekendt det sidste: Landsretten ville ikke tage stilling til substansen, men henviste - om
end indirekte - Firkløveret til at bede Erhvervsstyrelsen tage stilling. - Hvorfor skulle det
ellers være relevant for Landsretten i dommen at forholde sig til, om Firkløveret
eventuelt havde haft kontakt til Erhvervsstyrelsen, hvis ikke der var relevant for sagen?

Vi er lige nu i den situation, at styrelsen som nævnt valgte at undlade at svare på det
spørgsmål, som Ingrid Holck rejste i sin skrivelse af 15. september 2021 om Fondens
krænkelse af stifters vilje i forbindelse med værkets bevarelse.

Jeg vil nu bede om Erhvervsstyrelsens klare tilkendegivelse af, om styrelsen vil gøre
noget ved denne sag eller ej.

Alt materiale ligger frit tilgængeligt her:
https://martinus-webcenter.dk/retssag/processkrifter.html

Hvis styrelsen endnu engang kaster sin redningskrans ud og afviser den reelt
interesserede med den ulogiske begrundelse om, at den reelt interesserede ikke kan
være interesseret i “retlig” forstand, giver Landsrettens ovennævnte bemærkning ingen
mening. Landsrettens bemærkning giver kun mening, hvis Landsretten går ud fra, at
Erhvervsstyrelsen var den rette vej til løsning af denne retskonflikt - som et retligt
alternativ til selvtægt.
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Hvis Erhvervsstyrelsen afviser at tage affære, er vi - og den afdøde stifter, som ikke selv
kan forsvare sig - herefter efterladt uden reelle muligheder for overhovedet at gøre noget
ved dette problem. Alle døre er lukket.

Det kan ikke være udtryk for en rimelig retstilstand i dette land, at en afdød forfatters
rettigheder kun kan beskyttes ved “civil ulydighed”, så hvis styrelsen vælger at afvise at
tage affære, bør denne afvisning prøves ved domstolene.

Jeg ser frem til styrelsens svar.

Med venlig hilsen

Søren Ingemann Larsen


