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Kära Ingemar 

  

Du har under många år varit en värdefull frivillig medarbetare för Martinus Institut och 

Martinus Center Klint. Du har bidragit med dina gedigna kunskaper i Martinus andliga 

världsbild och hans samlade verk Tredje testamentet genom att hålla föredrag och 

symbolgenomgångar, leda studiegrupper och engagera dig i översättningsarbetet till franska. 

Det är många kursdeltagare som har varit glada för ditt arbete. För dessa stora insatser vill vi i 

rådet, tillsammans med de ansvariga i Undervisningsudvalget (UU) och Oversættergruppen 

(OG), framföra ett stort och varmt tack. 

  

Du har också under många år riktat stark kritik mot rådets arbete och beslut i olika frågor, inte 

minst vad gäller den nyligen helt avslutade rättssaken kring upphovsrätten till Martinus verk. 

Vi har på olika sätt prövat att bemöta dina synpunkter och föra en dialog med dig både 

per mail och genom fysiska möten, senast när rådet bjöd in dig till ett längre möte på Martinus 

Institut med Micael Söderberg och Jens Christian Hermansen. Från rådets sida uppfattades 

detta som ett gott och konstruktivt möte under vänliga former. Även Undervisningsudvalget 

har tidigare haft flera samtal med dig kring de synpunkter som du har mot rådet och hur detta 

har påverkat din roll som frivillig medarbetare för oss. 

  

Vi i rådet upplever tyvärr inte att dessa samtal har lett till det samförstånd och det positiva 

samarbetsklimat som vi hade hoppats på, och som är den bärande grunden för arbetet inom 

Martinus Institut och Martinus Center Klint. Vi är alltid öppna för att ta emot kritiska 

synpunkter och föra en dialog och förklara våra ställningstaganden, t.ex. 

bakgrunden till varför Martinus Institut bedömde det som nödvändigt att föra en rättssak. Som 

frivillig medarbetare behöver man inte ha samma mening som rådet, men för att samarbetet 

ska fungera är det nödvändigt att visa respekt även för beslut som man inte är enig i. Det är 

också mycket väsentligt att alla strävar efter att hålla en god samtalston, där kritik och 

synpunkter inte övergår i rena personangrepp. Vi i rådet har tyvärr tagit del av att du på 

sociala medier öppet har uttryckt kritiska synpunkter i form av personangrepp, inte bara på 

rådets medlemmar utan även på en av våra frivilliga medarbetare. Du har till exempel på 

Facebook, i ett forum med ett stort antal Martinus-intresserade personer, skrivit att rådets 

yngre medlemmar har utsatts för "hjärntvätt" under rådsarbetet, och du har i en 

mailkonversation med Micael Söderberg liknat en rådsmedlem vid en "Stasiagent". Du har 

skrivit på Facebook att rådets avsikt med den dialog vi har haft med dig är att "tala dig 

tillrätta", och att ett av mailen inom ramen för den dialog med Jan Langekær, som vi nu inlett, 

har karaktären av "rena trakasserier".  

  

Vi ser det som mycket allvarligt att du, som mångårig frivillig medarbetare på Martinus 

Institut och Martinus Center Klint, öppet går till personangrepp mot en annan av våra 

frivilliga, yngre medarbetare och betecknar hans arbete i nedlåtande ordalag på sociala 

medier. Du har öppet på Facebook till exempel kallat den aktuella medarbetaren för "Putin" 

och anklagat honom för att utöva censur, för att han sköter den roll som han är ålagd som 

moderator för Facebook-forumet Martinus Institut Forum (nu Kosmos Forum – Martinus 

Institut). Du har skrivit att "Det börja likna Ryssland". När han i enlighet med forumets 

riktlinjer hänvisar dig till att ställa frågor om rådets arbete direkt till rådet per mail, kallar 

du honom för "en medlöpare" och "en äkta wannabe". Detta är nedsättande och kränkande 

kommentarer som vi inte kan acceptera. 

  

Den bärande grunden för att vara frivillig medarbetare och arbeta med att förmedla den 

andliga vetenskapen på Martinus Institut och Martinus Center Klint är att vi alla utifrån 
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Samarbetsstrukturen strävar efter att skapa en ljus och kärleksfull atmosfär som präglas av 

ömsesidig respekt. Vi kan inte alltid uppnå enighet, men vi behöver kunna känna ömsesidigt 

förtroende och tillit till att alla medarbetare, frivilliga såväl som avlönade, arbetar för att 

främja tolerans, vänskap och kärlek till varandra och till Martinus Sak. I denna atmosfär kan 

det inte ingå grova personangrepp, från en frivillig medarbetare på en annan, på sociala 

medier i den form som vi har citerat ovan.  

  

När det efter ett antal försök inte går att nå en lösning i samförstånd och tolerans, är den bästa 

lösningen att vägarna skiljs åt. Utifrån det faktum att vi (både rådet och UU) redan har haft ett 

flertal möten tillsammans med dig, ser vi nu tyvärr ingen annan utväg än att vi å institutets 

vägnar är nödsakade att avsluta samarbetet med dig som frivillig medarbetare på Martinus 

Institut och Martinus Center KIint. Det är med tungt hjärta som vi tar detta beslut, men det 

grundar sig på det vi bedömer vara bäst för helheten, och på vårt ansvar för våra övriga 

frivilliga medarbetares hälsa och välmående. Att samarbetet nu avslutas innebär att du inte 

längre ingår i Undervisningsgruppen eller Oversættergruppen. Som en följd av att våra vägar 

nu skiljs åt, kommer vi även att ersätta det inplanerade sommarföredraget med dig i år med en 

annan programpunkt. Beslutet är fattat av rådet i samråd med de ansvariga för 

Undervisningsudvalget och Oversættergruppen, som stöder beslutet.  

  

Vi förstår att detta besked säkert kommer att tas emot som ett negativt besked av dig, och vi är 

ledsna för att vi bedömer det som helt nödvändigt. Vi hoppas att du kan finna förståelse för 

våra överväganden och att vi som enskilda personer framöver kan bibehålla en vänskap med 

dig även framöver. Du är självklart mycket välkommen att liksom andra intresserade 

framöver besöka Martinus Institut och Martinus Center Klint, och t.ex. boka in dig som 

kursdeltagare eller feriegäst hos oss.  

  

Vi önskar dig till sist allt gott inför framtiden, och vi vill återigen tacka dig varmt för de stora 

insatser som du har gjort inom undervisning och förmedling för Martinus Sak på Martinus 

Institut och i Martinus Center Klint. Vi hoppas att du i andra sammanhang och på andra 

platser finner inspirerande möjligheter till att använda dina resurser för att förmedla och 

fördjupa dig i Martinus världsbild. 

  

Med varma hälsningar 

Rådet 

Willy Kuijper, Pernilla Rosell, Jens Christian Hermansen, Kenneth Ibsen, Micael Söderberg 

 

------------------------------------------------- 

 

Kära vänner i OG och UG 

  

Vi i rådet önskar informera er om ett förtroligt och känsligt ärende, som vi ber er om att 

handskas med på ett varsamt sätt för alla inblandades skull.  

  

Vi har dessvärre sett oss nödsakade att härmed avsluta samarbetet med en av våra frivilliga 

medarbetare, som har varit verksam i både Undervisningsgruppen (UG) och 

Översättargruppen (OG), nämligen Ingemar Fridell. Beslutet är fattat efter en lång process av 

försök till samförstånd genom samtal och dialog i olika former och med olika representanter 

för både rådet och Undervisningsudvalget de senaste åren. Rådet har också samrått med de 

ansvariga för UU och OG, innan beslutet har tagits.  
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Som ni helt säkert förstår, är detta ett smärtsamt och svårt beslut, som vi har tagit med tungt 

hjärta och som en allra sista utväg. Ingemar har under många år varit en värdefull och viktig 

medarbetare som har bidragit med stora insatser för undervisning, förmedling och 

översättning. För detta har vi framfört vårt stora och uppriktiga tack till honom. Det har dock 

förekommit allvarliga samarbetssvårigheter, som till sist har medfört att vi har sett det som 

den enda utvägen att våra vägar måste skiljas åt, med hänsyn till helhetens bästa och med 

hänsyn till våra frivilliga medarbetares välmående. Vi önskar inte här delge er de specifika 

skälen till varför vi har bedömt det som den enda lösningen att avsluta samarbetet, då det 

berör personlig information (bland annat personangrepp), som också relaterar till andra 

frivilliga medarbetare.  

  

Vi hoppas också att vi alla framöver, som enskilda individer, kan behålla en vänskap med 

Ingemar även framöver, trots att vi nu avslutar samarbetet som gäller hans åtaganden som 

frivillig medarbetare och representant för Martinus Institut och Martinus Center Klint.  

  

Om ni har några frågor och önskar veta mer, är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss i 

rådet enskilt per mail eller telefon. 

  

Varma hälsningar 

Rådet 

Willy, Pernilla, Jens Christian, Kenneth och Micael 

 

 

 


