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Et llgelydendo eksemplar er henlagt 
1 notarlalkontorets arkiv for 1980. Z637 

HOLGER MOSBÆK 
Landsretssagfører 

Nørre Farimagsgade 13 

København K. 

Telf. (01) 115511 

T e s t a m e n t e 

Undertegn ede forfa_tter Martinus Thomsen, personnummer 

11 08 90 - 5405, boende Mariendalsvej 94- 96, 2000 København F, 

der aldrig har været i ægteskab, og som ik~e efterlader mig 

legale arvinger, bestemmer herved som min sidste vilje føl

gende: 

§ l. 

Alt, hvad jeg efterlader mig, s kal tilfa lde den selv

ejende institution, Mart inus Åndsvidenskabelige Institut, 

ogs å k a ldet Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, 2000 

København F, der således akal v ære min universal arving . 

Denn e arveret omfatter også rettigbeder, som normalt er 

uoverdrageli g e, og rettigheder iøvrigt af personlig art, sås om 

mine forfatterrettigheder. 

§ 2. 

Martinus Instituts love er godkendt af instituttets be

styrelse, deriblandt af mig, og denne godkendelse, der her 

med for mit vedkommende ratihaberes, omfatter også alle ret

tigh eder af tilsvarende art, som omhandles i for ans t å end e 

§ l, og som allerede af mig er skænket til i nstituttet. 

§ 3. 
Tiet pålægges min universalarving og mine bobehandlere 

at respektere de optegnelser, jeg efterlader mig vedrørende 
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min bisættelse, opfyldelsen af instituttets formål, ad mini

strationen af instituttet, herunder anvendelsen af min lej

lighed og villa 11 Rosenberg" i Klint, og vedrørende eventu

elle erindringsgaver. 

§ 4. 
Alle mine tidligere testamentariske dispositioner til

bagekaldes herved. 

§ 5. 
Såfremt betingelserne for privat skifte er til stede, 

ønskes dette under medvirken af fru Grethe Brinkhard og 

advokat Holger Mosbæk eller, hvis en af dem er forhindret, 

da af den anden alene. 

Hvis betingelserne for privat skifte ikke er til stede, 

skal de nævnte personer behandle mit bo som executares te

stamenti, og hvis den ene af dem er forhindret, da af den 

anden alene. 

§ 6. 

Nærværende testamente oprettes for not a rius publicus i 

to ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbeva

ret i notarialkontorets arkiv, således at en udskrift skal 

gælde lige med origina len. 
København, 1 ., 
~ den j {J ·· juni 1980 
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Som identitetsvidne: l 
/~ ~ " ·'-- ~ ;(-.d / 
~ H.j Mosbæk . 
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Hr. Martinus Thomsen, 
der var i s t !'ln d til fornuftsmæssigt at oprette 
tostamente,cghvisidentitotblevoiggodtgjort, 
har i dag i min overværelse underskrevet foran

stå ende testamente hvis indhold hQ.n 
godkendte. 
I dokumentet fandtes ingen iøjnefaldende ret
telser eller tilføjelser udover de med min sig
natur (initialer) bete gnede. 

· Hvilket h e rved bevidne s. 

KØBENHAVNS BYRET, NOTARIAJ.,XOHTORET, 
den lo. juni 198o. 
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