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Hovedforhandling 10. og 11. maj 2021 

Som advokat for Fonden Det Tredie Testamente og LIVETS SKOLE i Åndsvidenskab 

(herefter Jan Langekær) nedlægges følgende 

Påstand 

Som i ankestævning af 1. august 2019. Frifindelse for samtlige indstævntes påstande. 

Anbringender 

Til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse gøres det gældende, at indstævnte 

har udvist retsfortabende passivitet, idet indstævnte i mere end 10 år før stævningen 

blev indgivet har været bekendt med Jan Langekærs udstillinger, informations- og 

oplysningsmateriale m.v., ligesom indstævnte tilbage i marts 2010 på sin hjemmeside 

lod meddele, at det var besluttet at undlade retsforfølgelse (bilag 20, ekstrakt 2, bind 

II, side 229). Det gøres derom t illige gældende, at indstævnte har undladt at forfølge 

andres brug af materiale omfattet af indstævntes ophavsret. 

Det er ubestridt, at indstævnte har ændret i Det Tredie Testamente. Det er Jan Lange

kærs bestemte overbevisning, at ændringer er i strid med Martinus ønsker og be

stemmelser, som indstævnte derved handler direkte imod, ligesom ændringerne er i 

strid med den opgave, som indstævnte er givet af Martinus. 

Martinus udtrykte, at der ikke måtte ændres så meget som et komma i Det Tredie 

Testamente, der skulle bevares uforandret, som det forelå fra Martinus hånd. 
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Hertil kommer, at indstævnte ikke udgav Det Tredie Testamente i oprindelig form og 

med det oprindelige indhold. 

Det gøres gældende, at Det Tredie Testamente er et helligt skrift, og at Jan Langekærs 

handlinger har været nødvendige for at udbrede Det Tredie Testamente, som Martinus 

have tænkt, det skulle ske, og at udbredelsen er beskyttet af EMRK artikel 9 om religi

onsfrihed og artikel 10 om ytringsfrihed. 

Jan Langekærs handlinger er styret af en fast tro på, at Det Tredie Testamente er sel

ve Helligånden i renkultur, fortsættelsen og afslutningen af bibelen, og den lovede 

fortsættelse af Kristi mission, som Talsmanden Den Hellige Ånd og fornyelsen af Kri

stendommen befriet for dogmer og overtro. Jan Langekær har således handlet ud fra 

sin tro og sin samvittighed. 

På samme måde gøres det gældende, at Jan Langekærs nødvendige handlinger er 

udtryk for nødret, nødvæge og negotiorum gestio og dermed ansvarsfri. 

Vedrørende lydfiler gøres det gældende, at Martinus gav alle mulighed for vederlagsfrit 

at optage taler m.v ., og at dette skete med henblik på at gøre hans ord tilgængelige 

for andre. Det gentages i den forbindelse, at hjemmesiden www.det- tredie

testamente.dk ikke tilhører Jan Langekær. 

For så vidt angår byretsdommens bestemmelse om betaling af 1 mio. kr. gøres det 

gældende, at der, jf. ovenfor, ikke er et ansvarsgrundlag, hvorfor der ikke skal betales 

vederlag eller erstatning. 

Det gøres tillige gældende, at indstævnte ikke har dokumenteret at have lidt et tab. 

Såfremt der måtte være et erstatningskrav, skal der ved erstatningens fastsættelse 

tages hensyn til, at Jan Langekær ikke har opnået eller søgt at opnå en fortjeneste ved 

sine handlinger. 

Alt oplysningsarbejde, studiekredse og udstillinger, som Jan Langekær har foretaget 

siden 2003 om Det Tredie Testamente, er foregået ulønnet og til kostpris; alt i fuld og 

hel overensstemmelse med Martinus vilie om, at Det Tredie Testamente og Martinus 

åndsvidenskab er frit som solen. 

Der henvises herudover til de for byretten anførte anbringender. 
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Bilag 

Sagens bilag som medtaget i ekstrakterne. 

Øvrig bevisførelse 

Forklaringer som anført i tidsplanen . 

Omkostninger 

Der er afholdt retsafgift med 3.037,50 kr. og anvendt ca. 25.000 kr. ti l trykning af 

ekstrakter. Beløbet berigtiges, når faktura foreligger. 

København, den 2. maj 2021 

Per Justesen 

Advokat (L) 
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