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Meddelelse
af 24. april 2020

Fra Katja Nyborg Mikkelsen
Til Retten

Tidsplan afstemt mellem parterne

Sagsnummer BS-48002/2019-OLR, BS-48075/2019-OLR, Kosmologisk Information m.fl. 
(5) mod Martinus Idealfond, Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen, nu boet efter 
Kurt Christiansen mod Martinus Idealfond

Dag 1.
  9.30                Parternes påstande
  9.45                Forelæggelse
11.00                Pause
11.10                Afhøring af Ruth Olsen                                                               
11.30                Afhøring af Jan Langekær                                                            
12.00                Frokost
13.00                Afhøring af Søren Ingemann Larsen                                                             
13.30                Afhøring af Rolf Elving
14.00                Pause
14.10                Afhøring af Jacob Kølle Christensen 
15.00                Afslutning dag 1

Dag 2.
  9.30                Appellanternes procedure                       
10.30                Pause
10.40                Indstævntes procedure 
11.40                Replik og duplik 
12.00                Afslutning dag 2

Meddelelsen indeholder særlige spørgsmål, som retten skal tage stilling til under sagens 
forberedelse: Nej
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Københavns Byret

STD061482-S01-ST01-K999-T2-L01-M00-\R132

Udskrift af retsbogen

DOM

Afsagt den 19. juli 2019 i sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg

mod

Kosmologisk Information
CVR.nr. 12139101
Klintvej 104, Klint
4500 Nykøbing Sjælland

og

Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 17398954
Klintvej 104, Klint
4500 Nykøbing Sjælland

og

www.martinus-webcenter.dk
v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100 København Ø

og

Fonden Det Tredie Testamente
The Third Testament Foundation
CVR.nr. 29146721
Vestre Gade 6 A
2605 Brøndby

og

Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605 Brøndby
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Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt den 29. maj 2013, vedrører det spørgsmål, om de sag-
søgte under denne sag, Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen, herefter
Åndsvidenskabsforlaget, Kosmologisk Information og Kosmologisk Infor-
mation v/Ruth Olsen, herefter samlet Kosmologisk Information, www.mar-
tinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen, herefter www.martinus-web-
center.dk, Fonden Det tredie Testamente/The Third Testament Foundation,
herefter DTT, og Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær, herefter Li-
vets Skole, har krænket ophavsrettigheder tilhørende sagsøger, Martinus Ide-
alfond, i relation til næmere angivet værker af Martinus Thomsen, herefter
Martinus, og i bekræftende tilfælde fastsættelse af eventuel økonomisk ve-
derlag, godtgørelse og erstatning for krænkelserne samt om andre kompense-
rende handlinger.

Ved deldom af 11. december 2014 traf retten afgørelse i relation til en række
af sagens spørgsmål, herunder om de sagsøgte har krænket sagsøgers op-
havsretlige rettigheder.

Under den del af sagen, som afgøres ved denne dom, har sagsøger nedlagt
følgende påstande:

1. Kosmologisk Information, DTT og Livets Skole skal endeligt fjerne de
ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testamente, som henholdsvis Kos-
mologisk Information, DTT og Livets Skole er ansvarlig for, fra hande-
len samt udlevere disse eksemplarer til sagsøger.

2. Principalt:

        Kosmologisk Information, martinus-webcenter.dk, DTT og Livets Sko-
le skal in solidum med Åndsvidenskabsforlaget til sagsøger betale
1.000.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til
betaling sker.

        Subsidiært:

        Kosmologisk Information, martinus-webcenter.dk, DTT og Livets Sko-
le skal sammen med Åndsvidenskabsforlaget til sagsøger betale
1.000.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til
betaling sker.

3. Kosmologisk Information, martinus-webcenter.dk, DTT og Livets Skole
skal for egen regning offentliggøre Københavns Byrets deldom af 11.
december 2014 samt den endelige dom.

De sagsøgte har i det hele nedlagt frifindelsespåstand.
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Sagen afgøres særskilt i relation til Åndsvidenskabsforlaget ved dom, der af-
siges samtidig med denne dom.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens §
218 a.

Oplysningerne i sagen

Af rettens deldom af 11. december 2014 fremgår:

"...

Sagsøger, Martinus Idealfond, benævnes i det følgende ”Martinus Institut”.

...

Martinus Institut har under sagen nedlagt følgende påstande:

1.1 Åndsvidenskabsforlaget

1.1.1 Åndsvidenskabsforlaget skal anerkende at have været uberetti-
get til at udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værk, Det
Tredje Testamente, ved eksemplarfremstilling og tilgængelig-
gørelse for almenheden.

1.1.2 Åndvidenskabsforlaget skal ophøre med at eksemplarfremstille
og tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testamente til al-
menheden.

1.1.3 Åndsvidenskabsforlaget skal til sagsøger betale vederlag, er-
statning og godtgørelse med tillæg af sædvanlig procesrente fra
sagens anlæg til betaling sker.

1.1.4 Åndsvidenskabsforlaget skal endeligt fjerne de ulovlige ek-
semplarer af Det Tredje Testamente, som Åndsvidenskabsforla-
get er ansvarlig for, fra handelen samt udlevere disse eksempla-
rer til sagsøger.

1.1.5 Åndsvidenskabsforlaget skal for egen regning offentliggøre den
endelige dom.

1.2 Kosmologisk Information

1.2.1 Kosmologisk Information skal anerkende at have været uberet-
tiget til at udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værk,
Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for almenheden.
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1.2.2 Kosmologisk Information skal ophøre med at tilgængeliggøre
eksemplarer af Det Tredje Testamente til almenheden.

1.2.3 Kosmologisk Information skal til sagsøger betale vederlag, er-
statning og godtgørelse med tillæg af sædvanlig procesrente fra
sagens anlæg til betaling sker.

1.2.4 Kosmologisk Information skal endeligt fjerne de ulovlige ek-
semplarer af Det Tredje Testamente, som Kosmologisk Infor-
mation er ansvarlig for, fra handelen samt udlevere disse ek-
semplarer til sagsøger.

1.2.5 Kosmologisk Information skal for egen regning offentliggøre
den endelige dom.

1.3 www.martinus-webcenter.dk

1.3.1 www.martinus-webcenter.dk skal anerkende at have været ube-
rettiget til at udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værk,
Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for almenheden
ved offentlig fremførelse.

1.3.2 www.martinus-webcenter.dk skal anerkende uberettiget at ha-
ve medvirket til at udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede
værk, Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for al-
menheden.

1.3.3 www.martinus-webcenter.dk skal ophøre med for almenheden
at tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testamente ved
offentlig fremførelse, og i den forbindelse skal www.martinus-
webcenter.dk fjerne ulovlige eksemplarer uploadet på internet-
tet.

1.3.4 www.martinus-webcenter.dk skal ophøre med sin medvirken til
tilgængeliggørelse for almenheden ved spredning af eksempla-
rer af Det Tredje Testamente, og i den forbindelse skal
www.martinus-webcenter.dk fjerne henvisningen på http:/
/martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html til Kosmologisk
Informations salg af ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testa-
mente.

1.3.5 www.martinus-webcenter.dk skal ophøre med sin medvirken til
tilgængeliggørelse for almenheden ved offentlig fremførelse af
ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testamente, og i den forbin-
delse skal www.martinus-webcenter.dk fjerne linket til DTT’s
hjemmeside (http://www.martinus-webcenter.dk/martinus-fore-
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drag.html), hvor DTT tilbyder gratis download af 77 lydfiler
med Martinus' foredrag.

1.3.6 www.martinus-webcenter.dk skal til sagsøger betale vederlag,
erstatning og godtgørelse med tillæg af sædvanlig procesrente
fra sagens anlæg til betaling sker.

1.3.7 www.martinus-webcenter.dk skal for egen regning offentliggø-
re den endelige dom.

1.4 DTT og Livets Skole

1.4.1 DTT og Livets Skole skal anerkende at have været uberettiget
til at udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værk, Det
Tredje Testamente, ved eksemplarfremstilling og tilgængelig-
gørelse for almenheden.

1.4.2 DTT skal anerkende uberettiget at have medvirket til at udnytte
Det Tredje Testamente ved tilgængeliggørelse for almenheden.

1.4.3 DTT og Livets Skole skal ophøre med eksemplarfremstilling og
tilgængeliggørelse for almenheden af eksemplarer af Det Tredje
Testamente, og i den forbindelse skal DTT fjerne ulovlige ek-
semplarer i form af lydfiler uploadet via dette link: http://det-
tredie-testamente.dk/forfatteren/foredrag.

1.4.4 DTT skal ophøre med sin medvirken til tilgængeliggørelse for
almenheden af ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testamente,
og i den forbindelse skal DTT fjerne henvisningen til http:/
/martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html på forsiden af
www.det-tredie-testamente.dk.

1.4.5 DTT og Livets Skole skal til sagsøger betale vederlag, erstat-
ning og godtgørelse med tillæg af sædvanlig procesrente fra sa-
gens anlæg til betaling sker.

1.4.6 DTT og Livets Skole skal endeligt fjerne de ulovlige eksem-
plarer af Det Tredje Testamente, som DTT og Livets Skole er
ansvarlig for, fra handelen samt udlevere disse eksemplarer til
sagsøger.

1.4.7 DTT og Livets Skole skal for egen regning offentliggøre den
endelige dom.

Martinus Instituts påstande nr. 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 og 1.4.4 er udskilt til særskilt afgørelse, jf.
retsplejelovens § 253, og afgøres ved denne dom.
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De sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Det er under sagen ubestridt, at de sagsøgte har udgivet, henholdsvis medvir-
ket til at udgive, og/eller tilgængeliggjort værket Det Tredje Testamente som
beskrevet i påstandene, dog således at det bestrides, at DTT, Livets Skole el-
ler Jan Langekær personligt er ansvarlige for indhold på hjemmesiden
www.det-tredie-testamente.dk.

Når bortses fra nogle lydfiler med Martinus' foredrag, har de sagsøgte som
begrundelse for, at ophavsretten ikke er krænket, alene gjort gældende, at de
sagsøgtes eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af Martinus' værk er
berettiget i medfør af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions arti-
kel 9 og 10.

Denne sag handler herefter i det væsentlige om, hvorvidt de sagsøgte med
henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 9 og
10 har været berettiget til at udgive, henholdsvis medvirke til at udgive, og/
eller tilgængeliggøre Martinus' værk Det Tredje Testamente som beskrevet i
påstandene. Der er desuden spørgsmål om, hvorvidt nogle lydfiler med Mar-
tinus' foredrag er omfattet af ophavsretslovens beskyttelse, og om Fonden
Det Tredie Testamente og Livets Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær er
ansvarlige for det omhandlede indhold på hjemmesiden www.det-tredie-te-
stamente.dk.

Oplysningerne i sagen

Martinus, der levede fra 1890 til 1981, er forfatter til det samlede værk Det
Tredje Testamente. Under denne fællestitel er udgivet bl.a. hovedværket Li-
vets Bog (bind I-VII) samt Det evige verdensbillede (bog 1-3), Logik, Bisæt-
telse og en række småbøger. Martinus holdt også en lang række foredrag.

Af fundatsen for Martinus Idealfond, dateret 20. september 2001, fremgår
bl.a. følgende:

”§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1 Fondens navn er ”Martinus Idealfond”. Den fører tillige navnet ”Martinus

Åndsvidenskabelige Institut”.
(…)

§ 2 Struktur
 Stk. 1 Fonden er en selvejende, almennyttig institution. Den er en ikke-er-

hvervsdrivende fond.

Stk. 2 Fonden må ikke gøres til genstand for foreningsdannelse eller nogen an-
den form for medlemskab.

§ 3 Formål
Stk. 1 Hovedformålet med Martinus værker er:

Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle leven-
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de væsener”
(Livets Bog, stk. 117)
Formålet er således at fremme verdensfreden overalt på jorden.

Stk. 2 I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed,
skal Fonden udelukkende tjene følgende almennyttige formål:
Bevare Martinus’ samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side
Oplyse om disse værker, og
Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publice-
ring, oversættelse og undervisning i betryggende form og ved uddelinger
og tilskud til disse aktiviteter.

(…)

§ 4 Oprettelse og kapitalforhold
(…)
Stk. 3 Fonden er eneindehaver af den fuldstændige ophavsret og copyright til

Martinus’ samlede værker i henhold til gavebrev af 18. juni 1980.
(…)”

Af gavebrev af 18. juni 1980, der er underskrevet af Martinus, fremgår bl.a.
følgende:

”G a v e b r e v

   Undertegnede forfatter Martinus Thomsen, Mariendalsvej 94-96, 2000 København F,
skænker herved til Martinus Institut, der har samme bopæl, ophavsretten til samtlige mine
forfatterrettigheder og øvrige rettigheder af personlig art, som jeg ikke allerede har skæn-
ket til instituttet, uanset hvorledes værdierne fremtræder.
   Overdragelsen omfatter alle fremtidige litterære arbejder, udkast til nye arbejder og ar-
bejder under forberedelse, alle excerpter, henvisninger, notater, korrespondance, bilag,
kort, tegninger og øvrigt materiale, samt retten til at færdiggøres ikke afsluttede arbejder.
   Overdragelsen omfatter retten til at udnytte mine arbejder, således som ophavsretten
normalt giver indehaveren rettigheder.
   Samtidig skænker jeg til instituttet mit bibliotek og mine samlinger af periodiske tids-
skrifter og lignende.
   Hvad jeg hidtil har skænket instituttet af forfatterrettigheder, giver instituttet tilsvarende
beføjelser som forananført i nærværende gavebrev. (…)”

Den 3. marts 2006 afholdt rådet for Martinus Institut et møde med Søren In-
gemann Larsen. Af et referat, som ikke blev forelagt Søren Ingemann Larsen
til godkendelse, og hvis indhold bestrides af denne, fremgår:

”På møde med Søren Ingemann-Larsen aftalt, at der i stedet for den tidligere drøftede til-
rettede basisudgave af de enkelte værker stiles mod en enklere løsning, som består i at til-
byde særligt interesserede en udgave, som svarer til den trykte førsteudgave. Tilbuddet kan
dels omfatte en elektronisk udgave baseret på den indscannede version af førsteudgaven,
men det undersøges tillige, om der foreligger et antal overskydende førsteudgaver i den
oprindelige trykte form, som vil kunne tilbydes mennesker, som måtte have en særlig inte-
resse i at erhverve dem. Behovet/interessen vurderes på nuværende tidspunkt at være me-
get lille, men hvis der med tiden måtte vise sig et større behov, som kan give et økonomisk
grundlag for et fotografisk optryk af nogle førsteudgaver, vil dette blive overvejet nærme-
re.”

I december 2007 skrev Søren Ingemann Larsen om problemstillingen i maga-
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sinet ”Den ny verdensimpuls” bl.a.:

”Enhver seriøs Martinusforsker vil ikke nøjes med en bearbejdet udgave, men ønsker og
har krav på at kunne føle sig fuldstændig tryg ved, at den udgave, vedkommende har for
sig, er den fuldtud originale. Dette krav tilgodeses ikke med den nuværende udgivelsespo-
litik, og den bør derfor ændres.

Det er uundgåeligt, at der før eller siden vil blive stillet krav om, at den originale tekst vil
være let tilgængelig for enhver interesseret, så meget desto mere som dens forfatter som
nævnt klart selv har ønsket dette. Det ville være mest betryggende og samtidig godt for
Rådets videnskabelige renommé, hvis det var Martinusinstituttet og Rådet, som jo har op-
havsretten i hvert fald et stykke tid endnu, der forestod en sådan udgivelse. Og jo før jo be-
dre.”

I et svar i samme magasin skrev rådet for Martinus Institut bl.a. følgende:

”(…) Vi vil nævne, at der tidligere har været en indgående dialog med ham om de
spørgsmål, som rejses i indlægget, og vores holdning er, at der skal findes løsninger på de
behov Søren peger på, sideløbende med at vi fortsat sørger for udgivelse af fremtidsrettede
udgaver såvel af de danske som de udenlandske bøger.

I dag er situationen den, at Instituttet udover de nævnte originalmanuskripter er langt
fremme med også at sikre digitale versioner både af de trykte førsteudgaver og alle efter-
følgende udgivelser af de enkelte værker. Instituttets hovedopgave med at sikre bevarelsen
af det historiske danske kildemateriale løses således i en langt mere veldokumenteret form,
end det tidligere har været teknisk muligt. Alle der har spørgsmål til dette materiale er
velkomne til at kontakte Instituttet.

Men som vi forstår Søren Ingemann, så har han det særlige ønske specielt til de danske
bøger, at det ikke kun er selve indholdet der skal bibeholdes uændret, men også den ydre
præsentationsform, dvs. sideopsætning, sidenummerering, layout, skrifttype, retskrivning
mv.
Det er ikke en helt enkel opgave, fordi trykning af alle bøger i dag baseres på den digitale
trykketeknik med de opsætnings- og formatmæssige ændringer, det medfører. Det er heller
ikke så enkelt at fastslå, hvilke udgaver der i så fald skulle være uændrede, fordi Martinus
i lighed med andre forfattere har foretaget rettelser og indholdsmæssige ændringer i kor-
rekturen både i forbindelse med de trykte førsteudgaver og ved senere genudgivelser i hans
levetid. Vi er dog sammen med Søren nået frem til, at vi gerne vil stile mod at gøre de
trykte førsteudgaver tilgængelige. Instituttet har i dag nogle få ekstra eksemplarer af disse
udgaver, som kan tilbydes særligt interesserede. Hvis der med tiden viser sig et økonomisk
bæredygtigt behov for at lave egentlige fotografiske genoptryk af disse historiske tekster,
vil der også være mulighed for det. Det er dog en ret omfattende opgave, som vi behøver
tid og ressourcer til.
(…)

Hovedpunktet ved udgivelse af bøgerne er altid, at indholdet af teksterne så absolut beva-
res uændret. Ingen skal være i tvivl om, at værkerne til stadighed fremstår autentisk med
det indhold, som den kosmiske bevidste Martinus indskrev i dem. Det gælder også ved
oversættelse af værkerne, at de indholdsmæssigt søges holdt så tæt på originalen som mu-
ligt. Men når teksterne omsættes til et andet sprog, bliver den ydre præsentationsform helt
naturligt ændret og moderniseret, fordi tekstmængden normalt ikke passer med den
danske, man bruger måske anden trykketeknik, man bruger det pågældende sprogs moder-
ne retskrivning og man forsøger jo ikke at overføre trykfejl ol. til et andet sprog. Hovedlin-
jen fra Instituttet er derfor, at når det gælder selve formatet for værkerne, så skal såvel de
danske som de udenlandske læsere så vidt muligt have dem tilbudt i den samme retskriv-
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ningsmæssigt opdaterede og fremtidsrettede form, som også udnytter mulighederne i den
nye digitale verdens teknik. Det skal ikke være sådan, at kun de udenlandske læsere tilby-
des den moderne form og de danske læsere kun en historisk form. Men ved siden af det er
der som nævnt mulighed for, at særligt interesserede kan få adgang til bøger i den histo-
riske form, der blev benyttet ved den trykte danske førsteudgave af de enkelte værker.

I vores uddybende redegørelse vil vi nærmere belyse arbejdet med værkerne, herunder bru-
gen af rettelseslister som dokumenterer alle registrerede småændringer fra udgave til ud-
gave, inkl. de uundgåelige banale trykfejl der opstår når store tekstmængder behandles
manuelt, som det er sket gennem alle årene frem til den digitale tidsalder.(…)”

Ved brev af 27. marts 2009 skrev rådet for Martinus Institut til Søren Inge-
mann Larsen med kopi til Thorsten Dreijer og Kurt Christiansen som ansvar-
lige for hjemmesiden www.martinus-media.dk og gjorde opmærksom på, at
upload af elektroniske kopier af bl.a. trykte førsteudgaver af Livets Bog, Det
evige verdensbillede, Logik, Bisættelse, 28 mindre bøger, symboler og et
stort antal artikler på hjemmesiden uden forhåndskontakt med eller tilladelse
fra instituttet udgjorde en krænkelse af instituttets ophavsret. Brevet blev be-
svaret af Kurt Christiansen ved brev af 13. april 2009. Det fremgår af bilag P,
at værkerne var uploadet den 26. december 2008.

I juni 2009 gjorde Martinus Institut originalmanuskripterne til Livets Bog til-
gængelige på instituttets hjemmeside i en form, der muliggjorde læsning, men
ikke download. Førsteudgaven af Livets Bog blev på tilsvarende vis gjort til-
gængelig for læsning på instituttets hjemmeside i oktober 2009.

Den 10. februar 2010 modtog Martinus Institut som gave fra Ruth Olsen
nogle eksemplarer af den af Åndsvidenskabsforlaget udgivne faksimilekopi af
førsteudgaven af Livets Bog, som Ruth Olsen udbød til salg fra Kosmologisk
Information og Bogbiksen i Klint.

Den 12. februar 2010 påtalte Martinus Institut udgivelsen som en ophavs-
retskrænkelse over for Kurt Christiansen med kopi til bl.a. Ruth Olsen.

Den 5. marts 2010 udsendte rådet for Martinus Institut information om udgi-
velsen af faksimileudgaven.

Ved email af 28. april 2010 skrev rådet for Martinus Institut til Søren Inge-
mann Larsen som udgiver af hjemmesiden www.martinus-webcenter.dk og
gjorde opmærksom på, at upload på hjemmesiden af elektroniske kopier af
bl.a. trykte førsteudgaver af Livets Bog, Det evige verdensbillede, Logik, Bi-
sættelse, 28 mindre bøger, symboler og et stort antal artikler på hjemmesiden
uden forhåndskontakt med eller tilladelse fra instituttet udgjorde en krænkel-
se af instituttets ophavsret.

Ved brev af 15. december 2010 påtalte Martinus Institut over for Kurt Chri-
stiansen og Jan Langekær Åndsvidenskabsforlagets udgivelse af en række
småbøger som en ophavsretskrænkelse.
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I 2011 udgav Åndvidenskabsforlaget faksimileudgaver af Bisættelse, Logik
og Det evige verdensbillede, de to første som scannede kopier af andenudga-
ven, Det evige verdensbillede som scannet kopi af førsteudgaven.

Ved brev af 11. oktober 2011 påtalte Martinus Institut over for Ruth Olsen
udgivelse og salg af Bisættelse i gammel udgave som ophavsretskrænkelse.

Ved brev af 3. marts 2011 påtalte Martinus Institut over for Jan Langekær
bl.a. salg af kopier af Livets Bog, Bisættelse, Det evige verdensbillede og
småbøgerne som en ophavsretskrænkelse.

Den 11. marts 2013 fremsendte Martinus Institut udkast til stævning til de
sagsøgte.

Om rettelser i Martinus' værker fremgår af et referat fra et bestyrelsesmøde
den 30. marts 1976 i Martinus Institut, hvor Martinus selv var til stede:

”Originalmanuskripterne er de autentiske tekster. Eventuelle fejl i bøgerne i forhold til
disse originaler må rettes.”

Martinus Instituts retningslinjer for udgivelse af Det Tredje Testamente er
lagt på instituttets hjemmeside ved notat med bilag, dateret oktober 2013.
Heraf fremgår bl.a.:

"3. Ny retskrivning og standardisering af specialudtryk
Ved genudgivelse af værket opdateres teksten til ny retskrivning i de bøger, Martinus ikke
selv nåede at genudgive med ny retskrivning (Livets Bog, Logik og flere småbøger). Opda-
teringen sker i overensstemmelse med Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn. Bil-
ag 1 viser en liste over forældede stave- og bøjningsformer, der er ændret til ny retskriv-
ning.

Værkerne indeholder en række specialudtryk, hvor den anvendte form har varieret. Disse
udtryk standardiseres og skrives på ensartet måde (bilag 2).

4. Sættefejl mv.
For at udgive værket i bogform skulle Martinus' maskinskrevne manuskript omsættes til
bogtryk og efterfølgende korrekturlæses. Ved denne proces opstod uundgåeligt sættefejl
mv.

For at afdække disse fejl sammenlignes den trykte førsteudgave med originalmanuskriptet,
og den forkerte tekst rettes til ordlyden i manuskriptet.

Hvis der ikke findes et manuskript, kan bogens tekst kontrolleres med tidligere udgivelser
i Kosmos og Kontaktbreve, og eventuelle fejl i bogen kan rettes i overensstemmelse her-
med.

5. Åbenlyse småfejl og forglemmelser
Tryk- og stavefejl rettes. Desuden kan rettes andre åbenlyse småfejl og forglemmelser, der
vedrører anførselstegn, apostrof, bindestreg, komma, mellemrum, kursiv, småord o.l.

6. Betydningsbærende fejl
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Fejl, der ændrer tekstens betydning eller mening, forekommer i værket, men yderst sjæl-
dent. En sådan fejl rettes, og den rettede tekst ledsages af en note i bogen, så læseren klart
kan se, hvad der er ændret.
(...)

7. Dokumentation
Rettelser, der vedrører opdatering til ny retskrivning eller standardisering af specialudtryk
(punkt 3), noteres på bilag 1-2.

Alle andre rettelser (punkt 4-6) registreres på en rettelsesliste for hver bog, og hvis der er
tale om en rettelse, der kræver note, registreres den også på et noteblad i bogen.
(...)"

Særligt vedrørende Martinus' foredrag fremgår af Kontakt fra Martinus Insti-
tut, dateret 25. marts 1965, side 3, bl.a. følgende:

”I samråd med mine venner har vi derfor besluttet, at vi vil forsøge, udover den undervis-
ning i Martinus Kosmologi vi altid har fuldbyrdet, og som i år vil blive endnu mere inten-
siveret, idet salen vil blive forsynet med så mange stikkontakter, at enhver, der ønsker det,
kan optage samtlige foredrag vederlagsfrit på bånd, at indbyde betydende foredragsholdere
inden for andre kulturområder, såvel som vi vil forsøge at give plads for enkelte koncer-
ter.”

Kopi af den såkaldte Thorell-kopi og det såkaldte Thorell-manuskript er
fremlagt ved bilagene 26, 27, 30, 32 og 33. Begge dokumenter er påført en
påtegning af 21. juni 1982 underskrevet af de daværende rådsmedlemmer Ib
Schleicher, Henning Laug og Willem Jan Kuijper.

Påtegningen på Thorell-kopien har følgende ordlyd:

”Kopi af ms. af Martinus.
Rettelser af Per Thorell.
Må iflg. Martinus ikke anvendes til udgivelse.”

Påtegningen på Thorell-manuskriptet har følgende ordlyd:

”Per Thorells omskrivning af Martinus manuskript.
Må ikke anvendes til udgivelse.”

Endelig fremgår af Whois information for www.det-tredie-testamente.dk:

”(…)
Domain: det-tredie-testamente.dk
(…)

Registrant
(…)
Name: STIFTELSEN TREDJE TESTAMENTET
Address: Eklandagatan 6
Postalcode: 412
City: 55 Goeteborg
Country: SE
(...)

Administrator
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(…)
Name: Stiftelsen Tredje Testamentet
(…)”

Af en udskrift fra forsiden af hjemmesiden www.det-tredie-testamente.dk
fremgår bl.a.:

”Er Det Tredie Testamente den lovede fortsættelse på Bibelen?
(…)
Velkommen!
Fonden Det Tredie Testamente og Stiftelsen Tredje Testamentet”

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af Per Jan Neergaard, Kurt Christiansen, Ruth Ol-
sen, Søren Ingemann Larsen, Jan Langekær, Willem Johannes Kuijper, Hen-
rik Hedegaard, Ole Therkelsen og Trine Möller.

Per Jan Neergaard har forklaret bl.a., at han stiftede bekendtskab med Marti-
nus' arbejde i 1974-75. Han arbejdede på instituttet i 2006 og indtrådte i rå-
det i 2008.

Rådets opgave er at opfylde formålsparagraffen. De arbejder for at udgive
Martinus' værker uændret, dvs. de ændrer ikke i indholdet. Derimod opdate-
res retskrivningen. Martinus var kategorisk i forhold til indholdet, men havde
et pragmatisk forhold til retskrivning. Der var i de tidlige udgaver også sket
fejl i sættebøgerne. I den sidste genudgivelse har instituttet sammenlignet alle
udgaver for at finde flest mulige af fejlene, herunder sættefejl. Den seneste er
derfor den udgave, der er tættest på den oprindelige nogensinde. Ledetråden
i forhold til genudgivelser er at være tro mod teksterne. Originalmanuskrip-
terne er autentiske. Martinus tillagde ikke førsteudgaven nogen særstatus.
Martinus udgav i sin levetid en ny udgave, når der var udsolgt, og i den ny
udgave var rettet de fejl, der måtte have været i den tidligere udgave.

Instituttet skal også gøre Martinus' værker tilgængelige for interesserede. Det
omfatter offentlig publicering og indebærer, at værkerne udgives trykt og
f.eks. som ebøger. Det skal ske i ” betryggende form”. De kan således ikke
ændre indholdet. Efter instituttets opfattelse er det, ud fra hvad Martinus har
sagt, klart, at der med sætningen om at bevare de samlede værker uændret
sigtes til indholdet. Martinus begyndte også selv at ændre teksterne til ny ret-
skrivning. I symbolbøgerne er navneordene f.eks. skrevet med småt.

I Livets Bog, bind 1, er der foretaget 114 rettelser. I alle syv bind er det ca.
mellem 114 og 195 pr. bind. Rettelser på grund af retskrivning er der ingen
tal på. Han ved ikke, om over 200.000 rettelser er et realistisk antal, hvis ret-
skrivning medregnes. Der er ganske få indholdsmæssige ændringer. I så fald
er det dokumenteret ved en fodnote i bogen, så det er klart for læseren.

Arbejdet med værkerne foregår grundigt og i en nænsom og forsigtig proces.
De har en konservativ tilgang, når de vurderer, om der er grundlag for at fo-
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retage en rettelse. Det er sproggruppen, der står for arbejdet. Rettelser god-
kendes herefter af rådet.

Pagineringen i førsteudgaven var fortløbende. Det var svært at opretholde i
senere udgaver. Martinus lavede imidlertid også en styknummerering, som er
mere præcis, og som er opretholdt. På andre sprog vil paginering heller al-
drig kunne bevares, men styknummerering kan.

Teksterne blev oversat, allerede mens Martinus endnu levede. Oversættelse
indebærer nødvendigvis ændringer. Det accepterede Martinus, da indholdet
var det væsentlige.

Der blev omkring 1980 indgået en aftale med Borgens forlag om rettigheder-
ne til teksterne. Aftalen ophørte fra den 1. januar 2009, hvorefter rettigheder-
ne blev instituttets.

Originalmanuskripterne til Livets Bog blev udgivet på instituttets hjemmeside
i juni 2009. Instituttet lagde også førsteudgaven ud på hjemmesiden i efterå-
ret 2009. Teksterne kan tilgås online. De kan ikke downloades, men læses.

Instituttet nægtede ikke at stille førsteudgaven af Livets Bog til rådighed. In-
stituttet havde intet imod at udgive den, hvis der var interesse for det, men
den interesse havde instituttet ikke oplevet. Der var ikke forinden nogen ef-
terspørgsel ved henvendelser til instituttet. Man har hele tiden kunnet købe
både førsteudgaven og senere udgaver antikvarisk på instituttet. Det har der
kun været lille interesse for. De har stadig førsteudgaver liggende på institut-
tet.

Ad udskriften på ekstraktens side 463, som skulle vise, at Martinus' værker
den 26. december 2008, og altså før instituttets udgivelse af Livets Bog på
nettet, lå på www.martinus-media.dk, husker han ikke, om instituttet kendte
til det på det tidspunkt.

Grunden til, at instituttet har anlagt retssagen er, at de er bekymrede for, om
udgivelserne kan danne præcedens, sådan at også andre kan finde på at tryk-
ke eller udgive Martinus' værker. Det kunne også give vanskeligheder for in-
stituttet i forhold til at forhandle kontrakter med udenlandske forlag. Institut-
tets første prioritet er at beskytte værkerne, men økonomi også vigtigt, da
Martinus havde en forventning om, at instituttet skulle kunne leve af udgivel-
serne. Efter at de i 2010 fik pakken med sagsøgtes udgivelser, fik de lavet et
notat om juraen hos en advokat. De var meget i tvivl om, hvad de skulle gø-
re, da de ikke ønskede at skabe splid i miljøet. De valgte i første omgang ikke
at køre videre med sagen. De håbede på, at de sagsøgte ville holde op med at
udgive værkerne, men i virkeligheden eskalerede det. Instituttet har lidt øko-
nomisk skade herved. I efteråret 2012 besluttede de så at indlede retssagen.

Martinus’ foredrag er en introduktion til hans tanker. De varer ca. mellem 30
og 60 minutter hver. Det er Martinus' tanker, der udtrykkes mundtligt og i
forenklet form.
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Han har skrevet notatet på side 441 i ekstrakten. De anså forholdet med re-
kolorering af symbolerne i Det evige verdensbillede som ret alvorligt. Det er
sammensatte farver, der er svære at lave uden originalsymbolerne, som alene
instituttet er i besiddelse af. De sagsøgtes version er en helt ny udgave. Med
hensyn til småbøgerne blev de godkendt af Martinus i rækkefølge og indhold.
Nogle artikler var udarbejdet af andre, men godkendt af Martinus. Visse så-
danne artikler er udeladt i de sagsøgtes udgivelser, hvilket er en ret alvorlig
omstrukturering.

Martinus så ikke teksterne som hellige eller som religion, men som viden-
skab. Han har ikke en personlig holdning til, om værkerne er hellige. Det er
korrekt, at Martinus har sagt, at der var tale om en fortsættelse af Bibelen.
De ord, som Martinus har nedfældet om den hellige Talsmand, mener han ik-
ke at være i stand til at udlægge.

Han ved ikke, hvor mange der læser Martinus' værker. Han kender ikke til
referatet på ekstraktens side 134, da det stammer fra før, han blev medlem af
rådet.

Kurt Christiansen har forklaret bl.a., at han fik foræret de syv bind af Livets
Bog i 1996-7. Der nok er ca. 20.000 personer i Danmark, der på et eller an-
det niveau beskæftiger sig mere eller mindre med åndsvidenskab, samt ligele-
des 20.000 i andre lande.

Martinus fik kosmisk bevidsthed som 30-årig. Det består i, at man får mulig-
hed for at få en indsigt i, hvordan universet er skruet sammen, som man ikke
logisk kan tænke sig til. Martinus opfattede sig selv som et væsen inkarneret
på jorden for at kunne transformere viden fra det ikke-fysiske til det fysiske.

Værket er defineret ved Martinus' egne tekster og kun dem. Teksterne bety-
der, at de i den udstrækning, som man evner at forstå dem i dybden, får mere
og mere indflydelse på ens måde at leve på. Han siger selv ”åndsvidenskab”
frem for ”Martinus”, da Martinus ikke var en guru. Martinus har tilkendegi-
vet i sine tekster, at det ikke var en ny religion. Det ønskede han ikke. Vær-
kerne er langt vigtigere end helligt stof. Der er tale om et helligt vidensni-ve-
au.

Han mener ikke, der må ændres noget som helst i teksten, for så ændres be-
tydningen af selve værket. Det fremgår af ordforklaringen bagest i bind 1, at
en ordbogsforklaring ikke er nok, da der også ligger en symbolsk værdi i or-
dene. Det er farligt at ændre, hvis man ikke har forstået tingene til bunds.
F.eks. ser han selv gennem nærmere analyse en klar forskel mellem ordet
”mineralier” og ordet ”mineraler”, som det er blevet rettet til i instituttets ud-
gaver. Martinus har sagt, at der ikke må flyttes et komma. Han husker ikke,
hvor det står, men Martinus har sagt det mange gange. Han kendte ikke selv
Martinus. Det er korrekt, at de fleste rettelser handler om retskrivning. Ved
oversættelse gendigtes, og det er en nødvendighed.

Forløbet startede med, at Søren Ingemann havde kontakt med instituttet og

16



Side 15/58

STD061482-S01-ST01-K999-T2-L01-M00-\R132

blev klar over, at instituttet håndterede teksterne på en uheldig måde ved at
ændre på noget, de ikke mente, betød noget. Det var derfor presserende at
gøre noget for at sikre, at den ægte udgave blev tilgængelig for dem, der var
interesserede. Søren, han og Thorsten oprettede derfor et website og lagde
alle Martinus' tekster ud, så de kunne downloades. Han scannede dem selv
ind. Her opstod den første konfrontation med instituttet, der skrev, at de
straks skulle fjerne værkerne fra websitet. Han sagde til Søren, at han skulle
overføre sitet til hans navn, og så ville han tage sig af det.

I 2010 havde han ikke selv meget med instituttet at gøre. Søren, Ruth, Jan og
han selv mødtes med henblik på at drøfte udgivelse af værkerne, fordi insti-
tuttet ikke ville udgive den ægte vare, men kun den udgave, som de havde
ændret i. Efter hans opfattelse var den at sidestille med en forfalskning. Han
oprettede et forlag for at udgive værkerne. De andre skulle skaffe pengene.
Han har ikke været involveret i detaljer omkring salg og pris. Aftalen var, at
der skulle sælges til kostpris. Han lavede selv alting gratis.

Det er hans opfattelse, at de sagsøgtes provokation har fået instituttet til at
gå med til at udgive ting, de ellers aldrig ville have udgivet. De gjorde det for
at sikre, at den ægte vare var til rådighed for alle. De havde ikke gjort det,
hvis det kun havde været et spørgsmål om pris.

Om Thorell-manuskriptet forklarede han, at instituttet ville udgive Den intel-
lektualiserede kristendom. Han kunne ikke leve med Ole Therkelsens sam-
menklipning af teksterne, da Martinus havde udviklet manuskriptet som en
bog, der skulle være introduktionen til Det Tredje Testamente. Han blev på
et tidspunkt gode venner med Thorells familie. Instituttet havde fået en ræk-
ke af Thorells ting, men familien gav også ham fuld adgang til de tekster og
materialer, der var givet til instituttet.  Instituttet ville ikke acceptere dette,
hvorfor de leverede materialerne tilbage til familien. Han fik det manu-skript,
der er udgivet, og en stak dagbøger, herunder med notater om møder med
Martinus. Instituttet ville nok straffe Thorell ved at skrive på manu-skriptet,
at det ikke måtte udgives.

I den bog, han har udgivet, er det Martinus' egne ord. Thorell og Martinus
diskuterede formuleringerne, men Thorell kunne aldrig drømme om at æn-
dre i Martinus' tekster ud over, at han spurgte Martinus til råds, som f.eks.
”synes du, den formulering er bedre end din egen?” Det ved han fra Thorells
dagbøger.

Martinus ville gerne, at man optog hans foredrag, fordi han gerne ville udbre-
de sine idéer. Det tog dog overhånd. På et tidspunkt lå så mange ledninger
på gulvet, at man faldt over dem. Så sagde Martinus, at det var bedst, der
kun var nogle få, der optog. Der var ingen forbud i den forstand. Det er kor-
rekt, at Martinus i 3-4 tilfælde sagde direkte, at der ikke måtte optages. Det
viser, at man i øvrigt godt måtte optage.

Han var ikke blevet nægtet at købe førsteudgaven af Livets Bog på institut-
tet. Han havde heller ikke efterspurgt den, da han havde 3-4 eksemplarer.
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Han kender andre, der blev nægtet at købe den og blev henvist til antikvariat.

Han spurgte ikke instituttet om lov til at kopiere og udgive værkerne. Han
fik i forbindelse med udgivelse af sin biografi lov til at gengive visse afsnit.

Han mener, at førsteudgaven er mere rigtig end originalmanuskriptet. Det er,
fordi man må tage noget, der er tilgængeligt i en fornuftig og tilgængelig
form, og som er praktisk overkommeligt. Man kan måske finde steder, hvor
et enkelt ord er anderledes. Det er naturligt at opfatte førsteudgaven, der ud-
gives, som den rigtige. En rettelse kan måske accepteres, hvis der kan påvi-
ses en fejl i forhold til manuskriptet.

Det er korrekt, at der blev udgivet flere udgaver i Martinus' levetid. Folk om-
kring Martinus havde travlt med at belære ham om, hvordan han skulle skri-
ve. I et tilfælde er det sandsynligt, at Martinus' medarbejdere må have ændret
noget bag hans ryg, for noget blev lavet om til noget, der var endnu mere
forkert. Det blev senere rettet tilbage. Han kan ikke sige sikkert, hvornår det
skete. Det er rigtigt, at det er et usikkerhedsmoment, at der er udgivet flere
udgaver, mens Martinus levede, men det begrunder ikke, at f.eks.
”mineralier” fjernes efterfølgende.

Med hensyn til pagineringen antydede man ved at starte med side 1 i hver
bog, at tingene ikke nødvendigvis hænger sammen. Det ønskede Martinus ik-
ke, og derfor har han angivet numre hele vejen. Men det er en smagssag.

Med hensyn til Logik og Bisættelse har han valgt at udgive andenudgaven.
Som han har skrevet i kolofonen, skyldes det typografiske forhold. Ellers vil-
le det ikke gå ligeså hurtigt og være ligeså pænt. De skulle helst ligne de an-
dre bind. Han må indrømme, at der også i den udgave fandtes et sted, hvor
”mineralier” var rettet til ”mineraler”. Han har udsendt rettelse og beklagelse
herom.

Ad symbolerne har han i Livets Bog gengivet dem med de originale, lidt hen-
faldne farver, mens han i Det evige verdensbillede har fået rekonstrueret far-
verne. Originalerne er gamle, så det gamle pigment har ændret farve. De ori-
ginale farver er derfor ikke længere originale. Martinus sagde, at han brugte
regnbuens farver, og farverne er rekonstrueret herudfra.

Ruth Olsen har forklaret blandt andet, at hun har studeret Martinus' værker
siden 1992. Hun besluttede, at hun ville arbejde på at udbrede budskabet.
Hun overtog derfor Bogbiksen og udgivelsen af ”Den ny verdensimpuls”.

Det var formelt hende, der stod for salget af Åndsvidenskabsforlagets udgi-
velse af førsteudgaven af Livets Bog. Der var mange, der spurgte, om hun
kunne skaffe førsteudgaven, fordi den ikke kunne fås på instituttet. På grund
af diskussionen i hendes blad var folk blevet meget opmærksomme på, at der
var forskel mellem udgaverne. Instituttet sagde, de ikke havde penge til at
udgive førsteudgaven. De blev holdt hen i længere tid. Så tog andre initiativ
til at gøre det, og hun gik med i projektet.

18



Side 17/58

STD061482-S01-ST01-K999-T2-L01-M00-\R132

Instituttet oplyste til hende, at de solgte 25 sæt af Livets Bog om året, så hun
var lidt betænkelig ved, om de kunne få solgt bøgerne, men de solgte over
400 sæt det første år. Udgivelsen blev finansieret dels ved et beløb, som hen-
des forgænger havde opbygget i firmaet, dels ved sponsorpenge. Det var ik-
ke meningen, at der skulle tjenes på projektet.

Folk købte bogen hos hende, fordi instituttet alene tilbød dem nogle lasede
eksemplarer. De havde så forgæves søgt antikvariater. Hun troede, hun gjor-
de instituttet en stor tjeneste ved projektet, da de jo sagde, at de ikke havde
pengene. Hun havde ikke gjort det, hvis instituttet selv havde udgivet før-
steudgaven. Hun ville hellere, at de havde gjort det.

Hun vidste godt, at instituttet havde ophavsret til værket, men følte sig mo-
ralsk forpligtet. Hendes respekt for Martinus og hans ønsker var så stærk, at
det var vigtigere end instituttet. Instituttet havde nogle stive holdninger, men
efter de udgav førsteudgaven af Livets Bog, er de blødt lidt op. Hun tror ik-
ke, at instituttet havde lagt førsteudgaven på nettet, hvis ikke de havde udgi-
vet den.

Det var primært Søren, der talte med instituttet om førsteudgaven. Hendes
dialog er gået gennem bladet, og hun gik ud fra, at instituttet kendte til det.
Hun spurgte ikke om lov hos instituttet til at sælge bogen, da det var Åndsvi-
denskabsforlaget, der havde ansvaret for udgivelsen.

Hun mener, de sagsøgte har gjort, hvad de kunne for at finde en løsning. De
har fået masser af støtteerklæringer og har fået mange penge i støtte til beta-
ling af advokatregninger.

Da instituttet havde oplyst, at de solgte 25 sæt om året, kan hun ikke forestil-
le sig, at instituttet har haft noget stort tab ved hendes salg af bøgerne. Hun
sælger dem stadig. Der er 40-50 tilbage.

Søren Ingemann Larsen har forklaret bl.a., at han har interesseret sig for
Martinus' værker siden 1990erne. På et tidspunkt blev han opmærksom på, at
udgivelsespolitikken fra instituttet var kørt i en forkert retning, da de kun vil-
le udgive værket i retskrivningsmæssigt opdateret form. Han var ikke enig i,
at man kan lave om i formen, uden at det får indflydelse på indholdet. Hvis
der ændres en smule, er det svært at definere indholdsændringen, men det
kan give anledning til misforståelser. Martinus brugte bestemte ord, som
stammer fra ældre dansk, f.eks. ”Jesus' pinlige oplevelser på korset”, hvor
”pinlig” i dag har en anden betydning. Han anlægger en videnskabelig til-
gang, hvor der skal være adgang til kilden. Derfor kan man ikke nøjes med
de udgaver, der er ændret efter Martinus' død.

Han mener, at alle rettelser er væsentlige. Han mener, han regnede sig frem
til ca. 200.000 rettelser i alt i Livets Bog. Der var tale om alt fra mindre væ-
sentlige til mere væsentlige rettelser. Der var også spørgsmålet om pagine-
ring, da det betyder noget, at værket fremstår som én bog. Der var også et
eksempel, hvor der var rod med bogstaverne på forskellige kategorier af
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mennesker. Det væsentlige er, at folk har adgang til de udgaver, der sætter
dem i stand til selv at bedømme. Han kan ikke definere, hvad den lille æn-
dring fra ”aa” til ”å” præcis betyder, men den betyder noget. Måske ikke så
meget som mange andre ændringer. Rettelserne skaber en ny sprogdragt til
hele værket, og nogle ord kommer til at virke mærkelige i sammenhængen.
De har derfor større konsekvenser, end instituttet tror. Han mener, at insti-
tuttet gør sig skyldig i en fagligt set uforsvarlig tro på at kunne ændre på for-
men uden derved at ændre i indholdet. Der er en serie af moderniseringer,
hvor de hele tiden laver om, og de bliver ved at sige, at de er autentiske.

Han har ikke været meget involveret i bogudgivelserne bortset fra, at indhol-
det af bøgerne er identisk med det, der ligger på hans hjemmeside. Kurt og
han samarbejdede om indscanningen af de oprindelige førsteudgaver. Det var
disse kopier, Kurt gik videre med i bogudgivelsen. Det var derimod ham, der
stod for det tekniske på hjemmesiden.

Det startede med, at han indgik et samarbejde med Mary, som nu er medlem
af rådet, og som er oversætter. Hun fandt alle de svære steder, og de konsul-
terede så originalmanuskripterne. Det kunne manuskripterne ikke holde til i
længden, så han foreslog at scanne dem ind. Han fik lov til at scanne dem ind
på og for instituttet. Han mente, at alle skulle have adgang til det, men på det
tidspunkt, i 2004-5, ville instituttet ikke gøre det tilgængeligt.

Debatten blussede herefter op. Han kom til at give en CD med kopi af ma-
nuskriptet til Jan Langekær uden at tænke over det. Det blev han nødt til at
fortælle instituttet, og det kom der en god dialog ud af. Han sagde, at det ik-
ke kunne være rigtigt, at manuskriptet kun var for nogle ganske få, men insti-
tuttet nægtede at gøre det tilgængeligt. Han har brugt indscanningerne, da
det er dem, der er lagt ud på hans hjemmeside.

Værkerne lå først på hjemmesiden www.martinus-media.dk. De er senere
flyttet til www.martinus-webcenter.dk. Det skyldtes en kontrovers med Kurt
om, hvem der skulle eje websitet. Værkerne ligger fortsat i dag på
www.martinus-webcenter.dk. I forhold til det materiale, der ligger på insti-
tuttets hjemmeside, er kun originalmanuskripterne identiske. Førsteudgaven
ligger nu også på instituttets hjemmeside, men man kan ikke downloade der-
fra. Det er heller ikke en fotografisk kopi, da instituttet har digitaliseret det.
Resten er ikke lagt ud af instituttet.

Ad referatet på ekstraktens side 134 af et møde i 2006 forklarede han, at han
ikke havde fået referatet til godkendelse. På mødet blev der ikke aftalt noget
med ham. Diskussionen gik i realiteten på bøgerne. Han husker ikke, om de
drøftede den elektroniske udgave.

Det er hans opfattelse, at ordene ”bevare Martinus samlede værker uændret,
som de foreligger fra hans side” betyder, at værkerne skal bevares, som de
foreligger. Der kan laves en moderniseret udgave, men de oprindelige værker
skal være tilgængelige. Der kørte en debat herom i Ruths blad, og han havde
en del mailkorrespondance med Sven-Erik Rævdal og Henrik Hedegaard.
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Henrik opfattede det som lidt irriterende, at han blev ved, så han opgav lidt. I
den anmeldelse af Livets Bog, han skrev i Den ny verdensimpuls, skrev han
bevidst for at opfordre instituttet til at tage sig sammen, at der uundgåeligt
ville blive stillet krav om, at den originale tekst blev let tilgængelig for en-
hver. Instituttet kendte til debatten.

Han og Kurt lagde originalmanuskripterne ud på nettet den 24. februar 2009.
Instituttet lagde dem ud i juni 2009. Den 27. marts 2009 fik han en opford-
ring fra instituttet til at tage værkerne af nettet. Han spurgte ikke forinden in-
stituttet, om han måtte lægge manuskripterne ud, fordi han vidste, at de ville
sige nej. Han mente at være berettiget af samvittighedsgrunde. Han havde
opfordret instituttet til at gøre det tilgængeligt, men det ville de ikke.

Martinus var klar i mælet om, at hans værk var Talsmanden den hellige ånd
og en videreførelse af Bibelen. Martinus havde en ganske særlig bevidsthed,
og man kan derfor ikke ændre i hans tekst. Man kan ikke vide, hvad man la-
ver om, da der står meget mellem linjerne. Der er tale om guddommelig vi-
den.

Førsteudgaven er den første bog, som Martinus har godkendt. Den er derfor
særligt væsentlig. Martinus havde den arbejdsmetode, at når et værk var fær-
digt, gik han videre til andre ting og overlod det videre til medarbejderne.
Det må vurderes, om divergenser kan siges at være godkendt af Martinus.
”Kilden” er alle udgaver fra Martinus' tid. Førsteudgaven er mere relevant,
da den er et godt udgangspunkt. Den har været godkendt af Martinus på et
tidspunkt, hvorimod det er usikkert, om han har godkendt de senere udgaver.
Nogle ændringer kan tyde på, at Martinus ikke har været ordentligt inde
over, men det kan man ikke vide. Han bygger dette på, at der nogle steder er
ændret til noget, der er endnu mere forkert, og derefter rettet tilbage igen.

Jan Langekær har forklaret bl.a., at han har stiftet fonden Det Tredie Testa-
mente i 2004 og siden også startet Livets Skole. Han har studeret Martinus'
værker siden 1992 og havde meget kontakt med instituttet indtil 2004. Han
havde en anden opfattelse end instituttet, og han samlede derfor penge ind til
selv at lave informationsarbejde.

Fonden arrangerer udstillinger, kurser mv. Han har været med til at starte 10
nye studiegrupper, men der opstår også mange andre. Fonden støtter dem
med ekspertise. Der er mange mennesker involveret i projektet. Der er infor-
mation i flere større byer og generelt på biblioteker. Interessen har været sti-
gende de senere år.

I 2004-6 havde han et godt samarbejde med Borgens forlag om at få bøger i
kommission. Herefter henvendte han sig til instituttet, der henviste til et for-
lag, men det fungerede ikke.

Han opdagede, at der var forskellige udgaver af værkerne. I en udgave fra
1989, som er rettet igennem, opdagede han eksempelvis i en studiekreds, at
der fem gange var sætningsændringer. Folk mister tilliden til bøgerne, når
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deltagerne i studiekredsen læser noget forskelligt. Han mener, at instituttet
har ændret i værkerne uden at have lov til det, og at de derved forhindrer
vækst i åndsvidenskaben.

I sommeren 2005 skrev han og Søren i Ruths blad. Derefter kørte debatten
om at få de ægte bøger fra instituttet. Han blev inddraget i ”firkløveret” i
2009. Han kendte et trykkeri i Tjekkiet, Kurt havde et forlag, Ruth havde
bladet, og Søren havde et website. De kunne så lave bøgerne til kostpris.
Han formidlede kontakten til trykkeriet i Tjekkiet, men det var Kurt, der fik
dem trykt. Ruth og han sælger bøgerne. Han har dem med rundt på messer.
Det har han ikke fået lov til af instituttet, og han har ikke spurgt om lov, for-
di han vidste, hvad svaret ville være. Han har opfordret folk til at købe Kurts
bøger, herunder via Ruths butik. Motivationen til at være med til projektet
var, at instituttet ikke udgav bøgerne. Via debatten bevidstgjorde de folk om,
at der fandtes flere versioner. De havde ingen økonomisk interesse i projek-
tet. Det har kostet ham mange penge. Ingen har fået løn for arbejdet.

Ad emailen på ekstraktens side 434 kom han med opfordringen til at købe
bøgerne, fordi instituttet anlagde retssag. Han tænkte, at bøgerne måske ville
blive destrueret, og så var det bedre, at de blev solgt.

Han ved ikke, hvor mange bøger der er tilbage, men der er solgt mange. Ho-
vedværket blev trykt i 500 sæt, og de er ikke helt udsolgt. Med alle bøgerne
sammenlagt er der nok solgt 11-12.000. De bliver solgt billigere end institut-
tets bøger, der er alt for dyre, selv om instituttet heller ikke tjener på dem. I
det seneste regnskab, han så, havde de haft et underskud på over 100.000 kr.
Det er svært at sige, hvad omsætningen var. Et gæt vil være omkring et par
hundrede tusind.

Han har også solgt CD’er med foredrag. I 2005 opdagede de, at man kunne
købe Ole Therkelsens foredrag. Han ønskede at videregive Martinus' egne
foredrag. Der var over 200, der var optaget. Da instituttet ikke ville udgive
disse, måtte de gøre det. Han sagde til Willem, at de ville gøre det, og Wil-
lem protesterede ikke. Det var en CD med 50 foredrag for en 50’er. Det sva-
rede nogenlunde til kostpris. De fleste blev givet væk.

Værkerne er absolut hellige. Martinus sagde selv, at det var guds ord, der di-
rekte inkarnerede gennem ham. Det er afslutningen på Bibelen.

Han ejer ikke hjemmesiden www.det-tredie-testamente.dk. Den er ejet af
nogle svenskere. Det er korrekt, at hans navn og adresse står på siden, men
der er også nævnt mange andre. De hjælper hinanden. I stedet for at alle skal
lave en hjemmeside, er der lavet en fælles. Han har intet med siden at gøre.
Den svenske fond er lavet i 1999. Han er ikke medlem af den og har ikke no-
get med den at gøre. De arbejder ikke sammen om hjemmesiden. De danske
tekster, der omhandler, hvad der sker i Brøndbyøster, er nok forfattet af ham.
Der sidder en webmaster i Sverige, som han sender tingene til. Det kan godt
være ham, der har skrevet teksten på ekstraktens side 448, og det er også
ham eller andre hos dem, der har skrevet teksten på side 449. De er en grup-

22



Side 21/58

STD061482-S01-ST01-K999-T2-L01-M00-\R132

pe på omkring 100 mennesker, da han ikke laver det hele selv.

Livets Skole indgår som en afdeling under fonden Det Tredie Testamente.
Det er derfor fonden, der retteligt skal være sagsøgt og ikke skolen.

Willem Johannes Kuijper har forklaret bl.a., at han er formand for rådet.
Martinus indsatte ham i rådet, dengang bestyrelsen, i 1980. Han var først be-
styrer af kursuscentret og kom herefter tilbage til instituttets administration,
som han arbejdede med indtil 2009. Han er nu pensionist, men sidder stadig i
rådet.

Instituttets fundats ser nogenlunde ud, som den gjorde i 1980erne. Bestyrel-
sen og Martinus havde mange møder om fundatsen. I den oprindelige stod
også, at den var godkendt af Martinus. Det følger af § 3, stk. 2, at instituttet
skal bevare Martinus' samlede værker uændret. I næste led står, at der skal
ske publicering i betryggende form. I den gamle forklaring til fundatsen fra
1982 står, at det betyder, at der ikke må ændres i indholdet. Det var det, som
den daværende bestyrelse og Martinus var kommet frem til. Martinus var til-
bøjelig til at skrive lange sætninger, som var svære at oversætte. De spurgte
ham derfor, om det var et problem at dele en sætning i to eller tre dele. Det
var det ikke, sagde Martinus, men de måtte ikke ændre indholdet. Det er det-
te, der præger instituttets holdning. De kan ikke ændre indholdet, men godt
formen. Ellers kunne man heller ikke oversætte.

Ved at ”gøre tilgængelige” forstår han publicere mv., som der også står.
”Disse” betyder de samlede værker. ”Bevare uændret” betyder ikke, at der
skal publiceres uændret. Værkerne skal bevares uændret og udgives i betryg-
gende form. Han mener dog også, at det er instituttets opgave at udgive i u-
ændret form, hvis der er behov for det. Det følger også af referatet på ek-
straktens side 134. Værkerne kan udgives i ændret form, men ikke med æn-
dringer i indholdet. Det er korrekt, at der ikke står noget om ”indhold” i fun-
datsen, men det bygges på, at der står publicering i betryggende form. Det er
aftalt med Martinus.

Der skete nogle overtrædelser af Martinus' ophavsret i 1979. Det var en tryk-
ker i Norge, der ville hjælpe instituttet, men Martinus mente, det var en over-
trædelse af ophavsretten. Martinus har medunderskrevet brevene på ekstrak-
tens side 108-9. Sådan gjorde han også i andre tilfælde. Han plejede ikke at
underskrive uden at læse.

I januar 1980 vedtog bestyrelsen, at der i alle bøger tydeligt skulle markeres
copyright, også på symbolerne. Det lå Martinus på sinde at håndhæve op-
havsretten. Gavebrevet er et supplement til det testamente, han lavede otte
dage forinden, hvor han efterlod alt til instituttet. Meningen er, at instituttet
skal håndhæve ophavsretten. Ophavsretten er en indtægtskilde for instituttet.

Ad mødet i 2006 kan han ikke huske det ordret, men står inde for indholdet
af referatet på ekstraktens side 134. Baggrunden for mødet var en diskussion
af, hvordan man skulle håndtere rettelser for at få en ”basisudgave”. Søren
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kom senere frem til, at han syntes, det skulle være førsteudgaven. I 2006 var
værkerne ikke scannet igennem, så de kendte på daværende tidspunkt ikke
omfanget af fejl og rettelser i værkerne.

I 2003 lagde nogle svenskere værket ud elektronisk. De havde da i instituttet
besluttet, at søgefunktionen i Livets Bog og de øvrige værker skulle være til-
gængelig. I 2007 skrev de, at overvejelser om Det Tredje Testamente på net-
tet var aktualiseret af, at værket fandtes på svensk. De var bange for, at de
reelt ville miste ophavsretten, hvis værket blev lagt frit på nettet, og var der-
for restriktive. De ville derimod gerne færdiggøre søgefunktionen. På det
tidspunkt var rettighederne hos Borgens forlag. Hvis instituttet, inden de fik
rettighederne tilbage pr. 1. januar 2009, havde villet udgive værket på nettet,
måtte de have spurgt Borgens forlag om lov.

Der var ikke efterspørgsel på førsteudgaven af Livets Bog, inden den blev
udgivet af de sagsøgte. De havde hele tiden antikvariske eksemplarer på in-
stituttet og har aldrig haft udsolgt. De var selvfølgelig i forskellig stand.
Nogle kunne være lidt nussede og med streger, og andre var fine. Siden
2009, hvor han holdt op, var han ikke rigtig involveret i henvendelser, men
har ikke hørt om nogen kø for at få førsteudgaven.

Det var vistnok omkring 2009, at han blev bekendt med, at nogle ønskede
førsteudgaven af Livets Bog tilgængelig. Han var ikke abonnent på Den ny
verdensimpuls. De havde bladet på instituttet, men han kan ikke huske, om
han læste dette. Han har formentlig været involveret i instituttets svar. Som
der står, stilede de mod at gøre de trykte førsteudgaver tilgængelige. Det var
principielt en god ide, men der måtte også ske en behovsvurdering. Hans
vurdering er, at der ikke var et stort behov på dette tidspunkt.

Han ved ikke, hvorfor de sagsøgte gjorde, som de gjorde. De ville vel gøre
det bedre. De overtog derved instituttets rolle. Han ved ikke, hvad deres mål
var. Der var forud for de sagsøgtes udgivelse ingen opfordringer til, at insti-
tuttet selv skulle udgive. Det var først efterfølgende.

Han kendte selv Martinus, der ikke selv anså førsteudgaven som særlig. Når
der i fundatsen står ”som de foreligger fra hans side”, må det være på det
tidspunkt, hvor Martinus døde. Martinus godkendte alle udgaver indtil da.
Man registrerede ikke dengang hver eneste rettelse. Det var heller ikke mu-
ligt at læse så grundig en korrektur.

Ad rettelserne på ekstraktens side 549 om D-E-F-mennesker, der blev rettet
til D-E-G-mennesker og senere rettet retur, kan han ikke huske det konkrete
tilfælde, men der kan selvfølgelig være sket fejl. Det var ikke sket med deres
gode vilje.

Martinus var positiv over for ny retskrivning og begyndte selv at bruge den-
ne i breve. I 1963 skrev han også Det evige verdensbillede, som er et supple-
ment til Livets Bog, med ny retskrivning.
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Det er fint at have forskellige meninger, men der er overreageret i denne sag.
I nogle menneskers øjne er instituttet nu sværtet til. Det har en økonomisk
effekt, hvis de sagsøgte sælger bøger i stedet for instituttet. De sagsøgte har
heller ikke samme omkostninger til at opretholde instituttet. Der er tale om
unfair konkurrence. De sagsøgte har solgt en række eksemplarer, fordi de
piskede en stemning op. Nogle tror nu på, at instituttet har ændret i værker-
ne.

Hvis de havde fået en ansøgning om, hvorvidt de ville stille førsteudgaven af
Livets Bog til rådighed på nettet, som det sker i dag, ville de have overvejet
det. Han ville selv have været positiv.

Det er korrekt, at Søren indscannede originalmanuskripterne på instituttet.
Han har aldrig hørt fra Søren, at han gav en CD til Jan Langekær.

Forløbet omkring Thorell-manuskriptet var sådan, at Martinus skrev ma-
nuskriptet og derefter gav det til Thorell til korrektur. Thorell lavede så man-
ge rettelser, at Martinus, der da var 88 og ikke så så godt, ikke kunne hånd-
tere det. Thorell klistrede så strimler over og skrev på maskine henover og
gav det retur til Martinus. Martinus kunne se, at han ikke kunne bruge det,
da der var mange rettelser. Han ville så have sit originalmanuskript tilbage.
Det fik han også.

”Thorell-kopien” har instituttet fået retur. Det er den, hvor Thorell har skre-
vet i hånden samt sat strimler over og maskinskrevet. Thorell har siden
renskrevet dette på sin egen maskine. Det er det, der hedder Thorell-manusk-
riptet. Det har instituttet også fået tilbage. Kurt Christiansen fik nogle papirer
fra Thorell, men det var en redigeret version. Thorell har selv arbejdet videre
med manuskriptet. Kurt har udgivet det som originalmanuskriptet, men det
er det ikke, for et sådant var der ikke, da instituttet udleverede materialet til
Kurt. Man kan også se det på skrifttyperne, fordi dette manuskript er skrevet
med Thorells typer, der er de samme som i Thorells dagbog.

Martinus anså ikke sine tekster som hellige i almindelig forstand. Teksterne
er ikke noget særligt, før folk generelt har anerkendt dem som sådan, men de
har en særlig karakter. Martinus’ tanker er ikke en religion. Martinus har en
logisk tilgang i modsætning til tro. De er ikke et trossamfund.

Han mener personligt, at værkerne er åndsvidenskab. De har en høj stjerne
hos ham. Han kan ikke vurdere, om det er en fortsættelse af Bibelen. Titlen
er Det Tredje Testamente, fordi der var to forudgående, det gamle og det
nye, men disse er ikke skrevet af Martinus. Han kan ikke forholde sig til Sø-
rens udsagn om, at teksten som sådan er hellig. Hvis der ikke kan ændres,
kan der ikke oversættes. Rettelserne, der er foretaget, ses heller ikke at give
indflydelse på oversættelserne.

Henrik Hedegaard har forklaret blandt andet, at han arbejder på instituttet og
siden 1980 har været frivillig der. Han har siddet i rådet fra 1999 til 2006 og
sidder i dag i sproggruppen, der planlægger og forbereder genudgivelser.
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Han har siddet i gruppen siden starten og har endnu længere arbejdet med
retningslinjer for genudgivelser.

Sproggruppen sammenligner originalmanuskripterne med bøgerne og korri-
gerer sættefejl. Det er et centralt led i hans arbejde at kortlægge alle rettelser
mellem alle udgaverne. De har fundet en del sættefejl. Nogle fejl blev rettet
tidligt, andre blev dengang overset. Dengang var der ikke samme overblik,
fordi man kun kunne gøre det manuelt og ikke havde en søgefunktion.

Ledetråden ved genudgivelserne er at bevare værkerne uændret og at rette u-
vedkommende småfejl, hvilket Martinus også selv var indstillet på. Allerede i
Livets Bog-udgaven før den seneste blev der opdateret retskrivning, dvs.
navneord skrevet med småt osv. De er meget forsigtige med rettelser og ret-
ter meget få ting, f.eks. trykfejl og oplagte fejl som ”komisk bevidsthed”.

Retningslinjerne på ekstraktens side 534 er fra 2013, men konceptet har væ-
ret gældende i årevis. De skrev denne kortere udgave i 2011, da de syntes,
det skulle være klarere i forbindelse med, at værket kom på nettet. Retnings-
linjerne kom på nettet i samme forbindelse. Det overordnede sigte har hele ti-
den været det samme. Siden først i 1990erne var det nedfældet som et internt
arbejdsdokument. Bilagsdelen har bevaret sin form. Historisk har der været
rettet mere end efter disse retningslinjer. Særligt i 1980erne blev der rettet
bl.a. kommafejl, herunder nogle, som de senere har rettet tilbage, fordi der
ikke var grund til at rette. Det var ikke forkerte rettelser, men de var unød-
vendige. Den seneste udgave er tættere på originalmanuskriptet end de tidli-
gere udgaver. Der var eksempler på, at hele linjer var faldet ud i satsen. Det
blev først opdaget ved den systematiske sammenligning af manuskriptet og
bogudgaverne. Hvis der er enighed i sproggruppen og i rådet, rettes tek-sten
tilbage til manuskriptets ordlyd.

Rettelserne dokumenteres i udførlige rettelseslister som på ekstraktens side
305. I bind I var der 114 rettelser, heraf 86 sættefejl. For de andre bind er det
i nogenlunde samme størrelsesorden. Ny retskrivning tæller ikke som en ret-
telse. Bilaget på side 536 viser generelle retskrivningsændringer. Stavemåden
”mineralier” er ændret til ”mineraler”. Han mener ikke, der er forskel på de
to ord.

Genudgivelse er fortløbende proces, der gentages alt efter, hvornår der er
udsolgt. Så benytter man samtidig lejligheden til at rette de fejl, der måtte
være. Bisættelse genudgives også. Den vil være en af de næste. Han er ikke
selv ekspert i udgaverne af Bisættelse, men ved, at der er lavet rettelser i
1989-udgaven, som de ikke ville rette i dag. Det vil de nærstudere, når de
kommer til det. Ved den seneste udgave af Livets Bog er der foretaget en
endnu grundigere gennemgang end ellers. Det er også fremadrettet tanken at
lave løbende genudgivelser. Denne gang har man dog gjort et ekstraordinært
stort forarbejde.

Han deltog i mødet i 2006. Han husker, at man drøftede behovet for, om
man skulle gå retur til førsteudgaven, fordi det skulle være mere oprindeligt.
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Dette synspunkt delte instituttet aldrig. De drøftede, om nogen var interesse-
ret i førsteudgaven. De ville gerne se, om der skulle opstå et sådant behov og
i så fald se på genoptryk. De drøftede også en elektronisk udgave. I 2006
havde de scannet nogle udgaver ind, så det var en mulighed at udgive dem
elektronisk.

Han mener, at sætningen i fundatsen om at bevare værkerne uændret indebæ-
rer, at værkerne ikke må ændres indholdsmæssigt. Det betyder ikke, at der
ikke må ændres sættefejl eller kommaer. Martinus demonstrerede selv, at han
ønskede at følge den nye retskrivning i værkerne. Bisættelse og Det evige
verdensbillede udgav Martinus selv i ny retskrivning. I hovedværket Livets
Bog var Martinus startet i gammel retskrivning og gjorde det derfor færdigt
sådan. Han mener, det var konsekvent, at Martinus skrev i ny retskrivning,
bortset fra at han fuldendte hovedværket i gammel retskrivning. Der er for-
skel på form og indhold. De bevarer værkerne uændret derved, at de ikke
ændrer indholdet. Det bygger han på, at det står i bestyrelsesreferatet på eks-
traktens side 106, at Martinus sagde, at fejl i bøgerne i forhold til originalma-
nuskripterne må rettes.

Det er sproggruppen og derefter rådet, der vurderer, om der er tale om fejl.
De har ikke samme indsigt, som Martinus havde. De kan godt begå fejl, men
i så fald korrigeres de, og alt dokumenteres i rettelseslisterne. Helt fra første
færd, også på Martinus' tid, er der udgivet bøger med fejl.

Det er svært at tage stilling til, om værket er helligt. I så fald er det indholdet
af det. Form og indhold hænger selvfølgelig sammen, men der er dokumenta-
tion for, at Martinus også selv rettede fejl. Der er tale om åndeligt indhold.
Han er enig i, at der er tale om en fortsættelse til Bibelen.

Ole Therkelsen har forklaret bl.a., at han har været frivillig på instituttet i ca.
30 år og er foredragsholder og kursusleder. Han sad i rådet fra 1998 til 2004.

Martinus havde som mål at gøre mennesker bevidste om, hvordan livet fun-
gerer. Han skrev analyser og argumenter, som man selv kan prøve af. Der er
ikke tale om, at man skal tro på Martinus. Det er ikke en religion. De er hel-
ler ikke registreret som trossamfund. I Livets Bog, bind I, skrev Martinus, at
det ikke var en religion, og det har han gentaget flere gange. Der er tale om
åndsvidenskab. Martinus ville videnskabeliggøre kristendommen, men det er
ikke det primære i hans værk. Ifølge ordbogen danner et helligt skrift grund-
lag for en religion. Det, der normalt forbindes med en religion, er der ikke ta-
le om her. Martinus' videnskab er ikke anerkendt i andre videnskabelige
kredse. De fysiske naturlove gælder, men det er ikke accepteret, at der er ån-
delige naturlove.

Førsteudgaven af Livets Bog har ingen særlig status. Martinus har gjort det
klart, at manuskripterne er det, der tæller. Det er protokolleret, at der gerne
må rettes tilbage til originalmanuskripterne, hvis der er fejl i bøgerne. Marti-
nus ønskede selv en række rettelser i løbet af sit liv. I dag kan man helt an-
derledes effektivt elektronisk kontrollere, at der er 80 afvigelser fra original-
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manuskriptet i førsteudgaven. Han mener, at den seneste udgave er tættest
på originalen. Førsteudgaven er den, der har flest fejl.

Martinus ønskede, at instituttet havde ansvaret for udgivelserne. Analyser
mv. var frit, men ansvaret for værkerne lå hos instituttet. Med hensyn til op-
havsret var Martinus meget entydig. Han testamenterede alt, han havde, til
instituttet. Endvidere præciserede han kort før sin død, at instituttet fik alle
rettigheder til værkerne.

Martinus lod bestyrelsesmøderne optage på bånd de sidste syv år. Han har
skrevet optagelserne ned og læst dem, og han har på den baggrund en klar
opfattelse af, hvad Martinus ville. Rådet skal bestemme inden for instituttets
rammer. Instituttets aktivitet skulle være så lille som muligt. Det skulle være,
hvad andre ikke kunne lave, herunder ansvaret for at udgive bøger. ”Efter
min bortgang er rådets vilje min vilje”, sagde Martinus. Uautoriserede kopier
falder ikke indenfor, hvad Martinus ønskede.

Trine Möller har forklaret bl.a., at hun har siddet i rådet siden august 2009.
Hun er også med i sproggruppen.

Sproggruppens arbejde er at sammenligne alle udgaverne. Før de fik edb, var
det svært, da der er mange tusind sider. Nu kan man sammenligne alle udgi-
velserne og se, om der er variationer. De diskuterer i gruppen, om der er en
afvigelse, hvad den skyldes, og om der skal rettes.

På ekstraktens side 534 er vist de retningslinjer, de kører efter. Man kan se af
rettelseslisten på side 305 (Livets Bog, bind I), at de fleste ændringer er i
henhold til manuskriptet. Hvis der er tvivl, ser de på originalmanuskriptet.
Det ses af listen, at der i førsteudgaven er ganske mange fejl i forhold til ma-
nuskriptet. Det skyldes bl.a. den gammeldags trykkeproces. Bilaget på side
536 viser de mere generelle rettelser. Retningslinjerne er dateret 2013, men
de har været der hele tiden. Hun startede i gruppen i 2010. Da var der interne
retningslinjer. Da det viste sig, at andre var interesserede i dem, skrev de do-
kumentet, så det også kunne forstås af andre. Der står i realiteten det samme
som før.

Førsteudgaven af Livets Bog har set fra instituttet ikke nogen særlig status.
Martinus har rettet til, efterhånden som han selv udgav bøger. Derfor var der
ingen grund til at lægge en bog ud, der var fyldt med fejl. Dengang var man
også i gang med at lave en ny hjemmeside, og ting tager tid. Da der blev snak
om førsteudgaven, blev den lagt ud. Desuden ligger de seneste udgaver på
nettet. Originalmanuskripterne blev lagt ud i juni 2009, førsteudgaven i okto-
ber 2009. Man kan sige, at man ved at lægge førsteudgaven, som de fire sag-
søgte syntes havde særstatus, på hjemmesiden kom dem i møde samtidig
med, at der er bøger, der er helt up-to-date.

Da de anlagde sagen, fremgik det ikke af hjemmesiden www.det-tredie-testa-
mente.dk, at den skulle være svensk. Det var helt klart, at Jan Langekær stod
som ansvarlig for hjemmesiden. Han var den eneste, der stod på den danske
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hjemmeside som ansvarlig og repræsentant. Han var den eneste gennemgåen-
de figur. Teksten står på dansk. Hun kan se i materialet, at der også står no-
get på svensk og engelsk på hjemmesiden. Hun siger ikke, at Jan står for hele
hjemmesiden, men for den danske del. Fonden Det Tredie Testamente, som
Jan Langekær står for, var nævnt som kontaktadresse. Det samme var Livets
Skole. Man kunne også donere til fonden.

Hun mener, at værkerne udgives uændret, da der ikke rettes i indholdet. Det
er helt naturligt for enhver forfatter at ønske, at stave- og sættefejl rettes.
Martinus har ikke ønsket at bevare disse fejl. Desuden gik Martinus også selv
over til ny retskrivning, f.eks. i symbolbogen. Dog gjorde han hovedværket
færdigt med gammel retskrivning, som han var begyndt på. Det er en helt na-
turlig fortolkning, at ”uændret” handler om indholdet.

Parternes synspunkter

Martinus Institut har i påstandsdokument af  28. oktober 2014 i forhold til
samtlige sagsøgte gjort gældende:

at Det Tredje Testamente, herunder Livets Bog (bind I-VII), Bisættel-
se, Det evige verdensbillede (Bog 1-3), Logik, 28 Småbøger, Marti-
nus' udkast til manuskript til introduktionsbog til Værket, Martinus'
lyd og videooptagede foredrag, Martinus' symboler og artikler og
Martinus' skriftlige svar på diverse spørgsmål, er beskyttet af op-
havsretsloven, jf. § 1.

at Martinus Institut ved gavebrev af 18. juni 1980 har fået overdraget
ophavsretten til samtlige Martinus' beskyttede værker.

at der ikke er indgået aftaler om, at de sagsøgte har ret til at udnytte
instituttets ophavsret.

at hverken artikel 9 eller 10 i Den Europæiske Menneskerettigheds-
konvention berettiger de sagsøgte til at foretage ophavsretskrænkel-
serne. De sagsøgtes handlinger har ikke været nødvendige for at få
adgang til Det Tredje Testamente. Instituttet har ikke ”tilbageholdt
det uændrede kildemateriale”, og handlingerne kan ikke begrundes
ud fra en påstået offentlig interesse. Førsteudgaverne har i øvrigt på
intet tidspunkt – heller ikke i Martinus' levetid – haft nogen særsta-
tus, heller ikke i form af at være ”hellig tekst”. Martinus opfattede
ikke selv sit åndsarbejde som religion. Instituttet har ikke forhindret
de sagsøgtes (eller andres) frie religionsudøvelse.

Særligt i forhold til Åndsvidenskabsforlaget er gjort gældende,

at Åndvidenskabsforlagets fortolkning af instituttets tilkendegivelse –
angående de økonomiske forhold knyttet til ophavsretten – i infor-
mationsbrev fra februar 2009 er forkert og misforstået.
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at Åndsvidenskabsforlagets tilkendegivne forståelse af dansk 
ophavsret er fejlagtig.

at Åndsvidenskabsforlaget har eksemplarfremstillet og tilgængeliggjort
for almenheden via spredning af faksimileudgaver af instituttets op-
havsretsbeskyttede værker Livets Bog (bind I-VII), Bisættel-se, Det
Evige Verdensbillede (bog 1-3), Logik samt 25 småbøger.

at Åndsvidenskabsforlaget derved i strid med ophavsretslovens § 2 har
udnyttet instituttets ophavsret til disse værker og skal ophøre her-
med.

at værket Martinus ufuldendte manuskript til bogen ”Det Tredie Te-
stamente” udgivet af Åndvidenskabsforlaget stort set svarer til Per
Thorells omskrevne udgave af Martinus' udkast til manuskript til in-
troduktionsbog til værket.

at der er tale om en bearbejdelse af Martinus' udkast til manuskript
omfattet af instituttets ophavsret, jf. ophavsretslovens §§ 2 og 4,
stk. 1.

at Åndvidenskabsforlaget fejlagtigt har udlagt Martinus ufuldendte
manuskript til bogen ”Det Tredie Testamente” som værende Marti-
nus' eget manuskript og eget værk.

at Åndvidenskabsforlaget dermed i strid med ophavsretslovens §§ 2 og
3, stk. 2, har udnyttet Martinus' udkast til manuskript til introdukti-
onsbog til værket ved at udgive og tilgængeliggøre Martinus' udkast
til manuskript via spredning i en omarbejdet udgave (sva-rende til
Per Thorells omskrevne udgave af Martinus' udkast til manuskript)
under titlen Martinus ufuldendte manuskript til bogen ”Det Tredje
Testamente” og skal ophøre med uberettiget at udnytte disse vær-
ker.

Særligt i forhold til Kosmologisk Information er gjort gældende,

at Kosmologisk Information via salg i Bogbiksen af ulovlige kopier af
Livets Bog (bind I-VII), Bisættelse, Det Evige Verdensbillede (bog
1-3), Logik, 25 småbøger og det ændrede manuskript til Det Tredje
Testamente (Martinus ufuldendte manuskript til bogen ”Det Tredie
Testamente” af Kurt Christiansen) handler i strid med ophavsretslo-
vens § 2 og skal ophøre med uberettiget at udnytte disse værker.

Særligt i forhold til www.martinus-webcenter.dk er gjort gældende,

at www.martinus-webcenter.dk ved at uploade Åndsvidenskabsforla-
gets ulovlige kopier af Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdens-
billede (bog 1-3), Logik, Bisættelse, 28 småbøger, båndede optagel-
ser af Martinus' foredrag, Martinus' besvarelser af diverse spørgs-
mål samt Martinus' symboler og artikler (”Værkerne (3)”) til bru-
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gernes vederlagsfrie download handler i strid med ophavsretslovens
§ 2, herunder § 2, stk. 4, i relation til offentlig fremførelse.

at www.martinus-webcenter.dk ved på sin hjemmeside (http:/
/martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html) at henvise til Kosmo-
logisk Informations salg af fysiske eksemplarer af scannede kopier
af Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (bog 1-3), Lo-
gik, Bisættelse og småbøgerne medvirker til at udnytte instituttets
ophavsretligt beskyttede værker i strid med ophavsretslovens § 2 og
skal ophøre hermed.

at www.martinus-webcenter.dk ved på sin hjemmeside (http:/
/martinus-webcenter.dk/martinus-foredrag.html) at indsætte link til
DTTs ulovligt uploadede lydfiler med 77 af Martinus' foredrag har
medvirket til at udnytte instituttets ophavsretligt beskyttede værker i
strid med ophavsretslovens § 2, jf. § 4, stk. 2.

at www.martinus-webcenter.dk skal ophøre med uberettiget at udnytte
Værkerne (3) og i den forbindelse fjerne de nævnte værker uploadet
på internettet via dette link: http://martinus-webcenter.dk/martinus-
boger.html.

at www.martinus-webcenter.dk skal ophøre med uberettiget at med-
virke til at udnytte Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbille-
de, Logik, Bisættelse og småbøgerne i strid med ophavsretslovens §
2 og i den forbindelse fjerne henvisningen til Kosmologisk Informa-
tions salg af fysiske eksemplarer af faksimileudgaver af ovennævnte
værker.

at www.martinus-webcenter.dk skal ophøre med uberettiget at med-
virke til at udnytte de 77 lydfiler med Martinus' foredrag i strid med
ophavsretslovens § 2, jf. § 2, stk. 4, og i den forbindelse fjerne lin-
ket til DTTs hjemmeside, hvorfra DTT tilbyder gratis download af
77 lydfiler med Martinus' foredrag.

Særligt i forhold til DTT og Livets Skole er gjort gældende,

at  DTT og Livets Skoles opfattelse af, at det alene er Åndsvidenskabs-
forlaget som eksemplarfremstiller og udgiver de ulovlige kopier af
Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (Bog 1-3),
Logik, Bisættelse, samt 25 småbøger (”Værkerne (4)”), der kan gø-
res ansvarlig for krænkelse af instituttets ophavsret, er fejlagtig.

at DTT og Livets Skoles salg af disse værker samt Martinus' foredrag i
mp3-format udgivet på CD i forbindelse med f.eks. kursusaktiviteter
på Livets Skole og udstillinger på messer er i strid med ophavsrets-
lovens § 2.

at DTT ved at uploade 77 lydfiler med Martinus' foredrag til brugernes
vederlagsfrie download handler i strid med ophavsretslovens § 2,
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herunder § 2, stk. 4, i relation til offentlig fremførelse.

at DTT og Livets Skole ved at eksemplarfremstille og udgive 13 små-
bøger handler i strid med ophavsretslovens § 2.

at DTT ved på sin hjemmeside (www.det-tredie-testamente.dk) at hen-
vise til ulovlige kopier af Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Ver-
densbillede (Bog 1-3), Logik, Bisættelse, 28 småbøger, Martinus’
foredrag, Martinus' svar på diverse spørgsmål samt Martinus’ sym-
boler og artikler uploadet på internettet via følgende link: http:/
/martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html medvirker til uberetti-
get at udnytte instituttets ophavsretligt beskyttede værker i strid
med ophavsretslovens § 2, herunder § 2, stk. 4, om offentlig fremfø-
relse.

at DTT og Livets Skole skal ophøre med at udnytte Værkerne (4),
herunder 13 småbøger, i strid med ophavsretslovens § 2.

at DTT og Livets Skole skal ophøre med uberettiget at medvirke til at
udnytte Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (Bog 1-
3), Logik, Bisættelse, 25 småbøger samt Martinus' symboler og ar-
tikler uploadet på internettet via følgende link: http://martinus-web-
center.dk/martinus-boger.html i strid med ophavsretslovens § 2, stk.
4, om offentlig fremførelse og i den forbindelse fjerne henvisninger
til http://martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html på forsiden af
www.det-tredie-testamente.dk.

at DTT skal ophøre med uberettiget at udnytte Martinus' 77 lydopta-
gede foredrag i strid med ophavsretslovens § 2, jf. § 2, stk. 4, og i
den forbindelse fjerne de nævnte værker uploadet på internettet via
dette link: http://det-tredie-testamente.dk/forfatteren/foredrag.

De sagsøgte har i påstandsdokument af 28. oktober 2014 gjort gældende, at
de sagsøgtes handlinger ikke udgør en krænkelse af Martinus Instituts op-
havsrettigheder, idet:

Det er fast antaget, at hensynene til religions- og ytringsfrihed i Den Europæ-
iske Menneskerettighedskonventions artikel 9 og 10 kan medføre, at en
konkret handling ikke udgør en ophavsretlig krænkelse på trods af, at hand-
lingen ikke omfattes af de lovbestemte undtagelser til den ophavsretlige ene-
ret.

De betingelser, der i henhold til lovbestemmelser, praksis og litteratur gælder
for, at de sagsøgtes handlinger kan retfærdiggøres i henhold til menneskeret-
tighedskonventionens artikel 9 og 10 er opfyldt i denne sag.

Det kan udledes af praksis og den juridiske litteratur, at der i en sag, hvor
brud på ophavsretten muligvis kan retfærdiggøres ud fra hensyn til ytrings-
og informationsfrihed skal foretages en afvejning af hensynet til den ophavs-
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retlige beskyttelse og ytrings- og informationshensynet i konventionens arti-
kel 10.

Det er fastslået i praksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
(EMD) i sagen Ashby Donald m.fl. mod Frankrig og den svenske Højeste-
rets dom i sag nr. 1998.125 samt i den juridiske litteratur, at en ophavsretlig
relevant handling kan forsvares med henvisning til artikel 10, selv om hand-
lingen ikke falder ind under en i loven defineret undtagelse til den ophavsret-
lige eneret.

EMD anfører i Ashby Donald m.fl. mod Frankrig, at begrænsninger i yt-
rings- og informationsfriheden alene kan forsvares i henhold til konventionen,
såfremt begrænsningen udspringer af lov, følger et legitimt formål samt er
nødvendig i et demokratisk samfund.

Den af instituttet påberåbte eneret forfølger ikke et legitimt behov, der er
nødvendigt i et demokratisk samfund.

Konventionens artikel 9 beskytter retten til at udøve sin religion. Ved religi-
onsudøvelse skal forstås retten til gudstjeneste, undervisning (forkyndelse),
andagt (bøn) og overholdelse af religiøse skikke, jf. artiklens ordlyd.

En ophavsretlig relevant handling kan forsvares med henvisning til artikel 9,
selv om handlingen ikke falder ind under en i loven defineret undtagelse til
den ophavsretlige eneret. Retten skal foretage en afvejning af hensynet til den
ophavsretlige beskyttelse og retten til at udøve sin religion.

I sagen Kuznetsov m.fl. mod Rusland bekræfter EMD, at artikel 9 indebærer
et hensyn til at kunne studere og diskutere religiøse tekster. At studere og
diskutere religiøse tekster forudsætter i sagens natur, at man har reel adgang
til disse tekster.

Instituttet har kun – efter sagsøgte påbegyndte udgivelsen –  gjort værket til-
gængeligt på sin hjemmeside. Værket er over 2000 sider langt, og man har på
instituttets hjemmeside alene adgang til at klikke sig igennem værket side for
side. Dette gør det umuligt at få et overblik over værkets bind, ligesom det
ikke er muligt at medbringe værket steder, hvor der ikke er adgang til inter-
nettet. Det er heller ikke muligt at udskrive værket fra hjemmesiden.

Den måde, hvorpå værket præsenteres på instituttets hjemmeside, gør det u-
muligt reelt at studere og i øvrigt anvende teksterne på en konstruktiv måde.
Det er utvivlsomt ikke tilstrækkeligt i relation til tilgængelighed.

Instituttets tilgængeliggørelse af det originale manuskript skete 7 måneder ef-
ter, sagsøgte påbegyndte offentliggørelsen, og 14 måneder efter offentliggø-
relsen af førsteudgaven af værket. Det fremgår af bilag P.

Instituttets tilgængeliggørelse af det uændrede kildemateriale på hjemmesiden
i en utilstrækkelig form må alene anses som en anerkendelse af, at man har
fundet dette nødvendigt, og at der var en reel og legitim interesse i at have
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adgang til at kunne forske og studere det uændrede kildemateriale.

Ved ikke at gøre det uændrede kildemateriale tilgængeligt, forhindrer insti-
tuttet i realiteten andre i at få adgang til at læse og studere religiøse tekster,
hvilket er af afgørende betydning for udøvelsen af deres religion.

EMD udtaler i Ashby Donald m.fl. mod Frankrig, at handlingen skal være 1)
i offentlighedens interesse, 2) nødvendig og 3) ikke være af kommerciel ka-
rakter, førend ophavsretlige enerettigheder kan tilsidesættes i henhold til arti-
kel 9. Samme betingelser må anses for at være gældende vedrørende artikel
10.

Det har enorm betydning for den store personkreds, der studerer Martinus'
værk og lever efter Martinus' verdensopfattelse, at der er adgang til det origi-
nale kildemateriale.

Instituttet har kategorisk nægtet at udgive værket i den originale uændrede
version på trods af adskillige opfordringer hertil fra en række personer, der
lever efter Martinus' verdensopfattelse.

De sagsøgtes handlinger er derfor i offentlighedens interesse, idet offentlig-
heden og herunder det store antal personer, der lever efter Martinus' ver-
densopfattelse, af instituttet nægtes adgang til de originale værk.

Instituttet begrunder den manglende udgivelse med, at man har udgivet revi-
derede udgaver af værket, der blot kan erstatte førsteudgaverne.

Værket er helligt, hvilket er bekræftet både af Martinus selv og qua beskri-
velsen af værket som “Det Tredie Testamente”.

Kendetegnet ved hellige tekster er, at deres værdi er mere end blot de bud-
skaber og den mening, som teksterne indeholder. Det er selve teksten, der er
hellig. Hellige tekster må anses for særligt følsomme over for ændringer.

En revideret udgave af en hellig tekst kan aldrig erstatte en hellig tekst. Den
kan alene tjene som en indføring i den hellige teksts indhold, men ikke som
en erstatning.

Dette understøttes af, at det alene er Martinus, der har den fulde indsigt i
teksterne. Dette er der enighed om mellem parterne. Enhver ændring af
teksterne vil være udtryk for en subjektiv forståelse af teksterne, der ikke er
udtryk for Martinus' indsigt, og som ikke er på niveau med Martinus' indsigt.

Da Martinus selv skriver, at læseren ikke er stand til at forstå den fulde sand-
hed, må der uundgåeligt gå indhold og forståelse tabt, som de personer, der
har udført revisionen ikke har haft for værket. Det er erkendt af instituttet, at
disse personer ikke har Martinus' indsigt.

Der er foretaget mere end 240.000 rettelser den reviderede udgave af vær-
ket, hvoraf mange af disse rettelser ikke kan tilbagespores i rettelisterne. Et
så stort antal rettelser indebærer, at værket i sin reviderede form ikke længe-
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re er Martinus' ord, men en fortolkning af værket, der giver sig ud for at væ-
re kildemateriale. De reviderede udgaver er til tider så mangelfulde, at insti-
tuttet selv har fundet, at en nyere revideret udgave af værket ikke kunne tje-
ne som forlæg for oversættelse.

Alene at have adgang til de reviderede udgaver af værket giver derfor et util-
strækkeligt grundlag for at studere og forske værket.

Instituttets udgivelse af reviderede udgaver af værket kan derfor ikke be-
grunde, at de sagsøgte ikke skulle nyde beskyttelse efter artikel 9 og 10, da
de reviderede udgaver aldrig vil kunne erstatte førsteudgaverne indeholdende
Martinus' egen tekst.

De sagsøgte har derfor udgivet værket, da det var eneste mulighed for at gi-
ve offentligheden og dermed også de mange personer, der lever efter Marti-
nus' verdensopfattelse, adgang til det originale værk. Sagsøgtes handlinger
var derfor nødvendige for, at der var reel adgang til det værk, som af en stor
kreds af personer betragtes som helligt i sin uændrede form.

Derudover er sagsøgtes handlinger kendetegnet ved, at de ikke er drevet af
kommercielle eller økonomiske hensyn, og de sagsøgte har ingen fortjeneste
haft ved deres handlinger. Det har alene været ønsket om at kunne udøve sin
religion.

Det følger af betænkningen til 1995-ophavsretsloven, at ophavsretten har til
formål at sikre kunstnere et vederlag, der tilskynder kreative kræfter til ny
produktion og ny udbredelse af værker, og at dette værn ikke skal være så
stærkt, at det vanskeliggør eller umuliggør enhver disposition fra anden side
over én gang skabte og udbredte værker.

Instituttet har arvet rettighederne til Martinus' værker, og den ophavsretlige
beskyttelse skal derfor ikke i denne sag fungere som incitament til at skabe
nye værker. Det er alene en beskyttelse af den økonomiske værdi af rettighe-
derne og en beskyttelse af Martinus' og værkernes integritet, som er reelle
beskyttelseshensyn, der kan påberåbes af Instituttet.

Instituttet har på intet tidspunkt tilkendegivet, at man af økonomiske årsager
ikke ønskede at udgive værket, eller at man fandt det i strid med Martinus'
ønske at udgive værket. Instituttet er derfor ikke fremkommet med en be-
skyttelsesværdig begrundelse for, hvorfor hensynet til ophavsretsbeskyttelsen
måtte tillade en indskrænkning af de sagsøgtes rettigheder efter artikel 9 og
10.

I den svenske højesteretsdom, 1998.125, udgav et svensk forlag bogen
”Mein Kampf” på det svenske marked uden at have rettighedshaverens tilla-
delse med den begrundelse, at bogen var uopdrivelig Sverige. Her var det af
afgørende betydning for, at forlaget ifaldt ansvar efter ophavsretsloven, at
bogen faktisk var tilgængelig i andre lande. Derudover havde forlaget et øko-
nomisk incitament til at udgive bogen.
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Nærværende sag er afgørende forskellig fra den svenske højesteretsdom, da
der slet ikke har været mulighed for at opdrive værket ud over nogle få an-
tikvariske eksemplarer, hverken i Danmark eller i udlandet – bl.a. for de
mange deltagere i studiekredse.

Afvejningen af hensynene til konventionens artikel 9 og 10 over for ophavs-
retten er således i denne sag i realiteten en afvejning af sagsøgtes og mange
andres adgang til at kunne studere værker, der er essentielle for udøvelsen af
deres religion, og instituttets ophavsret til værker, som det er instituttets er-
klærede hovedformål at mangfoldiggøre og udgive.

Instituttet er ikke fremkommet med en reel og beskyttelsesværdig begrun-
delse for, hvorfor man nægter at udgive den uændrede udgave af værket.
Ved ikke at udgive det uændrede kildemateriale, men kun udgive reviderede
udgaver af værket, benytter instituttet dermed ophavsretten til at gennem-
trumfe sin egen fortolkning af værket til skade for de personer, der fortolker
værket anderledes, og – endnu vigtigere – instituttet fjerner emner i værket,
der er genstand for diskussion blandt dem, der studerer og debatterer Marti-
nus' værker.

Ved afvejningen af hensynet til artikel 9 og 10 og instituttets beskyttelse efter
ophavsretsloven, ville det derfor også af denne grund være uproportionalt,
hvis sagsøgte skulle anses for at have krænket instituttets ophavsrettigheder.
Instituttets (mis)brug af ophavsretten ligger uden for ethvert beskyttelseshen-
syn.

Det ufuldendte manuskript udgør ligesom Martinus' øvrige værker en hellig
tekst for de personer, der lever efter åndsvidenskaben.

Instituttet har som erklæret opgave at udbrede Martinus' værker, herunder
det såkaldte ”Ufuldendte manuskript”.

Da Instituttet ikke har ønsket at udgive dette manuskript, har Åndsviden-
skabsforlaget af samme grunde som udgivelsen af de øvrige udgivelser, været
nødsaget til at udgive dette manuskript, således at interesserede kunne stude-
re også dette hellige værk.

Instituttet har ikke anført legitime hensyn til, hvorfor det måtte være beretti-
get til at afholde religiøse mennesker fra at få adgang til deres hellige tekster.

Særligt i relation til www.martinus-webcenter.dk er gjort gældende, at til-
gængeliggørelsen af Martinus’ foredrag ikke udgør en krænkelse af Institut-
tets ophavsret. Foredragene er ikke ophavsretligt beskyttede, og selv, hvis
dette skulle være tilfældet, har Martinus med undtagelse af fire specifikke be-
givenheder selv givet tilladelse til, at hans foredrag kunne optages og anven-
des frit.

Det var nødvendigt for specifikt disse fire taler at understrege, at de ikke
måtte optages, fordi alle andre taler netop gerne måtte optages. Med undta-
gelse af de fire begivenheder var det frit for enhver at optage foredragene, og
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der var ingen begrænsning for, hvorledes optagelserne kunne anvendes.

Optagelserne er ikke foretaget af ansatte på instituttet og kan på ingen måde
siges at tilhøre dette.

Særligt i relation til DTT og Livets Skole er det gjort gældende, at hjemmesi-
den www.det-tredie-testamente.dk hverken tilhører DTT eller Livets Skole,
hvilket fremgår af udskrift fra DK Hostmaster, som viser, hvem der er inde-
haver af domænenavnet.

Hjemmesiden indeholder undersider, der varierer alt efter, hvilket sprog man
vælger. Går man ind på en af de andre undersider, henvises man til den
svenske fond.

Hverken DTT eller Livets Skole har derfor kontrol over, hvilket indhold der
findes på siden. Hverken DTT eller Livets Skole kan derfor holdes ansvarlige
for indhold på hjemmesiden.

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges indledningsvis til grund, at Martinus ved gavebrev af 18. juni
1980 overdrog samtlige rettigheder over sine værker til Martinus Institut.
Det er herefter Martinus Institut, der forvalter rettighederne til værkerne.

Det er ubestridt mellem parterne, at de sagsøgte har udgivet, henholdsvis
medvirket til at udgive, og/eller tilgængeliggjort værket Det Tredje Testa-
mente som beskrevet i påstandene, dog således at det bestrides, at DTT, Li-
vets Skole eller Jan Langekær personligt er ansvarlige for indhold på hjem-
mesiden www.det-tredie-testamente.dk.

Når bortses fra lydfilerne med en række af Martinus' foredrag, har de sagsøg-
te som begrundelse for, at ophavsretten ikke er krænket, alene gjort gælden-
de, at de sagsøgtes eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af Martinus'
værk er berettiget i medfør af Den Europæiske Menneskerettighedskonventi-
ons artikel 9 og 10.

For så vidt angår hjemmesiden www.det-tredie-testamente.dk finder retten,
uanset at hjemmesiden ses registreret til ”Stiftelsen Tredje Testamentet” med
adresse i Sverige, at DTT og Livets Skole må anses reelt at være ansvarlige
for det danske indhold på hjemmesiden. Retten har herved lagt vægt på, at
DTT fremstår som medunderskriver på hjemmesidens forside, jf. bilag 44, at
Jan Langekær selv har forklaret at have skrevet eller medvirket til at skrive
de danske tekster på hjemmesiden, og at der gennemgående henvises til
DTT, Livets Skole og Jan Langekær som kontaktpunkter.

Med hensyn til lydfilerne med foredragene lægges efter bevisførelsen til
grund, at der er tale om foredrag holdt af Martinus selv, og at foredragene
indeholder Martinus' tanker udtrykt mundtligt og i forenklet form. Det findes
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på den baggrund godtgjort, at der er tale om en litterær fremstilling udtrykt i
tale, der er omfattet af ophavsretslovens § 1.

Det fremgår af Kontaktbrevet fra 1965, at Martinus generelt tillod båndopta-
gelse af foredragene. Der findes imidlertid ikke herved at være godtgjort en
tilladelse, der går ud over optagelse til eget brug, og således ikke en tilladelse
til via lydoptagelsen at gøre værket tilgængeligt for andre. Det forhold, at
Martinus i fire specifikke tilfælde helt forbød optagelse af foredragene, kan
ikke føre til andet resultat. Foredragene findes således omfattet af Martinus
Instituts ophavsretlige beskyttelse.

Med hensyn til det såkaldte Thorell-manuskript findes det ved de fremlagte
bilag 26 og 27, herunder påtegningerne fra 1982, samt bilag 30 og 32 bevist,
at der ved det af Åndsvidenskabsforlaget udgivne manuskript er tale om en af
Per Thorell foretaget bearbejdning af Martinus' originalmanuskript. Manusk-
riptet er derved omfattet af Martinus Instituts ophavsretlige beskyttelse, jf.
ophavsretslovens § 4, stk. 1.

Det er ubestridt, at de sagsøgte ikke fik eller bad om Martinus Instituts tilla-
delse forud for udgivelse og tilgængeliggørelse af værket som beskrevet i på-
standene.

Spørgsmålet er herefter, om Den Europæiske Menneskerettighedskonventi-
ons artikel 9 og 10 kan føre til, at de sagsøgtes eksemplarfremstilling og til-
gængeliggørelse af Martinus' værk var berettiget. Hensynet til de sagsøgtes
rettigheder efter artikel 9 og 10 skal afvejes over for Martinus Instituts op-
havsret og dermed instituttets rettigheder efter konventionens 1. tillægspro-
tokol, artikel 1, om ret til respekt for ejendomsretten.

Uanset om der anses at være tale om udøvelse af tro som omfattet af anven-
delsesområdet for konventionens artikel 9, finder retten ikke, at der i Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis er grundlag for at udstræk-
ke retten hertil til at omfatte de sagsøgtes udgivelse eller tilgængeliggørelse
af Det Tredje Testamente som sket i modstrid med Martinus Instituts op-
havsret. Retten finder endvidere ikke, at hensynet til de sagsøgtes ytringsfri-
hed under de foreliggende omstændigheder kan veje tungere end hensynet til
Martinus Instituts ophavsret.

Retten har herved lagt vægt på, at de sagsøgte selv frit kan studere og leve
efter Martinus' værk, herunder i de af dem ønskede udgaver, og at ophavsret-
ten ikke indebærer nogen begrænsning i de sagsøgtes mulighed for ved egne
foredrag, bøger eller lignende at udbrede kendskabet til Martinus' tanker til
andre. De sagsøgte kan endvidere frit fremkomme med kritik af den måde,
hvorpå instituttet forvalter sin opgave med bevarelse og udgivelse af Marti-
nus' værker.

Retten finder efter bevisførelsen endvidere ikke grundlag for at antage, at
Martinus Institut har forvaltet sin opgave i forhold til udgivelse af værket på
vilkårlig vis, herunder henset til karakteren af de foretagne rettelser, der i øv-
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rigt dokumenteres.

I forhold til konventionens artikel 10 må det på den ene side tillægges vægt,
at udgivelse og tilgængeliggørelse af værket efter de sagsøgtes forklaringer
ikke skete med kommercielt formål. På den anden side må der lægges vægt
på, at de sagsøgte frit kan udbrede deres eget syn på værket, herunder på de
forskellige udgaver, og fremkomme med kritik af instituttets forvaltning af
sin opgave med bevarelse og udgivelse af Martinus' værker. Det kan ikke an-
ses at have været nødvendigt for at understøtte disse synspunkter eller for
den samfundsmæssige debat at udgive eller tilgængeliggøre den fulde længde
af en række af Martinus' bøger mv. i strid med Martinus Instituts ophavsret.

Retten finder herefter, at håndhævelse af ophavsretten i de foreliggende til-
fælde ikke strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonventions ar-
tikel 9 eller 10.

Martinus Instituts påstande tages derfor i det hele til følge.

Thi kendes for ret:

Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen skal anerkende at have været u-
berettiget til at udnytte Martinus Idealfonds ophavsretligt beskyttede værk,
Det Tredje Testamente, ved eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for
almenheden.

Åndvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen skal ophøre med at eksemplar-
fremstille og tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testamente til al-
menheden.

Kosmologisk Information og Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen skal
anerkende at have været uberettiget til at udnytte Martinus Idealfonds op-
havsretligt beskyttede værk, Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse
for almenheden.

Kosmologisk Information og Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen skal
ophøre med at tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testamente til al-
menheden.

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal anerkende at
have været uberettiget til at udnytte Martinus Idealfonds ophavsretligt be-
skyttede værk, Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for almenhe-
den ved offentlig fremførelse.

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal anerkende ube-
rettiget at have medvirket til at udnytte Martinus Idealfonds ophavsretligt be-
skyttede værk, Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for almenhe-
den.

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal ophøre med for
almenheden at tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testamente ved of-
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fentlig fremførelse, og i den forbindelse skal www.martinus-webcenter.dk
fjerne ulovlige eksemplarer uploadet på internettet.

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal ophøre med sin
medvirken til tilgængeliggørelse for almenheden ved spredning af eksempla-
rer af Det Tredje Testamente, og i den forbindelse skal www.martinus-web-
center.dk fjerne henvisningen på http://martinus-webcenter.dk/martinus-bo-
ger.html til Kosmologisk Information og Kosmologisk Information v/ Ruth
Olsens salg af ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testamente.

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal ophøre med sin
medvirken til tilgængeliggørelse for almenheden ved offentlig fremførelse af
ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testamente, og i den forbindelse skal
www.martinus-webcenter.dk fjerne linket til Fonden Det Tredie Testamente/
The Third Testament Foundation's hjemmeside (http://www.martinus-web-
center.dk/martinus-foredrag.html), hvor Fonden Det Tredie Testamente/The
Third Testament Foundation tilbyder gratis download af 77 lydfiler med
Martinus' foredrag.

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets
Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær skal anerkende at have været uberet-
tiget til at udnytte Martinus Idealfonds ophavsretligt beskyttede værk, Det
Tredje Testamente, ved eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for al-
menheden.

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation skal aner-
kende uberettiget at have medvirket til at udnytte Det Tredje Testamente ved
tilgængeliggørelse for almenheden.

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets
Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær skal ophøre med eksemplarfremstil-
ling og tilgængeliggørelse for almenheden af eksemplarer af Det Tredje Te-
stamente, og i den forbindelse skal Fonden Det Tredie Testamente/The Third
Testament Foundation fjerne ulovlige eksemplarer i form af lydfiler  uploadet
via dette link: http://det-tredie-testamente.dk/forfatteren/foredrag.

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation skal ophøre
med sin medvirken til tilgængeliggørelse for almenheden af ulovlige eksemp-
larer af Det Tredje Testamente, og i den forbindelse skal Fonden Det Tredie
Testamente/The Third Testament Foundation fjerne henvisningen til http:/
/martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html på forsiden af www.det-tredie-
testamente.dk."

Sagsøger har til brug for behandlingen af det nedlagte økonomiske krav ud-
arbejdet og fremlagt en tabsopgørelse:
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Der er i relation til denne tabsopgørelse fremlagt en af statsautoriseret revisor
Linnea Weinreich  udarbejdet erklæring af 24. januar 2018:

"Revisors erklæring om faktiske resultater

Til bestyrelsen i Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut
Vi har udført de arbejdshandlinger, som blev aftalt med Dem, og som er an-
givet nedenfor vedrørende opgørelse af tab i forbindelse med copyrightsag,
som er vist i bilag nr. 74 i sagen. Vores arbejde er udført i overensstemmelse
med den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger og yderligere
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Arbejdshandlingerne blev udelukkende
udført for at hjælpe Dem til at vurdere pålideligheden af opgørelsen og er op-
summeret som følger:
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1. ”Antal trykte bøger” ifølge opgørelsen er sammenholdt med opgørelse
ifølge skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

2. ”Solgte bøger/sæt” ifølge opgørelsen er sammen med opgørelse ifølge
skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

3. ”Sagsøgtes salgspris” på trykte bøger ifølge opgørelsen er sammen med
opgørelse ifølge skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen,
JSLaw.

4. ”Vor salgspris” på trykte bøger ifølge opgørelsen sammenholdt med salgs-
priser ifølge hjemmeside for Martinus Instituttet pr. den 6. februar 2016.

5. ”Tabt bruttosalg” vedrørende trykte bøger ifølge opgørelsen er efterreg-
net.

6. ”Tabt fortjeneste pr. bog/sæt” trykte bøger ifølge opgørelsen oplyses at
udgøre 50% af salgsprisen, hvilket er efterregnet og efterprøvet.

7. ”Tabt fortjeneste i alt” vedrørende trykte bøger er efterregnet.

8. ”I alt tabt salg” vedrørende trykte bøger er efterregnet.

9. ”I alt tabt fortjeneste” vedrørende trykte bøger er efterregnet.

10. ”Antal downloads” ifølge opgørelsen er sammenholdt med opgørelse iføl-
ge skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

11. ”Vor salgspris” på downloads ifølge opgørelsen er sammenholdt med
salgspriser ifølge hjemmeside for Martinus Instituttet samt øvrige webshops
pr. den 6. februar 2016. Prisen er kr. 150 pr. bog (tidligere anvendt pris på
kr. 1.050 var fejlagtigt pr. bog = 7 bøger).

12. ”Tabt bruttosalg” vedrørende downloads ifølge opgørelsen er efterreg-
net.

13. ”Fortjeneste pr. bog” vedrørende downloads ifølge opgørelsen oplyses at
udgøre salgsprisen reduceret med en engangsudgift til layout, hvilket er ef-
terregnet og efterprøvet.

14. ”Tabt fortjeneste i alt” vedrørende downloads ifølge opgørelsen er ef-
terregnet.

15. ”I alt tabt salg” vedrørende downloads er efterregnet.

16. ”I alt tabt fortjeneste” vedrørende downloads er efterregnet.
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Vi har fundet følgende forhold:

1. ”Antal trykte bøger” ifølge opgørelsen er i overensstemmelse med opgø-
relse ifølge skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

2. ”Solgte bøger/sæt” ifølge opgørelsen er sammen med opgørelse ifølge
skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

3. ”Sagsøgtes salgspris” på trykte bøger ifølge opgørelsen er sammen med
opgørelse ifølge skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen,
JSLaw.

4. ”Vor salgspris” på trykte bøger ifølge opgørelsen sammenholdt med salgs-
priser ifølge hjemme-side for Martinus Instituttet pr. den 6. februar 2016.

5. ”Tabt bruttosalg” vedrørende trykte bøger ifølge opgørelsen er efterreg-
net.

6. ”Tabt fortjeneste pr. bog/sæt” trykte bøger ifølge opgørelsen oplyses at
udgøre 50% af salgspri-sen, hvilket er efterregnet og efterprøvet. Vi har
modtaget dokumentation produktionspriser, og har på baggrund heraf bereg-
net en gennemsnitlig avance på 68% det samlede antal trykte bøger. Avancen
er således dokumenteret højere end det i opgørelsen anførte.

7. ”Tabt fortjeneste i alt” vedrørende trykte bøger er efterregnet.

8. ”I alt tabt salg” vedrørende trykte bøger er efterregnet.

9. ”I alt tabt fortjeneste” vedrørende trykte bøger er efterregnet.

10. ”Antal downloads” ifølge opgørelsen er sammenholdt med opgørelse iføl-
ge skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

11. ”Vor salgspris” på downloads ifølge opgørelsen er sammenholdt med
salgspriser ifølge hjemme-side for Martinus Instituttet samt øvrige webshops
pr. den 6. februar 2016. Prisen er kr. 150 pr. bog (tidligere anvendt pris på
kr. 1.050 var fejlagtigt pr. bog = 7 bøger). Det var ikke muligt at finde priser
vedrørende ”Logik” og ”Bisættelse” på hjemmesiden.

12. ”Tabt bruttosalg” vedrørende downloads ifølge opgørelsen er efterreg-
net.

13. ”Fortjeneste pr. bog” vedrørende downloads ifølge opgørelsen oplyses at
udgøre salgsprisen re-duceret med en engangsudgift til layout, hvilket er ef-
terregnet og efterprøvet. Vi har modtaget dokumentation for engangsudgif-
ter fordelt på e-bøger, herunder timeopgørelse for layout. Avancen er således
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dokumenteret højere end det i opgørelsen anførte.

14. ”Tabt fortjeneste i alt” vedrørende downloads ifølge opgørelsen er efter-
regnet.

15. ”I alt tabt salg” vedrørende downloads er efterregnet.

16. ”I alt tabt fortjeneste” vedrørende downloads er efterregnet.

Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overens-
stemmelse med internationale standarder om revision eller review og yderli-
gere krav ifølge dansk revisorlovgivning, udtrykker vi ikke nogen grad af sik-
kerhed om opgørelsen.

Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført revi-
ew og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, kunne andre forhold
være fundet og rapporteret til Dem.

Vores erklæringer udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i
denne erklærings første afsnit og til Deres brug, og den må ikke bruges til
noget andet formål eller videregives til nogen anden. Erklæringen vedrører
kun de forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke udstrækkes til at omhand-
le opgørelsen som helbred."

Sagsøger har endvidere udarbejdet følgende tabsopgørelse i relation til sag-
søgers bogsalg:
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Der er under sagen dokumenteret sagsøgers rådsmeddelelse fra marts 2010,
delvist optaget i sagsøgers tidsskrift "Kosmos":

"Kort information fra rådet om piratudgivelse af Livets Bog

På et privat forlag er der februar 2010 udkommet en piratudgivelse af før-
steudgaverne af Livets Bog 1-7 i en faksimileudgave. Denne udgivelse er en
grov krænkelse af Martinus Instituts ophavsret til hele Martinus’ værk. Mar-
tinus Institut har påtalt krænkelsen over for udgiveren og opfordret om at
udgivelse, distribution og salg ophører umiddelbart.

Efter grundige overvejelser er rådet kommet frem til at undlade retsforfølgel-
se af overtræderen. Denne beslutning er taget for at værne om den fredelige
atmosfære inden for sagen. At arbejde for fred og forsonlighed var det, Mar-
tinus igen og igen pointerede som kernen i vores arbejde for den nye ver-
denskultur. Derfor anså Martinus ikke retsforfølgelse som ønskeværdigt, men
udelukkede dog ikke benyttelse af retsvæsenet som samfundets i øjeblikket
nødvendige redskab. Samtidig ønsker rådet at prioritere flest mulige ressour-
cer til Idealfondens formål: at bevare de originale værker, oplyse om dem og
gøre dem tilgængelige for interesserede i betryggende form.

I rådets overvejelser omkring denne sag er indgået et juridisk notat fra en ad-
vokat med speciale i ophavsret. I notatet bekræftes, at der er tale om grove
krænkelser af ophavsretten. Det fremgår samtidig af notatet og af den gene-
relle juridiske rådgivning vi har modtaget, at der vil blive lagt beslag på be-
tragtelige økonomiske og menneskelige ressourcer i forbindelse med en ret-
sproces.

I stedet for en opslidende og formentlig langvarig retsproces vælger vi at be-
nytte Martinus Instituts ressourcer på det fortsatte arbejde med at gøre Mar-
tinus’ værk tilgængeligt på hjemmesiden på flere og flere sprog, ved bogud-
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givelser under titlen Det Tredje Testamente, ved fortsatte udgivelser af hidtil
upubliceret materiale, gennem vores fortsatte informationsarbejde med kur-
ser og undervisning og i det hele taget ved at styrke Instituttets rolle som in-
dehaver af originalkilden til Martinus’ samlede værk.

Vi vil understrege, at Martinus Institut ikke mister ophavsretten til Martinus’
værk, selv om der ikke føres retssag i forhold til denne overtrædelse. Vi vil
samtidig ikke udelukke, at der på et senere tidspunkt kan tages retslige skridt
for at beskytte ophavsretten.

Vi vil her benytte lejligheden til at opfordre alle interesserede til at overholde
og værne om ophavsretten så sagen kan udvikles i harmoni med Martinus
ønsker og tanker.

I Kosmos nummer 4 – 2010 kommer rådet med yderligere information."

I tidsskiftet Kosmos, nr. 4 fra 2010 fremgår blandt andet:

"Information fra rådet:

...

Formidlingen af Martinus Åndsvidenskab Det tredje Testamente er gået ind i
en ny fase med fokus på det internationale. Vi understøttet det ved at over-
sætte instituttets nye hjemmeside til stadig flere sprog og ved at sælge bøger-
ne internationalt via vor netboghandel shop.martinus.dk. Der er allerede solgt
Martinus-bøger via internettet til store dele af verden. Den nye hjemmeside
er foreløbigt ude på dansk, engelsk, svensk og spansk, og den tyske version
er på vej.

Digitale udgaver af Det Tredje Testamente kan endvidere læses online via
hjemmesiden. Efterhånden vil instituttets hjemmeside og onlinelæsning blive
tilgængelig på de mere end 20 sprog, hvortil dele af Martinus’ værk er over-
sat. På den måde vil mennesker over hele verden få en let afgang til at stifte
bekendtskab med indholdet af Martinus Åndsvidenskab.

Piratudgivelse af historiske bøger

Da Martinus i sin tid overdrog ophavsretten til instituttet, var det for at insti-
tuttet skulle bevare de originale værker, oplyse om dem og gøre dem tilgæn-
gelige for interesserede i betryggende form.

Der er for nylig på privat basis udgivet en faksimileudgave af de trykte før-
steudgaver af Livets Bog 1-7. Martinus Institut har ikke givet tilladelse til de-
nne udgivelse og har påtalt krænkelsen af instituttets ophavsret over for ud-
giveren. En kort information om dette kan læses på instituttets hjemmeside
www.martinus.dk.

Martinus foretog rettelser, efter at bøgerne var udkommet første gang. I det
løbende arbejde med teksterne opfangede han i samarbejde med sine medar-
bejdere div. fejl og mangler, som blev rettet i de nye udgaver af bøgerne, der
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blev udgivet i hans levetid. I sidste del af 1970’erne besluttede Martinus, at
hele værket skal fremstå tydeligt for verden som Det Tredje Testamente med
symbolerne ”lyset” og ”mørket” på bøgernes for- og bagside. Førsteudgaver-
ne er således ikke de sidste udgaver, der udkom i Martinus’ levetid – de er at
betragte som historiske udgaver. De blev gennem årerne som nævnt, efter-
fulgt af flere tilrettede genudgivelser fra instituttet, indtil bøgerne i 1981 offi-
cielt blev publiceret som Det Tredje Testamente, hvilket markeredes både i
deres ydre og inde i bøgerne.

Alle korrekturrettelser fra udgave til udgave bliver dokumentet elektronisk af
instituttet. Se evt. Kosmos nr. 3/2009 og hjemmesiden: www.martinus.dk/da/
martinus-institut/vaerket/besvarelse-og-behandling-af-vaerket.

De hvide bøger

Det var Martinus’ version, at hele Det Tredje Testamente med tiden skal be-
stå af en serie af hvide indbundne bøger, som har stjernesymbolet i guldtryk
på forsiden. Bøgerne skal samtidig have et omslag med de nævnte symboler
”lyset” og ”mørket” på for- og bagside. Da Det Tredje Testamente skulle ud-
gives første gang på Borgens Forlag, måtte Martinus imidlertid af økonomis-
ke grunde vælge en enklere løsning, hvor bøgerne blev udgivet i paperback-
udgave med symbolerne trykt direkte på for- og bagside.

Vi har hele tiden været opmærksomme på den fremtidige vision, og vi arbej-
der på, at bøgerne får den ønskede udformning – også på de øvrige sprog. Vi
er også opmærksomme på en anden fremtidsudsigt: Den stærke fremmarch i
markedet for digitale e-bøger og digitale boglæsere gør det muligt, at e-bø-
ger bliver mere efterspurgte end papirbøger. Samtidig er det tænkeligt, at vi i
fremtiden udover de ”hvide bøger” også fremstiller billigere pocketudgaver –
alt efter de interesseredes behov. Måske kommer det til at falde sammen med
en tid, hvor Martinus Institut gennem bogsalget får betydelige indtægter til
dækning af fremtidens skolebyggeri mv., sådan som Martinus forudså det.

Vi vil appellere til alle sagens venner om at hjælpe med at beskytte Martinus’
værk ved altid at henvise til originalkilden. Se evt. hjemmesiden:
www.martinus.dk/da/martinus-institut/oplysningsarbejde/copyright/"

Forklaringer
Der er afgivet forklaring af Jacob Kølle Christensen, Willem Johannes Kuij-
per, Ruth Olsen, Søren Ingemann Larsen, Jan Langekær og Rolf Elving.

Jacob Kølle Christensen har forklaret blandt andet, at han er medlem af sag-
søgtes bestyrelse og i forbindelse hemed bestrider en række tillidshverv i rela-
tion til sagsøgtes virksomhed. Han har klart den vurdering, at det anlagte
søgsmål under nærværende sag er i overnsstemmelse med de retningslinjer
og de udsagn, som Martinus har givet udtryk for, og spørgsmålet herom har
været behandlet og overvejet nøje i sagsøgers bestyrelse. Forud for sagsan-
lægget blev de sagøgte anmodet om at stoppe den virksomhed, som krænker
sagsøgers rettigheder, men der kunne ikke opnås en aftale herom. Han er li-
geledes af den den opfattelse, at sagsøgers virksomhed sker i overensstem-
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melse med Martinus´ ønsker og direktiver. 1. udgaven af Livets Bog, der er
genudgivet af sagsøger i indeværende år, har altid været tilgængelig for of-
fentligheden. De fremlagte tabsopgørelser er egne opgørelser, hvortil kom-
mer den fremlagte revisorerklæring. Opgørelserne viser det manglende salg
som følge af de sagsøgtes ophavsretlige krænkelser og er udarbejdet ud fra
de oplysninger, der er modtaget om de sagsøgtes salg, samt for sagsøgers
eget salg. Opgørelsernes beregninger er efter hans opfattelse foretaget kon-
servativt og ud fra et forsigtighedsprincip. Som en konsekvens af de sagsøg-
tes krænkelser har sagsøger måttet sænke sine egne priser på blandt andet de
bøger, som sagsøger udgiver og sælger. Sagsøgers prispolitik har altid været
den, at der skulle sælges billigst muligt, men således at fundatsformålet kan
opfyldes. Sagens bilag 103 er en beregning af påvirkningen på sagsøgers
bogsalg som følge af de sagsøgtes aktiviteter. De sagsøgtes salgspriser har
været på halvdelen af sagsøgers oprindelige priser, hvorfor sagsøger har måt-
te foretage en prisreduktion på 28 %. Det er den samme "kundekreds", som
sagsøger og de sagsøgte har solgt til og fortsat sælger til, idet de sagsøgte
har fortsat deres virksomhed efter rettens dom den 11. december 2014. Det
er hans indtryk, at der er en stigende interesse for Martinus´ tanker og lære
og dermed et samlet stigende salg af materiale relateret til det Det Tredie Te-
stamente. Sagsøger har på intet tidspunkt tilladt de sagsøgte at foretage udgi-
velse eller offentliggørelse, hvor sagsøger er indehaver af de ophavsretlige
rettigheder.  Det er vigtigt for sagsøger, at de sagsøgtes krænkelser af sagsø-
gers rettigheder ophører, hvilket også er baggrunden for de nedlagte påstan-
de om udlevering af materiale og offentliggørelse af rettens domme.

Willem Johannes Kuijper har supplerende forklaret blandt andet, at han forts-
at er rådsformand. Han deltog i forbindelse med udfærdigelse af insituttets
love. Der var et stort forarbejde i forbindelse hermed, hvor Martinus selv del-
tog indtil sin død. Det er rigtigt, at bøger og andet materiale skal sælges så
billigt som muligt, men det er også sådan, at der skal være en økonomisk ba-
lance på den samlede økonomi, som salget af bøger m.v. skal bidrage til.
Martinus var også af den opfattelse. Sagens bilag S, ekstrakten side 251, 2.
afsnit, er udtryk herfor. Det er også i overensstemmelse med Martinus, at der
kan foretages mindre justeringer i de enkelte bogudgaver, eksempelvis i for-
bindelse med stavefejl, men det må ikke have betydning for det indholdsmæs-
sige. Referatet af torsdagsmødet den 29. januar 1976, sagens bilag AH, er i
overensstemmelse hermed. Torsdagsmøderne udgør en del af det grundlag,
som lovene bygger på, og lovene afspejler også den ovenfor gengivne ad-
gang til mindre justeringer. Vidnet henviser i den forbindelse også til det an-
førte, ekstrakten side 230, nederst. 1. udgaven af Livets Bog har også fejl i
forhold til Martinus´ originale manuskript, eksempelvis sættefejl, og sådanne
fejl kan rettes. Det er også i overensstemmelse med Martinus at føre nærvæ-
rende sag. Der  har aldrig været indgået aftaler med de sagsøgte i relation til
sagsøgers ophavsrettigheder.

Ruth Olsen har supplerende forklaret blandt andet, at hun nok efter rettens
dom i 2014 har solgt 40-50 eksemplarer af Livets Bog. Hun har aldrig tjent
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penge på de foretaget bogsalg, idet det altid har været meningen, at bøgerne
skal sælges billigst muligt. De salg, som hun har foretaget, er i overensstem-
melse med Martinus´ anvisninger og ønsker for bogsalg. Hun stoppede bog-
salget omkring 2016, hvor hun ikke længere havde bøger på lager til salg.
Hun var redaktør for Den ny Verdensimpuls i årene 2001-2101, hvorefter
Jan Langekær blev redaktør. Omkring 2001 modtog hun et brev fra institut-
tet, hvorefter hun kunne medtage artikler og andet materiale, hvor insituttet
havde de ophavsretlige rettigheder, i bladet. Nogle af artiklerne modtog hun
også fra instittuttet. Da instituttet nu har nyudgivet 1. udgaven af Livets Bog,
er der ikke længere behov for andres publicering heraf. Hun kender de øvrige
sagsøgte, men de har ikke haft et egentligt samarbejde.

Søren Ingemann Larsen har supplerende forklaret blandt andet, at baggrun-
den for hans handlinger i forbindelse med tilgængeliggørelsen af Martinus`
værker er som tidligere forklaret. Efter hans opfattelse har sagsøger fortabt
sine ophavsretlige rettigheder, idet disse ikke er blevet administeret i over-
ensstemmelse med Martinus` ønsker og direktiver herfor. Han fortsatte sine
aktiviteter efter dommen af 11. december 2014. Han kan ikke angive, hvor
mange downloads, der har fundet sted. Han har ikke haft nogen fortjeneste i
forbindelse hermed, men har alene haft udgifter og anvendt tid, som han ikke
på nogen måde er blevet kompenseret for. Hans aktiviteter startede omkring
2007. Hjemmesiden er hans egen idé, og man kan ikke sige, at de sagsøgte
har handlet fælles. Det er hans søn, som har lavet grundlaget for opgørelsen,
ekstrakten side 103-117, men han har ikke indsigt heri og kan ikke med sik-
kerhed sige, om den er retvisende. Rådsreferaterne, ekstrakten side 312 f, har
han modtaget fra Rolf Elving. Han har ingen ophavsretlig aftale med sagsø-
ger herom. Materialet indeholder efter hans opfattelse ikke fortrolige eller
personlige oplysninger. Han har i relation til materialet, ekstrakten side 313,
modtaget en lydoptagelse af en varighed på ca. 10 minutter, som efter hans
opfattelse ikke kræver tilladelse til videreformidling. Symbolet, som fremgår
af tillægsekstrakt 2, side 43, er et gammelt symbol, som han har set på et
messehagel, og som der derfor ikke kan være forbundet rettigheder til. Han
har ingen ophavsretlige aftaler med sagsøger.

Jan Langekær har supplerende forklaret blandt andet, at baggrunden for de
skete udgivelser er som tidligere forklaret. Hans handlinger, som ikke er sket
efter aftale med andre, er samvitighedsmæssigt begrundet, og han har haft
flere drømme, hvori Martinus har påskyndet ham til at gøre, som han har
gjort. Han anser sine handlinger som udtryk for nødværge til beskyttelse af
Martinus` værker. Det har ikke medført nogen fortjeneste for ham. Tvært-
imod har han i forbindelse med udgivelserne afholdt udgifter på 9-10 millio-
ner kroner, ligsom et stort antal personer har udført frivilligt og ulønnet ar-
bejde i forbindelse hermed.  Sagsøgers nye 1. udgave af Livets Bog anser han
som en forvanskning af den originale 1. udgave, idet der er fejl i stavemåden
på forsiden, ligesom der er tilføjet 2 tillæg. Fremkomsten af den nye udgave
på et tidligere tidspunkt end sket ville således formentlig ikke have medført
en ændring af hans egne handlinger. Der har været afholdt 20-25 messer efter
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2015, men der er ikke solgt ret meget siden 2015. Det nuværende boglager
er således stort set af den størrelse, som det fremgår af ekstrakten side 101.
Det er rigtigt, at han blev redaktør af Den ny Verdensimpuls efter Ruth Olsen
for cirka 1½ år siden. Han har ingen ophavsretlige aftaler med sagsøger. Han
har stillet bøger til rådighed for den udstilling, som er medtaget i tillægseks-
trakt 2, side 55- 59.

Rolf Elving har forklaret blandt andet, at han har været personlig elev hos
Martinus. De boede også i samme hus i en årrække, idet han rådede over et
værelse i Martinus´ hus. De havde gennem årene et tæt forhold, og de kendte
hinanden frem til Martinus´ død. På den måde har han opnået en stor indsigt i
Martinus` tanker. Han var med i "Overgangsrådet" og har været rådsmedlem
i årene 1979-1986. Han trådte ud af rådet på grund af uenighed i relation til
instituttes forvaltning af åndsvidenskaben. Det har været drøftet mange gan-
ge med Martinus, om der kunne ske rettelser bøgerne. Martinus gav i forbin-
delse hermed meget tydeligt udtryk for, at der efter hans død  "ikke kunne la-
ves så meget som et komma om", og at Det Tredie Testamente  var et fær-
digt værk, "som der ikke skulle pilles ved". Martinus` holdning hertil var vel-
kendt i Rådet. Baggrunden herfor var blandt andet den, at der ikke skulle
herske nogen tvivl om bøgernes ophav og indhold. Vidnet henviser i forbin-
delse hermed til indholdet af institutlovene, ekstrakten side 239, næst sidste
rubrik, og sagens bilag S, ekstrakten side 250, midt. Han er enig i det marke-
rede, ekstrakten side 128. Han er ikke bekendt med, hvem der er indehaver
af domænet det-tredie-testamente.dk. Det er rigtigt, at han har videregivet
rådsreferater til Søren Ingemann Larsen, men har ikke den opfattelse, at disse
indeholder fortrolige eller personlige oplysninger.

Parternes synspunkter

Sagsøger har i påstandsdokument af 10. september 2018 blandt andet anført
følgende:

"Hovedanbringender

1. Der henvises til Københavns Byrets deldom af 11. december 2014,
hvoraf det fremgår, at Åndsvidenskabsforlaget, Kosmologisk Informa-
tion, martinus-webcenter.dk, DTT og Livets Skole uberettiget har ud-
nyttet sagsøgers ophavsretligt beskyttede værker.

2. Med henvisning til deldommen gøres det gældende, at Åndsviden-
skabsforlaget, Kosmologisk Information, DTT og Livets Skole ende-
ligt skal fjerne de ulovlige eksemplarer, som henholdsvis Åndsviden-
skabsforlaget, Kosmologisk Information, DTT og Livets Skole er an-
svarlig for, fra handelen samt udlevere dem til sagsøger, jf. ophavs-
retslovens § 84.

3. Herudover gøres det gældende, at sagsøger er berettiget til et rimeligt
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vederlag, erstatning og godtgørelse for Åndsvidenskabsforlagets, Kos-
mologisk Informations, martinus-webcenter.dk's, DTT og Livets Sko-
les retsstridige udnyttelse af værkerne, jf. ophavsretslovens § 83.

4. Sagsøger har opgjort sit tab til ca. DKK 7.500.000 (bilag 74). Tabet er
opgjort som sagsøgers tabte fortjeneste baseret på sagsøgtes faktiske

          salgstal ved den uberettigede udnyttelse af værkerne. Idet sagsøger
          ønskede at skære sagen til og undgå en længere skriftveksling om
          tabssopgørelsen, valgte sagsøger allerede i sit processkrift af 15. de-
          cember 2015 at reducere sit krav til et samlet beløb skønsmæssigt
          fastsat til DKK 1.000.000. Til understøttelse af sagsøgers opgørelse er
          fremlagt revisorerklæring (bilag 79). Sagsøger har yderligere doku-
          menteret nedgangen i salget af sagsøgers udgivelser efter fremkosten
          af de sagsøgtes ulovlige kopier (bilag 84).

5.       Det bemærkes, at det påståede beløb inkluderer såvel sagsøgers krav
          på rimeligt vederlag, erstatning for yderligere skade og godtgørelse,
          hvorfor en erstatning på DKK 1.000.000 svarende til ca. 13 % af den
          tabte fortjeneste må anses som et særdeles rimeligt samlet beløb for
          den skete krænkelse. En række tab er end ikke medtaget i opgørelsen
          (bilag 74), da sagsøger fx ikke har opgjort et tab for flere af de digitale
          kopier af værker, som sagsøger ikke selv sælger digitalt.

6. Der henvises endvidere til korrespondance med sagsøgtes tidligere ad-
          vokat Mads Jørgensen vedrørende upload af ulovligt materiale på
          www.yumpu.com (bilag 75). Dette er blot et eksempel på den omfat-
          tende skadevirkning, som de sagsøgtes uberettigede brug har påført
          sagsøger.

7.       Der er ikke belæg for at nedsætte sagsøgers kompensationskrav med
          henvisning til sagsøgers forvaltning af sine rettigheder, jf. deldommen
          af 11. december 2014.

8. Sagsøgers manglende opfyldelse af de i de sagsøgte processkrift C af
          22. januar 2016, s. 3-19, 20-22 og 27-28 fremsatte provokationer kan
          ikke tillægges processuel skadevirkning, herunder således at de på-
          gældende citater og de sagsøgtes fortolkning heraf skal lægges til
          grund som "dokumenterede fakta", idet der ville være tale om bevisfø-
          relse uden betydning for sanktionsspørgsmålene efter deldommen af
          11. december 2014, jf. retsplejelovens § 341.

9.        Der foreligger ikke noget implicit samtykke fra sagsøger til de af de
           sagsøgte foretagne krænkelser, lige som sagsøger på intet tidspunkt
           har fraskrevet sig retten til at afkræve nogen af de sagsøgte rimeligt
           vederlag, erstatning og godtgørelse for krænkelserne.

10.      De sagsøgte er solidarisk ansvarlige for betaling af det krævede be-
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           løb, da de har foretaget i hvert fald de væsentligste og betydeligste af
           de handlinger, der blev pådømt under den første delhovedforhand-
           ling, i fællesskab, lige som de hele vejen igennem det langvarige
           sagsforløb har optrådt i fællesskab - hvilket de fortsat gør (bilag 83a-
           b og 89a-b) - og med fælles advokat, og fra et tidspunkt også under
           betegnelsen "firkløveret" (bilag 80-81). Måtte retten mod forventning
           ikke være enig heri, er der for fuldstændighedens skyld nedlagt en
           subsidiær betalingspåstand, hvorefter det overlades til rettens skøn at
           fastsætte en alternativ hæftelsesfordeling.

11.     Åndsvidenskabsforlaget, Kosmologisk Information, martinus-webcen-
          ter.dk, DTT og Livets Skole skal endvidere for egen regning offentlig-
          gøre både deldommen og den endelige dom i nærværende sag, jf. op-
          havsretslovens § 84a.

12.     Vigtigheden af, at sagsøger får medhold i sine påstande understreges
          af, at de sagsøgte også efter deldommen af 11. december 2014 forts-
æt-
          ter med at krænke sagsøgers rettigheder og endog foretager nye kræn-
          kelser (bilag 82a-d, 83a-b, 86 og 87-89b. At sagsøger har valgt ikke
          også at anlægge forbudssag mod de sagsøgte for krænkelser, kan ikke
          komme sagsøger til skade i forhold til de af sagsøger nedlagte påstan-
          de i denne sag.

13.     Der foreligger ikke objektive ansvarsfrihedsgrunde i form af nødvær-
          ge, nødret, negotiorum gestio eller samtykke, der skulle indebære, at
          der ikke gives sagsøger medhold i de nedlagte sanktionspåstande.

14.     Dom efter de nedlagte sanktionspåstande er ikke i strid med artikel 9
          eller 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (bilag 85)."

De sagsøgte har i påstandsdokument af 18. januar 2018 blandt andet anført
følgende:

"Hovedanbringender

...Til støtte for den under A i nedlagte påstand gøres gældende,

at retten bør undlade at udnytte den fakultative adgang til at meddele på-
læg over for de sagsøgte om fjernelse af eksemplarer fra handlen i
medfør af ophavsretslovens § 84, idet de sagsøgte via deres offentlig-
gørelse har varetaget den interesse, som sagsøger efter fundatsen burde
have varetaget – nemlig at sikre, at den store personkreds, der lever ef-
ter Martinus’ verdensopfattelse, har en for dem essentiel adgang til det
originale kildemateriale, og
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at meddelelse af pålæg grundet sådanne konkrete omstændigheder ikke
er rimeligt.

Til støtte for de under A ii og A iii nedlagte påstande gøres gældende,

at de sagsøgte ikke er erstatningsansvarlige og/eller pligtige at betale ri-
meligt vederlag grundet tilstedeværelsen af objektive ansvarsfriheds
grunde,

at sagsøger har misbrugt sin ophavsret til at tilsidesætte pligten i medfør
af fundatsen overfor den interesserede offentlighed til at publicere Det
Tredie Testamente ("Værket") i dets oprindelige form,

at adgang til Værket på et varigt medie er af afgørende betydning for den
store personkreds, der studerer Martinus’ værker og lever efter hans
verdensopfattelse,

at de sagsøgtes handlinger følgelig har været berettigede ud fra syns-
punkter om nødret, nødværge eller negotiorum gestio-lignende be-
tragtninger, da de sagsøgte via deres offentliggørelse af Værket blot
har varetaget den interesse, som sagsøger efter fundatsen burde have
varetaget,

at sagsøger endvidere er afskåret fra at afkræve rimeligt vederlag og er-
statning fra de sagsøgte, da det meget klart fremgår af referaterne og
udskrifterne af drøftelserne på bestyrelsesmøderne i årene forud for
Martinus’ død, at det var hans udtrykkelige ønske, at sagsøger skulle
være meget tilbageholdende med at retsforfølge ophavsretlige kræn-
kelser af Værket,

at dette i særdeleshed gælder krænkelser foretaget i en ”god mening”,

at Martinus selv giver eksemplet, at man ikke ville have noget imod, at
en tredjemand udgiver en ”popudgave” af Værket,

at Martinus utvivlsomt heller ikke ville anse det for en krænkelse af
Værket, der skal retsforfølges, at en tredjepart (som tilfældet er det
med de sagsøgte i nærværende sag) udgiver Værket i dets originale
form i den omvendte situation, hvor fonden i strid med fundatsen ale-
ne udgiver en ”popudgave”,

at der følgelig af fundatsen og de fortolkningsbidrag, der foreligger i
form af referaterne og udskrifterne af drøftelserne på bestyrelsesmø-
derne, må udledes et implicit samtykke til den skete publicering,

at sagsøger herudover udtrykkeligt via dennes i sagen som bilag 20 frem-
lagte notat offentliggjort på dennes hjemmeside i marts 2010 har fra-
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skrevet sig retten til at afkræve Åndsvidenskabsforlaget rimeligt ve-
derlag og erstatning i anledning af dennes udgivelse af førsteudgaver
ne af Værket,

at pålæggelse af pligt til at betale erstatning og/eller rimeligt vederlag er i
strid med Menneskerettighedskonventionens bestemmelser om religi-
ons- og ytringsfrihed,

at den omstændighed, at de sagsøgte alene har foretaget de omtvistede
handlinger for at kompensere for sagsøgers manglende efterlevelse af
dennes pligt til at sikre, at den store personkreds, der lever efter Marti-
nus’ verdensopfattelse, har en for dem essentiel adgang til det origina-
le kildemateriale, bringer forholdet inden for rammerne af religions-
og ytringsfrihedens kernebeskyttelse,

at sagsøger følgelig i medfør af principperne i Menneskerettighedskon-
ventionens artikel 9 og 10 under de konkrete omstændigheder ikke har
krav på rimeligt vederlag endsige erstatning for de af retten fastslåede
ophavsretskrænkelser, eller i hvert fald blot har krav på et beløb, der er
væsentligt mindre end den nedlagte påstand,

at sagsøger ikke har lidt noget tab ved de af de sagsøgte foretagne salg,
idet køberne af de af de sagsøgte distribuerede eksemplarer af Værket
netop har købt disse frem for de af sagsøger solgte eksemplarer for at
få en for dem essentiel adgang til det originale kildemateriale som ikke
kunne opnås på anden vis, hvorfor sagsøger antageligvis ikke er gået
glip af noget salg, og idet det fremgår af bemærkningerne til lovenes §

         4, stk. 5 (der er enslydende med fundatsens § 4, stk. 5) såvel som af de
         øvrige foreliggende fortolkningsbidrag, at der ikke må tjenes penge på
         Værket, der skal udgives på den billigst mulige måde,

at de sagsøgte under alle omstændigheder skal frifindes for den nedlagte
økonomiske påstand, da der ikke er grundlag for pålæggelse af solida-
risk hæftelse, idet de sagsøgte er uafhængige parter, hvis handlinger er
foretaget uafhængigt af hinanden, hvorfor man ikke kan i falde ansvar
på et solidarisk eller et proratarisk grundlag; sagsøger må således op-
gøre og underbygge sit krav mod hver enkelt af de sagsøgte individu-
elt,

at de sagsøgte skal frifindes for den nedlagte påstand om betaling, da der
ikke er fremlagt dokumentation for det påståede krav, og

at de i sagen som bilag 74, 79 og 84 fremlagte tabsopgørelser mv. ikke er
ledsaget af nogen form for dokumentation for de oplyste fortjenester
pr. bog/download, som ligger til grund for opgørelsen, endsige do-

          kumentation for, hvorledes den meget betydelige fortjeneste, som der
opereres med i bilag 74, harmonerer med den i lovene og fundatsen in-
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deholdte pligt til, at Værket skal sælges billigst muligt, samt det heri
indeholdte påbud om, at der ikke må tjenes penge på Værket.

Til støtte for den under A iv nedlagte påstand gøres gældende,

at retten bør undlade at udnytte den fakultative adgang i medfør af op
havsretslovens § 84a til at meddele pålæg over for de sagsøgte om of-
fentliggørelse af den afsagte dom, idet de sagsøgte via deres offentlig-
gørelse blot har varetaget den interesse, som sagsøger efter fundatsen
burde have varetaget – nemlig at sikre, at den store personkreds, der
lever efter Martinus’ verdensopfattelse, har en for dem essentiel ad-
gang til det originale kildemateriale, og

at meddelelse af pålæg grundet sådanne konkrete omstændigheder ikke
er rimeligt.

Endelig gøres til støtte for de nedlagte påstande gældende,

at sagsøgers manglende stillingtagen til og kommentering af de i proces
skrift C gengivne og dokumenterede skriftsteder og citater og sagsø-
gers fortsatte afvisning af at opfylde i processkrift C fremsatte provo-
kationer skal tillægges processuel skadevirkning for sagsøger, således
at retten skal lægge de pågældende skriftsteder og citater og de sag-

søg-
tes fortolkning heraf til grund som dokumenteret fakta under delho-
vedforhandlingen af sanktionspåstandene."

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med det i på-
standsdokumenterne anførte, der er uddybet under hovedforhandlingen.

De sagsøgte har endvidere under sagens procedure gjort gældende, at sagsø-
ger har udvist retsfortabende passivitet.

Sagsøger har bestridt at have udvist retsfortabende passivitet og i øvrigt pro-
testeret mod dette anbringende, idet det først er fremsat under sagens proce-
dure og dermed for sent.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges til grund, at sagsøger forvalter og administrerer de ophavsretlige
rettigheder, som knytter sig til Martinus´ værker, i det væsentlige samlet un-
der betegnelsen "Det Tredie Testamente", herunder "Livets Bog".

Ved rettens deldom af 11. december 2014 blev det statueret, at alle de sag-
søgte har foretaget krænkelse af sagsøgers ophavsretlige rettigheder.

Retten bemærker herefter, at det følger af rettens dom af 11. december 2014,
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at de sagsøgtes nu fremsatte anbringende om, at de sagsøgtes handlinger ikke
har været ophavskrænkende på grund af nødret, nødværge eller forhold,  der
kan henføres til reglerne om negotiorum gestio, ikke kan påkendes under
denne del af sagen, idet dette anbringende i givet fald burde være gjort gæl-
dende under den del af sagen, som er afgjort. Det angivne har endvidere den
konsekvens, at der ikke med begrundelse i sådanne forhold kan ske bortfald
eller reduktion i sagsøgers eventuelle krav på vederlag, erstatning og godtgø-
relse for ikke økonomisk skade.

I forbindelse med deldommen af 11. december 2014 fandt retten, at sagsø-
gers ophavsretlige håndhævelse i sagen ikke strider mod Den Europæiske
Menneskerettighedskonventions artikel 9 og 10. Disse bestemmelser findes
herefter ikke at kunne føre til, at sagsøgers eventuelle krav på vederlag og
erstatning skal bortfalde eller reduceres. Det samme gælder i relation til de
sagsøgtes anbringende om, at de sagsøgtes krænkelser alene er sket, fordi
sagsøgers administration og forvaltning af de ophavsbeskyttede værker udø-
ves forkert og i strid med Martinus´ ønsker, direktiver og retningslinjer her-
for.

Retten finder, at der i sagen ikke foreligger oplysninger eller forhold, herun-
der accept eller retsfortabende passivitet, der kan føre til, at sagsøger ikke i
fuldt omfang kan gøre sine ophavsretlige rettigheder gældende som følge af
de skete krænkelser. I relation til de sagsøgtes anbringende om, at der såle-
des ikke kan afkræves vederlag, erstatning og kompensation for ikke økono-
misk skade med den begrundelse, at Martinus flere gange gav udtryk  for, at
der skulle udvises tilbageholdenhed med sagsanlæg, og at "popudgaver" kun-
ne accepteres, bemærkes, at sådanne tidligere udsagn ikke har en sådan fast-
hed og karakter og medfører en forpligtelse, som de sagsøgte kan støtte ret-
tigheder efter. De sagsøgtes udgivelser har endvidere ikke karakter af at væ-
re popudgaver af Martinus´ værker. Retten bemærker endvidere, at den un-
der sagen fremlagte informationsmeddelelse fra 2010, optaget i Kosmos, hel-
ler ikke kan anses som et bindende tilsagn, hvorpå de sagsøgte kan støtte ret-
tigheder. I relation hertil bemærkes særligt, at der alene refereres til en en-
keltstående udgivelse, at meddelelsen ikke specifikt og udtrykkeligt relaterer
sig til de sagsøgte samt at det angives, at den omtalte udgivelse klart krænker
sagsøgers ophavsrettigheder. Retten bemærker, at anbringendet i givet fald i
øvrigt burde være gjort gældene under den del af sagen, som blev afgjort ved
deldommen af 11. december 2014. De sagsøgtes anbringende om passivitet,
er først fremsat under hovedforhandlingens procedure. Sagsøger har bestridt,
at der er udvist retsfortabende passivitet, og i øvrigt protesteret mod dette
anbringende, idet det er fremsat for sent. Retten bemærker hertil, at da an-
bringendet først er fremsat under proceduren af den del af sagen, som afgø-
res ved denne dom, findes anbringendet mod sagsøgers protest ikke at kunne
gøres gældende.

De af sagsøgers ophavsretlige rettigheder, der behandles under denne sag, er
omfattet af ophavsretslovens § 2. Det følger af samme lovs § 83 blandt

57



Side 56/58

STD061482-S01-ST01-K999-T2-L01-M00-\R132

andet, at den, som fortsætligt eller uagtsomt krænker sådanne rettigheder,
skal betale et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og en er-
statning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har
medført. Ved fastsættelse af erstatning skal der tages hensyn til blandt andet
den forurettedes tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.
Der kan foruden vederlag og erstatning fastsættes en godtgørelse til den for-
urettede for ikke økonomisk skade.

De sagsøgte har erkendt, at de skete krænkelser er foretaget forsætligt.

Betingelserne i ophavsretslovens § 83 for de sagsøgtes betaling af vederlag
til sagsøger er således opfyldt. Det samme gælder de sagsøgtes pligt til beta-
ling af erstatning, såfremt det kan lægges til grund, at sagsøger har lidt yder-
ligere skade som følge af de sagsøgtes krænkelser.

Sagsøger har under sagen ikke opgjort og opdelt sit krav på vederlag og er-
statning for de skete krænkelser, men påstået betaling af et samlet beløb, der
tillige omfatter godtgørelse for ikke økonomisk skade, idet det samtidig her-
ved er angivet, at der er tale om et reduceret krav. Sagsøger har til brug for
fastsættelsen af et rimeligt vederlag ikke fremlagt eller fremkommet med
nærmere oplysninger herom. Sagsøger har til brug for fastsættelse af erstat-
ning fremlagt en egen udarbejdet tabsopgørelse, hvortil der knytter sig en er-
klæring fra statsautoriseret revisor Linea Weinreich, samt en egen udarbejdet
opgørelse over mistede indtægter i relation til bogsalg. I beregningerne ind-
går blandt andet oplysninger om sagsøgers eget salg af rettighedsbeskyttet
materiale og ufuldstændige oplysninger om de sagsøgtes salg af samme, idet
ikke alt salg fra de sagsøgte er opgjort og medtaget. Sagsøgers krav på godt-
gørelse og erstatning må på den nævnte baggrund fastsættes samlet og
skønsmæssigt. Ved udøvelsen af dette skøn bemærkes, at der ikke er grund-
lag for at statuere, at de af sagsøger udarbejdede tabsopgørelser indeholder
væsentlige eller betydende fejl. Tabsopgørelserne overstiger væsentligt sag-
søgers samlede betalingspåstand. Jacob Kølle Christensen har under sagen
forklaret, at de sagsøgtes rettighedskrænkelser og salg til priser, der har væ-
ret på halvdelen af sagsøgers egne priser, har medført, at sagsøger væsentligt
har måtte nedsætte egne salgspriser i forbindelse med blandt andet bogsalg.
Der er ikke grundlag for at tilsidesætte forklaringen herom. Det bemærkes
herved, at det efter sagens oplysninger og karakter må antages, at sagsøger
og de sagsøgtes salg af ophavsretbeskyttet materiale i al væsentlighed retter
sig mod de samme aftagere og har samme målgruppe.

På baggrund af det anførte findes sagsøgers krav på et rimeligt vederlag og
erstatning samlet at kunne fastsættes i overensstemmelse med den af sagsø-
ger nedlagte betalingspåstand.

Det findes herefter ikke fornødent at tage stilling til, hvorvidt sagsøger har
krav på betaling for ikke økonomisk skade.
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For så vidt angår det spørgsmål, hvorvidt de sagsøgte har pådraget sig et so-
lidarisk ansvar for de foretaget krænkelser, bemærkes, at det kan lægges til
grund, at de sagsøgte overfor offentligheden i det mindste til en vis grad har
fremtrådt og ageret som en samlet eller fælles gruppe, ligesom de sagsøgte
under hovedforhandlingen i forbindelse med deldommen af 11. december
2014 har forklaret, at de hver især havde bestemte arbejdsopgaver og funkti-
oner, at der var en vis koordination mellem de sagsøgte, og at de gjorde brug
af hinandens arbejde og frembringelser. Under disse omstændigheder findes
de sagsøgte overfor sagsøger at have pådraget sig et solidarisk ansvar for de
skete krænkelser.

Det følger af ophavsretslovens § 84, stk. 1, nr. 1 og 4, at retten ved dom kan
bestemme, at eksemplarer, som krænker retten til værker eller frembringel-
ser, skal fjernes endeligt fra handelen og udleveres til den forurettede. Da
sagsøgers påstand om fjernelse og udlevering omfatter værker, der krænker
sagsøgers rettigheder i henhold til lovens § 2, da de sagsøgte har erkendt, at
de har fortsat deres ophavsstridende handlinger efter rettens dom af 11. de-
cember 2014, og da det ikke kan lægges til grund, at der ikke længere findes
materiale, som krænker sagsøgers rettigheder, tages sagsøgers påstand i rela-
tion til disse forhold til følge, hvorved bemærkes, at foranstaltningerne her-
om ikke findes at være uforholdsmæssige, jf. lovens § 84, stk. 4.

I relation til sagsøgers påstand om offentliggørelse bemærkes, at det følger af
ophavsretslovens § 84a blandt andet, at det ved en dom, hvorved der døm-
mes efter lovens § 83, kan bestemmes, at dommen skal offentliggøres i sin
helhed eller i uddrag. Offentliggørelsen påhviler efter bestemmelsen krænke-
ren og sker for dennes regning. Idet det lægges til grund, at de sagsøgtes
krænkelser har pågået over en længere periode, herunder efter rettens del-
dom af 11. december 2014, og henset til krænkelsernes omfang, findes sag-
søgers påstand om offentliggørelse at burde tages til følge, idet det dog fin-
des tilstrækkeligt, at offentliggørelsen alene skal indeholde uddrag af de på-
gældende domme, herunder oplysning om dommenes datering og rettens jo-
urnalnummer, parternes navne samt en gengivelse af dommenes præmisser
og konklusioner.

Henset til sagens udfald findes de sagsøgte at burde betale sagsomkostninger
til sagsøger.

Sagsøger har i sagens anledning afholdt udgift til retsafgift med 5.700 kr.
samt har omkostning til advokatbistand. Udgiften hertil findes henset til sa-
gens værdi, udfald, omfang og forløb samt at sagen omfatter flere sagsøgte
passende at kunne fastsættes til 200.000 kr. Der forholdes herefter med sags-
omkostninger som angivet nedenfor.

Thi kendes for ret:

De sagsøgte Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth Ol-
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sen, Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Li-
vets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær skal endeligt fjerne de ulovlige
eksemplarer af Det Tredje Testamente, som henholdsvis Kosmologisk Infor-
mation, Kosmologisk Information v/Ruth Olsen, Fonden Det Tredie Testa-
mente/The Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvidenskab v/
Jan Langekær er ansvarlig for, fra handelen og udlevere disse eksemplarer til
sagsøger, Martinus Idealfond.

De sagsøgte Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth Ol-
sen, www.martinus-webcener.dk v/Søren Ingemann Larsen, Fonden Det Tre-
die Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvi-
denskab v/Jan Langekær skal in solidum og in solidum med Åndsvidenskabs-
forlaget v/Kurt Christiansen inden 14 dage til sagsøger betale 1.000.000 kr.
med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg den 29. maj 2013 til be-
taling sker.

De sagsøgte Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth Ol-
sen, www.martinus-webcener.dk v/Søren Ingemann Larsen, Fonden Det Tre-
die Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvi-
denskab v/Jan Langekær skal for egen regning offentliggøre uddrag af Kø-
benhavns Byrets deldom af 11. december 2014 mellem parterne og uddrag af
nærværende dom, idet offentliggørelsen skal omfatte oplysning om   domme-
nes datering og rettens journalnummer, parternes navne samt en gengivelse
af dommenes præmisser og konklusioner.

De sagsøgte Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth Ol-
sen, www.martinus-webcener.dk v/Søren Ingemann Larsen, Fonden Det Tre-
die Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvi-
denskab v/Jan Langekær skal in solidum og in solidum med Åndsvidenskabs-
forlaget v/Kurt Christiansen inden 14 dage til sagsøger betale sagsomkostnin-
ger med 205.700 kr.

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8 a.

Toftager

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Københavns Byret, den 25. juli 2019.

Henriette Holleufer, retsassistent
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Publiceret til portalen d. 23-10-2019 kl. 15:26
Modtagere: Advokat (L) Mogens Dyhr Vestergaard, Advokat (H) Martin Dahl 
Pedersen, Sagsøger MARTINUS IDEALFOND (afsluttet), Sagsøgte 
www.Martinus-Webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen (afsluttet), 
Sagsøgte Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen (afsluttet), Sagsøgte 
KOSMOLOGISK INFORMATION (afsluttet), Sagsøgte Fonden Det Tredie 
Testamente / The Third Testament Foundation (afsluttet), Advokat (H) Peer 
B. Petersen, Sagsøgte Livets Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær 
(afsluttet), Sagsøgte Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen, nu boet 
efter Kurt Christiansen (afsluttet)

61



STD065548-S01-ST01-K899.02-T2-L01-M14-\R150

Københavns Byret

Udskrift af dombogen

DOM

Afsagt den 19. juli 2019 i sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg

mod

Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720 Vanløse

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt den 29. maj 2013, vedrører det spørgsmål, om de sag-
søgte under denne sag, Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen, herefter
Åndsvidenskabsforlaget, Kosmologisk Information og Kosmologisk Infor-
mation v/Ruth Olsen, herefter samlet Kosmologisk Information, www.mar-
tinus- webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen, herefter www.martinus-web-
center.dk, Fonden Det tredie Testamente/The Third Testament Foundation,
herefter DTT, og Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær, herefter Li-
vets Skole, har krænket ophavsrettigheder tilhørende sagsøger, Martinus Ide-
alfond, i relation til næmere angivet værker af Martinus Thomsen, og i be-
kræftende tilfælde fastsættelse af eventuel økonomisk vederlag, godtgørelse
og erstatning for krænkelserne samt om andre kompenserende handlinger.

Ved deldom af 11. december 2014 traf retten afgørelse i relation til en række
af sagens spørgsmål, herunder om de sagsøgte har krænket sagsøgers op-
havsretlige rettigheder.

Under den del af sagen, som afgøres ved denne dom, har sagsøger nedlagt
følgende påstande:

1. Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen skal endeligt fjerne de ulov-
lige eksemplarer af Det Tredje Testamente, som Åndsvidenskabsforlaget
v/Kurt Christiansen er ansvarlig for, fra handelen samt udlevere disse
eksemplarer til sagsøger.

2. Principalt:
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        Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen skal in solidum med Kos-
mologisk Information, martinus-webcenter.dk, DTT og Livets Skole til
sagsøger betale 1.000.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra
sagens anlæg til betaling sker.

        Subsidiært:

        Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen skal sammen med Kosmo-
logisk Information, martinus-webcenter.dk, DTT og Livets Skole til
sagsøger betale 1.000.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra
sagens anlæg til betaling sker.

3. Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen skal for egen regning of-
fentliggøre Københavns Byrets deldom af 11. december 2014 samt den
endelige dom.

Sagen afgøres særskilt i relation til Åndsvidenskabsforlaget, idet der samti-
dig med denne dom afsiges dom i relation til sagens øvrige sagsøgte.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da sagsøgtes advokat i det retsmøde, hvortil der var berammet hovedfor-
handling i sagen, fratrådte forud for at have nedlagt nogen påstand, og da
sagsøgte ikke selv var mødt eller i øvrigt repræsenteret, afsiges der, jfr. rets-
plejelovens § 362, dom efter sagsøgerens påstand i det nedenfor angivne om-
fang, der findes begrundet i sagsfremstillingen og det i øvrigt fremkomne,
med renter og sagsomkostninger som nedenfor anført.

Sagsomkostningerne er fastsat således, at 5.700 kr. dækker retsafgiften, og
200.000 kr. dækker sagsøgers udgift til advokatbistand. Ved fastsættelsen
heraf er der navnlig henset til sagens værdi, udfald, omfang og forløb samt at
der har været flere sagsøgte under sagen.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen skal fjerne de ulovlige
eksemplarer af Det Tredje Testamente, som Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt
Christiansen er ansvarlig for, fra handelen og udlevere disse eksemplarer til
sagsøger, Martinus Idealfond.

Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen skal in solidum med Kosmolo-
gisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth Olsen, www.martinus-
webcener.dk v/Søren Ingemann Larsen, Fonden Det Tredie Testamente/The
Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Lange-
kær inden 14 dage til sagsøger betale 1.000.000 kr. med tillæg af sædvanlig
procesrente fra sagens anlæg den 29. maj 2013 til betaling sker.
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Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen skal for egen regning offentlig-
gøre uddrag af Københavns Byrets deldom af 11. december 2014 mellem
parterne og uddrag af nærværende dom, idet offentliggørelsen skal omfatte
oplysning om dommenes datering og rettens journalnummer, parternes navne
samt en gengivelse af dommenes præmisser og konklusioner.

Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen skal in solidum med Kosmolo-
gisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth Olsen, www.martinus-
webcener.dk v/Søren Ingemann Larsen, Fonden Det Tredie Testamente/The
Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Lange-
kær inden 14 dage til sagsøger betale sagsomkostninger med 205.700 kr.

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8 a.

Toftager

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Københavns Byret, den 25. juli 2019.

Henriette Holleufer, retsassistent
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Modtagere: Sagsøgte Livets Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær 
(afsluttet), Advokat (H) Martin Dahl Pedersen, Sagsøgte Kosmologisk 
Information v/ Ruth Olsen (afsluttet), Sagsøgte Fonden Det Tredie 
Testamente / The Third Testament Foundation (afsluttet), Sagsøgte 
KOSMOLOGISK INFORMATION (afsluttet), Sagsøger MARTINUS 
IDEALFOND (afsluttet), Sagsøgte www.Martinus-Webcenter.dk v/ Søren 
Ingemann Larsen (afsluttet), Advokat (L) Mogens Dyhr Vestergaard, 
Advokat (H) Peer B. Petersen, Sagsøgte Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt 
Christiansen, nu boet efter Kurt Christiansen (afsluttet)
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ØSTRE LANDSRET 
RETSBOG

Den 12. marts 2020 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen i København K.

Landsdommer Katja Høegh behandlede sagen.

Sag BS-48002/2019-OLR
(10. afdeling)

Kosmologisk Information 

og

Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen

og

www.Martinus-Webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen
(advokat Peer B. Petersen)

og

Fonden Det Tredie Testamente / The Third Testament Foundation

og

Livets Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær
(alle advokat Peer B. Petersen)

mod

Martinus Idealfond
(advokat Martin Dahl Pedersen)
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og 

Sag BS-48075/2019-OLR
(10. afdeling)

Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen, nu boet efter Kurt Christiansen
(advokat Peer B. Petersen)

mod

Martinus Idealfond
(advokat Martin Dahl Pedersen)

Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen, www.Mar-
tinus-Webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen, Fonden Det Tredie Testamente / 
The Third Testament Foundation og Livets Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Lan-
gekær har anket dom afsagt af Københavns Byret den 19. juli 2019 sag BS-
42/2013-KBH) (landsrettens sag BS-48002/2019-OLR) og Åndsvidenskabsforla-
get v/ Kurt Christiansen, nu boet efter Kurt Christiansen, har anket udeblivel-
sesdom afsagt af Københavns Byret den 19. juli 2019 (sag BS-42/2013-KBH) 
(landsrettens sag BS-48075/2019-OLR). Appellanterne har herunder tillige anket 
Københavns Byrets deldom af 11. december 2014.

For landsretten har Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/ 
Ruth Olsen, www.Martinus-Webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen, Fonden 
Det Tredie Testamente / The Third Testament Foundation og Livets Skole i 
Åndsvidenskab v/ Jan Langekær samt Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christi-
ansen, nu boet efter Kurt Christiansen, gentaget deres påstande for byretten om 
frifindelse. Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen, nu boet efter Kurt 
Christiansen (”boet” i det følgende), har subsidiært påstået hjemvisning. 

Martinus Idealfond har principalt påstået afvisning. 

Martinus Idealfond har til støtte for afvisningspåstanden anført navnlig, at der 
ikke er udsigt til, at sagerne vil få et andet udfald end ved Københavns Byrets 
deldom af 11. december 2014 og dommene af 19. juli 2019.  Sagen er endvidere 
ikke af principiel karakter, og der ikke er andre grunde, der i øvrigt taler for, at 
de skal behandles af landsretten. Der er ikke for Østre Landsret fremsat nye på-
stande eller anbringender eller i øvrigt fremlagt nye beviser, der materielt vil få 
betydning for udfaldet af ankesagerne. Det bemærkes, at anbringendet om rets-
fortabende passivitet blev behandlet af Københavns Byret. Desuden er Køben-
havns Byrets domme åbenbart korrekte. Appellanterne trækker blot en i forvej-
en langvarig sag i langdrag med væsentlige omkostninger for Martinus Institut 
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til følge. At appellanterne bevidst trækker sagen i langdrag, ses også ved den 
genfremsatte begæring om syn og skøn. 

Appellanterne har til støtte for, at ankesagen ikke skal afvises, anført navnlig at 
byretten ikke tog stilling til de under anken fremførte anbringender om rets-
fortabende passivitet og om misbrug af ophavsret samt om at appellanternes 
handlinger har været berettigede som følge af nødret, nødværge eller negoti-
urum gestio-lignende betragtninger. Desuden er der begæret yderligere bevis-
førelse for landsretten og sagerne er af principiel karakter, ligesom der er udsigt 
til, at de vil kunne få et andet udfald. 

Landsretten afsagde

K E N D E L S E :

Landsretten finder efter en gennemgang af sagerne, at der ikke er grundlag for 
at afvise at behandle sagerne i 2. instans, jf. retsplejelovens § 368 a, stk. 1. På-
standen om afvisning tages derfor ikke til følge. 

T H I  B E S T E M M E S :

Disse ankesager afvises ikke. 

Appellanterne har anmodet om, at der udmeldes syn og skøn ”med henblik på 
dokumentation af de massive ændringer, der mod Martinus’ udtalte ønsker og 
tilkendegivelser er foretaget i de [af] sagen omhandlede værker”.

Martinus Idealfond har heroverfor anført, at byretten ved kendelse af 31. januar 
2017 har afvist en tilsvarende anmodning om syn og skøn, og at anmodningen 
blot er udtryk for, at appellanterne søger at trække sagerne i langdrag. 

Landsretten bemærker, at den nu fremsatte anmodning om syn og skøn synes 
at være sammenfaldende med den anmodning, som blev afvist af byretten ved 
kendelse af 31. januar 2017. Anmodningen synes herved at have som forudsæt-
ning, at Martinus Idealfond skal opfylde opfordringer om blandt andet at tilve-
jebringe en liste over af Martinus Idealfond foretagne ændringer i Martinus 
værker. Martinus Idealfond har afvist af opfylde disse opfordringer. Det er her-
efter og efter det af appellanterne anførte om det begærede syn og skøn uklart, 
hvad der skal være genstand for syn og skøn. Anmodningen tages derfor ikke 
til følge, jf. retsplejelovens § 196, stk. 3. 
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Der fastsættes endvidere frist for appellanternes indgivelse af en med modpar-
ten afstemt tidsplan for hovedforhandlingen til senest den 6. april 2020. 

Landsretten skal i sag BS-48002/2019-OLR anmode advokat Per B. Petersen om 
at oplyse, hvilken person (indehaver) der står bag den tilsyneladende personligt 
ejede virksomhed Kosmologisk Information, som er appellant 1, idet den på-
gældendes navn skal indgå som en del af angivelsen af appellanten. Landsret-
ten er opmærksom, at det er en virksomhed med et andet CVR-nr., som er ap-
pellant 2, Kosmologisk Institut v/Ruth Olsen. 

Landsretten bemærkede endvidere, at appellanterne ikke har indgivet proces-
skrifterne i korrekt OCR-format. Der skal anvendes korrekt format fremadret-
tet. 

Sagerne udsat. 
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ØSTRE LANDSRET 
RETSBOG

Den 4. september 2020 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen i Køben-
havn.

Landsdommer Katja Høegh behandlede sagen.

Sag BS-48075/2019-OLR
(10. afdeling)

Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen, nu boet efter Kurt Christiansen
(advokat Peer B. Petersen)

mod

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut (tidl. Martinus Idealfond)
(advokat Martin Dahl Pedersen)

og 

Sag BS-48002/2019-OLR
(10. afdeling)

Kosmologisk Information
(advokat Peer B. Petersen)

og

Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen
(advokat Peer B. Petersen)

og

www.Martinus-Webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen
(advokat Peer B. Petersen)
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og

Fonden Det Tredie Testamente / The Third Testament Foundation
(advokat Per Justesen)

og

Livets Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær
(advokat Per Justesen)

mod

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut (tidl. Martinus Idealfond)
(advokat Martin Dahl Pedersen)

Manglende oplysning fra appellanterne
Landsretten anførte i retsbog af 12. marts 2020:

”Landsretten skal i sag BS-48002/2019-OLR anmode advokat Per B. Pe-
tersen om at oplyse, hvilken person (indehaver) der står bag den tilsy-
neladende personligt ejede virksomhed Kosmologisk Information, som 
er appellant 1, idet den pågældendes navn skal indgå som en del af an-
givelsen af appellanten. Landsretten er opmærksom, at det er en virk-
somhed med et andet CVR-nr., som er appellant 2, Kosmologisk Institut 
v/Ruth Olsen.”

Landsretten har ikke modtaget svar herpå. Landsretten fastsætter derfor nu frist 
for advokat Per B. Petersens svar herpå til senest den 14. september 2020. 

Den videre forberedelse af sagen
Yderligere processkrifter, der skal indleveres til Østre Landsret, forventes ud-
vekslet med ca. 4 ugers mellemrum uden rettens medvirken. Forberedelsen af-
sluttes 4 uger før hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens § 378, stk. 1.  

Hovedforhandling og berammelsesafgift
Hovedforhandling blev berammet til den 10. maj 2021 kl. 9.30-15.00 og 11. maj 
2021 kl. 9.30-12.00 i Østre Landsrets 10. afdeling.

Appellanten skal betale 12.150 kr. i afgift for hovedforhandlingen (berammel-
sesafgift). Afgiften skal indbetales via minretssag.dk senest den 10. februar 
2021 kl. 12.00. Afgiften for hovedforhandlingen bortfalder/tilbagebetales, hvis 
landsretten senest 6 uger før hovedforhandlingen modtager meddelelse om, at 
sagen er bortfaldet. 
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Påstandsdokumenter
Parterne skal senest den 3. maj 2021 kl. 12.00 indlevere påstandsdokument til 
landsretten. Påstandsdokumentet skal udformes således, at det umiddelbart 
kan indgå i en dom. 

Ekstrakt
Appellanten skal senest 14 dage før hovedforhandlingen forelægge et ekstrakt-
udkast for sagens øvrige parter og efter anmodning medtage yderligere materi-
ale fra sagen. 

Appellanten skal herefter senest den 3. maj 2021 kl. 12.00 indlevere ekstrakt til 
landsretten. Inden samme frist skal appellanten indlevere 3 eksemplarer af ek-
strakten i papirform.

Overskridelse af fristen for indlevering af ekstrakt til landsretten kan få udebli-
velsesvirkning, jf. retsplejelovens § 386, stk. 1 og 2, jf. § 385, stk. 1.

Juridiske materialesamlinger samt opgørelse over afholdte udgifter og udlæg
Eventuelle juridiske materialesamlinger bør – gerne som en fælles materiale-
samling – indleveres til landsretten, herunder tillige i papirform i 3 eksempla-
rer, senest en uge inden hovedforhandlingen. 

Parterne anmodes endvidere om senest ved hovedforhandlingen at indlevere 
en specificeret opgørelse over afholdte udgifter og udlæg, som ønskes taget i 
betragtning ved landsrettens omkostningsafgørelse.

Retsmægling
Landsretten henleder opmærksomheden på, at sagen – såfremt parterne er inte-
resserede heri – vil kunne søges løst ved retsmægling. Retsmæglingsmøde vil i 
givet fald kunne berammes med kort varsel og typisk inden for 2 måneder. Ho-
vedforhandlingsdatoen vil fortsat være reserveret. Hvis parterne er interesseret 
i, at der søges gennemført retsmægling, bedes dette meddelt afdelingen snarest. 

Adgangskontrol
Når De møder i retten, kan Deres adgang være betinget af, at De lader det tøj, 
De har på, visitere og medbragte effekter, f.eks. tasker, undersøge.
 
Hvis De afvises fra retsbygningen, fordi De nægter at lade Deres tøj visitere el-
ler medbragte effekter undersøge, sidestilles dette med, at De er udeblevet uden 
lovlig grund. Dette kan have samme konsekvenser som beskrevet ovenfor.

Yderligere information om behandlingen af civile sager ved landsretten
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Der henvises i øvrigt til Østre Landsrets hjemmeside www.oestrelandsret.dk 
(sagsbehandling), hvor parterne kan finde nærmere oplysninger om sagsforbe-
redelse, påstandsdokument, ekstrakt, tidsplan, materialesamling og hovedfor-
handling.

Sagen udsat.
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Københavns Byret

STD075366-S01-ST01-K191.03-T2-L03-M14-\R154

Udskrift af retsbogen

Den 9. januar 2014 kl. 14:00 blev retten sat på Kontor 31 af dommer
Toftager.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Telefonmøde.

Retsmødet er et ikke offentligt retsmøde, jf. retsplejelovens § 339 a.

For sagsøger deltog advokat Martin Dahl Pedersen.
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For de sagsøgte deltog advokat Mads Jørgensen.

Der fremlagdes stævning, svarskrift, replik, duplik og bilag til og med bilag
60 C og L.

Parterne nedlagde påstand som i processkrifterne.

Sagen drøftedes.

Sagen udsat til nyt telefonisk forberedende retsmøde til den 16. januar 2014
kl. 9.00. Der skal anvendes samme teelfonnummer som ved retsmødet i dag.

Retten hævet.

Toftager
dommer

---ooOoo---

Den 16. januar 2014 kl. 09:00 blev retten sat på Kontor 31 af dommer
Toftager.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
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Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Telefonmøde.

Retsmødet er et ikke offentligt retsmøde, jf. retsplejelovens § 339 a.

For sagsøger deltog advokat Martin Dahl Pedersen.

For de sagsøgte deltog advokat Mads Jørgensen.

Sagen drøftedes.

Parterne var enige om, at sagen mest hensigtsmæssigt behandles således, at
der i forbindelse med en deldomsforhandling først tages stilling til den ned-
lagte anerkendelsespåstand. Parterne oplyste, at de ikke umiddelbart har be-
hov for at afgive yderligere skriftlige procesindlæg herom. Parterne vil til-
stræbe, at der opnås enighed om det kvantitative spørgsmål i relation til
anerkendelsespåstanden. Parterne oplyste, at det skal påregnes, at der skal
anvendes 2-3 retsdage til deldomsforhandlingen.

Sagen blev berammet til hovedforhandling, hvor den nedlagte anerkendel-
sespåstand behandles, til den 11., 12. og 13. november 2014 alle dage fra
kl. 9.30 i retslokale 31. De mødende blev gjort bekendt med udeblivelses-
virkningerne, jf. retsplejelovens § 362.

Retten bemærkede, at sagsforberedelsen slutter 4 uger før tidspunktet for ho-
vedforhandlingens begyndelse, jf. retsplejelovens § 356, stk. 1.

Berammelsesafgiften blev opkrævet hos sagsøgers advokat med 2.850,00 kr.
Beløbet skal være betalt til retten senest 2 måneder før hovedforhandlingen.
Afgiften tilbagebetales, hvis det senest 6 uger før hovedforhandlingen med-
deles retten, at sagen er bortfaldet. Afgiften tilbagebetales med en tredjedel,
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dog mindst 500 kr., hvis sagen afsluttes uden dom, ved udeblivelsesdom el-
ler ved, at en part tager bekræftende til genmæle.

Retten bestemte, at parterne skal indlevere påstandsdokumenter senest 14
dage før hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens § 357. De mødende blev
gjort bekendt med udeblivelsesvirkningerne, jf. retsplejelovens § 360, stk. 5.

Retten skal anmode sagsøger om samtidig med påstandsdokumentet at frem-
sende en af alle parter godkendt tidsplan. Der bedes afsat 10 minutter til for-
middags- og eftermiddagspause samt frokost fra kl. 12 - 13.

Retten skal anmode om, at parterne til hovedforhandlingen medbringer en
opgørelse over de udgifter, som de har afholdt i sagen og som de mener bør
indgå i afgørelsen om sagsomkostninger, herunder udgift til retsafgift, syn
og skøn, sagkyndige erklæringer m.v.

Udarbejdes der materialesamling, henstiller retten til, at der alene udarbejdes
en fælles materialesamling.

Sagen udsat.

Retten hævet.

Toftager
dommer

---ooOoo---

Den 11. november 2014 kl. 09:30 blev retten sat i retssal 31 af kst. dommer
Mette Undall-Behrend.

Der blev foretaget i offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint

78



Side 5/97

STD075366-S01-ST01-K191.03-T2-L03-M14-\R154

4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

For sagsøger og med Per Jan Neergaard mødte advokat Martin Dahl Peder-
sen.

For de sagsøgte og med Kurt Christiansen, Ruth Olsen, Søren Ingemann
Larsen og Jan Langekær mødte advokat Mads Jørgensen.

Det tidligere fremlagte var til stede. Der blev fremlagt processkrift A med
bilag M-O, processkrift I med nyt bilag 57 og bilag 61-73 samt processkrift
B med bilag P. Endvidere fremlagdes påstandsdokumenter fra begge parter.

Parterne nedlagde påstand som i påstandsdokumenterne.

Sagsøger forelagde sagen under behørig dokumentation.

Per Jan Neergaard og Kurt Christiansen afgav behørigt formanet forklaring.

Sagen udsat til den 12. november 2014.

Retten hævet.

Mette Undall-Behrend
kst. dommer

---ooOoo---
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Den 12. november 2014 kl. 09:30 blev retten sat i retssal 31 af kst. dommer
Mette Undall-Behrend.

Der blev foretaget i offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Fortsat hovedforhandling

For sagsøger og med Per Jan Neergaard mødte advokat Martin Dahl Peder-
sen.

For de sagsøgte og med Kurt Christiansen, Ruth Olsen, Søren Ingemann
Larsen og Jan Langekær mødte advokat Mads Jørgensen.
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Ruth Olsen, Søren Ingemann Larsen, Jan Langekær, Willem Johannes Kuij-
per, Henrik Hedegaard, Ole Therkelsen og Trine Möller afgav behørigt for-
manet forklaring.

Sagen udsat til den 13. november 2014.

Retten hævet.

Mette Undall-Behrend
kst. dommer

---ooOoo---

Den 13. november 2014 kl. 09:30 blev retten sat i retssal 31 af kst. dommer
Mette Undall-Behrend.

Der blev foretaget i offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
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og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Fortsat hovedforhandling

For sagsøger og med Per Jan Neergaard mødte advokat Martin Dahl Peder-
sen.

For de sagsøgte og med Kurt Christiansen, Ruth Olsen, Søren Ingemann
Larsen og Jan Langekær mødte advokat Mads Jørgensen.

Sagen procederedes.

Sagen blev optaget til afgørelse, der afsiges den 11. december 2014 kl. 13.00
i retssal 31, hvilket blev meddelt de mødte. 

Retten hævet.

Mette Undall-Behrend
kst. dommer

---ooOoo---

Den 11. december 2014 kl. 13:00 blev retten sat i retssal 31 af kst. dommer
Mette Undall-Behrend. 

Der blev foretaget i offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
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Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Ingen var indkaldt eller mødt.

Intet fremlagt.

Der blev afsagt

DELDOM

Sagen udsat.

Retten hævet.

Mette Undall-Behrend
kst. dommer

---ooOoo---

Den 12. juni 2015 kl. 13:15 blev retten sat på Kontor 31 af dommer Tofta-
ger.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
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Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Telefonmøde.

Retsmødet er et ikke offentligt retsmøde, jf. retsplejelovens § 339 a.

For sagsøger mødte advokat Martin Dahl Pedersen.

For sagsøgte mødte advokat Mads Kierkegaard Jørgensen.

Sagens videre forløb blev drøftet.

Parterne oplyste, at de vil forsøge at opnå en forligsmæssig aftale vedrøren-
de den økonomiske opgørelse i sagen.

Det blev aftalt, at sagsøgte med frist til den 6. juli 2015 til modparten frem-
sender oplysninger til brug for sagsøgers opgørelse af det økonomiske krav i
sagen.

Det blev endvidere aftalt, at sagsøger med frist til den 17. juli 2015 forhol-
der sig til de oplysninger, som modtages af modparten.

84



Side 11/97

STD075366-S01-ST01-K191.03-T2-L03-M14-\R154

Nyt forberedende telefonmøde blev berammet til den 14. august 2015 kl.
13.15. Der skal anvendes samme telefonnr. og kode som ved retsmødet i
dag.

Retten hævet.

Toftager
 dommer

---ooOoo---

Den 14. august 2015 kl. 13:15 blev retten sat på Kontor 31 af dommer Tof-
tager.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
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Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Telefonmøde.

Retsmødet er et ikke offentligt retsmøde, jf. retsplejelovens § 339 a.

For sagsøger mødte advokat Martin Dahl Pedersen.

For sagsøgte mødte advokat Peer B. Petersen.

Sagen drøftedes.

Parterne oplyste, at deres bestræbelser for at søge en forligsmæssig løsning
endnu ikke er afsluttet. Parterne oplyste endvidere, at de fortsat er indstillet
på at undersøge mulighederne herfor.

Nyt forberedende telefonisk retsmøde blev herefter berammet til den 16.
september 2015 kl. 9.00  Der skal anvendes samme telefonnummer og kode
som ved nærværende retsmøde.

Retten hævet.

Toftager
dommer

---ooOoo---

Den  kl. 14:15 blev retten sat  af .

Der blev foretaget i retsmøde
sag nr. :

Telefonmøde.

Retsmødet er et ikke offentligt retsmøde, jf. retsplejelovens § 339 a.

For sagsøgeren mødte .

For sagsøgte mødte advokat Mogens Vestergaard.

Det tidligere fremlagte var til stede.

Sagen drøftedes.

86



Side 13/97

STD075366-S01-ST01-K191.03-T2-L03-M14-\R154

Retten bestemte, at sagsøgeren skal indlevere et processkrift til retten og
sagsøgte senest den 11. december 2015, hvoraf sagsøgerens påstande frem-
går.

Retten bestemte, at sagsøgte skal indlevere et processkrift til retten og sagsø-
geren senest den 22. januar 2016, hvor sagsøgte svarer på det af sagsøgeren
anførte. Sagsøgte tog forbehold for senest samme tidspunkt at fremsætte en
begrundet begæring om afholdelse af syn og skøn.

Hvis fristerne ikke overholdes, kan retten træffe bestemmelse om udeblivel-
sesvirkning, jf. retsplejelovens § 360, stk. 5, jf. § 355, stk. 2.

Såfremt fristoverskridelsen ikke tillægges udeblivelsesvirkning, kan retten i
stedet afskære nye påstande, anbringender og beviser vedrørende ovennævn-
te forhold, der fremkommer efter fristens udløb, jf. retsplejelovens § 358,
stk. 4, jf. stk. 1.

Sagen udsat.

Retten hævet.

---ooOoo---

Den 15. marts 2016 kl. 09:30 blev retten sat på Kontor 31 af dommer
Toftager.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
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Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Telefonmøde.

Retsmødet er et ikke offentligt retsmøde, jf. retsplejelovens § 339 a.

For sagsøger mødte advokat Martin Dahl Pedersen.

For de sagsøgte mødte advokat Peer B. Petersen.

Der blev fremlagt sagsøgers processkrft 2 af 10. december 2015 med bilag
74 og 75 og sagsøgtes processkrift C af  22. januar 2016 med bilag Q-U.

Sagen drøftedes.

Parterne oplyste på forespørgsel, at de, uanset rettens opfordring hertil, ikke
ønsker retsmæglig.

Sagsøger oplyste, at der indenfor kort tid vil foreligge en revisionsberegning
i relation til tabsspørgsmålet i sagen. De af sagsøgte fremsatte opfordringer i
proceskrift C findes i udgangspunktet ikke relevante for de spørgsmål, der
endnu ikke er afgjort i sagen.

Sagsøgte oplyste, at det fastholdes, at besvarelse af sagsøgtes opfordringer i
bilag C er relevante for de endnu ikke afgjorte spørgsmål.

Det blev aftalt, at sagsøger med frist til den 5. april 2016 til modparten og
retten indgiver et processkrift, der skal forholde sig til sagsøgtes selvstændi-
ge påstand fremsat i processkrft C, sagsøgers stillingtagen til sagsøgtes op-
fordringer fremsat i processkft C samt fremlæggelse af og bemærkninger til
revisoropgørelse af lidt tab.

Det blev endvidere aftalt, at sagsøgte med frist til den 3. maj 2016 til mod-
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parten og retten indgiver et processkrift om de samme spørgsmål.

Parterne oplyste, at de herefter ønsker afholdt nyt, forberedende telefonmøde
med henblik på drøftelse og tilrettelæggelse af sagens videre forløb.

Nyt telefonisk, forberedende retsmøde blev berammet til den 2. juni 2016 kl.
9.30 til hvilket møde skal anvendes samme telefonnummer og kode som ved
nærværende retsmøde (telefonnr. 90920090 og kodenr. 23238213).

Sagen således udsat.

Retten hævet.

Toftager
dommer

---ooOoo---

Den 2. juni 2016 kl. 09:30 blev retten sat på Kontor 31 af
dommerfuldmægtig Pia Blaabjerg Andersen.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
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og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Telefonmøde.

Retsmødet er et ikke offentligt retsmøde, jf. retsplejelovens § 339 a.

For sagsøger mødte advokat Martin Dahl Pedersen.

For sagsøgte mødte advokat Peer B. Petersen.

Der blev fremlagt processkrift 3 med bilag 76-82a-d og processkrift C med
bilag Q-U.

Parterne nedlagde påstand som i processkrifterne.

Sagen drøftedes.

Parterne oplyste, at procesbevillingsnævnet har meddelt afslag på anmodnin-
gen om anketilladelse af deldommen.

Sagsøger anmodede om, at retten inden hovedforhandlingen træffer afgørel-
se om, hvorvidt den af de sagsøgte nu nedlagte selvstændige påstand skal af-
vises, og anførte til støtte for, at der er allerede er taget stilling til påstanden
i forbindelse med, at retten traf afgørelse om krænkelsesspørgsmålet. Sagsø-
ger henviste i øvrigt til sine anbringender i processkrift 3 til støtte for, at den
af de sagsøgte nedlagte påstand skal afvises.

Sagsøger vil protestere imod, at der udmeldes syn og skøn i sagen. De sag-
søgte burde have fremsat anmodning herom allerede umiddelbart efter, at
der blev afsagt deldom. Det er sagsøgers klare opfattelse, at de sagsøgte for-
søger at forhale sagens afslutning.

De sagsøgte anførte hertil, at de sagsøgte under ingen omstændigheder for-
søger at forhale sagen. Det er af afgørende betydning for de sagsøgte, at der
tages stilling til de sagsøgte nedlagte selvstændige påstand. Der er ikke ved
den allerede trufne afgørelse taget stilling til den af de sagsøgte nedlagte
selvstændige påstand, idet de sagsøgte nu har dokumenteret en række citater,
som ikke er medtaget i den trufne afgørelse. Citaterne viser, at sagsøger ad-
ministrerer værket i strid med ophavsmandens oprindelige ønske.
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De sagsøgte anførte endvidere, at det er en forudsætning for, at sagen kan
berammes til hovedforhandling, at retten forinden træffer afgørelse om,
hvorvidt det skal tillægges processuel skadevirkning, at sagsøger ikke har
imødekommet de opfordringer, som de sagsøgte har fremsat i processkrift C
side 6, 16 og 22.

De sagsøgte anførte endvidere, at sagen endnu ikke er klar til hovedforhand-
ling, idet der fra sagsøgtes side vil være en anmodning om, at der udmeldes
syn og skøn i sagen til brug for afgørelsen om, hvorvidt sagsøger har krav på
vederlag, erstatning og godtgørelse.

Retten bemærkede, at det umiddelbart var rettens opfattelse, at der ved ho-
vedforhandlingen både kunne tages stilling til den af sagsøgte nedlagte selv-
stændigt påstand og spørgsmålet om, hvorvidt det skal tillægges processuel
skadevirkning, hvis sagsøger ikke imødekommer de sagsøgtes opfordringer.

Der blev protesteret herimod.

Retten bestemte herefter, at sagsøger skal indlevere et processkrift til retten
og sagsøgte senest den 30. juni 2016, hvor sagsøger tager stilling til, hvorle-
des de forholder sig til de af de sagsøgte fremsatte opfordringer, hvorvidt
retten inden hovedforhandlingen skal træffe afgørelse vedrørende den af
sagsøgte selvstændigt nedlagte påstand, samt komme med bemærkninger
vedrørende vederlags-, erstatnings- og godtgørelsesspørgsmålet, herunder
spørgsmålet om udmelding af syn og skøn.

Retten bestemte, at de sagsøgte skal indlevere et processkrift til retten og
sagsøger senest den 22. juli 2016, hvor sagsøgte fremkommer med bemærk-
ninger til det af sagsøger i ovennævnte processkrift fremkomne.

Hvis fristerne ikke overholdes, kan retten træffe bestemmelse om udeblivel-
sesvirkning, jf. retsplejelovens § 360, stk. 5, jf. § 355, stk. 2.

Såfremt fristoverskridelsen ikke tillægges udeblivelsesvirkning, kan retten i
stedet afskære nye påstande, anbringender og beviser vedrørende ovennævn-
te forhold, der fremkommer efter fristens udløb, jf. retsplejelovens § 358,
stk. 4, jf. stk. 1.

Retten vil herefter træffe afgørelse om sagens videre forløb.

Pia Blaabjerg Andersen
dommerfuldmægtig

---ooOoo---
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Den 28. september 2016 kl. 14:30 blev retten sat i retssal 31 af dommer Tof-
tager.

Protokolfører var kontorfuldmægtig Pia Jensen.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Ingen var indkaldt eller mødt.

Retten optog sagen til dom, der afsiges torsdag den 29. september 2016 kl.
13:00.

Sagen udsat.
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Retten hævet.

Toftager
dommer

---ooOoo---

Den 29. september 2016 kl. 13:00 blev retten sat på Kontor 31 af dommer
Toftager.

Der blev foretaget i sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Ingen var indkaldt eller mødt.
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Der blev fremlagt sagsøgers processkrift 4 og bilag til og med bilag 85, sag-
søgers sammenfattende processkrift af 5. september 2016, de sagsøgtes pro-
cesskrifter D og E samt de sagsøgtes påstandsdokument af 5. september
2016.

Der blev afsagt deldom.

Sagen udsat.

Retten hævet.

Toftager
dommer

---ooOoo---

Den 10. november 2016 kl. 13:15 blev retten sat på Kontor 31 af dommer
Toftager.

Protokolfører var kontorfuldmægtig Pia Jensen.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
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2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Telefonmøde.

Retsmødet er et ikke offentligt retsmøde, jf. retsplejelovens § 339 a.

For sagsøger mødte advokat Martin Dahl Pedersen.

For de sagsøgte mødte advokat Peer B. Petersen.

Det tidligere fremlagte var til stede.

Det blev oplyst, at de sagsøgte har anmodet om Procesbevillingsnævnets til-
ladelse til, at rettens afgørelse af  29. september 2016 indbringes særskilt for
landsretten. Der kan formentlig forventes en sagsbehandlingstid på omkring
4 måneder.

Sagsøger oplyste, at de tidligere af sagsøgte fremsatte provokationer ikke
kan forventes besvaret yderligere. Sagen ønskes berammet til hovedforhand-
ling. Den af sagsøgte tidligere fremsatte begæring om syn og skøn proteste-
rers der imod. Begæringen er overflødig og for sent fremsat.

De sagsøgte oplyste, at de ikke er enige heri og at der fortsat ønskes syn og
skøn. Sagen er efter de sagsøgtes opfattelse ikke klar til at blive berammet til
hovedforhandling.

Det blev aftalt, at de sagsøgte indenfor en frist på 4 uger til modparten og
retten indgiver et processkrift i relation til det begærede syn og skøn, herun-
der med angivelse af skønstema.

Det blev endvidere aftalt, at sagsøger indenfor en frist på yderligere 4 uger
afgiver et skriftligt procesindlæg til modparten og retten om de samme
spørgsmål.

Der var enighed om, at retten herefter kan træffe afgørelse om spørgsmålet
på det da foreliggende skriftlige grundlag.

Nyt telefonisk, forberedende retsmøde blev berammet til den 10. februar
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2017 kl. 9.30 til hvilket møde skal anvendes samme telefonummer og kode
som ved nærværende retsmøde.

Sagen således udsat.

Retten hævet.

Toftager
dommer

---ooOoo---

Den 31. januar 2017 kl. 13:00 blev retten sat i retssal 31 af dommer Toft-
ager.

Protokolfører var kontorfuldmægtig Pia Jensen.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
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2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes sagsøgtes processkrift F af 8. december 2016 samt sagsøgers
processkrift 5 af 4. januar 2017. Der fremlagdes yderligere Procesbevillings-
nævnets afslag af 16. januar 2017 i relation til rettens afgørelse af 29. sep-
tember 2016.

Der afsagdes i forlængelse af retsmødet fra den 10. november 2016 og i rela-
tion til de sagsøgtes begæring om udmeldelse af syn og skøn sålydende

KENDELSE

Retten traf ved dom af 11. december 2014 blandt andet afgørelse om, at de
sagsøgte har krænket sagsøgers ophavsmæssige rettigheder.

Det spørgsmål, der resterer under sagen, er herefter fastsættelsen af eventu-
elt vederlag og erstatning for disse krænkelser.

Det kan lægges til grund, at parterne er uenige om, hvorvidt sagsøger på pas-
sende, pligtig og behørig vis har og fortsat forvalter det opdrag, som fremgår
af sagsøgers fundats og i overensstemmelse med de ønsker og tilkendegivel-
ser, som Martinus Thomsen indtil sin død gav udtryk for i relation hertil.

De sagsøgte har i forbindelse hermed angivet, at de handlinger, som under
denne sag er til prøvelse, skal vurderes ud fra den omstændighed, at sagsø-
ger ikke fornødent varetager og forvalter sine forpligtelser som angivet
ovenfor. De sagsøgte har i forlængelse heraf gjort gældende, at deres hand-
linger herefter er foretaget under omstændigheder, som indebærer, at der ik-
ke skal tilkendes sagsøger kompensation eller erstatning, eller at en eventuel
kompensation og erstatning i det mindste skal reduceres.

De sagsøgte har i forlængelse heraf fremsat en række opfordringer. De sag-
søgte har herunder opfordret sagsøger  til at tilvejebringe en komplet over-
sigt over samtlige foretaget ændringer i Martinus Thomsens samlede værker.
Disse ændringer angives i det mindste til dels at have begrundet og nødven-
diggjort de sagsøgtes handlinger. De sagsøgte har herved angivet, at det an-
slås, at der er foretaget mere end 240.000 ændringer i Martinus Thomsens
hovedværk "Livets Bog".  Når den således udarbejdede fortegnelse forelig-
ger ønskes udmeldt syn og skøn med henblik på at få klarlagt betydningen af
ændringerne navnlig i henseende til de semantiske og filologiske konsek-
venser af ændringerne. Det begærede syn og skøn skal understøtte de sag-
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søgtes ovenfor anførte anbringende om nødvendigheden og betydningen af
de sagsøgtes handlinger, herunder dokumentere tilstedeværelsen af nærmere
angivne objektive ansvarsfrihedsgrunde.

Sagsøger har angivet, at besvarelse af de sagsøgtes opfordringer ikke vil ske,
idet opfordringerne, besvarelserne heraf  og det begærede syn og skøn ikke
er relevant for det spørgsmål, der endnu ikke er afgjort.

Retten bemærker hertil, at retten ved sin sin afgørelse af 11. december 2014
traf afgørelse om krænkelsesspørgsmålet. I forbindelse med afgørelsen kom
retten frem til, at sagsøgers ophavsret i relation til Martinus Thomsens vær-
ker ikke var begrænset herunder af Den Europæiske Menneskeretskonventi-
on. Det spørgsmål, der herefter resterer afgjort i sagen, er således ikke for-
skellig og adskiller sig ikke væsentligt fra en sædvanlig prøvelse i relation
til fastsættelsen af eventuelt vederlag og erstatning i forbindelse med andre
ophavsretlige krænkelser. Fastsættelsen af et eventuelt vederlag og af erstat-
ning i denne sag må således formodes at skulle ske ud fra almindelige veder-
lagsmæssige og erstatningsretlige principper og således uafhængigt af det
begærede syn og skøn.

Særligt i relation til det af de sagsøgte anførte, at der foreligger objektive an-
svarsfrihedsgrunde ud fra synspunkter om nødret, nødværge eller negotori-
um gestio lignende betragtninger, bemærkes, at dette ikke blev gjort gælden-
de i forbindelse med rettens afgørelse af krænkelsesspørgsmålet. Herefter
bemærkes, at disse anbringender i relation til vederlags- og erstatnings-
spørgsmålet ikke kan forventes at være betinget af eller væsentligt afhængigt
af det begærede syn og skøn jævnfør det ovenfor angivne.

Det bemærkes tillige, at det må antages, at besvarelsen af det begærende syn
og skøn i et vist omfang vil indebære skøn og vurderinger, som ikke objek-
tivt vil kunne efterprøves. Et syn og skøn vil således forventeligt ikke grund-
liggende kunne være med til at belyse parternes forskellige syn på forvalt-
ningen af Martinus Thomsens værker. Det bemærkes herved yderligere, at
parternes uenighed om dette spørgsmål tillige omfatter uenighed om tilgæn-
gelighed m.v., som ikke vil være en del af og omfattet af det begærede syn
og skøn.

Retten bemærker endvidere, at det begærede syn og skøn, der baserer sig på
opfyldelse af en opfordring, som sagsøger har angivet ikke vil blive opfyldt,
må antages at indebære en betydelig udgift. Endvidere må det begærede syn
og skøn, blandt andet henset til det talmæssigt oplyste om omfanget af ænd-
ringerne, forventes at være tidsmæssigt langstrakt, hvorfor også hensynet til
sagens fremme må tages i betragtning. Retten bemærker herved, at sagsan-
læg fandt sted den 29. maj 2013.

Under de således foreliggende omstændigheder, og da ikke andre forhold
findes at kunne begrunde det begærede syn og skøn, findes de sagsøgtes an-
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modning herom ikke at burde tillades, jf. retsplejelovens § 341, hvorfor

bestemmes:

Den af de sagsøgte fremsatte anmodning om udmeldelse af syn og skøn ta-
ges ikke til følge.

Retten bemærker, at der er berammet nyt telefonisk forberedende retsmøde i
sagen til den 10. februar 2017 kl. 9.30. Det forventes, at der på dette rets-
møde skal ske drøftelse af sagens videre forløb herunder tilrettelæggelse og
berammelse af hovedforhandling vedrørende det spørgsmål, som endnu ikke
er afgjort under sagen.

Sagen således udsat.

Retten hævet.

Toftager
dommer

---ooOoo---

Den 15. marts 2017 kl. 11:00 blev retten sat på Kontor 31 af dommer
Toftager.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
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og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Telefonmøde.

Retsmødet er et ikke offentligt retsmøde, jf. retsplejelovens § 339 a.

For sagsøger mødte advokat Martin Dahl Pedersen.

For sagsøgte mødte advokat Peer B. Petersen.

Der fremlagdes mailskrivelse af 14. februar 2017 med bilag fra de sagsøgte
med anmodning om opsættende virkning i relation til indgivet begæring til
Procesbevillingsnævnet om kæretilladelse vedrørende rettens kendelse af
31. januar 2017 samt sagsøgers mailskrivelse af 22. februar 2017, hvori der
protesteres herimod.

Sagen drøftedes.

Det blev aftalt, at de sagsøgte afgiver et afsluttende procesindlæg med frist
til den 18. april 2017 ud fra den forudsætning, at der ikke meddeles kæretil-
ladelse af Procesbevillingsnævnet, og at sagsøger herefter har yderligere 14
dage til eventuelt at fremkomme med et yderligere procesindlæg, hvorefter
der vil blive berammet et nyt telefonisk, forberedende retsmøde, hvor det til-
lige forventes, at der foreligger en afgørelse fra Procesbevillingsnævnet.

Sagen udsat herpå.

Retten hævet.

Toftager
dommer

---ooOoo---
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Den 29. august 2017 kl. 09:00 blev retten sat på Kontor 31 af dommer Tof-
tager.

Protokolfører var kontorfuldmægtig Pia Jensen.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Telefonmøde.

Retsmødet er et ikke offentligt retsmøde, jf. retsplejelovens § 339 a.

For sagsøger mødte advokat Martin Dahl Pedersen.

For sagsøgte mødte advokat Peer B. Petersen.
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Det tidligere fremlagte varr til stede. Der blev fremlagt bilag AG, AH og AI.

Parterne nedlagde påstand som i processkrifterne.

Parterne oplyste, at sagen kan berammes til fortsat hovedforhandling. Det
forventes, at der skal afgives 7 forklaringer under hovedforhandlingen.

Parterne oplyste, at det ikke påregnes, at der vil blive indgivet yderligere
procesindlæg ud over påstandsdokumenter, men at der vil blive fremlagt
yderligere bilag.

Sagen blev berammet til hovedforhandling til fredag den 2. februar og fre-
dag den 9. februar 2018 begge dage fra kl. 9.30 - 15.30 i retssal 31. De
mødende blev gjort bekendt med udeblivelsesvirkningerne, jf. retspleje-
lovens § 362.

Retten bemærkede, at sagsforberedelsen slutter 4 uger før tidspunktet for ho-
vedforhandlingens begyndelse, jf. retsplejelovens § 356, stk. 1.

Retten bestemte, at parterne skal indlevere påstandsdokumenter senest 14
dage før hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens § 357. De mødende blev
gjort bekendt med udeblivelsesvirkningerne, jf. retsplejelovens § 360, stk. 5.

Retten skal anmode sagsøger om samtidig med påstandsdokumentet at frem-
sende en af alle parter godkendt tidsplan. Der bedes afsat 10 minutter til for-
middags- og eftermiddagspause samt frokost fra kl. 12 - 13.

Retten bestemte, at der skal udarbejdes ekstrakt, jf. retsplejelovens § 357.
Ekstrakten skal indleveres senest 10 dage før hovedforhandlingen. De mø-
dende blev gjort bekendt med udeblivelsesvirkningen, jf. retsplejelovens §
360, stk. 6, jf. stk. 1.

Retten skal anmode om, at parterne til hovedforhandlingen medbringer en
opgørelse over de udgifter, som de har afholdt i sagen, og som de mener bør
indgå i afgørelsen om sagsomkostninger, herunder udgift til retsafgift, syn
og skøn, sagkyndige erklæringer m.v.

Udarbejdes der materialesamling, henstiller retten til, at der alene udarbejdes
en fælles materialesamling.

Retten hævet.

Toftager
dommer
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---ooOoo---

Den 2. februar 2018 kl. 09:30 blev retten sat i retssal 31 af dommer Tofta-
ger.

Protokolfører var kontorfuldmægtig Pia Jensen.

Der blev foretaget i offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

DELHOVEDFORHANDLING.

For Martinus Idealfond mødte advokat Martin Dahl Pedersen.

For og med Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen, Kosmologisk In-
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formation, Kosmologisk Information v/Ruth Olsen, www.martinus-webcen-
ter.dk v/Søren Ingemann Larsen, Fonden Det Tredie Testamente/The Third
Testament Foundation og Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
mødte advokat Peer B. Petersen.

Det tidligere fremlagte var til stede. Der blev fremlagt bilag til og med bilag
89b og AO samt parternes påstandsdokumenter.

Advokat Petersen begærede hovedforhandlingen udsat, idet det blev oplyst,
at Kurt Christiansen høremæssigt er helt ude af stand til at følge retshandlin-
gen med det høreudstyr, der er tilgængeligt i retten.

Advokat Pedersen protesterede herimod.

Spørgsmålet blev behandlet.

Retten udsatte hovedforhandlingen med henblik på, at der af retten anskaffes
og installeres fornødent lydudstyr.

Advokat Petersen oplyste, at Kurt Christiansen er indstillet på at indfinde sig
i retten med henblik på afprøvning af det udstyr, som retten måtte fremskaf-
fe.

Sagen således udsat.

Retten hævet.

Toftager
dommer

---ooOoo---

Den 15. marts 2018 kl. 13:15 blev retten sat på Kontor 31 af dommer Tofta-
ger.

Protokolfører var kontorfuldmægtig Pia Jensen.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
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Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Telefonmøde.

Retsmødet er et ikke offentligt retsmøde, jf. retsplejelovens § 339 a.

For sagsøger mødte advokat Martin Dahl Pedersen.

For de sagsøgte mødte advokat Peer B. Petersen.
Det tidligere fremlagte var til stede.

Retten bemærkede i forlængelse af retsmødet den 2. februar 2018, at der af
retten nu er indkøbt andet høreudstyr, og at Kurt Christensen vil få mulighed
for at afprøve dette udstyr forud for hovedforhandlingen.

Sagen blev berammet til ny hovedforhandling til den 25. og 26. september
2018 begge dage fra kl.  9.30 i retssal 31. De mødende blev gjort bekendt
med udeblivelsesvirkningerne, jf. retsplejelovens § 362.

Retten forudsætter, at den tidligere udarbejdede tidsplan for hovedforhand-
lingens afvikling fortsat er gældende.
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Retten hævet.

Toftager
dommer

---ooOoo---

DOM

Afsagt den 19. juli 2019 i sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg

mod

Kosmologisk Information
CVR.nr. 12139101
Klintvej 104, Klint
4500 Nykøbing Sjælland

og

Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 17398954
Klintvej 104, Klint
4500 Nykøbing Sjælland

og

www.martinus-webcenter.dk
v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100 København Ø

og

Fonden Det Tredie Testamente
The Third Testament Foundation
CVR.nr. 29146721
Vestre Gade 6 A
2605 Brøndby

og
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Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605 Brøndby

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt den 29. maj 2013, vedrører det spørgsmål, om de sag-
søgte under denne sag, Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen, herefter
Åndsvidenskabsforlaget, Kosmologisk Information og Kosmologisk Infor-
mation v/Ruth Olsen, herefter samlet Kosmologisk Information, www.mar-
tinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen, herefter www.martinus-web-
center.dk, Fonden Det tredie Testamente/The Third Testament Foundation,
herefter DTT, og Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær, herefter Li-
vets Skole, har krænket ophavsrettigheder tilhørende sagsøger, Martinus
Idealfond, i relation til næmere angivet værker af Martinus Thomsen, heref-
ter Martinus, og i bekræftende tilfælde fastsættelse af eventuel økonomisk
vederlag, godtgørelse og erstatning for krænkelserne samt om andre kom-
penserende handlinger.

Ved deldom af 11. december 2014 traf retten afgørelse i relation til en række
af sagens spørgsmål, herunder om de sagsøgte har krænket sagsøgers op-
havsretlige rettigheder.

Under den del af sagen, som afgøres ved denne dom, har sagsøger nedlagt
følgende påstande:

1. Kosmologisk Information, DTT og Livets Skole skal endeligt fjerne de
ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testamente, som henholdsvis Kos-
mologisk Information, DTT og Livets Skole er ansvarlig for, fra hande-
len samt udlevere disse eksemplarer til sagsøger.

2. Principalt:

        Kosmologisk Information, martinus-webcenter.dk, DTT og Livets Sko-
le skal in solidum med Åndsvidenskabsforlaget til sagsøger betale
1.000.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til
betaling sker.

        Subsidiært:

        Kosmologisk Information, martinus-webcenter.dk, DTT og Livets Sko-
le skal sammen med Åndsvidenskabsforlaget til sagsøger betale
1.000.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til
betaling sker.
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3. Kosmologisk Information, martinus-webcenter.dk, DTT og Livets Sko-
le skal for egen regning offentliggøre Københavns Byrets deldom af 11.
december 2014 samt den endelige dom.

De sagsøgte har i det hele nedlagt frifindelsespåstand.

Sagen afgøres særskilt i relation til Åndsvidenskabsforlaget ved dom, der af-
siges samtidig med denne dom.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens
§ 218 a.

Oplysningerne i sagen

Af rettens deldom af 11. december 2014 fremgår:

"...

Sagsøger, Martinus Idealfond, benævnes i det følgende ”Martinus Institut”.

...

Martinus Institut har under sagen nedlagt følgende påstande:

1.1 Åndsvidenskabsforlaget

1.1.1 Åndsvidenskabsforlaget skal anerkende at have været uberetti-
get til at udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værk, Det

Tredje Testamente, ved eksemplarfremstilling og tilgængelig-
gørelse for almenheden.

1.1.2 Åndvidenskabsforlaget skal ophøre med at eksemplarfremstille
og tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testamente til
almenheden.

1.1.3 Åndsvidenskabsforlaget skal til sagsøger betale vederlag, er-
statning og godtgørelse med tillæg af sædvanlig procesrente
fra sagens anlæg til betaling sker.

1.1.4 Åndsvidenskabsforlaget skal endeligt fjerne de ulovlige ek-
semplarer af Det Tredje Testamente, som Åndsvidenskabsfor-
laget er ansvarlig for, fra handelen samt udlevere disse ek-
semplarer til sagsøger.

1.1.5 Åndsvidenskabsforlaget skal for egen regning offentliggøre
den endelige dom.
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1.2 Kosmologisk Information

1.2.1 Kosmologisk Information skal anerkende at have været uberet-
tiget til at udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værk,
Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for almenhe-
den.

1.2.2 Kosmologisk Information skal ophøre med at tilgængeliggøre
eksemplarer af Det Tredje Testamente til almenheden.

1.2.3 Kosmologisk Information skal til sagsøger betale vederlag, er-
statning og godtgørelse med tillæg af sædvanlig procesrente
fra sagens anlæg til betaling sker.

1.2.4 Kosmologisk Information skal endeligt fjerne de ulovlige ek-
semplarer af Det Tredje Testamente, som Kosmologisk Infor-
mation er ansvarlig for, fra handelen samt udlevere disse ek-
semplarer til sagsøger.

1.2.5 Kosmologisk Information skal for egen regning offentliggøre
den endelige dom.

1.3 www.martinus-webcenter.dk

1.3.1 www.martinus-webcenter.dk skal anerkende at have været u-
berettiget til at udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede
værk, Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for al-
menheden ved offentlig fremførelse.

1.3.2 www.martinus-webcenter.dk skal anerkende uberettiget at ha-
ve medvirket til at udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede
værk, Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for al-
menheden.

1.3.3 www.martinus-webcenter.dk skal ophøre med for almenheden
at tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testamente ved
offentlig fremførelse, og i den forbindelse skal www.martinus-
webcenter.dk fjerne ulovlige eksemplarer uploadet på internet-
tet.

1.3.4 www.martinus-webcenter.dk skal ophøre med sin medvirken
til tilgængeliggørelse for almenheden ved spredning af ek-
semplarer af Det Tredje Testamente, og i den forbindelse skal
www.martinus-webcenter.dk fjerne henvisningen på http:/
/martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html til Kosmologisk
Informations salg af ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testa-

mente.
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1.3.5 www.martinus-webcenter.dk skal ophøre med sin medvirken
til tilgængeliggørelse for almenheden ved offentlig fremførelse
af ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testamente, og i den for-
bindelse skal www.martinus-webcenter.dk fjerne linket til
DTT’s hjemmeside (http://www.martinus-webcenter.dk/marti-
nus-foredrag.html), hvor DTT tilbyder gratis download af 77
lydfiler med Martinus' foredrag.

1.3.6 www.martinus-webcenter.dk skal til sagsøger betale vederlag,
erstatning og godtgørelse med tillæg af sædvanlig procesrente
fra sagens anlæg til betaling sker.

1.3.7 www.martinus-webcenter.dk skal for egen regning offentliggø-
re den endelige dom.

1.4 DTT og Livets Skole

1.4.1 DTT og Livets Skole skal anerkende at have været uberettiget
til at udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værk, Det

Tredje Testamente, ved eksemplarfremstilling og tilgængelig-
gørelse for almenheden.

1.4.2 DTT skal anerkende uberettiget at have medvirket til at udnyt-
te Det Tredje Testamente ved tilgængeliggørelse for almenhe-
den.

1.4.3 DTT og Livets Skole skal ophøre med eksemplarfremstilling
og tilgængeliggørelse for almenheden af eksemplarer af Det

Tredje Testamente, og i den forbindelse skal DTT fjerne ulov-
lige eksemplarer i form af lydfiler uploadet via dette link:
http://det-tredie-testamente.dk/forfatteren/foredrag.

1.4.4 DTT skal ophøre med sin medvirken til tilgængeliggørelse for
almenheden af ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testamente,
og i den forbindelse skal DTT fjerne henvisningen til http:/
/martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html på forsiden af
www.det-tredie-testamente.dk.

1.4.5 DTT og Livets Skole skal til sagsøger betale vederlag, erstat-
ning og godtgørelse med tillæg af sædvanlig procesrente fra
sagens anlæg til betaling sker.

1.4.6 DTT og Livets Skole skal endeligt fjerne de ulovlige eksem-
plarer af Det Tredje Testamente, som DTT og Livets Skole er
ansvarlig for, fra handelen samt udlevere disse eksemplarer til
sagsøger.
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1.4.7 DTT og Livets Skole skal for egen regning offentliggøre den
endelige dom.

Martinus Instituts påstande nr. 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 og 1.4.4 er udskilt til særskilt afgørelse, jf.
retsplejelovens § 253, og afgøres ved denne dom.

De sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Det er under sagen ubestridt, at de sagsøgte har udgivet, henholdsvis med-
virket til at udgive, og/eller tilgængeliggjort værket Det Tredje Testamente

som beskrevet i påstandene, dog således at det bestrides, at DTT, Livets
Skole eller Jan Langekær personligt er ansvarlige for indhold på hjemmesi-
den www.det-tredie-testamente.dk.

Når bortses fra nogle lydfiler med Martinus' foredrag, har de sagsøgte som
begrundelse for, at ophavsretten ikke er krænket, alene gjort gældende, at de
sagsøgtes eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af Martinus' værk er
berettiget i medfør af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions arti-
kel 9 og 10.

Denne sag handler herefter i det væsentlige om, hvorvidt de sagsøgte med
henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 9 og
10 har været berettiget til at udgive, henholdsvis medvirke til at udgive, og/
eller tilgængeliggøre Martinus' værk Det Tredje Testamente som beskrevet i
påstandene. Der er desuden spørgsmål om, hvorvidt nogle lydfiler med Mar-
tinus' foredrag er omfattet af ophavsretslovens beskyttelse, og om Fonden
Det Tredie Testamente og Livets Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær er
ansvarlige for det omhandlede indhold på hjemmesiden www.det-tredie-te-
stamente.dk.

Oplysningerne i sagen

Martinus, der levede fra 1890 til 1981, er forfatter til det samlede værk Det

Tredje Testamente. Under denne fællestitel er udgivet bl.a. hovedværket Li-

vets Bog (bind I-VII) samt Det evige verdensbillede (bog 1-3), Logik, Bisæt-

telse og en række småbøger. Martinus holdt også en lang række foredrag.

Af fundatsen for Martinus Idealfond, dateret 20. september 2001, fremgår
bl.a. følgende:

”§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1 Fondens navn er ”Martinus Idealfond”. Den fører tillige navnet ”Martinus

Åndsvidenskabelige Institut”.
(…)

§ 2 Struktur
 Stk. 1 Fonden er en selvejende, almennyttig institution. Den er en ikke-er-
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hvervsdrivende fond.

Stk. 2 Fonden må ikke gøres til genstand for foreningsdannelse eller nogen anden
form for medlemskab.

§ 3 Formål
Stk. 1 Hovedformålet med Martinus værker er:

Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende
væsener”
(Livets Bog, stk. 117)
Formålet er således at fremme verdensfreden overalt på jorden.

Stk. 2 I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal
Fonden udelukkende tjene følgende almennyttige formål:
Bevare Martinus’ samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side
Oplyse om disse værker, og
Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publicering,
oversættelse og undervisning i betryggende form og ved uddelinger og til-
skud til disse aktiviteter.

(…)

§ 4 Oprettelse og kapitalforhold
(…)
Stk. 3 Fonden er eneindehaver af den fuldstændige ophavsret og copyright til

Martinus’ samlede værker i henhold til gavebrev af 18. juni 1980.
(…)”

Af gavebrev af 18. juni 1980, der er underskrevet af Martinus, fremgår bl.a.
følgende:

”G a v e b r e v

   Undertegnede forfatter Martinus Thomsen, Mariendalsvej 94-96, 2000 København F,
skænker herved til Martinus Institut, der har samme bopæl, ophavsretten til samtlige mine
forfatterrettigheder og øvrige rettigheder af personlig art, som jeg ikke allerede har skænket
til instituttet, uanset hvorledes værdierne fremtræder.
   Overdragelsen omfatter alle fremtidige litterære arbejder, udkast til nye arbejder og arbej-
der under forberedelse, alle excerpter, henvisninger, notater, korrespondance, bilag, kort,
tegninger og øvrigt materiale, samt retten til at færdiggøres ikke afsluttede arbejder.
   Overdragelsen omfatter retten til at udnytte mine arbejder, således som ophavsretten nor-
malt giver indehaveren rettigheder.
   Samtidig skænker jeg til instituttet mit bibliotek og mine samlinger af periodiske tidsskrif-
ter og lignende.
   Hvad jeg hidtil har skænket instituttet af forfatterrettigheder, giver instituttet tilsvarende
beføjelser som forananført i nærværende gavebrev. (…)”

Den 3. marts 2006 afholdt rådet for Martinus Institut et møde med Søren In-
gemann Larsen. Af et referat, som ikke blev forelagt Søren Ingemann Larsen
til godkendelse, og hvis indhold bestrides af denne, fremgår:

”På møde med Søren Ingemann-Larsen aftalt, at der i stedet for den tidligere drøftede tilret-
tede basisudgave af de enkelte værker stiles mod en enklere løsning, som består i at tilbyde
særligt interesserede en udgave, som svarer til den trykte førsteudgave. Tilbuddet kan dels
omfatte en elektronisk udgave baseret på den indscannede version af førsteudgaven, men
det undersøges tillige, om der foreligger et antal overskydende førsteudgaver i den oprinde-

112



Side 39/97

STD075366-S01-ST01-K191.03-T2-L03-M14-\R154

lige trykte form, som vil kunne tilbydes mennesker, som måtte have en særlig interesse i at
erhverve dem. Behovet/interessen vurderes på nuværende tidspunkt at være meget lille, men
hvis der med tiden måtte vise sig et større behov, som kan give et økonomisk grundlag for et
fotografisk optryk af nogle førsteudgaver, vil dette blive overvejet nærmere.”

I december 2007 skrev Søren Ingemann Larsen om problemstillingen i ma-
gasinet ”Den ny verdensimpuls” bl.a.:

”Enhver seriøs Martinusforsker vil ikke nøjes med en bearbejdet udgave, men ønsker og har
krav på at kunne føle sig fuldstændig tryg ved, at den udgave, vedkommende har for sig, er
den fuldtud originale. Dette krav tilgodeses ikke med den nuværende udgivelsespolitik, og
den bør derfor ændres.

Det er uundgåeligt, at der før eller siden vil blive stillet krav om, at den originale tekst vil
være let tilgængelig for enhver interesseret, så meget desto mere som dens forfatter som
nævnt klart selv har ønsket dette. Det ville være mest betryggende og samtidig godt for Rå-
dets videnskabelige renommé, hvis det var Martinusinstituttet og Rådet, som jo har ophavs-
retten i hvert fald et stykke tid endnu, der forestod en sådan udgivelse. Og jo før jo bedre.”

I et svar i samme magasin skrev rådet for Martinus Institut bl.a. følgende:

”(…) Vi vil nævne, at der tidligere har været en indgående dialog med ham om de
spørgsmål, som rejses i indlægget, og vores holdning er, at der skal findes løsninger på de
behov Søren peger på, sideløbende med at vi fortsat sørger for udgivelse af fremtidsrettede
udgaver såvel af de danske som de udenlandske bøger.

I dag er situationen den, at Instituttet udover de nævnte originalmanuskripter er langt frem-
me med også at sikre digitale versioner både af de trykte førsteudgaver og alle efterfølgende
udgivelser af de enkelte værker. Instituttets hovedopgave med at sikre bevarelsen af det hi-
storiske danske kildemateriale løses således i en langt mere veldokumenteret form, end det
tidligere har været teknisk muligt. Alle der har spørgsmål til dette materiale er velkomne til
at kontakte Instituttet.

Men som vi forstår Søren Ingemann, så har han det særlige ønske specielt til de danske bø-
ger, at det ikke kun er selve indholdet der skal bibeholdes uændret, men også den ydre præ-
sentationsform, dvs. sideopsætning, sidenummerering, layout, skrifttype, retskrivning mv.
Det er ikke en helt enkel opgave, fordi trykning af alle bøger i dag baseres på den digitale
trykketeknik med de opsætnings- og formatmæssige ændringer, det medfører. Det er heller
ikke så enkelt at fastslå, hvilke udgaver der i så fald skulle være uændrede, fordi Martinus i
lighed med andre forfattere har foretaget rettelser og indholdsmæssige ændringer i korrektu-
ren både i forbindelse med de trykte førsteudgaver og ved senere genudgivelser i hans leve-
tid. Vi er dog sammen med Søren nået frem til, at vi gerne vil stile mod at gøre de trykte
førsteudgaver tilgængelige. Instituttet har i dag nogle få ekstra eksemplarer af disse udga-
ver, som kan tilbydes særligt interesserede. Hvis der med tiden viser sig et økonomisk bære-
dygtigt behov for at lave egentlige fotografiske genoptryk af disse historiske tekster, vil der
også være mulighed for det. Det er dog en ret omfattende opgave, som vi behøver tid og
ressourcer til.
(…)

Hovedpunktet ved udgivelse af bøgerne er altid, at indholdet af teksterne så absolut bevares
uændret. Ingen skal være i tvivl om, at værkerne til stadighed fremstår autentisk med det
indhold, som den kosmiske bevidste Martinus indskrev i dem. Det gælder også ved oversæt-
telse af værkerne, at de indholdsmæssigt søges holdt så tæt på originalen som muligt. Men
når teksterne omsættes til et andet sprog, bliver den ydre præsentationsform helt naturligt
ændret og moderniseret, fordi tekstmængden normalt ikke passer med den danske, man bru-
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ger måske anden trykketeknik, man bruger det pågældende sprogs moderne retskrivning og
man forsøger jo ikke at overføre trykfejl ol. til et andet sprog. Hovedlinjen fra Instituttet er
derfor, at når det gælder selve formatet for værkerne, så skal såvel de danske som de uden-
landske læsere så vidt muligt have dem tilbudt i den samme retskrivningsmæssigt opdatere-
de og fremtidsrettede form, som også udnytter mulighederne i den nye digitale verdens tek-
nik. Det skal ikke være sådan, at kun de udenlandske læsere tilbydes den moderne form og
de danske læsere kun en historisk form. Men ved siden af det er der som nævnt mulighed
for, at særligt interesserede kan få adgang til bøger i den historiske form, der blev benyttet
ved den trykte danske førsteudgave af de enkelte værker.

I vores uddybende redegørelse vil vi nærmere belyse arbejdet med værkerne, herunder bru-
gen af rettelseslister som dokumenterer alle registrerede småændringer fra udgave til udga-
ve, inkl. de uundgåelige banale trykfejl der opstår når store tekstmængder behandles manu-
elt, som det er sket gennem alle årene frem til den digitale tidsalder.(…)”

Ved brev af 27. marts 2009 skrev rådet for Martinus Institut til Søren Inge-
mann Larsen med kopi til Thorsten Dreijer og Kurt Christiansen som an-
svarlige for hjemmesiden www.martinus-media.dk og gjorde opmærksom
på, at upload af elektroniske kopier af bl.a. trykte førsteudgaver af Livets

Bog, Det evige verdensbillede, Logik, Bisættelse, 28 mindre bøger, symboler
og et stort antal artikler på hjemmesiden uden forhåndskontakt med eller til-
ladelse fra instituttet udgjorde en krænkelse af instituttets ophavsret. Brevet
blev besvaret af Kurt Christiansen ved brev af 13. april 2009. Det fremgår af
bilag P, at værkerne var uploadet den 26. december 2008.

I juni 2009 gjorde Martinus Institut originalmanuskripterne til Livets Bog til-
gængelige på instituttets hjemmeside i en form, der muliggjorde læsning,
men ikke download. Førsteudgaven af Livets Bog blev på tilsvarende vis
gjort tilgængelig for læsning på instituttets hjemmeside i oktober 2009.

Den 10. februar 2010 modtog Martinus Institut som gave fra Ruth Olsen
nogle eksemplarer af den af Åndsvidenskabsforlaget udgivne faksimilekopi
af førsteudgaven af Livets Bog, som Ruth Olsen udbød til salg fra Kosmolo-
gisk Information og Bogbiksen i Klint.

Den 12. februar 2010 påtalte Martinus Institut udgivelsen som en ophavs-
retskrænkelse over for Kurt Christiansen med kopi til bl.a. Ruth Olsen.

Den 5. marts 2010 udsendte rådet for Martinus Institut information om udgi-
velsen af faksimileudgaven.

Ved email af 28. april 2010 skrev rådet for Martinus Institut til Søren Inge-
mann Larsen som udgiver af hjemmesiden www.martinus-webcenter.dk og
gjorde opmærksom på, at upload på hjemmesiden af elektroniske kopier af
bl.a. trykte førsteudgaver af Livets Bog, Det evige verdensbillede, Logik, Bi-

sættelse, 28 mindre bøger, symboler og et stort antal artikler på hjemmesi-
den uden forhåndskontakt med eller tilladelse fra instituttet udgjorde en
krænkelse af instituttets ophavsret.
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Ved brev af 15. december 2010 påtalte Martinus Institut over for Kurt Chri-
stiansen og Jan Langekær Åndsvidenskabsforlagets udgivelse af en række
småbøger som en ophavsretskrænkelse.

I 2011 udgav Åndvidenskabsforlaget faksimileudgaver af Bisættelse, Logik

og Det evige verdensbillede, de to første som scannede kopier af andenudga-
ven, Det evige verdensbillede som scannet kopi af førsteudgaven.

Ved brev af 11. oktober 2011 påtalte Martinus Institut over for Ruth Olsen
udgivelse og salg af Bisættelse i gammel udgave som ophavsretskrænkelse.

Ved brev af 3. marts 2011 påtalte Martinus Institut over for Jan Langekær
bl.a. salg af kopier af Livets Bog, Bisættelse, Det evige verdensbillede og
småbøgerne som en ophavsretskrænkelse.

Den 11. marts 2013 fremsendte Martinus Institut udkast til stævning til de
sagsøgte.

Om rettelser i Martinus' værker fremgår af et referat fra et bestyrelsesmøde
den 30. marts 1976 i Martinus Institut, hvor Martinus selv var til stede:

”Originalmanuskripterne er de autentiske tekster. Eventuelle fejl i bøgerne i forhold til disse
originaler må rettes.”

Martinus Instituts retningslinjer for udgivelse af Det Tredje Testamente er
lagt på instituttets hjemmeside ved notat med bilag, dateret oktober 2013.
Heraf fremgår bl.a.:

"3. Ny retskrivning og standardisering af specialudtryk
Ved genudgivelse af værket opdateres teksten til ny retskrivning i de bøger, Martinus ikke
selv nåede at genudgive med ny retskrivning (Livets Bog, Logik og flere småbøger). Opda-
teringen sker i overensstemmelse med Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn. Bilag
1 viser en liste over forældede stave- og bøjningsformer, der er ændret til ny retskrivning.

Værkerne indeholder en række specialudtryk, hvor den anvendte form har varieret. Disse
udtryk standardiseres og skrives på ensartet måde (bilag 2).

4. Sættefejl mv.
For at udgive værket i bogform skulle Martinus' maskinskrevne manuskript omsættes til
bogtryk og efterfølgende korrekturlæses. Ved denne proces opstod uundgåeligt sættefejl
mv.

For at afdække disse fejl sammenlignes den trykte førsteudgave med originalmanuskriptet,
og den forkerte tekst rettes til ordlyden i manuskriptet.

Hvis der ikke findes et manuskript, kan bogens tekst kontrolleres med tidligere udgivelser i
Kosmos og Kontaktbreve, og eventuelle fejl i bogen kan rettes i overensstemmelse hermed.

5. Åbenlyse småfejl og forglemmelser
Tryk- og stavefejl rettes. Desuden kan rettes andre åbenlyse småfejl og forglemmelser, der
vedrører anførselstegn, apostrof, bindestreg, komma, mellemrum, kursiv, småord o.l.
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6. Betydningsbærende fejl
Fejl, der ændrer tekstens betydning eller mening, forekommer i værket, men yderst sjældent.
En sådan fejl rettes, og den rettede tekst ledsages af en note i bogen, så læseren klart kan se,
hvad der er ændret.
(...)

7. Dokumentation
Rettelser, der vedrører opdatering til ny retskrivning eller standardisering af specialudtryk
(punkt 3), noteres på bilag 1-2.

Alle andre rettelser (punkt 4-6) registreres på en rettelsesliste for hver bog, og hvis der er ta-
le om en rettelse, der kræver note, registreres den også på et noteblad i bogen.
(...)"

Særligt vedrørende Martinus' foredrag fremgår af Kontakt fra Martinus Insti-
tut, dateret 25. marts 1965, side 3, bl.a. følgende:

”I samråd med mine venner har vi derfor besluttet, at vi vil forsøge, udover den undervis-
ning i Martinus Kosmologi vi altid har fuldbyrdet, og som i år vil blive endnu mere intensi-
veret, idet salen vil blive forsynet med så mange stikkontakter, at enhver, der ønsker det,
kan optage samtlige foredrag vederlagsfrit på bånd, at indbyde betydende foredragsholdere
inden for andre kulturområder, såvel som vi vil forsøge at give plads for enkelte koncerter.”

Kopi af den såkaldte Thorell-kopi og det såkaldte Thorell-manuskript er
fremlagt ved bilagene 26, 27, 30, 32 og 33. Begge dokumenter er påført en
påtegning af 21. juni 1982 underskrevet af de daværende rådsmedlemmer Ib
Schleicher, Henning Laug og Willem Jan Kuijper.

Påtegningen på Thorell-kopien har følgende ordlyd:

”Kopi af ms. af Martinus.
Rettelser af Per Thorell.
Må iflg. Martinus ikke anvendes til udgivelse.”

Påtegningen på Thorell-manuskriptet har følgende ordlyd:

”Per Thorells omskrivning af Martinus manuskript.
Må ikke anvendes til udgivelse.”

Endelig fremgår af Whois information for www.det-tredie-testamente.dk:

”(…)
Domain: det-tredie-testamente.dk
(…)

Registrant
(…)
Name: STIFTELSEN TREDJE TESTAMENTET
Address: Eklandagatan 6
Postalcode: 412
City: 55 Goeteborg
Country: SE
(...)

Administrator
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(…)
Name: Stiftelsen Tredje Testamentet
(…)”

Af en udskrift fra forsiden af hjemmesiden www.det-tredie-testamente.dk
fremgår bl.a.:

”Er Det Tredie Testamente den lovede fortsættelse på Bibelen?
(…)
Velkommen!
Fonden Det Tredie Testamente og Stiftelsen Tredje Testamentet”

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af Per Jan Neergaard, Kurt Christiansen, Ruth Ol-
sen, Søren Ingemann Larsen, Jan Langekær, Willem Johannes Kuijper, Hen-
rik Hedegaard, Ole Therkelsen og Trine Möller.

Per Jan Neergaard har forklaret bl.a., at han stiftede bekendtskab med Marti-
nus' arbejde i 1974-75. Han arbejdede på instituttet i 2006 og indtrådte i rå-
det i 2008.

Rådets opgave er at opfylde formålsparagraffen. De arbejder for at udgive
Martinus' værker uændret, dvs. de ændrer ikke i indholdet. Derimod opdate-
res retskrivningen. Martinus var kategorisk i forhold til indholdet, men hav-
de et pragmatisk forhold til retskrivning. Der var i de tidlige udgaver også
sket fejl i sættebøgerne. I den sidste genudgivelse har instituttet sammenlig-
net alle udgaver for at finde flest mulige af fejlene, herunder sættefejl. Den
seneste er derfor den udgave, der er tættest på den oprindelige nogensinde.
Ledetråden i forhold til genudgivelser er at være tro mod teksterne. Original-
manuskripterne er autentiske. Martinus tillagde ikke førsteudgaven nogen
særstatus. Martinus udgav i sin levetid en ny udgave, når der var udsolgt, og
i den ny udgave var rettet de fejl, der måtte have været i den tidligere udga-
ve.

Instituttet skal også gøre Martinus' værker tilgængelige for interesserede.
Det omfatter offentlig publicering og indebærer, at værkerne udgives trykt
og f.eks. som ebøger. Det skal ske i ” betryggende form”. De kan således ik-
ke ændre indholdet. Efter instituttets opfattelse er det, ud fra hvad Martinus
har sagt, klart, at der med sætningen om at bevare de samlede værker uænd-
ret sigtes til indholdet. Martinus begyndte også selv at ændre teksterne til ny
retskrivning. I symbolbøgerne er navneordene f.eks. skrevet med småt.

I Livets Bog, bind 1, er der foretaget 114 rettelser. I alle syv bind er det ca.
mellem 114 og 195 pr. bind. Rettelser på grund af retskrivning er der ingen
tal på. Han ved ikke, om over 200.000 rettelser er et realistisk antal, hvis ret-
skrivning medregnes. Der er ganske få indholdsmæssige ændringer. I så fald
er det dokumenteret ved en fodnote i bogen, så det er klart for læseren.

Arbejdet med værkerne foregår grundigt og i en nænsom og forsigtig proces.

117



Side 44/97

STD075366-S01-ST01-K191.03-T2-L03-M14-\R154

De har en konservativ tilgang, når de vurderer, om der er grundlag for at fo-
retage en rettelse. Det er sproggruppen, der står for arbejdet. Rettelser god-
kendes herefter af rådet.

Pagineringen i førsteudgaven var fortløbende. Det var svært at opretholde i
senere udgaver. Martinus lavede imidlertid også en styknummerering, som
er mere præcis, og som er opretholdt. På andre sprog vil paginering heller al-
drig kunne bevares, men styknummerering kan.

Teksterne blev oversat, allerede mens Martinus endnu levede. Oversættelse
indebærer nødvendigvis ændringer. Det accepterede Martinus, da indholdet
var det væsentlige.

Der blev omkring 1980 indgået en aftale med Borgens forlag om rettighe-
derne til teksterne. Aftalen ophørte fra den 1. januar 2009, hvorefter rettig-
hederne blev instituttets.

Originalmanuskripterne til Livets Bog blev udgivet på instituttets hjemmesi-
de i juni 2009. Instituttet lagde også førsteudgaven ud på hjemmesiden i ef-
teråret 2009. Teksterne kan tilgås online. De kan ikke downloades, men læ-
ses.

Instituttet nægtede ikke at stille førsteudgaven af Livets Bog til rådighed. In-
stituttet havde intet imod at udgive den, hvis der var interesse for det, men
den interesse havde instituttet ikke oplevet. Der var ikke forinden nogen ef-
terspørgsel ved henvendelser til instituttet. Man har hele tiden kunnet købe
både førsteudgaven og senere udgaver antikvarisk på instituttet. Det har der
kun været lille interesse for. De har stadig førsteudgaver liggende på institut-
tet.

Ad udskriften på ekstraktens side 463, som skulle vise, at Martinus' værker
den 26. december 2008, og altså før instituttets udgivelse af Livets Bog på
nettet, lå på www.martinus-media.dk, husker han ikke, om instituttet kendte
til det på det tidspunkt.

Grunden til, at instituttet har anlagt retssagen er, at de er bekymrede for, om
udgivelserne kan danne præcedens, sådan at også andre kan finde på at tryk-
ke eller udgive Martinus' værker. Det kunne også give vanskeligheder for in-
stituttet i forhold til at forhandle kontrakter med udenlandske forlag. Institut-
tets første prioritet er at beskytte værkerne, men økonomi også vigtigt, da
Martinus havde en forventning om, at instituttet skulle kunne leve af udgi-
velserne. Efter at de i 2010 fik pakken med sagsøgtes udgivelser, fik de lavet
et notat om juraen hos en advokat. De var meget i tvivl om, hvad de skulle
gøre, da de ikke ønskede at skabe splid i miljøet. De valgte i første omgang
ikke at køre videre med sagen. De håbede på, at de sagsøgte ville holde op
med at udgive værkerne, men i virkeligheden eskalerede det. Instituttet har
lidt økonomisk skade herved. I efteråret 2012 besluttede de så at indlede
retssagen.
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Martinus’ foredrag er en introduktion til hans tanker. De varer ca. mellem 30
og 60 minutter hver. Det er Martinus' tanker, der udtrykkes mundtligt og i
forenklet form.

Han har skrevet notatet på side 441 i ekstrakten. De anså forholdet med re-
kolorering af symbolerne i Det evige verdensbillede som ret alvorligt. Det er
sammensatte farver, der er svære at lave uden originalsymbolerne, som ale-
ne instituttet er i besiddelse af. De sagsøgtes version er en helt ny udgave.
Med hensyn til småbøgerne blev de godkendt af Martinus i rækkefølge og
indhold. Nogle artikler var udarbejdet af andre, men godkendt af Martinus.
Visse sådanne artikler er udeladt i de sagsøgtes udgivelser, hvilket er en ret
alvorlig omstrukturering.

Martinus så ikke teksterne som hellige eller som religion, men som viden-
skab. Han har ikke en personlig holdning til, om værkerne er hellige. Det er
korrekt, at Martinus har sagt, at der var tale om en fortsættelse af Bibelen.
De ord, som Martinus har nedfældet om den hellige Talsmand, mener han
ikke at være i stand til at udlægge.

Han ved ikke, hvor mange der læser Martinus' værker. Han kender ikke til
referatet på ekstraktens side 134, da det stammer fra før, han blev medlem af
rådet.

Kurt Christiansen har forklaret bl.a., at han fik foræret de syv bind af Livets

Bog i 1996-7. Der nok er ca. 20.000 personer i Danmark, der på et eller an-
det niveau beskæftiger sig mere eller mindre med åndsvidenskab, samt lige-
ledes 20.000 i andre lande.

Martinus fik kosmisk bevidsthed som 30-årig. Det består i, at man får mu-
lighed for at få en indsigt i, hvordan universet er skruet sammen, som man
ikke logisk kan tænke sig til. Martinus opfattede sig selv som et væsen in-
karneret på jorden for at kunne transformere viden fra det ikke-fysiske til det
fysiske.

Værket er defineret ved Martinus' egne tekster og kun dem. Teksterne bety-
der, at de i den udstrækning, som man evner at forstå dem i dybden, får mere
og mere indflydelse på ens måde at leve på. Han siger selv ”åndsvidenskab”
frem for ”Martinus”, da Martinus ikke var en guru. Martinus har tilkendegi-
vet i sine tekster, at det ikke var en ny religion. Det ønskede han ikke. Vær-
kerne er langt vigtigere end helligt stof. Der er tale om et helligt vidensni-
veau.

Han mener ikke, der må ændres noget som helst i teksten, for så ændres be-
tydningen af selve værket. Det fremgår af ordforklaringen bagest i bind 1, at
en ordbogsforklaring ikke er nok, da der også ligger en symbolsk værdi i or-
dene. Det er farligt at ændre, hvis man ikke har forstået tingene til bunds.
F.eks. ser han selv gennem nærmere analyse en klar forskel mellem ordet
”mineralier” og ordet ”mineraler”, som det er blevet rettet til i instituttets
udgaver. Martinus har sagt, at der ikke må flyttes et komma. Han husker ik-
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ke, hvor det står, men Martinus har sagt det mange gange. Han kendte ikke
selv Martinus. Det er korrekt, at de fleste rettelser handler om retskrivning.
Ved oversættelse gendigtes, og det er en nødvendighed.

Forløbet startede med, at Søren Ingemann havde kontakt med instituttet og
blev klar over, at instituttet håndterede teksterne på en uheldig måde ved at
ændre på noget, de ikke mente, betød noget. Det var derfor presserende at
gøre noget for at sikre, at den ægte udgave blev tilgængelig for dem, der var
interesserede. Søren, han og Thorsten oprettede derfor et website og lagde
alle Martinus' tekster ud, så de kunne downloades. Han scannede dem selv
ind. Her opstod den første konfrontation med instituttet, der skrev, at de
straks skulle fjerne værkerne fra websitet. Han sagde til Søren, at han skulle
overføre sitet til hans navn, og så ville han tage sig af det.

I 2010 havde han ikke selv meget med instituttet at gøre. Søren, Ruth, Jan
og han selv mødtes med henblik på at drøfte udgivelse af værkerne, fordi in-
stituttet ikke ville udgive den ægte vare, men kun den udgave, som de havde
ændret i. Efter hans opfattelse var den at sidestille med en forfalskning. Han
oprettede et forlag for at udgive værkerne. De andre skulle skaffe pengene.
Han har ikke været involveret i detaljer omkring salg og pris. Aftalen var, at
der skulle sælges til kostpris. Han lavede selv alting gratis.

Det er hans opfattelse, at de sagsøgtes provokation har fået instituttet til at
gå med til at udgive ting, de ellers aldrig ville have udgivet. De gjorde det
for at sikre, at den ægte vare var til rådighed for alle. De havde ikke gjort
det, hvis det kun havde været et spørgsmål om pris.

Om Thorell-manuskriptet forklarede han, at instituttet ville udgive Den in-

tellektualiserede kristendom. Han kunne ikke leve med Ole Therkelsens
sammenklipning af teksterne, da Martinus havde udviklet manuskriptet som
en bog, der skulle være introduktionen til Det Tredje Testamente. Han blev
på et tidspunkt gode venner med Thorells familie. Instituttet havde fået en
række af Thorells ting, men familien gav også ham fuld adgang til de tekster
og materialer, der var givet til instituttet.  Instituttet ville ikke acceptere det-
te, hvorfor de leverede materialerne tilbage til familien. Han fik det manu-
skript, der er udgivet, og en stak dagbøger, herunder med notater om møder
med Martinus. Instituttet ville nok straffe Thorell ved at skrive på manu-
skriptet, at det ikke måtte udgives.

I den bog, han har udgivet, er det Martinus' egne ord. Thorell og Martinus
diskuterede formuleringerne, men Thorell kunne aldrig drømme om at æn-
dre i Martinus' tekster ud over, at han spurgte Martinus til råds, som f.eks.
”synes du, den formulering er bedre end din egen?” Det ved han fra Thorells
dagbøger.

Martinus ville gerne, at man optog hans foredrag, fordi han gerne ville ud-
brede sine idéer. Det tog dog overhånd. På et tidspunkt lå så mange lednin-
ger på gulvet, at man faldt over dem. Så sagde Martinus, at det var bedst, der
kun var nogle få, der optog. Der var ingen forbud i den forstand. Det er kor-
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rekt, at Martinus i 3-4 tilfælde sagde direkte, at der ikke måtte optages. Det
viser, at man i øvrigt godt måtte optage.

Han var ikke blevet nægtet at købe førsteudgaven af Livets Bog på institut-
tet. Han havde heller ikke efterspurgt den, da han havde 3-4 eksemplarer.
Han kender andre, der blev nægtet at købe den og blev henvist til antikvari-
at.

Han spurgte ikke instituttet om lov til at kopiere og udgive værkerne. Han
fik i forbindelse med udgivelse af sin biografi lov til at gengive visse afsnit.

Han mener, at førsteudgaven er mere rigtig end originalmanuskriptet. Det er,
fordi man må tage noget, der er tilgængeligt i en fornuftig og tilgængelig
form, og som er praktisk overkommeligt. Man kan måske finde steder, hvor
et enkelt ord er anderledes. Det er naturligt at opfatte førsteudgaven, der ud-
gives, som den rigtige. En rettelse kan måske accepteres, hvis der kan påvi-
ses en fejl i forhold til manuskriptet.

Det er korrekt, at der blev udgivet flere udgaver i Martinus' levetid. Folk
omkring Martinus havde travlt med at belære ham om, hvordan han skulle
skrive. I et tilfælde er det sandsynligt, at Martinus' medarbejdere må have
ændret noget bag hans ryg, for noget blev lavet om til noget, der var endnu
mere forkert. Det blev senere rettet tilbage. Han kan ikke sige sikkert, hvor-
når det skete. Det er rigtigt, at det er et usikkerhedsmoment, at der er udgivet
flere udgaver, mens Martinus levede, men det begrunder ikke, at f.eks.
”mineralier” fjernes efterfølgende.

Med hensyn til pagineringen antydede man ved at starte med side 1 i hver
bog, at tingene ikke nødvendigvis hænger sammen. Det ønskede Martinus
ikke, og derfor har han angivet numre hele vejen. Men det er en smagssag.

Med hensyn til Logik og Bisættelse har han valgt at udgive andenudgaven.
Som han har skrevet i kolofonen, skyldes det typografiske forhold. Ellers
ville det ikke gå ligeså hurtigt og være ligeså pænt. De skulle helst ligne de
andre bind. Han må indrømme, at der også i den udgave fandtes et sted, hvor
”mineralier” var rettet til ”mineraler”. Han har udsendt rettelse og beklagelse
herom.

Ad symbolerne har han i Livets Bog gengivet dem med de originale, lidt
henfaldne farver, mens han i Det evige verdensbillede har fået rekonstrueret
farverne. Originalerne er gamle, så det gamle pigment har ændret farve. De
originale farver er derfor ikke længere originale. Martinus sagde, at han
brugte regnbuens farver, og farverne er rekonstrueret herudfra.

Ruth Olsen har forklaret blandt andet, at hun har studeret Martinus' værker
siden 1992. Hun besluttede, at hun ville arbejde på at udbrede budskabet.
Hun overtog derfor Bogbiksen og udgivelsen af ”Den ny verdensimpuls”.

Det var formelt hende, der stod for salget af Åndsvidenskabsforlagets udgi-
velse af førsteudgaven af Livets Bog. Der var mange, der spurgte, om hun
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kunne skaffe førsteudgaven, fordi den ikke kunne fås på instituttet. På grund
af diskussionen i hendes blad var folk blevet meget opmærksomme på, at
der var forskel mellem udgaverne. Instituttet sagde, de ikke havde penge til
at udgive førsteudgaven. De blev holdt hen i længere tid. Så tog andre initia-
tiv til at gøre det, og hun gik med i projektet.

Instituttet oplyste til hende, at de solgte 25 sæt af Livets Bog om året, så hun
var lidt betænkelig ved, om de kunne få solgt bøgerne, men de solgte over
400 sæt det første år. Udgivelsen blev finansieret dels ved et beløb, som
hendes forgænger havde opbygget i firmaet, dels ved sponsorpenge. Det var
ikke meningen, at der skulle tjenes på projektet.

Folk købte bogen hos hende, fordi instituttet alene tilbød dem nogle lasede
eksemplarer. De havde så forgæves søgt antikvariater. Hun troede, hun gjor-
de instituttet en stor tjeneste ved projektet, da de jo sagde, at de ikke havde
pengene. Hun havde ikke gjort det, hvis instituttet selv havde udgivet før-
steudgaven. Hun ville hellere, at de havde gjort det.

Hun vidste godt, at instituttet havde ophavsret til værket, men følte sig mo-
ralsk forpligtet. Hendes respekt for Martinus og hans ønsker var så stærk, at
det var vigtigere end instituttet. Instituttet havde nogle stive holdninger, men
efter de udgav førsteudgaven af Livets Bog, er de blødt lidt op. Hun tror ik-
ke, at instituttet havde lagt førsteudgaven på nettet, hvis ikke de havde udgi-
vet den.

Det var primært Søren, der talte med instituttet om førsteudgaven. Hendes
dialog er gået gennem bladet, og hun gik ud fra, at instituttet kendte til det.
Hun spurgte ikke om lov hos instituttet til at sælge bogen, da det var
Åndsvidenskabsforlaget, der havde ansvaret for udgivelsen.

Hun mener, de sagsøgte har gjort, hvad de kunne for at finde en løsning. De
har fået masser af støtteerklæringer og har fået mange penge i støtte til beta-
ling af advokatregninger.

Da instituttet havde oplyst, at de solgte 25 sæt om året, kan hun ikke fore-
stille sig, at instituttet har haft noget stort tab ved hendes salg af bøgerne.
Hun sælger dem stadig. Der er 40-50 tilbage.

Søren Ingemann Larsen har forklaret bl.a., at han har interesseret sig for
Martinus' værker siden 1990erne. På et tidspunkt blev han opmærksom på,
at udgivelsespolitikken fra instituttet var kørt i en forkert retning, da de kun
ville udgive værket i retskrivningsmæssigt opdateret form. Han var ikke
enig i, at man kan lave om i formen, uden at det får indflydelse på indholdet.
Hvis der ændres en smule, er det svært at definere indholdsændringen, men
det kan give anledning til misforståelser. Martinus brugte bestemte ord, som
stammer fra ældre dansk, f.eks. ”Jesus' pinlige oplevelser på korset”, hvor
”pinlig” i dag har en anden betydning. Han anlægger en videnskabelig til-
gang, hvor der skal være adgang til kilden. Derfor kan man ikke nøjes med
de udgaver, der er ændret efter Martinus' død.
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Han mener, at alle rettelser er væsentlige. Han mener, han regnede sig frem
til ca. 200.000 rettelser i alt i Livets Bog. Der var tale om alt fra mindre væ-
sentlige til mere væsentlige rettelser. Der var også spørgsmålet om pagine-
ring, da det betyder noget, at værket fremstår som én bog. Der var også et
eksempel, hvor der var rod med bogstaverne på forskellige kategorier af
mennesker. Det væsentlige er, at folk har adgang til de udgaver, der sætter
dem i stand til selv at bedømme. Han kan ikke definere, hvad den lille æn-
dring fra ”aa” til ”å” præcis betyder, men den betyder noget. Måske ikke så
meget som mange andre ændringer. Rettelserne skaber en ny sprogdragt til
hele værket, og nogle ord kommer til at virke mærkelige i sammenhængen.
De har derfor større konsekvenser, end instituttet tror. Han mener, at insti-
tuttet gør sig skyldig i en fagligt set uforsvarlig tro på at kunne ændre på for-
men uden derved at ændre i indholdet. Der er en serie af moderniseringer,
hvor de hele tiden laver om, og de bliver ved at sige, at de er autentiske.

Han har ikke været meget involveret i bogudgivelserne bortset fra, at indhol-
det af bøgerne er identisk med det, der ligger på hans hjemmeside. Kurt og
han samarbejdede om indscanningen af de oprindelige førsteudgaver. Det
var disse kopier, Kurt gik videre med i bogudgivelsen. Det var derimod
ham, der stod for det tekniske på hjemmesiden.

Det startede med, at han indgik et samarbejde med Mary, som nu er medlem
af rådet, og som er oversætter. Hun fandt alle de svære steder, og de konsul-
terede så originalmanuskripterne. Det kunne manuskripterne ikke holde til i
længden, så han foreslog at scanne dem ind. Han fik lov til at scanne dem
ind på og for instituttet. Han mente, at alle skulle have adgang til det, men
på det tidspunkt, i 2004-5, ville instituttet ikke gøre det tilgængeligt.

Debatten blussede herefter op. Han kom til at give en CD med kopi af ma-
nuskriptet til Jan Langekær uden at tænke over det. Det blev han nødt til at
fortælle instituttet, og det kom der en god dialog ud af. Han sagde, at det ik-
ke kunne være rigtigt, at manuskriptet kun var for nogle ganske få, men in-
stituttet nægtede at gøre det tilgængeligt. Han har brugt indscanningerne, da
det er dem, der er lagt ud på hans hjemmeside.

Værkerne lå først på hjemmesiden www.martinus-media.dk. De er senere
flyttet til www.martinus-webcenter.dk. Det skyldtes en kontrovers med Kurt
om, hvem der skulle eje websitet. Værkerne ligger fortsat i dag på
www.martinus-webcenter.dk. I forhold til det materiale, der ligger på insti-
tuttets hjemmeside, er kun originalmanuskripterne identiske. Førsteudgaven
ligger nu også på instituttets hjemmeside, men man kan ikke downloade der-
fra. Det er heller ikke en fotografisk kopi, da instituttet har digitaliseret det.
Resten er ikke lagt ud af instituttet.

Ad referatet på ekstraktens side 134 af et møde i 2006 forklarede han, at han
ikke havde fået referatet til godkendelse. På mødet blev der ikke aftalt noget
med ham. Diskussionen gik i realiteten på bøgerne. Han husker ikke, om de
drøftede den elektroniske udgave.
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Det er hans opfattelse, at ordene ”bevare Martinus samlede værker uændret,
som de foreligger fra hans side” betyder, at værkerne skal bevares, som de
foreligger. Der kan laves en moderniseret udgave, men de oprindelige vær-
ker skal være tilgængelige. Der kørte en debat herom i Ruths blad, og han
havde en del mailkorrespondance med Sven-Erik Rævdal og Henrik Hede-
gaard. Henrik opfattede det som lidt irriterende, at han blev ved, så han op-
gav lidt. I den anmeldelse af Livets Bog, han skrev i Den ny verdensimpuls,
skrev han bevidst for at opfordre instituttet til at tage sig sammen, at der u-
undgåeligt ville blive stillet krav om, at den originale tekst blev let tilgænge-
lig for enhver. Instituttet kendte til debatten.

Han og Kurt lagde originalmanuskripterne ud på nettet den 24. februar 2009.
Instituttet lagde dem ud i juni 2009. Den 27. marts 2009 fik han en opford-
ring fra instituttet til at tage værkerne af nettet. Han spurgte ikke forinden in-
stituttet, om han måtte lægge manuskripterne ud, fordi han vidste, at de ville
sige nej. Han mente at være berettiget af samvittighedsgrunde. Han havde
opfordret instituttet til at gøre det tilgængeligt, men det ville de ikke.

Martinus var klar i mælet om, at hans værk var Talsmanden den hellige ånd
og en videreførelse af Bibelen. Martinus havde en ganske særlig bevidsthed,
og man kan derfor ikke ændre i hans tekst. Man kan ikke vide, hvad man la-
ver om, da der står meget mellem linjerne. Der er tale om guddommelig vi-
den.

Førsteudgaven er den første bog, som Martinus har godkendt. Den er derfor
særligt væsentlig. Martinus havde den arbejdsmetode, at når et værk var fær-
digt, gik han videre til andre ting og overlod det videre til medarbejderne.
Det må vurderes, om divergenser kan siges at være godkendt af Martinus.
”Kilden” er alle udgaver fra Martinus' tid. Førsteudgaven er mere relevant,
da den er et godt udgangspunkt. Den har været godkendt af Martinus på et
tidspunkt, hvorimod det er usikkert, om han har godkendt de senere udgaver.
Nogle ændringer kan tyde på, at Martinus ikke har været ordentligt inde
over, men det kan man ikke vide. Han bygger dette på, at der nogle steder er
ændret til noget, der er endnu mere forkert, og derefter rettet tilbage igen.

Jan Langekær har forklaret bl.a., at han har stiftet fonden Det Tredie Testa-
mente i 2004 og siden også startet Livets Skole. Han har studeret Martinus'
værker siden 1992 og havde meget kontakt med instituttet indtil 2004. Han
havde en anden opfattelse end instituttet, og han samlede derfor penge ind til
selv at lave informationsarbejde.

Fonden arrangerer udstillinger, kurser mv. Han har været med til at starte 10
nye studiegrupper, men der opstår også mange andre. Fonden støtter dem
med ekspertise. Der er mange mennesker involveret i projektet. Der er infor-
mation i flere større byer og generelt på biblioteker. Interessen har været sti-
gende de senere år.

I 2004-6 havde han et godt samarbejde med Borgens forlag om at få bøger i
kommission. Herefter henvendte han sig til instituttet, der henviste til et for-
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lag, men det fungerede ikke.

Han opdagede, at der var forskellige udgaver af værkerne. I en udgave fra
1989, som er rettet igennem, opdagede han eksempelvis i en studiekreds, at
der fem gange var sætningsændringer. Folk mister tilliden til bøgerne, når
deltagerne i studiekredsen læser noget forskelligt. Han mener, at instituttet
har ændret i værkerne uden at have lov til det, og at de derved forhindrer
vækst i åndsvidenskaben.

I sommeren 2005 skrev han og Søren i Ruths blad. Derefter kørte debatten
om at få de ægte bøger fra instituttet. Han blev inddraget i ”firkløveret” i
2009. Han kendte et trykkeri i Tjekkiet, Kurt havde et forlag, Ruth havde
bladet, og Søren havde et website. De kunne så lave bøgerne til kostpris.
Han formidlede kontakten til trykkeriet i Tjekkiet, men det var Kurt, der fik
dem trykt. Ruth og han sælger bøgerne. Han har dem med rundt på messer.
Det har han ikke fået lov til af instituttet, og han har ikke spurgt om lov, for-
di han vidste, hvad svaret ville være. Han har opfordret folk til at købe Kurts
bøger, herunder via Ruths butik. Motivationen til at være med til projektet
var, at instituttet ikke udgav bøgerne. Via debatten bevidstgjorde de folk om,
at der fandtes flere versioner. De havde ingen økonomisk interesse i projek-
tet. Det har kostet ham mange penge. Ingen har fået løn for arbejdet.

Ad emailen på ekstraktens side 434 kom han med opfordringen til at købe
bøgerne, fordi instituttet anlagde retssag. Han tænkte, at bøgerne måske ville
blive destrueret, og så var det bedre, at de blev solgt.

Han ved ikke, hvor mange bøger der er tilbage, men der er solgt mange. Ho-
vedværket blev trykt i 500 sæt, og de er ikke helt udsolgt. Med alle bøgerne
sammenlagt er der nok solgt 11-12.000. De bliver solgt billigere end institut-
tets bøger, der er alt for dyre, selv om instituttet heller ikke tjener på dem. I
det seneste regnskab, han så, havde de haft et underskud på over 100.000 kr.
Det er svært at sige, hvad omsætningen var. Et gæt vil være omkring et par
hundrede tusind.

Han har også solgt CD’er med foredrag. I 2005 opdagede de, at man kunne
købe Ole Therkelsens foredrag. Han ønskede at videregive Martinus' egne
foredrag. Der var over 200, der var optaget. Da instituttet ikke ville udgive
disse, måtte de gøre det. Han sagde til Willem, at de ville gøre det, og Wil-
lem protesterede ikke. Det var en CD med 50 foredrag for en 50’er. Det sva-
rede nogenlunde til kostpris. De fleste blev givet væk.

Værkerne er absolut hellige. Martinus sagde selv, at det var guds ord, der di-
rekte inkarnerede gennem ham. Det er afslutningen på Bibelen.

Han ejer ikke hjemmesiden www.det-tredie-testamente.dk. Den er ejet af
nogle svenskere. Det er korrekt, at hans navn og adresse står på siden, men
der er også nævnt mange andre. De hjælper hinanden. I stedet for at alle skal
lave en hjemmeside, er der lavet en fælles. Han har intet med siden at gøre.
Den svenske fond er lavet i 1999. Han er ikke medlem af den og har ikke
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noget med den at gøre. De arbejder ikke sammen om hjemmesiden. De
danske tekster, der omhandler, hvad der sker i Brøndbyøster, er nok forfattet
af ham. Der sidder en webmaster i Sverige, som han sender tingene til. Det
kan godt være ham, der har skrevet teksten på ekstraktens side 448, og det er
også ham eller andre hos dem, der har skrevet teksten på side 449. De er en
gruppe på omkring 100 mennesker, da han ikke laver det hele selv.

Livets Skole indgår som en afdeling under fonden Det Tredie Testamente.
Det er derfor fonden, der retteligt skal være sagsøgt og ikke skolen.

Willem Johannes Kuijper har forklaret bl.a., at han er formand for rådet.
Martinus indsatte ham i rådet, dengang bestyrelsen, i 1980. Han var først be-
styrer af kursuscentret og kom herefter tilbage til instituttets administration,
som han arbejdede med indtil 2009. Han er nu pensionist, men sidder stadig
i rådet.

Instituttets fundats ser nogenlunde ud, som den gjorde i 1980erne. Bestyrel-
sen og Martinus havde mange møder om fundatsen. I den oprindelige stod
også, at den var godkendt af Martinus. Det følger af § 3, stk. 2, at instituttet
skal bevare Martinus' samlede værker uændret. I næste led står, at der skal
ske publicering i betryggende form. I den gamle forklaring til fundatsen fra
1982 står, at det betyder, at der ikke må ændres i indholdet. Det var det, som
den daværende bestyrelse og Martinus var kommet frem til. Martinus var til-
bøjelig til at skrive lange sætninger, som var svære at oversætte. De spurgte
ham derfor, om det var et problem at dele en sætning i to eller tre dele. Det
var det ikke, sagde Martinus, men de måtte ikke ændre indholdet. Det er det-
te, der præger instituttets holdning. De kan ikke ændre indholdet, men godt
formen. Ellers kunne man heller ikke oversætte.

Ved at ”gøre tilgængelige” forstår han publicere mv., som der også står.
”Disse” betyder de samlede værker. ”Bevare uændret” betyder ikke, at der
skal publiceres uændret. Værkerne skal bevares uændret og udgives i betryg-
gende form. Han mener dog også, at det er instituttets opgave at udgive i u-
ændret form, hvis der er behov for det. Det følger også af referatet på ek-
straktens side 134. Værkerne kan udgives i ændret form, men ikke med æn-
dringer i indholdet. Det er korrekt, at der ikke står noget om ”indhold” i fun-
datsen, men det bygges på, at der står publicering i betryggende form. Det er
aftalt med Martinus.

Der skete nogle overtrædelser af Martinus' ophavsret i 1979. Det var en tryk-
ker i Norge, der ville hjælpe instituttet, men Martinus mente, det var en
overtrædelse af ophavsretten. Martinus har medunderskrevet brevene på
ekstraktens side 108-9. Sådan gjorde han også i andre tilfælde. Han plejede
ikke at underskrive uden at læse.

I januar 1980 vedtog bestyrelsen, at der i alle bøger tydeligt skulle markeres
copyright, også på symbolerne. Det lå Martinus på sinde at håndhæve op-
havsretten. Gavebrevet er et supplement til det testamente, han lavede otte
dage forinden, hvor han efterlod alt til instituttet. Meningen er, at instituttet
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skal håndhæve ophavsretten. Ophavsretten er en indtægtskilde for instituttet.

Ad mødet i 2006 kan han ikke huske det ordret, men står inde for indholdet
af referatet på ekstraktens side 134. Baggrunden for mødet var en diskussion
af, hvordan man skulle håndtere rettelser for at få en ”basisudgave”. Søren
kom senere frem til, at han syntes, det skulle være førsteudgaven. I 2006 var
værkerne ikke scannet igennem, så de kendte på daværende tidspunkt ikke
omfanget af fejl og rettelser i værkerne.

I 2003 lagde nogle svenskere værket ud elektronisk. De havde da i instituttet
besluttet, at søgefunktionen i Livets Bog og de øvrige værker skulle være til-
gængelig. I 2007 skrev de, at overvejelser om Det Tredje Testamente på net-
tet var aktualiseret af, at værket fandtes på svensk. De var bange for, at de
reelt ville miste ophavsretten, hvis værket blev lagt frit på nettet, og var der-
for restriktive. De ville derimod gerne færdiggøre søgefunktionen. På det
tidspunkt var rettighederne hos Borgens forlag. Hvis instituttet, inden de fik
rettighederne tilbage pr. 1. januar 2009, havde villet udgive værket på nettet,
måtte de have spurgt Borgens forlag om lov.

Der var ikke efterspørgsel på førsteudgaven af Livets Bog, inden den blev
udgivet af de sagsøgte. De havde hele tiden antikvariske eksemplarer på in-
stituttet og har aldrig haft udsolgt. De var selvfølgelig i forskellig stand.
Nogle kunne være lidt nussede og med streger, og andre var fine. Siden
2009, hvor han holdt op, var han ikke rigtig involveret i henvendelser, men
har ikke hørt om nogen kø for at få førsteudgaven.

Det var vistnok omkring 2009, at han blev bekendt med, at nogle ønskede
førsteudgaven af Livets Bog tilgængelig. Han var ikke abonnent på Den ny
verdensimpuls. De havde bladet på instituttet, men han kan ikke huske, om
han læste dette. Han har formentlig været involveret i instituttets svar. Som
der står, stilede de mod at gøre de trykte førsteudgaver tilgængelige. Det var
principielt en god ide, men der måtte også ske en behovsvurdering. Hans
vurdering er, at der ikke var et stort behov på dette tidspunkt.

Han ved ikke, hvorfor de sagsøgte gjorde, som de gjorde. De ville vel gøre
det bedre. De overtog derved instituttets rolle. Han ved ikke, hvad deres mål
var. Der var forud for de sagsøgtes udgivelse ingen opfordringer til, at insti-
tuttet selv skulle udgive. Det var først efterfølgende.

Han kendte selv Martinus, der ikke selv anså førsteudgaven som særlig. Når
der i fundatsen står ”som de foreligger fra hans side”, må det være på det
tidspunkt, hvor Martinus døde. Martinus godkendte alle udgaver indtil da.
Man registrerede ikke dengang hver eneste rettelse. Det var heller ikke mu-
ligt at læse så grundig en korrektur.

Ad rettelserne på ekstraktens side 549 om D-E-F-mennesker, der blev rettet
til D-E-G-mennesker og senere rettet retur, kan han ikke huske det konkrete
tilfælde, men der kan selvfølgelig være sket fejl. Det var ikke sket med deres
gode vilje.
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Martinus var positiv over for ny retskrivning og begyndte selv at bruge den-
ne i breve. I 1963 skrev han også Det evige verdensbillede, som er et supple-
ment til Livets Bog, med ny retskrivning.

Det er fint at have forskellige meninger, men der er overreageret i denne sag.
I nogle menneskers øjne er instituttet nu sværtet til. Det har en økonomisk
effekt, hvis de sagsøgte sælger bøger i stedet for instituttet. De sagsøgte har
heller ikke samme omkostninger til at opretholde instituttet. Der er tale om
unfair konkurrence. De sagsøgte har solgt en række eksemplarer, fordi de
piskede en stemning op. Nogle tror nu på, at instituttet har ændret i værker-
ne.

Hvis de havde fået en ansøgning om, hvorvidt de ville stille førsteudgaven
af Livets Bog til rådighed på nettet, som det sker i dag, ville de have overve-
jet det. Han ville selv have været positiv.

Det er korrekt, at Søren indscannede originalmanuskripterne på instituttet.
Han har aldrig hørt fra Søren, at han gav en CD til Jan Langekær.

Forløbet omkring Thorell-manuskriptet var sådan, at Martinus skrev ma-
nuskriptet og derefter gav det til Thorell til korrektur. Thorell lavede så
mange rettelser, at Martinus, der da var 88 og ikke så så godt, ikke kunne
håndtere det. Thorell klistrede så strimler over og skrev på maskine henover
og gav det retur til Martinus. Martinus kunne se, at han ikke kunne bruge
det, da der var mange rettelser. Han ville så have sit originalmanuskript til-
bage. Det fik han også.

”Thorell-kopien” har instituttet fået retur. Det er den, hvor Thorell har skre-
vet i hånden samt sat strimler over og maskinskrevet. Thorell har siden
renskrevet dette på sin egen maskine. Det er det, der hedder Thorell-ma-
nuskriptet. Det har instituttet også fået tilbage. Kurt Christiansen fik nogle
papirer fra Thorell, men det var en redigeret version. Thorell har selv arbej-
det videre med manuskriptet. Kurt har udgivet det som originalmanuskriptet,
men det er det ikke, for et sådant var der ikke, da instituttet udleverede mate-
rialet til Kurt. Man kan også se det på skrifttyperne, fordi dette manuskript
er skrevet med Thorells typer, der er de samme som i Thorells dagbog.

Martinus anså ikke sine tekster som hellige i almindelig forstand. Teksterne
er ikke noget særligt, før folk generelt har anerkendt dem som sådan, men de
har en særlig karakter. Martinus’ tanker er ikke en religion. Martinus har en
logisk tilgang i modsætning til tro. De er ikke et trossamfund.

Han mener personligt, at værkerne er åndsvidenskab. De har en høj stjerne
hos ham. Han kan ikke vurdere, om det er en fortsættelse af Bibelen. Titlen
er Det Tredje Testamente, fordi der var to forudgående, det gamle og det
nye, men disse er ikke skrevet af Martinus. Han kan ikke forholde sig til Sø-
rens udsagn om, at teksten som sådan er hellig. Hvis der ikke kan ændres,
kan der ikke oversættes. Rettelserne, der er foretaget, ses heller ikke at give
indflydelse på oversættelserne.
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Henrik Hedegaard har forklaret blandt andet, at han arbejder på instituttet og
siden 1980 har været frivillig der. Han har siddet i rådet fra 1999 til 2006 og
sidder i dag i sproggruppen, der planlægger og forbereder genudgivelser.
Han har siddet i gruppen siden starten og har endnu længere arbejdet med
retningslinjer for genudgivelser.

Sproggruppen sammenligner originalmanuskripterne med bøgerne og korri-
gerer sættefejl. Det er et centralt led i hans arbejde at kortlægge alle rettelser
mellem alle udgaverne. De har fundet en del sættefejl. Nogle fejl blev rettet
tidligt, andre blev dengang overset. Dengang var der ikke samme overblik,
fordi man kun kunne gøre det manuelt og ikke havde en søgefunktion.

Ledetråden ved genudgivelserne er at bevare værkerne uændret og at rette u-
vedkommende småfejl, hvilket Martinus også selv var indstillet på. Allerede
i Livets Bog-udgaven før den seneste blev der opdateret retskrivning, dvs.
navneord skrevet med småt osv. De er meget forsigtige med rettelser og ret-
ter meget få ting, f.eks. trykfejl og oplagte fejl som ”komisk bevidsthed”.

Retningslinjerne på ekstraktens side 534 er fra 2013, men konceptet har væ-
ret gældende i årevis. De skrev denne kortere udgave i 2011, da de syntes,
det skulle være klarere i forbindelse med, at værket kom på nettet. Retnings-
linjerne kom på nettet i samme forbindelse. Det overordnede sigte har hele
tiden været det samme. Siden først i 1990erne var det nedfældet som et in-
ternt arbejdsdokument. Bilagsdelen har bevaret sin form. Historisk har der
været rettet mere end efter disse retningslinjer. Særligt i 1980erne blev der
rettet bl.a. kommafejl, herunder nogle, som de senere har rettet tilbage, fordi
der ikke var grund til at rette. Det var ikke forkerte rettelser, men de var u-
nødvendige. Den seneste udgave er tættere på originalmanuskriptet end de
tidligere udgaver. Der var eksempler på, at hele linjer var faldet ud i satsen.
Det blev først opdaget ved den systematiske sammenligning af manuskriptet
og bogudgaverne. Hvis der er enighed i sproggruppen og i rådet, rettes tek-
sten tilbage til manuskriptets ordlyd.

Rettelserne dokumenteres i udførlige rettelseslister som på ekstraktens side
305. I bind I var der 114 rettelser, heraf 86 sættefejl. For de andre bind er det
i nogenlunde samme størrelsesorden. Ny retskrivning tæller ikke som en ret-
telse. Bilaget på side 536 viser generelle retskrivningsændringer. Stavemå-
den ”mineralier” er ændret til ”mineraler”. Han mener ikke, der er forskel på
de to ord.

Genudgivelse er fortløbende proces, der gentages alt efter, hvornår der er
udsolgt. Så benytter man samtidig lejligheden til at rette de fejl, der måtte
være. Bisættelse genudgives også. Den vil være en af de næste. Han er ikke
selv ekspert i udgaverne af Bisættelse, men ved, at der er lavet rettelser i
1989-udgaven, som de ikke ville rette i dag. Det vil de nærstudere, når de
kommer til det. Ved den seneste udgave af Livets Bog er der foretaget en
endnu grundigere gennemgang end ellers. Det er også fremadrettet tanken at
lave løbende genudgivelser. Denne gang har man dog gjort et ekstraordinært
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stort forarbejde.

Han deltog i mødet i 2006. Han husker, at man drøftede behovet for, om
man skulle gå retur til førsteudgaven, fordi det skulle være mere oprindeligt.
Dette synspunkt delte instituttet aldrig. De drøftede, om nogen var interesse-
ret i førsteudgaven. De ville gerne se, om der skulle opstå et sådant behov og
i så fald se på genoptryk. De drøftede også en elektronisk udgave. I 2006
havde de scannet nogle udgaver ind, så det var en mulighed at udgive dem
elektronisk.

Han mener, at sætningen i fundatsen om at bevare værkerne uændret inde-
bærer, at værkerne ikke må ændres indholdsmæssigt. Det betyder ikke, at
der ikke må ændres sættefejl eller kommaer. Martinus demonstrerede selv,
at han ønskede at følge den nye retskrivning i værkerne. Bisættelse og Det

evige verdensbillede udgav Martinus selv i ny retskrivning. I hovedværket
Livets Bog var Martinus startet i gammel retskrivning og gjorde det derfor
færdigt sådan. Han mener, det var konsekvent, at Martinus skrev i ny ret-
skrivning, bortset fra at han fuldendte hovedværket i gammel retskrivning.
Der er forskel på form og indhold. De bevarer værkerne uændret derved, at
de ikke ændrer indholdet. Det bygger han på, at det står i bestyrelsesreferatet
på ekstraktens side 106, at Martinus sagde, at fejl i bøgerne i forhold til ori-
ginalmanuskripterne må rettes.

Det er sproggruppen og derefter rådet, der vurderer, om der er tale om fejl.
De har ikke samme indsigt, som Martinus havde. De kan godt begå fejl, men
i så fald korrigeres de, og alt dokumenteres i rettelseslisterne. Helt fra første
færd, også på Martinus' tid, er der udgivet bøger med fejl.

Det er svært at tage stilling til, om værket er helligt. I så fald er det indholdet
af det. Form og indhold hænger selvfølgelig sammen, men der er dokumen-
tation for, at Martinus også selv rettede fejl. Der er tale om åndeligt indhold.
Han er enig i, at der er tale om en fortsættelse til Bibelen.

Ole Therkelsen har forklaret bl.a., at han har været frivillig på instituttet i ca.
30 år og er foredragsholder og kursusleder. Han sad i rådet fra 1998 til 2004.

Martinus havde som mål at gøre mennesker bevidste om, hvordan livet fun-
gerer. Han skrev analyser og argumenter, som man selv kan prøve af. Der er
ikke tale om, at man skal tro på Martinus. Det er ikke en religion. De er hel-
ler ikke registreret som trossamfund. I Livets Bog, bind I, skrev Martinus, at
det ikke var en religion, og det har han gentaget flere gange. Der er tale om
åndsvidenskab. Martinus ville videnskabeliggøre kristendommen, men det
er ikke det primære i hans værk. Ifølge ordbogen danner et helligt skrift
grundlag for en religion. Det, der normalt forbindes med en religion, er der
ikke tale om her. Martinus' videnskab er ikke anerkendt i andre videnskabe-
lige kredse. De fysiske naturlove gælder, men det er ikke accepteret, at der
er åndelige naturlove.

Førsteudgaven af Livets Bog har ingen særlig status. Martinus har gjort det
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klart, at manuskripterne er det, der tæller. Det er protokolleret, at der gerne
må rettes tilbage til originalmanuskripterne, hvis der er fejl i bøgerne. Marti-
nus ønskede selv en række rettelser i løbet af sit liv. I dag kan man helt an-
derledes effektivt elektronisk kontrollere, at der er 80 afvigelser fra original-
manuskriptet i førsteudgaven. Han mener, at den seneste udgave er tættest
på originalen. Førsteudgaven er den, der har flest fejl.

Martinus ønskede, at instituttet havde ansvaret for udgivelserne. Analyser
mv. var frit, men ansvaret for værkerne lå hos instituttet. Med hensyn til op-
havsret var Martinus meget entydig. Han testamenterede alt, han havde, til
instituttet. Endvidere præciserede han kort før sin død, at instituttet fik alle
rettigheder til værkerne.

Martinus lod bestyrelsesmøderne optage på bånd de sidste syv år. Han har
skrevet optagelserne ned og læst dem, og han har på den baggrund en klar
opfattelse af, hvad Martinus ville. Rådet skal bestemme inden for instituttets
rammer. Instituttets aktivitet skulle være så lille som muligt. Det skulle væ-
re, hvad andre ikke kunne lave, herunder ansvaret for at udgive bøger. ”Efter
min bortgang er rådets vilje min vilje”, sagde Martinus. Uautoriserede kopi-
er falder ikke indenfor, hvad Martinus ønskede.

Trine Möller har forklaret bl.a., at hun har siddet i rådet siden august 2009.
Hun er også med i sproggruppen.

Sproggruppens arbejde er at sammenligne alle udgaverne. Før de fik edb,
var det svært, da der er mange tusind sider. Nu kan man sammenligne alle
udgivelserne og se, om der er variationer. De diskuterer i gruppen, om der er
en afvigelse, hvad den skyldes, og om der skal rettes.

På ekstraktens side 534 er vist de retningslinjer, de kører efter. Man kan se
af rettelseslisten på side 305 (Livets Bog, bind I), at de fleste ændringer er i
henhold til manuskriptet. Hvis der er tvivl, ser de på originalmanuskriptet.
Det ses af listen, at der i førsteudgaven er ganske mange fejl i forhold til ma-
nuskriptet. Det skyldes bl.a. den gammeldags trykkeproces. Bilaget på side
536 viser de mere generelle rettelser. Retningslinjerne er dateret 2013, men
de har været der hele tiden. Hun startede i gruppen i 2010. Da var der inter-
ne retningslinjer. Da det viste sig, at andre var interesserede i dem, skrev de
dokumentet, så det også kunne forstås af andre. Der står i realiteten det sam-
me som før.

Førsteudgaven af Livets Bog har set fra instituttet ikke nogen særlig status.
Martinus har rettet til, efterhånden som han selv udgav bøger. Derfor var der
ingen grund til at lægge en bog ud, der var fyldt med fejl. Dengang var man
også i gang med at lave en ny hjemmeside, og ting tager tid. Da der blev
snak om førsteudgaven, blev den lagt ud. Desuden ligger de seneste udgaver
på nettet. Originalmanuskripterne blev lagt ud i juni 2009, førsteudgaven i
oktober 2009. Man kan sige, at man ved at lægge førsteudgaven, som de fire
sagsøgte syntes havde særstatus, på hjemmesiden kom dem i møde samtidig
med, at der er bøger, der er helt up-to-date.
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Da de anlagde sagen, fremgik det ikke af hjemmesiden www.det-tredie-te-
stamente.dk, at den skulle være svensk. Det var helt klart, at Jan Langekær
stod som ansvarlig for hjemmesiden. Han var den eneste, der stod på den
danske hjemmeside som ansvarlig og repræsentant. Han var den eneste gen-
nemgående figur. Teksten står på dansk. Hun kan se i materialet, at der også
står noget på svensk og engelsk på hjemmesiden. Hun siger ikke, at Jan står
for hele hjemmesiden, men for den danske del. Fonden Det Tredie Testa-
mente, som Jan Langekær står for, var nævnt som kontaktadresse. Det sam-
me var Livets Skole. Man kunne også donere til fonden.

Hun mener, at værkerne udgives uændret, da der ikke rettes i indholdet. Det
er helt naturligt for enhver forfatter at ønske, at stave- og sættefejl rettes.
Martinus har ikke ønsket at bevare disse fejl. Desuden gik Martinus også
selv over til ny retskrivning, f.eks. i symbolbogen. Dog gjorde han hoved-
værket færdigt med gammel retskrivning, som han var begyndt på. Det er en
helt naturlig fortolkning, at ”uændret” handler om indholdet.

Parternes synspunkter

Martinus Institut har i påstandsdokument af  28. oktober 2014 i forhold til
samtlige sagsøgte gjort gældende:

at Det Tredje Testamente, herunder Livets Bog (bind I-VII),
Bisættelse, Det evige verdensbillede (Bog 1-3), Logik, 28 Småbø-
ger, Martinus' udkast til manuskript til introduktionsbog til Værket,
Martinus' lyd og videooptagede foredrag, Martinus' symboler og ar-
tikler og Martinus' skriftlige svar på diverse spørgsmål, er beskyttet
af ophavsretsloven, jf. § 1.

at Martinus Institut ved gavebrev af 18. juni 1980 har fået overdraget
ophavsretten til samtlige Martinus' beskyttede værker.

at der ikke er indgået aftaler om, at de sagsøgte har ret til at udnytte
instituttets ophavsret.

at hverken artikel 9 eller 10 i Den Europæiske Menneskerettigheds-
konvention berettiger de sagsøgte til at foretage ophavsretskrænkel-
serne. De sagsøgtes handlinger har ikke været nødvendige for at få
adgang til Det Tredje Testamente. Instituttet har ikke ”tilbageholdt
det uændrede kildemateriale”, og handlingerne kan ikke begrundes
ud fra en påstået offentlig interesse. Førsteudgaverne har i øvrigt på
intet tidspunkt – heller ikke i Martinus' levetid – haft nogen særsta-
tus, heller ikke i form af at være ”hellig tekst”. Martinus opfattede
ikke selv sit åndsarbejde som religion. Instituttet har ikke forhindret
de sagsøgtes (eller andres) frie religionsudøvelse.

Særligt i forhold til Åndsvidenskabsforlaget er gjort gældende,

at Åndvidenskabsforlagets fortolkning af instituttets tilkendegivelse –
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angående de økonomiske forhold knyttet til ophavsretten – i infor-
mationsbrev fra februar 2009 er forkert og misforstået.

at Åndsvidenskabsforlagets tilkendegivne forståelse af dansk 
ophavsret er fejlagtig.

at Åndsvidenskabsforlaget har eksemplarfremstillet og tilgængelig-
gjort for almenheden via spredning af faksimileudgaver af institut-
tets ophavsretsbeskyttede værker Livets Bog (bind I-VII), Bisættel-

se, Det Evige Verdensbillede (bog 1-3), Logik samt 25 småbøger.

at Åndsvidenskabsforlaget derved i strid med ophavsretslovens § 2
har udnyttet instituttets ophavsret til disse værker og skal ophøre
hermed.

at værket Martinus ufuldendte manuskript til bogen ”Det Tredie Te-

stamente” udgivet af Åndvidenskabsforlaget stort set svarer til Per
Thorells omskrevne udgave af Martinus' udkast til manuskript til
introduktionsbog til værket.

at der er tale om en bearbejdelse af Martinus' udkast til manuskript
omfattet af instituttets ophavsret, jf. ophavsretslovens §§ 2 og 4,
stk. 1.

at Åndvidenskabsforlaget fejlagtigt har udlagt Martinus ufuldendte

manuskript til bogen ”Det Tredie Testamente” som værende Marti-
nus' eget manuskript og eget værk.

at Åndvidenskabsforlaget dermed i strid med ophavsretslovens §§ 2
og 3, stk. 2, har udnyttet Martinus' udkast til manuskript til intro-
duktionsbog til værket ved at udgive og tilgængeliggøre Martinus'
udkast til manuskript via spredning i en omarbejdet udgave (sva-
rende til Per Thorells omskrevne udgave af Martinus' udkast til ma-
nuskript) under titlen Martinus ufuldendte manuskript til bogen

”Det Tredje Testamente” og skal ophøre med uberettiget at udnytte
disse værker.

Særligt i forhold til Kosmologisk Information er gjort gældende,

at Kosmologisk Information via salg i Bogbiksen af ulovlige kopier af
Livets Bog (bind I-VII), Bisættelse, Det Evige Verdensbillede (bog
1-3), Logik, 25 småbøger og det ændrede manuskript til Det Tredje

Testamente (Martinus ufuldendte manuskript til bogen ”Det Tredie

Testamente” af Kurt Christiansen) handler i strid med ophavsrets-
lovens § 2 og skal ophøre med uberettiget at udnytte disse værker.

Særligt i forhold til www.martinus-webcenter.dk er gjort gældende,

at www.martinus-webcenter.dk ved at uploade Åndsvidenskabsforla-
gets ulovlige kopier af Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdens-
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billede (bog 1-3), Logik, Bisættelse, 28 småbøger, båndede optagel-
ser af Martinus' foredrag, Martinus' besvarelser af diverse spørgs-
mål samt Martinus' symboler og artikler (”Værkerne (3)”) til bru-
gernes vederlagsfrie download handler i strid med ophavsretslovens
§ 2, herunder § 2, stk. 4, i relation til offentlig fremførelse.

at www.martinus-webcenter.dk ved på sin hjemmeside (http:/
/martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html) at henvise til Kosmo-
logisk Informations salg af fysiske eksemplarer af scannede kopier
af Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (bog 1-3), Lo-

gik, Bisættelse og småbøgerne medvirker til at udnytte instituttets
ophavsretligt beskyttede værker i strid med ophavsretslovens § 2 og
skal ophøre hermed.

at www.martinus-webcenter.dk ved på sin hjemmeside (http:/
/martinus-webcenter.dk/martinus-foredrag.html) at indsætte link til
DTTs ulovligt uploadede lydfiler med 77 af Martinus' foredrag har
medvirket til at udnytte instituttets ophavsretligt beskyttede værker
i strid med ophavsretslovens § 2, jf. § 4, stk. 2.

at www.martinus-webcenter.dk skal ophøre med uberettiget at udnytte
Værkerne (3) og i den forbindelse fjerne de nævnte værker uploadet
på internettet via dette link: http://martinus-webcenter.dk/martinus-
boger.html.

at www.martinus-webcenter.dk skal ophøre med uberettiget at med-
virke til at udnytte Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbille-

de, Logik, Bisættelse og småbøgerne i strid med ophavsretslovens §
2 og i den forbindelse fjerne henvisningen til Kosmologisk Infor-
mations salg af fysiske eksemplarer af faksimileudgaver af oven-
nævnte værker.

at www.martinus-webcenter.dk skal ophøre med uberettiget at med-
virke til at udnytte de 77 lydfiler med Martinus' foredrag i strid med
ophavsretslovens § 2, jf. § 2, stk. 4, og i den forbindelse fjerne lin-
ket til DTTs hjemmeside, hvorfra DTT tilbyder gratis download af
77 lydfiler med Martinus' foredrag.

Særligt i forhold til DTT og Livets Skole er gjort gældende,

at  DTT og Livets Skoles opfattelse af, at det alene er Åndsviden-
skabsforlaget som eksemplarfremstiller og udgiver de ulovlige ko-
pier af Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (Bog 1-3),
Logik, Bisættelse, samt 25 småbøger (”Værkerne (4)”), der kan gø-
res ansvarlig for krænkelse af instituttets ophavsret, er fejlagtig.

at DTT og Livets Skoles salg af disse værker samt Martinus' foredrag
i mp3-format udgivet på CD i forbindelse med f.eks. kursusaktivi-
teter på Livets Skole og udstillinger på messer er i strid med op-
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havsretslovens § 2.

at DTT ved at uploade 77 lydfiler med Martinus' foredrag til bruger-
nes vederlagsfrie download handler i strid med ophavsretslovens §
2, herunder § 2, stk. 4, i relation til offentlig fremførelse.

at DTT og Livets Skole ved at eksemplarfremstille og udgive 13 små-
bøger handler i strid med ophavsretslovens § 2.

at DTT ved på sin hjemmeside (www.det-tredie-testamente.dk) at
henvise til ulovlige kopier af Livets Bog (bind I-VII), Det Evige

Verdensbillede (Bog 1-3), Logik, Bisættelse, 28 småbøger, Marti-
nus’ foredrag, Martinus' svar på diverse spørgsmål samt Martinus’
symboler og artikler uploadet på internettet via følgende link: http:/
/martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html medvirker til uberetti-
get at udnytte instituttets ophavsretligt beskyttede værker i strid
med ophavsretslovens § 2, herunder § 2, stk. 4, om offentlig frem-
førelse.

at DTT og Livets Skole skal ophøre med at udnytte Værkerne (4), her-
under 13 småbøger, i strid med ophavsretslovens § 2.

at DTT og Livets Skole skal ophøre med uberettiget at medvirke til at
udnytte Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (Bog 1-
3), Logik, Bisættelse, 25 småbøger samt Martinus' symboler og ar-
tikler uploadet på internettet via følgende link: http://martinus-web-
center.dk/martinus-boger.html i strid med ophavsretslovens § 2,
stk. 4, om offentlig fremførelse og i den forbindelse fjerne henvis-
ninger til http://martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html på for-
siden af www.det-tredie-testamente.dk.

at DTT skal ophøre med uberettiget at udnytte Martinus' 77 lydopta-
gede foredrag i strid med ophavsretslovens § 2, jf. § 2, stk. 4, og i
den forbindelse fjerne de nævnte værker uploadet på internettet via
dette link: http://det-tredie-testamente.dk/forfatteren/foredrag.

De sagsøgte har i påstandsdokument af 28. oktober 2014 gjort gældende, at
de sagsøgtes handlinger ikke udgør en krænkelse af Martinus Instituts op-
havsrettigheder, idet:

Det er fast antaget, at hensynene til religions- og ytringsfrihed i Den Euro-
pæiske Menneskerettighedskonventions artikel 9 og 10 kan medføre, at en
konkret handling ikke udgør en ophavsretlig krænkelse på trods af, at hand-
lingen ikke omfattes af de lovbestemte undtagelser til den ophavsretlige ene-
ret.

De betingelser, der i henhold til lovbestemmelser, praksis og litteratur gæl-
der for, at de sagsøgtes handlinger kan retfærdiggøres i henhold til mennes-
kerettighedskonventionens artikel 9 og 10 er opfyldt i denne sag.
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Det kan udledes af praksis og den juridiske litteratur, at der i en sag, hvor
brud på ophavsretten muligvis kan retfærdiggøres ud fra hensyn til ytrings-
og informationsfrihed skal foretages en afvejning af hensynet til den ophavs-
retlige beskyttelse og ytrings- og informationshensynet i konventionens arti-
kel 10.

Det er fastslået i praksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
(EMD) i sagen Ashby Donald m.fl. mod Frankrig og den svenske Højeste-
rets dom i sag nr. 1998.125 samt i den juridiske litteratur, at en ophavsretlig
relevant handling kan forsvares med henvisning til artikel 10, selv om hand-
lingen ikke falder ind under en i loven defineret undtagelse til den ophavs-
retlige eneret.

EMD anfører i Ashby Donald m.fl. mod Frankrig, at begrænsninger i yt-
rings- og informationsfriheden alene kan forsvares i henhold til konventio-
nen, såfremt begrænsningen udspringer af lov, følger et legitimt formål samt
er nødvendig i et demokratisk samfund.

Den af instituttet påberåbte eneret forfølger ikke et legitimt behov, der er
nødvendigt i et demokratisk samfund.

Konventionens artikel 9 beskytter retten til at udøve sin religion. Ved religi-
onsudøvelse skal forstås retten til gudstjeneste, undervisning (forkyndelse),
andagt (bøn) og overholdelse af religiøse skikke, jf. artiklens ordlyd.

En ophavsretlig relevant handling kan forsvares med henvisning til artikel 9,
selv om handlingen ikke falder ind under en i loven defineret undtagelse til
den ophavsretlige eneret. Retten skal foretage en afvejning af hensynet til
den ophavsretlige beskyttelse og retten til at udøve sin religion.

I sagen Kuznetsov m.fl. mod Rusland bekræfter EMD, at artikel 9 indebærer
et hensyn til at kunne studere og diskutere religiøse tekster. At studere og
diskutere religiøse tekster forudsætter i sagens natur, at man har reel adgang
til disse tekster.

Instituttet har kun – efter sagsøgte påbegyndte udgivelsen –  gjort værket til-
gængeligt på sin hjemmeside. Værket er over 2000 sider langt, og man har
på instituttets hjemmeside alene adgang til at klikke sig igennem værket side
for side. Dette gør det umuligt at få et overblik over værkets bind, ligesom
det ikke er muligt at medbringe værket steder, hvor der ikke er adgang til in-
ternettet. Det er heller ikke muligt at udskrive værket fra hjemmesiden.

Den måde, hvorpå værket præsenteres på instituttets hjemmeside, gør det u-
muligt reelt at studere og i øvrigt anvende teksterne på en konstruktiv måde.
Det er utvivlsomt ikke tilstrækkeligt i relation til tilgængelighed.

Instituttets tilgængeliggørelse af det originale manuskript skete 7 måneder
efter, sagsøgte påbegyndte offentliggørelsen, og 14 måneder efter offentlig-
gørelsen af førsteudgaven af værket. Det fremgår af bilag P.
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Instituttets tilgængeliggørelse af det uændrede kildemateriale på hjemmesi-
den i en utilstrækkelig form må alene anses som en anerkendelse af, at man
har fundet dette nødvendigt, og at der var en reel og legitim interesse i at ha-
ve adgang til at kunne forske og studere det uændrede kildemateriale.

Ved ikke at gøre det uændrede kildemateriale tilgængeligt, forhindrer insti-
tuttet i realiteten andre i at få adgang til at læse og studere religiøse tekster,
hvilket er af afgørende betydning for udøvelsen af deres religion.

EMD udtaler i Ashby Donald m.fl. mod Frankrig, at handlingen skal være 1)
i offentlighedens interesse, 2) nødvendig og 3) ikke være af kommerciel ka-
rakter, førend ophavsretlige enerettigheder kan tilsidesættes i henhold til ar-
tikel 9. Samme betingelser må anses for at være gældende vedrørende artikel
10.

Det har enorm betydning for den store personkreds, der studerer Martinus'
værk og lever efter Martinus' verdensopfattelse, at der er adgang til det origi-
nale kildemateriale.

Instituttet har kategorisk nægtet at udgive værket i den originale uændrede
version på trods af adskillige opfordringer hertil fra en række personer, der
lever efter Martinus' verdensopfattelse.

De sagsøgtes handlinger er derfor i offentlighedens interesse, idet offentlig-
heden og herunder det store antal personer, der lever efter Martinus' ver-
densopfattelse, af instituttet nægtes adgang til de originale værk.

Instituttet begrunder den manglende udgivelse med, at man har udgivet revi-
derede udgaver af værket, der blot kan erstatte førsteudgaverne.

Værket er helligt, hvilket er bekræftet både af Martinus selv og qua beskri-
velsen af værket som “Det Tredie Testamente”.

Kendetegnet ved hellige tekster er, at deres værdi er mere end blot de bud-
skaber og den mening, som teksterne indeholder. Det er selve teksten, der er
hellig. Hellige tekster må anses for særligt følsomme over for ændringer.

En revideret udgave af en hellig tekst kan aldrig erstatte en hellig tekst. Den
kan alene tjene som en indføring i den hellige teksts indhold, men ikke som
en erstatning.

Dette understøttes af, at det alene er Martinus, der har den fulde indsigt i
teksterne. Dette er der enighed om mellem parterne. Enhver ændring af
teksterne vil være udtryk for en subjektiv forståelse af teksterne, der ikke er
udtryk for Martinus' indsigt, og som ikke er på niveau med Martinus' indsigt.

Da Martinus selv skriver, at læseren ikke er stand til at forstå den fulde
sandhed, må der uundgåeligt gå indhold og forståelse tabt, som de personer,
der har udført revisionen ikke har haft for værket. Det er erkendt af institut-
tet, at disse personer ikke har Martinus' indsigt.
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Der er foretaget mere end 240.000 rettelser den reviderede udgave af værket,
hvoraf mange af disse rettelser ikke kan tilbagespores i rettelisterne. Et så
stort antal rettelser indebærer, at værket i sin reviderede form ikke længere
er Martinus' ord, men en fortolkning af værket, der giver sig ud for at være
kildemateriale. De reviderede udgaver er til tider så mangelfulde, at institut-
tet selv har fundet, at en nyere revideret udgave af værket ikke kunne tjene
som forlæg for oversættelse.

Alene at have adgang til de reviderede udgaver af værket giver derfor et util-
strækkeligt grundlag for at studere og forske værket.

Instituttets udgivelse af reviderede udgaver af værket kan derfor ikke be-
grunde, at de sagsøgte ikke skulle nyde beskyttelse efter artikel 9 og 10, da
de reviderede udgaver aldrig vil kunne erstatte førsteudgaverne indeholden-
de Martinus' egen tekst.

De sagsøgte har derfor udgivet værket, da det var eneste mulighed for at gi-
ve offentligheden og dermed også de mange personer, der lever efter Marti-
nus' verdensopfattelse, adgang til det originale værk. Sagsøgtes handlinger
var derfor nødvendige for, at der var reel adgang til det værk, som af en stor
kreds af personer betragtes som helligt i sin uændrede form.

Derudover er sagsøgtes handlinger kendetegnet ved, at de ikke er drevet af
kommercielle eller økonomiske hensyn, og de sagsøgte har ingen fortjeneste
haft ved deres handlinger. Det har alene været ønsket om at kunne udøve sin
religion.

Det følger af betænkningen til 1995-ophavsretsloven, at ophavsretten har til
formål at sikre kunstnere et vederlag, der tilskynder kreative kræfter til ny
produktion og ny udbredelse af værker, og at dette værn ikke skal være så
stærkt, at det vanskeliggør eller umuliggør enhver disposition fra anden side
over én gang skabte og udbredte værker.

Instituttet har arvet rettighederne til Martinus' værker, og den ophavsretlige
beskyttelse skal derfor ikke i denne sag fungere som incitament til at skabe
nye værker. Det er alene en beskyttelse af den økonomiske værdi af rettighe-
derne og en beskyttelse af Martinus' og værkernes integritet, som er reelle
beskyttelseshensyn, der kan påberåbes af Instituttet.

Instituttet har på intet tidspunkt tilkendegivet, at man af økonomiske årsager
ikke ønskede at udgive værket, eller at man fandt det i strid med Martinus'
ønske at udgive værket. Instituttet er derfor ikke fremkommet med en be-
skyttelsesværdig begrundelse for, hvorfor hensynet til ophavsretsbeskyttel-
sen måtte tillade en indskrænkning af de sagsøgtes rettigheder efter artikel 9
og 10.

I den svenske højesteretsdom, 1998.125, udgav et svensk forlag bogen
”Mein Kampf” på det svenske marked uden at have rettighedshaverens tilla-
delse med den begrundelse, at bogen var uopdrivelig Sverige. Her var det af
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afgørende betydning for, at forlaget ifaldt ansvar efter ophavsretsloven, at
bogen faktisk var tilgængelig i andre lande. Derudover havde forlaget et
økonomisk incitament til at udgive bogen.

Nærværende sag er afgørende forskellig fra den svenske højesteretsdom, da
der slet ikke har været mulighed for at opdrive værket ud over nogle få an-
tikvariske eksemplarer, hverken i Danmark eller i udlandet – bl.a. for de
mange deltagere i studiekredse.

Afvejningen af hensynene til konventionens artikel 9 og 10 over for ophavs-
retten er således i denne sag i realiteten en afvejning af sagsøgtes og mange
andres adgang til at kunne studere værker, der er essentielle for udøvelsen af
deres religion, og instituttets ophavsret til værker, som det er instituttets er-
klærede hovedformål at mangfoldiggøre og udgive.

Instituttet er ikke fremkommet med en reel og beskyttelsesværdig begrun-
delse for, hvorfor man nægter at udgive den uændrede udgave af værket.
Ved ikke at udgive det uændrede kildemateriale, men kun udgive reviderede
udgaver af værket, benytter instituttet dermed ophavsretten til at gennem-
trumfe sin egen fortolkning af værket til skade for de personer, der fortolker
værket anderledes, og – endnu vigtigere – instituttet fjerner emner i værket,
der er genstand for diskussion blandt dem, der studerer og debatterer Marti-
nus' værker.

Ved afvejningen af hensynet til artikel 9 og 10 og instituttets beskyttelse ef-
ter ophavsretsloven, ville det derfor også af denne grund være uproportio-
nalt, hvis sagsøgte skulle anses for at have krænket instituttets ophavsrettig-
heder. Instituttets (mis)brug af ophavsretten ligger uden for ethvert beskyt-
telseshensyn.

Det ufuldendte manuskript udgør ligesom Martinus' øvrige værker en hellig
tekst for de personer, der lever efter åndsvidenskaben.

Instituttet har som erklæret opgave at udbrede Martinus' værker, herunder
det såkaldte ”Ufuldendte manuskript”.

Da Instituttet ikke har ønsket at udgive dette manuskript, har Åndsviden-
skabsforlaget af samme grunde som udgivelsen af de øvrige udgivelser, væ-
ret nødsaget til at udgive dette manuskript, således at interesserede kunne
studere også dette hellige værk.

Instituttet har ikke anført legitime hensyn til, hvorfor det måtte være beretti-
get til at afholde religiøse mennesker fra at få adgang til deres hellige tekst-
er.

Særligt i relation til www.martinus-webcenter.dk er gjort gældende, at til-
gængeliggørelsen af Martinus’ foredrag ikke udgør en krænkelse af Institut-
tets ophavsret. Foredragene er ikke ophavsretligt beskyttede, og selv, hvis
dette skulle være tilfældet, har Martinus med undtagelse af fire specifikke
begivenheder selv givet tilladelse til, at hans foredrag kunne optages og an-
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vendes frit.

Det var nødvendigt for specifikt disse fire taler at understrege, at de ikke
måtte optages, fordi alle andre taler netop gerne måtte optages. Med undta-
gelse af de fire begivenheder var det frit for enhver at optage foredragene, og
der var ingen begrænsning for, hvorledes optagelserne kunne anvendes.

Optagelserne er ikke foretaget af ansatte på instituttet og kan på ingen måde
siges at tilhøre dette.

Særligt i relation til DTT og Livets Skole er det gjort gældende, at hjemme-
siden www.det-tredie-testamente.dk hverken tilhører DTT eller Livets Sko-
le, hvilket fremgår af udskrift fra DK Hostmaster, som viser, hvem der er in-
dehaver af domænenavnet.

Hjemmesiden indeholder undersider, der varierer alt efter, hvilket sprog man
vælger. Går man ind på en af de andre undersider, henvises man til den
svenske fond.

Hverken DTT eller Livets Skole har derfor kontrol over, hvilket indhold der
findes på siden. Hverken DTT eller Livets Skole kan derfor holdes ansvarli-
ge for indhold på hjemmesiden.

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges indledningsvis til grund, at Martinus ved gavebrev af 18. juni
1980 overdrog samtlige rettigheder over sine værker til Martinus Institut.
Det er herefter Martinus Institut, der forvalter rettighederne til værkerne.

Det er ubestridt mellem parterne, at de sagsøgte har udgivet, henholdsvis
medvirket til at udgive, og/eller tilgængeliggjort værket Det Tredje Testa-

mente som beskrevet i påstandene, dog således at det bestrides, at DTT, Li-
vets Skole eller Jan Langekær personligt er ansvarlige for indhold på hjem-
mesiden www.det-tredie-testamente.dk.

Når bortses fra lydfilerne med en række af Martinus' foredrag, har de sag-
søgte som begrundelse for, at ophavsretten ikke er krænket, alene gjort gæl-
dende, at de sagsøgtes eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af Marti-
nus' værk er berettiget i medfør af Den Europæiske Menneskerettighedskon-
ventions artikel 9 og 10.

For så vidt angår hjemmesiden www.det-tredie-testamente.dk finder retten,
uanset at hjemmesiden ses registreret til ”Stiftelsen Tredje Testamentet”
med adresse i Sverige, at DTT og Livets Skole må anses reelt at være an-
svarlige for det danske indhold på hjemmesiden. Retten har herved lagt vægt
på, at DTT fremstår som medunderskriver på hjemmesidens forside, jf. bilag
44, at Jan Langekær selv har forklaret at have skrevet eller medvirket til at
skrive de danske tekster på hjemmesiden, og at der gennemgående henvises
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til DTT, Livets Skole og Jan Langekær som kontaktpunkter.

Med hensyn til lydfilerne med foredragene lægges efter bevisførelsen til
grund, at der er tale om foredrag holdt af Martinus selv, og at foredragene
indeholder Martinus' tanker udtrykt mundtligt og i forenklet form. Det fin-
des på den baggrund godtgjort, at der er tale om en litterær fremstilling ud-
trykt i tale, der er omfattet af ophavsretslovens § 1.

Det fremgår af Kontaktbrevet fra 1965, at Martinus generelt tillod båndopta-
gelse af foredragene. Der findes imidlertid ikke herved at være godtgjort en
tilladelse, der går ud over optagelse til eget brug, og således ikke en tilla-
delse til via lydoptagelsen at gøre værket tilgængeligt for andre. Det forhold,
at Martinus i fire specifikke tilfælde helt forbød optagelse af foredragene,
kan ikke føre til andet resultat. Foredragene findes således omfattet af Marti-
nus Instituts ophavsretlige beskyttelse.

Med hensyn til det såkaldte Thorell-manuskript findes det ved de fremlagte
bilag 26 og 27, herunder påtegningerne fra 1982, samt bilag 30 og 32 bevist,
at der ved det af Åndsvidenskabsforlaget udgivne manuskript er tale om en
af Per Thorell foretaget bearbejdning af Martinus' originalmanuskript. Ma-
nuskriptet er derved omfattet af Martinus Instituts ophavsretlige beskyttelse,
jf. ophavsretslovens § 4, stk. 1.

Det er ubestridt, at de sagsøgte ikke fik eller bad om Martinus Instituts tilla-
delse forud for udgivelse og tilgængeliggørelse af værket som beskrevet i
påstandene.

Spørgsmålet er herefter, om Den Europæiske Menneskerettighedskonventi-
ons artikel 9 og 10 kan føre til, at de sagsøgtes eksemplarfremstilling og til-
gængeliggørelse af Martinus' værk var berettiget. Hensynet til de sagsøgtes
rettigheder efter artikel 9 og 10 skal afvejes over for Martinus Instituts op-
havsret og dermed instituttets rettigheder efter konventionens 1. tillægspro-
tokol, artikel 1, om ret til respekt for ejendomsretten.

Uanset om der anses at være tale om udøvelse af tro som omfattet af anven-
delsesområdet for konventionens artikel 9, finder retten ikke, at der i Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis er grundlag for at udstræk-
ke retten hertil til at omfatte de sagsøgtes udgivelse eller tilgængeliggørelse
af Det Tredje Testamente som sket i modstrid med Martinus Instituts op-
havsret. Retten finder endvidere ikke, at hensynet til de sagsøgtes ytringsfri-
hed under de foreliggende omstændigheder kan veje tungere end hensynet til
Martinus Instituts ophavsret.

Retten har herved lagt vægt på, at de sagsøgte selv frit kan studere og leve
efter Martinus' værk, herunder i de af dem ønskede udgaver, og at ophavs-
retten ikke indebærer nogen begrænsning i de sagsøgtes mulighed for ved
egne foredrag, bøger eller lignende at udbrede kendskabet til Martinus' tan-
ker til andre. De sagsøgte kan endvidere frit fremkomme med kritik af den
måde, hvorpå instituttet forvalter sin opgave med bevarelse og udgivelse af
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Martinus' værker.

Retten finder efter bevisførelsen endvidere ikke grundlag for at antage, at
Martinus Institut har forvaltet sin opgave i forhold til udgivelse af værket på
vilkårlig vis, herunder henset til karakteren af de foretagne rettelser, der i
øvrigt dokumenteres.

I forhold til konventionens artikel 10 må det på den ene side tillægges vægt,
at udgivelse og tilgængeliggørelse af værket efter de sagsøgtes forklaringer
ikke skete med kommercielt formål. På den anden side må der lægges vægt
på, at de sagsøgte frit kan udbrede deres eget syn på værket, herunder på de
forskellige udgaver, og fremkomme med kritik af instituttets forvaltning af
sin opgave med bevarelse og udgivelse af Martinus' værker. Det kan ikke
anses at have været nødvendigt for at understøtte disse synspunkter eller for
den samfundsmæssige debat at udgive eller tilgængeliggøre den fulde læng-
de af en række af Martinus' bøger mv. i strid med Martinus Instituts ophavs-
ret.

Retten finder herefter, at håndhævelse af ophavsretten i de foreliggende til-
fælde ikke strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonventions ar-
tikel 9 eller 10.

Martinus Instituts påstande tages derfor i det hele til følge.

Thi kendes for ret:

Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen skal anerkende at have været
uberettiget til at udnytte Martinus Idealfonds ophavsretligt beskyttede værk,
Det Tredje Testamente, ved eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for
almenheden.

Åndvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen skal ophøre med at eksemplar-
fremstille og tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testamente til al-
menheden.

Kosmologisk Information og Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen skal
anerkende at have været uberettiget til at udnytte Martinus Idealfonds op-
havsretligt beskyttede værk, Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse
for almenheden.

Kosmologisk Information og Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen skal
ophøre med at tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testamente til al-
menheden.

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal anerkende at
have været uberettiget til at udnytte Martinus Idealfonds ophavsretligt be-
skyttede værk, Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for almenhe-
den ved offentlig fremførelse.

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal anerkende ube-
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rettiget at have medvirket til at udnytte Martinus Idealfonds ophavsretligt
beskyttede værk, Det Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for almen-
heden.

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal ophøre med for
almenheden at tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testamente ved
offentlig fremførelse, og i den forbindelse skal www.martinus-webcenter.dk
fjerne ulovlige eksemplarer uploadet på internettet.

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal ophøre med sin
medvirken til tilgængeliggørelse for almenheden ved spredning af eksempla-
rer af Det Tredje Testamente, og i den forbindelse skal www.martinus-web-
center.dk fjerne henvisningen på http://martinus-webcenter.dk/martinus-bo-
ger.html til Kosmologisk Information og Kosmologisk Information v/ Ruth
Olsens salg af ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testamente.

www.martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen skal ophøre med sin
medvirken til tilgængeliggørelse for almenheden ved offentlig fremførelse af
ulovlige eksemplarer af Det Tredje Testamente, og i den forbindelse skal
www.martinus-webcenter.dk fjerne linket til Fonden Det Tredie Testamente/
The Third Testament Foundation's hjemmeside (http://www.martinus-web-
center.dk/martinus-foredrag.html), hvor Fonden Det Tredie Testamente/The
Third Testament Foundation tilbyder gratis download af 77 lydfiler med
Martinus' foredrag.

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets
Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær skal anerkende at have været ube-
rettiget til at udnytte Martinus Idealfonds ophavsretligt beskyttede værk, Det

Tredje Testamente, ved eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for al-
menheden.

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation skal aner-
kende uberettiget at have medvirket til at udnytte Det Tredje Testamente ved
tilgængeliggørelse for almenheden.

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets
Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær skal ophøre med eksemplarfremstil-
ling og tilgængeliggørelse for almenheden af eksemplarer af Det Tredje Te-

stamente, og i den forbindelse skal Fonden Det Tredie Testamente/The
Third Testament Foundation fjerne ulovlige eksemplarer i form af lydfiler
uploadet via dette link: http://det-tredie-testamente.dk/forfatteren/foredrag.

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation skal ophø-
re med sin medvirken til tilgængeliggørelse for almenheden af ulovlige ek-
semplarer af Det Tredje Testamente, og i den forbindelse skal Fonden Det
Tredie Testamente/The Third Testament Foundation fjerne henvisningen til
http://martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html på forsiden af www.det-
tredie-testamente.dk."
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Sagsøger har til brug for behandlingen af det nedlagte økonomiske krav ud-
arbejdet og fremlagt en tabsopgørelse:
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Der er i relation til denne tabsopgørelse fremlagt en af statsautoriseret revi-
sor Linnea Weinreich  udarbejdet erklæring af 24. januar 2018:

"Revisors erklæring om faktiske resultater

Til bestyrelsen i Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut
Vi har udført de arbejdshandlinger, som blev aftalt med Dem, og som er an-
givet nedenfor vedrørende opgørelse af tab i forbindelse med copyrightsag,
som er vist i bilag nr. 74 i sagen. Vores arbejde er udført i overensstemmelse
med den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger og yderligere
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Arbejdshandlingerne blev udelukkende
udført for at hjælpe Dem til at vurdere pålideligheden af opgørelsen og er
opsummeret som følger:
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1. ”Antal trykte bøger” ifølge opgørelsen er sammenholdt med opgørelse
ifølge skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

2. ”Solgte bøger/sæt” ifølge opgørelsen er sammen med opgørelse ifølge
skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

3. ”Sagsøgtes salgspris” på trykte bøger ifølge opgørelsen er sammen med
opgørelse ifølge skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen,
JSLaw.

4. ”Vor salgspris” på trykte bøger ifølge opgørelsen sammenholdt med
salgspriser ifølge hjemmeside for Martinus Instituttet pr. den 6. februar
2016.

5. ”Tabt bruttosalg” vedrørende trykte bøger ifølge opgørelsen er efterreg-
net.

6. ”Tabt fortjeneste pr. bog/sæt” trykte bøger ifølge opgørelsen oplyses at
udgøre 50% af salgsprisen, hvilket er efterregnet og efterprøvet.

7. ”Tabt fortjeneste i alt” vedrørende trykte bøger er efterregnet.

8. ”I alt tabt salg” vedrørende trykte bøger er efterregnet.

9. ”I alt tabt fortjeneste” vedrørende trykte bøger er efterregnet.

10. ”Antal downloads” ifølge opgørelsen er sammenholdt med opgørelse
ifølge skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

11. ”Vor salgspris” på downloads ifølge opgørelsen er sammenholdt med
salgspriser ifølge hjemmeside for Martinus Instituttet samt øvrige webshops
pr. den 6. februar 2016. Prisen er kr. 150 pr. bog (tidligere anvendt pris på
kr. 1.050 var fejlagtigt pr. bog = 7 bøger).

12. ”Tabt bruttosalg” vedrørende downloads ifølge opgørelsen er efterreg-
net.

13. ”Fortjeneste pr. bog” vedrørende downloads ifølge opgørelsen oplyses at
udgøre salgsprisen reduceret med en engangsudgift til layout, hvilket er ef-
terregnet og efterprøvet.

14. ”Tabt fortjeneste i alt” vedrørende downloads ifølge opgørelsen er ef-
terregnet.

15. ”I alt tabt salg” vedrørende downloads er efterregnet.
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16. ”I alt tabt fortjeneste” vedrørende downloads er efterregnet.

Vi har fundet følgende forhold:

1. ”Antal trykte bøger” ifølge opgørelsen er i overensstemmelse med opgø-
relse ifølge skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

2. ”Solgte bøger/sæt” ifølge opgørelsen er sammen med opgørelse ifølge
skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

3. ”Sagsøgtes salgspris” på trykte bøger ifølge opgørelsen er sammen med
opgørelse ifølge skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen,
JSLaw.

4. ”Vor salgspris” på trykte bøger ifølge opgørelsen sammenholdt med
salgspriser ifølge hjemme-side for Martinus Instituttet pr. den 6. februar
2016.

5. ”Tabt bruttosalg” vedrørende trykte bøger ifølge opgørelsen er efterreg-
net.

6. ”Tabt fortjeneste pr. bog/sæt” trykte bøger ifølge opgørelsen oplyses at
udgøre 50% af salgspri-sen, hvilket er efterregnet og efterprøvet. Vi har
modtaget dokumentation produktionspriser, og har på baggrund heraf bereg-
net en gennemsnitlig avance på 68% det samlede antal trykte bøger. Avan-
cen er således dokumenteret højere end det i opgørelsen anførte.

7. ”Tabt fortjeneste i alt” vedrørende trykte bøger er efterregnet.

8. ”I alt tabt salg” vedrørende trykte bøger er efterregnet.

9. ”I alt tabt fortjeneste” vedrørende trykte bøger er efterregnet.

10. ”Antal downloads” ifølge opgørelsen er sammenholdt med opgørelse
ifølge skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

11. ”Vor salgspris” på downloads ifølge opgørelsen er sammenholdt med
salgspriser ifølge hjemme-side for Martinus Instituttet samt øvrige webshops
pr. den 6. februar 2016. Prisen er kr. 150 pr. bog (tidligere anvendt pris på
kr. 1.050 var fejlagtigt pr. bog = 7 bøger). Det var ikke muligt at finde priser
vedrørende ”Logik” og ”Bisættelse” på hjemmesiden.

12. ”Tabt bruttosalg” vedrørende downloads ifølge opgørelsen er efterreg-
net.

13. ”Fortjeneste pr. bog” vedrørende downloads ifølge opgørelsen oplyses at
udgøre salgsprisen re-duceret med en engangsudgift til layout, hvilket er ef-
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terregnet og efterprøvet. Vi har modtaget dokumentation for engangsudgifter
fordelt på e-bøger, herunder timeopgørelse for layout. Avancen er således
dokumenteret højere end det i opgørelsen anførte.

14. ”Tabt fortjeneste i alt” vedrørende downloads ifølge opgørelsen er efter-
regnet.

15. ”I alt tabt salg” vedrørende downloads er efterregnet.

16. ”I alt tabt fortjeneste” vedrørende downloads er efterregnet.

Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i over-
ensstemmelse med internationale standarder om revision eller review og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, udtrykker vi ikke nogen grad
af sikkerhed om opgørelsen.

Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført re-
view og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, kunne andre forhold
være fundet og rapporteret til Dem.

Vores erklæringer udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i
denne erklærings første afsnit og til Deres brug, og den må ikke bruges til
noget andet formål eller videregives til nogen anden. Erklæringen vedrører
kun de forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke udstrækkes til at omhand-
le opgørelsen som helbred."

Sagsøger har endvidere udarbejdet følgende tabsopgørelse i relation til sag-
søgers bogsalg:
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Der er under sagen dokumenteret sagsøgers rådsmeddelelse fra marts 2010,
delvist optaget i sagsøgers tidsskrift "Kosmos":

"Kort information fra rådet om piratudgivelse af Livets Bog

På et privat forlag er der februar 2010 udkommet en piratudgivelse af før-
steudgaverne af Livets Bog 1-7 i en faksimileudgave. Denne udgivelse er en
grov krænkelse af Martinus Instituts ophavsret til hele Martinus’ værk. Mar-
tinus Institut har påtalt krænkelsen over for udgiveren og opfordret om at
udgivelse, distribution og salg ophører umiddelbart.

Efter grundige overvejelser er rådet kommet frem til at undlade retsforføl-
gelse af overtræderen. Denne beslutning er taget for at værne om den frede-
lige atmosfære inden for sagen. At arbejde for fred og forsonlighed var det,
Martinus igen og igen pointerede som kernen i vores arbejde for den nye
verdenskultur. Derfor anså Martinus ikke retsforfølgelse som ønskeværdigt,
men udelukkede dog ikke benyttelse af retsvæsenet som samfundets i øje-
blikket nødvendige redskab. Samtidig ønsker rådet at prioritere flest mulige
ressourcer til Idealfondens formål: at bevare de originale værker, oplyse om
dem og gøre dem tilgængelige for interesserede i betryggende form.

I rådets overvejelser omkring denne sag er indgået et juridisk notat fra en ad-
vokat med speciale i ophavsret. I notatet bekræftes, at der er tale om grove
krænkelser af ophavsretten. Det fremgår samtidig af notatet og af den gene-
relle juridiske rådgivning vi har modtaget, at der vil blive lagt beslag på be-
tragtelige økonomiske og menneskelige ressourcer i forbindelse med en ret-
sproces.

I stedet for en opslidende og formentlig langvarig retsproces vælger vi at be-
nytte Martinus Instituts ressourcer på det fortsatte arbejde med at gøre Mar-
tinus’ værk tilgængeligt på hjemmesiden på flere og flere sprog, ved bogud-
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givelser under titlen Det Tredje Testamente, ved fortsatte udgivelser af hidtil
upubliceret materiale, gennem vores fortsatte informationsarbejde med kur-
ser og undervisning og i det hele taget ved at styrke Instituttets rolle som in-
dehaver af originalkilden til Martinus’ samlede værk.

Vi vil understrege, at Martinus Institut ikke mister ophavsretten til Martinus’
værk, selv om der ikke føres retssag i forhold til denne overtrædelse. Vi vil
samtidig ikke udelukke, at der på et senere tidspunkt kan tages retslige skridt
for at beskytte ophavsretten.

Vi vil her benytte lejligheden til at opfordre alle interesserede til at overhol-
de og værne om ophavsretten så sagen kan udvikles i harmoni med Martinus
ønsker og tanker.

I Kosmos nummer 4 – 2010 kommer rådet med yderligere information."

I tidsskiftet Kosmos, nr. 4 fra 2010 fremgår blandt andet:

"Information fra rådet:

...

Formidlingen af Martinus Åndsvidenskab Det tredje Testamente er gået ind
i en ny fase med fokus på det internationale. Vi understøttet det ved at over-
sætte instituttets nye hjemmeside til stadig flere sprog og ved at sælge bø-
gerne internationalt via vor netboghandel shop.martinus.dk. Der er allerede
solgt Martinus-bøger via internettet til store dele af verden. Den nye hjem-
meside er foreløbigt ude på dansk, engelsk, svensk og spansk, og den tyske
version er på vej.

Digitale udgaver af Det Tredje Testamente kan endvidere læses online via
hjemmesiden. Efterhånden vil instituttets hjemmeside og onlinelæsning bli-
ve tilgængelig på de mere end 20 sprog, hvortil dele af Martinus’ værk er
oversat. På den måde vil mennesker over hele verden få en let afgang til at
stifte bekendtskab med indholdet af Martinus Åndsvidenskab.

Piratudgivelse af historiske bøger

Da Martinus i sin tid overdrog ophavsretten til instituttet, var det for at insti-
tuttet skulle bevare de originale værker, oplyse om dem og gøre dem tilgæn-
gelige for interesserede i betryggende form.

Der er for nylig på privat basis udgivet en faksimileudgave af de trykte før-
steudgaver af Livets Bog 1-7. Martinus Institut har ikke givet tilladelse til
denne udgivelse og har påtalt krænkelsen af instituttets ophavsret over for
udgiveren. En kort information om dette kan læses på instituttets hjemmesi-
de www.martinus.dk.

Martinus foretog rettelser, efter at bøgerne var udkommet første gang. I det
løbende arbejde med teksterne opfangede han i samarbejde med sine medar-
bejdere div. fejl og mangler, som blev rettet i de nye udgaver af bøgerne, der
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blev udgivet i hans levetid. I sidste del af 1970’erne besluttede Martinus, at
hele værket skal fremstå tydeligt for verden som Det Tredje Testamente med
symbolerne ”lyset” og ”mørket” på bøgernes for- og bagside. Førsteudgaver-
ne er således ikke de sidste udgaver, der udkom i Martinus’ levetid – de er at
betragte som historiske udgaver. De blev gennem årerne som nævnt, efter-
fulgt af flere tilrettede genudgivelser fra instituttet, indtil bøgerne i 1981 of-
ficielt blev publiceret som Det Tredje Testamente, hvilket markeredes både i
deres ydre og inde i bøgerne.

Alle korrekturrettelser fra udgave til udgave bliver dokumentet elektronisk
af instituttet. Se evt. Kosmos nr. 3/2009 og hjemmesiden: www.martinus.dk/
da/martinus-institut/vaerket/besvarelse-og-behandling-af-vaerket.

De hvide bøger

Det var Martinus’ version, at hele Det Tredje Testamente med tiden skal be-
stå af en serie af hvide indbundne bøger, som har stjernesymbolet i guldtryk
på forsiden. Bøgerne skal samtidig have et omslag med de nævnte symboler
”lyset” og ”mørket” på for- og bagside. Da Det Tredje Testamente skulle ud-
gives første gang på Borgens Forlag, måtte Martinus imidlertid af økonomis-
ke grunde vælge en enklere løsning, hvor bøgerne blev udgivet i paperback-
udgave med symbolerne trykt direkte på for- og bagside.

Vi har hele tiden været opmærksomme på den fremtidige vision, og vi arbej-
der på, at bøgerne får den ønskede udformning – også på de øvrige sprog. Vi
er også opmærksomme på en anden fremtidsudsigt: Den stærke fremmarch i
markedet for digitale e-bøger og digitale boglæsere gør det muligt, at e-bø-
ger bliver mere efterspurgte end papirbøger. Samtidig er det tænkeligt, at vi i
fremtiden udover de ”hvide bøger” også fremstiller billigere pocketudgaver
– alt efter de interesseredes behov. Måske kommer det til at falde sammen
med en tid, hvor Martinus Institut gennem bogsalget får betydelige indtægter
til dækning af fremtidens skolebyggeri mv., sådan som Martinus forudså
det.

Vi vil appellere til alle sagens venner om at hjælpe med at beskytte Marti-
nus’ værk ved altid at henvise til originalkilden. Se evt. hjemmesiden:
www.martinus.dk/da/martinus-institut/oplysningsarbejde/copyright/"

Forklaringer
Der er afgivet forklaring af Jacob Kølle Christensen, Willem Johannes Kuij-
per, Ruth Olsen, Søren Ingemann Larsen, Jan Langekær og Rolf Elving.

Jacob Kølle Christensen har forklaret blandt andet, at han er medlem af sag-
søgtes bestyrelse og i forbindelse hemed bestrider en række tillidshverv i re-
lation til sagsøgtes virksomhed. Han har klart den vurdering, at det anlagte
søgsmål under nærværende sag er i overnsstemmelse med de retningslinjer
og de udsagn, som Martinus har givet udtryk for, og spørgsmålet herom har
været behandlet og overvejet nøje i sagsøgers bestyrelse. Forud for sagsan-
lægget blev de sagøgte anmodet om at stoppe den virksomhed, som krænker
sagsøgers rettigheder, men der kunne ikke opnås en aftale herom. Han er li-
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geledes af den den opfattelse, at sagsøgers virksomhed sker i overensstem-
melse med Martinus´ ønsker og direktiver. 1. udgaven af Livets Bog, der er
genudgivet af sagsøger i indeværende år, har altid været tilgængelig for of-
fentligheden. De fremlagte tabsopgørelser er egne opgørelser, hvortil kom-
mer den fremlagte revisorerklæring. Opgørelserne viser det manglende salg
som følge af de sagsøgtes ophavsretlige krænkelser og er udarbejdet ud fra
de oplysninger, der er modtaget om de sagsøgtes salg, samt for sagsøgers
eget salg. Opgørelsernes beregninger er efter hans opfattelse foretaget kon-
servativt og ud fra et forsigtighedsprincip. Som en konsekvens af de sagsøg-
tes krænkelser har sagsøger måttet sænke sine egne priser på blandt andet de
bøger, som sagsøger udgiver og sælger. Sagsøgers prispolitik har altid været
den, at der skulle sælges billigst muligt, men således at fundatsformålet kan
opfyldes. Sagens bilag 103 er en beregning af påvirkningen på sagsøgers
bogsalg som følge af de sagsøgtes aktiviteter. De sagsøgtes salgspriser har
været på halvdelen af sagsøgers oprindelige priser, hvorfor sagsøger har
måtte foretage en prisreduktion på 28 %. Det er den samme "kundekreds",
som sagsøger og de sagsøgte har solgt til og fortsat sælger til, idet de sag-
søgte har fortsat deres virksomhed efter rettens dom den 11. december 2014.
Det er hans indtryk, at der er en stigende interesse for Martinus´ tanker og
lære og dermed et samlet stigende salg af materiale relateret til det Det Tre-
die Testamente. Sagsøger har på intet tidspunkt tilladt de sagsøgte at foreta-
ge udgivelse eller offentliggørelse, hvor sagsøger er indehaver af de ophavs-
retlige rettigheder.  Det er vigtigt for sagsøger, at de sagsøgtes krænkelser af
sagsøgers rettigheder ophører, hvilket også er baggrunden for de nedlagte
påstande om udlevering af materiale og offentliggørelse af rettens domme.

Willem Johannes Kuijper har supplerende forklaret blandt andet, at han
fortsat er rådsformand. Han deltog i forbindelse med udfærdigelse af insitut-
tets love. Der var et stort forarbejde i forbindelse hermed, hvor Martinus
selv deltog indtil sin død. Det er rigtigt, at bøger og andet materiale skal sæl-
ges så billigt som muligt, men det er også sådan, at der skal være en økono-
misk balance på den samlede økonomi, som salget af bøger m.v. skal bidra-
ge til. Martinus var også af den opfattelse. Sagens bilag S, ekstrakten side
251, 2. afsnit, er udtryk herfor. Det er også i overensstemmelse med Marti-
nus, at der kan foretages mindre justeringer i de enkelte bogudgaver, eksem-
pelvis i forbindelse med stavefejl, men det må ikke have betydning for det
indholdsmæssige. Referatet af torsdagsmødet den 29. januar 1976, sagens
bilag AH, er i overensstemmelse hermed. Torsdagsmøderne udgør en del af
det grundlag, som lovene bygger på, og lovene afspejler også den ovenfor
gengivne adgang til mindre justeringer. Vidnet henviser i den forbindelse
også til det anførte, ekstrakten side 230, nederst. 1. udgaven af Livets Bog
har også fejl i forhold til Martinus´ originale manuskript, eksempelvis sætte-
fejl, og sådanne fejl kan rettes. Det er også i overensstemmelse med Marti-
nus at føre nærværende sag. Der  har aldrig været indgået aftaler med de
sagsøgte i relation til sagsøgers ophavsrettigheder.

Ruth Olsen har supplerende forklaret blandt andet, at hun nok efter rettens
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dom i 2014 har solgt 40-50 eksemplarer af Livets Bog. Hun har aldrig tjent
penge på de foretaget bogsalg, idet det altid har været meningen, at bøgerne
skal sælges billigst muligt. De salg, som hun har foretaget, er i overensstem-
melse med Martinus´ anvisninger og ønsker for bogsalg. Hun stoppede bog-
salget omkring 2016, hvor hun ikke længere havde bøger på lager til salg.
Hun var redaktør for Den ny Verdensimpuls i årene 2001-2101, hvorefter
Jan Langekær blev redaktør. Omkring 2001 modtog hun et brev fra institut-
tet, hvorefter hun kunne medtage artikler og andet materiale, hvor insituttet
havde de ophavsretlige rettigheder, i bladet. Nogle af artiklerne modtog hun
også fra instittuttet. Da instituttet nu har nyudgivet 1. udgaven af Livets Bog,
er der ikke længere behov for andres publicering heraf. Hun kender de øvri-
ge sagsøgte, men de har ikke haft et egentligt samarbejde.

Søren Ingemann Larsen har supplerende forklaret blandt andet, at baggrun-
den for hans handlinger i forbindelse med tilgængeliggørelsen af Martinus`
værker er som tidligere forklaret. Efter hans opfattelse har sagsøger fortabt
sine ophavsretlige rettigheder, idet disse ikke er blevet administeret i over-
ensstemmelse med Martinus` ønsker og direktiver herfor. Han fortsatte sine
aktiviteter efter dommen af 11. december 2014. Han kan ikke angive, hvor
mange downloads, der har fundet sted. Han har ikke haft nogen fortjeneste i
forbindelse hermed, men har alene haft udgifter og anvendt tid, som han ik-
ke på nogen måde er blevet kompenseret for. Hans aktiviteter startede om-
kring 2007. Hjemmesiden er hans egen idé, og man kan ikke sige, at de sag-
søgte har handlet fælles. Det er hans søn, som har lavet grundlaget for opgø-
relsen, ekstrakten side 103-117, men han har ikke indsigt heri og kan ikke
med sikkerhed sige, om den er retvisende. Rådsreferaterne, ekstrakten side
312 f, har han modtaget fra Rolf Elving. Han har ingen ophavsretlig aftale
med sagsøger herom. Materialet indeholder efter hans opfattelse ikke fortro-
lige eller personlige oplysninger. Han har i relation til materialet, ekstrakten
side 313, modtaget en lydoptagelse af en varighed på ca. 10 minutter, som
efter hans opfattelse ikke kræver tilladelse til videreformidling. Symbolet,
som fremgår af tillægsekstrakt 2, side 43, er et gammelt symbol, som han
har set på et messehagel, og som der derfor ikke kan være forbundet rettig-
heder til. Han har ingen ophavsretlige aftaler med sagsøger.

Jan Langekær har supplerende forklaret blandt andet, at baggrunden for de
skete udgivelser er som tidligere forklaret. Hans handlinger, som ikke er
sket efter aftale med andre, er samvitighedsmæssigt begrundet, og han har
haft flere drømme, hvori Martinus har påskyndet ham til at gøre, som han
har gjort. Han anser sine handlinger som udtryk for nødværge til beskyttelse
af Martinus` værker. Det har ikke medført nogen fortjeneste for ham. Tvært-
imod har han i forbindelse med udgivelserne afholdt udgifter på 9-10 millio-
ner kroner, ligsom et stort antal personer har udført frivilligt og ulønnet ar-
bejde i forbindelse hermed.  Sagsøgers nye 1. udgave af Livets Bog anser
han som en forvanskning af den originale 1. udgave, idet der er fejl i stave-
måden på forsiden, ligesom der er tilføjet 2 tillæg. Fremkomsten af den nye
udgave på et tidligere tidspunkt end sket ville således formentlig ikke have
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medført en ændring af hans egne handlinger. Der har været afholdt 20-25
messer efter 2015, men der er ikke solgt ret meget siden 2015. Det nuværen-
de boglager er således stort set af den størrelse, som det fremgår af ekstrak-
ten side 101. Det er rigtigt, at han blev redaktør af Den ny Verdensimpuls
efter Ruth Olsen for cirka 1½ år siden. Han har ingen ophavsretlige aftaler
med sagsøger. Han har stillet bøger til rådighed for den udstilling, som er
medtaget i tillægsekstrakt 2, side 55- 59.

Rolf Elving har forklaret blandt andet, at han har været personlig elev hos
Martinus. De boede også i samme hus i en årrække, idet han rådede over et
værelse i Martinus´ hus. De havde gennem årene et tæt forhold, og de
kendte hinanden frem til Martinus´ død. På den måde har han opnået en stor
indsigt i Martinus` tanker. Han var med i "Overgangsrådet" og har været
rådsmedlem i årene 1979-1986. Han trådte ud af rådet på grund af uenighed
i relation til instituttes forvaltning af åndsvidenskaben. Det har været drøftet
mange gange med Martinus, om der kunne ske rettelser bøgerne. Martinus
gav i forbindelse hermed meget tydeligt udtryk for, at der efter hans død
"ikke kunne laves så meget som et komma om", og at Det Tredie Testamen-
te  var et færdigt værk, "som der ikke skulle pilles ved". Martinus` holdning
hertil var velkendt i Rådet. Baggrunden herfor var blandt andet den, at der
ikke skulle herske nogen tvivl om bøgernes ophav og indhold. Vidnet henvi-
ser i forbindelse hermed til indholdet af institutlovene, ekstrakten side 239,
næst sidste rubrik, og sagens bilag S, ekstrakten side 250, midt. Han er enig
i det markerede, ekstrakten side 128. Han er ikke bekendt med, hvem der er
indehaver af domænet det-tredie-testamente.dk. Det er rigtigt, at han har vi-
deregivet rådsreferater til Søren Ingemann Larsen, men har ikke den opfat-
telse, at disse indeholder fortrolige eller personlige oplysninger.

Parternes synspunkter

Sagsøger har i påstandsdokument af 10. september 2018 blandt andet anført
følgende:

"Hovedanbringender

1. Der henvises til Københavns Byrets deldom af 11. december 2014,
hvoraf det fremgår, at Åndsvidenskabsforlaget, Kosmologisk Informa-
tion, martinus-webcenter.dk, DTT og Livets Skole uberettiget har ud-
nyttet sagsøgers ophavsretligt beskyttede værker.

2. Med henvisning til deldommen gøres det gældende, at Åndsviden-
skabsforlaget, Kosmologisk Information, DTT og Livets Skole ende-
ligt skal fjerne de ulovlige eksemplarer, som henholdsvis Åndsviden-
skabsforlaget, Kosmologisk Information, DTT og Livets Skole er an-
svarlig for, fra handelen samt udlevere dem til sagsøger, jf. ophavs-
retslovens § 84.
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3. Herudover gøres det gældende, at sagsøger er berettiget til et rimeligt
vederlag, erstatning og godtgørelse for Åndsvidenskabsforlagets, Kos-
mologisk Informations, martinus-webcenter.dk's, DTT og Livets Sko-
les retsstridige udnyttelse af værkerne, jf. ophavsretslovens § 83.

4. Sagsøger har opgjort sit tab til ca. DKK 7.500.000 (bilag 74). Tabet er
opgjort som sagsøgers tabte fortjeneste baseret på sagsøgtes faktiske

          salgstal ved den uberettigede udnyttelse af værkerne. Idet sagsøger
          ønskede at skære sagen til og undgå en længere skriftveksling om
          tabssopgørelsen, valgte sagsøger allerede i sit processkrift af 15. de-
          cember 2015 at reducere sit krav til et samlet beløb skønsmæssigt
          fastsat til DKK 1.000.000. Til understøttelse af sagsøgers opgørelse er
          fremlagt revisorerklæring (bilag 79). Sagsøger har yderligere doku-
          menteret nedgangen i salget af sagsøgers udgivelser efter fremkosten
          af de sagsøgtes ulovlige kopier (bilag 84).

5.       Det bemærkes, at det påståede beløb inkluderer såvel sagsøgers krav
          på rimeligt vederlag, erstatning for yderligere skade og godtgørelse,
          hvorfor en erstatning på DKK 1.000.000 svarende til ca. 13 % af den
          tabte fortjeneste må anses som et særdeles rimeligt samlet beløb for
          den skete krænkelse. En række tab er end ikke medtaget i opgørelsen
          (bilag 74), da sagsøger fx ikke har opgjort et tab for flere af de digitale
          kopier af værker, som sagsøger ikke selv sælger digitalt.

6. Der henvises endvidere til korrespondance med sagsøgtes tidligere ad-
          vokat Mads Jørgensen vedrørende upload af ulovligt materiale på
          www.yumpu.com (bilag 75). Dette er blot et eksempel på den omfat-
          tende skadevirkning, som de sagsøgtes uberettigede brug har påført
          sagsøger.

7.       Der er ikke belæg for at nedsætte sagsøgers kompensationskrav med
          henvisning til sagsøgers forvaltning af sine rettigheder, jf. deldommen
          af 11. december 2014.

8. Sagsøgers manglende opfyldelse af de i de sagsøgte processkrift C af
          22. januar 2016, s. 3-19, 20-22 og 27-28 fremsatte provokationer kan
          ikke tillægges processuel skadevirkning, herunder således at de på-
          gældende citater og de sagsøgtes fortolkning heraf skal lægges til
          grund som "dokumenterede fakta", idet der ville være tale om bevisfø-
          relse uden betydning for sanktionsspørgsmålene efter deldommen af
          11. december 2014, jf. retsplejelovens § 341.

9.        Der foreligger ikke noget implicit samtykke fra sagsøger til de af de
           sagsøgte foretagne krænkelser, lige som sagsøger på intet tidspunkt
           har fraskrevet sig retten til at afkræve nogen af de sagsøgte rimeligt
           vederlag, erstatning og godtgørelse for krænkelserne.

155



Side 82/97

STD075366-S01-ST01-K191.03-T2-L03-M14-\R154

10.      De sagsøgte er solidarisk ansvarlige for betaling af det krævede be-
           løb, da de har foretaget i hvert fald de væsentligste og betydeligste af
           de handlinger, der blev pådømt under den første delhovedforhand-
           ling, i fællesskab, lige som de hele vejen igennem det langvarige
           sagsforløb har optrådt i fællesskab - hvilket de fortsat gør (bilag 83a-
           b og 89a-b) - og med fælles advokat, og fra et tidspunkt også under
           betegnelsen "firkløveret" (bilag 80-81). Måtte retten mod forventning
           ikke være enig heri, er der for fuldstændighedens skyld nedlagt en
           subsidiær betalingspåstand, hvorefter det overlades til rettens skøn at
           fastsætte en alternativ hæftelsesfordeling.

11.     Åndsvidenskabsforlaget, Kosmologisk Information, martinus-webcen-
          ter.dk, DTT og Livets Skole skal endvidere for egen regning offentlig-
          gøre både deldommen og den endelige dom i nærværende sag, jf. op-
          havsretslovens § 84a.

12.     Vigtigheden af, at sagsøger får medhold i sine påstande understreges
          af, at de sagsøgte også efter deldommen af 11. december 2014 fortsæt-
          ter med at krænke sagsøgers rettigheder og endog foretager nye kræn-
          kelser (bilag 82a-d, 83a-b, 86 og 87-89b. At sagsøger har valgt ikke
          også at anlægge forbudssag mod de sagsøgte for krænkelser, kan ikke
          komme sagsøger til skade i forhold til de af sagsøger nedlagte påstan-
          de i denne sag.

13.     Der foreligger ikke objektive ansvarsfrihedsgrunde i form af nødvær-
          ge, nødret, negotiorum gestio eller samtykke, der skulle indebære, at
          der ikke gives sagsøger medhold i de nedlagte sanktionspåstande.

14.     Dom efter de nedlagte sanktionspåstande er ikke i strid med artikel 9
          eller 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (bilag 85)."

De sagsøgte har i påstandsdokument af 18. januar 2018 blandt andet anført
følgende:

"Hovedanbringender

...Til støtte for den under A i nedlagte påstand gøres gældende,

at retten bør undlade at udnytte den fakultative adgang til at meddele på-
læg over for de sagsøgte om fjernelse af eksemplarer fra handlen i
medfør af ophavsretslovens § 84, idet de sagsøgte via deres offentlig-
gørelse har varetaget den interesse, som sagsøger efter fundatsen burde
have varetaget – nemlig at sikre, at den store personkreds, der lever ef-
ter Martinus’ verdensopfattelse, har en for dem essentiel adgang til det
originale kildemateriale, og
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at meddelelse af pålæg grundet sådanne konkrete omstændigheder ikke
er rimeligt.

Til støtte for de under A ii og A iii nedlagte påstande gøres gældende,

at de sagsøgte ikke er erstatningsansvarlige og/eller pligtige at betale ri-
meligt vederlag grundet tilstedeværelsen af objektive ansvarsfriheds
grunde,

at sagsøger har misbrugt sin ophavsret til at tilsidesætte pligten i medfør
af fundatsen overfor den interesserede offentlighed til at publicere Det
Tredie Testamente ("Værket") i dets oprindelige form,

at adgang til Værket på et varigt medie er af afgørende betydning for den
store personkreds, der studerer Martinus’ værker og lever efter hans
verdensopfattelse,

at de sagsøgtes handlinger følgelig har været berettigede ud fra syns-
punkter om nødret, nødværge eller negotiorum gestio-lignende be-
tragtninger, da de sagsøgte via deres offentliggørelse af Værket blot
har varetaget den interesse, som sagsøger efter fundatsen burde have
varetaget,

at sagsøger endvidere er afskåret fra at afkræve rimeligt vederlag og er-
statning fra de sagsøgte, da det meget klart fremgår af referaterne og
udskrifterne af drøftelserne på bestyrelsesmøderne i årene forud for
Martinus’ død, at det var hans udtrykkelige ønske, at sagsøger skulle
være meget tilbageholdende med at retsforfølge ophavsretlige kræn-
kelser af Værket,

at dette i særdeleshed gælder krænkelser foretaget i en ”god mening”,

at Martinus selv giver eksemplet, at man ikke ville have noget imod, at
en tredjemand udgiver en ”popudgave” af Værket,

at Martinus utvivlsomt heller ikke ville anse det for en krænkelse af
Værket, der skal retsforfølges, at en tredjepart (som tilfældet er det
med de sagsøgte i nærværende sag) udgiver Værket i dets originale
form i den omvendte situation, hvor fonden i strid med fundatsen ale-
ne udgiver en ”popudgave”,

at der følgelig af fundatsen og de fortolkningsbidrag, der foreligger i
form af referaterne og udskrifterne af drøftelserne på bestyrelsesmø-
derne, må udledes et implicit samtykke til den skete publicering,

at sagsøger herudover udtrykkeligt via dennes i sagen som bilag 20 frem-
lagte notat offentliggjort på dennes hjemmeside i marts 2010 har fra-
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skrevet sig retten til at afkræve Åndsvidenskabsforlaget rimeligt ve-
derlag og erstatning i anledning af dennes udgivelse af førsteudgaver
ne af Værket,

at pålæggelse af pligt til at betale erstatning og/eller rimeligt vederlag er i
strid med Menneskerettighedskonventionens bestemmelser om religi-
ons- og ytringsfrihed,

at den omstændighed, at de sagsøgte alene har foretaget de omtvistede
handlinger for at kompensere for sagsøgers manglende efterlevelse af
dennes pligt til at sikre, at den store personkreds, der lever efter Marti-
nus’ verdensopfattelse, har en for dem essentiel adgang til det origina-
le kildemateriale, bringer forholdet inden for rammerne af religions-
og ytringsfrihedens kernebeskyttelse,

at sagsøger følgelig i medfør af principperne i Menneskerettighedskon-
ventionens artikel 9 og 10 under de konkrete omstændigheder ikke har
krav på rimeligt vederlag endsige erstatning for de af retten fastslåede
ophavsretskrænkelser, eller i hvert fald blot har krav på et beløb, der er
væsentligt mindre end den nedlagte påstand,

at sagsøger ikke har lidt noget tab ved de af de sagsøgte foretagne salg,
idet køberne af de af de sagsøgte distribuerede eksemplarer af Værket
netop har købt disse frem for de af sagsøger solgte eksemplarer for at
få en for dem essentiel adgang til det originale kildemateriale som ikke
kunne opnås på anden vis, hvorfor sagsøger antageligvis ikke er gået
glip af noget salg, og idet det fremgår af bemærkningerne til lovenes §

         4, stk. 5 (der er enslydende med fundatsens § 4, stk. 5) såvel som af de
         øvrige foreliggende fortolkningsbidrag, at der ikke må tjenes penge på
         Værket, der skal udgives på den billigst mulige måde,

at de sagsøgte under alle omstændigheder skal frifindes for den nedlagte
økonomiske påstand, da der ikke er grundlag for pålæggelse af solida-
risk hæftelse, idet de sagsøgte er uafhængige parter, hvis handlinger er
foretaget uafhængigt af hinanden, hvorfor man ikke kan i falde ansvar
på et solidarisk eller et proratarisk grundlag; sagsøger må således op-
gøre og underbygge sit krav mod hver enkelt af de sagsøgte individu-
elt,

at de sagsøgte skal frifindes for den nedlagte påstand om betaling, da der
ikke er fremlagt dokumentation for det påståede krav, og

at de i sagen som bilag 74, 79 og 84 fremlagte tabsopgørelser mv. ikke er
ledsaget af nogen form for dokumentation for de oplyste fortjenester
pr. bog/download, som ligger til grund for opgørelsen, endsige do-

          kumentation for, hvorledes den meget betydelige fortjeneste, som der
opereres med i bilag 74, harmonerer med den i lovene og fundatsen in-
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deholdte pligt til, at Værket skal sælges billigst muligt, samt det heri
indeholdte påbud om, at der ikke må tjenes penge på Værket.

Til støtte for den under A iv nedlagte påstand gøres gældende,

at retten bør undlade at udnytte den fakultative adgang i medfør af op
havsretslovens § 84a til at meddele pålæg over for de sagsøgte om of-
fentliggørelse af den afsagte dom, idet de sagsøgte via deres offentlig-
gørelse blot har varetaget den interesse, som sagsøger efter fundatsen
burde have varetaget – nemlig at sikre, at den store personkreds, der
lever efter Martinus’ verdensopfattelse, har en for dem essentiel ad-
gang til det originale kildemateriale, og

at meddelelse af pålæg grundet sådanne konkrete omstændigheder ikke
er rimeligt.

Endelig gøres til støtte for de nedlagte påstande gældende,

at sagsøgers manglende stillingtagen til og kommentering af de i proces
skrift C gengivne og dokumenterede skriftsteder og citater og sagsø-
gers fortsatte afvisning af at opfylde i processkrift C fremsatte provo-
kationer skal tillægges processuel skadevirkning for sagsøger, således
at retten skal lægge de pågældende skriftsteder og citater og de sagsøg-
tes fortolkning heraf til grund som dokumenteret fakta under delho-
vedforhandlingen af sanktionspåstandene."

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med det i på-
standsdokumenterne anførte, der er uddybet under hovedforhandlingen.

De sagsøgte har endvidere under sagens procedure gjort gældende, at sagsø-
ger har udvist retsfortabende passivitet.

Sagsøger har bestridt at have udvist retsfortabende passivitet og i øvrigt pro-
testeret mod dette anbringende, idet det først er fremsat under sagens proce-
dure og dermed for sent.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges til grund, at sagsøger forvalter og administrerer de ophavsretlige
rettigheder, som knytter sig til Martinus´ værker, i det væsentlige samlet un-
der betegnelsen "Det Tredie Testamente", herunder "Livets Bog".

Ved rettens deldom af 11. december 2014 blev det statueret, at alle de sag-
søgte har foretaget krænkelse af sagsøgers ophavsretlige rettigheder.

Retten bemærker herefter, at det følger af rettens dom af 11. december 2014,
at de sagsøgtes nu fremsatte anbringende om, at de sagsøgtes handlinger ik-
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ke har været ophavskrænkende på grund af nødret, nødværge eller forhold,
der kan henføres til reglerne om negotiorum gestio, ikke kan påkendes under
denne del af sagen, idet dette anbringende i givet fald burde være gjort gæl-
dende under den del af sagen, som er afgjort. Det angivne har endvidere den
konsekvens, at der ikke med begrundelse i sådanne forhold kan ske bortfald
eller reduktion i sagsøgers eventuelle krav på vederlag, erstatning og godt-
gørelse for ikke økonomisk skade.

I forbindelse med deldommen af 11. december 2014 fandt retten, at sagsø-
gers ophavsretlige håndhævelse i sagen ikke strider mod Den Europæiske
Menneskerettighedskonventions artikel 9 og 10. Disse bestemmelser findes
herefter ikke at kunne føre til, at sagsøgers eventuelle krav på vederlag og
erstatning skal bortfalde eller reduceres. Det samme gælder i relation til de
sagsøgtes anbringende om, at de sagsøgtes krænkelser alene er sket, fordi
sagsøgers administration og forvaltning af de ophavsbeskyttede værker udø-
ves forkert og i strid med Martinus´ ønsker, direktiver og retningslinjer her-
for.

Retten finder, at der i sagen ikke foreligger oplysninger eller forhold, herun-
der accept eller retsfortabende passivitet, der kan føre til, at sagsøger ikke i
fuldt omfang kan gøre sine ophavsretlige rettigheder gældende som følge af
de skete krænkelser. I relation til de sagsøgtes anbringende om, at der såle-
des ikke kan afkræves vederlag, erstatning og kompensation for ikke økono-
misk skade med den begrundelse, at Martinus flere gange gav udtryk  for, at
der skulle udvises tilbageholdenhed med sagsanlæg, og at "popudgaver"
kunne accepteres, bemærkes, at sådanne tidligere udsagn ikke har en sådan
fasthed og karakter og medfører en forpligtelse, som de sagsøgte kan støtte
rettigheder efter. De sagsøgtes udgivelser har endvidere ikke karakter af at
være popudgaver af Martinus´ værker. Retten bemærker endvidere, at den
under sagen fremlagte informationsmeddelelse fra 2010, optaget i Kosmos,
heller ikke kan anses som et bindende tilsagn, hvorpå de sagsøgte kan støtte
rettigheder. I relation hertil bemærkes særligt, at der alene refereres til en en-
keltstående udgivelse, at meddelelsen ikke specifikt og udtrykkeligt relaterer
sig til de sagsøgte samt at det angives, at den omtalte udgivelse klart kræn-
ker sagsøgers ophavsrettigheder. Retten bemærker, at anbringendet i givet
fald i øvrigt burde være gjort gældene under den del af sagen, som blev af-
gjort ved deldommen af 11. december 2014. De sagsøgtes anbringende om
passivitet, er først fremsat under hovedforhandlingens procedure. Sagsøger
har bestridt, at der er udvist retsfortabende passivitet, og i øvrigt protesteret
mod dette anbringende, idet det er fremsat for sent. Retten bemærker hertil,
at da anbringendet først er fremsat under proceduren af den del af sagen,
som afgøres ved denne dom, findes anbringendet mod sagsøgers protest ikke
at kunne gøres gældende.

De af sagsøgers ophavsretlige rettigheder, der behandles under denne sag, er
omfattet af ophavsretslovens § 2. Det følger af samme lovs § 83 blandt an-
det, at den, som fortsætligt eller uagtsomt krænker sådanne rettigheder, skal
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betale et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og en erstatning
til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført.
Ved fastsættelse af erstatning skal der tages hensyn til blandt andet den foru-
rettedes tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste. Der kan
foruden vederlag og erstatning fastsættes en godtgørelse til den forurettede
for ikke økonomisk skade.

De sagsøgte har erkendt, at de skete krænkelser er foretaget forsætligt.

Betingelserne i ophavsretslovens § 83 for de sagsøgtes betaling af vederlag
til sagsøger er således opfyldt. Det samme gælder de sagsøgtes pligt til beta-
ling af erstatning, såfremt det kan lægges til grund, at sagsøger har lidt yder-
ligere skade som følge af de sagsøgtes krænkelser.

Sagsøger har under sagen ikke opgjort og opdelt sit krav på vederlag og er-
statning for de skete krænkelser, men påstået betaling af et samlet beløb, der
tillige omfatter godtgørelse for ikke økonomisk skade, idet det samtidig her-
ved er angivet, at der er tale om et reduceret krav. Sagsøger har til brug for
fastsættelsen af et rimeligt vederlag ikke fremlagt eller fremkommet med
nærmere oplysninger herom. Sagsøger har til brug for fastsættelse af erstat-
ning fremlagt en egen udarbejdet tabsopgørelse, hvortil der knytter sig en er-
klæring fra statsautoriseret revisor Linea Weinreich, samt en egen udarbej-
det opgørelse over mistede indtægter i relation til bogsalg. I beregningerne
indgår blandt andet oplysninger om sagsøgers eget salg af rettighedsbeskyt-
tet materiale og ufuldstændige oplysninger om de sagsøgtes salg af samme,
idet ikke alt salg fra de sagsøgte er opgjort og medtaget. Sagsøgers krav på
godtgørelse og erstatning må på den nævnte baggrund fastsættes samlet og
skønsmæssigt. Ved udøvelsen af dette skøn bemærkes, at der ikke er grund-
lag for at statuere, at de af sagsøger udarbejdede tabsopgørelser indeholder
væsentlige eller betydende fejl. Tabsopgørelserne overstiger væsentligt sag-
søgers samlede betalingspåstand. Jacob Kølle Christensen har under sagen
forklaret, at de sagsøgtes rettighedskrænkelser og salg til priser, der har væ-
ret på halvdelen af sagsøgers egne priser, har medført, at sagsøger væsentligt
har måtte nedsætte egne salgspriser i forbindelse med blandt andet bogsalg.
Der er ikke grundlag for at tilsidesætte forklaringen herom. Det bemærkes
herved, at det efter sagens oplysninger og karakter må antages, at sagsøger
og de sagsøgtes salg af ophavsretbeskyttet materiale i al væsentlighed retter
sig mod de samme aftagere og har samme målgruppe.

På baggrund af det anførte findes sagsøgers krav på et rimeligt vederlag og
erstatning samlet at kunne fastsættes i overensstemmelse med den af sagsø-
ger nedlagte betalingspåstand.

Det findes herefter ikke fornødent at tage stilling til, hvorvidt sagsøger har
krav på betaling for ikke økonomisk skade.

For så vidt angår det spørgsmål, hvorvidt de sagsøgte har pådraget sig et so-
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lidarisk ansvar for de foretaget krænkelser, bemærkes, at det kan lægges til
grund, at de sagsøgte overfor offentligheden i det mindste til en vis grad har
fremtrådt og ageret som en samlet eller fælles gruppe, ligesom de sagsøgte
under hovedforhandlingen i forbindelse med deldommen af 11. december
2014 har forklaret, at de hver især havde bestemte arbejdsopgaver og funkti-
oner, at der var en vis koordination mellem de sagsøgte, og at de gjorde brug
af hinandens arbejde og frembringelser. Under disse omstændigheder findes
de sagsøgte overfor sagsøger at have pådraget sig et solidarisk ansvar for de
skete krænkelser.

Det følger af ophavsretslovens § 84, stk. 1, nr. 1 og 4, at retten ved dom kan
bestemme, at eksemplarer, som krænker retten til værker eller frembringel-
ser, skal fjernes endeligt fra handelen og udleveres til den forurettede. Da
sagsøgers påstand om fjernelse og udlevering omfatter værker, der krænker
sagsøgers rettigheder i henhold til lovens § 2, da de sagsøgte har erkendt, at
de har fortsat deres ophavsstridende handlinger efter rettens dom af 11. de-
cember 2014, og da det ikke kan lægges til grund, at der ikke længere findes
materiale, som krænker sagsøgers rettigheder, tages sagsøgers påstand i rela-
tion til disse forhold til følge, hvorved bemærkes, at foranstaltningerne her-
om ikke findes at være uforholdsmæssige, jf. lovens § 84, stk. 4.

I relation til sagsøgers påstand om offentliggørelse bemærkes, at det følger
af ophavsretslovens § 84a blandt andet, at det ved en dom, hvorved der
dømmes efter lovens § 83, kan bestemmes, at dommen skal offentliggøres i
sin helhed eller i uddrag. Offentliggørelsen påhviler efter bestemmelsen
krænkeren og sker for dennes regning. Idet det lægges til grund, at de sag-
søgtes krænkelser har pågået over en længere periode, herunder efter rettens
deldom af 11. december 2014, og henset til krænkelsernes omfang, findes
sagsøgers påstand om offentliggørelse at burde tages til følge, idet det dog
findes tilstrækkeligt, at offentliggørelsen alene skal indeholde uddrag af de
pågældende domme, herunder oplysning om dommenes datering og rettens
journalnummer, parternes navne samt en gengivelse af dommenes præmis-
ser og konklusioner.

Henset til sagens udfald findes de sagsøgte at burde betale sagsomkostninger
til sagsøger.

Sagsøger har i sagens anledning afholdt udgift til retsafgift med 5.700 kr.
samt har omkostning til advokatbistand. Udgiften hertil findes henset til sa-
gens værdi, udfald, omfang og forløb samt at sagen omfatter flere sagsøgte
passende at kunne fastsættes til 200.000 kr. Der forholdes herefter med sags-
omkostninger som angivet nedenfor.

Thi kendes for ret:

De sagsøgte Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth
Olsen, Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og
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Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær skal endeligt fjerne de ulovli-
ge eksemplarer af Det Tredje Testamente, som henholdsvis Kosmologisk In-
formation, Kosmologisk Information v/Ruth Olsen, Fonden Det Tredie Te-
stamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvidenskab
v/Jan Langekær er ansvarlig for, fra handelen og udlevere disse eksemplarer
til sagsøger, Martinus Idealfond.

De sagsøgte Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth
Olsen, www.martinus-webcener.dk v/Søren Ingemann Larsen, Fonden Det
Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i
Åndsvidenskab v/Jan Langekær skal in solidum og in solidum med Åndsvi-
denskabsforlaget v/Kurt Christiansen inden 14 dage til sagsøger betale
1.000.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg den 29.
maj 2013 til betaling sker.

De sagsøgte Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth
Olsen, www.martinus-webcener.dk v/Søren Ingemann Larsen, Fonden Det
Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i
Åndsvidenskab v/Jan Langekær skal for egen regning offentliggøre uddrag
af Københavns Byrets deldom af 11. december 2014 mellem parterne og ud-
drag af nærværende dom, idet offentliggørelsen skal omfatte oplysning om
dommenes datering og rettens journalnummer, parternes navne samt en gen-
givelse af dommenes præmisser og konklusioner.

De sagsøgte Kosmologisk Information, Kosmologisk Information v/Ruth
Olsen, www.martinus-webcener.dk v/Søren Ingemann Larsen, Fonden Det
Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i
Åndsvidenskab v/Jan Langekær skal in solidum og in solidum med Åndsvi-
denskabsforlaget v/Kurt Christiansen inden 14 dage til sagsøger betale sags-
omkostninger med 205.700 kr.

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8 a.

Toftager

---ooOoo---

Den 25. september 2018 kl. 11:34 blev retten sat i retssal 31 af dommer Tof-
tager.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
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Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Retsmødet er et ikke offentligt retsmøde, jf. retsplejelovens § 339 a.

For sagsøger mødte advokat Martin Dahl Pedersen.

For de sagsøgte mødte advokat Peer B. Petersen.

Retten bemærkede, at det foreligger oplyst, at sagsøgte Kurt Christiansen
har lovligt forfald til det berammede retsmøde i dag.

Sagens videre forløb blev drøftet.

Hovedforhandlingen herefter omberammet til den 2. og 9 juli 2019 begge
dage fra kl. 9.30 i retssal 31.

Parterne oplyste, at den tidligere udarbejdede tidspunkt forventes at kunne
overholdes således, at der i retmødet den 2. juli 2019 kan ske forelæggelse
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og afgives forklaringer, og at sagen procederes i retsmødet den 9. juli 2019.

Sagen således udsat.

Retten hævet.

Toftager

---ooOoo---

Den 2. juli 2019 kl. 09:30 blev retten sat i retssal 31 af dommer Toftager.

Der blev foretaget i offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
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For sagsøger og med Jacob Kølle Christensen, medlem af sagsøgers besty-
relse, mødte advokat Martin Dahl Pedersen.

For de sagsøgte mødte advokat Peer B. Petersen.

Det tidligere fremlagte var til stede. Der blev fremlagt parternes mailskrivel-
ser af 18. juni 2019, 20. juni 2019, 27. juni 2019 og 1. juli 2019, sagsøgers
påstandsdokument af 10. september 2018 samt sagsøgers processkrift 6 af 4.
juni 2019 og bilag til og med bilag 103.

Advokat Peer B. Petersen oplyste, at hovedforhandlingen berammet til påbe-
gyndelse i retsmødet i dag ønskes udsat og omberammet, idet sagsøgte Kurt
Christiansen har lovligt forfald, og fremsatte begæring i overensstemmelse
hermed.

Advokat Martin Dahl Pedersen protesterede mod den fremsatte begæring.

Advokat Peer B. Petersen anmodede om, at forhandlingen af spørgsmålet
sker for lukkede døre, idet han herved henviste til, at der i forbindelse med
behandlingen af spørgsmålet vil fremkomme personfølsomme oplysninger.
Han anmodede endvidere om, at spørgsmålet forhandles inden hovedfor-
handlingens påbegyndelse.

Advokat Martin Dahl Pedersen var indforstået hermed.

Der afsagdes herefter følgende

Kendelse:

Da parterne er enige og har fremsat begæring om, at dørene lukkes under
forhandlingen af spørgsmålet om sagens udsættelse, hvorunder det må for-
ventes, at der fremkommer personfølsomme helbredsoplysninger, og da in-
gen afgørende offentlig interesse strider herimod, findes betingelserne i rets-
plejelovens § 29, stk. 2, at være opfyldt, hvorfor

bestemmes:

Den fremsatte begæring om dørlukning tages til følge.

Dørene blev lukket.

Spørgsmålet blev forhandlet.

Der afsagdes herefter sålydende
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Kendelse:

Nærværende sag blev anlagt den 29. maj 2013. Ved rettens deldom af 11.
december 2014 traf retten afgørelse i relation til en række af de påstande, der
er nedlagt under nærværende sag, herunder i relation til, hvorvidt de sag-
søgte har foretaget handlinger i strid med sagsøgers ophavsretlige rettig-
heder. I forbindelse med hovedforhandlingen af de ved dommen af 11.
december 2014 afgjorte påstande afgav Kurt Christiansen partsforklaring.
Sagen blev den 29. august 2017 berammet til hovedforhandling af de ikke
afgjorte påstande til den 2. og 9. februar 2018. Den 2. februar 2018 blev
hovedforhandlingen imidlertid udsat, idet Kurt Christiansen oplyste, at han
ikke kunne følge hovedforhandlingen på grund af lydforholdene i retten. Ny
hovedforhandling blev herefter berammet til den 25. og 26. september 2018.
Hovedforhandlingen til påbegyndelse den 25. september 2018 blev denne
dato på ny udsat, idet Kurt Christiansen havde lovligt forfald. På baggrund
af oplysningerne om varigheden af Kurt Christiansens forfald blev ny
hovedforhandling berammet til den 2. og 7. juli 2019. Der foreligger nu en
lægeerklæring af 13. juni 2019 for Kurt Christiansen, hvoraf fremgår blandt
andet, at Kurt Christiansen ikke vil kunne give møde under den be-rammede
hovedforhandling, og det angives, at Kurt Christiansen ikke vil kunne give
møde i retten i en periode, som angives til 3-6 måneder. Det fremgår
endvidere, at Kurt Christiansens sygdom ikke kan helbredes.

De påstande, som skal behandles under den delhovedforhandling, som end-
nu ikke er afholdt, relaterer sig til sagsøgers påstande om fjernelse og
udlevering af det materiale, som strider mod sagsøgers ophavsrettigheder så-
ledes som afgjort ved rettens deldom af 11. december 2014, om offentlig-
gørelse af rettens domsafgørelser under nærværende sag samt om sagsøgers
eventuelle ret til vederlag, godtgørelse og erstatning for de ophavsretlige
krænkelser, som retten har taget stilling til. Afgørelsen af de endnu ikke
påkendte spørgsmål relaterer sig til de sagsøgtes eventuelle handlepligter i
relation til allerede afgjorte spørgsmål samt til forhold, som i al væsent-
lighed eller udelukkende relaterer sig til sagsøgers forhold. Det må på den
baggrund antages, at sagsøgte Kurt Christiansens interesser under den til nu
berammede hovedforhandling i fornødent og fuldt omfang vil kunne
varetages af den advokat, som repræsenterer Kurt Christiansen under sagen.
Det kan herefter ikke lægges til grund, at Kurt Christiansens stilling vil blive
forringet ved gennemførelse af den berammede hovedforhandling, uanset at
Kurt Christiansen har dokumenteret lovligt forfald.

Retten bemærker derhos, at retten har et selvstændigt ansvar for, at sager
fremmes således, at disse kan afgøres indenfor rimelig tid. Retten bemærker
endvidere, at der med den nu fremlagte dokumentation for lovligt forfald og
den tidligere fremlagte lægeerklæring ikke er sikkerhed for, at Kurt Chris-
tiansen vil kunne give møde i retten indenfor en kortere tidsperiode.

Den fremsatte begæring om hovedforhandlingens udsættelse tages herefter
ikke til følge, hvorfor
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bestemmes:

Den fremsatte begæring om hovedforhandlingens udsættelse tages ikke til
følge.

Dørene blev åbnet.

Kendelsen blev tilkendegivet.

Advokat Peer B. Petersen oplyste, at det ønskes tilført retsbogen, at de
sagsøgte er uenige i resultatet af den afsagte kendelse, der i videst muligt
omfang vil blive søgt prøvet og omgjort, og anmodede om, at den afsagte
kendelse tillægges opsættende virkning.

Advokat Martin Dahl Pedersen protesterede mod denne begæring.

Retten imødekom ikke den fremsatte begæring om opsættende virkning.

Advokat Peer B. Petersen oplyste, at han med virkning straks ikke længere
repræsenterer Kurt Christiansen under sagen.

Parterne nedlagde påstande som i påstandsdokumenterne.

Parterne forelagde sagen under behørig dokumentation.

Jacob Kølle Christensen, Willem Johannes Kuijper, Ruth Olsen, Søren Inge-
mann Larsen, Jan Langekær og Rolf Elving afgav behørigt formanet forkla-
ring.

Hovedforhandlingen udsat til den 9. juli 2019 kl. 9.30 i retssal 31.

Retten hævet.

Toftager

---ooOoo---

Den 9. juli 2019 kl. 09:09 blev retten sat i retssal 31 af dommer Toftager.

Der blev foretaget i offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:
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Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg

mod

Kosmologisk Information
CVR.nr. 12139101
Klintvej 104, Klint
4500 Nykøbing Sjælland

og

Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 17398954
Klintvej 104, Klint
4500 Nykøbing Sjælland

og

www.martinus-webcenter.dk
v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
2100 København Ø

og

Fonden Det Tredie Testamente
The Third Testament Foundation
CVR.nr. 29146721
Vestre Gade 6 A
2605 Brøndby

og

Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605 Brøndby

Fortsat hovedforhandling

For sagsøger og med Jacob Kølle Christensen, medlem af sagsøgers besty-
relse, mødte advokat Martin Dahl Pedersen.
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For de sagsøgte og med Søren Ingemann Larsen og Jan Langekær  mødte
advokat Peer B. Petersen.

Det tidligere fremlagte var til stede.

Sagen blev procederet.

Sagen blev optaget til dom, der afsiges torsdag, den 12. september 2019 kl.
13.00 i retssal 31, hvilket blev meddelt de mødte. De mødte frafaldt kald og
varsel til eventuel tidligere domsafsigelse.

Retten hævet.

Toftager

---ooOoo---

Den 19. juli 2019 kl. 15:00 blev retten sat i retssal 31 af dommer Toftager.

Der blev foretaget i offentligt retsmøde
sag nr. BS 31C-2382/2013:

Martinus Idealfond
CVR.nr. 2003 3878
Mariendalsvej 94-96
2000  Frederiksberg
mod
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen
Limfjordsvej 29
2720  Vanløse
og
Kosmologisk Information
CVR.nr. 1213 9101
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen
CVR.nr. 1739 8954
Klintvej 104, Klint
4500  Nykøbing Sj.
og
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35, st.
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2100  København Ø
og
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation
CVR.nr. 2914 6721
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby
og
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær
Vestre Gade 6 A
2605  Brøndby

Ingen var indkaldt eller mødt.

Intet fremlagt.

Der blev afsagt

DOMME

Sagen sluttet.

Retten hævet.

Toftager

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Københavns Byret, den 15. august 2019.

Henriette Holleufer, retsassistent
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KØBENHAVNS BYRET 
RETSBOG

Den 23. august 2019 holdt Københavns Byret møde i retsbygningen.

Dommer Michael Toftager behandlede sagen.

Sag BS-42/2013-KBH

MARTINUS IDEALFOND
(advokat Martin Dahl Pedersen)

mod

KOSMOLOGISK INFORMATION
(advokat Peer B. Petersen)

og

Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen
(advokat Peer B. Petersen)

og

Fonden Det Tredie Testamente / The Third Testament Foundation
(advokat Peer B. Petersen)

og

www.Martinus-Webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen
(advokat Peer B. Petersen)

og

Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen, nu boet efter Kurt Christansen
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(advokat Mogens Dyhr Vestergaard)

og

Livets Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær
(advokat Peer B. Petersen)

Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen, nu boet efter Kurt Christiansen, 
har anmodet om genoptagelse af sagen.

Retten afsagde

KENDELSE

Det fremgår af sagen, at der blev afsagt udeblivelsesdom i sagen den 19. juli 
2019 i relation til Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen. Anmodningen 
om genoptagelse er modtaget den 1. august 2019. Den i retsplejelovens § 367 
stk. 1, angivende frist på 4 uger er således opfyldt.

Betingelserne for at genoptage sagen er derfor opfyldt. 

THI BESTEMMES:

Retten genoptager sagen på betingelse af, at Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt 
Christiansen, nu boet efter Kurt Christiansen, betaler eller stiller sikkerhed for 
de pålagte sagsomkostninger 205.700,00 kr.

Retten udsatte sagen til den 2. september 2019 på opfyldelse af betingelsen.

Retten kan afvise at genoptage sagen, hvis betingelsen ikke bliver opfyldt.

Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen, nu boet efter Kurt Christiansen 
kan enten indbetale beløbet til rettens bankkonto, kontonummer: 0216 
4069134785 med henvisning til rettens sagsnummer BS-42/2013-KBH eller indle-
vere sikkerheden til retten. 

Sagen blev udsat.
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Publiceret til portalen d. 23-08-2019 kl. 14:27
Modtagere: Advokat (H) Peer B. Petersen, Sagsøgte Livets Skole i 
Åndsvidenskab v/ Jan Langekær, Sagsøger MARTINUS IDEALFOND, 
Sagsøgte KOSMOLOGISK INFORMATION, Advokat (H) Martin Dahl 
Pedersen, Sagsøgte Fonden Det Tredie Testamente / The Third Testament 
Foundation, Sagsøgte Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen, Sagsøgte 
Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen, nu boet efter Kurt 
Christiansen, Sagsøgte www.Martinus-Webcenter.dk v/ Søren Ingemann 
Larsen
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KØBENHAVNS BYRET 
RETSBOG

Den 6. september 2019 holdt Københavns Byret møde i retsbygningen.

Dommer Michael Toftager behandlede sagen.

Sag BS-42/2013-KBH

MARTINUS IDEALFOND
(advokat Martin Dahl Pedersen)

mod

KOSMOLOGISK INFORMATION
(advokat Peer B. Petersen)

og

Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen
(advokat Peer B. Petersen)

og

Fonden Det Tredie Testamente / The Third Testament Foundation
(advokat Peer B. Petersen)

og

www.Martinus-Webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen
(advokat Peer B. Petersen)

og

Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen, nu boet efter Kurt Christiansen
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(advokat Peer B. Petersen)
(advokat Mogens Dyhr Vestergaard)

og

Livets Skole i Åndsvidenskab v/ Jan Langekær
(advokat Peer B. Petersen)

Retten bemærkede, at Åndsvidenskabsselskabet v/Kurt Christiansen, nu boet 
efter Kurt Christiansen, har oplyst, at den i retsbogen af 23. august 2019 fastsat-
te sikkerhed for pålagte sagsomkostninger ikke vil blive stillet for nuværende. 
Såfremt berostillelse af den krævede sikkerhed ikke meddeles, tilbagekaldes be-
gæringen om genoptagelse.   

Retten bemærkede, at der ikke er grundlag for foreløbigt at berostille kravet 
om,  at der i forbindelse med en genoptagelse skal stilles sikkerhed som tidlige-
re bestemt. 

Da Åndsvidenskabsselskabet v/Kurt Christiansen, nu boet efter Kurt Christian-
sen, ikke har betalt det krævede beløb eller stillet sikkerhed for betalingen in-
den fristen, da retten har fastholdt kravet om sikkerhedsstillelse som tidligere 
bestemt, og da begæringen om genoptagelse herefter er frafaldet, afviste retten 
genoptagelsen.

Sagen blev sluttet på ny.
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Københavns Byret 
Sektion 3 
Domhuset, Nytorv  
1450 København K 
 
 

 

Vores ref.: LIVSK/0001/Matters/48240793.1 
  

2. september 2019 
 

 

 BS-42/2013-KBH – ANKESTÆVNING OG ANMODNING OM GENOPTAGELSE 

Idet jeg henviser til den af retten i ovennævnte sag afsagte kendelse af 23. august vender jeg 
tilbage hertil. 

Det blev i henhold til kendelsen bestemt, at retten genoptager sagen, betinget af at 
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen, nu boet efter Kurt Christiansen, betaler eller 
stiller sikkerhed for de pålagte sagsomkostninger senest den 2. september 2019. 

Det ses at være uhensigtsmæssigt, at behandlingen af sagen genoptages mens landsrettens 
behandling af den samtidigt indleverede ankestævning pågår, hvorfor vi da også i vores brev 
til retten af 1. ds. anmodede om at behandlingen af genoptagelsessagen måtte blive udsat 
indtil landsrettens afgørelse af den anlagte ankesag foreligger (som hjemlet i retsplejelovens § 
345). 

Med mindre retten måtte være indstillet på at udsætte sagens behandling, og herunder 
fristen for indbetaling af sikkerhedsstillelse indtil tidspunktet hvor landsrettens afgørelse 
måtte foreligge, skal jeg følgelig på min klients vegne meddele, at anmodningen om 
genoptagelse tilbagekaldes.  

Hvis landsretten måtte stadfæste den af retten afsagte dom med henvisning til, at der ikke 
foreligger fejl ved sagsbehandlingen, vil sagen således i stedet blive søgt genoptaget til den 
tid. 

Kopi af dette brev er samtidig fremsendt til advokat Martin Dahl Pedersen. 

Med venlig hilsen 
 
Peer B. Petersen 
 
Mogens Dyhr Vestergaard 
Advokat (L), LL.M. 
(møderet i Danmark og Californien) 

mogens.vestergaard@twobirds.com 
  

 

Bird&Bird Bird & Bird 
Advokatpartnerselskab 
Sundkrogsgade 21 
2100 Kebenhavn 0 
Tlf +45 72 24 12 12 
Fax +45 72 24 12 13 

two birds.com 

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Diisseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong 
& London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw 

Bird & Bird Advokatpartnerselskab er et registreret selskab under CVR-nr. 3514 45 01. 
Bird & Bird er et internationalt advokatfirma bestaende af Bird & Bird LLP med filialer og associerede selskaber, hvilket inkluderer Bird & Bird Advokatpartnerselskab. 190
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ANKESVARSKRIFT  
TIL DE SAMBEHANDLEDE SAGER BS-48002/2019-OLR OG BS-48075/2019-OLR 

 

 

Sag  Østre Landsret 

BS-48002/2019-OLR 

Appellant 1 Kosmologisk Information 

CVR. 12139101 

Klintvej 104, Klint 

4500 Nykøbing Sjælland 

  

Appellant 2 Kosmologisk Information 

v/Ruth Olsen 

CVR. 17398954 

Klintvej 104, Klint 

4500 Nykøbing Sjælland 

 

Appellant 3 www.martinus-webcenter.dk 

v/Søren Ingemann Larsen  

Vesterled 35, st.  

2100 København Ø  

 

Appellant 4 Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation 

CVR. 29146721 

Vestre Gade 6A 

2605 Brøndby 

 

Appellant 5 Livets skole i Åndsvidenskab 

v/Jan Langekær 

Vestre Gade 6A 

2605 Brøndby 

(alle ved advokat Peer B. Petersen) 

 

Samlet "Appellanterne" 
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Indstævnte Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut 

CVR: 19961486 

Mariendalsvej 94-96 

2000 Frederiksberg 

(advokat Martin Dahl Pedersen) 

 

Sag  Østre Landsret 

BS-48075/2019-OLR 

Appellant  Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen, nu boet efter Kurt Christiansen  

Limfjordsvej 29 

2720 Vanløse 

 

Benævnt "Kurt Christiansen" 

  

Indstævnte Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut 

CVR: 19961486 

Mariendalsvej 94-96 

2000 Frederiksberg 

(advokat Martin Dahl Pedersen) 
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I ovennævnte sambehandlede sager repræsenterer jeg Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut ("Martinus Institut"), på 

hvis vegne jeg overfor Appellanternes og Kurt Christiansens påstande nedlægger følgende:  

 

Påstand 

 

Subsidiært 

Afvisning  

 

Stadfæstelse af København Byrets domme af 11. december 2014 og 19. juli 2019 

 

ANBRINGENDER I RELATION TIL AFVISNINGSPÅSTANDEN  

1.1 Sagen skal afvises efter retsplejelovens § 368a  

1. Martinus Institut gør gældende, at der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end ved Københavns Byrets 

domme af hhv. 11. december 2014 ("Deldommen") og 19. juli 2019. Det bemærkes hertil, at Deldommen er gen-

givet i dom af 19. juli 2019.  

2. Sagen er endvidere ikke af principiel karakter, og der ikke er andre grunde, der i øvrigt taler for, at sagen skal 

behandles af landsretten, hvorfor Martinus Institut anmoder om, at landsretten afviser at behandle ankesagen i 

medfør af retsplejelovens § 368 a. 

3. Forarbejderne til retsplejelovens § 368 a giver landsretten adgang til at foretage en indledende vurdering af, om 

der af ankesagens parter er oplyst forhold, som gør, at der er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byret-

ten. Det fremgår, at muligheden for at afvise sagen navnlig forudsættes anvendt i sager, hvor det umiddelbart 

synes nærliggende, at betingelserne for afvisning vil kunne være opfyldt, fx når der i ankestævningen henvises til 

samme påstande og anbringender som i byretten.  

4. Appellanterne og  Kurt Christiansen har i ankestævningen gentaget deres frifindelsespåstand som nedlagt for 

Københavns Byret. Samtidig er der ikke for Østre Landsret fremsat nye påstande eller anbringender eller i øvrigt 

fremlagt nye beviser, der materielt vil få betydning for udfaldet af ankesagen. Det bemærkes hertil, at anbringen-

det om retsfortabende passivitet blev behandlet af Københavns Byret, hvorfor der intet nyt, konkret er fremlagt 

eller i øvrigt indkaldt nye vidner.  

5. Kurt Christiansen afgav ved hovedforhandlingen forud for Deldommen forklaring omkring den materielle del af 

sagen, hvorfor der ikke er tale om en "grov sagsbehandlingsfejl", da Københavns Byret ved kendelse besluttede 

at gennemføre hovedforhandlingen den 2. juli 2019 og afsagde udeblivelsesdom overfor Kurt Christiansen. Kurt 

Christiansen er således ikke blevet "dømt på andres vidneudsagn", da han allerede havde afgivet forklaring om-

kring sagens spørgsmål ved hovedforhandlingen i 2014.   

6. Appellanterne og Kurt Christiansen trækker således blot en i forvejen massivt langvarig sag i langdrag med væ-

sentlige omkostninger til Martinus Institut. Sagen blev anlagt i maj 2013 og Deldommen blev afsagt i december 

2014. Herefter gik der 4,5 år før anden dom blev afsagt i juli 2019, hvilket alene er forårsaget af, at Appellanterne 

kort før hver planlagt hovedforhandling anmodede retten om aflysning og udsættelse.  

7. At Appellanterne og Kurt Christiansen bevidst trækker sagen i langdrag ses også ved den genfremsatte begæring 

om syn og skøn i Appellanternes ankestævning. Spørgsmålet er allerede blevet behandlet, og Københavns Byret 
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afviste allerede ved kendelse af 31. januar 2017 at udmelde syn og skøn. Appellanterne og Kurt Christian anmo-

dede efterfølgende om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at kære kendelsen, der imidlertid ved afgørelse af 

19. april 2017 afslog at give tilladelse.  

8. Hertil kommer, at Københavns Byrets domme er åbenbart korrekte, idet de er i overensstemmelse med lovgivning 

og praksis. Sagerne vedrører henholdsvis:  

i) om der var sket krænkelse og uberettiget udnyttelse af Martinus Instituts ophavsretligt beskyttede 

værker (afgjort ved Deldommen),  

ii) om Martinus Institut var berettiget til et rimeligt vederlag, erstatning og godtgørelse for Appellan-

terne og Kurt Christiansen retsstridige udnyttelse af værkerne (afgjort ved dom af 19. juli 2019),  

iii) om Appellanterne og Kurt Christiansen endeligt skulle fjerne de ulovlige eksemplarer fra handlen 

(afgjort ved dom af 19. juli 2019), og 

iv) om Appellanterne og Kurt Christiansen for egen regning skulle offentliggøre Deldommen og dom af 

19. juli 2019 (afgjort ved dom af 19. juli 2019).  

9. Københavns Byret tog ved Deldommen og dom af 19. juli 2019 alle Martinus Instituts påstande til følge.  

10. Appellanterne og Kurt Christiansen har gennem de 6 års sagsbehandling haft alle muligheder for at føre bevis for, 

at de ikke har krænket og uberettiget udnyttet Martinus Instituts ophavsretligt beskyttede værker, ligesom de også 

haft alle muligheder for at føre bevis for, at Martinus Institut ikke var berettiget til rimeligt vederlag, erstatning eller 

godtgørelse. Der er da også fremlagt en lang række dokumenter og beviser, som Københavns Byret imidlertid 

ikke har fundet tilstrækkelige til at dokumentere, at Appellanterne og Kurt Christiansen var berettiget til at udnytte 

de ophavsretligt beskyttede værker på baggrund af hverken dansk eller international lovgivning. Derimod er dom-

mene meget tydelige og klare uden forbehold af nogen art:  

"Det er ubestridt, at de sagsøgte ikke fik eller bad om Martinus Instituts tilladelse forud for udgivelse og til-

gængeliggørelse af værket som beskrevet i påstandene." (Deldommen side 35) 

og 

"Retten finder efter bevisførelsen endvidere ikke grundlag for at antage, at Martinus Institut har forvaltet sin 

opgave i forhold til udgivelse af værket på vilkårlig vis, herunder henset til karakteren af de foretagne rettel-

ser, der i øvrigt dokumenteres." (Deldommen side 35) 

11. Der er derfor ikke udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end for byretten og falder således inden for kerneområ-

det af retsplejelovens § 368 a. På den baggrund anmoder Martinus Institut om, at landsretten træffer afgørelse 

om spørgsmålet om afvisning forud for yderligere behandling af ankesagen.   

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING OG ANBRINGENDER I RELATION TIL STADFÆSTELSE  

12. Martinus Institut påberåber sig samme anbringender og beviser som for Københavns Byret og forbeholder sig 

herudover at fremkomme med yderligere påstande, anbringender, oplysninger og beviser.  
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PROCESSUELT  

13. Jeg skal anmode landsretten om at berigtige Martinus Instituts navn og CVR.nr. på minretssag.dk til Fonden Mar-

tinus Åndsvidenskabelige Institut, CVR.nr. 19961486, Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg, da Martinus Ide-

alfond (CVR.nr. 20033878) og Martinus Institut (CVR.nr. 19961486) er fusioneret med sidstnævnte som fortsæt-

tende selskab (Martinus Institut har beholdt Martinus Idealfond som binavn).   

 

 

 

 

 

 

 

24. januar 2020 

Kromann Reumert 

  

Martin Dahl Pedersen  

Partner  
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Vores j.nr. LIVSK.0005 

 

5. marts 2020 

PROCESSKRIFT OM  

INDSTÆVNTES AFVISNINGSPÅSTAND  

 

Sag BS-48002/2019-OLR 

(sambehandling) 

 Kosmologisk Information 
 CVR.nr. 12139101 
 Klintvej 104, Klint 
 4500 Nykøbing Sjælland 
 (v/advokat Peer B. Petersen) 
 
 og 
 
 Kosmologisk Information v/Ruth Olsen 
 CVR.nr. 17398954 
 Klintvej 104, Klint 
 4500 Nykøbing Sjælland 
 (v/advokat Peer B. Petersen) 
 
 og 
 
 www.martinus-webcenter.dk 
 v/Søren Ingemann Larsen 
 Vesterled 35, st. 
 2100 København Ø 
 (v/advokat Peer B. Petersen) 
 
 og 
 
 Fonden Det Tredie Testamente 
 The Third Testament Foundation 
 CVR.nr. 29146721 
 Vestre Gade 6 A 
 2605 Brøndby 
 (v/advokat Peer B. Petersen) 
 

Bird&Bird Bird & Bird 
Advokarpartnerselskab 
Sundkrogsgade 21 
2100 Copenhagen 
Tel +45 72 24 12 12 
Fax +45 72 24 12 13 
twobirds.corn 

Abu Dhabi & Amsterdam& lleijlng& Berlin& Bratislava & Brussels , Budapest Copenhagen Dubai"' Dusseklorf •, Frankfun &111e Hague& Hamburg ·, Jlelslnkl & 
Hong Kong & London& Luxembourg & Lyon � Madrid & Milan 5< Munich Paris Prague & Rome& sen Francisco 5r Sh.1nghai Singapore& Stockholm & Sydney & Warsaw 

Bird • Bird Advokatp,ntnerselskab Is i llmlted liablbty pfflnef'Slup r'P51� in Denmark under the company �ndon no JS 14 45 ot. 
Bird & Bird Is an imernatloo.al lepl practitt compnsing 8ird & Bird u.P and i1s affiliated and asaod;ittd businHla, which lndudo, Bird & Bird A.dvobtpartnttv, having ollio.s in � locations listed. 196
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 og 
 
 Livets skole i Åndsvidenskab  
 v/Jan Langekær 
 Vestre Gade 6 A 
 2605 Brøndby 
 (v/advokat Peer B. Petersen) 
 

mod: 

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige  
Institut 

 CVR-nr. 19 96 14 86 
 Mariendalsvej 94-96 
 2000 Frederiksberg  
 (v/advokat Martin Dahl Pedersen) 
 
og 
 

 

Sag BS-48075/2019-OLR 

(sambehandling) 

 Åndsvidenskabsforlaget  
 v/dødsboet efter Kurt Christiansen 
 Limfjordsvej 29 
 2720 Vanløse  
 (v/advokat Peer B. Petersen) 
 

mod: 

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige  
Institut 

 CVR-nr. 19 96 14 86 
 Mariendalsvej 94-96 
 2000 Frederiksberg 
 (v/advokat Martin Dahl Pedersen) 
 
 

PÅSTAND 

Afvisningspåstanden tages ikke til følge, hvorfor sagen realitetsbehandles.  

 

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING 

(i) 
 
Martinus’ samlede værker (med hovedtitlen ”Det Tredie Testamente”) benævnes i det 
følgende, i lighed med i de tidligere processkrifter, til sammen ”Værket”.  
 

Bird&Bird 
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(ii) 

Som beskrevet i Appellanternes processkrift C i byretssagen følger det af § 3, stk. 2, i Fundats 
for Martinus Idealfond ("fundatsen"), at indstævnte har pligt til at ”bevare Martinus samlede 
værker uændret, som de foreligger fra hans side”, samt til at gøre værkerne tilgængelige for 
interesserede, ”herunder ved publicering”. 

Som ligeledes anført i processkrift C følger det af kommentarerne til de identiske 
bestemmelser i Martinus Åndsvidenskabelige Instituts love af 25. maj 1982 (bilag Q), at 
bestemmelserne nærmere skal forstås således, at: 

”Værkerne skal bevares uændret, så eftertiden ikke skal være i tvivl om, hvad der faktisk er 
Martinus egne værker, og hvad der ikke er”, og at 

”Instituttet skal sørge for udgivelse af værkerne … Det skal ske i betryggende form, ved at 
der ikke foretages ændringer i indholdet”. 

Som anført i processkrift C er det muligt, at det er tilladt for indstævnte inden for rammerne 
af fundatsen at udgive opdaterede versioner af Værket som sket. 

Men det må, ikke mindst med henvisning til ordlyden af de citerede bemærkninger til lovene 
fra 1982, anses for fastslået hinsides tvivl, at det aldrig må ske på bekostning af indstævntes 
kerneopgave – at publicere Værket som Martinus efterlod det. 

Som beskrevet i processkrift C følger det af 1982-lovenes indledende tekst, at disses 
bestemmelser er afstemt med Martinus og er udarbejdet på baggrund af indgående drøftelser 
på bestyrelsesmøder i årene forud for Martinus’ død som dokumenteret via referater fra 
møderne, samt via afskrift af de fuldstændige båndoptagelser fra møderne, som opbevares 
hos indstævnte. 

Da fundatsens formålsbestemmelse som vist i processkrift C er identisk med 
formålsbestemmelsen indeholdt i 1982-lovene, og da formålsbestemmelsen ifølge 1982-
lovenes § 9 aldrig må ændres, er drøftelserne med Martinus på de nævnte bestyrelsesmøder 
også af direkte relevans for fortolkningen af den gældende fundats.    

De i processkrift C citerede uddrag af drøftelserne viser med al ønskelig tydelighed, at 
formålsbestemmelsen skal forstås, således som den umiddelbare ordlyd tilsiger det – at det 
er fondens opgave at udgive Værket, således som Martinus efterlod det, uden foretagelse af 
ændringer af nogen art, bortset måske fra rettelser af ikke tidligere opdagede graverende 
trykfejl/stavefejl. 

Som det fremgår af de i processkrift C opregnede citater, udtrykkes dette gentagne gange og 
på forskellig vis gennem årene. 

Et af de steder, hvor Martinus’ ønske kommer klarest til udtryk, er i det i processkrift C 
citerede referat af bestyrelsesmødet afholdt den 6. marts 1976, hvor det blev fastslået, at der 
bortset fra åbenlyse trykfejl ikke må ændres i værkerne uden Martinus’ personlige 
medvirken. Det fremgår videre af referatet, at Martinus indvilgede i at se nærmere på en liste 
med forslag til rettelser, som han blev præsenteret for, samtidig med at det ”… blev fastslået 
som helt ufravigeligt, at der ikke må foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden 
Martinus’ medvirken, og såfremt den nævnte liste ikke når at blive behandlet, må der ikke i 
fremtiden foretages rettelser i Martinus’ værker”. 

Bird&Bird 
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I udskriften af båndoptagelsen af et bestyrelsesmøde afholdt den 7. september samme år (se 
citat 030 gengivet i processkrift C) tydeliggøres det yderligere, at der ikke må rettes andet 
end stavefejl, den dag Martinus ikke længere er i stand til at udtale sig, ligesom det eksplicit 
fremhæves, at han ikke ønsker, at Værket skal tilpasses ændringer i den vedtagne 
retstavning. Han nævner som eksempel herpå, at han fortsætter med at skrive navneord med 
stort, uanset at retskrivningsreformen af 1948, der trådte i kraft, mens han skrev på Livets 
Bog, foreskrev, at navneord fremover skulle skrives med småt. 

Det som bilag R fremlagte manuskript til talen holdt af det daværende rådsmedlem Ib 
Schleicher i 1981 få måneder efter Martinus’ død såvel som det som bilag S fremlagte notat 
udarbejdet af det daværende rådsmedlem Henning Laug lavet fire år efter Martinus’ bortgang 
viser da også, at det i perioden umiddelbart efter Martinus’ død var rådsmedlemmernes klare 
opfattelse, at lovene i overensstemmelse med deres ordlyd og i overensstemmelse med de i 
processkrift C gengivne klare og righoldige fortolkningsbidrag fra bestyrelsesmøderne 
foreskrev, at der ikke måtte rettes i Værket bortset fra åbenlyse trykfejl. 

Som anført i appellanternes tidligere processkrifter anslås det, at der er foretaget mere end 
240.000 ændringer i den reviderede udgave af hovedværket Livets Bog. 

Det kan på denne baggrund uden videre fastslås, at indstævnte på grov vis har tilsidesat den 
kerneopgave, man er pålagt i medfør af fundatsen.  

Som beskrevet i processkrift C kan som endnu et eksempel på den gennemgribende karakter 
af de af indstævnte foretagne rettelser nævnes, at man i den nye udgave har ændret 
stavemåden af Værkets hovedtitel ”Det Tredie Testamente” til ”Det Tredje Testamente”. Som 
beskrevet i processkrift C viser en gennemgang af blot 16 sider af Martinus’ manuskript til det 
posthumt udgivne delværk ”Den Intellektualiserede Kristendom” endvidere, at der i 
væsentligt omfang blot på disse få sider er foretaget indholdsmæssige ændringer. 

Til supplerende belysning af hvorledes § 3, stk. 2, i fundatsen skal fortolkes, vedhæftes som 
bilag BH et uddrag af en tale holdt af Martinus i 1972 (en takketale holdt i anledning af hans 
82 års fødselsdag). Han anførte heri følgende: 

"Ja, så var det jeg også nævnte før, hvis jeg skal falde væk, så må der jo være en fast 
struktur til at bevare disse ting, jeg har skabt. Det er allerede ordnet med en selvejende 
institution. Denne selvejende institution skal have en bestyrelse. Det forlanger loven. 

Men så er jeg nødt til at forlange, at denne bestyrelse juridisk går med til at være ansvarlig 
for, at tingene bliver ført videre på den måde, det skal."  

Til supplerende belysning af hvorledes § 3, stk. 2, i fundatsen skal fortolkes, vedhæftes som 
bilag BI en erklæring udarbejdet af Rolf Elving, tidligere personlig elev af Martinus og 
rådsmedlem i indstævnte i årene 1979 – 1986, dateret den 7. februar 2020. 

(iii) 

Appellanterne gjorde i ankestævningen BS-48002/2019-OLR  gældende, at indstævnte har 
udvist retsfortabende passivitet og således allerede som følge heraf ikke kan gøre de rejste 
krav gældende. 
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Dette blev støttet på, at det fremgår af indstævntes rådsmeddelelse fra marts 2010 (bilag 20), 
delvist optaget i indstævntes tidsskrift "Kosmos", at der på et privat forlag i februar 2010 er 
udkommet en piratudgivelse af førsteudgaverne af Livets bog 1-7, og at: "Martinus Institut 
har påtalt krænkelsen over for udgiveren og opfordret om at udgivelse, distribution og salg 
ophører umiddelbart."  

Til trods for at indstævnte anså udgivelsen for at være: "en grov krænkelse af Martinus 
Instituts ophavsret til hele Martinus' værk" kom rådet frem til "efter grundige overvejelser" 
at undlade retsforfølgelse af overtræderen.  

Da indstævnte først tog skridt til at anlægge sag den 29. maj 2013, altså 3 år efter ovennævnte 
rådsmeddelelse, gjordes det gældende i ankestævningen, at der er indtrådt 
rettighedsfortabende passivitet. Det fremførtes yderligere i ankestævningen til støtte for 
synspunktet om, at der er indtrådt passivitet, at der gik 2 år fra den sidste påtale til 
indstævntes anlæggelse af retssagen.  

Til yderligere støtte for synspunktet om, at indstævnte har udvist retsfortabende passivitet og 
således allerede som følge heraf ikke kan gøre de rejste krav gældende, henvises til at 
appellanternes udgivelse af Værket faktisk blev omtalt i et informationsbrev fra rådet, helt 
tilbage i februar 2009. Se hertil sagens bilag 19. Det anførtes således heri at: 

"Et tredje og meget aktuelt eksempel er en privat dansk hjemmeside, hvor førsteudgaverne 
af de fleste af Martinus' bøger er blevet lagt ud i en elektronisk form, så de frit kan 
downloades. Med dette brud på copyrighten åbnes der desværre for en tvivl og usikkerhed 
hos læserne om, hvad der egentlig er Martinus' oprindelige og autentiske tekst." 

Man har således fra indstævntes side haft kendskab til appellanternes udgivelse, i mere end 
fire år inden sagen blev anlagt. 

Dette forhold understreger blot yderligere, at der fra indstævntes side er udvist 
retsfortabende passivitet.  

Den af indstævnte udviste passivitet er ikke kun relateret til appellanterne, idet indstævnte 
også, som dokumenteret i sagen, har undladt at reagere over for en lang række andre helt 
åbenlyse krænkelser begået af tredjemand af ophavsrettighederne til Martinus' værker, 
herunder af de til værkerne knyttede symboler.  

Til supplerende belysning heraf fremlægges som sagens bilag BJ en korrespondance 
udvekslet mellem Stiftelsen Tredje Testamentet c/o Lars Smedlund, Göteborg, Sverige og 
indstævntes advokat i løbet af efteråret 2019, hvoraf det fremgår, at Stiftelsen Tredje 
Testamentet gennem mindst 20 år har brugt Martinus' symboler og tekster i forbindelse med 
information om Værket, og at man agter at fortsætte hermed.  

Til supplerende belysning af indstævntes udviste passivitet over for tredjemand fremlægges 
som sagens bilag BK en korrespondance udvekslet mellem Jan Schultz og indstævntes 
advokat i perioden fra 17. februar 2018 til 1. november 2019, hvoraf det fremgår, at 
indstævnte ikke har taget skridt til at retsforfølge Jan Schultz, på trods af at sidstnævnte 
gentagne gange har afvist at efterkomme de på vegne af indstævnte fremsatte påbud, idet han 
"….følger Martinus' vilje med hensyn til hans værk. Dette, at der ikke må ændres så meget 
som et komma.".  
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NYE ANBRINGENDER OG NY BEVISFØRELSE I ANKESAGEN 

(i) 

Som anført ovenfor gjorde appellanterne i ankestævningen i BS-48002/2019-OLR  
gældende, at indstævnte har udvist retsfortabende passivitet og således allerede som følge 
heraf ikke kan gøre de rejste krav gældende. 

Dette blev støttet på, at det fremgår af indstævntes rådsmeddelelse fra marts 2010 (bilag 20), 
delvist optaget i indstævntes tidsskrift "Kosmos", at der på et privat forlag i februar 2010 er 
udkommet en piratudgivelse af førsteudgaverne af Livets bog 1-7, og at: "Martinus Institut 
har påtalt krænkelsen over for udgiveren og opfordret om at udgivelse, distribution og salg 
ophører umiddelbart."  

Til trods for at indstævnte anså udgivelsen for at være: "en grov krænkelse af Martinus 
Instituts ophavsret til hele Martinus' værk" kom rådet frem til "efter grundige overvejelser" 
at undlade retsforfølgelse af overtræderen.  

Da indstævnte først tog skridt til at anlægge sag den 29. maj 2013, altså 3 år efter ovennævnte 
rådsmeddelelse, gjordes det gældende i ankestævningen, at der er indtrådt 
rettighedsfortabende passivitet. Det fremførtes yderligere i ankestævningen til støtte for 
synspunktet om, at der er indtrådt passivitet, at der gik 2 år fra den sidste påtale til 
indstævntes anlæggelse af retssagen.  

Til yderligere støtte for synspunktet om, at indstævnte har udvist retsfortabende passivitet og 
således allerede som følge heraf ikke kan gøre de rejste krav gældende, henvises som anført 
ovenfor for til at appellanternes udgivelse af Værket faktisk blev omtalt i et informationsbrev 
fra rådet, helt tilbage i februar 2009. Se hertil sagens bilag 19.  

Man har således fra indstævntes side haft kendskab til appellanternes udgivelse, i mere end 
fire år inden sagen blev anlagt. 

Dette forhold understreger blot yderligere, at der fra indstævntes side er udvist 
retsfortabende passivitet.  

Anbringendet om at indstævnte har udvist retsfortabende passivitet og således allerede som 
følge heraf ikke kan gøre de rejste krav gældende, har ikke tidligere været påkendt af retten, 
og er således at betragte som nyt. 

Synspunktet blev gjort gældende under appellanternes procedure, men retten afviste at tage 
stilling til anbringendet med følgende begrundelse: 

"Retten bemærker, at anbringendet i givet fald i øvrigt burde være gjort gældende under 
den del af sagen, som blev afgjort ved deldommen af 11. december 2014.  

De sagsøgtes anbringende om passivitet, er først fremsat under hovedforhandlingens 
procedure. Sagsøger har bestridt, at der er udvist retsfortabende passivitet, og i øvrigt 
protesteret mod dette anbringende, idet det er fremsat for sent. Retten bemærker hertil, at 
da anbringendet først er fremsat under proceduren af den del af sagen, som afgøres ved 
denne dom, findes anbringendet mod sagsøgers protest ikke at kunne gøres gældende." 

Anbringendet om passivitet er således at betragte som et nyt anbringende. 
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(ii) 

Som anført ovenfor og i appellanternes processkrift C i byretssagen er indstævntes 
manglende publicering af Martinus’ værker i deres oprindelige form en grov tilsidesættelse af 
den kerneopgave, man er pålagt i medfør af fundatsen. 

Som anført i byretssagens processkrifter og som gjort gældende under hovedforhandlingerne 
i byretten er det af væsentlig betydning for den store personkreds, der studerer Værket og 
lever efter Martinus’ verdensopfattelse, at der er adgang til det originale kildemateriale. 

Det er, som det fremgår af fundatsen, indstævntes fremmeste pligt at sørge for, at der er en 
sådan adgang. 

Indstævnte har som anført i processkrifterne i byretssagen kun, efter at appellanterne 
påbegyndte udgivelsen, gjort dele af Værket (Livets Bog) tilgængeligt på dennes hjemmeside. 

Værket er over 7.000 sider langt, og man har på indstævntes hjemmeside alene adgang til at 
klikke sig igennem det side for side. Dette gør det umuligt at få et overblik over de forskellige 
bind, ligesom det ikke er muligt at tage noter eller medbringe Værket til steder, hvor der ikke 
er adgang til internettet. Det er heller ikke muligt at udskrive Værket fra hjemmesiden. 

Den måde, hvorpå Værket præsenteres på indstævntes hjemmeside, gør det umuligt reelt at 
studere og i øvrigt anvende teksterne på en konstruktiv måde.  

Da indstævnte således har misbrugt sin ophavsret til at tilsidesætte pligten i medfør af 
fundatsen til at publicere Værket i dets oprindelige form, og da adgang til Værket på et varigt 
medie er af afgørende betydning for den store personkreds, der studerer Martinus’ Værk og 
lever efter hans verdensopfattelse, har appellanternes handlinger således været berettigede 
ud fra synspunkter om nødret, nødværge eller negotiorum gestio-lignende betragtninger. 

De har således via deres offentliggørelse af Værket varetaget den interesse, som indstævnte 
efter fundatsen burde have varetaget. 

Byretten afviste at tage stilling til anbringendet med følgende begrundelse: 

"Det lægges til grund, at sagsøger forvalter og administrerer de ophavsretlige rettigheder, 
som knytter sig til Martinus´ værker, i det væsentlige samlet under betegnelsen "Det Tredie 
Testamente", herunder "Livets Bog". 

Ved rettens deldom af 11. december 2014 blev det statueret, at alle de sagsøgte har foretaget 
krænkelse af sagsøgers ophavsretlige rettigheder. 

Retten bemærker herefter, at det følger af rettens dom af 11. december 2014, at de sagsøgtes 
nu fremsatte anbringende om, at de sagsøgtes handlinger ikke har været ophavskrænkende 
på grund af nødret, nødværge eller forhold, der kan henføres til reglerne om negotiorum 
gestio, ikke kan påkendes under denne del af sagen, idet dette anbringende i givet fald 
burde være gjort gældende under den del af sagen, som er afgjort. Det angivne har 
endvidere den konsekvens, at der ikke med begrundelse i sådanne forhold kan ske bortfald 
eller reduktion i sagsøgers eventuelle krav på vederlag, erstatning og godtgørelse for ikke 
økonomisk skade." 

Også dette anbringende og de mange tilknyttede underanbringender opregnet i byretssagens 
processkrift C er således reelt at betragte som et nyt anbringende/ nye anbringender. 
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(iii) 

Appellanterne har i byretssagens processkrift C gengivet og dokumenteret en lang række 
skriftsteder og citater; alle relateret til, hvad Martinus udtrykte af ønsker og havde af krav til 
eftertidens udnyttelse og forvaltning af hans værker. 
 
De pågældende provokationer omhandler en lang række referater og udskrifter fra 
bestyrelsesmøder, båndoptagelser, taler, notater og mailkorrespondance. 
 
Ingen af disse kilder var fremlagt og dokumenteret forud for byrettens behandling af 
krænkelsesspørgsmålet og er således ikke indgået i rettens bedømmelse og vurdering forud 
for og i forbindelse med afsigelse af de afsagte deldomme. 

Indstævnte har – formentlig begrundet i at de pågældende skriftsteder og citater kun 
medvirker til at underbygge appellanternes påstand om, at indstævnte groft har tilsidesat den 
kerneopgave, man er pålagt at varetage i henhold til Martinus’ ønsker og krav – fuldstændig 
ignoreret og konsekvent undladt at tage stilling til og kommentere den betydning, man 
tillægger de pågældende skriftsteder og citater. 
 
De bagved provokationerne liggende citater er nødvendige for at forstå appellanternes 
handlinger. 
 
Det er som anført ovenfor og som nærmere beskrevet i processkrift C appellanternes 
opfattelse, at appellanternes handlinger har været berettigede ud fra synspunkter om nødret, 
nødværge eller negotiorum gestio-lignende betragtninger. 
 
Det er netop for at underbygge disse synspunkter, at appellanterne påberåber sig de 
pågældende kilder. 
 
Appellanterne skal endnu en gang henstille til, at indstævnte dels tager stilling til og 
kommenterer de i processkrift C gengivne og dokumenterede skriftsteder og citater og dels 
opfylder de i processkrift C på side 6, 16 og 22 fremsatte provokationer. 
 
Appellanterne gør gældende, at indstævnte både hurtigt og uden større vanskeligheder vil 
kunne både kommentere de pågældende citater og opfylde provokationerne relateret hertil, 
hvorfor indstævntes fortsatte afvisning heraf må tillægges processuel skadevirkning for 
indstævnte, således at retten under den kommende pådømmelse af sanktionspåstandene skal 
lægge de pågældende citater og appellanternes fortolkning heraf til grund som 
dokumenterede fakta. 

Byretten har som anført ovenfor ikke taget stilling til, om appellanternes handlinger har 
været berettigede ud fra synspunkter om nødret, nødværge eller negotiorum gestio-lignende 
betragtninger, da de endnu ikke var blevet gjort gældende under den del af sagen, der 
vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der forelå en krænkelse af indstævntes ophavsret. 

De ved nærværende fremsatte gentagne opfordringer til de indstævnte er således også at 
betragte som ny bevisførelse. 

(iv) 

Som det er nævnt ovenfor samt i adskillige af sagens foregående processkrifter anslås det, at 
der er foretaget mere end 240.000 ændringer i den af indstævnte reviderede udgave af det af 
sagen omhandlede hovedværk ”Livets Bog”. 
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Indstævnte har ikke på noget tidspunkt indtil videre under skriftvekslingen ønsket at af- eller 
bekræfte antallet af ændringer, men har blot lakonisk tilkendegivet, at ”omfanget af disse 
rettelser er i øvrigt udokumenteret”. 

På samme måde som de bagved de ovenfor nævnte provokationer liggende citater er også 
antallet og indholdet af de foretagne ændringer af Værket nødvendige for at forstå 
appellanternes handlinger og dermed også for rettens pådømmelse af anbringenderne om, at 
disse handlinger har været berettigede ud fra synspunkter om nødret, nødværge eller 
negotiorum gestio-lignende betragtninger eller ud fra bestemmelserne om religions- og 
ytringsfrihed i Den Europæiske Menneskeretskonventions artikel 9 og 10. 

Der er således tale om en relevant bevisførelse, når appellanterne ønsker tilvejebragt en 
komplet liste over indstævntes ændringer af Værket og en efterfølgende udmeldelse af syn og 
skøn til en nærmere belysning af den semantiske betydning af de pågældende ændringer, jf. 
således den i ankestævningen i sag BS-48002/2019-OLR fremsatte begæring herom. 

Appellanternes ønske om tilvejebringelsen af en komplet liste over ændringer og 
efterfølgende udmeldelse af syn og skøn fremsattes første gang den 22. januar 2016 i 
processkrift C. 

Byretten afviste ved kendelse af 31. januar 2018 det fremsatte ønske om syn- og skøn, med 
henvisning til at det først blev fremsat, da man havde taget stilling til skyldsspørgsmålet ved 
deldommen af 11. december 2014, og da det ikke fandtes at være relevant for 
sanktionsudmålingen, når skyldsspørgsmålet var afgjort.  

Appellanterne ønsker, som bebudet, fortsat, at der – når der er tilvejebragt en komplet liste 
over indstævntes ændringer af Martinus’ værker – udmeldes syn og skøn til nærmere 
belysning af den filologiske betydning af de pågældende ændringer. 

Det er appellanternes opfattelse, at et syn og skøn klart vil dokumentere, at indstævntes 
ændringer – såvel i antal som i omfang – af Martinus’ værker er af så gennemgribende 
karakter – såvel i form som i indhold - at de går langt ud over de ønsker og retningslinjer, 
Martinus i hans mange udtrykte udsagn havde og fastsatte for eftertidens udnyttelse og 
forvaltning af hans værker. 

Gennemførelsen af det begærede syn- og skøn vil således være en relevant bevisførelse, ikke 
mindst nu hvor sagen atter er til pådømmelse i dens helhed, idet det vil medvirke til 
belysning af, hvorvidt indstævnte har misbrugt dennes ophavsrettigheder til Værket ved at 
administrere disse i strid med fundatsen, hvorved appellanternes handlinger kan 
retfærdiggøres ud fra synspunkter om nødret, nødværge eller negotiorum gestio-lignende 
betragtninger eller ud fra bestemmelserne om religions- og ytringsfrihed i Den Europæiske 
Menneskeretskonventions artikel 9 og 10. 

 

DER ER IKKE GRUNDLAG FOR AT BRINGE RETSPLEJELOVENS § 368 A I 
ANVENDELSE 

(i) 

Indstævnte har gjort gældende i dennes ankesvarskrift, at der ikke er udsigt til, at sagen vil få 
et andet udfald end ved Københavns Byrets domme af hhv. 11. december 2014 
("Deldommen") og 19. juli 2019.  
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Det anføres endvidere i ankesvarskriftet, at sagen ikke er af principiel karakter, og at der ikke 
er andre grunde, der i øvrigt taler for, at sagen skal behandles af landsretten, hvorfor 
Martinus Institut anmoder om, at landsretten afviser at behandle ankesagen i medfør af 
retsplejelovens § 368 a. 

Appellanterne er selvsagt ikke enige heri. 

Det fremgår af retsplejelovens § 368 a stk. 1, 1. pkt. at: 

"Landsretten kan afvise at behandle en sag i 2. instans, hvis der ikke er udsigt til, at sagen 
vil få et andet udfald end i byretten, og sagen ikke er af principiel karakter eller andre 
grunde ikke i øvrigt taler for, at sagen skal behandles af landsretten." 

Det fremgår af forarbejderne til retsplejelovens § 368 a, at en ankesag ikke bør afvises af 
landsretten, hvis det ikke umiddelbart forekommer åbenbart, at der ikke er udsigt til, at 
sagen vil få et andet udfald end i byretten, hvis sagen indeholder principielle 
problemstillinger, eller hvis sagen f.eks. har særlig betydning for parterne.  

Appellanterne har, som anført i ankestævningerne og ovenfor, i væsentligt omfang gjort 
anbringender gældende, som byretten ikke har taget stilling til. 

Appellanterne har således som et anbringende, som byretten ikke har taget stilling til, gjort 
gældende, at der er indtrådt retsfortabende passivitet, da der gik mere end 4 år fra 
tidspunktet, hvor indstævnte blev opmærksom på appellanternes påståede retsstridige 
handlinger, inden indstævnte tog skridt til at anlægge sag.  

Appellanterne har endvidere som anbringender, som byretten ikke har taget stilling til, gjort 
gældende, at indstævnte har misbrugt sin ophavsret til at tilsidesætte pligten i medfør af 
fundatsen til at publicere Værket i dets oprindelige form, og da adgang til Værket på et varigt 
medie er af afgørende betydning for den store personkreds, der studerer Martinus’ Værk og 
lever efter hans verdensopfattelse, har appellanternes handlinger været berettigede ud fra 
synspunkter om nødret, nødværge eller negotiorum gestio-lignende betragtninger.  

Appellanterne har endvidere som anført i ankestævningerne og ovenfor begæret bevisførelse, 
som ikke har været ført i byretssagen. 

Appellanterne, har således, som anført ovenfor, endnu en gang henstillet til, at indstævnte 
dels tager stilling til og kommenterer de i processkrift C gengivne og dokumenterede 
skriftsteder og citater og dels opfylder de i processkrift C på side 6, 16 og 22 fremsatte 
provokationer. 

Byretten har som anført ovenfor ikke taget stilling til, om appellanternes handlinger har 
været berettigede ud fra synspunkter om nødret, nødværge eller negotiorum gestio-lignende 
betragtninger, da de ikke var gjort gældende under den del af sagen, der vedrørte 
spørgsmålet om, hvorvidt der forelå en krænkelse af indstævntes ophavsret. 

De ved nærværende processkrift fremsatte gentagne opfordringer til de indstævnte er således 
også at betragte som ny bevisførelse. 

Appellanterne ønsker, som bebudet, fortsat, at der – når der er tilvejebragt en komplet liste 
over indstævntes ændringer af Martinus’ værker – udmeldes syn og skøn til nærmere 
belysning af den filologiske betydning af de pågældende ændringer. 
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Det må således afvises, at der ikke er nogen udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i 
byretten, ikke mindst da der både er gjort væsentlige nye anbringende gældende og er 
begæret væsentlig ny bevisførelse. 

Uanset udsigterne til, at sagen får et andet udfald, bør den endvidere ikke afvises efter 
retsplejelovens § 368 a, da den er af principiel karakter. 

Spørgsmålet om hvorvidt det kan være berettiget at tilsidesætte lovens almindelige 
bestemmelser om ophavsret ud fra ud fra synspunkter om nødret, nødværge eller negotiorum 
gestio-lignende betragtninger eller ud fra bestemmelserne om religions- og ytringsfrihed i 
Den Europæiske Menneskeretskonventions artikel 9 og 10 i tilfælde af misbrug af 
rettighederne til et værk, der er af væsentlig betydning for en stor personkreds, har således 
ikke tidligere været påkendt i dansk ret. 

Endelig bør sagen, med henvisning til højesterets afgørelse i sagen U 2019 3521 H, endvidere 
ikke afvises i medfør af retsplejelovens § 368 a, da sagen er af stor betydning for 
appellanterne, der agerer på vegne af mange i den store personkreds, der studerer Martinus' 
Værk og lever efter hans verdensopfattelse. 

(ii) 

Det anføres i ankesvarskriftet, at: 

"Kurt Christiansen afgav ved hovedforhandlingen forud for Deldommen forklaring 
omkring den materielle del af sagen, hvorfor der ikke er tale om en "grov 
sagsbehandlingsfejl", da Københavns Byret ved kendelse besluttede at gennemføre 
hovedforhandlingen den 2. juli 2019 og afsagde udeblivelsesdom overfor Kurt Christiansen. 
Kurt Christiansen er således ikke blevet "dømt på andres vidneudsagn", da han allerede 
havde afgivet forklaring omkring sagens spørgsmål ved hovedforhandlingen i 2014." 

Hertil bemærkes, som anført i ankestævningen i sag BS-48075/2019-OLR, at der er fra 
byrettens side er begået sagsbehandlingsfejl, idet appellanten ved den berammede 
hovedforhandling i sagen den 2. juli 2019 havde dokumenteret lovligt forfald. Til trods for 
dokumentationen for lovligt forfald nægtede Københavns Byret ved kendelse at udsætte 
hovedforhandlingen den 2. juli 2019, hvilket strider imod domstolenes mangeårige faste 
praksis udviklet med henvisning til retsplejelovens § 360, stk. 7, hvoraf fremgår, at retten kan 
undlade at tillægge en parts udeblivelse udeblivelsesvirkning, hvis udeblivelsen må antages at 
skyldes lovligt forfald. 

I tillæg hertil bemærkes, at der under hovedforhandlingen den 2. juli 2019 fra samtlige øvrige 
parters side blev afgivet mundtlige forklaringer. Disse var selvsagt ikke blevet tilladt, hvis de 
blev skønnet uden bevisværdi.  

På tilsvarende vis var Kurt Kristiansens vidneudsagn selvsagt ikke uden bevisværdi, hvorfor 
byrettens afsigelse af udeblivelsesdom mod ham så meget desto mere var en 
sagsbehandlingsfejl. 

Det understreges for en ordens skyld, at i tillæg til anbringendet om, at byretten har begået 
sagsbehandlingsfejl, gør appellanten Åndsvidenskabsforlaget v/dødsboet efter Kurt 
Christiansen de samme supplerende anbringender gældende som de øvrige appellanter, 
ligesom den samme supplerende bevisførelse ønskes iværksat. 
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ANBRINGENDER 

Til støtte for den nedlagte påstand om at sagen skal realitetsbehandles gøres det gældende: 

At appellanterne i væsentligt omfang har gjort anbringender gældende, som byretten 
ikke har taget stilling til, 

at appellanterne således som et anbringende, som byretten ikke har taget stilling til, har 
gjort gældende, at der er indtrådt retsfortabende passivitet, da der gik mere end 4 år 
fra tidspunktet, hvor indstævnte blev opmærksom på appellanternes påståede 
retsstridige handlinger, inden indstævnte tog skridt til at anlægge sag,  

at appellanterne endvidere som anbringender, som byretten ikke har taget stilling til, 
har gjort gældende, at indstævnte har misbrugt sin ophavsret til at tilsidesætte pligten 
i medfør af fundatsen til at publicere Værket i dets oprindelige form, og da adgang til 
Værket på et varigt medie er af afgørende betydning for den store personkreds, der 
studerer Martinus’ Værk og lever efter hans verdensopfattelse, har appellanternes 
handlinger været berettigede ud fra synspunkter om nødret, nødværge eller 
negotiorum gestio-lignende betragtninger, 

at appellanterne endvidere som anført i ankestævningerne og ovenfor har begæret 
bevisførelse, som ikke har været ført i byretssagen, 

at appellanterne således endnu en gang har henstillet til, at indstævnte dels tager stilling 
til og kommenterer de i processkrift C gengivne og dokumenterede skriftsteder og 
citater og dels opfylder de i processkrift C på side 6, 16 og 22 fremsatte provokationer, 

at byretten afviste at tage stilling til, om appellanternes handlinger har været berettigede 
ud fra synspunkter om nødret, nødværge eller negotiorum gestio-lignende 
betragtninger, da de ikke var gjort gældende under den del af sagen, der vedrørte 
spørgsmålet om, hvorvidt der forelå en krænkelse af indstævntes ophavsret, 

at  de ved nærværende fremsatte gentagne opfordringer til de indstævnte således også er 
at betragte som ny bevisførelse, 

at appellanterne, som bebudet, fortsat ønsker, at der – når der er tilvejebragt en komplet 
liste over indstævntes ændringer af Martinus’ værker – udmeldes syn og skøn til 
nærmere belysning af den filologiske betydning af de pågældende ændringer, 

at det således må afvises, at der ikke er nogen udsigt til, at sagen vil få et andet udfald 
end i byretten, da der både er gjort væsentlige nye anbringender gældende og er 
begæret væsentlig ny bevisførelse, 

at sagen uanset udsigterne til, at den får et andet udfald, endvidere ikke bør afvises efter 
retsplejelovens § 368 a, da den er af principiel karakter, 

at spørgsmålet om, hvorvidt det kan være berettiget at tilsidesætte lovens almindelige 
bestemmelser om ophavsret ud fra ud fra synspunkter om nødret, nødværge eller 
negotiorum gestio-lignende betragtninger eller ud fra bestemmelserne om religions- 
og ytringsfrihed i Den Europæiske Menneskeretskonventions artikel 9 og 10 i tilfælde 
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af misbrug af rettighederne til et værk, der er af væsentlig betydning for en stor 
personkreds, ikke tidligere har været påkendt i dansk ret, og 

at der endelig ikke er grundlag for afvisning i medfør af retsplejelovens § 368 a, da 
sagen, med henvisning til højesterets afgørelse U 2019 3521 H, er af stor betydning for 
appellanterne, der agerer på vegne af mange i den store personkreds, der studerer 
Martinus' Værk og lever efter hans verdensopfattelse. 

 

København, den 5. marts 2020 

 

Peer B. Petersen 
Advokat (H) 
 
peer.petersen@twobirds.com 
 

 

SUPPLERENDE BILAG 

Bilag BH:   Uddrag af takketale holdt af Martinus i anledning af hans 82 års fødselsdag i 
1972. 

 
Bilag BI:  Erklæring udarbejdet af Rolf Elving, tidligere personlig elev af Martinus, og 

rådsmedlem i indstævnte i årene 1979 – 1986, dateret den 7. februar 2020. 
 
Bilag BJ:  Korrespondance udvekslet mellem Stiftelsen Tredje Testamentet c/o Lars 

Smedlund, Göteborg, Sverige og indstævntes advokat i løbet af efteråret 2019. 
 
Bilag BK:  Korrespondance udvekslet mellem Jan Schultz og indstævntes advokat i 

perioden fra 17. februar 2018 til 1. november 2019. 
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ANKESVARSKRIFT AD REALITETEN 
TIL DE SAMBEHANDLEDE SAGER BS-48002/2019-OLR OG BS-48075/2019-OLR 

 

 

Sag Østre Landsret 

BS-48002/2019-OLR   

 

Appellant 1 Kosmologisk Information v/Ruth Olsen 

Klintvej 104, Klint 

4500 Nykøbing Sjælland 

(advokat Peer B. Petersen) 

 

Appellant 2 www.martinus-webcenter.dk 
v/Søren Ingemann Larsen  
Vesterled 35, st.  
2100 København Ø  
(advokat Peer B. Petersen) 
 

Appellant 3 Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation 
CVR. 29146721 
Vestre Gade 6A 
2605 Brøndby 
(advokat Per Justesen)  
 

Appellant 4 Livets skole i Åndsvidenskab 
v/Jan Langekær 
Vestre Gade 6A 
2605 Brøndby 
(advokat Per Justesen) 
 
 

  

Indstævnte  Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
CVR: 19961486 
Mariendalsvej 94-96 
2000 Frederiksberg 
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(advokat Martin Dahl Pedersen) 
 
 

Sag Østre Landsret  
BS-48075/2019-OLR 
 

Appellant  Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen, nu boet efter Kurt Christi-
ansen  
Limfjordsvej 29 
2720 Vanløse 
(advokat Peer B. Petersen) 
 
Samlet for alle appellanter: "Appellanterne" 
 

  

Indstævnte  Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
CVR: 19961486 
Mariendalsvej 94-96 
2000 Frederiksberg 
(advokat Martin Dahl Pedersen) 
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I ovennævnte sambehandlede sager repræsenterer jeg Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, på hvis 

vegne jeg overfor Appellanternes påstande nedlægger følgende:  

 

 

SAGSFREMSTILLING 

1. Indstævnte henviser til sagsfremstillingen i processkrifterne for Københavns Byret. 

ANBRINGENDER OG SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER 

2. Indstævnte påberåber sig samme anbringender og beviser som for Københavns Byret. 

3. Appellanternes ankestævning og processkrift giver anledning til følgende supplerende bemærkninger: 

4. Appellanterne fremsatte et anbringende om retsfortabende passivitet under hovedforhandlingens pro-

cedure i 2019, som Københavns Byret afviste efter reglerne om præklusion. Anbringendet bygger på 

information, der har været Appellanterne kendt siden sagens anlæg i maj 2013. Appellanterne har der-

for siden 2013 haft mulighed for at fremsætte et anbringende om retsfortabende passivitet, men har 

undladt at gøre dette. Det gøres derfor gældende, at Appellanternes passivitet medfører, at retten til at 

gøre anbringendet gældende er fortabt som følge af den af dem udviste retsfortabende passivitet.  

5. For helhedens skyld skal det bestrides, at indstævnte har udvist retsfortabende passivitet. Indstævnte 

har rettidigt overfor samtlige Appellanter gjort indsigelse imod de af Appellanternes kontinuerlige og 

forsætlige krænkelser. Der henvises til sagsfremstillingen i stævning af 29. maj 2013. At Appellanterne 

angiveligt nu forstår Rådsmeddelelse af 5. marts 2010 (bilag 20) som et frafald af indstævntes beretti-

gede indsigelse overfor Appellanterne kan, i bedste fald, anses som en bevidst misfortolkning. Som 

bemærket af retten i deldom af 19. juli 2019, da kan rådsmeddelelsen ikke anses som et bindende til-

sagn, hvorpå Appellanterne kan støtte rettigheder. Der er tale om en meddelelse af generel karakter, 

der hverken benævner Appellanterne eller i øvrigt retter sig specifikt til disse, og hvori det ligeledes er 

angivet, at der er tale om grove krænkelser af indstævntes rettigheder. Selv i det tilfælde, hvor medde-

lelsen måtte anses som rettet mod Appellanterne, da følger det af samme, at "[Rådet] ikke [vil] ude-

lukke, at der på et senere tidspunkt kan tages retslige skridt for at beskytte ophavsretten". Ud over 

ovennævnte indsigelser rettet direkte til Appellanterne, som redegjort for i stævning af 29. maj 2013, 

har indstævnte endvidere i perioden efter rådsmeddelelsen ved flere lejligheder udtalt, at Appellanter-

nes handlinger var i strid med indstævntes ophavsrettigheder og er sket uden indstævntes forudgå-

ende tilladelse. Som eksempel herpå fremlægges indstævntes meddelelse til Facebook-gruppen 

Påstand: Stadfæstelse af Københavns Byrets domme af 11. december 2014 og 19. juli 

2019. 
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"Martinus Interessegruppe" af 6. januar 2011 som bilag 104, som Søren Ingemann er administrator af 

(bilag 96 og bilag 105). Indstævntes handlinger har således på intet tidspunkt berettiget kunnet bi-

bringe Appellanterne den opfattelse, at Indstævnte ikke ville gøre et krav gældende. I et åbent brev fra 

Kurt Christiansen af 28. oktober 2013 (bilag 106) fremgår det, at Kurt Christiansen "var klar over, at 

der kunne opstå problemer, der krævede penge" ved udgivelsen af alle faksimileudgaverne af Marti-

nus' tekster. Appellanterne aftalte i den forbindelse, at hvis Kurt Christiansen ikke kunne "håndtere 

rådet ved MI ved brevveksling o.l. […] skulle han [nok] lede sagen fra [Appellanternes] side, hvis det 

skulle ske at der blev en retssag." Appellanterne aftalte ligeledes, at "udgifter der kunne opstå, hvis 

[Appellanterne] skulle igennem en retssag, fordi MI har copyright til teksterne, skulle de andre tre i fir-

kløveret skaffe." Det følger ligeledes af samme brev, at det blev anset som en "ubehagelig, men over-

kommelig mulighed, at MI ville anlægge sag imod firkløveret for at påberåbe deres ophavsret til tek-

sterne." Appellanterne har således været fuldt bevidste omkring det faktum, at de krænkede indstævn-

tes ophavsrettigheder, og at indstævnte som følge heraf ville håndhæve sine rettigheder.   

6. Der foreligger ikke objektive ansvarsfrihedsgrunde ud fra synspunkter om nødret, nødværge eller ne-

gotiorum-gestio "lignende betragtninger", der i forhold til hverken krænkelses- eller sanktionsspørgs-

målet skulle indebære, at Appellanterne ikke har handlet i strid med indstævntes rettigheder til Værket 

eller at Appellanterne ikke er erstatningsansvarlige over for indstævnte.  

7. Appellanterne har på ny fremsat begæring om syn og skøn med det formål at belyse, hvorvidt ind-

stævnte "har misbrugt dennes ophavsrettigheder til Værket ved at administrere disse i strid med fun-

datsen", idet et sådant misbrug ville "retfærdiggøre" Appellanternes handlinger ud fra synspunkter om 

nødret, nødværge eller negotiorum gestio-lignende betragtninger eller hensynet til religions- og yt-

ringsfriheden. Det blev allerede ved Københavns Byrets deldom af 29. september 2016 lagt til grund, 

at Appellanterne ikke har retlig interesse i rettens behandling heraf. Appellanternes appel af førnævnte 

deldom blev i øvrigt afvist af Procesbevillingsnævnet den 11. januar 2017. Appellanterne begærer så-

ledes nu syn og skøn til afklaring af et spørgsmål, i hvilket de ikke har retlig interesse, og selv hvor det 

var tilfældet, ville en sådan bevisførelse på ingen måde kunne danne grundlag for lovligheden af Ap-

pellanternes handlinger ud fra hverken betragtninger om nødret, nødværge eller negotiorum gestio-

lignende betragtninger eller hensynet til ytrings- eller religionsfriheden. Der er tale om overflødig og 

irrelevant bevisførelse, og hensynet til sagens fremme taler afgørende for, at Appellanternes fornyede 

begæring om syn og skøn skal afvises. 

8. For så vidt angår spørgsmålet om, at Værket skulle kunne karakteriseres som helligt fremlægges Kon-

taktblad af 1951 som bilag 107, hvormed det dokumenteres, at formålet med Værket var og er af vi-

denskabelig karakter, og at Værket således hverken kan indgå som led i en religion eller i øvrigt skulle 
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kunne karakteriseres som hellig. Af Kontaktbladet forklarer Martinus entydigt, at hans arbejde "[…]så-

ledes ved sin intellektuelle struktur aldrig nogensinde [kan] blive en religion, baseret på tro", men der-

imod alene kan betegnes som "kosmisk videnskab" og "At udtrykke mit åndsarbejde og dets interes-

serede forskere ved nogen anden betegnelse kan kun være udtryk for en total misforståelse."  

9. Vigtigheden af at Københavns Byrets domme af 11. december 2014 og 19. juli 2019 stadfæstes un-

derstreges af, at Appellanterne også i tiden efter sidstnævnte deldom fortsætter med at krænke ind-

stævntes rettigheder. Som eksempler på Appellanternes fortsatte krænkelser fremlægges følgende 

bilag:  

 

Bilag 108:  Jan Langekærs indlæg på Facebook fra den 24. juli 2019, hvor "Stjernesymbolet" 

(Symbol 41) anvendes uden min klients tilladelse, hvilket både udgør en kræn-

kelse af min klients ophavsrets- og varemærkerettigheder. Indstævntes varemær-

keregistrering fremlægges som bilag 109. 

Bilag 110a-c: Udskrift fra https://dettredietestamente.info/, https://www.google.dk/ og 

http://web.archive.org/, der dokumenterer, at Jan Langekær medvirker til en rets-

stridig tilgængeliggørelse til almenheden ved den 19. september 2019 at have til-

føjet et link til https://martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html, hvorfra min kli-

ents Værker kan downloades. Det dokumenteres endvidere, at Jan Langekær, i 

strid med indstævntes rettigheder, har tilføjet fotomateriale af en kopi af Værket 

Livets Bog (bind I).  

Bilag 111:  Jan Langekærs indlæg på Facebook fra den 6. marts 2020, hvor appellanten i 

strid med indstævntes rettigheder anvender fotomateriale af en kopi af Værket Li-

vets Bog (bind I).  

Bilag 112:    Jan Langekærs indlæg på Facebook fra den 8. marts 2020, hvor appellanten pro-

moverer en retsstridig tilgængeliggørelse af kopieksemplarer af Værket.  

Bilag 113a-c: Den 8. marts 2020 uploades 17 videoer på YouTube-kanalen "Martinus Åndsvi-

denskab" af en række oplæg fra et weekendseminar afholdt af Livets Skole i 

Odense den 15-16 februar 2020, hvor en række af min klients symboler anvendes 

uden forudgående tilladelse, og hvortil der linkes på hjemmesiden www.livets-

skole.info. Den 5. april 2020 uploades på samme YouTube-kanal videoen "det 21. 

århundredes verdensgenløsning, v/Martinus" og hvortil der linkes på hjemmesiden 

www.livetsskole.info. På samme YouTube-kanal anvendes endvidere 
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"Stjernesymbolet" (symbol 41), som profilbillede, i strid med min klients rettigheder 

efter både varemærke- og ophavsretsloven. 

Bilag 114: Jan Langekær udgav, via Fonden Det Tredie Testamente, Den Ny Verdensimpuls 

af oktober 2020. Bladet indeholder en række krænkelser, herunder bl.a. anven-

delse af symbolet "Det kosmiske spiralkredsløb 1" (Symbol 14) (s. 2), artiklen "He-

denskab og Kristendom" af Martinus (s. 6-9), artiklen "Kristus og Verdensbilledet" 

af Martinus (s. 10-12), referat af foredraget "Fremtidens Syn paa det levende Væ-

sen" af Martinus (s. 34-42), Artiklen "Intuitionens epoke" af Martinus (s. 46-48) 

samt en række citater fra fortroligt båndmateriale (s. 23, 24 og 54). Udover at bla-

det er gjort tilgængeligt via både www.dettredietestamente.info og www.livets-

skole.info (bilag 115), da blev bladet distribueret ved en række foredrag afholdt i 

2020 og vil blive distribueret til foredragene i 2021 (s. 52) og kan ligeledes afhen-

tes ved en række "udleveringssteder" eller fremsendes af Jan Langekær mod 

fremsendelse af en frankeret kuvert til ham (s. 70). Jan Langekær tilbyder ligele-

des hjælp i forbindelse med opstart af studiegrupper, afholdelse af foredrag, kur-

ser "og kan stille alt det nødvendige materiale af bøger, kosmiske symboler, stu-

diemateriale og udstillingsdisplay til rådighed". (s. 70).  

Bilag 116 Jan Langekær har tilgængeliggjort Symbolet "Flagets struktur" (Symbol 42) uden 

forudgående tilladelse på hjemmesiden www.dettredietestamente.info i forbindelse 

med markedsføring af en "Festdag" for hundredårsdagen for Martinus' kosmiske 

indvielse i 1921 den 27. marts 2021 arrangeret af Livets Skole.  

 

10. Indstævnte har desuden kunnet konstatere et stort omfang af krænkelser på hhv. www.martinus-

webcenter.dk samt YouTube-kanalen "Martinus Webcenter". Som bilag 117 fremlægges brev af 13. 

maj 2020 fra indstævnte til advokat Peer B. Petersen, hvor en lang række grove krænkelser af ind-

stævntes ophavs- og varemærkerettigheder dokumenteres samtidig med, at appellanten, Søren Inge-

mann Larsen, anmodes om straks at ophøre den bevidst krænkende adfærd. Advokat Peer B. Peter-

sens svar herpå fremlægges som bilag 118.  

11. Det bemærkes i øvrigt, at det på baggrund af Jan Langekærs indlæg på Facebook, fremlagt som bilag 

112, samt anmodninger om donationer på hjemmesiderne www.livetsskole.info, www.dettredietesta-

mente.info og www.martinus-webcenter.dk, synes tvivlsomt, at Apellanterne skulle have haft væsent-

lige økonomiske udgifter i forbindelse med driften af Appellanternes virksomhed, som forklaret af 

samme i forbindelse med både første og anden deldom fra Københavns Byret, herunder Jan 
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Langekærs forklaring, hvorefter han skulle have afholdt udgifter for 9-10 millioner kroner. Udskrifter fra 

førnævnte hjemmesider fremlægges som bilag 119. 

12. Som bilag 120 fremlægges opdateret tabsopgørelse (bilag 103).  

13. Apellanterne har ikke besvaret Indstævntes opfordring i processkrift 6 af 4. juni 2019, hvorfor Apellan-

terne hermed genopfordres til at fremkomme med opdaterede oplysninger pr. d.d. om antal nu ud-

givne og solgte eksemplarer samt foretagne downloads svarende til oplysningerne i Appellanternes 

daværende advokats opgørelse i dennes processkrift af 6. juli 2015.  

 
BEVISFØRELSE 

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut påberåber sig de for Københavns Byret fremlagte bilag samt de i 
dette ankesvarskrift fremlagte bilag. Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut ønsker at foretage supple-
rende afhøring af Jacob Kølle Christensen.   
 

MOMSREGISTRERING 

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut er momsregistreret.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. marts 2021 

Kromann Reumert 

  

Martin Dahl Pedersen  

Partner  
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Vores j.nr. LIVSK.0005 

 

12. april 2021 

REPLIK 

 

Sag BS-48002/2019-OLR 

 Kosmologisk Information v/Ruth Olsen 
 CVR.nr. 17398954 
 Klintvej 104, Klint 
 4500 Nykøbing Sjælland 
 (v/advokat Peer B. Petersen) 
 
 og 
 
 www.martinus-webcenter.dk 
 v/Søren Ingemann Larsen 
 Vesterled 35, st. 
 2100 København Ø 
 (v/advokat Peer B. Petersen) 
 
 og 
 
 Fonden Det Tredie Testamente 
 The Third Testament Foundation 
 CVR.nr. 29146721 
 Vestre Gade 6 A 
 2605 Brøndby 
 (v/advokat Per Justesen) 
 
 og 
 
 Livets skole i Åndsvidenskab  
 v/Jan Langekær 
 Vestre Gade 6 A 
 2605 Brøndby 
 (v/advokat Per Justesen) 
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Fonden Martinus Åndsvidenskabelige  
Institut 

 CVR-nr. 19 96 14 86 
 Mariendalsvej 94-96 
 2000 Frederiksberg  
 (v/advokat Martin Dahl Pedersen) 
 
og 
 

 

Sag BS-48075/2019-OLR 

 Åndsvidenskabsforlaget  
 v/dødsboet efter Kurt Christiansen 
 Limfjordsvej 29 
 2720 Vanløse  
 (v/advokat Peer B. Petersen) 
 

mod 

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige  
Institut 

 CVR-nr. 19 96 14 86 
 Mariendalsvej 94-96 
 2000 Frederiksberg 
 (v/advokat Martin Dahl Pedersen) 
 
 

Indstævntes ankesvarskrift ad realiteten giver anledning til følgende supplerende 
bemærkninger, idet de tidligere fremførte anbringender og bevisligheder fastholdes: 

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING 

(i) 

Det anføres i ankesvarskriftet ad realiteten under punkt 4 at: 

”Appellanterne fremsatte et anbringende om retsfortabende passivitet under 
hovedforhandlingens procedure i 2019, som Københavns Byret afviste efter reglerne om 
præklusion. Anbringendet bygger på information, der har været Appellanterne kendt siden 
sagens anlæg i maj 2013. Appellanterne har derfor siden 2013 haft mulighed for at fremsætte 
et anbringende om retsfortabende passivitet, men har undladt at gøre dette. Det gøres derfor 
gældende, at Appellanternes passivitet medfører, at retten til at gøre anbringendet gældende 
er fortabt som følge af den af dem udviste retsfortabende passivitet.” 

Hertil bemærkes, at landsretten i medfør af retsplejelovens § 383 stk. 1 jfr. stk. 2 bør meddele 
tilladelse til fremsættelsen af anbringendet, da det har nær tilknytning til det for byretten 
fremsatte anbringende om at indstævnte udtrykkeligt via dennes i sagen som bilag 20 
fremlagte informationsmeddelelse, offentliggjort på dennes hjemmeside i marts 2010, på 
baggrund af en omfattende korrespondance om Åndsvidenskabsforlagets udgivelse af 
førsteudgaverne af Livets Bog 1-7, udtrykkeligt har afstået fra at foretage yderligere 
retsforfølgning i anledning af de skete krænkelser, idet indstævnte i den nævnte 
informationsmeddelelse anførte følgende: 

"Martinus Institut har påtalt krænkelsen over for udgiveren og opfordret om at udgivelse, 
distribution og salg ophører umiddelbart. 
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Efter grundige overvejelser er rådet kommet frem til at undlade retsforfølgelse af 
overtræderen. Denne beslutning er taget for at værne om den fredelige atmosfære inden for 
sagen.”  

For det tilfælde, at landsretten ikke måtte finde, at offentliggørelsen i marts 2010 på 
indstævntes hjemmeside af den som bilag 20 fremlagte informationsmeddelelse fra Rådet i sig 
selv indebærer, at indstævnte har afstået fra at foretage yderligere retsforfølgning i anledning 
af de skete krænkelser, er det således, som anført i ankestævningen, og i processkriftet af 5. 
marts 2020 om indstævntes afvisningspåstand appellanternes synspunkt, at indstævnte med 
afsæt i informationsmeddelelsen har udvist retsfortabende passivitet, og således allerede som 
følge heraf ikke kan gøre de rejste krav gældende. 

Da indstævnte først tog skridt til at anlægge sag den 29. maj 2013, altså 3 år efter ovennævnte 
rådsmeddelelse gøres det gældende, at der er indtrådt rettighedsfortabende passivitet, idet 
appellanterne som følge af offentliggørelsen af informationsmeddelelsen, og det efterfølgende 
lange tidsrum, havde føje til at antage, at indstævnte havde afstået fra at retsforfølge 
appellanternes udgivelser.  

Det er appellanternes synspunkt, at anbringendet om at der er udvist passivitet, som følge 
af dets nære sammenhæng med det nævnte tidligere fremsatte anbringende, og da det 
blev fremsat på det tidligst mulige tidspunkt i ankesagen, bør tillades, da indstævnte har 
til strækkelig mulighed for at varetage sine interesser. 

Anbringendet bør endvidere tillades med henvisning til at nægtelse af tilladelse til at det 
tages i betragtning, vil kunne medføre et uforholdsmæssigt tab for appellanterne. 

Nok så afgørende bør indstævntes protest mod fremførelsen af anbringendet afvises, da 
det først er fremsat efter at sagen har verseret ved landsretten i mere end halvandet år, 
og således er fremsat alt for sent. 

Hvis indstævntes protest mod fremsættelsen af anbringendet skulle have været taget i 
betragtning, skulle den, sagt med andre ord, have været fremført i umiddelbar 
forlængelse af appellanternes indlevering af ankestævningen, eller i hvert fald i 
umiddelbar forlængelse af den af landsretten afsagte kendelse af 12. marts 2020. Det her 
anførte gælder ikke mindst henset til, at landsretten i den afsagte kendelse fremhævede  
det af indstævnte fremførte synspunkt, at ”anbringendet om retsfortabende passivitet 
blev behandlet af Københavns Byret”, og det af appellanterne fremførte synspunkt, at 
”byretten ikke tog stilling til de under anken fremførte anbringender om retsfortabende 
passivitet….”      

(ii) 

Det anføres i ankesvarskriftet ad realiteten under punkt 5 at: 

”For helhedens skyld skal det bestrides, at indstævnte har udvist retsfortabende 
passivitet. Indstævnte har rettidigt overfor samtlige Appellanter gjort indsigelse imod 
de af Appellanternes kontinuerlige og forsætlige krænkelser.” 

Appellanterne er, med henvisning til det ovenfor og det i ankestævningen og 
processkriftet om afvisningspåstanden anførte, ikke enige heri. 

Til yderligere støtte for synspunktet om at indstævnte har udvist retsfortabende passivitet, og 
således allerede som følge heraf ikke kan gøre de rejste krav gældende henvises, som tidligere 
anført, til, at det forhold af appellanterne havde lagt værket ud på en hjemmeside blev omtalt 
i et informationsbrev fra rådet, helt tilbage i februar 2009. Se hertil sagens bilag 19. Det 
anførtes således heri at: 
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"Et tredje og meget aktuelt eksempel er en privat dansk hjemmeside, hvor førsteudgaverne 
af de fleste af Matinus' bøger er blevet lagt ud i en elektronisk form, så de frit kan downloades. 
Med dette brud på copyrighten åbnes der desværre for en tvivl og usikkerhed hos læserne 
om, hvad der egentlig er Martinus' oprindelige og autentiske tekst." 

Man har således fra indstævntes side haft kendskab til appellanternes udgivelse i mere end fire 
år inden sagen blev anlagt. 

Dette forhold understreger blot yderligere, at der fra indstævntes side er udvist retsfortabende 
passivitet.  

Den af indstævnte udviste passivitet er, som anført i processkrift om indstævntes 
afvisningspåstand af 5. marts 2020 ikke kun relateret til appellanterne, idet indstævnte også, 
som dokumenteret i sagen, har undladt at reagere overfor en lang række andre helt åbenlyse 
krænkelser begået af tredjemand af ophavsrettighederne til Martinus' værker, herunder af de 
til værkerne knyttede symboler.  

I sagen er som bilag BJ således fremlagt en korrespondance udvekslet mellem Stiftelsen Tredie 
Testamentet c/o Lars Smedlund, Göteborg, Sverige og indstævntes advokat i løbet af efteråret 
2019, hvoraf det fremgår at Stiftelsen Tredje Testamentet gennem mindst 20 år har brugt 
Martinus' symboler og tekster i forbindelse med information om Værket, og at man agter at 
fortsætte hermed.  

I sagen er videre som bilag BK fremlagt en korrespondance udvekslet mellem Jan Schultz og 
indstævntes advokat i perioden fra 17. februar 2018 til 1. november 2019, hvoraf det fremgår, 
at indstævnte ikke har taget skridt til at retsforfølge Jan Schultz, på trods af at sidstnævnte 
gentagne gange har afvist at efterkomme de på vegne indstævnte fremsatte påbud, idet han 
"….følger Martinus' vilje med hensyn til hans værk. Dette, at der ikke må ændres så meget 
som et komma.".  

Indstævnte har stadig ikke taget skridt til retsforfølgelse af hverken Stiftelsen Tredje 
Testamentet eller Jan Schultz, hvis aktiviteter stadig pågår. 

I sagen er endvidere tidligere fremlagt bilag AQ – AW, som eksempler på tredjemands 
uautoriserede anvendelse af Martinus' værker, herunder af de til værkerne knyttede symboler. 
Som et yderligere eksempel herpå fremlægges vedhæftet som bilag BL et skærmprint fra 
Youtube, der viser en lang række videoer udarbejdet af Henrik S. Holck, hvor der oplæses lange 
passager fra Værket  

Indstævntes langvarige passivitet over andre, der uden tilladelse, og ud fra motiver tilsvarende 
appellanternes, har foretaget offentliggørelse af Værket understreger således yderligere, at 
appellanterne havde føje til at antage, at indstævnte havde afstået fra at retsforfølge 
appellanternes udgivelser.  

Indstævnte er da også af dennes advokat blevet rådgivet om, at den udviste passivitet , 
både overfor appellanterne, og overfor andre, der uden tilladelse, og ud fra motiver 
tilsvarende appellanternes, har foretaget offentliggørelse af Værket, rummer en risiko for at 
der er indtrådt fortabelse af rettigheder. Som sagens bilag BM fremlægges således et af 
indstævntes advokat til indstævnte herom udarbejdet notat af 28. oktober 2018, som 
appellanterne er kommet i besiddelse af.  

Indstævntes advokat anfører i notatet, at der i dansk retspraksis er eksempler på, at: 
”….en rettighedshaver, der er bekendt med krænkelser efter en 5-6 år mister retten til 
at få nedlagt forbud mod krænkelserne. Begrundelsen er at en sådan udvist passivitet 
fra rettighedshavernes side kan tages som udtryk for en accept af krænkelserne, og at 
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krænkerne derved kan have fået en berettiget forventning om at kunne fortsætte 
krænkelserne.”  

Hertil bemærkes, at i den konkrete situation hvor indstævnte i marts 2010 på dennes 
hjemmeside opslog den som bilag 20 fremlagte informationsmeddelelse fra Rådet, hvor man 
tilkendegav, at ”Efter grundige overvejelser er rådet kommet frem til at undlade 
retsforfølgelse af overtræderen. Denne beslutning er taget for at værne om den fredelige 
atmosfære inden for sagen.”, vil der indtræde passivitet på et langt tidligere tidspunkt end 
efter 5-6 år, da indstævnte med den som bilag 20 fremlagte meddelelse har medvirket aktivt 
til at bibringe en berettiget forventning om at appellanterne kunne fortsætte deres aktiviteter.  

Som sagens bilag BN fremlægges endvidere et af indstævntes advokat til indstævnte 
udarbejdet notat fra 16. oktober 2008, som appellanterne er kommet i besiddelse af, 
relateret til Stiftelsen Tredie Testamentet, Sverige hvori det anføres at ”…såfremt Martinus 
Instituttet ønsker at forfølge en krænker retligt, skal der anlægges sag indenfor en 
rimelig tid for ikke at blive ramt af en passivitetsbetragtning.” 

Til supplerende belysning af indstævntes historiske tilbageholdenhed med at påtale 
tredjemands anvendelse af Værket fremlægges som sagens bilag BO en artikel skrevet af 
det daværende rådsmedlem Rolf Elving på alle rådsmedlemmernes vegne, bragt i 
indstævntes tidsskrift Kosmos i Februar 1986, hvori det blandt andet anførtes:  

”I Martinus’ sidste 10 leveår var instituttets organisation og fremtidige ledelse nok et 
spørgsmål, som i særlig grad lå Martinus på sinde Det var vigtigt for Martinus at 
klargøre for bestyrelsen, som rådet kaldtes på det tidspunkt, omfanget af det 
ansvarsområdet, som Instituttet fremover skulle påtage sig. 

Et for Martinus vejledende princip for alle disse samtaler var en stræben efter at 
mindske Instituttets ansvarsområde til det absolut nødvendige. Instituttet skal først og 
fremmest koncentrere sig om opgaver, som ingen anden kan eller bør påtage sig. Det 
vil faktisk sige, at så meget som muligt skal frit og betingelsesløst overlades til det 
”private” initiativ.” 

 

(iii) 

Som anført i appellanternes tidligere processkrifter anslås det, at der er foretaget mere end 
240.000 ændringer i den reviderede udgave af hovedværket Livets Bog. 

Indstævnte har ikke på noget tidspunkt under skriftvekslingen, trods gentagne opfordringer 
hertil, både for byretten og for landsretten, ønsket at af- eller bekræfte antallet af ændringer, 
endsige, som man også gentagne gange er blevet opfordret til, tilvejebragt en komplet liste over 
de af denne foretagne ændringer af Martinus’ værker.  

S0m gentagne gange tidligere anført ville tilførelsen af nærmere oplysninger om antallet og 
indholdet af de af indstævnte foretagne ændringer af Værket være en væsentlig kilde til 
forståelse af appellanternes handlinger og dermed også for rettens pådømmelse af 
anbringenderne om, at disse handlinger har været berettigede ud fra synspunkter om nødret, 
nødværge eller negotiorum gestio-lignende betragtninger eller ud fra bestemmelserne om 
religions- og ytringsfrihed i Den Europæiske Menneskeretskonventions artikel 9 og 10. 

Om indstævnte på appellanternes opfordring havde tilført sagen sådanne oplysninger, ville 
appellanterne som anført i ankestævningen, og i processkriftet af 5. marts 2020 efterfølgende 
have begæret udmeldelse af syn og skøn med henblik på at få foretaget en nærmere belysning 
af den semantiske betydning af de pågældende ændringer. 

Bird&Bird 

221



Indstævnte har stadig ikke i det nu indleverede svarskrift ad realiteten imødekommet sådanne 
opfordringer, og man protesterede samtidig mod det begærede syn- og skøn. 

Det af appellanterne anslåede omfang af de foretagne ændringer må følgelig lægges til grund, 
jfr. således retsplejelovens § 344 stk. 2. 

Landsretten ses da også at have foruddiskonteret dette i den afsagte kendelse af 12. marts 
2020, idet det heri anførtes at: 

”Anmodningen [om syn- og skøn] synes herved at have som forudsætning, at Martinus 
Idealfond skal opfylde opfordringer om blandt andet at tilvejebringe en liste over de af 
Martinus Idealfond foretagne ændringer i Martinus værker. Martinus Idealfond har afvist 
at opfylde disse opfordringer. Det er herefter….uklart hvad der skal være genstand for syn- 
og skøn. Anmodningen tages derfor ikke til følge.”. 

Til supplerende belysning af omfanget af de af indstævnte foretagne ændringer i værket 
fremlægges som sagens bilag BP indstævntes aktuelle udgivelsesdirektiv, som det foreligger på 
dennes hjemmeside: https://www.martinus.dk/da-dk/vaerkets-udgivelse/ 

Det fremgår heraf at: 

”Vi fører kontrol med, at tekster og tilhørende, tegnede symboler gengives nøjagtigt, som 
Martinus ønskede det, når de enkelte værker publiceres. Det grundlæggende krav er, at 
indholdet skal bevares uændret. Martinus udtrykte bl.a. den holdning til sine tekster, at ”hvis 
noget er skrevet primitivt, så skal det blive stående primitivt. Folk må gerne se, at jeg ikke er 
særlig belæst”.”, 

at: 

”I de danske udgaver af værkerne foretages alene en korrekturmæssig kontrol for opståede 
trykfejl mv. samt en retskrivningsmæssig opdatering i de bøger, der er med gammel 
retskrivning. Desuden kontrolleres teksten med originalmanuskriptet for at afdække de 
sættefejl, der opstod i forbindelse med datidens mere omstændelige manuelle processer, når 
det maskinskrevne manuskript skulle omsættes til bogtryk.”,  

og at: 

”På Instituttet forbereder vi også løbende nye præsentationsformer af Det Tredje 
Testamente. Værket skal leve op til nutidens krav til layout af side og tekst, og desuden vil det 
trykte medie blive suppleret af e-bøger og andre former for digitale læsemuligheder.” 

Disse citater viser, at man hos indstævnte er af den opfattelse, at man i ubegrænset omfang 
kan ændre i Værkets form, uden at ændre i Værkets indhold. 

Dette opfattelse savner hjemmel i ordlyden af § 3, stk. 2 i Fundats for Martinus Idealfond, 
fremlagt i sagen som bilag 3 ("fundatsen"), hvoraf det fremgår at indstævnte har pligt til at 
”bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side”, samt til at gøre 
værkerne tilgængelige for interesserede, ”herunder ved publicering”. 

Der ses heller ikke at være holdepunkter for en sådan opfattelse i de talrige fortolkningsbidrag 
i form af udtalelser fra Martinus, og hans samtidige, som er dokumenteret via sagens bilag og 
via de i sagens processkrift C indeholdte gengivelser af en lang række af sådanne drøftelser på 
bestyrelsesmøder holdt i årene forud for Martinus’ død, både i form af citater fra 
bestyrelsesmødereferater og i form af referater fra udskrifter af båndoptagelser.  
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(iv) 

Indstævnte fremlægger via ankesvarskriftet ad realiteten under punkt 8, som et nyt bilag (107), 
Kontaktblad af 1951, med henblik på at dokumentere at ”Værket var og er af videnskabelig 
karakter, og at værket således hverken kan indgå som led i en religion eller i øvrigt skulle 
kunne karakteriseres som hellig.” 

Hertil bemærkes, at Martinus i den nævnte passus blot anfører, at hans arbejde "[…]så- 
ledes ved sin intellektuelle struktur aldrig nogensinde [kan] blive en religion, baseret på 
tro", men der- imod alene kan betegnes som "kosmisk videnskab". 

Der er følgelig ikke noget i den pågældende passus, der taler i mod, at Martinus’ lære kan 
betegnes som en religion, baseret på videnskab.  

Nok så afgørende bemærkes, at menneskerettighedskonventionens artikel 9 ikke blot 
beskytter retten til udøvelse af en defineret religion, idet også retten til at tænke frit og 
til at dyrke en overbevisning i bredere forstand efter bestemmelsens udtrykkelige ordlyd 
er omfattet af beskyttelsen.   

Det forhold, at appellanterne alene har foretaget de omtvistede handlinger for at kompensere 
for indstævntes manglende efterlevelse af dennes pligt til at sikre, at den store personkreds der 
lever efter Martinus’ verdensopfattelse, har en for dem essentiel adgang til det originale 
kildemateriale indebærer følgelig, uanset om Martinus’ tilhængere måtte betragte hans lære 
som en religion eller ej, at appellanterne, i medfør af principperne i 
menneskerettighedskonventionens artikel 9 og 10, under de konkrete omstændigheder ikke 
har gjort sig skyldig i en krænkelse af indstævntes ophavsret via de foretagne udgivelser af 
Værket i den oprindelige form. 

(v) 

Som anført i appellanternes tidligere processkrifter er indstævntes manglende publicering af 
Martinus’ værker i deres oprindelige form en grov tilsidesættelse af den kerneopgave, man er 
pålagt i medfør af fundatsen. 

Denne tilsidesættelse af en central forpligtelse, som fondens bestyrelse er pålagt i medfør 
af fundatsen, er tilsyneladende ikke af enestående karakter. 

Som sagens bilag BQ fremlægges således en bekymringsskrivelse dateret den 24. 
november 2020, som fondens næstformand, Jacob Kølle Christensen, har indsendt til 
Erhvervsstyrelsen, og hvori det anføres at: 

”Jeg påtænker at føre en klagesag mod fondens bestyrelse, idet jeg mener, at de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer ikke respekterer stifters vilje og foretager tiltag, der bærer præg 
af nepotisme og magtmisbrug.”  

Som sagens bilag BR fremlægges endvidere en opfølgende redegørelse, dateret den  17. 
december 2020, som fondens næstformand, Jacob Kølle Christensen, har indsendt til 
Erhvervsstyrelsen. 
 
(vi) 

Som anført i sagens tidligere processkrifter er Appellanterne ikke pligtige at svare indstævnte 
erstatning allerede som følge af at indstævnte ikke har lidt noget tab ved de af appellanterne 
foretagne salg, lige som indstævnte ikke har fremlagt dokumentation for det påstående krav.  
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Køberne af de af appellanterne distribuerede eksemplarer af Værket har således netop købt 
disse frem for de af indstævnte solgte eksemplarer for at få en for dem essentiel adgang til det 
originale kildemateriale. 

Hertil kommer, at det fremgår af bemærkningerne til lovenes § 4 stk. 5 (der er enslydende med 
fundatsens § 4 stk. 5) såvel som af de øvrige foreliggende fortolkningsbidrag, at der ikke må 
tjenes penge på Værket, der skal udgives på den billigst mulige måde. Se hertil blandt andet 
citat 15 og 31 fra båndudskrifterne fra bestyrelsesmøderne, gengivet i processkrift C,  såvel som 
Henning Laugs notat (bilag 7).    

Vedrørende de i sagen som bilag 74, 79, 84, 103 og 120 fremlagte tabsopgørelser mv. 
bemærkes, at de ikke er ledsaget af nogen form for dokumentation for de oplyste fortjenester 
pr. bog/download, som ligger til grund for opgørelsen, endsige dokumentation for, hvorledes 
den meget betydelige fortjeneste, som der opereres med i bilag 74, harmonerer med den i 
lovene og fundatsen indeholdte pligt til, at Værket skal sælges billigst muligt, samt det heri 
indeholdte påbud om, at der ikke må tjenes penge på Værket.  

Supplerende fremlægges som sagens bilag BS uddrag fra indstævntes tidsskrift KOSMOS fra 
årene 2010 – 2017, der viser indstævntes regnskabsmæssige hovedtal i de pågældende år. 
Hovedtallene i hvert af de pågældende år viser, at indstævntes indtægter fra bogsalg 
(forlagsvirksomhed) i væsentlig grad overstiger tallene indeholdt i indstævntes tabsopgørelser. 

Indstævntes mistede indtægter ses følgelig at skulle reduceres væsentligt i forhold hvad der 
fremgår af tabsopgørelserne.   

(vii) 

Som anført i ankestævningen er der fra byrettens side begået sagsbehandlingsfejl, idet 

appellanten Åndsvidenskabsforlagets nu afdøde indehaver, Kurt Christiansen, ved den 

berammede hovedforhandling i sagen den 2. juli 2019 havde dokumenteret lovligt forfald. Til 

trods for dokumentationen for lovligt forfald nægtede Københavns Byret ved kendelse at 

udsætte hovedforhandlingen den 2. juli 2019, hvilket strider imod domstolenes mangeårige 

faste praksis udviklet med henvisning til retsplejelovens § 360, stk. 7, hvoraf fremgår, at retten 

kan undlade at tillægge en parts udeblivelse udeblivelsesvirkning, hvis udeblivelsen må 

antages at skyldes lovligt forfald. Byrettens kendelse af 2. juli 2019 er tidligere fremlagt som 

sagens bilag BE. Som sagens bilag BT fremlægges kopi af den af Kurt Christiansen indhentede 

lægeattest, som blev forelagt Byretten. 

 
 

ANBRINGENDER 

Til støtte for de nedlagte påstande gøres det gældende, 

at anbringendet, om at det krav som indstævnte oprindeligt måtte have haft mod 
appellanterne er forskertset som følge af udvist passivitet, har nær tilknytning til det 
for byretten fremsatte anbringende om at indstævnte udtrykkeligt via dennes i sagen 
som bilag 20 fremlagte informationsmeddelelse, offentliggjort på dennes hjemmeside 
i marts 2010, på baggrund af en omfattende korrespondance om 
Åndsvidenskabsforlagets udgivelse af førsteudgaverne af Livets Bog 1-7, udtrykkeligt 
har afstået fra at foretage yderligere retsforfølgning i anledning af de skete krænkelser, 
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at anbringendet om at der er udvist passivitet, som følge af dets nære sammenhæng 
med det nævnte tidligere fremsatte anbringende, og da det blev fremsat på det 
tidligst mulige tidspunkt i ankesagen, bør tillades, da indstævnte har til strækkelig 
mulighed for at varetage sine interesse, jfr. således retsplejelovens § 383 stk. 1 jfr. 
stk. 2, 

at anbringendet endvidere bør tillades med henvisning til, at nægtelse af tilladelse 
til at det tages i betragtning, vil kunne medføre et uforholdsmæssigt tab for 
appellanterne, 

at nok så afgørende bør indstævntes protest mod fremførelsen af anbringendet 
afvises, da det først er fremsat efter at sagen har verseret ved landsretten i mere 
end halvandet år, og således er fremsat alt for sent, 

at Indstævnte af dennes advokat blevet rådgivet om, at den udviste passivitet, både 
overfor appellanterne, og overfor andre, der uden tilladelse, og ud fra motiver 
tilsvarende appellanternes, har foretaget offentliggørelse af Værket, rummer en risiko 
for at der er indtrådt fortabelse af rettigheder (bilag BM),  

at indstævnte ikke på noget tidspunkt under skriftvekslingen, trods gentagne 
opfordringer hertil, både for byretten og for landsretten, har ønsket at af- eller bekræfte 
det af appellanterne antallet af ændringer i Værket, endsige, som man også gentagne 
gange er blevet opfordret til, tilvejebragt en komplet liste over de af denne foretagne 
ændringer af Martinus’ værker, 

at det af appellanterne anslåede omfang af de foretagne ændringer følgelig må lægges til 
grund, jfr. således retsplejelovens § 344 stk. 2, 

at menneskerettighedskonventionens artikel 9 ikke blot beskytter retten til udøvelse 
af en defineret religion, idet også retten til at tænke frit og til at dyrke en 
overbevisning i bredere forstand efter bestemmelsens udtrykkelige ordlyd er 
omfattet af beskyttelsen,   

at det forhold, at appellanterne alene har foretaget de omtvistede handlinger for at 
kompensere for indstævntes manglende efterlevelse af dennes pligt til at sikre, at den 
store personkreds der lever efter Martinus’ verdensopfattelse, har en for dem essentiel 
adgang til det originale kildemateriale følgelig, uanset om Martinus’ tilhængere måtte 
betragte hans lære som en religion eller ej, indebærer at appellanterne, i medfør af 
principperne i menneskerettighedskonventionens artikel 9 og 10, under de konkrete 
omstændigheder ikke har gjort sig skyldig i en krænkelse af indstævntes ophavsret via 
de foretagne udgivelser af Værket i den oprindelige form, 

at som anført i appellanternes tidligere processkrifter er indstævntes manglende 
publicering af Martinus’ værker i deres oprindelige form en grov tilsidesættelse af den 
kerneopgave, man er pålagt i medfør af fundatsen, 

at denne tilsidesættelse af en central forpligtelse, som fondens bestyrelse er pålagt i 
medfør af fundatsen, tilsyneladende, som det fremgår af sagens bilag BQ og BR 
ikke er af enestående karakter. 
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København, den 12. april 2021 

Peer B. Petersen 

 

Mogens Dyhr Vestergaard 
Advokat (L), LL.M. 
 
 
 

BILAG 

Bilag BL: Aktuelt skærmprint fra Youtube, der viser en lang række videoer udarbejdet af 
Henrik S. Holck, hvor der oplæses lange passager fra Værket  

Bilag BM: Notat af 26. oktober 2018 udarbejdet af indstævntes advokat 

Bilag BN: Notat af 16. oktober 2008 udarbejdet af indstævntes advokat, relateret til 
Stiftelsen Tredie Testamentet, Sverige 

Bilag BO: Artikel skrevet af det daværende rådsmedlem Rolf Elving på alle 
rådsmedlemmernes vegne, bragt i indstævntes tidsskrift Kosmos i Februar 
1986 

Bilag BP: Indstævntes aktuelle udgivelsesdirektiv, som det foreligger på dennes 
hjemmeside 

 

Bilag BQ: Bekymringsskrivelse fra Jacob Kølle Christensen til Erhvervsstyrelsen af 24. 
november 2020 

Bilag BR: Redegørelse fra fra Jacob Kølle Christensen til Erhvervsstyrelsen af 17. 
december 2020 

Bilag BS: Uddrag fra indstævntes tidsskrift KOSMOS fra årene 2010 – 2017, der viser 
indstævntes regnskabsmæssige hovedtal i de pågældende år 

Bilag BT Kopi af den af Kurt Christiansen indhentede lægeattest, dateret 8. maj 2019, 

som blev forelagt Byretten. 
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PÅSTANDSDOKUMENT 
DELHOVEDFORHANDLING OM SANKTIONSPÅSTANDE 

 
 
      
 
 
Københavns Byrets sagsnr. BS 31C-2382/2013 
  
 Martinus Idealfond 
 CVR-nr. 20 03 38 78 
 Mariendalsvej 94-96 
 2000 Frederiksberg 
 (advokat Martin Dahl Pedersen) 
 
mod 
 Åndsvidenskabsforlaget 
 v/ Kurt Christiansen 
 Limfjordsvej 29 
 2720 Vanløse 
 (advokat Peer B. Petersen) 
 
 Kosmologisk Information 
 CVR-nr. 12 13 91 01 
 Klintvej 104, Klient 
 4500 Nykøbing Sjælland 
 (advokat Peer B. Petersen) 
 
 Kosmologisk Information 
 v/ Ruth Olsen 
 CVR-nr. 17 39 89 54 
 Klintvej 104, Klient 
 4500 Nykøbing Sjælland 
 (advokat Peer B. Petersen) 
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 www.martinus-webcenter.dk 
 v/ Søren Ingemann Larsen 
 Vesterled 35, st. 
 2100 København Ø 
 (advokat Peer B. Petersen) 
 

Fonden Det Tredie Testamente /  
The Third Testament Foundation 
CVR-nr. 29 14 67 21 
Vestre Gade 6A 
2605 Brøndby 
(advokat Peer B. Petersen) 
 
og  
 
Livets Skole i Åndsvidenskab 
v/ Jan Langekær 
Vestre Gade 6A 
2605 Brøndby 
(advokat Peer B. Petersen) 

 
 
  
 
 
Delhovedforhandling den 2. og 9. februar 2018. 

De sagsøgte benævnes i det følgende således: 

− Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen ("Åndsvidenskabsforlaget") 

− Kosmologisk Information og Kosmologisk Information v/ Ruth Olsen benævnes 
samlet som ("Kosmologisk Information") 

− martinus-webcenter.dk v/ Søren Ingemann Larsen ("martinus-webcenter") 

− Fonden Det Tredie Testamente / The Third Testament Foundation og Livets Skole i 
Åndsvidenskab v/ Jan Langekær benævnes samlet som ("Livets Skole") 

 

Sagsøgeren Martinus Idealfond benævnes i det følgende som ("Fonden"). 

 

1. PÅSTANDE 

i. Over for Fondens påstand om, at Åndsvidenskabsforlaget, Kosmoslogisk Information 
og Livets Skole endeligt skal fjerne de ulovlige eksemplarer af Det Tredie Testamente, 
som henholdsvis Åndsvidenskabsforlaget, Kosmologisk Information og Livets Skole 
er ansvarlig for, fra handelen samt udlevere disse eksemplarer til Fonden, påstås:  
 

FRIFINDELSE. 
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ii. Over for Fondens påstand om, at de sagsøgte in solidum til sagsøger skal betale DKK 
1.000.000 med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker, 
påstås:  

FRIFINDELSE, subsidiært FRIFINDELSE mod betaling af et af retten fastsat mindre 
beløb. 

iii. Over for Fondens påstand om at de sagsøgte til sagsøger skal betale DKK 1.000.000 
med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker, påstås: 

FRIFINDELSE, subsidiært FRIFINDELSE mod betaling af et af retten fastsat mindre 
beløb. 

iv. Over for Fondens påstand om, at de sagsøgte for egen regning skal offentliggøre 
Københavns Byrets deldom af 11. december 2014, samt den endelige dom, påstås: 

FRIFINDELSE. 

 

2. HOVEDANBRINGENDER 

Til støtte for den under A i nedlagte påstand gøres gældende, 
 
at retten bør undlade at udnytte den fakultative adgang til at meddele pålæg over for de 

sagsøgte om fjernelse af eksemplarer fra handlen i medfør af ophavsretslovens § 84, 
idet de sagsøgte via deres offentliggørelse har varetaget den interesse, som sagsøger 
efter fundatsen burde have varetaget – nemlig at sikre, at den store personkreds, der 
lever efter Martinus’ verdensopfattelse, har en for dem essentiel adgang til det 
originale kildemateriale, og 

at meddelelse af pålæg grundet sådanne konkrete omstændigheder ikke er rimeligt. 

 
Til støtte for de under A ii og A iii nedlagte påstande gøres gældende, 
 
at de sagsøgte ikke er erstatningsansvarlige og/eller pligtige at betale rimeligt vederlag 

grundet tilstedeværelsen af objektive ansvarsfrihedsgrunde, 

at sagsøger har misbrugt sin ophavsret til at tilsidesætte pligten i medfør af fundatsen 
overfor den interesserede offentlighed til at publicere Det Tredie Testamente 
("Værket") i dets oprindelige form, 

at adgang til Værket på et varigt medie er af afgørende betydning for den store 
personkreds, der studerer Martinus’ værker og lever efter hans verdensopfattelse, 

at de sagsøgtes handlinger følgelig har været berettigede ud fra synspunkter om nødret, 
nødværge eller negotiorum gestio-lignende betragtninger, da de sagsøgte via deres 
offentliggørelse af Værket blot har varetaget den interesse, som sagsøger efter 
fundatsen burde have varetaget, 
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at sagsøger endvidere er afskåret fra at afkræve rimeligt vederlag og erstatning fra de 
sagsøgte, da det meget klart fremgår af referaterne og udskrifterne af drøftelserne på 
bestyrelsesmøderne i årene forud for Martinus’ død, at det var hans udtrykkelige 
ønske, at sagsøger skulle være meget tilbageholdende med at retsforfølge 
ophavsretlige krænkelser af Værket, 

at dette i særdeleshed gælder krænkelser foretaget i en ”god mening”, 

at Martinus selv giver eksemplet, at man ikke ville have noget imod, at en tredjemand 
udgiver en ”popudgave” af Værket, 

at Martinus utvivlsomt heller ikke ville anse det for en krænkelse af Værket, der skal 
retsforfølges, at en tredjepart (som tilfældet er det med de sagsøgte i nærværende sag) 
udgiver Værket i dets originale form i den omvendte situation, hvor fonden i strid 
med fundatsen alene udgiver en ”popudgave”, 

at der følgelig af fundatsen og de fortolkningsbidrag, der foreligger i form af referaterne 
og udskrifterne af drøftelserne på bestyrelsesmøderne, må udledes et implicit 
samtykke til den skete publicering, 

at sagsøger herudover udtrykkeligt via dennes i sagen som bilag 20 fremlagte notat 
offentliggjort på dennes hjemmeside i marts 2010 har fraskrevet sig retten til at 
afkræve Åndsvidenskabsforlaget rimeligt vederlag og erstatning i anledning af dennes 
udgivelse af førsteudgaverne af Værket, 

at pålæggelse af pligt til at betale erstatning og/eller rimeligt vederlag er i strid med 
Menneskerettighedskonventionens bestemmelser om religions- og ytringsfrihed, 

at den omstændighed, at de sagsøgte alene har foretaget de omtvistede handlinger for at 
kompensere for sagsøgers manglende efterlevelse af dennes pligt til at sikre, at den 
store personkreds, der lever efter Martinus’ verdensopfattelse, har en for dem 
essentiel adgang til det originale kildemateriale, bringer forholdet inden for 
rammerne af religions- og ytringsfrihedens kernebeskyttelse,  

at sagsøger følgelig i medfør af principperne i Menneskerettighedskonventionens artikel 
9 og 10 under de konkrete omstændigheder ikke har krav på rimeligt vederlag endsige 
erstatning for de af retten fastslåede ophavsretskrænkelser, eller i hvert fald blot har 
krav på et beløb, der er væsentligt mindre end den nedlagte påstand, 

at sagsøger ikke har lidt noget tab ved de af de sagsøgte foretagne salg, 

idet køberne af de af de sagsøgte distribuerede eksemplarer af Værket netop har 
købt disse frem for de af sagsøger solgte eksemplarer for at få en for dem 
essentiel adgang til det originale kildemateriale som ikke kunne opnås på 
anden vis, hvorfor sagsøger antageligvis ikke er gået glip af noget salg, og 

idet det fremgår af bemærkningerne til lovenes § 4, stk. 5 (der er enslydende med 
fundatsens § 4, stk. 5) såvel som af de øvrige foreliggende fortolkningsbidrag, 
at der ikke må tjenes penge på Værket, der skal udgives på den billigst mulige 
måde, 

at de sagsøgte under alle omstændigheder skal frifindes for den nedlagte økonomiske 
påstand, da der ikke er grundlag for pålæggelse af solidarisk hæftelse, 
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idet de sagsøgte er uafhængige parter, hvis handlinger er foretaget uafhængigt af 
hinanden, hvorfor man ikke kan i falde ansvar på et solidarisk eller et 
proratarisk grundlag; sagsøger må således opgøre og underbygge sit krav mod 
hver enkelt af de sagsøgte individuelt, 

at  de sagsøgte skal frifindes for den nedlagte påstand om betaling, da der ikke er 
fremlagt dokumentation for det påståede krav, og  

at de i sagen som bilag 74, 79 og 84 fremlagte tabsopgørelser mv. ikke er ledsaget af 
nogen form for dokumentation for de oplyste fortjenester pr. bog/download, som 
ligger til grund for opgørelsen, endsige dokumentation for, hvorledes den meget 
betydelige fortjeneste, som der opereres med i bilag 74, harmonerer med den i lovene 
og fundatsen indeholdte pligt til, at Værket skal sælges billigst muligt, samt det heri 
indeholdte påbud om, at der ikke må tjenes penge på Værket.  

 
Til støtte for den under A iv nedlagte påstand gøres gældende, 
 
at retten bør undlade at udnytte den fakultative adgang i medfør af ophavsretslovens § 

84a til at meddele pålæg over for de sagsøgte om offentliggørelse af den afsagte dom, 
idet de sagsøgte via deres offentliggørelse blot har varetaget den interesse, som 
sagsøger efter fundatsen burde have varetaget – nemlig at sikre, at den store 
personkreds, der lever efter Martinus’ verdensopfattelse, har en for dem essentiel 
adgang til det originale kildemateriale, og 

at meddelelse af pålæg grundet sådanne konkrete omstændigheder ikke er rimeligt. 

 
Endelig gøres til støtte for de nedlagte påstande gældende, 
 
at sagsøgers manglende stillingtagen til og kommentering af de i processkrift C gengivne 

og dokumenterede skriftsteder og citater og sagsøgers fortsatte afvisning af at opfylde 
i processkrift C fremsatte provokationer skal tillægges processuel skadevirkning for 
sagsøger, således at retten skal lægge de pågældende skriftsteder og citater og de 
sagsøgtes fortolkning heraf til grund som dokumenteret fakta under 
delhovedforhandlingen af sanktionspåstandene. 

 

3. BEVISFØRELSE 

De sagsøgte påberåber sig de fremlagte bilag. 

De sagsøgte forbeholder sig at modafhøre: 

− Kurt Christiansen, 

− Ruth Olsen, 

− Søren Ingemann Larsen, 
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− Jan Langekær og  

− Rolf Elving. 
 

De sagsøgte agter at modafhøre: 

− Jacob Kølle Christensen og  

− Willem Johannes Kuijper. 
 

 

København, den 18. januar 2018 

 

Peer B. Petersen 
 
peer.petersen@twobirds.com  
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(advokat Martin Dahl Pedersen) 
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Åndsvidenskabsforlaget 
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Limfjordsvej 29 
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Klintvej 104, Klint 

4500 Nykøbing Sjælland 

 

Kosmologisk Information 

v/Ruth Olsen 

CVR. 17398954 

Klintvej 104, Klint 

4500 Nykøbing Sjælland 

 

www.martinus-webcenter.dk 

v/Søren Ingemann Larsen  
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2100 København Ø  

 

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation 

CVR. 29146721 
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SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING OG ANBRINGENDER  

1. Som yderligere dokumentation for sagsøgtes fortsatte krænkelser fremlægges følgende bilag:  

Bilag 97:  Filmoptagelse på 16 min med Martinus "Menneskeriget i Guds billede" ligger på YouTube på Martinus 

Webcenter's kanal (https://youtu.be/zo8lRzrE8_I). Optagelsen fremlægges som afskrift.  

Bilag 98: Udskrift af www.livetsskole.info, hvor Stjernesymbolet anvendes uden tilladelse 

Bilag 99: Udskrift af www.martinus-webcenter.dk, hvor følgende tre bøger kan downloades:  

1) Martinus Erindringer. Fra side 3 fremgår "Copyright © 1987, Martinus Institut" i kolofonen (uddrag frem-

lagt).  

2) Festskrift 1960. På forsiden ses Stjernesymbolet og fra side 41-44 findes en artikel af Martinus, der 

forklarer symbol nr. 11. Symbol nr. 11 er desuden gengivet på side 42 uden tilladelse fra Martinus Insti-

tut (uddrag fremlagt).    

3) Per Thorell: "Testamentet - Optegnelser fra samtaler og samvær med Martinus" (1970 - 1981). Ret-

tighederne hertil tilhører Martinus Idealfond og Flemming Thorell i fællesskab.  

Bilag 100: Billeder fra udstilling på Bornholm, hvor bl.a. de retsstridige eksemplarer sælges.  

Bilag 101: Udskrift af www.thethirdtestament.info, som Jan Langekær linker til på sin Facebook. Siden er på en-

gelsk og krænker flere steder Martinus rettigheder, herunder ved brug af symboler.  

Bilag 102: Screendump fra YouTube af interview med Kurt Christiansen vedrørende X1 fra den 25. september 

2018. 

Bilag 103: Opdateret tabsopgørelse 

2. De sagsøgte opfordres til at fremkomme med opdaterede oplysninger pr. d.d. om antal nu udgivne og solgte ek-

semplarer samt foretagne downloads svarende til oplysningerne i de sagsøgtes daværende advokats opgørelse 

af 6. juli 2015 (ekstrakten side 100ff).  

 

 

København, 4. juni 2019 

Kromann Reumert 

 

Martin Dahl Pedersen 

 

 

 

 

Sagsøgte 6 

Vestre Gade 6A 

2605 Brøndby 

 

Livets skole i Åndsvidenskab 

v/Jan Langekær 

Vestre Gade 6A 

2605 Brøndby 

(alle v. advokat Peer B. Petersen) 
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Anmodning om genoptagelse af en civil sag efter udeblivelsesdom 

Undertegnede Rubrik 1 

Navn       

Adresse       

Postnr. og by       

Telefonnummer       

 

Anmoder om genoptagelse af sagen 

Oplysninger om sagen Rubrik 2 

Sags nr.  BS       

Sagsøgers navn       

 

Dato for afsagt Rubrik 3 

Jeg blev dømt som udebleven ved dom af den       

 

Begrundelse for anmodning om genoptagelse Rubrik 4 

      

 

Dato Indsendt af Rubrik 5 

            

Jeg giver hermed samtykke til, at al korrespondance i sagen kan sendes digitalt, f.eks. til E-
boks (sæt kryds) 

          

 

460
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Østre Landsrets sag BS-48075/2019-OLR - Det Tredie Testamente 

 

Kosmologisk Information v/Ruth Olsen 

CVR.nr. 12139101 

Klintvej 104, Klint 

4500 Nykøbing Sjælland 

(advokat Peer B. Petersen) 

 

og  

 

www.martinus-webcenter.dk 

v/ Søren Ingemann Larsen 

Vesterled 35, st. 

2100 København Ø 

(advokat Peer B. Petersen) 

 

og  

 

Fonden Det Tredie Testamente 

The Third Testament Foundation 

CVR.nr. 29146721 

Vestre Gade 6 A 

2605 Brøndby 

(advokat Per Justesen) 

 

og  

 

LIVETS SKOLE i Åndsvidenskab 

v/ Jan Langekær 

Vestre Gade 6 A 

2605 Brøndby 

(advokat Per Justesen) 

 

samt 

 

Ekstrakt 2 

Bilag Københavns Byret 

 

Sagsnummer 

49558 
 
 
 

Ret&Råd Per Ju-
stesen 

 
Advokat 

Per Justesen 
pju@ret-raad.dk 

+45 30 59 16 01 
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Sag BS-48002/2019-OLR 

 

Åndsvidenskabsforlaget  

v/dødsboet efter Kurt Christiansen 

Limfjordsvej 29 

2720 Vanløse  

(advokat Peer B. Petersen) 

 

mod 

 

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut 

CVR.nr. 19961486 

Mariendalsvej 94-96 

2000 Frederiksberg 

(advokat Martin Dahl Pedersen) 

 

Hovedforhandling 10. og 11. maj 2021 

 

Bilag fra byretten (kronologisk) 

 

BIND I 

       

1928-1932               AX             Uddrag ad DAGE MED MARTINUS Alf Lundbæk 1   

1932               AY               Uddrag af førsteudgaven LIVETS BOG 1932     9  

25. marts 1965 C Kopi af Kontaktbrev nr. 6 12  

11. august 1971 og 

11. august 1979 

H Uddrag af Martinus' taler (særskilt fil)   

1975-1981 I Uddrag fra referater af udvalgte rådsmøder 15  

28. november 1974 AG Referat fra Torsdagsmødet 17  

1976 AZ Uddrag af referater fra båndoptagelser af rådsmøder 

i 1976 

20  

29. januar 1976 AH Referat fra Torsdagsmødet 21  

30. marts 1976 69 Uddrag af referat af bestyrelsesmøde hos sagsøger 23  

29. marts 1978 AÆ Bertil Ekströms brev af 29. marts 1978 til Martinus 24  

30. marts 1978 AI Referat fra Torsdagsmødet 25  

16. april 1978 70 Notat om rettelser til "Bisættelse" 28  

18. oktober 1979 52 Bertil Ekstrøm og Martinus' brev  29  

6. november 1979 53 Bertil Ekstrøm og Martinus' brev  30  

1979 AØ Uddrag af referater fra båndoptagelser af rådsmøder 

i 1979 

31  

18. juni 1980 4 Martinus' gavebrev 33  

9. august 1980 F Uddrag fra Martinus' tale (særskilt fil)   
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11. august 1981 R Tale holdt Ib Schleicher i anledning af Martinus 

fødselsdag 

34  

25. maj 1982 Q Martinus Åndsvidenskabelige Instituts love med 

rådets kommentarer 

46  

21. juni 1982 33 Uddrag af Martinus' manuskript til introduktionsbo-

gen til Værket med påtegning 

62  

24. april 1985 S Notat udarbejdet af Henning Laug 63  

1989 67 Uddrag af Kosmos nr. 1 69  

1990 68 Uddrag af Kosmos nr. 10 71  

20. september 2001 3 Vedtægter for Martinus Idealfond 76  

Oktober 2004 A Sagsøgers redegørelse "Udgivelse af Martinus' efter-

ladte skrifter" 

81  

3. marts 2006 64 Uddrag af referat af bestyrelsesmøde i sagsøger 90  

 

December 2007 

 

16. oktober 2008 

B 

 

AL 

Uddrag fra magasinet "Den ny verdensimpuls", nr. 

4, side 24-27 

Brev fra Ret & Råd advokat Steen Petersen til 

Martinus Institut 

91 

 

95 

2009 24 Kopi af bogen Martinus ufuldendte manuskript til 

bogen "Det Tredie Testamente" af Kurt Christian-

sen 

97 

2009 73 Uddrag fra Martinus ufuldendte manuskript til bogen 

"Det Tredie Testamente" af Kurt Christiansen (2009) 

100 

Februar 2009 19 Sagsøgers informationsbrev 122 

27. marts 2009 36 Sagsøgers brev til Søren Ingemann Larsen 127 

13. april 2009 37 Kurt Christiansens brev til sagsøger 129 

20. april 2009 38 Sagsøgers brev til Kurt Christiansen 131 

Juni 2009 29 Sagsøgers nyhedsbrev  132 

Juni 2009 30 Sagsøgers supplement til redegørelse vedrørende 

Martinus' efterladte skrifter 

136 

27. juni 2009 31 Kurt Christiansens brev til sagsøger 145 

16. september 2009 32 Sagsøgers brev til Kurt Christiansen     156 

September 2009 25 Ruth Olsens anmeldelse af Martinus ufuldendte 

manuskript til bogen "Det Tredie Testamente" i 

Den Ny Verdensimpuls 3/2009 

161 
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2010 5 Kopi af forside og titelblad af Åndsvidenskabsfor-

lagets faksimiliudgave af Martinus' originale ud-

gave af Livets Bog (bind I-VII) (genudgivelse af 

Martinus' værk fra 1932 til 1960) 

167 

2010-2012 9 Kopi af forside og titelblad af Åndsvidenskabsforla-

gets faksimiliudgaver af Martinus' 25 Småbøger 

181 

10. februar 2010 15 Håndskrevet brev fra Ruth Olsen  206 

12. februar 2010 17 Sagsøgers brev til Kurt Christiansen 211 

13. februar 2010 18 Kurt Christiansens brev til sagsøger 213 

26. februar 2010 

6. marts 2010 

AM 

21 

Brev fra Kromann Reumert til Martinus Institut 

Kurt Christiansens åbne brev 

215 

221 

Marts 2010 20 Sagsøgers notat og artikel i Kosmos nr. 4/2010 228 

Marts 2010 16 Artikel af Ruth Olsen og Kurt Christiansen i 

Den Ny Verdensimpuls nr. 1/2010 

232 

28. april 2010 39 Sagsøgers e-mail til Søren Ingemann Larsen  239 

3. maj 2010 40 Søren Ingemann Larsens brev til sagsøger 240 

December 2010 2 Uddrag fra Den Ny Verdensimpuls nr. 4/2010      242 

15. december 2010 22 Sagsøgers brev til Kurt Christiansen 247 

15. december 2010 42 Sagsøgers brev til Jan Langekær  

 

248 

BIND II    

    

2011 AÅ Uddrag af sagsøgers seneste udgave af Det Tredje 

Testamente Livets Bog Bind 1 2011 

249 

2011 6 Kopi af forside og titelblad af Åndsvidenskabsfor-

lagets faksimiliudgave af Martinus' Bisættelse 

(genudgivelse af Martinus' værk fra 1951) 

252 

2011 7 Kopi af forside og titelblad af Åndsvidenskabsfor-

lagets faksimiliudgave af Martinus' Logik (genud-

givelse af Martinus' værk fra 1938) 

254 

2011 8 Kopi af forside og titelblad af Åndsvidenskabsfor-

lagets faksimiliudgave af Martinus' Det Evige Ver-

densbillede (Bog 1-3) (genudgivelse af Martinus' 

værk fra 1963 til 1968) 

256 

6. januar 2011 23 Kurt Christiansens brev til sagsøgte 262 

Juli 2011 57 Blank 272 

11. oktober 2011  34 Sagsøgers brev til Ruth Olsen 285 
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Juni 2012 12 Artikel af Jan Langekær i Den Ny Verdensimpuls 

nr. 2/2012 

286 

Juni 2012 10 Liste over Kurt Christiansens udgivne Småbøger fra 

tidsskriftet Den Ny Verdensimpuls nr. 2/2012 

290 

30. november 2012 1 Udskrift fra www.martinus-webcenter.dk's hjem-

meside (www.martinus-webcenter.dk/martinus-

boger.html) 

293 

7. december 2012 11 Udskrift fra hjemmesiden www.nyimpuls.dk 310 

12. december 2012 35 Udskrift fra hjemmesiden www.dk-hostmaster.dk  315 

12. december 2012  41 Kopi af forsiden fra hjemmesiden www.martinus-

webcenter.dk/index.html 

 317 

5. februar 2013 AN E-mail fra sagsøger til sagsøgte Jan Langekær 318 

5. februar 2013 

5. til 24. februar 2013 

AK 

43 

E-mail fra sagsøger til sagsøgte Jan Langekær 

Korrespondance mellem sagsøger og Jan Lange-

kær  

321 

324 

Marts 2013 13 Artikel af Chris Falke Daimo i Den Ny Verdensim-

puls 1/2013 

329 

3. marts 2013 45 Sagsøgers brev til Jan Langekær 335 

4. marts 2013 44 Kopi af forsiden fra hjemmesiden www.det-tredie-

testamente.dk 

337 

6. marts 2013 14 Udskrift fra DTT's hjemmeside (www.det-tredie-

testamente.dk/forfatteren/foredrag) 

338 

7. marts 2013 46 Jan Langekærs e-mail til sagsøger  344 

11. marts 2013 47 Sagsøgers advokats brev til Åndsvidenskabsforla-

get 

346 

11. marts 2013 48 Sagsøgers advokats brev til Kosmologisk Informa-

tion 

349 

11. marts 2013 49 Sagsøgers advokats brev til www.martinus-

webcenter.dk 

352 

11. marts 2013 50 Sagsøgers advokats brev til DDT og Livets Skole 355 

23. marts 2013 BA E-mailskrivelse af 23. marts 2013 fra underviser 

ved Martinus Institut, Olav Johansson, til "under-

visningsgruppen" 

358 

22. april 2013 51 Sagsøgers advokats e-mail til sagsøgtes advokat 359 

April 2013 56 Uddrag fra Den Ny Verdensimpuls nr. 2/2013 360 

3. maj 2013 54 Uddrag af brev fra sagsøgte 398 

6. maj 2013 55 E-mail fra Jan Langekær 408 
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30. maj 2013 58 Sagsøgers notat "Originaludgaver" i piratversioner 416 

26. august 2013 O Faktura fra MI's webshop 418 

7. september 2013 N Mailkorrespondance mellem Torben Hedegaard og 

Gerard Oude Groen 

419 

9. september 2013 59 Sagsøgers notat "Ingen private båndoptagelser" 421 

11-17. september 

2013 

60 a-c Print fra hjemmesiderne det-tredje-

testamente.dk, lokalt.det-tredie-testamente.dk og 

martinus-on-tour.info 

422 

23. september 2013 G Erklæring fra Rolf Elving 431 

4. november 2013 K Skærmprint fra www.lokalt.det-tredie-

testamente.dk 

437 

4. november 2013 L Skærmprint fra www.lokalt.det-tredie-

testamente.se 

438 

29. januar 2014 97 Filmoptagelse på 16 min. med ”Martinus Menne-

skeriget i Guds billede” ligger på YouTube på Mar-

tinus Webcenters kanal. Optagelsen fremlagt som 

afskrift 

439 

31. maj 2014 P Udskrift fra hjemmesiden www.web.archive.org 443 

Juni 2014 62 Notat med orientering om udgivelse af Martinus' 

værk 

444 

9. oktober 2014 61 Print fra sagsøgers hjemmeside med angivelse af 

bogudgivelser 

448 

Oktober 2014 72 Sagsøgers notat om "mineralier" og "mineraler" 450 

13. december 2014 81 Brev fra sagsøgte Kurt Christiansen 451 

2006 – 2014 84 Sagsøgtes opgørelse over nedgang i salg 459 

8. januar 2015 77 De sagsøgtes brev til procesbevillingsnævnet 460 

12. januar 2015 80 Facebook-opslag fra Sagsøgte Kurt Christiansen 464 

12. marts 2015 78 Procesbevillingsnævnets afgørelse 469 

18. marts 2015 T Notat udarbejdet af Søren Ingemann Larsen offent-

liggjort på martinuswebcenter.dk 

470 

April 2015 75 Korrespondance mellem Kromann Reumert og Johan 

Schlüter 

477 

Januar-februar 2016 82 a-d Korrespondance mellem parternes advokater om 

yderligere krænkelser 

493 

 

BIND III 
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6. og 7. januar 2016 U E-mailkorrespondance udvekslet mellem Søren In-

gemann Larsen og Henrik Lorenzen fra Dansk Sprog-

nævn 

503 

22. januar 2016 85 Søren Ingemann Larsens indlæg på Facebook 506 

22. og 28. juni 2016 83 a-b Korrespondance mellem parterne advokater om yder-

ligere krænkelser 

507 

26. september 2016 87 Mail fra sagsøger til sagsøgte Ruth Olsen 511 

1939 til 2016 Å Rettelseslister for Logik 512 

1951-2016 AA Rettelseslister for Bisættelse 536 

2006-2017 95 Opdateret opgørelse over nedgang i salg udarbejdet 

af sagsøger 

549 

2008-2017 AU Udskrifter fra lukket Facebook-gruppe Martinus Inte-

ressegruppe administreret af Søren Ingemann Larsen 

550 

Februar 2017 88 Facebook-opslag Jan Langekær 566 

Marts 2017 86 YouTube-indslag med foredrag af sagsøgte Jan Lan-

gekær (særskilt fil) 

 

April-maj 2017 89 a-b Korrespondance mellem sagsøgers og sagsøgtes 

advokat om nye ophavsretskrænkelser 

567 

December 2017 90 Uddrag af Den ny Verdensimpuls 578 

Januar – august 2018 AW Udskrifter af Søren Hahns indlæg på offentlig Face-

book gruppe Den kærlige Martinussamtale admini-

streret af Cai Jørgensen og Oscar Floor 

585 

24. januar 2018 79 Blank 606 

25. april 2018 91 Facebook-opslag fra Kurt Christiansen 609 

April 2018 92 Kommentar på Facebook fra Rolf Elving 613 

Juli – august 2018 AV Udskrifter af Søren Hahns indlæg på lukket Facebook 

gruppe Martinus Interessegruppe administreret af 

Søren Ingemann Larsen 

614 

25. september 2018 102 Screendump fra YouTube af interview med Kurt Chri-

stiansen 

625 

29. september 2018 BB Referat fra båndoptagelse af Stiftelsen Martinus 

Kosmologis Informationsmøde med rådsmedlem Ja-

cob Kølle Christensen i Stockholm den 29. september 

2018 

628 

29. april til 26. maj 

2019 

100 Billeder fra udstilling på Bornholm, hvor bl.a. de rets-

stridige eksemplarer sælges 

640 
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9. maj 2019 BC Rapport indeholdende eksempler på ændringer i Mar-

tinus værk "Det Tredie Testamente" udarbejdet af 

Jan Schmidt den 9. maj 2019 

645 

18. maj 2019 BD Artikel af Jens Lindsby optrykt i "Den nye verdensim-

puls" 4/2016 og notat af Jens Lindsby af 18. maj 

2019 om ændringerne i "Den Intellektualiserede Kri-

stendom"    

655 

Udateret 74 Blank 661 

Udateret 26 Uddrag af Martinus' oprindelige manuskript til 

introduktionsbogen til Værket påtegnet Per Tho-

rells tanker og bemærkninger 

662 

Udateret  27 Uddrag af Per Thorells omskrevne version af ma-

nuskriptet til introduktionsbogen til Værket 

670 

Udateret 28 Uddrag af Martinus' egen seneste udgave af ma-

nuskriptet til introduktionsbogen til Værket 

681 

Udateret D Opslag fra Dandomain.dk vedrørende domænet 

www.det-tredie-testamente.dk 

693 

Udateret E Oversigt og beregning af rettelser i Livets Bog 

udarbejdet af de sagsøgte 

695 

Udateret M Uddrag af artiklen "Bibelen i Bibelen" 724 

Udateret 63 Retningslinjer for udgivelse af Det Tredje Testa-

mente (bøger) 

725 

Udateret 65 Uddrag af Livets Bog, bind 1, stk. 15 734 

Udateret 66 Uddrag af Småbog 8 737 

Udateret 71 Uddrag af Livets Bog, bind 1, fremmedordforklarin-

gen  

738 

Udateret  J Uddrag fra Livets Bog V afsnit 1875 740 

 

BIND IV 

   

 

Udateret 

 

V 

 

Rettelsesliste for Livets Bog, bind 1 

 

743 

Udateret W Rettelsesliste for Livets Bog, bind 2 755 

Udateret X Rettelsesliste for Livets Bog, bind 3 770 

Udateret Y Rettelsesliste for Livets Bog, bind 4 786 

Udateret Z Rettelsesliste for Livets Bog, bind 5 801 

Udateret Æ Rettelsesliste for Livets Bog, bind 6 817 

Udateret Ø Rettelsesliste for Livets Bog, bind 7 831 

Udateret AB Rettelsesliste for Småbog 11 (Bønnens mysterium) 846 
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Udateret AC Rettelsesliste for Småbog 12 (Vejen til indvielse) 853 

Udateret AD Rettelsesliste for Småbog 13 (Juleevangeliet) 859 

Udateret AE Rettelsesliste for Småbog 21 (Hinsides dødsfrygten) 861 

Udateret AF Rettelsesliste for Småbog 25 (Vejen til paradis) 864 

Udateret AJ Udskrift fra Martinus Instituttets hjemmeside 866 

Udateret AO Kurt Christiansens kommentarer til Per Thorells manu-

script "Testamentet" 

867 

Udateret 93 Oversigt over alle udgaver af Martinus' store bøger ud-

arbejdet af sagsøger 

945 

Udateret 94 Oversigt over antal rettelser i de store bøger udarbejdet 

af sagsøger 

946 

Udateret 96 Facebook-opslag fra Martinus Interessegruppe admini-

streret af Søren Ingemann Larsen med brug af Martinus' 

symbol 11 som profilbillede 

947 

Udateret AP Udskrift fra Facebooks regler for behandling af anmel-

delser om krænkelser af immaterielle rettigheder 

948 

Udateret AQ Udskrift af forside/cover fra lukket Facebook gruppe 

"Martinus Studiegruppe SORØ" administreret af Birgit 

Casandra 

950 

Udateret AR Udskrift af forside/cover fra offentlig Facebook gruppe 

"Martinus Studiegruppe Sydvestjylland/Varde" admini-

streret af Jacob Mikkelsen. 

951 

Udateret AS Udskrift af forside/cover fra offentlig Facebook gruppe 

"Martinus Cyber Studiekreds Gruppe" administreret af 

Steen Leithoff 

952 

Udateret 103 Opgørelse over tab 953 

Udateret 98 Udskrift af www.livetsskole.info, hvor Stjernesymbolet 

anvendes uden tilladelse 

954 

Udateret AT Udskrift af forside/cover fra lukket Facebook gruppe 

"Martinus Symbolforedragsgruppe" administreret af 

Thomas B. Mollerup og Lasse Vogelsang 

961 
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Udateret 99 Udskrift af www.martinus-webcenter.dk, hvor følgende 

tre bøger kan downloades:  

1) Martinus Erindringer. Fra side 3 fremgår "Copyright 

© 1987, Martinus Institut" i kolofonen (uddrag frem-

lagt).  

2) Festskrift 1960. På forsiden ses Stjernesymbolet og 

fra side 41-44 findes en artikel af Martinus, der forklarer 

symbol nr. 11. Symbol nr. 11 er desuden gengivet på 

side 42 uden tilladelse fra Martinus In-stitut (uddrag 

fremlagt).    

3) Per Thorell: "Testamentet - Optegnelser fra samtaler 

og samvær med Martinus" (1970 - 1981). Ret-

tighederne hertil tilhører Martinus Idealfond og Flem-

ming Thorell i fællesskab. 

962 

Udateret 101 Udskrift af www.thethirdtestament.info, som Jan Lange-

kær linker til på sin Facebook. Siden er på engelsk og 

krænker flere steder Martinus rettigheder, herunder ved 

brug af symboler. 

973 

 

Udateret AP Udskrift fra Facebooks regler for behandling af anmel-

delser om krænkelser af immaterielle rettigheder 

978 

Udateret AQ Udskrift af forside/cover fra lukket Facebook gruppe 

"Martinus Studiegruppe SORØ" administreret af Birgit 

Casandra 

980 

Udateret AR Udskrift af forside/cover fra offentlig Facebook gruppe 

"Martinus Studiegruppe Sydvestjylland/Varde" admini-

streret af Jacob Mikkelsen. 

981 

Udateret AS Udskrift af forside/cover fra offentlig Facebook gruppe 

"Martinus Cyber Studiekreds Gruppe" administreret af 

Steen Leithoff 

982 

Udateret AT Udskrift af forside/cover fra lukket Facebook gruppe 

"Martinus Symbolforedragsgruppe" administreret af 

Thomas B. Mollerup og Lasse Vogelsang 

983 
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Bib. nr. 1624 - M      200  

 

 

Manuskript = Båndafskrift 

 

Menneskeriget i Guds billede 
 

Lydsiden til filmen med Martinus på talerstolen på Martinus Institut 

Oktober 1956.  

Tid: 17 min 

  

Båndafskrift: Lilly Lolle, Marts 1992 

Kontrol af afskrift: Ole Therkelsen, 07.07.1993 og Grethe Brinkhard 

 

Filmen er overført til video. 

Som baggrund ses det store maleri af hovedsymbolet, der i sin blev lavet af teatermaler Einer 

Rudolf Carlsson. Se Kosmos 1939, nr. 6, side 44-45 

ERC har også malet portrættet af Martinus i mødelokalet på Martinus Institut. 

 

 

 

Menneskeriget i Guds billede 
 

Dette lille uddrag af "menneskehedens analyse", som de vil få at høre nu, har jeg kaldt 

"Menneskehedens – i Guds billede", "Menneskeriget i Guds billede".  

 

Og i en tid, hvor der, verden eller menneskeheden er sunket ned i et meget stort mørke eller 

gennemlever den såkaldte "dommedagsepoke", der kan det jo have sin betydning, at man af og til 

standser op og ser på tankearter, der kan lyse lidt op i tilværelsen, for der er mange mennesker, der 

mener, at der er ikke nogen som helst stor styrelse eller Forsynets styrelse og tror derfor, det hele er 

tilfældigheder. De går også og nærer stor frygt for den krig, der skal komme, og for de mange andre 

ubehageligheder, som den fører med sig. De har jo også grund til det, eftersom at verden jo ser ting 

nu, som den så at sige aldrig før har set med hensyn til udfoldelse af det dræbende princip.  

 

Vi ser jo, at menneskene er kommet ind i en tilstand, hvor religionerne har tabt sin magt over den 

store del af menneskeheden, i al fald over de, der styrer, de der er i regeringer og dem, der leder, 

dem der har magten. Og derfor, eftersom de er gudløse, så har de ikke anden opfattelse end denne, 

at man må forsvare sig ved magt. Og derfor er det i en længere periode, har menneskeheden i 

kolossal udstrækning ofret umådelige energier og økonomi på at skabe evnen til at mangfoldiggøre 

det dræbende princip, således at de i dag er i stand til at udslette millionbyer med deres befolkninger 

og kulturværdier og tror dermed, at de kan redde verden.  

 

Og så er der tendenser til en anden retning. Religionerne har dog efterladt nogen virkning. Og de 

lidelser, som en hel del mennesker har gennemgået i tidligere liv, de har også gjort sin virkning. Så 

der findes jo en hel del mennesker, som ikke har tabt troen på det gode, netop fordi de selv er blevet 

udviklet i human retning. Derfor findes der også side om side med de dræbende naturer også 

fredsnaturer. Der er jo dannet fredsligaer og fredsforeninger, og der er gjort forsøg på, eller i al fald 

der er forsøg på at skabe en verdensregering. Det ser vi jo i kraft af FN. Vi ser således, at der er 

tendenser til at forandre menneskeheden.  
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Men kan vi yderligere blive klar over, om der er noget lyspunkt for menneskene, om der er et 

guddommeligt mål for menneskene? – Det kan vi godt. Vi kan se tilbage til Bibelen. Der er der jo 

blevet spået, Gud sagde, eller den udtrykker det på denne måde, at Gud sagde: "Lader os gøre et 

menneske i Vort billede efter Vor lignelse". Hvad vil det sige "Guds lignelse"? – Hvis vi vil finde 

"Guds lignelse", så må vi jo forstå, det er "Guds skabelse". Den metode, den måde hvorpå 

Guddommen skaber, det er den måde, der er målet for mennesket. Og denne måde at skabe på, den 

har vi i os. Vi lever midt i denne store, ja vi kan også sige denne mangfoldighed af 

skabelsesprocesser. Og hvis vi iagttager de processer, som er færdige, så ser vi, at de alle sammen 

uundgåeligt, urokkeligt er til glæde og velsignelse for levende væsener. Der er ikke et eneste 

tilfælde, hvor de ikke er til glæde og velsignelse. Altså Guddommens skabelse har dette formål i 

sine slutfacitter at skabe glæde og velsignelse for de levende væsener.  

 

Vi kan se på vores egen organisme. Når vi ser på dens hundreder af forskellige funktioner befordret 

af særlige organer, der passer ind i hinanden, og de virker så fuldkomment, at vi ikke mærker noget 

til det. De virker automatisk og bevirker, at vi har et fuldkomment redskab, igennem hvilket vi kan 

opleve den fysiske verden, når vi da ikke selv griber ind i det og ødelægger denne, dette redskab. Vi 

ser hvorledes, at det er, denne organisme er så fuldkommen. Det er ikke blot hos menneskene, men 

det er jo også hos dyrene. Vi har øjne at se med, øren at høre med. Vi har hænder, med hvilke vi 

også kan skabe. Vi har en umådelig masse store goder i form af denne organisme. Og så har vi jo 

også indre organer. Vi har jo disse, der skaber vor bevidsthed. Ser vi på andre realiteter i naturens 

skaberprocesser, så ser vi også, at de modne frugter de smager jo dejligt, fra at have gennemgået et 

stadium, hvor de var sure og bitre. Men vi ser, der hvor de er færdige, der er de velsmagende. Der 

bliver de til glæde og velsignelse for levende væsener.  

 

Der er mange skabelsesprocesser, der ikke er færdige. Og dem tager menneskene fejl af. De tager 

fejl af, når de siger, at der er ingen Gud til, fordi så kunne Gud ikke tillade, at menneskeheden 

udløser krig, at menneskene befandt sig i sådanne tilstande, hvor de myrder og dræbte, og hvor de 

stærke undertrykte de svage. Og det er jo rigtigt. Hvordan skulle de kunne se andet? – Når der er 

tale om mennesket.  

At skabe et menneske om fra at være et dyr, for sådan foregår skabelsen, at skabe et menneske om 

fra at være et dyr op til det færdige fuldkomne menneske, der er så totalt fuldkomment, at der ikke 

på nogen som helst måde kan ske nogen lidelse eller smerte eller noget som helst fra dets 

manifestationer, men hele tiden udstråler et væld af lys for sine omgivelser. At forvandle dyret til et 

sådant væsen, det kræver millioner af år.  

Og da menneskene kun er bevidst i det ene liv, det nuværende liv de lever, så har de jo ikke ret 

megen udsigt over dette vældige panorama. Men de må jo se. De må jo lære at forstå, at de selv er 

evige, at det liv de nu har, det er ikke begyndelsen. Hvis det var begyndelsen, så var der ikke den 

mindste retfærdighed til i verden. Så var alting fuldstændig ødelæggende, saboterende. Det var. Det 

eneste ideal der ville være, det var jo så, at man netop blev så overlegen til at dræbe og myrde, som 

det ser ud til, at menneskene i den grad jo stræber efter. Men nu er det engang ikke således. Vi kan 

jo se på menneskeheden, at den er anderledes i dag end for tusind år siden. Og tager vi 

menneskeheden i dag, kan vi jo se, at vi kan udpege mennesker lige, der står på stenalderstadiet og 

fremefter på andre stadier højere op, til vi kommer til de højeste kultiverede mennesker her på 

jorden. Der er megen, megen forskel på en neandertalmand eller en stenaldermand og så et højt 

udviklet kulturmenneske i dag.  

 

Det der i særlig grad er synlig af Guddommens skabelse af mennesket, det er dette, at det er blevet 

et kolossalt geni i teknisk skabelse, i teknisk fuldkommenhed. Hvad mener man om 

elektronhjernerne? – Hvad mener man om alle de mange mangfoldige maskiner? Og denne 

udvikling fortsætter stadig. Der kan man jo ikke sige andet end, at Guddommen forbedrer og 

forbedrer og forbedrer. Det er ikke teknikken, der er noget i vejen med, men det er skaberen af 
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teknikken. Men vi må jo se. Guddommen må jo udvikle noget af gangen. Vi bliver ikke til det 

fuldkomne menneske lige på et mirakel, på et øjeblik. Det må tage sin tid.  

 

 

Og der kan vi jo iagttage hvorledes, at den tekniske udvikling er nået op til et vældig højt stadium. 

Men nu er der jo det, der er jo andre sider ved mennesket. Det vil altså sige, sider som de endnu 

repræsenterer dyret, de har nedarvet fra den dyriske tilstand. Der er had. Der er egoisme. Der er 

havesyge. Der er skinsyge. Der er jalousi. Der er så mange ting. Og der er jo sådan, som er med til 

at ødelægge forholdet imellem menneskene. Det bryder op i deres natur, og det kommer til udbrud 

sommetider i vældige eksplosioner, hidsighed og til andre tider bliver til en længere tid, hvor de går 

og er hadefulde og ikke kan komme af med denne (?) onde. Se, denne side af mennesket er ikke så 

langt fremme, men vi kan se, at den er også under udvikling. Og det er jo disse ting, vi må se på for 

at kunne bedømme, om mennesket virkeligt er under en forvandlingsproces. Og der ser vi jo også, 

at der findes mennesker, der er langt fremme indeni i dette: ikke at kunne nænne at gøre det onde. 

Dette ikke at kunne nænne at gøre det onde, det er jo det samme som, at kommet længere, at man er 

kommet længere frem i Guddommens billede. Det er jo netop det at komme frem til at give liv, til at 

skabe så det bliver glæde, lys og lykke. Og vi ser på menneskene, at de står på forskellige trin i 

dette, nogen kan nænne at gøre meget ondt endnu, andre de er nået frem, kan ikke nænne at gøre 

nær så meget ondt. Nogen kan heller ikke nænne at gøre det, og sådan kan man blive ved, og denne 

udvikling fortsætter altså. Se denne udvikling kan også yderligere blive understreget og blive til 

kendsgerning derigennem, at denne forfærdelige lidelse, som menneskenes dyriske tendenser 

bevirker, den skaber en ny evne i mennesket, nemlig den humane evne.  

 

 

Intelligensen, som de har fået udviklet, og på hvilket den tekniske udvikling er baseret, den har ikke 

noget med følelse at gøre. Menneskene bliver ikke følelsesmæssige, fordi de er meget intelligente. 

Derimod så længe de har de dyriske tendenser, så benytter de denne intelligens til at blive de andre 

overlegne, til at hævde sig, til at få magt og besiddelse og til at kunne undertrykke andre. Men 

derfor skal der en anden evne til. Denne anden evne kan ikke vokse på samme måde som 

intelligensen. Den kunne kun komme til, den kan kun udvikles af de erfaringer, som menneskene 

gør igennem lidelserne, igennem sygdommene, igennem alle disse, alt det onde, de har gjort imod 

deres næste. Se disse tilstande, som mennesket der kommer igennem, de afføder i mennesket en 

evne til at fornemme lidelse. De bliver mægtig bevidste i, hvordan lidelse virker. De kan blive så 

bevidste i at føle lidelse, så at de kan mærke det, når deres næste er kommet ud for lidelse, så kan de 

mærke det i deres egen bevidsthed. Og når man når så vidt, så begynder man jo der ikke at kunne 

nænne at påføre andre mennesker ondt. De intelligente ved godt, at det gør ondt, når man er 

ubehagelig imod sin næste. Men de ved det ikke af hjertet. De har ikke denne evne, der siger dem, 

at det kan man ikke gøre. De har ikke dette, der får dem til ikke at kunne nænne at gøre det. Derfor 

kan man regne med alle de kolde intelligensmæssige væsener, de har endnu tilbage at udløse en hel 

masse handlinger med deres intelligens, som kan give dem erfaringer for, hvordan man skal 

anvende sin intelligens og give dem denne udvikling af evnen til at føle kærlighed eller 

næstekærlighed.  

 

 

Vi ved jo også fra fortidens vise og profeter osv., at det er jo det, at man skal elske sin næste. 

Kristus har jo sagt det hele i en nøddeskal. "Du skal elske din Gud over alle ting og din næste som 

dig selv.  

Det er alle loves fylde". Og det er jo det, hvis de vil lægge mærke til det, så vil de se, det er det, der 

er det fundamentale i dag i menneskehedens mørke epoke. Den vil så føre til en hel del ting, som vi 

også kan se. Vi ser jo, der er dannet et FN. Altså det er jo det første forsøg på at danne en 

verdensøvrighed. Men denne verdensøvrighed er jo ikke mægtig nok endnu, for den skal nå frem til 

at have magten.  
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Så længe der skal være militær, så skal den have magten. Og så ser vi mange andre foreteelser. Vi 

ser de humane foranstaltninger. Vi ser evnen til og lysten til at hjælpe de underudviklede lande. Vi 

ser det vokser mere og mere frem til disse tilstande, og jeg kan naturligvis ikke komme i alle de 

detaljer. Men det vil altså ende med, at hele menneskeheden, de vil nå frem til at være, at udgøre ét 

folk, ét rige. Der vil ikke være mere end ét land i verden. Og det er.  

 

Og der vil ingen valutavanskeligheder være. Og da vil denne gene forsvinde fra verden, som i dag 

eksisterer i form af penge. Penge, det er jo en værdimåler, ved hvilket, og en magtfaktor, ved 

hvilket menneskene kan tilegne sig værdier og behageligheder, goder, som de i virkeligheden ikke 

gør noget for. Derfor vil penge forsvinde fra verden. Og den eneste værdi, der vil være i 

verdensstaten er nemlig menneskets evne til at skabe. Alt hvad der eksisterer af jordens rigdomme, 

metaller og olie osv., alt det, det ejer alle mennesker. Der er ikke nogen koncerner eller 

aktieselskaber eller private, der kan eje oliekilder eller guldminer eller noget af det. Det ejer hele 

verden. Men hvert eneste menneske ejer evnen til at være med til at danne det om til glæde og 

velsignelse for menneskene. Og det er denne evne, verdensregeringen vil få. Den vil få sit arbejde 

med at økonomisere, med at udvikle sig.  

 

Ethvert barn, der kommer til verden, vil altså blive uddannet i den højeste, i det fag, hvor det har sin 

lyst og sin interesse. Og når det når frem til det stadium, så vil det nemlig komme til at arbejde med 

sin hobby. Verdensstaten vil vide, at det vil ikke gavne at sætte et menneske til at arbejde i felter, 

hvor det ikke har lyst. Derfor vil det jo kunne udfolde mere. Og så er det endelig det, at den 

arbejdstid, det vil komme ud for, det er kun lige akkurat, det skal betale de værdier, det det koster 

det selv at eksistere. Det skal ikke betale for sine børn. Det skal ikke betale for sin hustru. Alle 

væsener betaler igennem den arbejdsepoke, de kommer til at få, når de er ca. 20 år og så frem til, de 

ikke skal arbejde mere. I dette, der kommer de til. I disse arbejdstimer, de der skal udføre, der er der 

medregnet deres barndoms- og deres alderdoms- og deres sygetilstand, således at intet menneske 

kommer til at leve på andres bekostning.  

 

Og så forstår man, når der ikke er penge, så er der ikke noget, der kan stjæles. Der er ikke noget, der 

har værdi. Man kan ikke gå hen at sælge. Man kan ikke gå hen at købe. Man har kun sit pas, hvorpå 

man, der er, man har beviset for, at man har udført det, man skal gøre. Og så har man den adgang til 

den levestandard, som netop er gældende, og således vil dette rige blive et strålende rige til glæde 

og velsignelse for alle mennesker.  

 

Klapsalver 

 

* * * 
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MARTINUS 1890-1981

Barndomshjemmet "Moskildvad".

Fedt i Sindal 11. august 1890.

1902 - hyrdedreng.

1904 - konfirmeret

1905 - smedelære.

1905 - flytter hjemmefra.

1908 - uddannelse til mejerist 

1911 - færdiguddannet mejerist

1913 - aftjener værepligt
1914 - arbejder som mejerist 

1918 - vagtmand i København. 

1920 - postbud og igen mejerist

Martinus er, så bogstaveligt som det næsten kan være, født i 

"stalden". Martinus barndomshjem i Sindal var et beskedent hus, 
hvor stue, køkken og stald lå i forlængelse af hinanden med direkte 

adgang fra stalden til køkkenet Også de kår, hvorunder Martinus 

voksede op, var små, og hans uddannelse og position i samfundet 
var lige så lidet bemærkelsesværdigt - Men den indvielse, som 

Martinus gennemgik i sit enkelt værelse ved Nørrebros Runddel I 
København, ændrede hans situation fuldstaændigt Den afslørede 

for ham den Guddoms væsen, som han under hele sin opvækst 
havde følt sig i nær tilknytning til, og gav ham en livsopgave, hvis 

fulde konsekvenser ikke let lader sig overskue i dag.

2.3 - Martinus boede på dette tidspunkt pd 

Jagts-ej nr 52 A. I sal. på Norrebro i Koben
havn Han havde kun el enkelt sætvise lin- 
duel til verreiset kan ses på billedet som det 
forste vindue pä I sal til venstre for opgangen 

l induel er osvr boghandelen Del er det ene
ste vindue hvor losvhosvdet. der ellers sidder 
over hvert vindue, er faldet af - tb

Medens han var postbud lejede han et værelse på et pensionat 

Jagtvej 52 A, 1. sal - her i en nyindkøbt kurvestol fik han en kosmisk 

åbenbaring. Et lysvasen (Martinus siger selv: Jesus) trængte ind i ham. 

Denne åbenbaring strakte sig fra den 22. marts 1921 til den 24. marts 

1921 - og medførte, at Martinus fik et helt nyt sansesæt og kunne 
åndeligt "se", hvordan livet hang sammen i det store som i det små.

Han har i sit stor forfatterskab mange steder skrevet om denne 

oplevelse. Denne åbenbaring gjorde, at han kom på bølgelængde med 

"Gud" og kunne tænke og analysere hans tanker efter.

Maninus arbejder. 1931.
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UDSTILLING OG FOREDRAG

Rønne Bibliotek: 29. april - 26. maj 2019

I følge Martmus er hans værk en fortsættelse og fornyelse af bibelen. Det gamle 

Testamente var en lovreligion. Det nye testamente var en tros religion. 'Det Tredie 
Testamente' er en åndsvidenskabelig forklaring af livsmysteriet. For forste gang i 

menneskets historie står vi med et helt verdensbillede.

Hovedværket 'Det Tredie Testamente'

'Det Tredie Testamente' er givet frit til at studere for menneskeheden. Det rummer i 

folge Martinus sandheden om morket og lyset, spiralkredslob, perspektivet, partikler 
og tomrum, det seksuelle mysterium, mikroorganismer, tiden og rummet, evighe

den og uendeligheden, reinkarnation m.m. Martinus forklarer, at livets bevaegelser 

er livsytringer fra den åndelige genpart og at vi er evige vassener. Naturvidenskaben 

forsker i vægt, afstande, volume, størrelser - åndsvidenskaben forsker i livet, 

meningen, planen, hensigten. Martinus har udgivet ca. 50 bøger, artikler og 100 

symbolbilleder. , ^
LÆS MERE: astrologiskforum.dk

RUNDVISNING OG SAMTALE FOREDRAG

29.4., kl. 16-18: Hvem var Martinus?
8.5., kl. 14 og 16 7.5., kl. 19-21: Skæbnebegrebet
16. og 21.5., kl. 15 og 17 13.5., kl. 19-21: Den nye verdensimpuls

23.5., kl. 15-17: Den hojeste ild/
seksualiteten

Rønne Bibliotek • Pingels Allé 1 • 3700 Rønne T644
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BOGSALG 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 - 2018
(alle beløb er uden moms)
Bøger, CD og symboler 375.715 315.658 287.398 305.874 246.311 194.152 347.486 205.188 197.355 363.928 191.852 181.586 289.096 2.216.954 
Ny udgivelser 0 0 0 0 -6.192 -6.192 -114.192 -61.192 -53.152 -139.920 -24.480 -19.680 -187.200 -612.200 
Salg renset for nyudgivelser 375.715 315.658 287.398 305.874 240.119 187.960 233.294 143.996 144.203 224.008 167.372 161.906 101.896 1.604.754 

 
Estimeret salg til "gamle" priser 246.311 269.656 482.619 284.983 274.104 505.456 266.461 252.203 401.522 2.983.315 

1) PRISEFFEKT - Mistet omsætning grundet prisnedsættelse 0 75.504 135.133 79.795 76.749 141.528 74.609 70.617 112.426 766.361 
 

Bogsalg før piratudgivelse (årlig gennemsnit) 321.161 321.161 321.161 321.161 321.161 321.161 321.161 321.161 321.161 2.890.451 
Estimeret salg til "gamle" priser renset for nyudgivelser 240.119 263.464 368.427 223.791 220.952 365.536 241.981 232.523 214.322 2.371.115 

2) MÆNGDEEFFEKT - Mistet omsætning (til "gamle" priser) grundet færre solgte styk 81.042 57.698 -47.266 97.370 100.209 -44.374 79.180 88.638 106.839 519.336 
 

1 + 2 Samlet mistet omsætning (PRISEFFEKT + MÆNGDEEFFEKT) 81.042 133.201 87.867 177.165 176.958 97.153 153.789 159.255 219.265 1.285.697 
Produktionsomkostning procent -23% -32% -32% -32% -32% -32% -32% -32% -32%  
Produktionsomkostninger (kun beregnet på MÆNGDEEFFEKT) -18.640 -18.463 15.125 -31.158 -32.067 14.200 -25.338 -28.364 -34.188 -158.894 
Netto indtægt mistet 62.403 114.738 102.992 146.007 144.891 111.353 128.452 130.891 185.077 1.126.804 
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Martinus åndsvidenskab 

YouTube 74

Intro LS i Martinus åndsvidenskab Fonden DTT Udstillinger Den ny Verdensimpuls Sommerskole Gaver Kontakt

Ring på 2015 7811

livetsskole Page 1 of 7

https://www.livetsskole.info/ 04-06-2019
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Intro LS i Martinus åndsvidenskab Fonden DTT Udstillinger Den ny Verdensimpuls Sommerskole Gaver Kontakt

Ring på 2015 7811
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»2013 by LIVETS SKOLE i åndsvidenskab 

Intro LS i Martinus åndsvidenskab Fonden DTT Udstillinger Den ny Verdensimpuls Sommerskole Gaver Kontakt

Ring på 2015 7811

Synes godt om 1,3 tusind personer synes 
godt om dette. Opret en 
profil for at se, hvad dine 
venner synes godt om.

livetsskole Page 3 of 7

https://www.livetsskole.info/ 04-06-2019
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Program for
foredrag og studiegrupper
Titl. sted ajt ctnne for toinniabtc foredrag, 

inlioduklioit. diaLoger og stmlitigrtipiwr 
SejHcmlwr iülStitjiüi MtD

Ejüuik
Watiiuus qwkigøj eittle 

Aiids'iideiisfcalxilige vsfrk

Det Tredie Testamente
Ved allvamingeinmter er da 

fri adgang - gratis «itu!

<ér-
LIVETS SKOl.F. I \Lu liam AnJniilaatkab

- Pi.-rtr--.* Lft'ETSSKOIJii JutojJaiiciti.

/------------------------------------------------------------- N

V________________________________________/

LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab
LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab tilbyder alle interesserede, undervisning 
i de åndelige livslove, principper og redskaber som beskrevet i Martinus' 
åndsvidenskabelige værk, Det Tredie Testamente.

Selvstændige studiegrupper
Der er mange uafhængige og selvstændige

studiegrupper i Danmark og Tyskland. Dem vi

kender til, kan du læse om her. 

Datoer for studiekredse i LIVETS SKOLE i 
Martinus åndsvidenskab i Brøndbyøster vinter og 
forår 2018/2019:

Fra 16. sep 2018, kl. 13:00-15:00

ADRESSE

LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab
Kulturhuset Kilden,
Nygårds Plads 31 (gennem personaledøren)
Brøndbyøster
2605 Brøndby

Kontaktperson: Jan Langekær 2015 7811 
jan@langekaer.dk

SOMMERSKOLE ODENSE

Hvert år holder vi sommerskole i Martinus 
åndsvidenskabelige værk. I år havde vi også en 
virkelig hyggelig og inspirerende uge, og lærte en 
masse dejlige mennesker at kende. Mange 
venskaber blev knyttet og vi glæder os til at byde 
velkommen i 2019 hos Vandrehjemmet ved 
banegården, Østre Stationsvej 31, 5000 Odense 
fra søndag, den 30. juni kl. 16:00 til lørdag den 6. 
juli 2019 kl 11:00

Download programmet

Download ugeplanen (lægges op her, når det er 
færdigt)

Vesterbro Lokal TV

På KROP-SIND-ÅND Helsemessen i Brøndbyhallen 
blev Jan interviewet af Boris fra Vesterbro Lokal TV

En kort introduktionsfilm om Martinus og hans 

epokegørende livsværk

Introfilm om Martinus åndsviden…

FEST FOR MARTINUS KOSMISKE INDVIELSE

Læs værket her

Foredrag

Du indbydes hermed til foredrag søndag den 7. 
april, 2019 kl. 15-17 i Kulturhuset Kilden, 
Nygårds Plads 31, i Brøndbyøster.

Foredraget hedder:

Reinkarnation og karma set i lyset af Det Tredie 
Testamente, Martinus åndsvidenskab (v/Kamma 
Tranum).

Der serveres kaffe og the i pausen.

Det nytrykte nummer af Den ny Verdensimpuls 
004 uddeles gratis.

Fri entré – gratis adgang.

Kulturhuset Kilden
Nygårds Plads 31
2605 Brøndby
Indgang af den hvide personaledør i Øst-siden af 
Kulturhuset Kilden

Værket
Det Tredie Testamente 
Martinus åndsvidenskab
Værket Det Tredie Testamente udgør den 
logiske  forklaring af bibelens dogmatiske 
fremstilling af evige sandheder. 

Det Tredie Testamente henvender sig til det 
moderne menneske, der vil tænke selv og ikke 
kan inspireres af blind tro. Det gør Det Tredie 
Testamente til bibelens fortsættelse 
og færdiggørelse. Åndsvidenskab er videnskab 
om alkærligheden. Martinus forklarer i sit 
livsværk, for det moderne menneske, 
principperne bag livets evige oplevelse. Livets 
mening er ikke noget mysterium mere. 
Reinkarnation og skæbnedannelsen gennem 

Sorry
This video does not exist.

Fonden Det Tredie Testamente

Program 2018/19

"

"

Meningen med menneskets liv er, 
at det lidt efter lidt skal blive en 
åndelig sol, der befordrer 
livskraften og sender sit lys til alle 
sider i form af intellektualiseret 
følelse til gavn og glæde for alt og 
alle.

Martinus

Her kan du downloade/læse

Den ny Verdensimpuls nr. 004

Ethvert menneske er som en 
magnet, der tiltrækker netop de 
begivenheder og medvæsener, som 
kan bibringe det de erfaringer og 
oplevelser, som det i øjeblikket 
mest trænger til.

Martinus

"

"

Facebook

Se vores facebookside
LIVETS SKOLE i åndsvidenskab

livetsskole Page 4 of 7

https://www.livetsskole.info/ 04-06-2019
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Martinus äntlsvidensRat)

FftCÍEOOIC.

Det Tredie Testamente forklaret på

20 sekunder

5 minutter

15 minutter

karmaloven bliver forklaret logisk. Ved at studere 
DTT kan man få forståelse for, hvorfor det “onde“ 
findes, at det har en mening og blot skyldes 
uvidenhed.  

Martinus kaster klart lys på evolutionen som ikke 
kun handler om den fysiske udvikling af kroppe 
og arter, men også bevidsthedens udvikling. Fra 
evighedens perspektiv ser vi, hvordan 
udviklingen sker fra dyr til menneske, hvad 
næstekærlighed er, hvorfor vegetarismen er 
livgivende. I den store skala kan vi se hvad 
begrebet "Gud" rummer, hvad er bønnens 
betydning og hvordan vi kan skabe et 
internationalt verdens- og fredsrige. Den 
tilsyneladende uforklarlige mission som fik Jesus 
til at dø på korset giver mening i 
åndsvidenskabens klare lys. Mystik bliver 
fortrængt af logik; religion og blind tro af 
åndsvidenskaben. Alle kan efterprøve 
åndsvidenskabens udsagn ved iagttage livet og 
tænke selv. 

Du kan læse mere på Martinus Webcenter.

Martinus on tour

På hjemmesiden www.martinus-on-tour.info kan du 

læse om den største udstilling af Martinus værk Det 

Tredie Testamente som fandt sted i Sindal 2007. 

Forklaring på 
Det Tredie Testamente

Fonden Det Tredie Testamente

Fonden Det Tredie Testamente har gennem mange 

år støttet en lang række vigtige aktiviteter til hjælp 

for og oplysning om Martinus værk. Vi har bl.a. 

støttet produktionen af informationsbrochurer, 

flyers, roll ups, plakater, hjemmesider og 

udstillinger i ind- og udland efterhånden som 

behovet opstod. Læs mere på 

www.dettredietestamente.info

www.thethirdtestament.info

livetsskole Page 5 of 7
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6/4/2019 Martinus Webcenter • Andet • Andre bøger

Andre bøger

Martinus’ Erindringer - redigeret af Sam Zinglersen og udgivet i 1987

Kurt Christiansen: Martinus og hans livsværk - Det Tredie Testamente - En biografi

Loven for Martinusinstituttets virksomhed

Alf Lundbeck: "Dage med Martinus 1928 -1932" (manuskriptet aldrig tidligere udgivet)

Festskrift til Martinus

- i anledning af Martinus' 70-års fødselsdag (1960) -

Per Thorell: "Testamentet - Optegnelser fra samtaler og samvær med Martinus" (1970 -1981)

Kurt Christiansen: "Martinus ufuldendte manuskript til bogen Det Tredie Testamente"

Kurt Christiansen: "Den seksuelle polforvandling"

Hermann Rudolph: MEDITATION

Download

Download

Download

https://www.martinus-webcenter.dk/andre-boger.html 1/1
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MARTINUS’
ERINDRINGER

Zinglersen’s Forlag
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MARTINUS’ ERINDRINGER 

Manuskript: Sam Zinglersen 

Efterskrift: Tage Buch 

Omslagsbillede: Martinus som 40-årig 

Copyright © 1987, Martinus Institut 

Sats-Montage: Mikronik Offset, Spjald 

Tryk: K. Larsen & Søn, Glostrup 

ISBN 878511-8575

Udkommer i 1990:
MARTINUS 
som vi husker ham.
En lang række af Martinus’ venner 
gennem en menneskealder 
fortæller om deres indtryk af 
og oplevelser med Martinus.
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FESTSKRIFT TIL MARTINUS
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En lille kreds af Martinus venner har dækket ud
gifterne ved udgivelse af nærværende festskrift. For 
denne venlighed vil vi gerne bringe vor hjerteligste 
tak.

Juli 1960.
Festskriftets forfattere.
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Forklaring til symbol over det levende væsens grundanalyse.
Ifølge »Livets Bog« (mit hovedværk om livet) udgør verdensaltet tre store 

grundprincipper, der tilsammen danner den udelelige enhed, vi udtrykker 
som et levende vcesen. Verdensaltet består af et ocean af skabelsesprocesser, 
der altid til slut ender i logiske eller hensigtsmæssige resultater. Disse resul
tater kender vi som de skabte ting. Da disse skabte ting, såsom: kloder, sole 
og mælkeveje eller foreteelserne på vor egen klode: regn og solskin, dag og 
nat, vinter og sommer o. s. v., samt de levende væseners organismer, der i sig 
selv er selve kulminationen af sande mesterværker som redskaber for deres 
ophavs særlige form for oplevelse af livet, således er resultatet af plan- og 
hensigtsmæssig skabelse, gør de dette skabelsesocean identisk med bevidsthed, 
tanke funktion og villie føring. Hvordan skal en plan- eller hensigtsmæssig 
manifestation eller logisk skabelse ellers kunne finde sted? — Men når der 
forekommer en sådan logik i al naturens skabelse, må der eksistere et tanke- 
og villieførende »jeg« bag denne mentale åbenbaring. Vi kender fra vor egen 
fremtræden, at der i os eksisterer et sådant oplevende, dirigerende og tæn
kende »jeg« bag vor egen åbenbaring af mentalitet, og uden hvilket jeg 
denne åbenbaring ville være en umulighed, hvorfor skulle det tilsvarende 
ikke være tilfældet bag verdensaltets åbenbaring af plan- og hensigtsmæssig
hed eller logisk skabelse? — Ifølge kosmiske analyser i »Livets Bog« er ver
densaltet en organisme, igennem hvilket et levende, tænkende og villieførende 
jeg kan åbenbare sig som et levende væsen på samme måde som vor egen 
organisme er et redskab, ved hvilket vort jeg eller inderste selv kan åbenbare 
sig som et levende væsen. Verdensaltets første og enkleste analyse er disse 
tre grundprincipper, som altså vil være at udtrykke som: »Jeg’et, skabeevnen 
og det skabte. En hvilken som helst ting, der eksisterer i verdensaltet, vil 
uundgåeligt høre ind under et eller andet af de tre principper. Da de nævnte 
principper lige akkurat udgør de tre betingelser, der kræves, for at et »noget« 
kan fremtræde som et levende væsen, udgør verdensaltet i kraft af denne 
dets struktur således et levende væsen. Denne analyse gør igen Guddommens 
eksistens til en levende virkelighed eller kendsgerning og bekræfter det gamle 
ord: »I Ham leve, røres og ere vi«.

Da »noget« ikke kan komme af »intet«, ligeså lidt som »noget« kan blive
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til »intet«, vil dette gigantvæsen således være evigt eksisterende. Det kan 
aldrig have begyndt, ligesom det aldrig nogen sinde kan ophøre. Men noget, 
der er evigt og uendeligt, kan kun have denne eneste og absolutte analyse, at 
det udgør »noget, som er«. Ingen af de tre nævnte grundprincipper kan have 
nogen anden analyse. Siger vi om jeg’et, at det er stort, eller at det er lille, 
det er guddommeligt eller ikke guddommeligt, det er skønt eller uskønt, det 
er ondt eller godt etc., vil disse udtryk kun betegne foreteelser, som er frem
bragt af dette noget. De kan derfor ikke udgøre dette noget selv, eftersom 
dette jo allerede da må have eksisteret, før de nævnte foreteelsers frem
bringelse. Siger vi om skabeevnen, at den er gigantisk, eller at den er lille, 
den er fuldkommen eller ufuldkommen, eller vi udtrykker den ved andre 
sådanne analyser, vil disse være ganske fejlagtige og uden værdi. En skabe- 
evne, der udløser skabelsen af alt, hvad der er stort eller småt, alt hvad der 
er ondt eller godt, alt hvad der er fuldkomment eller ufuldkomment, ja alt 
hvad der overhovedet kan skabes i selve verdensaltet, rummer jo al skabelse 
og er dermed uendelig. Men noget, der er uendeligt, kan ikke udtrykkes ved 
en tids- og rumdimensionel analyse. Denne evige og uendelige skabeevne kan 
ligesom jeg’et kun udtrykes som »noget som er«.

På samme måde bliver alt det skabte også uden analyse, idet det omfat
ter alt, hvad der overhovedet eksisterer, både det store og det små, det onde 
og det gode, det fuldkomne og det ufuldkomne etc. Det rummer således selve 
kulminationen af lys såvel som kulminationen af mørket og er uendeligt og 
evigt af omfang, ligesom de to andre grundprincipper. Det kan derfor umu
ligt have nogen tids- og rumdimensionel analyse. Det kan også kun udtryk
kes som »noget som er«. Denne, disse tre princippers navnløshed, er markeret 
med bogstavet X. Jeg’et udtrykkes således i de kosmiske analyser som »X. 1«, 
skabeevnen som »X. 2« og det skabte som »X. 3«.

På symbolet er jeg’et eller X. 1 udtrykt ved den hvide sekstakkede stjer
nefigur i midten. Skabeevnen eller X. 2 er udtrykt ved det violette yderste 
felt på symbolet. De små runde hvide felter i det samme område udtrykker 
de levende væseners jeg’er i verdensaltet eller i den gigantorganisme, som 
symbolet udtrykker. Imellem det violette felt og det hvide felt i midten 
forekommer der på symbolet et ved seks farvefelter markeret område. Dette 
område udtrykker det skabte eller »X. 3«. Når det fremtræder i seks farver,
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skyldes det, at materien, hvoraf alt det skabte består, både det fysiske og 
psykiske område, manifesterer sig som seks store grundenergier. Disse har 
igen hver især et område, hvor de kulminerer og præger tilværelsen. Den før
ste grundenergi kendes under begrebet »instinktet« og kulminerer i plante
riget (rød farve). Den næste grundenergi udtrykkes som »tyngdeenergien«. 
Den ligger til grund for det dræbende princip og kulminerer i dyreriget 
(orangefarvet). Den tredie energi kendes som »følelsen« og kulminerer i det 
fuldkomne menneskerige, hvilket er det sidste rige på det materielle tilvæ
relsesplan (gul farve). Dernæst kommer de psykiske eller åndelige verdener, 
i hvilken intelligens, intuition og hukommelse som de sidste af de seks grund
energier danner hver sit rige eller tilværelsesplan. Vi kan ikke her komme 
nærmere ind på de forklarende analyser og må derfor henvise til det store 
hovedværk. Vi skal dog her lige nævne, at de her omtalte tre ufjernelige 
principper: X. 1, X. 2 og X. 3 eller jeg’et, skabeevnen og det skabte, hvil
ket igen vil sige: jeg’et, bevidstheden og organismen, udgør grundanalysen i 
verdensaltet ligesåvel som i det levende væsens struktur og afslører derved, 
at verdensaltet i sig selv er et levende, organisk, fysisk og psykisk væsen, i 
hvilket vi altså »leve, røres og ere« på samme måde, som mikrovæsenerne: 
celler, molekyler, blodlegemer etc., etc. leve, røres og ere inde i os eller vor 
organisme. Vi ser således her, hvorledes livet i sig selv gør det guddommelige 
udtryk »mennesket i Guds billede efter hans lignelse« til en evig lysende 
virkelighed.

Ovenstående kortfattede forklaring til symbolet over det levende 
væsens grundanalyse har Martinus selv udarbejdet som led i en 
introduktion til sin åndsvidenskab.
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From Belief to Knowledge

The purpose of The Third Testament 
to raise the great questions about life 
out of the hazy area of belief into 
personal experience and well founded 
knowledge. The basic premise of the 
work is that the mystery of life can be 
explained scientifically.

The Author of The Third
Testament
Martinus lived in the country of the 
great storyteller, Hans Christian 
Andersen who had the ability to make a 
fairy tale out of reality. One might say 
the opposite about Martinus; he made 
the “fairy tale” into reality. He 
transformed the eternal essence of the 
religions, the message of limitless love, 
into spiritual science.

Articles and Brochures
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Martinus and download brochures.
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According to Martinus the purpose of 
the symbols is to "mark the absolute 
fundamentally leading principles and 
laws in the structure and manifestation 
of life”. They "are physical markings or 
indications for the invisible leading 
cosmic principles and laws of the 
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MindBodySpirit festival in 
London this year, 24 - 27 May.

Talk and Dialog
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cosmic symbols of 
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The Road to True Happiness 
Martinus explains the purpose of 
physical incarnation in this lecture, and 
demonstrates how suffering and 
misfortune awakens the interest for 
spiritual science that reveals the laws of 
life and shows the road to true 
happiness.

In this lecture Martinus deals with the 
mystery of death, and explains why it 
gradually will stop being something 
about which people feel anxious or 
terrified.

False Prophets and False Christs 
In this short article Martinus explains 
the mission of Christ and the true 
meaning of the phrase, "the second 
coming of Christ".

Preface to Livets Bog 
In the preface to Livets Bog-("Book of 
Life") Martinus introduces his mission 
and writes about the nature of his work.

darkness in the world 
In the introduction to the symbol books, 
entitled The Eternal World Picture, 
Martinus presents the purpose of his 
work.

The fulfilment of Christ’s prophecies 
Martinus explains that the spiritual 
science that he has given to the world is 
the fulfilment of what the Bible, through 
Christ, promised people.

Martinus’ last lecture held in the 
Falkoner Centre on the 9th August 1980.

Brochures

• The Context of The 
Third Testament (pdf)

• An Introduction to The 
Science of Universal 
Love (pdf)

• Introduction to The 
Cosmic Symbols (pdf)

• Martinus: Preface to 
Uvets Bog-(pdf)

• The Culture of 
Giving (pdf)

• The Third Thestement: 
What it is (pdf)

Arabic Brochure

• Arabic Introduction (pdf)

Books

• Rolf Living: An 
Introduction to The 
Third Testament. The 
Continuation of The 
Bible (pdf)
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Broendbyoester
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Symbols
According to Martinus the purpose of the symbols is to ”mark the absolute 
fundamentally leading principles and laws in the structure and manifestation of life 
or the universe. They constitute visible markings of intangible cosmic analysable 
realms, which in themselves are eternal and therefore exist outside time and space.
... The symbols are physical markings or indications for the invisible leading cosmic 
principles and laws of the universe." The Eternal World Picture I.

By creating these symbols with shapes, colors and lines, Martinus wanted to help the 
student of spiritual science to better understand the spiritual reality and the 
invisible cosmic laws that govern the universe.

The symbol introductions presented here have not been written by Martinus, but are 
based on his explanations in the books: The Eternal World Picture, Vol, I-IV and 
other parts of The Third Testament

Martinus with one of his many symbols: Symbol no. 76. The Cosmic Spiral Cycle 2.

God and son of God are one (Symbol 
No. 11). Introduction

God’s eternal method and technique of 
creation (Symbol No. 13). Introduction

The evolution of cosmic consciousness 
(Symbol No. 4). Introduction

“Go, and sin no more” (Symbol No. 20). 
Introduction

Turning the other cheek (Symbol No.
23). Introduction

“In my Father’s house are many 
mansions” (Symbol No. 7). Introduction

“An eye for an eye and a tooth for a 
tooth” (Symbol No. 19). Introduction

The cosmic journey through eternity 
and infinity (Symbol No. 14). 

Introduction
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The kingdom of the sphinx (Symbol No. The united states of the world, “one 

24). Introduction shepherd and one flock” (Symbol No.
26). Introduction
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Contact Us
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"Bestyrelsen skal vcEre juridisk ansvarl ig " 

Martinus udtalelse i sin takketale i anledning af hans 82-ars fedselsdaq i 1972. 

Ja, sa var det jeg ogsa neevnte fer, hvis jeg skal falde veek, sa ma der jo veere 

en fast struktur til at bevare disse ting, jeg har skabt. Deter  allerede ordnet 

med en selvejende institution. Denne selvejende institution skal have en 

bestyrelse. Det forlanger loven. 

Men sa er jeg nedt til at forlange, at denne bestyrelse juridisk gar med til at 

veere ansvarlig for, at tingene bliver f0rt videre pa den made, det skal. [Min 

fremheevelse] 

Bilag BH
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Rolf Elvings supplerende erklmring 

En uddybende forklaring til Martinus' udtalelse til mig, Rolf Elving, om "at der ikke ma laves om 

pa sa meget som et komma". Som allerede oplyst i tidligere erklrering og forklaring i byretten 

har jeg kendt Martinus pa meget neert hold fra 1970 indtil Martinus' bortgang i 1 9 8 1 .  Blev 

udpeget som radsmedlern af Martinus i 1979, oqsa udpeget som foredragsholder af Martinus for 

Ml 1980, og var senere i tre ar ansvarlig for undervisningen pa Martinus Center. 

I fortalen til hovedveerket Uvets Bog udtaler Martinus felqende i stk. 22 om sig selv og sit veerk: 

[ . . .  ]  at jeg kun kan eksistere som udqerende et levende Bevis for, at der virkelig findes et 

Stadium i den evige Udvikling, hvor man ganske uafhmngig af Beqes' el/er af en af andre 

Vresener tillmrt teoretisk Viden - ved eget absolute Selvsyn - kan komme ti! den h0jeste 

Visdom og Kundskab, kan opnaa midt i en timelig fysisk Ti/stand at veere oph0jet i en 

evig forklaret Tilveerelse. 

Min kommentar: 

Vi ser, at der her er tale om et BEVIS. Martinus udqer i sig selv et LEVENDE BEVIS. Bevis for 

hvad? - At den viden han prresenterer i sit veerk helt og fuldt er hans egen, og ikke en viden 

tilleert gennem studium eller ved teoretisk pavirkning af andre. Betydningen af dette bevis 

forklarer han ogsa i fortalen til allersidst, hvor Martinus skriver: 

"[ . . .  ]  at jeg saaledes i den evige Udvikling umuligt vii kunne udqere en eneste teaael 

mere, end hvad andre ter mig har veeret, og hvad a/le andre veesener efter mig vii blive." 

Hvad er det da for en slags viden, Martinus er i besiddelse af? - Dette er vigtigt at forsta i 

forbindelse med kravet om, at der ikke skal laves om pa sa meget som et komma. I fortalen til 

hovedveerket Livets Bog 1 ,  stk. 21 skriver Martinus som f01ger: 

Den kosmiske llddaab, som jeg havde gennemgaaet, og hvis neermere Analyse jeg ikke 

kan komme ind paa her, havde altsaa efterladt sig den Kendsgerning, at der i mig var 

blevet udlest helt nye Sansevner, Evner der satte mig i Stand til - ikke glimtvis, - men 

derimod i en permanent vaagen Dagsbevidsthedstilstand at skue alle de bag den 

fysiske Verden beerende aandelige Kreetter, usynlige Aarsager, evige Verdenslove, 

Grundenergier og Grundprincipper. Tilvrerelsesmysteriet var saaledes ikke noget 

Mysterium for mig .  Jeg var blevet bevidst i Verdensaltets Liv og indviet i "Dei 

guddommelige Skabeprincip". (Min fremhrevning med fed skrift, R .E . )  

Min kommentar: 

Som det her fremqar, er denne viden ikke kontrollerbar ved selvsyn af and re end individer med 

adgang til n0jagtigt den samme "nye" sansevne, forfatteren her henviser til. Det er saledes 

oplagt, at man i fraveer af denne kosmiske sanseevne meget let kan misforstaa de skrevne 

Rolf Elving - 7. februar 2020 - side 1 
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tekster. Det er i dette lys forfatterens krav om, at ingen eendrinq ma ske uden hans personlige 

kontrol og godkendelse, skal ses. 

Og her er det jo ligemeget, om andre mennesker eventuelt mener, at forfatteren muligvis er 

"tosset", og at denne tale om en ny sanseevne ikke er andet end fantasi og hjernespind. Det 

vigtige er, at forfatteren selv mener, at han har denne nye kosmiske sanseevne, og at det 

skrevne veerk er beregnet pa at bevise, at det oqsa forholder sig sadan. 

Om sin ubeleesthed og hvad dette beviser mht hans pastande om, at det han skriver er 

ferstehandsvlden, beretter Martinus oqsa om i fortalen til Livets Bog. Han skriver i stk. 22: 

[ . . .  ]  Den blotte Tanke at loose i en Bog var nok til at frembringe en fornemmelse i min 

Hjerne, som om den skulde spresnqes. Og i det Tidsrum, fra jeg gennemgik den omtalte 

aandelige Proces, og til jeg fundamentalt havde gennemskuet hele Verdensbilledet og 

manifesteret det i Billedform, var jeg saaledes ikke i Bererinq med nogen som heist Bog 

el/er nogen som heist anden Form for teoretisk Vejledning, ligesom jeg forud for mine 

kosmiske Evners Opvaagnen oqsa ma siges at have vrere en ganske ubeleest Mand, 

idet jeg aid rig har studeret, men kun faaet den almindelige Almueskoleundervisning, som 

for mit Vedkommende, idet at jeg er fedt pa Landet, kun udgjorde to Gange tre timer om 

Ugen om Sommeren og noget mere om Vinteren. 

Endelig . . .  Stk. 22 igen: 

Takket veere denne lykkelige Omstrendighed [nemlig min ubeleesthed] vii hele min 

kosmiske Manifestation nu komme til at foreligge for Verden i sin fuldstrendig originate 

Renkultur [ . . .  ]  

Min kommentar: 

Den kosmiske oplevelsestilstand, Martinus er i besiddelse af, og som startede med en andeliq 

proces, som han valgte at benesvne "den store fedsel", udqer et stadium i den evige udvikling, 

som vii blive en realitet for ethvert individ, nar dette i sin evige udvikling passerer det for neevnte 

oplevelse nedvendiqe udviklingstilstand. 

Og Martinus konkluderer derfor anqaende den viden, han nu er ved at abenbare, at han - som 

ovenfor neevnt - derfor ikke udqer 

"en eneste tedde! mere, end hvad andre ter mig har veeret, og hvad a/le andre veesener 

efter mig vii blive." 

Dette sidste er vigtigt: "hvad alle andre veesener efter mig vii blive", da dette er selve grunden til, 

at veerket er skrevet. Det er en hjrelp pa vejen til den enkelte leesers personlige oplevelse af 

"den store fedsel" og dermed til oplevelse gennem se/vsyn af n0jagtigt de samme evige fakta, 

som er beskrevet i veerket, Det Tredie Testamente. 
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Der var selvsagt ikke brug for den vejledning, han nu er begyndt at abenbare, hvis ikke andre 

mennesker pa et tidspunkt ville fa den samme oplevelse, fa den samme bevidsthed som den, 

hans veerk vidner om. Men for at Martinus skulle kunne veere et levende BEVIS for dette trin i 

udviklingen, var det ham magtpaliggende at understrege, at alt det, han skriver, er selvoplevet 

viden. Ferstehandsviden. 

Det Martinus fremheever ovenfor i stk. 22 om at he/e min kosmiske Manifestation nu [vl1] komme 

ti/ at foreligge for Verden i sin fuldstoondig originale Renkultur ma ses i sammenhreng med hans 

0vrige udtalelser om bevarelsen af hans tekster ueendret, Og der findes mange. Fx: "de ma 

gerne seat jeg er uuddannet". Ja, det skriver han jo selv i fortalen. Det bekreefter, at Martinus 

ikke har leest sig til sin viden. Det at Martinus ikke har leest sig til sin viden, ser Martinus selv 

som en fordel (en "lykkelig Omstrendighed"), ja, ligefrem et BEVIS, mens dette af andre som 

regel ses som en ulempe. "lngen rendring uden min kontrol", gentager han ogsa selv mange 

gange. Ogden kontrol fra hans side er jo ikke lrengere mulig. Og konsekvensen bliver derfor 

uundgaelig: den totale standsning af yderligere rend ringer. Og det svarer ogsa 100% til 

formuleringen i den oprindelige formatsparaqraf 3 (Mi's love). 

Nar det, som det siges af forfatteren, skal veere sadan, at han skal udqere et "LEVENDE 

BEVIS" for et bestemt stadium i den evige udviklingsproces, hvor man gennem selvsyn oplever 

livsmysteriets lesnlnq, oplever sig som "eet med Gud", saledes som Martinus ogsa beskriver det 

i Livets Bog, sa er det selvsagt af sterste betydning, at der for eftertiden ikke kan sas tvivl om, at 

ikke andre end han selv har skrevet det hele, ned til mindste komma. Det er denne beskyttelse 

af veerket, Martinus ville sikre sig, og som er formuleret i formalsparaqraf 3, M i's love af 1982. 

Og i valget mellem to muligheder, at han eventuelt selv har lavet en fejl, og at andre end han 

selv begynder at eendre i teksterne, valgte Martinus, at ogsa eventuelle fejl skulle tilregnes ham 

selv. Disse eventuelle fejl skal derfor bevares, nar han ikke mere kan kontrollere selv. Butikken 

er lukket. 

For fuldstrendighedens skyld medtages et citat fra noget af det allersidste, Martinus naede at 

forfatte, nemlig nogle manuskripter, som posthumt er udgivet af Martinus lnstitut under 

betegnelsen "Den lntellektualiserede Kristendom". Som det ses, bekreefter dette meget sene 

citat fuldstrendig, hvad Martinus skrev som noget af det allerf0rste: 

4. [ . . .  ]  Og hvad beted det gyldne lys? - Det havde abnet en "kosmisk bevidsthed" i mig 

og den hermed forbundne autoritet, der skulle til, for at jeg kunne opfylde den 

guddommelige mission, som kristusvisionen indgav mig bevidstheden om og 

stadfeestede, at jeg var kaldet eller indviet til at skulle udfere. 

5. Disse mine her beskrevne kosmiske visioner ville aldrig veere blevet beskrevet, hvis 

de ikke havde veeret en guddommelig proces, der abnede i min mentalitet eller psyke en 

ny sansestruktur, der gav mig permanent kosmisk dagsbevidsthed. Hertil kommer tillige 

dette, at jeg pa en psykisk made blev gjort begribelig, at jeg absolut matte afholde mig 
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fra enhver leesnlnq eller ethvert studium af rellqiese eller filosofiske beqer, ligesom jeg 

hurtigt skulle opdage, at en sadan leesninq eller et sadant studium var totalt overflediqt, 

da livet selv abnede sine mysterlelesnlnqer som ferstehands selvoplevet viden for mig 

igennem mit nye sanseseet, Og jeg ma her bemeerke, at den tidligere omtalte lante bog 

matte jeg saledes levere uleest tilbage. 

Og det er igennem denne min over for alle grengse autoritative, religi0se forestillinger, 

filosofier og materiel videnskab isolerede mentale tilstand, at Gud ved sin hellige and 

gav mig viden, kraft, mod og kosmisk sanseevne til at videref0re Jesu guddommelige 

forkyndelse, klarlagt som alkrerlighedens videnskab, et livets "Tredje T estamente" for en 

begyndende andeligt hungrende, intellektuel menneskehed. Ved denne keerllqhedens 

videnskab vii menneskeheden finde frem til breendpunktet i kristusmissionen og se Jesu 

forkyndelse befriet fra al uvidenhedens, overtroens, naivitetens og intolerancens 

tusindariqe falske fortolkninger og merkelseqninq. 

Ovenstaende citater skal tjene til yderligere at forklare baggrunden for, hvorfor det var sa 

magtpaliggende for Martinus, at hans veerk blev bevaret 100% sadan, som han havde efterladt 

det. Samt at yderligere give en baggrund til den meget steerke og med fuld kraft frernterte 

mening han udtalte direkte til mig, mellem fire ejne; "at der ikke ma eendres pa sa meget som et 

komma". 

Formalsparaqraffen M i 's love 1982, personligt godkendte af Martinus lyder som f01ger: 

Bevare Martinus samlede vesrk ueendret, som det foreligger fra hans side, 

Oplyse om disse veerker, og 

Gere disse veerker tilgrengelige for interesserede i betryggende form, herunder ved 

publicering, overseettelse og undervisning i betryggende form. 

Min kommentar: 

Hvordan bliver Martinus samlede veerk publiceret i "betryggende" form? - Svaret her ma veere, 

at veerket er publiceret i "betryggende form" - set fra forfatterens perspektiv - nar veerket 

foreligger ueendret, sadan som han selv alene har skrevet det. Ned til mindste komma. Uden 

nogen som heist iblanding af "medhjeelpere", og hvor absolut intet er tilf0jet uden forfatterens 

kontrol og godkendelse. Daer veerket bevaret i "original renkultur". 

Det er betegnende, at Martinus forventede, at den ferste genudgivelse pa et privat forlag 

(Borgen) skulle veere en fotografisk gengivelse. 

Radsrnede 29. januar 1980: 

Det er jo let - det skal bare fotograferes af. 

Radsmede 18 .  november 1980: 

Rolf Elving - 7. februar 2020 - side 4 
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Man kunne forsta det, hvis bogen skulle laves lige fra begyndelsen. Men bogen er jo 

frerdig pa alle leder og kanter, sa de bare kan fotografere af. 

Det vii sige at veerket er publiceret "betryggende", nar disse betingelser opfyldes. Nar det 

grelder overseettelse og undervisning ma der nedvendlqvls finde en tilpasning sted. Her kreeves 

der saledes aktiv medvirken af siddende rad og andre. 

Til sidst. Pa et radsmede 6. marts 1979, altsa helt imod slutningen af forfatterens liv, siger han 

felqende: 

"Kernen i deter Livets Bog eller Det Tredie Testamente. Det der star i det, deter den 

nye bibel. Det er den nye verdenskultur. Det er den hellige and." 

/Rolf Elving - 7. februar 2020 

Rolf Elving - 7. februar 2020 - side 5 
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R E U M E R T  

SENDT PR. ALM. POST OG ANBEFALET BREV 

Stiftelsen Tredje Testamentet 

c/o Lars Smedlund 

Karl Johansgatan 76 lgh 1403 

S-41455 Goteborq 

Sweden 

ADVOKATFIRMA 

WWW.KROMANNREUMERT.COM 
Som advokat for Fonden Martin us Andsvidenskabelige lnstitut (tidl. Martin us ldealfond) retter cvR-NR. DK 62 60 67 1 1  
jeg henvendelse, da min klient er blevet opmaarksom pa, at en raakke hjemmesider registre- 

KR'ENKELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER -WWW.DET-TREDIE-TESTAMENTE.DK OG 

WWW. TREDJETESTAMENTET.SE 

ret af jer overtraader min klients ophavsret. 

Kebenhavns Byret har ved domme af 1 1 .  december 2014 og 19 .  juli 2019 afgjort, at 

www.martinus-webcenter.dk v/Seren lngemann Larsen, Fonden Det Tredie Testamente/The 

Third Testament Foundation, Andsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen, Kosmologisk In 

formation, Kosmologisk Information v/Ruth Olsen og Livets skole i Andsvidenskab v/Jan 

Langekaar kraanker min klients ophavsrettigheder til Martinus vaark Det Tredje Testamente. 

Jeg vedlaagger til dokumentation herfor uddrag af dam af 1 1 .  december 2014, hvor det frem 

gar, at bl.a. www.martinus-webcenter.dk v/Seren lngemann Larsen uberettiget udnytter og 

tilgaangeligg0r min klients ophavsretligt beskyttede vaarker til offentligheden, og at byretten 

har fastslaet, at denne anvendelse og offentliqqerelse skal cohere. 

Stiftelsen Det Tredje Testamente er ejer af domaanenavnene www.det-tredie-testamente.dk 

og www.tredjetestamentet.se. Siderne kraanker flere steder min klients ophavsret ved bl.a. at 

henvise til www.martinus-webcenter.dk, der direkte offentllqqere min klients ophavsbeskyt 

tede vaarker og materiale. Kraankelserne er bl.a. f01gende: 

1 .  Under menuen "Forfatteren" -> "Martinus Foredrag": Her tilgaangeligg0res lydfiler 

med Martinus' foredrag 

2. Under menuen "Litteraturen" -> "De Kosmiske symboler"/"De kosmiska syrnbo 

lerna": Her tilgaangeligg0res Martinus' symboler 

3. Under menuen "lnfomateriale"/"lnformaterial" -> "lntroduktionsbog"/"lntroduktions 

bok": Her tilgaangeligg0res en pdf-fil til download med Martinus' symboler 

4. Under menuen "lnfomateriale"/"lnformaterial" -> "De kosmiske Symboler"f'Symbol 

katalog": Her tilgaangeligg0res to brochurer/PDF'er med Martinus' symboler. 

5. Under menuen "lnfomateriale"/"lnformaterial" -> "Et vindue Iii evigheden"/ "Ett ton 

ste mot evigheten": Her tilgaangelig0res en brochure med Martinus ' symboler. 

6. Menuen "Lees vaarket" er et direkte link Iii hhv. www.martinus-webcenter.dk 

7. Menuen "Udstil linger''/"Lokala aktiviteter" er et direkte link til http://lokalt.det-tredie 

testamente.dk/index.php I http://lokalt.tredjetestamentet.se/ som er Fonden Det 

ADVOKATFULDMJEGTIG 

LISBETH SKYTTE 

K0BENHAVN 

TLF.: +45 38 77 45 23 

MOB.: +45 61 63 54 03 

LBS@KROMANNREUMERT.COM 

ANSVARLIG PARTNER 

MARTIN DAHL PEDERSEN 

22. OKTOBER 2019 

SAGSNR. 1006597 LBS/LBS 

DOK. NR. 56221917-1 

K0BENHAVN 

SUNDKROGSGADE 5 

DK-2100 K0BENHAVN 0 

AARHUS 

RADHUSPLADSEN 3 

DK-8000 AARHUS C 

LONDON 

65 ST. PAUL'S CHURCHYARD 

LONDON EC4M BAB SIDE 1 

Bilag BJ
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Tredie Testamentes hjemmesider, hvor der bl.a. reklameres med Jan l.anqekesrs aktiviteter, men oqsa findes 

direkte link til www.martinus-webcenter.dk 

Jeg skal derfor anmode om, at Stiftelsen Tredje Testamente straks opherer med at anvende, tilga:ingeligg0re, linke Iii 

og/eller distribuere ulovlige kopier af Martinus' veerker og andet materiale. Jeg irnedeser senest den 31 .  oktober 2019 din 

bekreeftelse pa, at dette er sket, og at Stiftelsen fremover afstar fra at anvende og/eller udnytte materiale mv., der er be 

skyttet af min klients rettigheder uden forudqaende tilladelse fra Martinus lnstitut. 

Med venlig hilsen 

Kromann Reumert 

Martin Dahl Pedersen 

Partner 

SIDE 2 
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11/21/2019 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/O/?ui=2&ik=a03ab39b45&attid=0.1 &permmsgid=msg-f: 16507 416502 . . .  

Till Rader 

Till: 

Amne: 
vaerk, i Goteborg 

info@martinus.dk 

Stiftelsen Tredje testamentets brug av Martinus 

Martinus Institut 

Mariendalsvej 94-96 

DK Fredriksberg 2000 

Goteborg 3 1  oktober 2019 

Angaende brev fra jeres advokat af den 22 oktober 2019. 

Vi der ansvarer for Stiftelsen Tredje testamentet i Goteborg onsker meget, at vi modes og 
taler sammen 

om en ordning der er tilfredstillende for begge parter, angaende bruget af Martinus veerk. 

Vi har i over 20 ar informeret om veerket, og det ser ud til at vi nu bliver forhindret i at 
fortseette. 

Vi haber at vi sammen kan finde en frelles Iosning med baggrund i Det Tredie Testamente. 
Det er vel vrerd at tale videre om. 

Vi kan komme til Mi eller ogsa er i velkommne til Goteborg. 

Vi lover at passe godt pa jer! 

Hvad siger i til det? 

Med venlig hilsen 

Stiftelsen Tredje testamentet 

Pa Stiftelsens vejne 

hllps://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/O/?ui=2&ik=a03ab39b45&attid=0.1 &permmsgid=msg-f: 16507 41650250437041 &th=... 1 /2 
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11/21/2019 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachmenUu/O/?ui=2&ik=a03ab39b45&atlid=0.1 &permmsgid=msg-f: 16507 416502 . . .  

Eva-Marie Wallgren 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/O/?ui=2&ik=a03ab39b45&attid=0.1 &permmsgid=msg-f: 16507 41650250437041 &th=... 212 
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R E U M E R T  

E-MAIL 

Stiftelsen Tredje Testamentet 
Karl Johansgatan 76 lgh 1403 
S-41455 Goteborg 
Sweden 

Att.: Eva-Marie Wallgren 

KRJENKELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER • WWW.DET-TREDIE-TESTAMENTE.DK OG 

WWW.TREDJETESTAMENTET.SE 

Kesre Eva-Marie Wallgren, 

Jeg har modtaget dit svar pa vegne af Stiftelsen Det Tredie Testamentet pa min henven 
delse af 31 .  oktober 2019 via min klient. Jeg skal for en god ordens skyld bede jer svare mig 
dlrekte fremover. 

Som respons pa jeres svar sa ensker min klient pa ingen made at forhindre Stiftelsen Det 
Tredie Testamente [herefter benaavnt 'I' og 'jer'J I at informere om Martinus vaarker. Det vii 
min klient derimod gerne statte jer i dog under nedenstaende forudscatninger. 

1 .  I  krrenker min klients ophavsret. I skal derfor f0rst og fremmest anerkende at have 
offentliggjort dele af Martinus vesrker uden tilladelse fra min klient og derved have 
kraanket min klients ophavsret. I skal desuden offentligg0re en hensigtserklooring 
om ikke at kramke min klients ophavsret fremover. Det skal I som minimum g0re pa 
Jeres hjemmeslde, hvor kraankelserne er foregaet. 

2. 0nsker I at publicere mere fra Martinus' vesrker end citatretten tillader, skal der altid 
indhentes en skriftlig tilladelse fra min klient. Det goolder, hvis I vii publicere sterre 
tekstafsnit, foredrag elle'r symboler, uanset om dette sker pa en hjemmeside, i en 
bog, I en folder, i en artikel, pa de sociale medier eller i nogen anden sammen 
ha,mg. I alle tilfrelde skal I desuden angive en tydelig kildehenvisning. Ved symboler 
og loongere citater skal I tillige angive, at min klient har ophavsretten: © Martinus 
lnstitut 1981. Endeligt ensker min klient, at I ved hver offentligg0relse af min klients 
ophavsretligt beskyttede materiale anf0rer, at det sker med min klients tilladelse. 

3. En rrekke udnyttelser af min klients ophavsretsligt beskyttede materiale kreever, at I 
betaler et gebyr for udnyttelsen. Pris og afregning kan I aftale neermere med min 
klient. 

4. Saarligt i forhold til brug af Martinus' symbol 41 ('stjernesymbolet'): Dette symbol er 
varemoorkebeskyttet og ma ikke anvendes af andre end min klient. I skal altsa hell 
ophere med at offentligg0re dette symbol. 

ADVOKATFIRMA 

WWW.KROMANNREUMERT.COM 

CVR-NR, DK 62 60 67 11 

ADVOKATFULDMJEGTIG 

LISBETH SKYTTE 

K0BENHAVN 

TLF : +45 38 77 45 23 

MOB.: +45 61 63 54 03 

LBS@KROMANNREUMERT COM 

ANSVARLIG PARTNER 

MARTIN DAHL PEDERSEN 

4. NOVEMBER 2019 

SAGSNR, 1006597 LBS/MOP 

DOK NR. 56584042·1 

K"BENHAVN 

SUNDKROGSGADE 5 

DK-2100 K0BENHAVN 0 

AARHUS 

RADHUSPLADSEN 3 

DK·BOOO AARHUS C 

LONDON 

66 ST. PAUL'S CHURCHYARD 

LONDON EC4M BAB SIDE 1 
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R E U M E R T  

5. Scerligt i forhold til brug af symboler og lydforedrag pa hjemmesider: Dette kan min klient i udgangspunktet lkke 
acceptere. I kan I stedet linke til symboler og lydforedrag pa min klients hjemmeside. 

6. Srerligt i forhold til salg af piratkopier af veerkerne: Dette kan min klient ikke acceptere. Ethvert salg af ulovlige 
kopier ma ophere. 

7. Srerligt I forhold til eget tryk af symboler. Dette kan min klient i udgangspunktet ikke acceptere. Der kan kebes 
symboler af min klient med henblik pa videresalg. Man kan ligeledes fa b0ger i kommission fra min klient. 

8. Srerligt i forhold til links til hjemmesider, der er ejet af personer eller virksomheder, som min klient har sags0gt 
for krcenkelser af sin ophavsret. Min klient kan ikke acceptere sadanne links, og samtlige disse skal fjernes fra 
jeres hjemmesider. 

9. Et af jeres bestyrelsesmedlemmer, Rolf Elving, samarbejder med de sags0gte i den ophavsretssag, min klient 
har anlagt. Det 90r han blandt andet ved at undervise i regi af Livets Skole v. Jan Langekcer/Fonden Det Tredie 
Testamente og ved at skrive artikler til tidsskriftet Den Ny Verdensimpuls. Jeg henviser til byrettens deldom 1 1 .  

december 2014, som jeg tidligere har fremsendt. Af dommen fremgar det, at Jan Langekcer/Fonden Det Tredie 
Testamente er sags0gt. Udover at samarbejde med de sags0gte udtaler Rolf Elving sig lebende nedqerende 
om min klient pa de sociale medier og i abne breve. Disse aktiviteter ser min klient som uforenelige med et 
samarbejde mellem jer og min klient. Skal et samarbejde kunne komme pa tale, ma Rolf Elving derfor enten 
udtreede af jeres bestyrelse, eller ogsa ma han ophere med ovennrevnte aktiviteter samt offentligt dementere 
sine pastande mod min klient. 

Safremt I kan imadekornrne disse vores samarbejdsforudsretninger, tager min klient gerne et made med jer pa Martinus 
lnstitut,'Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg i den naermeste fremtid. Pa rnedet vii jeg ogsa deltage som min klients 
advokat. 

0nsker I ikke at ophere med at distribuere ulovlige kopier af Martinus' vaerker og i 0vrigt afsta fra fremover at distribuere 

materiale, der er beskyttet af min klients rettigheder uden forudgaende tilladelse fra min klient, opretholder min klient sit 

forbehold om at handhesve sine rettigheder ved domstolene. 

Martin Dahl Pedersen 

Partner 

SIDE 2 
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Till radet for 

Martinus lnstitut 

Mariendalsvej 94-96 

DK fredriksberg 2000 

Herrljunga 1 8  november 

Vedrnrende brev fra jeres advokat af den 4 november 2019.  

Vi har gennem jeres advokat modtaget vedhreftede. 

Som i udrneerked ved har vi gennem mindst 20 ar brugt Marti nus symboler og tekster i 

forbindelse med information om Det Tredie Testamente. Vi agter at fortseette med dette. 

Vi ser at jeres advokat stiller betingelser forud for et eventuelt rnede med jer. Sadanne 

betingelser forud for et rnede kan vi ikke acceptere. Men vi vii dog meget gerne tale med jer 

for at finde frem til former for samarbejde i Martinus and som er til gavn for alle. 

Bedste hilsener 

Stiftelsen Det Tredje Testamentet 

Pa Stiftelsens vejne 

Lars Lundell 

Postadress: 

Hudenevaqen 6 

524 32 Herrljunga 

Sverige 

Mobil :  +46 707 61 31 98 

Epost: larz.lundell@gmail .com 
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R E U M E R T  

BY E-MAIL 

Stiftelsen Tredje Testamentet 

Hudenevaqen 6 

524 32 Herrljunga 

Sverige 

KRJENKELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER-WWW.DET-TREDIE-TESTAMENTE.DK OG 

WWW.TREDJETESTAMENTET.SE 

Keere Lars Lundell, 

Jeg henviser til dit brev af 18. november 2019 pa vegne Stlftelsen Tredje Testamentet til min 

klient Martinus lnstitut. Jeg anmodede jer i mit brev af 4. november 2019 om at skrive til mig i 

stedet for direkte til Martinus lnstitut, hvilken anmodning jeg herved skal genfremsrette. 

Som tidligere bemrerket deltager min klient og jeg gerne i et made med jer. Som bekendt er 

Martin us lnstitut imidlertid indehaver af den fulde ophavsret til Martinus' veerker. En anerken 

delse heraf og af de konsekvenser, dette medterer, udg0r det grundlag, en dialog derfor 

nedvendiqvls ma tage sit afsret i. En insisteren i strid hermed pa, at Stiftelsen blot vii fort 

seette med sine ophavsretskrrenkelser er ikke et oplreg til en positiv dialog og et frugtbart 
samarbejde. 

Jeg ma derfor - udover at henvise til de tidligere fremsatte krav - desvesrre fortsat pa min kli 
ents vegne opretholde forbeholdet om at handhawe rettighederne ved domstolene. 

Partner 

AOVOKATFIRMA 

WWW.KROMANNREUMERT.COM 

CVR-NR. DK 62 60 67 1 1  

PARTNER 

MARTIN DAHL PEDERSEN 

K0BENHAVN 

TLF : +45 38 77 43 88 

MOB: +45 24 86 00 17 

MOP@KROMANNREUMERT COM 

3, DECEMBER 2019 

SAGSNR. 1006597 MOP/MOP 

DOK NR. 56857 441 :0 

K0BENHAVN 

SUNOKROGSGAOE 5 

DK-2100 K0BENHAVN 0 

AARHUS 

RADHUSPLADSEN 3 

OK-8000 AARHUS C 

LONDON 

65 ST PAUL'S CHURCHYARD 

LONDON EC4M BAB SIDE 1 
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From: jan schultz <jansch 111z52@gmail.com> 
Sent: 7. juli 2019 15:32 
To: Martin Dahl Pedersen <MDP@kromannreumert.com> 
Subject: Bornholm udstillingen 

Koore Martin Dahl Pedersen, 

Tak for din mail dateret 24. ]uni 2019. 

Jeg torstar ikke, pa hvilken made Jeg g0r noget ulovligt. 

Som jeg torstar Martinus lnstituts rolte, ska! insliluttet veere et service organ Iii dem, som ensker at voore med Iii al udbrede kendskabet Iii Del Tredie Testarnente. Del er den opgave, 
Marti nus har g· ret sit inslitut. lns!ituttets opgave er ikke at spesnde l>en for dem, sorn g�r dette arbejde. 

Jeg ser ikke, at jeg pa nogen made modarbejder eller skader Martim1s lnstitut og dels pengeinteresser. Jeg tjener ingen penge pa min oplysningsvirksomhed, som jeg kun har udgiller 
af. Jeg kan kun se, at jeg gavner instituttets kursusvirksomhedsforretning, som jeg jo med min ,gratis oplysningsvirksomhed skaffer kunder Iii. 

Med venlig hilsen 

Jan Schultz 

PS: I forbindelse med udslillingen og inden udstillingen navde jeg denne korrespondance med Ml og fik deres g9dkendelse Iii udslillingen: 

Krere Martlnus Rad. 

Jeg har taet lovning pa, at jeg ma lave en biblioteksudstilling pa R0nne Bibliotek i april maned. Om Martin us. Denor vii jeg meget geme have lov ti! 

at fa godkendelse fra Jer, til at matte vise de rerste 44 symboler. 

Med venlig hilsen 

- Og sa skover racer 

�re Jan Schultz 

Tak for din mail af 5. februar. 

Du ma geme vise Martinus' symboler pa din udstilling pa Renne Bibliotek i april, bare du respekterer Martinus lnstituts ophavsret og overholder de retningslinjer, der star 
pa lnstituttets hjemmeside under "Brug af citater og symboler": 

Hvis du har mulighed for at 90re opmesrksorn pa, at du har faet tilladelse af Martin us lnstitut Iii at vise symbolerne, vii det veere meget fint. 

Her er en anden mail fra den 24. maj - jeg skrev 

Hej "rad" 

Jeg vii gerne have tilladelse til at vise Martinus syrnooter til foredrag, studiegruppe, udstillinger og nu senetterarskursus pa Bornhotm i uge 42 Oeg 

nar et opslag pa Jeres tacebooksloe) - aitsa en permanent tmaoetse. 

Hilsen Jan Schultz 

Keere Jan Schultz 

Tak for din mall ar d. 24. ma]. 

Da roven tillader det, behavercu lkke vores tilladelse tll at vise Martinus• symboler til foredrag, studiegrupper og i torblndelse med 0vrige 

.undervisnlng, sa lrenge du overnoioer Martinus lnstituts retningslinjer ang. copyright og sa lrenge det ikke sker I erhvervsejemed. 

Venlig hilsen 
Radel for Martin us lnstitut 

Vi ensker dig god fornejelse med udstillingen og herer gerne bagefter, hvordan den blev modtaget af publikum. 
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' ,  

K R O M A N N  

R E U M E R T  

Fonden Martinus Andsvidenskabelige lnstitut 

Mariendalsvej 94-96 

2000 Frederiksberg 

NOTAT OM OPHAVSRETSSAG - RISICI VED MANGLENDE RETLIG REAKTION 

I det folgende redegores i korthed for risiciene ved, at Martinus Institut ikke i 2013 havde ind 

ledt det civile sogsmal mod "Firkloveret" for deres omfattende krenkelser af Ml's ophavsret 

til Martinus' verker. 

S~fremt MI p~ trods af sin viden om Firkloverets omfattende ophavsretskrenkelser havde 

valgt at se igennem fingre med, at Firkloveret p~ trods af opfordringer hertil ikke ville ophore 

med krankelserne og heller ikke var villige til at indg~ forlig p~ vilk~r, der var acceptable for 

Ml i forhold til entydigt at fasholde de fulde rettigheder til Martinus' verker, ville det efter min 

vurdering have indebret falgende risici: 

For det forste ville der have veret risiko for, at Ml efter en periode ville have fortabt sin ret 

over for Firkloveret til at f~ nedlagt forbud mod Firkloverets fortsatte krankelser af Ml's op 

havsret til varkerne. Der er i dansk retspraksis eksempler p~, en rettighedshaver, der er be 

kendt med krenkelser efter en periode p 5-6 ~r mister retten til at f~ nedlagt forbud mod 

krenkelserne. Begrundelsen er, at en sdan udvist passivitet fra rettighedshaverens side 

kan tages som udtryk for en accept af krankelserne, og at krenkerne derved kan have f~et 

en berettiget forventning om at kunne fortsrette krrenkelserne. Deter i  forhold til forbudsret 

ten vigtigt at vere opmerksom p~ bestemmelsen i $  4, stk. 3, i Ml's love, der henviser til ga 

vebrevet af 18. juni 1980, 0g som understreger, at Ml er "eneindehaver af den fuldstendige 

ophavsret og copyright til Martinus samlede verker". 

For det andet ville der have veret risiko for, at Ml efter en periode ville have fortabt sin ret til 

at kreve erstatning og andre sanktioner for krankelserne. I forhold til Ml's krav p~ kompen 

sation for manglende indtjening som falge af udgivelsen og tilgengeliggarelsen af kran 

kende kopier af varkerne er det vesentligt at vare opmerksom p~ bestemmelsen i $ 4, stk. 

4 , i  Ml's love, der b l . a .  fastsetter, at "De nadvendige midler til institutionens virksomhed til 

vejebringes ved egen indtjening". Denne egen indtjening best~r b l . a .  i  Mi 's udgivelse og salg 

af eksemplarer af verkerne. 

For det tredje ville der i forhold til tredjemand vere en praktisk risiko for, at disse forveks/ede 

de ulovlige kopier med de autoriserede eksemplarer solgt af Ml. Dette ville risikere at s~ tvivl 

om autenticiteten af de autoriserede eksemplarer og i ovrigt ogs~ udvande verdien af de 
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autoriserede eksemplarer. Forvekslingsrisikoen ville forsterkes i forhold til udenlandske tred 

jemand, herunder internationale sogetjenester m.v. ,  og ikke i mindre grad i forhold til internati 

onale bogportaler som for eksempel Amazon, hvor det krreves, at Ml dokumenterer, at Ml be 

sidder rettighederne til det autentiske verk. I forhold til autenticiteten af verkerne er det ve 

sentligt at vere opmarksom p~ bestemmelsen i $  3, stk. 1 ,  i  Ml's love, hvorefter Ml er forplig 

tet til at "Bevare Martinus samlede vrerker urendret, som de foreligger fra hans side." 

For det fjerde ville der endvidere i forhold til tredjemend med kendskab til Firkloverets kren 

kelser og Ml's manglende retlige reaktion over for Firkloverets handlinger kunne have veeret 

en risiko for en passivitetsindsigelse fra disse, idet de ville have kunnet f~ den berettigede for 

ventning, at Ml accepterede andre tilsvarende krenkelser af Martinus' vrerker som foretaget 

af Firkloveret. Det kan under alle omstendigheder ikke afvises, at en domstol i realiteten 

matte se med mildere ojne p~ tredjemands krenkelser af Martinus' varker, s~fremt MI ikke 

havde skredet til handling ved indledning af retssag over for Firkloverets krenkelser. 

Kobenhavn den 26. oktober 2018 

Kromann Reumert 

Martin Dahl Pedersen 
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Martinus Institut 
Mariendalsvej 94-96 
2000 Frederiksberg 

Att. :  Wi l lem Kuijper 

Notat om ophavsretlig beskyttelse af tekster udarbejdet af Stif 

telsen Tredje Testamentet, Sverige 

Jeg har gennemg~et det fremlagte materiale, herunder brev til  Stiftelsen 
Tredje Testamente, samt folder Mart inus Institut, Retningsl injer for op 
havsret og copyright i forbindelse med Martinus' verker Det Tredje Te 
stamente, og folder Mart inus Institut, Information om udgivelser, oplys 
n ing og copyright i forbindelse med Martinus' vcerker. 

Der findes en reekke retlige mul igheder,  som jeg ganske kort vi i  skitsere 
for Dem i form af krav om erstatning, krav om vederlag, krav om de 
struktion samt fogedforbud. 

For det forste er det min  vurder ing,  at der kan rejes et erstatningskrav 
efter ophavsretsloven § 83.  Efter denne bestemmelse kan der krceves 
betal ing for dels tabt fortjeneste og dels et r imel igt vederlag for udnyt 
telse af rettighederne. 

S~fremt Martinus Institut onsker at gore krav p~ betal ing for tab, skal 
dette sandsynl iggores. Det kan f.eks. dokumenteres ved at bevise, hvad 
der er tjent de sidste par ~r ved udnyttelse af rettighederne og sam 
menholde med Stiftelsen Tredje Testamentes op lag af u lovl igt materiale. 

Videre kan der efter ophavsretsloven § 83 krceves et "r imel igt vederlag" 
for den u lov l ige udnyttelse af rettighederne. Det v i l le  vcere det veder 
lag,  som Mart inus Institut v i l le  have krav p~, s~fremt rettighederne blev 

udnyttet efter en aftale mel lem parterne. 

Ende l ig kan der efter ophavsretsloven § 84 kreeves destruktion af mate 

ria le ,  som er en u lov l ig  udnyttelse af ophavsretl igt beskyttet vcerker. 

VI KEMPER FOR GULD TIL DANMARK 

Ret&Rad er hovesposor for Team Da mmar 

Ret&R~d Glostrup 
Advokater 

Baneg~rdsvej 1 
2600 Glostrup 

Telefon 70 26 70 30 
Telefax 70 20 43 61 

CVR-nr. 84140015 
Bank: Nordea Bank 
Kontonr. 2217-6446 517 609 

glostrup@ret-raad.dk 
www.ret-raad.dk 

Juridisk assistent 
Pia C. Eriksen 
Dir. tlf. 46 30 46 84 
Mail pce@ret-raad.dk 

J.nr. 66-015327-STP-PCE 

Dato: 16. oktober 2008 

Ret&Rad 
A D V O K A T E R  

Bilag BN
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Martinus Institut kan krceve, at Stiftelsen Tredje Testamentet, Sverige, 
omg~ende indsti l ler den u lovl ige aktivitet med gengivelse af Martinus 
Instituttets ophavsretl igt beskyttet veerker samt t i lbagekalder a l le  bro 
churer. 

Sker dette ikke, kan Mart inus Institut anmode om,  at der bl iver nedlagt 
fogedforbud.  

Her vi l  givet bl ive krevet sikkerhedssti l le lse fra Jer, s~fremt fogedforbu 
det viser sig at vcere nedlagt med urette. 

En retssag ang~ende krav om betal ing af vederlag vi l  veere en langstrakt 
affeere over mindst 2 ~r. Derfor rummer retsplejeloven & 642 mul ighed 
at f~ nedlagt et forbud - her og nu - som skal overholdes af krenkeren. 

Jeg vi l  henlede Martinus Institut opmerksomhed p~, at s~fremt Mart inus 
Instituttet onsker at forfolge en kreenker retligt, skal der anlagges sag 
indenfor en r imel ig tid for ikke at bl ive ramt af en passivitetsbetragtning. 

Med hensyn ti l  brevet t i l  Stiftelsen Tredje Testamente, har jeg folgende 
bemeerkninger med hensyn ti l  jur id iske forbedringer, idet jeg vil  foresl~, 
at der indseettes et afsn it :  

"Det st~r klart, at Stiftelsen Tredje Testamente har 
foretaget en uretmcessig udnyttelse ophavsretligt beskyttet 
materiale. Som en folge heraf, skal Martinus Institut anmo 
de om, at De p~ vort mode den 31.  oktober fremlegger et 
forslag ti/ en veder/agsaftale for den indtil d.d. uretmessige 
udnyttelse samt evt. en vederlagsafta/e for fremadrettet 
anvendelse af materiale, som Martinus Institut har rettig 
hederne ti/. 

Martinus Institut skal oplyse, at s~fremt der ikke inden 30 
dage er indgflet en tilfredsstillende aftale, vii Martinus Insti- 
tut forbeho/de sig retten ti/ at anlagge en sag ved retten." 

Steen Petersen, advokat (H)  
stp@ret-raad.dk 

u VI KEMPER FR GULD TIL DANMARK 

Ret&Rad er hovedsponsor for Team Danmrk side 2 Ret&R~d 
A D V O K A T E R  
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NYTFRA MARTINUS INSTITUT 

Til sagens venner 

af Rolf Elving 

Det er med stor glade, vi i r~det kon 

staterer, at det private initiativ med 

hensyn til udbredelsen af endskabet til 

Mart inus Kosmologi er tiltaget kraftigt 

i de seneste ~r .  Det viser,  at de nye 

tanker har sl~et rod i mange sind, s at 

nye knopper kan spire frem her og der. 

I Martinus sidste ti lever var Insti 

tuttets organisation og fremtidige le 

delse nok et spargsm~l, som i serlig 

g1ad l~ Martinus p~ sinde. Det var vig 

tigt for Martinus at klargare for besty 

rel sen, som r~det kaldtes p det tids 

punkt, omfanget af det ansvarsomr~de, 

som Instituttet fremover skulle p~tage 

sig .  

Et for Martinus vejledende princip i 

disse samtaler var en streben efter at 

mindske Instituttets ansvarsomr~de til 

det absolut nadvendige. Instituttet skal 

forst og fremmest koncentrere sig om op 

gaver, som ingen anden kan eller bor p~ 

tage sig.  Dette vil faktisk sige, at s~ 

meget som muligt skal frit og betingel 

seslost overlades til  det "private" ini 

t i a t i v .  

Som eksempel p opgaver, som Institut 

tet nadvendigvis m~ p~tage sig ,  kan nav 

nes offentliggarelsen af Martinus litte 

35 

verdensbillede. Denne internationale 

ratur,  som Instituttet alene har ophavs 

retten til og ansvaret fo r .  I  denne for 

bindelse skal Instituttet sikre sig, s 

langt det nu er muligt,  at oversttel 

serne til andre sprog er af accept abel 

kvalitet.  Martinus anskede 0gs~, at der 

skal findes et sted p~ jorden, hvor man 

er forpligtet til at oprette en special 

skole for det af ham beskrevne kosmiske 

kosmiske skole skal, som de fleste Kos 

mos-l@sere ved, skabes p~ Klint .  

Liges~ anskede Mart inus, at Institut 

tet skal have et kontaktorgan til ver 

den, og dette organ er tidsskriftet Kos 

mos. Kosmos skal med tiden udvikle sig 

t i l  et internationalt tidsskrift .  N~r 

Instituttet opfylder disse absolut nod 

vendige forpligtelser, s~ sikres omver 

denen, at det nadvendige arbejdsmateria 

le ,  litteraturen,  bliver tilgngelig. 

Derved opfyldes den grundlaggende forud 

stning for de private initiativer ogs~. 

At alle avrige opgaver overlades til 

det private initiativ  indebrer natur 

ligvis samtidigt, at disse 0gs~ harer 

ind under de enkelte individers ansvars 

omr~de. Ingen kan autoriseres af Insti 

tuttet ,  og omvendt kan ingen tiltage sig 
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autorisat ion p Instituttets  vegne. Alt 

ansvar er de enkelte individers ansvars 

omr~de. 

Alt ansvar er hundrede procent person 

ligt ,  og om det lykkes den enkelte i sin 

st raben p~ forskell ige  m~der at fore 

dette arbejde videre,  beror udelukkende 

p~ de evner ,  han eller hun er udrustet 

med. 

Mart inus anske er alts~ ,  at hans vark 

skal vere en bet ingelseslas gave t i l  al 

le og enhver,  og at alle,  som foler sig 

i harmoni med arbejdets karl ighedsbud 

skab, frit  og uafhangigt skal kunne v i r   

ke t i l  gavn og glade for sin nste og 

for sig  s e l v .  

Da denne gave er en gave t i  l  alle men 

nesker,  m~ den p~ ingen m~de pr i vatise  

res .  Den kan ikke ejes og m~ ikke be 

grenses. At v i l l e  begrnse eller  monopo 

l i s e r e  mul ighederne for at vare v i  rksom 

indenfor det kosmiske skaber felt er jo 

en misforst~else.  Det er en misforst~el 

se af det kosmiske gaveprincip 0g f~r 

t i l  konsekvens, at det lys ,  man har ti 1 

hensigt at tande, fakt isk slukkes.  

Der for kan der heller aldrig  p~ det 

private i n i t i a t i v s  grundlag med rette 

opbygges nogen form for monopol iserende 

organisation udenfor Inst i tu t tets  an 

svarsomr~de med krav p~ serlige rettig 

heder i forhold t i l  andre, der ogs~ an 

sker at arbejde med kosmologien .  

Det er jo ~benbart,  at n~r Mart inus 

ikke nskede, at det af ham selv grund 

lagte Institut  skal have srlige rettig 

heder med hensyn til at organisere 

spredningen af kosmologien t i l  almenhe 

den, og n~r han ikke onskede, at hans 

eget Institut skal gares t i l  en verdens 

organisation, J a ,  end ikke t i l  en lands 

organisation, s~ anskede han heller ikke 

at nogen anden, individ ,  gruppe, by el 

ler nation skal tiltage sig srlige ret 

tigheder. 

Der ligger en speciel og ganske used 

vanlig opgave heri for alle venner af 

dette arbejde, nemlig den, at man -- hvor 
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velment det end m~tte vere - i sin stra 

ben efter at sprede budskabet ved at ud 

v ikle arbejdsformer, foreninger,  inst i  

tutter ,  centre eller grupper af forskel 

lig slags,  ikke p~ nogen m~de monopoli 

serer disse foretagender og derved be 

gr@nser det enkelte individs muligheder 

for at v irke  t il  gavn for kosmologien. 

Kun hvis  det lykkes at undg~ dette ,  

bl iver  der ~bnet maksimalt for den kos 

m iske  strom, den l ivgivende kraft ,  som 

skal forlase vor verden ud af dens fod- 

selsveer.  

Vi v i l  derfor fra r~dets s ide  bede al  

le i n i t i a t i v r i g e  og dygt ige venner om, 

at de ikke p~ qrund af ubetanksomhed el 

ler p~ grund af den automatisk indbygqe 

de p ~ v i r k n i n q ,  som samfundet g i v e r  0s ,  

falder for fristelsen  t i l  at indkapsle 

eller  begranse alkrliqheden. I dag so 

for to tus inde  ~r  s iden  glder d e t ,  at 

man ikke tender et lys for at stte det 

under en skappe, 

Vi har i r~det f~et foresporgsel om ,  

hvad en qruppe interesserede kan kalde 

sig for at fremst~ som en enhed over for 

myndighederne, uden derfor at danne no 

gen form for forening ,  hvilket  som be 

kendt er uforenel igt med kosmologiens 

id~-indhold.  

Eftersom det kan forventes,  at der v i  l  

opst~ mange grupper rundt om i verden ,  

vil  vi bede om,  at man respekterer Mar 

t inus anske om, at navnet Mart inus In 

st itut  forbeholdes det af ham grundlagte 

i n s t i t u t .  Yderligere grunde t i l  dette 

anske e r :  Mart inus Inst i tut  i  Kabenhavn 

er selve k ilden ,  grundlagt personligt af 

Mart inus.  

Martinus Institut ,  Kobenhavn, forval 

ter alle rettigheder t i l  Martinus litte 

ratur.  

Mart inus Institut er lovmessigt bundet 

t i l  at anvende alle sine ressourcer ude 

lukkende til dette form~l, at gore Mar 

tinus vark s~ let tilgngeligt som over 

hovedet muligt.  

Mart inus Inst itut i Kabenhavn har s 
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4/8/2021 Varkets udgivelse I Martinus lnstitut dk 

Udgivelse og bevaring 

Martinus Institut har til opgave at sorge for, at de tusinder af tekstsider, der 

udgor Martinus' samlede verk, bliver bevaret og publiceret i betryggende 

form. 

Instituttet h a r  sit eget f o r l a g ,  som u d g i v e r  M a r t i n u s '  vark b~de p~ 

o r i g i n a l s p r o g e t  d a n s k  og en rekke a n d r e  s p r o g .  B o g e r n e  kan kobes i 

Instituttets webshop, hos l a n d e t s  b o g h a n d l e r n e  e l l e r  ved henvendelse t i l  

I  nstituttet. 

Vi forer kontrol m e d ,  at tekster og t i l h o r e n d e ,  t e g n e d e  s y m b o l e r  gengives 

nojagtigt, som M artinus onskede det, n~r de enkelte verker publiceres. Det 

grundlaeggende krav er, at i n d h o l d e t  skal bevares urendret. M a r t i n u s  udtrykte 

bl.a . den ho l d n i n g  t i l  s i n e  tekster, at "h v i s  noget er skrevet primitivt, s~ skal det 

blive st~ende primitivt. Folk m~ gerne se, at jeg ikke er seerlig belst". 

 

https://www.martinus.dklda-dk/vaerkets-udgivelsel 1/7 

Bilag BP
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4/8/2021 Verkets udgivelse I Martinus lnstitut dk 

Korrektur og retskrivning 

I  de danske udgaver af vaerkerne foretages alene en 

korrekturmcessig kontrol for opst~ede trykfejl mv. samt en 

retskrivningsmeessig opdatering i de boger, der er med 

gammel retskrivning. Desuden kontrolleres teksten med 

originalmanuskriptet for at afdakke de settefejl, der opstod i 

forbindelse med datidens mere omstrendelige m a n u e ll e  

processer, n ~ r  det maskinskrevne manuskript sk u l l e  omsattes 

ti I bogtryk. 

B e h a n d l i n g e n  af veerket sker med udgangspunkt i  de 

retningslinjer, der g&elder for udgivelse af Martinus' vaerker. 

lnstituttet h a r  skrevet en lille information om veerkets 

udg ivelse : Or ientering om udgivelse af Martinus' veerk. 

https://www.martinus.dklda-dk/vaerkets-udgivelse/ 2/7 
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4/8/2021 Verkets udgivelse I Martinus lnstitut dk 

Dokumentet orienterer om det igangvrerende arbejde med at 

genudgive vaerket, herunder om de @nsker, Martinus havde til 

veerkets form og indhold. 

Veerkets ydre former 

Ph Instituttet forbereder vi ogs~ lobende nye presentationsformer af Det 

Tredje Testamente. Varket skal leve op ti l nutidens krav t i l  layout af side 

og tekst, og desuden vil det trykte medie blive suppleret af e-boger og 

andre former for digitale laesemuligheder. 

Instituttet udgavi  2010 sin forste lydbog, Livets Bog_1, som er et eksempel 

p en ny og anderledes m~de at ti legne sig Martinus' analyser p~. Siden er 

0gs bind 2 blevet indtalt. Vi tilstraber generelt at benytte tidens nye 

medier - og onsker at det skal vare hurtigt og nemt at f~ adgang til b~de 

leesning og sogning i litteraturen, uanset hvor man befinder sig. 

Dokumentation at rettelser 

lnstituttet arbejder fortsat pa en omfattende konverteringsproces, som 

resulterer i, at alle bogerne kommer ti l at foreligge i en gennemkontrolleret 

digital form. Vha. moderne digital teknik dokumenteres de foretagne 

korrekturrettelser i vrerkerne helt ti lbage fra Martinus '  tid ,  hvor Martinus 

selv var med t i l  at koordinere korrekturlresning mv. af de forskellige 

udgaver. 

Det er Instituttets sproggruppe, der st~r for det store arbejde med 

behandl ing af verkerne, og vi fr hjelp af mange frivill ige medarbejdere, 

https://www.martinus.dk/da-dk/vaerkets-udgivelse/ 3/7 
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4/8/2021 Vrerkets udgivelse I Martinus lnstitut dk 

som udfarer indskannings- og korrekturarbejde mv. 

Se rettelseslister og retningslinjer for arbejdet. 

Bearbejdning at foredrag t i l  art ikler 

Til Martinus' vaerk horer ogs~ hans mange foredrag, der er digitaliseret p~ 

basis af gamle b~ndoptagelser. Mange af foredragene kan hores her p~ 

hjemmesiden, og de bliver efterh~nden publiceret i artikelform i bl .a. 

magasinet Kosmos. Martinus onskede ikke taleformen fra foredrag 

gengivet ordret i artikler, hvorfor foredragsteksterne bearbejdes inden 

pub l icering .  

Vi sarger for, at der altid foreligger en noje dokumentation af den eksakte 

ordlyd i foredraget, og hvad der konkret er omformet for at gore det egnet 

ti l artikelform. Vi har en serlig artikelgruppe med stor erfaring med disse 

opgaver. 

https://www.martinus.dklda-dk/vaerkets-udgivelsel 4/7 
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4/8/2021 Varkets udgivelse I Martinus lnstitut dk 

Opbevaring at ki ldemateriale 

Instituttet sorger for at sikre en betryggende opbevaring af det o ri g i n a l e  

kildemateriale fra M a r t i n u s .  Det omfatter de o r i g i n a l e  manuskripter, de 

forskellige trykte udgaver af bogerne helt t i l b a g e  t i l  forsteudgaverne samt de 

o r i g i n a l e  symboltegninger. Udover opbevaring af det fysiske ki l d e m a t e r i a l e  

opbygger lnstituttet d i g i t a l e  udgaver af hele materialet. 

https://www.martinus.dk/da-dk/vaerkets-udgivelse/ 5/7 
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4/8/2021 Vrerkets udgivelse I Martinus lnstitut dk 

Til kildematerialet horer ogs~ Mart inus' efterladte, uafsluttede manuskripter, 

som bevares for eftertiden og vurderes med henbl ik pa senere publicering. 

Alle materialer opbevares i sikrede og klimaovervagede rum. 

Retningsl injer og rettelseslister 

Overs&ettelse af verket 

Sag i historisk materiale > 

A Martinus 

Institut 

Telefon +45 38380100 

Skriv til os 

CVR-nr. 19961486 

https://www.martinus.dklda-dk/vaerkets-udgivelse/ 

Martinus lnstitut 

Mariendalsvej 94-96 

2000 Frederiksberg 

6/7 
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418/2021 Varkets udgivelse I Martinus lnstitut dk 

A Martinus 

Institut 

Martinus Institut 

Mariendalsvej 94-96 

2000 Frederiksberg 

Telefon +45 38380100 

Skriv ti l OS 

CVR-nr. 19961486 

Om os I Ti\melding til nyhedsbrev I  Folg os p~ Facebook Instagram YouTube I Webshop 

I  Persondatapolitik 

https://www.martinus.dklda-dk/vaerkets-udgivelsel 717 
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Emil Bach Worsoe 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Erhvervsstyrelsen <fond@erst.dk> 

24. november 2020 1 1  :34 

Emil Bach Worsae 

Fwd: Bekymringsskrivelse, haster. [eTrackNr:47096134) 

From: jkc@pareta.dk 

Received: 24-nov-2020 1 1 :  1 5  

To: fond@erst.dk 

Subject: Bekymringsskrivelse, haster. 

Haster 

Til rette vedkommende. 

Jeg vil gerne bede om at blive ringet op p~ 23299594. 

Jeg skriver i min egenskab af nastformand i bestyrelsen for Fonden Martinus 

Andsvidenskabelige lnstitut, cvr. nr. 19961486. 

Jeg p~tanker at fore en klagesag mod fondens bestyrelse, idet jeg mener, at de ovrige 

bestyrelsesmedlemmer ikke respekterer stifters vilje og foretage tiltag, der brerer prreg af 

nepotisme og magtmisbrug. 

Bilag BQ

42



Den avrige bestyrelse har p~ et bestyrelsesmode 2020. 1 1 .22 i  forlangelse af min p~tale af 

deres dispositioner besluttet, at jeg skal trade ud af r~det med ajeblikkelig virkning. De har 

s~ledes sogt at afskere mig fra indflydelse p~ bestyrelsesbeslutningerne. 

Pa madet meddelte jeg bestyrelsen, at jeg ikke anerkender beslutningen, og at de ovrige 

bestyrelsesmedlemmer ikke har hjemmel til at afsette mig. Jeg bliver bortvist og gar i 

protest. 

Efterfalgende har man slettet min arbejdsmail i fonden og spredt budskabet i 

organisationen samt til fondens advokat, at jeg er fratr~dt min bestyrelsespost. 

Her falger kort lidt baggrund: 

Fondens aktivitet og form~l 

Fonden Mart inus Andsvidenskabelige overtog ved gavebrev i 1980 ophavsrettighederne til 

forfatteren Martinus Thomsens vrerker og testamentarisk i 1 9 8 1  alt, hvad han efterlod sig. 

Han forfattede med sin bestyrelse en vedtagt vedr. fondens form~l, der spinder sig om 

hans varker (bevarelse, publicering, oversettelse, oplysning og undervisning). 

Mit enggement i fondens bestyrelse 

Jeg sidder i bestyrelsen p~ 1 1  ~r, og har alle ~r varet uafhangigt medlem (i perioden juni 

november, var jeg det eneste uafhrengige medlem). Jeg sidder desuden i fondens 

forlagsudvalg og juridiske udvalg, som jeg har stiftet. Jeg har arbejdet frivilligt uden pa 

noget tidspunkt at modtage lan, honorar eller anden form for kompensation fra fonden for 

mit arbejde. 

2 
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Erhvervsstyrelsen har den 25. september 2019 p~ baggrund af bestyrelsens ansogning 

bevilget mig dispensation fra den 7-~rige udpegningsperiode indtil senest ved udgangen af 

2021 .  Begrundelsen er, at det af hensyn til fondens interesser er af afgorende betydning, 

at jeg fortsatter som bestyrelsesmedlem, s~ledes at jeg kan afslutte en verserende 

ophavsretssag med et for fonden gunstigt resultat. Domsforhandlingen i den verserende 

retssag foreg~r i stre Landsret den 10 .  og 1 1 .  maj, hvor jeg skal vidne som 

bestyrelsesmedlem og partsreprresentant for fonden. 

Med venlig hilsen/ Best regards 

Jacob Kolle Christensen 

CEO 

Tlf. (+45) 2329 9594 

Pareta A/S 

Forskerparken Scion DTU 

Agern All~ 3 

DK-2970 Horsholm 

Tlf. (+45) 6014 1 1 1 1  

www.pareta.dk 

www.f jernskrivning.dk 

www.facebook.com/P a reta Vikar 

Med venlig hilsen 

Emil Bach Worse 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Dah lerups Pakhus 

Langelinie All~ 1 7  
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2100 Kobenhavn ( 

T: 3529 1000 

W: erhvervsstyrelsen.dk 

Erhvervsstyrelsen er ansvarl ig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om 

dig. 

Lees mere om form~l og lovgrundlag for databehandl ingen p~ erhvervsstyrelsen.dk, 

Hvis du sender falsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse p~ 

Virk. 
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Fondens retsforfolgelse af ophavsretlige krznkelser og min rolle heri 
Med stilters overdragelse af rettighederne til fonden fulgte et bestyrelsesansvar for at varne om ret 
tighederne herunder reagere passende (juridisk adkvat) p~ krenkelser af dissc. 

Fondens bestyrelse indledte s~ledes maj 20 13  en retssag om piratkopiering og salg af varkerne ved 
byretten, hvor den juli 2019" fik medhold. Modparten har herefter anket sagen til landsretten, hvor 
den skal behandles maj 2 0 2 1 .  Det cr strengt nodvendigt for fonden, at denne sag folges ordenligt til 
dors?. 

Det er min opgave at vidne som fondens partsrepresentant og fore sagen sammen med fondens ad 
vokat. Da retssagen er trukket ud, har bestyrelsen to gange sogt om forlengelse af m i n  tid i bestyrel 
sen. Erhvcrvsstyrelsen har bevilget mig forlengelse af min udpegningsperiode, indtil sagen er afgjort 
ved dansk ret, dog senest ved udgangen af202 1 ,  

'Se bilag 1 :  Fondens Martinus Andsvidenskabelige Instituts 2017-vedt@gt. 

'B~ndforedrag 48:46-49:37 p~: www.martinus.dk/dalonlinebibliotek/foredrag/index.php?nr=67 

Se bilag 38: Byrettens afsluttende dom i ophavsretssagen. 

7 Se bilag 9: Risici ved mg!. retlig reaktion. 
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Den normale udpegningsperiode for bestyrelsesmedlemmerne er 7 ~r, jf. vedtaegtens { 6, stk. 3, p~ 
naer for Willem Johannes Kuijper (WK), som stifter har indsat p~ livstidi 1981,  jf. 1982-vedtaegtens 
8 1 1 .  Idet fonden stevnede sin modpart i retssagen for 9'/ {r siden, er der nu tre bestyrelsesmed 
lemmer og en suppleant, der ikke var med ti1 at starte retssagen: Pernilla Rosell Steuer (PRS),Jens 
Christian Hermansen (JCH), Kenneth Ibsen (KI) og Micael S~derberg. Disse personer har heller 
ikke sat sig ind i retssagen, som er omfattende og kompleks.] 

Stifters dagboger, som og engang var fondens ejendom, er allerede g~et tabt som folge af passivitet 
fira fondens side (dagbogerne blevi 1980ene stj~let, og da bestyrelsen ikke i tide sikrede h~ndhae 
velse af en fogedretsdom mod tyven, vandt han til sidst hzevd). Det skyldes alts~ ikke en ubegrundet 
bckymring, n~r Juridisk Udvalg har advaret bestyrelsen imod passivitet. 

Se bilag I :  Fondens Martinus Andsvidenskabelige Instituts 201 7-vedtagt. 

Sebilag 6: Love for Martinus Institut 1982. 

' S e  bilag 7: Ekstrakt af bestyrelsesreferater, AF-1058.8 2019. Samt: AF-1063.14 2020. 

Kun fondens brugsret udlober i 2051, mens de ideelle rettigheder aldrig udlober. 

3 48



"Sele [fondens] centrum, bogere, det er jo det vigtigste. [Bestyrelsen] er jo s~ at sige i stedet for mig. Nu er jeg garanti 
for bogere og for analyseme. u overg~r det alts til [beslyrelsen], som om det var [dens] verk, der kommer ud. [Be 
slyrelsen] holder oje med, at der ikke er nogen, der forvansker dem eller stjeler fra dem. [Bestyrelsen] holder oje med, at 
det gr sin ordentlige gang... Det skal [bestyrelsen] sarge for. [Den] er verkets vogtere." (Stifler p~ et bestyrelses 
mode januar 1 98 1 ,  tre m~neder for sin bortgang). 

Stifters onsker om at vaerkerne ikke "forvanskes" er afspejlet i vedtaegternes form~lsparagraf, der p~ 
legger fonden "at bevare Martinus' samlede verker uandret, som de foreligger fra hans side" (8 5, 
stk. 313) , Denne bestemmelse er p~ sin vis en udbygning af bestemmelsen i ophavsretslovens & 3 om 
droit moral alts~ en forpligtelse for r~det til at sikre, at veerkernes integritet bevares. Det vi sige, at 
bestemmelsen blandt andet forpligter r~det til at forhindre, at b~de fonden selv og andre publicerer 
udgaver med zndret indhold. 

Stifters onsker om at verkerne beskyttes mod, at "nogen stjzeler fira dem" (piratkopiering) er a~spejlet 
i den oprindelige I982-vedtaegts $ 4, stk, 3!'(vedlagt som bilag A til den nuverende vedtzgt), som 
peger direkte p~ ophavsretten og p~ hensynet om at beskytte denne. 

Bestyrelsesansvaret om at beskytte varkerne ophavsretligt har bestyrelsesformanden, WK, ogs~ ved 
mange lejligheder bekrftet. WK er den eneste i bestyrelsen, der har kendt og arbejdet sammen 
med stifter. 

Heller ikke p~ andre juridiske omr~det, har jeg kunnet form~ bestyrelsen til at handle compliant 
med love og regler.Jeg har eksempelvist gennem mere end et ~r forgaves provet at f~ dem til at tage 
stilling til,Juridisk Udvalgs forslag til bestyrelsens forretningsorden, jf, LEF $ 50, samt til at udfylde 
skemaet om god fondslcdelse, jf, LEF' $ 60, 

Alt i alt fremst~r bestyrclsen ubevidst om love og regler og virker passiv i ft .  at leve op til sit ansvar. 
Der tages alle mulige forhastede og uovervejede beslutninger, og ingen p~taler det. 

Det sencstc cksempcl er JCH's offentliggorelse af en ny hjemmeside, www.martinusdk. Projcktet 
om en ny hjemmcside blev indledt primo 20 19 ,  0g,JCH, PRS og KI havde sat sig p~. December 
2020 blev resultatet af deres indsats s~ lagt online. P~ denne hjemmcside var JCH og PRS's omr~ 
der fremhvet (tidsskriftet Kosmos og undervisningen), mens alle henvisninger til ophavsretten var 
fjernet. Bestyrelsen havde hverken set eller godkendt den nye hjemmeside, forend den blev offentlig 
giort, selvom et s~dant initiativ krwver en bestyrelsesbeslutning,, Ja, JCH oplystc ikke engang besty 
relsen om oflentliggorelsen. 

Da jeg p~talte dette under bestyrelscsmodet onsdag 9 .  decembcr, valgte den ovrige bestyrelse uden 
videre tilsyneladende uden a t  have set p~ hjemmesides indhold og p~ trods af mine indsigelser at 

godkende den. Bestyrelsen lod i mine ojne her (igen)J CH handle egenr~digt og i strid med r~dets 
beslutningskutyme og fondens bedste.,Ja, hans i mine ojne ureglementerede egenr~dighed blev 
ikke engang p~talt (af andre end mig). Dette undrer is«er, idet jeg selv har f~ct en p~tale af 

Se bilag I :  Fondens Martinus Andsvidenskabelige Instituts 201 7-vedt@gt. 

' S e  bilag 6: Love for Martinus Institut 1982. 

"·Se bilag 4: Afviste juridiske notater og indstillinger. 
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bestyrelsen for ved en fejl at laegge et notat fra Juridisk Udvalg online, inden det var endeligt god 
kendt. Denne p~tale har bestyrelsen mindet mig om mange gange. 

([CH lovede p~ modet, at de nodvendige henvisninger til ophavsretten blev tilfojet den nye hjemme 
side, og deter nu sket). 

" Se bilag 7: Ekstrakt af bestyrelsesreferater, AF-1055.11 2019. 

Sebilag 7: Ekstrakt af bestyrelsesreferater, AF-1055.12 2019. 

" Se bilag 7: Ekstrakt af bestyrelsesreferater, AF-1055.12 2019. 

"Se bilag 7: Ekstrakt af bestyrelsesreferater, AF-1069.2 2020 samt AF-1069.3 2020. 
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"Vr jg [er g~et bort], er det [bestyrelsen], der er det faste pukt for [foden.] (Stilter p~ ct bestyrclscsmode, 
oktober 1 98 1 ) .  

"/BestyrelsenJer hovedet. [Den] har ansvaret. " (Stifter p~ et bestyrelsesmode, oktober I98 I).  

2·Se bilag I :  Fondens Martinus Andsvidenskabelige Instituts 2017-vedtagt. 

2" Citaterne af stifter anvendt i denne skrivelse stammer fra b~ndoptagels er af bestyrelsesmoderne fr'a ~rene 1974-81. 
Disse optagelser har sammen med bestyrelsesprotokollen dannet grundlag for fondens vedtegt af 1982. Den nuverende 
vedtaegts $ 10 pdlgger bestyrelsen at benytte 1982-vedtagten som "fortolkningsgrundlag i udforelsen af Martinus' 
vilje. Citaterne udgor derfor et v@sentlig fortolkningsgrundlag for vedtgten. 
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3"Se bilag 13: Mit svar til WK's mail af 6. nov. (2020.11.07). WK's tidligere svar er med sort tekst, mine bemarknin 
ger hertil er med rod tekst. 

29Se bilag 14: Mine sporgsmil til WK og hans svar vedr, r~dets bestyrelsesans var ift. ophavsretlig beskyttelse af Marti 
nus' varker (2020.11.11-18) 

3 Se bilag 7: Ekstrakt af bestyrelsesreferater, AF-1069.3 2020. 

" S e  bilag 7: Ekstrakt af bestyrelsesreferater, AF-1069.2 2020. 

3Se bilag 17: Mailkorrespondance 16-18. nov. vedr. uenighed om dagsordenspunkt. 
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"His det er for at f en levevej [indenfor foden], s er det ikke det rigtige, s~ firer man disharmoni ind i Sa 
gen. " (Stifter p~ et bestyrelsesmode, december 1974), 

"Man skat ikke lade venskab g~ ford for Sagens tarv. Jeg er meget ked qf at skulle gore andre mennesker kede af det, 

men man m~ ogs~ luske p~, at dene sag er slorre end venskab. Det gr f.eks. ikke, at man lader en qf sine venner f en 
fordel her pi Institutlet, fordi man er venner -en fordel som han ikke kan leve op til, som er til skade for Sagen. S~dan 
m~ det ikke vere, og his venskabet gr i slykker qf den grund, er det desverre odt til at vere s~dan. (Stifter p~ ct 
bestyrelsesmode, september 1980), 

Jeg meddelte derfor, at jeg ikke havde tnkt mig at trkke mig frivilligt, og bestyrelsen bad mig her 
efter om at udtrwde og "bortviste mig p bestyrelsesmodet 22. november.Jeg gik fira modet under 
protest, men i god ro og orden, 

Mode i Juridisk Udvalg saboteret af PRS 
To dage elier, 24. november, holdt,Juridisk Udvalg mode. Under modet, der foregik for lukkede 
dore, gennemgik udvalget situationen sammen med bestyrelsens formand, WK, helt efter aftale med 
bcstyrelsen p~ modet 22, november"", Formanden tillod, at udvalget last bestyrelsens indstilling 
om zndring i bestyrelsessammensetning, bestyrelsens referat"" af beslutningen om min "bortvis 
ning', samt den crklering jeg alleverede til bestyrelsen sammc dag". 

Sebilag 18: Mail med dagsorden for bestyrelsesmode 2020.11.22 inkl. indstilling til min udtradelse. 

Se bilag 19: PRS's varsling om indstilling til min udtreden (2020.11.15). 

"Se Bilag 21: Bestyrelsens beslutning om min udtrzeden (2020.11.22). 

" Se bilag 20: Bestyrelsens indstilling til min udtrade (2020.11.19). 

3Se Bilag 21: Bestyrelsens beslutning om min udtreeden (2020.11.22). 

"Se bilag 22: Min erkl@ring. "Situationen i r~det' (2020.11.22) 
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' ]bet fremg~r alene af ~rsregnskaberne, som har vist et voksende 
underskud p~ driften de seneste ti ~r. 

AT forarbcjderne tl LEF &8 63 anfores, at bestemmelsen er naje forbundet med LEF $ 5 1 ,  og at begge 
bestemmelser er strafbelagte. 

Jeg mener, at, JCH og PRS har gjort sig skyldige i magtmisbrug ved ulovligt at smide mig ud, jf. LEF 
$ 45, stk. I ,  cefter at jeg blokerede deres planer om at f sig selv ansat som ledere i fonden. 

Dertil vurderer jeg, at PRS har brudt sin tavshedspligt ofter fondslovens $ 57 ved at 

Moder, handlinger og beslutninger i bestyrelsen efter min "bortvisning" 
Erhvervsstyrelsen har i sin afgorelse af 225, november 2020 kendt bestyrelsens afsattelse af mig ugyl 
dig. 

"Se bilag 7: Ekstrakt af bestyrelsesreferater, AF-1069.3 2020. 
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I referatet fra modet 22. november', som jeg modtog i udkast 5. december, preciserer referenten 
WK pi [CH's opfordring",/ 
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Den I .  decembcr er for lengst g~et, uden at nogen frivilligt er tr~dt ud.Jeg har ingen forslag modta 
get. 

Jeg opfordrer derfor nu Erhvervsstyrelsen til som tilsynsforende myndighed at trefle foranstaltnin 
ger, der kan forhindre yderligere forsommelse af fonden. 

Der er tre grunde til, at jeg ikke sclv frivilligt er tr~dt tilbage: 

I .  Jeg foler mig forpligtet over for stilters sag og fond til at gore retssagen ferdig, s~ fonden ikke 
f~r undergravet sin ophavsret.Jeg kan og vil ikkc gore den ferdig uden at vre bestyrelses 
medlem og dermed ofliciel representant for fonden. 

2, For stifter var det yderst magtp~liggende, at man overholdt love og regler og var retskaflen. 
Han gjorde selv meget ud af at overholde lovgivningen. Jeg foler mig i forlngelse af stif 
ters retskaflenhed - forpligtet til at gore mit til at sikre, at bestyrelsen agerer compliant med 
love og regler, inden jeg trwder tilbage. 

3 . J e g  er bekymret for fondens ve og vel med nuverende bestyrelsessammenswtning, som mere 
synes at agere med henblik p~ egne fordele og kammerateri end ud fra fondens tarv. Jeg foler 
mig forpligtet til at gore mit til at sikre, at bestyrelsen agerer ud fra fondens tary inden jeg 
trader tilbage. 

" Se Bilag 17: Mailkorrespondance 16-18. nov. vedr. uenighed om dagsordenspunkt. Samt Bilag 32: Mailkorrespon 
dance vedr. udkast til referat af bestyrelsesmode 2020.11.08. 
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Opsummering 
P baggrund af de angivne fakta og den vedlagte dokumentation m~ jeg konkludere: 

Samlet set vurderer jeg, at dcr er sket overtrdelser af LEF $$ 45, 50, 5 1 ,  53, 57, 60 0g 63, hvoraf to 
af bestcmmclserne er strafbclagte efter LEF $ 132, stk. I .  

Jeg ser frem til at hore fia Erhvervsstyrelsen, Da bestyrelsen nermest er dysfunktionel i nuvarende 
situation, anmoder jeg styrelsen om at bchandle sagen hurtigt. 
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Hovedtal fra ~rsregnskabet 2009 

Martinus ldealfond Marti nus Aktivitetsfond 

RESULTATOPG0RELSE RESULTATOPG0RELSE 
Alle belob i 1.000 kr. AIle belobi 1.000 kr. 

2009 2008 2009 2008 
Indtzgter Indtzgter 
Bidrag og gaver 1.691 3.186 Forlag 941 887 
Leje 634 619 Kurser 1.534 1.367 
Renter mv. 659 663 Udlejning 1.306 1.262 
Indtegter i alt 2.984 4.468 Andre indtzegter 413 483 

Renter mv. 221 164 
Omkostninger Indtegter i alt 4.415 4.163 
Bygninger, lokaler 829 931 
Persona le 718 761 Omkostninger 
Administration. 328 519 Vareforbrug 755 615 
Afskrivn., renter, skat 297 233 Lokaler 1.310 1.449 
Omkostninger i alt 2.172 2.444 Personale 1.060 1.060 

Administration. 1.019 1.029 
Arets resultat 812 2.024 Afskrivn., renter, skat 219 216 
Hensat til uddelinger 0 1.800 Omkostninger i alt. 4.363 4.369 
Overfort til egenkapital 812 224 

Arets resultat 52 -206 
BALANCE 
Aktiver BALANCE 
Grunde og bygninger mv. 21. 771 21.538 Aktiver 
Verdi papirer 9.356 9.432 Anlegsaktiver 2.948 3.119 
Anleegsaktiver i alt 31.127 30. 970 Omsvetningsaktiver 2.847 2.614 
Oms&etningsaktiver 4.338 4.407 Aktiver i alt 5.795 5.733 
Aktiver i alt 35.465 35.377 

Passiver 
Passiver Egenkapital 5.018 4.965 
Bunden egenkapital 27.849 27.037 Gseld 777 768 
Uddelinger 2.843 3.968 Passiver i alt 5.795 5.733 
Anden geld 4.773 4.372 
Passiver i alt 35.465 35.377 

(«-HI%I3EDIE183 
C C 

ii ]  

Bilag BS
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et bindende svar p~, om de fastsatte 
priser er rimelige. SKAT har vurderet, 
at sagen har s~ principiel karakter, at 
den er sendt videre til Skatterdet, som 
vi afventer afgorelse fra. 

Afslutning 
Arets resultat for 2010 m~ for begge 
fondes vedkommende anses for 

tilfredsstillende, serligt set i lyset af 
modtagne arv, bidrag og gaver samt 
den stigende aktivitet. Ligeledes anses 
det for tilfredsstillende, at der er igang 
sat projekter, som der har veret hensat 
midler til i tidligere ~r. Det er revisio 
nens opfattelse, at r~dene for begge 
fonde udforer et ansvarsfuldt arbejde og 
fuldt ud lever op til Instituttets formal. 

Hovedtal fra ~rsrapporterne 2 0 1 0  

Martinus ldealfond 

RESULTATOPG0RELSE 

Alle belob i 1.000 kr. 2010 2009 

Indteegter 
Bidrag og gaver 5.403 1.691 
Leje 634 634 
Renter mv. 861 695 
Indtzgter i alt 6.898 3.020 

Omkostninger 
Bygninger, lokaler 853 829 
Personale 979 718 
Administration. 335 328 
Afskrivn., renter, skat 531 356 
Omkostninger i alt 2.698 2 .231 

Arets resultat 4.200 789 

Hensat til uddelinger 0 0 
Overfort til fri kapital 2.086 788 
Overfort til bunden kapital 2.114 1 

Overfort i alt 4.200 789 

2.851 2 .959 
4.491 2.847 
7.342 5.806 

5 .153 5.003 
2.189 803 
7.342 5.806 

872 941 
1.647 1.534 
1.332 1.306 

672 413 
296 231 

4.819 4.425 

873 755 
1.374 1.310 
1.248 1.060 

922 1.019 
253 219 

4.670 4 .363 
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Marti nus Aktivitetsfond 

RESULTATOPG0RELSE 

Alle belob i 1.000 kr. 2010 2009 

Indtzgter 
Forlag 
Kurser 
Udlejning 
Andre indtzgter 
Renter mv. 
Indtzegter i alt 

Omkostninger 
Vareforbrug 
Lokaler 
Personale 
Administration. 
Afskrivn., renter, skat 
Omkostninger i alt. 

Arets resultat 

BALANCE 

Aktiver 
Anleegsaktiver 
Omseetningsaktiver 
Aktiver i alt 

Passiver 
Egenkapital 
Gveld 
Passiver i alt 

26.599 24.485 
4.749 2.663 
1 .598 2.843 
5.454 5 .510 

38.400 35.501 

23 .289 21. 771 
9,327 9.302 

32.615 31.163 
5,785 4338 

38.400 35.501 

BALANCE 

Aktiver 
Grunde og bygninger mv. 
Verdipapirer 
Anlegsaktiver i alt 
Omsvetningsaktiver 
Aktiver i alt 

Passiver 
Bunden egenkapital 
Fri kapital 
Uddelinger 
Anden geld 
Passiver i alt 
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arv skal tilg~ den frie kapital. N~r mid 
ler tilg~r den frie kapital, vil Instituttet 
have mulighed for at anvende midlerne 
til uddelinger inden for fondens form~l. 

Siden 1. januar 2008 har Idealfon 
den veret godkendt efter Ligningslo 
vens $8A, hvilket betyder, at der for 
giveren er skattemessigt fradrag for 
gaver, der gives til Idealfonden, s~fremt 

gaven ~rligt udgor mindst kr. 500 og 
hoist kr. 14.500 fra 2010. For at opn~ 
dette fradrag, skal giveren oplyse sit 
cpr-nr., n~r gaven gives. 

Aktivitetsfonden 
Resultatet i Aktivitetsfonden har i 2011 
udgiort t.kr. -42. Resultatet skyldes ho 
vedsagelig, at der i ~ret har veret f&rre 

Hovedtal fra ~rsregnskabet 2 0 I I  

Martinus ldealfond 

RESULTATOPG0RELSE 

Alle belob i 1.000 kr. 2011 2010 

Aktiver 
Grunde og bygninger mv. 23.222 23.289 
Verdipapirer 9,450 9,327 
Anleegsaktiver i alt 32.672 32.616 
Omsctningsaktiver 3372 5,785 
Aktiver i alt 36.044 38.401 

Indteegter 
Bidrag og gaver 399 5.403 
Leje 650 634 
Renter mv. 981 861 
Indteegter i alt 2.030 6.898 

Omkostninger 
Bygninger, lokaler 685 853 
Personale 1.001 979 
Administration. 225 335 
Afskrivn., renter, skat -103 531 
Omkostninger i alt 1.808 2.698 

Arets resultat 222 4.200 
Hensat til uddelinger 0 0 
Overfort til fri kapital 762 2.086 
Overfort til bundet kapital -540 2 .114 

BALANCE 

3 .139 2.851 
2.669 4.491 
5.808 7.342 

5 .110 5 .153 
698 2. 1 8 9  

5.808 7.342 

851 872 
1.554 1.647 
1.237 1.332 

890 672 
231 296 

4.763 4.819 

788 873 
1.507 1.374 
1.417 1.248 

843 922 
250 253 

4.805 4.670 

-42 149 

Marti nus Aktivitetsfond 

RESULTATOPG0RELSE 

Alle belob i 1.000 kr. 2011 2010 

Indtzgter 
Forlag 
Kurser 
Udlejning 
Andre indtegter 
Renter mv. 
Indtzgter i alt 

Omkostninger 
Vareforbrug 
Lokaler 
Persona le 
Administration. 
Afskrivn., renter, skat 
Omkostninger i alt. 

Arets resultat 

BALANCE 

Aktiver 
Anleegsaktiver 
Oms&tningsaktiver 
Aktiver i alt 

Passiver 
Egenkapital 
Gveld 
Passiver i alt 24 .333 24.872 

7.237 6.475 
577 1.598 

3.,897 5,456 
36.044 38.401 

Passiver 
Bunden egenkapital 
Fri kapital 
Uddelinger 
Anden geld 
Passiver i alt 
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frie kapital, ligesom det skal tilfojes i 
testamentet, s~fremt man onsker, at 
arv skal tilg~ den frie kapital. N~r mid 
ler tilg~r den frie kapital, vil Instituttet 
have mulighed for at anvende midlerne 
til uddelinger inden for fondens form~l. 

Siden 1. januar 2008 har Ideal 
fonden vzret godkendt efter Lignings 
lovens $8A, hvilket betyder, at der for 
giveren er skattemzssigt fradrag for 
gaver, der gives til Idealfonden, s~fremt 

gaven ~rligt udgor mindst kr. 500 og 
hoist kr. 14.500 fra 2010. For at opn~ 
dette fradrag, skal giveren oplyse sit 
cpr-nr. n~r gaven gives. 

Aktivitetsfonden 
Resultatet i Aktivitetsfonden har i 2012 
udgjort t.kr. -438. Resultatet skyldes 
hovedsagelig at der i ~ret ikke er mod 
taget uddeling fra Idealfonden. 

Martinus ldealfond 

RESULTATOPG0RELSE 

Alle belob i 1 .000kr. 2012 2011 

BALANCE 

Aktiver 
Grunde og bygninger mv. 23 .185 23.222 
Verdipapirer 9351 9.450 
Anlegsaktiver i alt 32.536 32.672 
Oms&tningsaktiver 2415 3372 
Aktiver i alt 34.951 36.044 

Indtzegter 
Bidrag og gaver 404 399 
Leje 650 650 
Renter mv. 628 981 
Indtzgter i alt 1.682 2.030 

Omkostninger 
Bygninger, lokaler 649 685 
Personale 1.023 1.001 
Administration. 507 225 
Afskrivn., renter, skat -11 -103 
Omkostninger i alt 2 .168 1.808 

Arets resultat -486 222 
Hensat til uddelinger 
Overfort til fri kapital 623 762 
Overfort til bundet kapital -1.109 -540 

1.941 3 .139 
3 .712 2.669 
5.653 5.808 

4.672 5.110 
981 698 

5.653 5.808 

961 851 
1.870 1.554 
1.202 1.237 

23 890 
111 231 

4 .167 4.763 

922 788 
1.524 1.507 
1.294 1.417 

840 843 
25 250 

4.605 4.805 

-438 -42 

Marti nus Aktivitetsfond 

RESULTATOPG0RELSE 

Alle belob i 1.000kr. 2012 2011 

Indteegter 
r%lag 
Kurser 
Udlejning 
Andre indtegter 
Renter mv. 
Indtzgter i alt 

Omkostninger 
Vareforbrug 
Lokaler 
Personale 
Administration. 
Afskrivn., renter, skat 
Omkostninger i alt. 

Arets resultat 

BALANCE 

Aktiver 
Anlegsaktiver 
Omsvetningsaktiver 
Aktiver i alt 

Passiver 
Egenkapital 
Geeld 
Passiver i alt 23.224 24.333 

7.860 7.237 
67 577 

3.800 3.897 
34.951 36.044 

Passiver 
Bunden egenkapital 
Fri kapital 
Uddelinger 
Anden geld 
Passiver i alt 

1En 
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indtegtsfort t.kr. 347 i egenbetalinger 
fra frivillige. 

Afslutning 
Arets resultat for 2013 m~ for begge 
fondes vedkommende anses for accepta 
ble, trods de negative resultater, dette 
set i lyset af modtagne arv, bidrag og 
gaver. Det anses for tilfredsstillende, at 
der er igangsat projekter, som der har 
veret hensat midler til i tidligere ~r, 

ligesom deter tilfredsstillende, at der 
nu er kommet afklaring p~ fondenes 
stilling i forhold til de erhvervsmes 
sige aktiviteter, herunder at der ikke 
leengere er krav om opdeling af midler i 
bunden kapital. 

Det er revisionens opfattelse, at 
r~dene for begge fonde udforer et. an 
svarsfuldt arbejde og fuldt ud lever op 
til Instituttets form~l. 

Martinus ldealfond Martinus Aktivitetsfond 

RESULTATOPG0RELSE RESULTATOPG0RELSE 
Alle belob i 1.000 kr. 2013 2012 Alle bel0b i 1.000 kr. 2013 2012 

Indtzegter Indtzgter 
Bid.rag og gaver 774 404 Forlag 813 961 
Leje 650 650 Kurser 1.681 1.870 
Renter mv. 430 628 Udlejning 1.100 1.203 
Indtzegter i alt 1.854 1.682 Andre indtzgter 855 23 

Omkostninger 
Renter mv. 81 111 
Indtegter i alt 4.530 4.168 

Bygninger, lokaler 534 648 
Personale 804 1.023 Omkostninger 
Administration 635 507 Vareforbrug 993 922 
Afskrivn., renter, skat 313 -10 Lokaler 1.573 1.524 
Omkostninger i alt 2.286 2 .168 Personale 1.452 1.294 

Arets resultat -432 -486 
Administration. 1.100 840 

Uddelinger 773 0 
Afskrivn., renter, skat 277 24 

Overfort resultat -1.205 -486 
Omkostninger i alt. 5 .395 4.604 

BALANCE Arets resultat -865 -438 

Overfort resultat -865 -438 
Aktiver 

BALANCE 
Grunde og bygninger mv. 23.185 23 .185 
Veerdipapirer 9 1 4 4  9.351  Aktiver 
Anlegsaktiver i alt 32.329 32.536 Anlegsaktiver 1 .799 1.941 
Oms&tningsaktiver 1 70 3  2 4 1 5  Omsvtningsaktiver 3.199 3,712 
Aktiver i alt 34.032 34.951 Aktiver i alt 4.998 5.653 

Passiver Passiver 
Fondskapital 2.000 2.000 Fondskapital 4.000 4.000 
Overfort resultat 27.878 29.083 Overfort resultat -193 673 
Uddelinger 0 67 Geld 1.191 980 
Anden geld 4.154 3.801 Passiver i alt 4.998 5.653 

Passiver i alt 34.032 34.951 
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medarbejdere, s~vel lonnede som frivil 
lige, og mange tiltag og fornyelser er p~ 
vej isrer omkring formidlingen og inter 
nettet. Vi gleder os alle til at h~ndtere 

Aktiver 

a Grunde cg bringer a Inventar, lager m.tr. D vardipapirer a Lihid ridler 

3% 

de kommende ~rs udfordringer og til at 
tage imod de mange nye interesserecle 
fra ind- og udland. 

Passlver 

(genkptal Lngfris:et gaeld Kortfritet geM 

0 

Fonden Martinus Andsvidenskabelige lnstitut 
0  

Arsrapport 2 0 1 4  

RESULTATOPG0RELSE BALANCE pr. 31. december 2014 

Alle belob i 1.000 kr. 2014 2013 Alle belob i 1.000 kr. 2014 2013 

Indtegter Aktiver 
Forlag 743 813 Anleegsaktiver 23.516 218 
Kurser 844 715 Omsvetningsaktiver 15.007 4.780 
Udlejning i Klint 1.121 1.099 Aktiver i alt 38.523 4.998 

Andre indtzgter 4.033 1.821 
Passiver 

Finansielle indtzgter 604 81 
Egenkapital 33.416 3.807 

Indtegter i alt 7.345 4.529 
Geeld 5, 10 7  1191 

Omkostninger Passiver i alt 38.523 4.998 

Vareforbrug 1.051 993 
Lokaler 1.280 1.573 Uddelinger 
Personale 1.978 1.452 
Administration. 1.627 1.100 

Alle belob i kr. 2014 

Afskrivninger 559 125 Oversttelse 76.494 
Finansielle udgifter 264 43 Redaktion og genoptryk 117.124 
Skat 158 108 Bogudgivelser og Kosmos 165 .295 
Omkostninger i alt 6.917 5.394 Arkiv og biografi 115 .996 

Arets resultat 428 -865 
IT og administrative projekter 162.865 
Martinus barndomshjem 50.000 
Ophold i Martinus Center 10,455 
I  alt uddelt 2014 698.229 
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Resultatopgorelse I .  januar - 3 I .  december 2 0 I 5  

Martinus Institut 
Forlag 
Tidsskriftet Kosmos 
Undervisning 

Nettoomsztning 

Martinus Center Klint 
Undervisning og ophold 
Restaurant og cafe 

Nettoomsztning 

Arv og gaver 

Indtzgter i alt 

Vareforbrug 

Deekningsbidrag 

Administrationsomkostninger 
Ej endomsomkostninger 
Afskrivninger 

Driftsresultat 

Finansielle indtegter 
Finansielle omkostninger 

Resultat for skat 

Skat af ~rets resultat 

Arets resultat 

Forslag til resultatdisponering 
Uddelinger 
Overfort resultat 

Uddelinger 
Oversvettelse 
Redaktion og genoptryk 
Bogudgivelser og Kosmos 
Arkiv og biografi 
IT og administrative projekter 
Martinus' barndomshjem 
Ophold i Martinus Center 

Uddelinger i alt 

2015 2014/ 

424.724 228.615 

380.135 435.673 

117418  101.100 

922.277 765.389 

2.546.586 2.224.728 

1.051.052 851.551 

3.597.638 3.076.279 

1.640.190 2.982.837 

6.160.105 6.824.505 

- 1 075. 19 7  - 1. 096, 76 1  

5.084.908 5.727.744 

-3.590.073 -3.607.135 

-1.423.524 -1.259.606 

-604.030 -558.560 

-532.719 302.443 

313.986 596.415 

-758.430 -312.555 

-977.163 586.303 

197.000 -158.,000 

-780.163 428.303 

555.993 698.228 

-1.336.156 -269.925 

-780.163 428.303 

2015 2014 
14.373 76.494 

112.152 117.124 

152.300 165.295 

226.868 115.996 

22.100 162.865 

20.000 50.000 

8.200 10.455 

555.993 698.229 

[Git)3j#@is] 
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Resultatopgorelse I .  januar - 3 I .  december 2 0 1 6  
2016 2015 

Martinus Institut 
Forlag og tidsskriftet Kosmos 613.052 804.859 
Undervisning 140.221 117.418 
Nettoomsctning 753.273 922.277 

Martinus Center Klint 
Undervisning og ophold 2.459.704 2.546.586 
Restaurant og cafe 1.035.067 1.051.052 
Nettoomsetning 3.494.771 3.597.638 

Arv og gaver 1.673.923 1.640.190 
Indtzgter i alt 5.921.967 6.160.105 
Vareforbrug -1.237.141 -1.075.197 
Deekningsbidrag 4.684.826 5.084.908 

Administrationsomkostninger -3.774.198 -3.590.073 
Ejendomsomkostninger -1.540.370 -1.423.524 
Afskrivninger -578.936 -604.030 
Omkostninger i alt -5.893.504 -5.617.627 
Driftsresultat -1.208.678 -532.719 

Finansielle indteegter 434.296 313.986 
Finansielle omkostninger -35.843 -758.430 
Resultat for skat -810.225 -977.163 
Skat af ~rets resultat 0 197.000 
Arets resultat -810.225 -780.163 

Forslag til resultatdisponering 
Uddelinger 512.116 555.993 
Overfort resultat -1.322.341 -1.336.156 

-810.225 -780.163 

Arets uddelinger 

Bevarelse af Martinus' barndomshjem 
Bevarelse og udgivelse af Martinus' verk 
Formidling af kendskab til Martinus verk 
It og administrative projekter 
Ophold i Martinus Center 
Uddelinger i alt 

2016 
40.000 

337.516 
134.600 

0 

0 

512.116 

2015 
20.000 

278.825 
226.868 
22.100 

8.200 
555.993 
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Leegeattest 
til dokumentation af syglom som lovligt forfald ved mpde i retten 

N~r en person anglver sygdom som ~rsag tll manglende fremmode I retten, kan retten krzve, at personen 
klokumenterer dette ved en· lregeattest. l esten kan Indhentes s~vel forud for planlagt·retsm0de' som efter dette .. 
JAttesten udfeerdlges af personens saedvanl lge lege eller dennes vlkar. Er personen indlagt p~ sygehus, kan attesten 
udfeerdlges af en leege pl sygehuset. 
Attesten skrlves s vidt muligt p dansk ed maskinskrlft eller tydellg h~ndskrift. Attesten betales af patienten og 
udleveres tll denne. 

wax«ens JU@T AbRan 
nav CHeisioNsEnM 
or nummer: d4co39 -- 

hares=e: Li?nF0RD&729% 
uh'Les€ 

1, Denne attest er udfeerdiget p~ b a g g r u n d  af 

(Dette felt udfvldes af patlenten) 

Attesten er tll brug for (retslnstans): 
Kobenhavns Byret 

Rettens sagsnr. 
BS 31C-2382/2013 

[undersagelse af patienten den: /s-/9 

[ournalop/ysninger fa: 2o) 1-20? 

[]meddelelse fra anden leege den: 

[Janet: 

2. Er De patlentens sedvanllge lege? 
» ,  el [] 

3. Hvorn~r er aktuelle sygdomstllfeelde begyndt? 
AcUsT 2o/ 

14. Vurderes det, at patlentens sygdom er til hinder for 
lfremmgde I retten? 

» [ » [J  

Hvls ja, g&elder det ogs~ et kortvarlgt fremmgde af op til en Ja [X 
times varighed? 

el []  

5, Beskriv de fplger af sygdommen, der lonkret forhindrer r E j K E1 OE@9P o0- Av Ag iKkE 
patlenten I at kunne made I retten. [€ TuRDS7LL&DE St'cD61SK6N770 

SV4eT EDT0ET ALENTiLS7ND. 

6. Hvor laenge endnu skonnes patlenten bf den grund at ?-( 4DR 
vere forhindret I at mode I retten? 

7, Dato for seneste personllge undersggdlse af patienten g/. ) 
vedrarende aktuelle sygdom. CY 

8. Eventuelle supplerende oplysninger. 

9. Dato og leegens underskrlft. 

d24. 
Lregens navn, adresse og telefonnummer: 

/MAQiN HUTOHrNGS 

VRLEGE, PH.D. 

HwhArouocisK uNik. Ric5nasAtkr 

03.08.66.02 Denne attestformular er ftalt mellem Domstolsstyrelsen og Legeforeningens Attestudvalg. Attesten 
indes p~ www,domstol.dk 

Bilag BT
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facebook  

Thirajane Aurora Ⓥ sent a message to the members of Martinus Interessegruppe. 

 
Thirajane Aurora ⓋJanuary 7, 2011 at 2:40pm 
Subject: Besked fra Rådet, Martinus Institut 
Vigtig besked fra Rådet på 
http://www.facebook.com/l/208f27AttdGYZNLQbHGO4dlo6ZA;www.martinus.dk. 
 
Message from The Counsel Martinus Institute. Sorry, but its only available in Danish 
 
"Udgivelse af Martinus' værk uden Instituttets tilladelse 
 
06.01.11 
 
Ifølge en artikel i bladet "Den ny verdens impuls" nr. 4 2010, vil Åndsvidenskabsforlaget udgive og 
sælge 13 af Martinus' småbøger. Udgivelsen sker uden at Martinus Institut er blevet spurgt om 
tilladelse, og udgivelsen er derfor en krænkelse af Instituttets ophavsret. 
 
Martinus Institut er den officielle udgiver af Martinus' værk. Instituttet udgiver værket efter de 
retningslinjer, som Martinus har fastlagt. Bøgerne kan købes hos boghandleren, på Martinus Institut 
eller i vores netboghandel: 
http://www.facebook.com/l/208f2ruCD2DBo_Vg1BDaUBDAwGA;shop.martinus.dk. Hvis du 
ønsker at forhandle bøger af Martinus, kan du henvende dig til Danske Boghandleres 
Kommissionsanstalt (DBK), som distribuerer bøgerne for Instituttet. 
 
Rådet for Martinus Institut" 
 
http://www.facebook.com/l/208f2bJ6sMs8H6g-dabyhkC27fw;www.martinus.dk/da/martinus-
institut/aktuelt/nyhed/artikel/udgivelse-af-martinus-vaerk-uden-instituttets-
tilladelse/?tx_ttnews[backPid]=184&cHash=9677493aae 

 

 
To reply to this message, follow the link below: 
http://www.facebook.com/n/?inbox%2Freadmessage.php&t=10150151595177846&mid=39115c0G2d96f7bfG6498c55G0&bcod
e=l2iec&n_m=willy%40martinus.dk 
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2/26/2021 (3) Martinus Interessegruppe | Facebook

https://www.facebook.com/groups/2585452090 1/1

Martinus Interessegruppe
Privat gruppe · 1,6 tusind medlemmer

Om Debat Bliv medlem af gruppen

Om denne gruppe

Dialogforum for mennesker med interesse i Martinus åndsvidenskab,
Det Tredie Testamente.

Se detaljer her:… Se mere

Privat
Det er kun medlemmer, der kan se, hvem der er med i gruppen, samt deres
opslag.

Synlig
Alle kan finde denne gruppe.

Gruppetype: Generelt

Historik
Gruppe oprettet 11. juli 2007 Se mere

Medlemmer · 1,6 tusind

Søren er administrator.

Aktivitet

2 nye opslag i dag
49 den seneste måned

1574 medlemmer i alt
+ 2 i den seneste uge

Grupperegler fra administratoren

1 Her er en beskrivelse af gruppen og dens regler

https://www.facebook.com/groups/2585452090/perma
link/10153470577192091/

9+ 2  3
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Martinus Interessegruppe
Privat gruppe · 1,6 tusind medlemmer

Om Debat Bliv medlem af gruppen

Om denne gruppe

Dialogforum for mennesker med interesse i Martinus åndsvidenskab,
Det Tredie Testamente.

Se detaljer her:… Se mere

Privat
Det er kun medlemmer, der kan se, hvem der er med i gruppen, samt deres
opslag.

Synlig
Alle kan finde denne gruppe.

Gruppetype: Generelt

Historik
Gruppe oprettet 11. juli 2007 Se mere

Medlemmer · 1,6 tusind

Søren er administrator.

Aktivitet

2 nye opslag i dag
49 den seneste måned

1574 medlemmer i alt
+ 2 i den seneste uge

Grupperegler fra administratoren

1 Her er en beskrivelse af gruppen og dens regler

https://www.facebook.com/groups/2585452090/perma
link/10153470577192091/

Søren Ingemann Larsen

Tidligere Domain Names and
Trademarks Consultant her:
Ebrand Services
Har studeret på Københavns
Universitet - University of
Copenhagen

Tilføj ven

9+ 2  3
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                     Kurt A. 
Christiansen 
                                                         Ph.d. og lektor i biokemi og 
plantefysiologi 

                Åndsvidenskabsforsker 
              Forfatter 

 
                                              Forlag: 

Åndsvidenskabsforlaget 
 

                                                                   Limfjordsvej 29, 2720 Vanløse, Copenhagen, Denmark                     
 
                                                    Tlf. +45 22451800           Mail: forfatter@kurt-christiansen.com 
                                                                                      Website:                   aandsvidenskab.com 
 

 1 

Vanløse 28/10 2013 
 
Hej venner 
 
Jeg har en lille solstrålehistorie der nok kan få mange til at forstå hvilken vigtig opgave ”firkløveret” 
er blevet pålagt at skulle udføre. 
 
Fra starten aftalte firkløveret, at Kurt skulle have det fulde ansvar for fremstillingen af, og 
argumenterne for, at vi udgav alle faksimileudgaverne af Martinus tekster (de egentlige sprogtekniske 
argumenter skulle Søren dog stå for, da han er universitetsuddannet sprogmand). Derfor oprettede 
Kurt sit eget bogforlag Åndsvidenskabsforlaget hvorpå han har udgivet bøgerne. Dette bevirker, at 
ansvaret, juridisk set, var Kurts alene. Kurt sagde også, fordi han var klar over, at der kunne opstå 
problemer der krævede penge, at hvis Kurt ikke kunne håndtere rådet ved MI ved brevvekslinger o.l., 
at han nok skulle lede sagen fra vores side, hvis det skulle ske at der blev en retssag.  
 
Til gengæld, sagde Kurt, at alle udgifter i forbindelse med udgivelser af bøgerne, og udgifter der 
kunne opstå hvis vi skulle igennem en retssag, fordi MI har copyright til teksterne, skulle de andre 
tre i firkløveret skaffe. Kurt selv havde ikke penge at skyde ind i denne proces. Kurt skulle, som de 
andre tre, gøre alt non profit, og så vidt muligt uden økonomiske tab. Dette var alle helt enige i. Det 
var således en klar aftale.  
 
Denne aftale har alle gennem tiden holdt. Efter nogle års brevveksling mellem Kurt og MI, er der så 
sket det som Kurt så som en ubehagelig, men overkommelig mulighed, at MI ville anlægge sag imod 
firkløveret for at påberåbe sig deres ophavsret til teksterne.  
Det efterfølgende tovtrækkeri kender de fleste mere eller mindre i detaljer. Vi står nu midt i retssagen, 
hvor vores advokater har meddelt, at de vurderer, at deres medvirken vil koste firkløveret omkring 
600.000kr. 
 
Ruth har skrevet en lille notits i sit blad hvori hun anmoder mennesker om at bidrage, hvis de kan, 
med økonomisk hjælp til at afholde vores udgifter til advokatbistand. Det er vores advokat der har 
ansat beløbet til at være omkring 600.000kr. 
 
Ruth har, på grundlag af sit indlæg i Den My Verdensimpuls (Ruths blad) fået lige knapt 100.000kr. 
indbetalt på sin konto, hvilket jeg syntes var rigtigt fint på en måned. 
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Ruth ringede mig op fredag i anden anledning, og i denne sammenhæng sagde hun til mig, at hun var 
lidt betænkelig ved at vi skulle skaffe så stort et beløb. Hendes fond og hendes egne resurser var stort 
set opbrugt, bl.a. havde hun lagt en del af pengene i trykningsudgifterne til bøgerne. 
Jeg sagde til hende, at det behøvede hun slet ikke at være betænkelig ved, da forsynet, som jeg var 
sikker på havde iværksat denne sag for at gøre op med rådet ved MI og dets handlinger der er i direkte 
modstrid med Martinus ønsker, naturligvis ville  støtte os på den måde, at forsynet også ville sørge 
for, at de fornødne penge ville komme ind, også på det rigtige tidspunkt. En betingelse for at dette 
ville ske, sagde jeg, var dog, at vi kørte på en måde som forsynet ønskede. 
Ruth sagde, at hun også havde tænkt meget over det, og at hun også var kommet til den samme 
konklusion, hvilket trøstede hende, så hun igen var blevet rolig. Jeg sagde til hende, at jeg var helt 
sikker på at min opfattelse var helt rigtig, og at hun godt kunne regne med at alt er sådan som jeg har 
sagt, og derfor roligt kunne slappe af.  
 
Efter samtalen tænkte jeg, at det ikke måtte være så nemt at køre lige ud af vejen hvis man ikke var 
100% sikker på, og har bevis for, at vejretningen er rigtig.  
Jeg er jo 100% sikker, og har på ingen måde nogen usikkerhed som kan forvirre min tanke. Jeg har 
jo haft flere klardrømme som har belært mig om, at jeg skulle køre denne vej, og i denne retning. 
Klardrømme er den ultimative måde at få oplysning fra det ikke fysiske om, hvad der skal gøres, og 
hvad der vil ske. Det sidste ved dog kun mennesker der selv har fået et passende antal klardrømme 
som de har kunnet relatere til faktiske forhold, og disse er ret få. 
 
Jeg sagde så til forsynet, at hvis det var muligt, ville jeg bede om, at forsynet, på en eller anden måde, 
ved et eller andet handlingsforløb eller lignende, ville lade noget ske, så alle de mennesker der troede 
på sagen, men ikke var fuldstændig sikker på, at det vi gjorde var det rigtige, og ledet af forsynet selv, 
fra forsynet kunne få et slags udtryk for, at det forholdt sig sådan. Alt dette skete i fredags. 
 
Søndag var Muser (min kone) og jeg oppe i Klint for at se til sommerhuset, og for at hjælpe Ruth 
med noget EDB som Muser er ekspert i. Ruth havde lavet en dejlig æblekage og vi drak kaffe og talte 
om forskelligt, bl.a. om problemerne som Ruth så, ved at vi behøvede at få så mange penge udefra, 
som støtte til at køre sagen. Jeg påpegede, at Ruth jo allerede havde fået 100.000kr. ind via hendes 
indlæg i sit blad. Jeg syntes det var fint. Jeg sagde til hende, at Jan nu havde skrevet om dette på 
Facebook, og at disse indlæg nok ville give nogen støtte. Jeg nævnte også at en bekendt i Tyskland 
måske kunne støtte. Ruth mente, at vedkommende havde iværksat kapitalkrævende aktiviteter, så der 
ikke ville være noget han kunne undvære til os. 
Jeg nævnte så, at hun også burde ringe til den gamle Tage Buch (103 år) og spørge om han kunne 
hjælpe os med lidt penge.  
Ruth sagde, at det kunne hun ikke, hun kendte ikke Tage særlig godt. Jeg sagde til hende at det skulle 
hun alligevel gøre, hun havde jo, lige som jeg, været inviteret til hans sidste fødselsdag.  
Inden jeg havde afsluttet denne sætning ringede min mobiltelefon. Det var Tage Buch der ringede til 
mig ( jeg taler kun meget sjældent med Tage, måske tre gange om året når han vil spørge om hvad 
jeg mener om noget han har hørt, eller han vil invitere mig til sin fødselsdag). Han ville nu spørge 
mig om noget vedrørende en af mine klardrømme som han havde hørt om. 
Jeg kunne imidlertid ikke forstå hvad han sagde, så jeg kunne ikke svare på det han spurgte om (Jeg 
har jo lidt problemer med hørelsen). Jeg sagde til ham, at jeg gav telefonen til Ruth, så kunne han 
sige det til hende, og når hun gentog spørgsmålene kunne jeg så svare, og hun kunne give svarene til 
Tage i telefonen.  
Jeg besvarede spørgsmålene på denne måde. Tage spurgte vist efterfølgende Ruth om hvordan det 
gik med retssagen.  
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Ruth fortalte, at hun havde skrevet lidt om vores behov for økonomisk støtte i sit blad, og der var 
kommet lige knapt 100.000kr. ind. Tage sagde så til hende, at han nok også kunne give lidt til støtte. 
Ruth sagde, at det ville hun være meget taknemmelig for, for hun var lidt nervøs for, om vi kunne få 
penge nok. Tage sagde så, at han ville tænke over det (formoder jeg). De afsluttede samtalen. 
Fem minutter efter ringede telefonen igen. Det var Tage, der ville fortælle Ruth, at han nu ville 
overføre 100.000kr. til hendes konto til hjælp. Ruth udtrykte taknemmelighed over hans beslutning, 
og samtalen sluttede. 
 
Da Ruth lagde røret på, sagde jeg med det samme til hende: ”Kan du se, det var en klar tilkendegivelse 
fra forsynet til dig om, at du kan være ganske rolig, forsynet skal nok sørge for at fremskaffe de 
nødvendige penge til vores sag, fordi det er en sag som vi kører for forsynet, og fordi vi kører i den 
rigtige retning”.  
Jeg sagde ikke, at jeg et par dage i forvejen havde bedt forsynet om, at de, hvis det var muligt, skulle 
give et tegn til os, for det første, på at vi er på rette vej, og for det andet, at forsynet, af samme grund 
vil sørge for, at vi får de fornødne midler til rådighed. 
Ruth var helt stille et lille stykke tid, hvorefter hun svarede: ”Ja det kan jeg se, at du har ret i. Jeg er 
nu helt overbevist om sagens vigtighed, og at vi nok skal få penge til den”. 
Vi spiste så alle tre endnu et stykke æblekage, for Ruth laver en fantastisk god æblekage. Ruth havde 
hermed fået styrke til at køre videre, og bevis for, at forsynet nok skal håndtere sagen på den bedste 
måde. Alt er jo såre godt! 
 
Jeg fortæller dette for at andre også kan få øjnene op for, at vi er på rette vej. Det er ikke blot noget 
vi selv tror. Kan I se, at forsynet har viftet med en vognstang. 
 
 
Nu vil skeptiker der ikke føler sig i kontakt med forsynet sige, at det nok var en mærkelig tilfældighed, 
men alligevel en ren tilfældighed som man ikke kan interessere sig for, selv om den gav pote. 
 
Nogen der har lidt fornemmelse af, at der er noget vi ikke kan se og måle, men som er der alligevel, 
vil sige, at det naturligvis var telepatisk. En telepatisk oplevelse der fik Tage til at ringe, fordi jeg 
tænkte på ham. Man skal dog bemærke, at det han ville spørge mig om, ikke havde noget at gøre med 
penge, men måske nok med den verserende sag, og den åndelige baggrund for denne. Det er 
naturligvis muligt, at der var en telepatisk forbindelse (en sådan havde jeg også med Helmer 
fogedgård i hans dødsøjeblik).  
Tages grundlæggende intension med at ringe til mig, inkluderer imidlertid ikke, at han kunne have 
lyst til at give noget til støtte for os, og meget kontant, at udmønte dette ønske i løbet af fem minutter, 
og med så stort et beløb.  
Hans grundlæggende ønske med opringningen var, at han ønskede at jeg skulle fortælle ham noget 
vedrørende en udvikling i sagen som vi ikke er nået til endnu, baseret på en af mine klardrømme. 
 
Den der virkelig har indsigt vil være fuldstændig klar over, at det var et tegn fra forsynet, et vink med 
en vognstang fra forsynet. Det var svaret på mit forud fremsatte ønske om en tilkendegivelse fra dette 
forsyn. Dette svar udtrykker på en gang, at vi handler efter forsynets ønske. Tage ringede jo for at få 
oplysning fra mig vedrørende en af mine klardrømme, der vedrører den fremtidige udvikling af 
”strukturen” inden for, og varetagelsen af Martinus åndsvidenskab på det fysiske plan, og samtidig 
en demonstration af, at forsynet nok skal sørge for, at vi ikke kommer til at mangle penge til vores 
forehavende.  
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Det er altså forsynets respons på mit ønske om en klar tilkendegivelse af, at forsynet er med os på 
alle måder, og at vi kører efter forsynets ønsker.  
 
For min opfattelse har det ingen betydning hvad andre mennesker tror og mener. Min opfattelse af 
ting og forhold er ikke afhængig af hvad andre mennesker mener. Den kan kun påvirkes ved super 
logiske, intelligente argumenter som kan overvinde mine egne argumenter. Lykkes det at overgå 
disse, er jeg imidlertid helt indstillet på at skifte indstilling. Det er dog meget sjældent at noget sådan 
er hændt. 
 
Det står enhver frit for at benytte min tekst til at videresende og dermed informere andre mennesker 
om det passerede. 
 
De bedste hilsener 
 
 
Kurt 
 
 
 
 
 
 

73



SPØRGSMÅL og SVAR
ved xJiartinus

Spørgsmål indsendt til denne rubrik besvares i den indsendte rækkefølge, dog kun forsåvidt besvarelsen 
for at have almen interesse. Offentliggørelse af de givne svar i aviser, tidsskrifter o. 1. må kun 

finde sted efter indhentet tilladelse.
må anses

Spørgsmål 26,

”Martinus—Bevægelsen” ikke et passende navn, ved hvilket 
kendetegnes ligesom de andre åndelige bevægelser, såsom Teosofi, 

Antroposofi, Indre Mission, Jehovas Vidner etc.? -

Hvorfor har 
den kan

Svar:

Da der ikke under nogen som helst form omkring mit åndsarbejde eksi
sterer og heller aldrig nogensinde vil komme til at eksistere forenings-, 
sekt- eller religionsdannelse med opsatte love og forskrifter, med sa
kramenter og dåbshandlinger etc., vil der her således ikke være nogen 
som helst "Bevægelse” at give navn.

At mit åndsarbejde får flere og flere interesserede studiedeltagere 
og læsere betyder dog ikke, at disse derved kan udtrykkes soa et organi
seret, religiøst samfund. At man studerer eller læser mine værker bety
der lige så lidt, at man derved danner menighed, sekt eller kirke, som 
hvis man læser andre forfatteres videnskabelige værker. Da hele mit 
åndsarbejde kun går ud på at være en undervisning eller en manifestation 
af kundskaber i form af verdensbilledets analyser og derigennem blotte 
betingelserne for næsteitærligheden eller den humane livsførelse eller 
væremåde, der gør mennesicex identisk med verdensfreden, kan mit arbejde 
således ved sin intellektuelle struktur aldrig nogen sinde blive en re
ligion, baseret på tro. Det kan derimod udelukkende kun blive en skole, 
en læreanstalt, en institution for vejledning og uddannelse i livsviden- 
s&ab, hvorved den udviklede studerende kan blive i kontakt med sin gud
dommelige omskabelse fra dyr til ”Mennesket i Guds Billede".

Dette mit arbejde er således for absolut alle sandhedssøgere ganske 
uafhængigt af hvilken religion, nation eller race, de så end måtte tilhø
re. Mine analyser er ligesom en hvilken som helst anden videnskab abso
lut neutral og upartisk.

Da mit åndsarbejde således er en manifestation af og en vejledning i 
verdensbilledets evige analyser, kan det slet og ret kun være at betegne 
som kosmisk videnskab, der igen er det samme som ”Åndsvidenskab”, ligesom 
de studerende af denne åndsvidenskab kun kan være at udtrykke som "Ånds- 
forskere". At udtrykke mit åndsarbejde og dets interesserede forskere
ved nogen anden betegnelse kan kun være udtryk for en total misforstå
else .

U -tf 5 i.5o.
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/ÍJJN Jan Langekær har delt et link.

7 timer

Bedømmelse af Martinus Instituttets juni 2019 udgivelse af Det 

Tredie Testamente, LIVETS BOG l-VM 

Den i juni 2019 udgivne udgave af hovedværket Det Tredie 

Testamente - LIVETS BOG l-VII er et skridt på vejen i den rigtige 

retning, men det er slet ikke nok.

Det endelige mål er, at værket udgives uden indblanding. Dvs. 

uden nogen som helst jordmenneskelige tilføjelser, ændringer eller 

rettelser, eller med nogen form for "jeg-vide-bedre-end-Martinus" 

manier og "pillefingre" der vil "forbedre" Martinus' hellige bøger. 

At Det Tredie Testamente er et "helligt værk" vil sige, at der drejer 

sig om bøger, hvor hvert eneste ord - ifølge forfatteren selv - er 

skrevet i bøn til Gud og med dagsbevidst intuition, hvorfor værket 

er identisk med den hellige ånd i renkultur.

Søg i denne gruppe Q 

Genveje

^ Klint Folk & Nyt 

O Få en griner med ... 4 

O Samkørsel Martinu... 8 

© (((VEGANSK))) ... 20+

Alene af en grund skal værket være en fuldstændig tro kopi af 

Martinus rene værk i førstegangsudgaven, påført Martinus 

personligt designede smudsomslag og uden jordmenneskelig 

indblanding. Netop som Martinus siger det til et rådsmøde: I kan jo 

bare fotografere det hele af.

Går man Ml’s juni 2019 udgivelse efter i sømmene kan følgende fejl 

konstateres:

1

Den første fejl findes på smudsomslaget samt på selve hard- 

coveret, hvor Martinus Institut (Ml) ikke respekterer Martinus 

tydeligt angivne ønske om at værket skal staves "Det Tredie 

Testamente" med "i" i Tredie.

Den nuværende Ml-ledelse giver her selvbestaltet værket en 

nystavet titel, direkte imod Martinus ønsker og direkte imod Dansk 

Sprognævn udtalelse om, at det egenhændigt er forfatteren, som 

bestemmer værkets titel, også selv om titlen, med vilje er stavet 

forkert.

Det er ene og alene forfatteren til et litterært værk, som 

bestemmer. Jeg har talt med Dansk Sprognævn indgående om 

dette fænomen.

2

Dertil kommer, at man ikke benytter romertal - som Martinus 

anvendte i alle de store bøger i flere bind - men arabertal. Man skal 

naturligvis altid benytte romertal, hvor Martinus selv har gjort det.

3

Bagerst i alle bøgerne har tilføjet en ca. 10 siders liste kaldet: 

"Rettelser i senere udgaver".

Denne - ifølge Martinus selv - ulovlige-rettelsesliste, har Ml efter 

eget udsagn løbende revideret helt frem til i hvert fald 2014. Vi 

hørte i retssagen, at en af rettemagerne, Henrik Hedegaard, efter 

eget udsagn havde rettet Martinus-kommaer helt tilbage fra 1980 

erne og op gennem 1990'erne og også op til 2014. Så værkets 

kommaer har eksempelvis været "konstant flydende" siden 

Martinus lukkede sine jordiske øjne for snart 38 år siden.

4

Martinus egen liste "TRYKFEJL OG RETTELSER" bagerst i alle 

bøgerne er taget bort.

5

Kurt Christiansens udgaver fra Åndsvidenskabsforlaget, fra 2010, 

var ægte faksimileudgaver, da disse udgaver var ens med 

originalen, en tro kopi, i form og indhold.

Dog ganske vist med en enkelt udtagelse, idet der i kolofonen blev 

gjort tydeligt opmærksom på følgende: "Nærværende bog, er af 

tekniske årsager, ca. 1 cm mindre end den originale udgave, såvel i 

højde som bredde"

Ml's juni 2019 udgaver er også ca. 1 cm mindre både i højde og i 

siddebredde, men det gør Ml-ledelsen ikke læseren opmærksom 

på.

6

Guldstjernen på forsiden er lavet betydeligt mindre, end den er i 

førstegangsudgaven og i de efterfølgende udgaver. Igen en 

uforklarlig Ml-ændring.
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Guldstjernen på bogryggen er placeret et nyt sted. Denne stjerne 

bliver gennem årene efter Martinus bortgang, jævnligt flyttet rundt 

på bøgerne af forskellige Mi-ledelser, alt efter hvordan tidsånden 

blæser på Ml (forandring fryder, syntes at være Mi-ledelsens 

motto).

Dertil kommer:

Ml's juni 2019 udgave koster 2.100,- kr. per sæt med 7 bind, og 

kan kun købes sætvis. Derved vanskeliggør Ml muligheden for, at 

nye interesserede åndsforskere kan købe værket, da de ikke er 

konkurrencedygtige med Ml's ændrede udgaver, som alle kan 

købes enkeltvis, én bog ad gangen.

7

Faksimile betyder "gør ens", og Ml's udgave og førsteudgaven er 

ikke ens.

Definitionen på faksimile ses her:

En faksimile (latin: fac = gør; simile = ens) er en nøjagtig 

gengivelse af et dokument eller lignende ved hjælp af særlige 

fotografiske eller tryktekniske metoder. Bøger kan være 

faksimileudgaver, dvs. som ligner originalen i både indhold og 

udseende.

Det er derfor ikke korrekt, når Ml betegner deres udgave som en 

faksimileudgave.

I Ml's udgivelseskommentarer på en af de første sider skriver man: 

"Livets Bog 1-7 blev i 1981-85 genudgivet på Borgens Forlag med 

fællestitlen _Det Tredie Testamente., og symbol nr. 23 og 19 blev 

indsat på omslagets for- og bagside. Denne faksimileudgave 

udgives for dem, der ønsker at læse Livets Bog i oprindelig 

opsætning og med gammel retskrivning. Til studiebrug anbefaler 

Instituttet den seneste reviderede udgave af Livets Bog, der 

indeholder de ovenfor nævnte rettelser og korrektioner til tekst og 

symboler. Den historiske førsteudgave kan også læses online på 

Martinus Instituttet hjemmeside. Martinus Institut 2019"

Ml oplyser, at man i 1981 udgav hovedværket under titlen _Det 
Tredie Testamente., men forklarer ikke hvorfor man så har ændret 

titlens stavemåde.

Desuden kan man i ovenstående tekststykke se, at Ml ikke 

anbefaler, at man benytter denne udgave til studiebrug og kalder 

den lidt nedladende "den historiske førsteudgave". Retskrivningen 

kalder man "gammel retskrivning" fremfor den værdineutrale 

betegnelse "den oprindelige retskrivning".

På den måde skinner Ml's modvilje imod førsteudgaven ret tydeligt 

igennem.

Situationen er således den, at Ml trykker hovedværket i 250 

eksemplarer, mens man samtidig anbefaler, at åndsforskere ikke 

læser denne udgave - i hvert fald ikke grundigt, til studiebrug. 

Hvorfor da overhovedet trykke denne udgave, kan man spørge?

Når man reelt set ikke ønsker, at værket anvendes til studiebrug, 

må man uvægerligt undre sig over, hvilken funktion denne 

udgivelse har. Er det for dem, der vil læse værket uden at studere 

det? Men det giver jo ingen mening.

At udgivelsen kommer nu, sker uden tvivl, fordi det lige nu er 

taktisk gunstigt at udgive det. For Ml håber hermed at kunne 

påvirke retssagen til sin egen fordel.

Denne retssag - som i 2013 blev sat i gang af Ml-ledelsen selv - 

har stået på i snart 7 år. På et tidspunkt var Ml oppe på at forlange 

7,5 million danske kroner i erstatning + det løse i sagsomkostninger 

ca. 5 million kroner = ca. 13 million kroner af de "syndere", som 

havde formastet sig til at udgive værket som en tro kopi til kostpris. 

Noget som Ml ledelsen ikke selv har været i stand til siden Martinus 

selv levede for snart 40 år siden.

I dag forlanger Ml-ledelsen kun 1 million i erstatning + 

sagsomkostninger = måske i alt 5-6 million kroner. Ml-ledelsen 

giver med andre ord nu rabat på deres ønskede strafudmåling til 

åndsforskere, som gratis har gjort det ægte værk tilgængeligt til 

kostpris og dermed uden fortjeneste. Dommen falder den 12. 

september 2019, og den ene at disse "frihedskæmpere" - som 

forsvarsadvokaten udtrykte det i byretten - er endda død i 

mellemtiden.
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Den 12. september 2019, får vi at høre "hvem klokkerne ringer for". 

En meget spændende udvikling i sagen om at beskytte et 

epokegørende, verdenshistorisk værk. Et værk som verdenslæreren 

Martinus skænkede til hele menneskeheden, og om hvilket han 

sagde, at man ikke måtte ændre så meget som ét komma i.

Det er klart, at Ml ønsker det bedst mulige udfald af retssagen, og 

udgivelsen af nærværende udgave må forstås i den sammenhæng. 

Værket udgives således ikke primært for læsernes skyld - for det 

er ifølge Ml uegnet til studiebrug - men for Ml's egen skyld. Motivet 

er overvejende rent selvisk, og det er taktisk juridisk begrundet.

Alle gode kræfter må samlet gøre deres bedste for, at Martinus 

samlede værks snart "40-årige rettelses- og 

ændringsørkenvandring" må komme en snarlig afslutning,så vi 

snart finder "Det forjættede Land" som en tro kopi af sig selv.

Jan Langekær, LIVET SKOLE i Martinus åndsvidenskab, 

Brøndbyøster, den 24. juli 2019 

www.livetsskole.info

LIVETSSKOLE.INFO

livetsskole

Martinus åndsvidenskab og hans epokegørende livsværk Det Tred...

^9 3 kommentarer 1 deling

Synes godt om QP Kommenter & Del
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containing one or more triangles or lines forming an angle

Status Registreret

Relateret sag

Designeringsdato

International reg. dato

Notifikationsdato

Godkendelsesdato

Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer

Bemærkninger

Farvetekst Guld med hvid baggrund.

Bestemmelser for mærkets benyttelse

Beskrivelse af mærket

Gengivelse af mærket  
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Varefortegnelse
16: bøger.

41: undervisningsvirksomhed; forlagsvirksomhed; museumsvirksomhed [forevisning, udstillinger];
udgivelse af bøger og blade.

Publicering (1)
Tidende Publicering vedr.

Dansk Varemærketidende 51, 2018 Offentliggørelse af registrering  

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (8)
Dato Titel

20190226 Gyldighedsmeddelelse (68 KB)  

20181219 Registerudskrift Registrering VM (VT2) (34 KB)  

20181219 Meddelelse om foreløbig registrering (69 KB)  
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20181122 Notat (5 KB)  

20181122 Notat (5 KB)  

20181121 Notat (5 KB)  

20181120 Bilag til ansøgning - original figurmærke (110 KB)  

20181120 Varemærke ansøgning (174 KB)  

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
Dato Forfaldsdato Type Udlignet Tekst Beløb Navn

20181120 Betaling Ja 2350
Fonden Martinus
Åndsvidenskabelige Institut

20181120 20190121 Faktura Ja
Ansøgningsgebyr,
grundgebyr

-2350
Fonden Martinus
Åndsvidenskabelige Institut
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Det Tredie Testamente
Den intellektualiserede kristendom

INTRODUKTION- FORFATTEREN- ARTIKLER VÆRKET SYMBOLER ARRANGEMENTER DEN NY VERDENSIMPULS

Fra tro til viden

Formålet med Det Tredie Testamente er at 
løfte livets store spørgsmål ud af troens 
tågedis, frem til selvoplevelse og sikker 
viden. Det er værkets grundlæggende tese, at 
livets mysterium kan forklares 
videnskabeligt.

Udvalgte tekster

Læs artikler og udvalgte tekster af Martinus 
og download brochurer.

Video interviews

Det Tredie Testamente forklaret på:

• 20 sekunder

• 5 minutter

• 15 minutter

Forfatteren til Det Tredie Testamente
Martinus deler hjemland med 
11.C. Andersen, der er verdensberømt for 
sine eventyr. 1I.C. Andersen kunne skabe 
eventyr ud af virkeligheden. Man kan sige 
det omvendte om Martinus, i lan har gjort 
eventyret til virkelighed. 1 lan har forvandlet 
religionernes evige kerne og ubegrænsede 
kærlighedsbudskab til åndelig videnskab.

Symboler

1 følge Martinus er formålet med de mange 
symboler, han udarbejdede, fysisk 
håndgribeligt, at "markere de absolut 
fundamentalt bærende principper og love i 
selve livets eller verdensaltets struktur og 
manifestation”.

Den ny Verdensimpuls
Tiik-ditn foi Dtf Tiedic TctluDKOle 

Marina* todmdeiai*. jttmlisliedra*

Download det nyeste nummer

MARTINUS

Det Tredie Testamente
LIVETS BOO I

Det Tredie Testamente

Det Tredie Testamente henvender sig til det moderne 
menneske, der vil tænke selv og ikke kan inspireres af blind 
tro. Del gør Det Tredie Testamente til Bibelens fortsættelse 
og færdiggørelse. Åndsvidenskab er videnskab om 
alkærligheden. Martinus forklarer i sil livsværk principperne 
bag livets evige oplevelse. Livets mening er ikke noget 
mysterium mere. Reinkarnation og skæbnedannelsen 
gennem karmaloven bliver forklaret logisk. Ved at studere 
Det Tredie Testamente kan man få forståelse for, hvorfor del 
“onde“ findes, at del har en mening og blot skyldes 
uvidenhed.

Martinus kaster klart lys på evolutionen, som ikke kun handler om den fysiske udvikling af 
kroppe og arter, men også bevidsthedens udvikling. Fra evighedens perspektiv ser vi, hvordan 
udviklingen sker fra dyr til menneske, hvad næstekærlighed er, hvorfor vegetarismen er 
livgivende. I den store skala kan vi se, hvad begrebet "Gud" rummer, hvilken betydning bønnen 
har og hvordan vi kan medvirke til at se skabe et internationalt verdens- og fredsrige. Jesu 
mission og død på korset får ny mening og betydning i åndsvidenskabens klare lys. Mystik 
bliver fortrængt af logik; dogmatisk religion og blind tro af åndsvidenskab. Alle kan efterprøve 
åndsvidenskabens udsagn ved iagttage livet og lænke selv. Du kan læse mere på Martinus 
Webcenter.

Bilag: Bilag 110a
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Google https://dettredietestamente.info/ 4. Q,

Q. Alle 0 Videoer Q Maps 0 Billeder O Shopping : Mere Indstillinger

Alle lande ▼ Alle sprog ▼ De seneste 15 ar ▼ Alle resultater ▼ Ryd 

dettredietestamente.info v

Det Tredie Testamente - Martinus Åndsvidenskab | Det Tredie ...

15. sep. 2019 - Introduktion til Det Tredie Testamente - Den intellektualiserede kristendom - 

Martinus Åndsvidenskab.

Værktøjer
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NTtKNtr ARCHIV! https://đettređietestamente.lnfo/

1 capture

9 Aug 2018

Det Tredie Testamente
Den intellektualiserede kristendom

FORSIDE INTRODUKTION- FORFATTEREN- ARTIKLER LITTERATUR SYMBOLER

Fra tro til video
Formålet med Det Tredie Testamente er at løfte 

livets store spørgsmål ud af troens tågedis, 

frem til selvoplevelse og sikker viden. Det er 

værkets grundlæggende tese, at livets 

mysterium kan forklares videnskabeligt.

Artikler og brochurer
Læs artikler og udvalgte tekster af Martinus og 

download brochurer.

Videointerviews
Det Tredie Testamente forklaret på:

• 20 sekunder

• 5 minutter

• 15 minutter

• 30 minutter

Forfatteren til Det Tredie 
Testamente
Martinus deler hjemland med 

H.C. Andersen, der er verdensberømt for 

sine eventyr. H.C. Andersen kunne skabe 

eventyr ud af virkeligheden. Man kan sige det 

omvendte om Martinus. Han har gjort eventyret 

til virkelighed. Han har forvandlet religionernes 

evige kerne og ubegrænsede 

kærlighedsbudskab til åndelig videnskab.

Symboler
*

I følge Martinus er formålet med de mange 

symboler, han udarbejdede, fysisk 

håndgribeligt, at "markere de absolut 

fundamentalt bærende principper og love i 

selve livets eller verdensaltets struktur og 

manifestation".

Den ny Verdensimpuls
IltA.iriuilX ImiW loUIMlr 

'Imioi ■i.kMiEBAa.

nummer af Den Ny 

Verdensimpuls - Tidsskrift for 

Det Tredie Testamente

Den ny Verdensimpuls
r«h»lr.n «. IV Inla-o«.-

Vt.lmø .Uvvi&uXil-

Download og læs Den Ny 

Verdensimpuls nr. 2 2017

Bilag: 110c
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Jan Langekær shared a link.

6 March at 20:57 

Kære venner,

Hermed indbyder du til

FEST FOR MARTINUS KOSMISKE INDVIELSE

-forfatteren til Det Tredie Testamente, alkærlighedens videnskab

Lørdag cl. 28. marts 2020 - Dørene åbnes 12:15

i Teatersalen, Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, Brøndbyøster

Program: Taler. film. musik og te/kaffe og lagkage.

Medvirkende: Jan Langekær. Anette Christiansen, Hellebeth Hansen.

Kaj Gøttler Jensen, Jes Arbov. Jan Schultz. Peter Wraae.

Margit Kjeldsen. Per Pedersen, Bo Boilesen. Bob Zauner, og mange flere. 

Klassisk musik: Ingemar Fridell 

Festen: Fri adgang - gratis entré.

Veganerbuffet. efterfølgende kl. 17:45 også i Kulturhuset Kilden til 120,- kr.

Tilmelding under alle omstændigheder nødvendig til både fest og

veganerbuffet på tel/sms 2015 7811, eller e-mail: jan@langekaer.dk

Arrangør: LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab

(Studiegrupper, kurser, foredrag, information, og udstillinger i ind- og udland)

vvww.dettredietestamente.info

www.livetsskole.info

MftMIKUS ( “ >

Det Tredic Testamente
UVETSBOGI

DETTREDIETESTAMENTE.INFO

Det Tredie Testamente - Martinus 

Åndsvidenskab | Det Tredie Testamente

Introduktion til Det Tredie Testamente - Den 

intellektualiserede kristendom - Martinus 

Åndsvidenskab

Q Ulla Houe and 3 others 

[£} Like FD Comment

Bilag: 111
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Jan Langekær ► Martinus 

t Interessegruppe

8 March at 12:41 •

< !

RI

Kære venner,

Vedr.: Det Tredie Testamente's bøger fra 

Åndsvidenskabsforlaget (de ægte) - nye retningslinier 2020 

om at gaveprincippet og giveevnen sættes i højsædet på 

udstillinger og andre steder.

En person fra udlandet har venligst kontaktet LIVETS SKOLE 

i Martinus åndsvidenskab, og for et meget, meget stort 

beløb opkøbt en stor mængde bøger, primært småbøger, af 

Åndsvidenskabsforlagets ægte, uændrede faksimile 

udgaver, med det formål at vi på alle messestande landet 

over, og alle andre steder hvor interesserede personer måtte 

have ægte interesse i Det Tredie Testamente, 

alkærlighedens videnskab, at kunne give vedkommende en 

småbog som gave.

Denne boggave gives naturligvis kun til dem som er ægte 

interesserede i Det Tredie Testamente's bøger om 

åndsvidenskaben, alkærlighedens videnskab.

Hvis den pågældende person alligevel siger at han/hun vil 

bidrage med noget til informations- og oplysningsarbejdet, 

så kan i bare bede dem om at lægge et bidrag til i den 

gavekasse som i bedes sætte på jeres messestande, 

helsecentre, kursuscentre, klinikker, etc... fra nu af. Det 

samme gælder for dem jer som frivilligt måtte ønske at give 

bøger til særligt interesserede landet over.

Eller i kan bede dem om at støtte informations- og 

oplysningsarbejdet på Fonden Det Tredie Testamentes 

MobilePay 227366 eller til Fonden Gavekonto reg.nr. 3572 

konto nr. 3572518515

Bilag: 112
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START

Martinus åndsvidenskab
117 abonnenter

VIDEOER PLAYLISTER KANALER

Uploads AFSPIL ALLE
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— SORTÉR EFTER

Vi er ikke en forretning, vi er • Lad Martinus komme tilbage • Det 21. århundredes 

en moral. til instituttet! (Martinus og... verdensgenlosning, v/„.
Form og Indhold i Det Tredie • Indledningsforedrag, Klint. 
Testamente, v/Margit... 1975, v/Margit Kjeldsen.

STRUKTUREN at praktisere 
Det Tredie Testamente,...

67 visninger • for 1 uge siden 165 visninger • for 1 uge siden 155 visninger •

for 4 måneder siden

53 visninger • 

for 5 måneder siden

47 visninger • 

for 5 måneder siden

38 visninger • 

for 5 måneder siden

Det Tredie Testamente som 
videreførelse og fuldendeis...

39 visninger • 

for 5 måneder siden

Information og
oplysningsarbejdet omkring...

54 visninger • 

for 5 måneder siden

Form og Indhold i Det Tredie 
Testamente, v/Margit...

26 visninger • 

for 5 måneder siden

Information og 
oplysningsarbejdet omkring...

58 visninger • 

for 5 måneder siden

Form og Indhold i Det Tredie 
Testamente, v/Margit...

27 visninger • 

for 5 måneder siden

STRUKTUREN at praktisere 
Det Tredie Testamente,...

42 visninger • 

for 5 måneder siden

Få kørekort til livet, v/Peter 

Wraae (2/2).

23 visninger • 

for 5 måneder siden

Form og Indhold i Det Tredie 
Testamente, v/Margit...
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for 5 måneder siden

Falske Profeter og Falske 
Kristus'er, v/Margit Kjeldsen.

33 visninger • 

for 5 måneder siden

STRUKTUREN at praktisere 
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33 visninger • 

for 5 måneder siden

Form og Indhold i Det Tredie 
Testamente, v/Margit...
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for 5 måneder siden
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videreførelse og fuldendeis... Wraae (1/2). natbevidsthed drømme 1 de... natbevidsthed drømme 2 de... natbevidsthed drømme 3 de... natbevidsthed drømme 4 de...

39 visninger • 

for 5 måneder siden

24 visninger • 

for 5 måneder siden

36 visninger • 
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31 visninger • 

for 5 måneder siden

26 visninger • 
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20 visninger • 
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Hvad er XI Hvad er 
guddommen Kurt...

28 visninger • 
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Mit liv med Martinus, v/Kaj 
Gottler Jensen (2/2).

84 visninger • 

for 8 måneder siden

Mit liv med Martinus, v/Kaj 
Gottler Jensen (1/2).

93 visninger • 

for 8 måneder siden

• Kurt Christiansen

72 visninger • 

for 8 måneder siden

Jegets tilknytning til nuet, 
v/Margit Kjeldsen (4/4).

54 visninger • for 1 år siden

Jegets tilknytning til nuet, 
v/Margit Kjeldsen (3/4).

20 visninger • for 1 år siden
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O YouTube sog Q,

Det 21. århundredes verdensgenlosning, v/ Martinus.

156 visninger • 5. apr. 2020 \b * ^P1 0 * DEL =4- GEM

Martinus åndsvidenskab

117 abonnenter

Denne video er kun midlertidig tilgængelig. Venligst skriv feedback nedenunder efter at du har set 

den. Tusind tak!

ABONNER

VIS MERE
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Videooptagelser af afholdte arrangementer

Den årlige festdag i Brøndby
Korte

introduktionsvideoer

o

Seminar

Flere videoer

Fonden Det Tredie Testamente Kontakt os

Om os Følg os

8/17/2020 Livets Skole

livetsskole.info/afholdte-arrangementer/ 1/1

LIVETS SKOLE
i Martinus åndsvidenskab

Videooptagelser af afholdte arrangementer
Den årlige festdag i Brøndby

Video af Festen for Martinus kosmiske indvielse - 2019
Lørdag den 23. marts 2019, kl. 13�00-17�30.

Video af Festen for Martinus kosmiske indvielse - 2018
Lørdag den 23. marts 2018, kl. 13�00-17�30.

Video af Festen for Martinus kosmiske indvielse - 2017
Lørdag den 25. marts 2017, kl. 12�00-18�00.

Video af Festen for Martinus kosmiske indvielse - 2016
Lørdag den 19. marts 2016, kl. 12�15-17�30.

Video af Festen for Martinus kosmiske indvielse - 2015
Lørdag den 21. marts 2015, kl. 12�15-17�30.

Seminar
Video af Weekendseminar i Odense - februar 2020 
Lørdag den 15. februar kl 10.00 til søndag den 16. februar kl. 16.00.

Korte
introduktionsvideoer

Det Tredie
Testamente forklaret på:

20 sekunder 

5 minutter

15 minutter

Flere videoer

På YouTube-
kanalen Martinus
åndsvidenskab kan du se
�ere videoer ‐ bl.a. også fra
sommerkurserne i Odense.

Fonden Det Tredie Testamente

Vestre Gade 6A
Brøndbyøster
2605 Brøndby

Kontakt os

Spørgsmål og kommentarer
+45 2015 7811

Om os

Fonden Det Tredie Testamente
Fondens vedtægter

Følg os

  YouTube

  Facebook

Bilag: 113c
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Spørgsmål til bogen ”Marti-
nus og Martinus Institut”

  Den Ny Verdensimpuls
Tidsskrift for Det Tredie Testamente

Martinus åndsvidenskab, alkærlighedens videnskab

1/2020 - oktober Udgivet af Fonden Det Tredie Testamente

GRATIS
Ærlig og falsk kommunikation

Kristus og Verdensbilledet

Adgangen til analyserne er fri som solen

Det mellemkønslige komma
Hedenskab og Kristendom

Fremtidens Syn på det levende Væsen

Baggrunden for Det Tredie Testamente

Strukturen – ny dansk udgave

Om alkohol

Intuitionens Epoke

Ny bog: Lad Martinus komme tilbage til instituttet!
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Symbol nr. 14
Det kosmiske spiralkredsløb I

92
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Den kosmiske rejse gennem evigheden og uendeligheden
De levende væseners kosmiske vandring og livsoplevelse sker
via højere og højere kredsløb uden ophør, hvilke derfor kaldes
”spiralkredsløb”. På symbolet er 7 af disse kredsløb markeret
med små bogstaver:

A – Spiralen for atomer
B – Spiralen for cellevæsener
C – Spiralen for organvæsener
D – Vores spiral/mellemkosmos.
E – Planet- eller klodespiralen.
F – Solsystemspiralen.
G – Galakse/Mælkevejsspiralen.

Her symboliseres, at de 6 riger eller bevidsthedszoner gentager 
sig evigt igennem forskellige organismeprincipper i utallige 
varianter. Vi skaber ”vores” legeme i samarbejde med væsener 
i mikrokosmos, ligesom vi selv får ydre livsrum i vores omgi-
vende makrokosmos. Spiralen på symbolet indikerer, at 
mikrokosmos på en måde udgør vores kosmiske fortid, og 
makrovæsenerne vores fremtid.

Med det hvide felt er markeret den del af verden, vi normalt
opfatter som levende, men i realiten udgør det uendelige 
verdensalt én levende organisme opbygget af myriader af 
levende væsener, der for os fremtræder som mikro-, mellem- el-
ler makrokosmos. Vores oplevelse af disse individer afhænger 
af vores sanseperspektiv. Måske aner vi en organiserende 
faktor bag dette altomfattende og aldrig svigtende samarbejde?

Forklaring af det kosmiske spiralkredsløb findes i bogen 
”Det Evige Verdensbillede I”, stk. 14:21, side 90-92.

Det kosmiske spiralkredsløb I

Forklaring af symbol nr. 14

Alle artikler, symboler og citater af Martinus: © Martinus Åndsvidenskabelige Institut

“
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Adgangen til analyserne er fri som solen
Af Jan Langekær

ære læser, jeg vil begynde med 
at citere disse ord fra Martinus 
allersidste tale den 9. august 
1980:

 
”Sagen i sig selv er ikke nogen sekt eller 
sammenslutning, den er neutral og fri. 
Den har ingen indmeldelse og ingen 
udmeldelse, ingen kan meldes ind og 
ingen kan smides ud. Det står enhver 
frit at læse mine analyser, at danne 
studiekredse og centre rundt om i 
verden, blot man følger analyserne. 
Adgangen til analyserne er lige så fri 
som til solen og al skabelse i naturen. 
Det skal ikke være en indkapslet historie 
for nogle enkelte mennesker, det er for 
alle mennesker.” 
 
Vi ønsker at efterleve dette og derfor 
udgives ”Den Ny Verdensimpuls” efter 
gaveprincippet, ligesom alle andre af 
vore aktiviteter til fordel for Det Tredie 
Testamente: udstillinger, oplysningsbro-

churer, foredrag, studiekredse, vinter-
kurser, sommerkurser, og bøger. Som 
Martinus sagde: ”Adgangen til analy-
serne er lige så fri som til solen”.
 
Vi har tillid til, at når vi arbejder efter 
analyserne, så vil læserne værdsætte 
tidsskriftet og Forsynet vil give det 
medvind.
 
Vi har tidligere prøvet at få et samarbej-
de med Martinus Institut. 
For 17 år siden fremviste jeg, gennem 
flere år, vort udstillingsmateriale og 
oplysningsbrochurer om Det Tredie 
Testamente for instituttet og forærede 
det eksemplarer af brochurer og bøger. 
Men vi fik ikke megen accept og støtte. 

Tværtimod, så kører der nu en retssag, 
som omtalt i Weekendavisen, den 20. 
maj 2020, anlagt af Martinus Institut 
imod 4 personer. 

Da retssagen, som instituttet har anlagt, 
nu er blevet offentliggjort i pressen, vil 

vi også omtale den her i ”Den Ny 
Verdensimpuls”.

Men vi arbejder frit og som Martinus 
sagde: ”Det skal ikke være en indkapslet 
historie for nogle enkelte mennesker, det 
er for alle mennesker.”
 
Martinus analyser fortjener at blive 
mere kendte. Den glæde vi har af at 
studere Det Tredie Testamente, viden-
skaben om væremåde, alkærlighedens 
videnskab, vil vi jo gerne dele med 
andre. Det er formålet med Fonden Det 
Tredie Testamentes arbejde og udgivel-
sen af ”Den Ny Verdensimpuls”.
 
Oplaget af denne udgave af ”Den Ny 
Verdensimpuls” er dog ikke så stort, da 
det jo er afhængigt af de bidrag vi får. 
Men vi takker for de bidrag, som hidtil 
har gjort det muligt at udgive ”Den Ny 
Verdensimpuls” frit, til så mange som 
muligt. 
 
God glæde med læsningen.

REDAKTØREN FORTÆLLER

Forlag og redaktionsadresse for  
Den Ny Verdensimpuls:
Forlaget Fonden Det Tredie Testamente
(Publishing House The Third Testament  
Foundation),
Vestre Gade 6A,
DK-2605 Brøndby
mobil: 20 15 78 11
jan@langekaer.dk
CVR-nr. 29146721
Ansvarshavende redaktør: Jan Langekær
Tel: 20157811, e-mail: jan@langekaer.dk

dettredietestamente.info  
(her kan du også gratis downloade de 
forrige numre og det herværende nummer af 
tidsskriftet)

ISSN: 0904-0633
Har du lyst til at bidrage til 
Den Ny Verdensimpuls, så benyt:

DANSKE BANK  
Reg. nr. 3572 konto nr. 3572030989
MobilePay: 227366
Fra udlandet:
IBAN Konto nr. DK6030003572030989
og SWIFT/BIC-kode: DABADKKK

Kærlig hilsen, 
Den Ny Verdensimpuls

K 
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I 

HEDENSKAB 
KRISTENDOM

Af Martinus

gennem vor børnelærdom er vi, der 
er oplært i den kristne religion, 
blevet belært om, at alle mennesker 

og folkeslag, der ikke tilhører denne 
religion, er hedninger. Det te hedenskab 
omfatter efter den troende kristnes 
opfattelse både urskovens primitive 
na turmennesker, de andre store verdens-
religioners tilhængere, hinduer, buddhi-
ster og muhammedanere, og de menne-
sker indenfor vestens såkaldte kristne 
samfund, der er klærer sig for ateister 
eller fritænkere. Sidstnævnte skulle dog 
efter den dogmatiske kristelige opfattel-
se være den ”frelste” tilstand en smule 
nærmere, blot fordi de ved at være født i 
et kristent samfund har modtaget dåbens 
sakramente. Efter samme kristeli ge 
opfattelse går alle hedninger ved døden 
eller ”dommedag” lige til helvede, 
medens de ”frelste” skal opleve 
himmeriges salighed. Men dette at være 
døbt i faderens, sønnens og helligåndens 
navn skulle altså give en større chance 
for himmeriges salighed end at leve et 
liv i kærlighed til næsten uden at være 
døbt. Ja, man kan endda møde den 
opfat telse, at et lille barn, som dør uden 
at have modtaget dåben, måtte gå til 
helvede.

Det siger sig selv, at for en meget stor 
del af nutidens tænkende mennesker er 
en sådan opfattelse umulig at akceptere. 
Man finder den naiv og farisæisk, og 
der er heller ikke så stor forskel på de 
farisæere, man kan læse om i bibelen, 
og de ”kristne”, der har tilbøjelighed til 
at takke gud, fordi de ikke er som disse 
”hedninger”, men hører med til ”guds 

udvalgte børn”. Denne religiøse 
intolerance og farisæisme er dog ikke 
no get specielt jødisk eller ”kristeligt” 
fænomen, farisæerens tilstand er et 
udviklingstrin, der som så mange andre 
må passeres på vejen mod indvielse i 
livets evige guddommeli ge love. Også 
farisæismen udfoldes ”i den bedste 
mening”, og man kan ikke bebrejde 
”kristelige farisæere” at de er, som de er. 
Denne opfattelse må eksistere, så længe 
man endnu ikke fatter, hvad sand 
kristendom i virkeligheden er. Hvis man 
vidste dette, ville man forstå, at hele den 
autoritære kristendom verden over, 
således som den i dag bliver forkyndt og 
praktiseret, endnu beherskes af heden-
skab. Hvad er da kristendom, og hvad er 
da hedenskab? Kristendom er en speciel 
væremåde baseret på en speciel tanke-
verden, og hvor den tankeverden og 
væremåde ikke findes, er der ingen 
kristendom men hedenskab. Man kan 
altså ikke blive kristen i ordets virkelige 
betydning blot ved at blive døbt, men 
man kan derimod godt være det uden at 
være døbt. Når Kristus sagde: ”Mit rige 
er ikke af denne verden”, udtrykte han 
jo netop, at en virkelig kristen tanke-
verden og væremåde, den han med sit 
eget liv var et strålende eksempel på, 
ikke var den gængse eller dominerende 
på denne jord. Men han talte dog også 
om muligheden af, at et sådant rige 
engang skulle kunne realiseres i denne 
verden, han sagde: ”Himmeri ges rige er 
inden i eder”. Begyndelsen til en kristen 
tankeverden og væremåde findes som 
”det gode” i mennesket, som humanitet, 
som længsel efter fred mellem de 
forskel lige nationer og racer og mellem 
de enkelte mennesker. Men dette rige 

eller denne kri stendom er endnu kun i 
fostertilstand, og ligesom fostret i 
moders liv gennemgår en re petition af 
tidligere dyriske tilstande, inden det 
fødes som et jordmenneskebarn, må den 
virkelige menneskelige tilstand, der er 
det samme som ”himmeriges rige”, som 
igen er det samme som den sande 
kristendom, også gennemgå en skala af 
udviklingstrin. Der er intet på denne 
jord, der kan fødes” voksent”, heller 
ikke den virkelige kristendom, den må 
udvikles lidt efter lidt, indtil den helt 
kan forlade hedenskabets ”fosterhinde”, 
hvor den befinder sig i mørke og 
snæverhed. Når fostret er modent dertil, 
fødes det til en ly sere og friere tilstand, 
således vil det også gå med den virkeli-
ge kristendom eller det ”himmeriges 
rige”, der eksisterer i fostertilstand i det 
enkelte jordmenneske og i hele den 
jordiske menneskehed.

Naturligvis vil den sande kristendom 
fødes før i nogle menneskers bevidsthed 
og væ remåde end i andres, de jordiske 
mennesker står jo på vidt forskellige 
udviklingstrin. Men det er ikke ensbety-
dende med, at disse virkelige kristne vil 
føle sig hævet over hed ningerne, en 
sådan følelse ville vise, at de selv var 
hedninger. De ville være, som Kri stus 
karakteriserede farisæerne, som 
”kalkede grave, der er fine udvendig, 
men inden i er fulde af døde ben og 
alskens urenheder”. Disse ord er, hvor 
skarpe de end kan lyde ikke nogen kritik 
af den farisæiske tilstand, men en 
karakteristik af mennesker, i hvem ”det 
gode” endnu ikke er mere udviklet, end 
at det er forbundet med egoistisk 
selvglad hed, kritik og intolerance mod 
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anderledes tænkende. ”Jeg takker dig, 
herre, at jeg ikke er som de andre, 
horkarle, banditter og røvere, men 
holder alle dine bud og giver al misser til 
de fattige”, sådan lød farisæerens 
takkebøn, og en sådan mentalitet er ikke 
meget forskellig fra det menneskes, som 
i kristendommens navn føler sig bedre 
end an dre ved at give almisser, ved at gå 
regelmæssigt i kirke og til alters, og 
som ser med forfærdelse på de ”syndens 
børn”, som er opvokset i en anden tro, 
eller de frafaldne, som nok er døbt, men 
ikke kan tro på den kristne dogmatik og 
ikke inspireres, men tværtimod frastø-
des af kirkens ceremonier, af præstens 
salvelsesfulde prædiketone og af læren 
om den vrede gud, som forsones 
gennem Jesu offerdød og derved 
formildes til at vise nåde. Dette forso-
ningsdogme med det uskyldige væsen, 
der skal ofres for at for milde den vrede 
gud, er i virkeligheden ældgammelt 
hedenskab, det er noget af den ”foster-
hinde”, kristendommen skal befries fra. 
Det er ikke ved at dø, at Kristus har 
frelst menneskeheden, men det er ved 
det sindelag og den væremåde, Kristus 
udfoldede, me dens han levede her, og 
da han ved sin død på korset viste 
menneskene på jorden, hvor dan en 

rigtig menneskebevidsthed, der kender 
sin identitet som ”gudesøn”, handler i 
alle situationer, selv den, hvor han 
bliver dømt til døden som forbryder og 
oprører, uden at han viser had eller 
bitterhed, men tværtimod går i forbøn 
for sine bødler og anklagere.
 
Kristendommens udvikling kan deles i 
tre faser, den, som repræsenteres af det 
gam le testamente, den, som repræsente-
res af det nye testamente, og endelig 
den, som vil blive repræsenteret gennem 
udviklingen af åndsvidenskaben, som vi 
kan kalde ”det tre die testamente”. 
Indenfor jødedommen blev kristendom-
men forkyndt i guds ord til Abra ham: ”I 
din sæd skal alle jordens slægter 
velsignes”. Det gamle testamentes 
profeter kundgjorde for deres folk, at 
der ville fødes dem en konge af Davids 
slægt, en Messias, som skulle bringe 
frelse og velsignelse til denne verden. 
Det er kristendommens første fase, den 
findes som et frø, noget endnu skjult og 
forjættende i det gamle testamentes 
tankeverden, der udgør den hårde skal 
omkring kernen. Den mentalitet, som 
udtrykkes gennem ordene ”øje for øje 
og tand for tand”, er ikke kristendom, 
det er det hedenskab, hvoraf kristen-

dommen vil spire frem. Ved Jesu fødsel 
og opvækst spirer kristendommen frem 
på jorden, den gammeltestamentlige 
”skal” bliver brudt, han opfylder loven 
og pro feterne, men samtidig forkynder 
han en ny lære, der står som kontrast til 
den gamle, læ ren om at elske gud over 
alle ting og sin næste som sig selv. Som 
det gamle testamente repræsenterer 
forjættelsen om det kommende, 
repræsenterer det nye testamente 
forkyn delsen, nærværelsen af den 
hellige ånd gennem en guddomme-
lig-menneskelig bevidsthedsudfoldelse 
og væremåde på denne jord. Men er det 
da ikke nok, er den jordiske menne-
skehed da ikke dermed ”frelst fra det 
onde” og moden til ”himmeriges rige”? 
Nej, der er endnu en faktor, som 
kommer til at gøre sig gældende, og 
som Kristus har udtrykt ved at sige: 
”Tag dit kors og følg mig”. En mentali-
tet, som Kristus har udfoldet gennem sin 
væremåde i sit korte liv på denne klode, 
må vokse frem i de enkelte jordmenne-
skers be vidsthed, det er det, der ”frelser 
fra det onde”, og det er det, der er det 
”guds rige, der er at ligne ved et 
sennepskorn, der voksede og blev til et 
træ, i hvis grene himlens fugle byggede 
deres reder”. Der tales også om Kristi 

“Det er ikke ved at dø, at 
Kristus har frelst menneske-
heden, men det er ved det 
sindelag og den væremåde, 
Kristus udfoldede, me dens 
han levede her.
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genkomst, men det betyder ikke, at 
Jesus fra Nazareth vil vise sig i skyerne 
over den fysiske jord. Når 
kristusbevidst heden kommer igen vil 
den vise sig som en strålende åndelig 
sol i de tågedannelser, der formørker det 
enkelte jordmenneskes mentalitet, dvs. 
uvidenhed, selviskhed, intole rance og 
dogmatisk snæversyn. Det er klart, at 
det vil tage sin tid, inden udfoldelsen af 
kristusbevidsthed bliver en almenmen-
neskelig foreteelse, men det har jo også 
taget sin tid for den jordiske menneske-
hed at udvikles fra primitive religioner 
med menneske-og dyreofringer gennem 
perioder med religionskrige og kætter-
bål og frem til det stadium, som nu 
repræsenteres af en stor del af samme 
menneskehed gennem ønsket om en 
varig fred, om verdens forenede stater 
og om frihed, lighed og broderskab 
mellem alle jor dens mennesker.

Mange mennesker vil ganske naturligt 
være skeptiske, når der tales om, at den 
jordi ske menneskehed engang skal 
komme til at udgøre een stat, et virkeligt 
demokrati. Selv om de synes, at det 
lyder besnærende, og det faktisk er i 
overensstemmelse med deres egne 
inderste ønsker, mener de alligevel, at 
det blot er ønskedrømme og luftkastel-
ler. ”Mennesket er såmænd ikke blevet 
bedre”, siger de, ”fremskridtet er kun 
baseret på teknisk udvikling, men 
moralen er tværtimod gået tilbage”. 
Overfladisk set kan det se sådan ud, 
men det er ikke den virkelige sandhed. 
Hvorfor findes der fredsligaer, ”røde 
kors”, ”mellemfolkeligt samvirke”, ”red 
barnet” og en masse andre fredselsken-
de og humanitære institutioner og 
foreninger? Hvorfor er der bygget 
kæmpemæssige hospitaler og hjem for 
forældreløse børn og for svage og gamle 
mennesker? Hvorfor er der i det enkelte 
menneske en grænse for, hvad det kan 
nænne at gøre imod andre, hvis det har 
en anelse om, at det vil kunne volde 
fortræd og sorg? Alle disse spørgsmål 
kan kun besvares med, at det er, fordi 
der er noget godt og kærligt i det 

jordiske menneske for uden den side af 
dets sind, der skaber krigene, både de 
store mellem nationerne og de små 
mand og mand imellem i hverdagslivet. 
Der har været tider, hvor de røde kors 
var malet på korsriddernes skjolde og 
rustninger, når de gik ud for at kæmpe i 
Jesu navn. Var det kristendom? Nej, det 
var hedenskab. Men det er praktiseret 
kristendom, når de røde kors er malet på 
ambulancer og bæres af sygeplejersker. 
læger og sygepassere. Det er lignelsen 
om den barmhjertige samaritan, der er 
realiseret, og det er kristen dom, ganske 
uafhængigt af om rødekorsfolkene er 
døbt eller ej. Der har også været ti der, 
hvor man søgte at befri samfundet for 
svagelige børn og gamle mennesker, 
som ikke mere kunne arbejde for føden. 

Man udsatte børnene, som det hed, satte 
dem ud i skoven eller ødemarken, hvor 
de blev bytte for de vilde dyr, og de 
gamle lod man passe sig selv, hvilket 
også nærmest var mord. Der er dog sket 
noget i den tid, der er gået, med hensyn 
til humanitet og næstekærlighed. Med 
hensyn til hvad det enkelte menneske 
kan nænne at gøre, er det rigtigt, at det 
er højst individuelt. Nogle kan nænne at 
gøre en masse, som volder andre 
fortræd, men der er jo også mange 
mennesker, som ikke kan nænne at slå 

en flue ihjel. De synes, måske påvirket 
af andres meninger, at det er fjollet, og 
engang imellem gør de det også, men 
for hver gang bliver det dem mere og 
mere modbydeligt. Enhver må selv 
sætte grænsen for, hvad han eller hun 
kan nænne at gøre, men disse samvittig-
hedsspørgsmål viser netop, at der er ved 
at ske en forvandling med den jordmen-
neskelige mentalitet. Der vil endnu en 
tid være krigshandlinger mellem 
magthavere og ideologier på jorden, 
men de er nu skrumpet ind til faktisk 
kun at være to partier, øst og vest, som 
vil komme til at underminere hinanden 
med det resultat, at de virkelige demo-
krater hos begge parter vil finde 
hinanden og samarbejde til gavn for 
hele menneskeheden. Det virkelige 
demokrati og den virkelige kristendom 
er eet og det samme, det er et livssyn og 
en væremåde, der er baseret på at tjene 
og ikke at lade sig tjene.
 
Til denne store forvandling af menne-
skeheden kræves en åndelig videnskab, 
”det tre die testamente”, som vil kunne 
forstås af og virke inspirerende på alle 
de mennesker over hele kloden, som er 
trætte af religiøs dogmatik, enten den er 
kristen, hinduisk, buddhistisk eller 
muhammedansk, og også trætte af at 
være materialister og ateister. For disse 
søgende mennesker bliver de kosmiske 
analyser skabt. Disse analyser, som det 
er blevet min opgave at give menneske-
heden i mit hovedværk ”Livets Bog”, er 
ikke en ny religion, en sekt, eller på 
nogen anden måde noget, der skal skabe 
intolerance ved at de, der føler sig tiltalt 
af analysernes logik og begynder at 
studere dem, skal føle sig bedre eller 
mere udviklede end andre, eller mere 
”hellige” eller ”frelste” end andre. Mine 
analyser er ikke et angreb på noget som 
helst, de er tværtimod et forsvar for alt, 
idet de forklarer, hvorfor mineraler, 
planter og dyr er, som de er, hvorfor de 
primitive mennesker og forbrydere og 
mordere er, som de er, og hvorfor gode 
og kærlige menne sker og såkaldte 
helgener er, som de er. De forklarer, 

“Man udsatte børnene, som 
det hed, satte dem ud i 
skoven eller ødemarken, 
hvor de blev bytte for de 
vilde dyr, og de gamle lod 
man passe sig selv, hvilket 
også nærmest var mord.
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hvorfor nogle mennesker er ge nier og 
nogle åndssvage, og hvorfor hele 
verdenssituationen i dag netop er en 
slags krig imod alle, et ”ragnarok” eller 
”helvede”. Men de fortæller også om, 
hvilke muligheder det enkelte jordmen-
neske har for at forvandle denne 
situation, som er skabt eller sået i 
fortiden og må høstes i nutiden. Ved den 
måde, hvorpå den enkelte reagerer 
overfor sin skæbne, sår han eller hun 
det, der skal høstes i fremtiden. Og 
fremtiden vil både sige et liv i en 
åndelig verden efter det, vi kalder 
døden, og nye liv eller inkarnationer i 
den fysiske verden. Åndsvidenskaben 
vil kunne tale lige så stærkt til buddhi-
ster, hinduer og muhammedanere som 
til kristne, når det drejer sig om menne-
sker, der er vokset fra en dogmatisk 
tankegang, derfor vil den med tiden 
kunne forene humant tænkende menne-
sker over hele kloden, ikke i en sekt, 
men i et menneskeligt broderskab, hvor 
alle er Kristi disciple, ligegyldigt 
hvilken religion de tilhører, fordi de prø-
ver at indstille deres tan keverden og 
væremåde på den bølgelængde, der er 
udtrykt med Nazaræerens ord:”Derpå 
skal det kendes, at I er mine disciple, at 
I har indbyrdes kærlighed”. 

Ovenstående foredrag blev holdt af 
Martinus i feriebyens foredragssal 
mandag den 13. juli 1953. Det er 
bearbejdet til kontaktafdelingen af 
Mogens Møller, og bearbejdelsen er 
godkendt af Martinus.
Brev nr. 12, 1958.        
                                                     
© Martinus Institut 1981
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“Åndsvidenskaben vil kunne tale lige 
så stærkt til buddhister, hinduer og 
muhammedanere som til kristne, når 
det drejer sig om mennesker, der er 
vokset fra en dogmatisk tankegang.
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Af Martinus

tidligere foredrag er der talt meget 
om kerne-eller grundprincipperne i 
verdensaltet, således som man kan 

finde frem til dem gennem livets og 
naturens egen beretning. Det kan nu 
være interessant at se, hvorledes Kristus 
opfattede verdensbilledet. Vi må her se 
bort fra al det hedenskab, der i senere 
tider har hobet sig op om Jesu personli-
ge udtalelser og al den misforståelse af 
hans livsindstilling og livsopfattelse, 
som man efterhånden gjorde til det 
væsentlige inden for kristendommen, så 
den blev noget andet, end det der 
virkelig var Kristi lære og hans budskab 
til menneskene.
 
Vi ved, at det væsentlige i hans livsop-
fattelse var fader-og sønneprincippet. 
Han var det første menneske, der 
fremførte og levede i dette princip. 
Mange havde allerede begyndt at tale 
om én gud i stedet for de mange guder, 
man oprindelig tilbad, men ingen nåede 
så langt ind i selvoplevelsen, at gudsfor-
holdet blev til et fader-og sønneprincip. 
Ingen forstod som han, at det levende 
væsen er en evig søn af en evig fader, 
og ingen synes at have haft faderen med 
sig i alle ting i den daglige tilværelse, 
således som han. Han levede i en 
permanent samtale og forbindelse med 
og i en evig bøn til denne fader. 

Vi har gennem de kosmiske analyser 
forstået, at verdensbilledet netop udgør 
et sådant fader-og sønneprincip. I kraft 
af, at verdensaltet er en stor, levende, 
fungerende organisme for et evigt jeg, 
og at denne organisme består af alle 
eksisterende levende væsener, der er 

mikrovæsener inde i den, bliver dette 
jeg, dette oplevende ”noget” en fader 
for verdensaltets levende væsener, på 
samme måde som vort jeg er en fader 
og beskytter for mikroverdenen og 
væsenerne i vor organisme. Imellem 
vort jeg og vore mikrovæsener, vore 
celler, atomer og elektroner, er der et 
meget intimt gensidigt afhængigheds-
forhold, der betinger, at vi er nødsaget 
til at sørge godt for disse mikrovæsener, 
hvis vi ønsker at leve i et sundt fysisk 
velvære. På deres side er mikrovæsener-
ne også nødsaget til at føre et liv, der er 
i kontakt med de naturkræfter og 
naturlove, som vor organismes funktio-
ner repræsenterer i deres mikroverden. I 
modsat fald bliver de selv syge og 
skaber sygdom omkring sig. 

Nu vil man måske hævde, at mikrovæ-
senerne ikke har nogen forstand og ikke 
selv kan bestemme noget som helst om, 
hvorvidt de vil eller ikke vil være i 
kontakt med de betingelser, der gælder 
for deres tilstedeværelse i organismen. 
Men hertil er der det at sige, at kends-
gerningerne viser, at mikrovæsenerne i 
en organisme pludselig kan begynde at 
arbejde på en helt anden måde, end den 
der ellers er normal selv i en organisme, 
der tilhører et menneske, der lever sundt 
rent kropsligt set. Det er således ikke 
udelukket, at mennesker, der spiser og 
drikker nok så sundt og gennemfører en 
vidtstrakt hygiejne, alligevel kommer ud 
for sygdomme. Hvoraf kommer da det? 
Ja, her må den dybeste årsag føres 
tilbage til den omstændighed, at 
mikrovæsenerne er i stand til at afvige 
fra deres normale levevis på trods af 
organismens makrojeg. Er disse 
mikroindivider da bevidst i denne 

afvigelse fra det normale, eller denne 
overtrædelse af lovene i deres verden? 
Ja, hvorfor skulle vore mikrovæsener 
ikke kunne være bevidst i deres daglige 
liv, lige så godt som vi er bevidst i vor 
daglige livsudfoldelse? Vi er dog også 
mikrovæsener i en stor organisme, og 
denne organismes jeg ville med lige så 
stor ret kunne sige, at vi, dens celler, 
ikke er bevidst i vort daglige liv. Men 
det ville jo ikke være sandhed. Hvorfor 
skulle vore mikrovæsener ikke lige så 
godt bevidst kunne afvige fra deres 
normale livsudfoldelse og funktioner, 
som vi gør det? Er det forøvrigt ikke en 
kendsgerning, at i de funktioner, 
væsenerne ikke har under den dagsbe-
vidste villies kontrol, og som derfor 
befordres af instinktet, forekommer der 
som regel ingen udskejelser? Her er den 
normale funktion den absolut overve-
jende. Er det ikke netop der, hvor 
væsenet kan sætte sin villie ind, at 
unormaliteterne opstår og befordres? 
Det gælder for menneskene, der er 
mikrovæsener såvel i jordklodens, 
solsystemets og mælkevejssystemets 
makroorganismer, og det gælder også 
for de mikroindivider, der lever deres 
daglige liv med vor organisme som 
deres univers. Det er i allerheste grad 
ulogisk eller uvidenskabeligt at benæg-
te, at mikrovæsenerne har vågen 
dagsbevidsthed og villieføring og er 
medbestemmende i deres daglige 
funktioner og kan skeje ud eller leve 
normalt efter deres eget forgodtbefin-
dende. Men hvordan skal man dog 
gardere sin sundhed, når den, der lever 
fysisk sundt og hygiejnisk, altså 
alligevel kan rammes af sygdom? Her er 
vi netop kommet til et felt, hvor 
karmaloven ikke mere blot er et fysisk 
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sundhedsproblem, men et spørgsmål om 
moral.
 
Årsagen til, at mikrovæsener kan have 
mulighed for at skabe disharmoni i en 
organisme, hvis indehaver eller makro-
jeg lever et fysisk sundt liv, er kun at 
finde ét sted: i menneskets egen 
optræden som mikrovæsen i dets 
makroorganisme eller verdensalt. 
Skaber mennesket harmoni og velvære 
for sine medvæsener i denne makroor-
ganisme, elsker det sin næste som sig 
selv, samtidig med at det lever sundt 
fysisk set, da vil de mikroindivider, der 
ikke er på bølgelængde med de kosmi-
ske love, efterhånden forsvinde fra dets 
organisme, og mere og mere udviklede 
og harmonisk indstillede individer eller 
celler og atomer vil inkarnere i stedet. 
Men forfølger samme menneske sin 
næste eller gør dennes liv uudholdeligt, 
mørkt og trist med vrede, surhed og 
bitterhed, da er det selv som en celle, 
der spreder gift i sin makroorganismes 
kød og blod og ikke en livgivende 
mikroorganisme, og da kommer det 
samme til at gælde for de mikrovæsener, 
der inkarnerer i dets egen organisme. De 
er giftspredende, usunde og farlige for 
de øvrige mikrovæsener og dermed for 
helhedens tilstand af sundhed og 
velvære. Som mikrovæsen i en organis-
me er det klart, at man ikke skal myrde 
eller besværliggøre livet for de andre 
mikrovæsener i samme makroorganis-
me, derved skaber man ikke blot 
disharmoni i forholdet til disse medvæ-
sener, men også i forholdet til den 
helhed, dvs. det makrovæsen, man er en 
del af, og dermed også til de mikrovæ-
sener der lever i ens egen organisme. 
Loven for årsag og virkning, eller ”som 
du sår, skal du høste”, gælder nemlig 
både for mikro-, mellem-og makrokos-
mos og for vort forhold til alle disse tre 
verdener. 

Vi kommer således til at se, at sygdom-
me i en organisme ikke alene kan 
skyldes forkert kost og mangel på 
hygiejne, men også er et spørgsmål om, 
hvilke tanker, følelser og handlinger, der 

udgår fra organis-
mens ophav eller 
jeg mod omgivel-
serne. Vi kommer 
ikke uden om 
forholdet til vor 
næste i skabelsen 
af den bedre skæbne eller den lykke, vi 
længes efter. Når Kristus gang på gang 
understregede, at man skal elske Gud 
over alle ting og sin næste som sig selv, 
ser vi, at han kendte og talte ud fra sit 
kendskab til det kosmiske verdensbille-
de. At elske Gud over alle ting er det 
samme som at elske makrojeget i den 
organisme, i hvilken man er mikroindi-
vid, hvilket vil sige verdensaltet. Og 
hvordan gør man det? Ved at elske (dvs. 
skabe harmoni og glæde i forhold til) 
sin næste, der er en celle, et mikroindi-
vid i Guddommens store organisme, 
hvorigennem denne Guddom oplever 
os. At Kristus kendte dette forhold, viser 
også hans ord: ”Hvad I gør mod en af 
disse mine mindste, det gør I mod mig.” 

Kristus viste med sit liv og sin død, at 
han var koncentreret på samarbejde med 
verdensaltets jeg, og han viste med sin 
bøn: ”Fader ske ikke min, men din 
villie”, at han opfattede dette makrojeg 
som sin virkelige kosmiske fader, der 
også var alt andet levendes kosmiske 
fader. Men hvorfor talte han da ikke om 
makro-og mikrovæsener og om vort 
forhold til cellerne og de andre mikroin-
divider i vor organisme? Fordi overho-
vedet ingen ville have forstået det. Det 
var svært nok endda for hans omgivelser 
at forstå, hvad han mente, og vi ser da 
også, at intet er blevet mere misforstået 
og forvansket end Kristi budskab. Men 
han talte om ”den hellige ånd”, som skal 
”vejlede eder til hele sandheden”, når 
den kommer, for ”jeg har endnu meget 
at sige eder, men I kan ikke bære det 
nu.” Hvad er denne ”hellige ånd”, denne 
vejleder? Ånd er bevidsthed, det er 
viden, og at den er hellig, vil sige, at 
den er altomfattende eller kosmisk og 
skaber kærlighed og harmoni omkring 
sig. Det er den kosmiske videnskab eller 
åndsvidenskaben, der nu som en ny 

impuls skal føre menneskeheden videre 
i dens udvikling frem mod den tilstand, 
Kristus omtalte som ”himmeriges rige”. 
Kristus har vidst, at der ville komme en 
tid, hvor det ikke mere er nødvendigt at 
tale i lignelser, og hvor der ikke mere 
skal være en personlig autoritet, folk 
skal tro på, men en videnskab, ”en 
sandhedens ånd, som skal forkynde om 
de kommende ting”. 
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Åndsvidenskaben fortæller på baggrund 
af hele jordklodens og menneskehedens 
kosmiske udvikling om disse ”kommen-
de ting”, om ”det rigtige menneskerige” 
der med tiden skal udvikles på denne 
klode. Åndsvidenskaben er ikke noget, 
der skal fjerne kristendommen og skabe 
en ny religion. Den skal tværtimod 
”tage af mit og forkynde eder”, som 
Kristus også sagde. Alt det, som 
menneskene dengang ”ikke kunne 
bære”, fordi de ikke ville have forstået 
det, kan menneskene begynde at forstå 
idag. I de ca. 2000 år, der er gået, siden 
Kristus levede, er der sket en vældig 
intellektuel udvikling her på jorden. En 
fysisk videnskab har fået dominerende 
indflydelse på menneskenes liv, de 
begynder at få evne til at tænke gud-
dommens tanker efter, som de ytrer sig i 
naturens love både i mikro-, mellem- og 
makrokosmos. Et opvakt barn lærer i 
dag i skolen mere, end lærde professorer 
kendte til for 100 år siden. Menneskenes 
intelligens udvikles og skærpes, nye 
tekniske opfindelser skaber store 
forandringer i menneskenes daglige 
vaner, de gør sig jorden underdanig ved 
at få naturkræfterne til at arbejde for sig, 
og afstande mellem lande og folk 
formindskes både på grund af de nye 
trafikmidler, og fordi man gennem 

radio, telegrafi osv. på et øjeblik kan 
sende meddelelser fra den ene side af 
kloden til den anden. Alt det, og endnu 
mere, som vil blive opfundet i de 
kommende år, har skabt en ganske 
anden situation for menneskeheden end 
på Kristi tid. I én forstand er forholdene 
dog ikke blevet meget anderledes. 
Menneskenes personlige ulykker og 
lidelser er ikke blevet mindre. Jorden er 
stadig mere et ”helvede”, end den er et 
”himmeriges rige” for menneskene. Ja, 
da menneskene bruger deres udviklede 
intelligens i det dræbende princips 
tjeneste både i krigen og i hverdagen, 
eller bruger den til at berige sig med på 
andres bekostning, er situationen 
snarere blevet værre. Desuden kan den 
udviklede intelligens hos mennesket 
ikke akceptere de overleverede religiøse 
dogmer, så den store almenhed står uden 
noget fast holdepunkt i tilværelsen. Man 
længes efter fred, men ved ikke, 
hvordan man skal skabe freden. 

Verdenssituationen i vor tid er den, der 
er talt om som ”de sidste tider”. Ikke 
fordi jorden skal gå under eller tilintet-
gøres, men fordi en gammel kultur lever 
i sine sidste krampetrækninger. Det rige, 
Kristus talte om som ”sit”, men om 
hvilket han sagde, at det ikke ”var af 
denne verden”, er ved at blive skabt 
som et rigtigt menneskerige på denne 
klode. Det lever i mange menneskers 
sind som den humane evne, som dette, 
at de i visse situationer hellere selv vil 
lide, end de vil være årsag til andres 
lidelser. Men også denne moralske evne 
må intellektualiseres, og det vil ske 
gennem åndsvidenskaben. Næstekærlig-
hedsevnen, som er blevet stærkt 
udviklet i mange menneskers sind 
gennem mange livs lidelseserfaringer, 
skal ikke blot være en stærk følelse, der 
kan føres på vildspor i sentimentalitet 
eller fanatisme. Den må, for at kunne 
udfoldes, som Kristus kunne det, 
forenes med en intelligensmæssig 
forståelse af forholdet mellem universet 
og mennesket, eller, som Kristus kaldte 

det, mellem ”faderen” og ”sønnen”. 

Kristus var det virkeligt fuldkomne 
sunde mikroindivid i faderens legeme. 
Det var ikke blot faderen, han elskede, 
men også de øvrige væsener i dette 
legeme. Hans store kærlighed viste sig 
derigennem, at han, hvis rige ikke var af 
denne verden, dog lod sig inkarnere i 
denne for sunde celler livsfarlige zone, 
som bestod af udskejende, myrdende og 
hadende mikrovæsener, for at vise, 
hvordan den sunde celle i makrolegemet 
optræder i alle situttioner over for Gud 
og medvæsener. ”Kristi genkomst”, som 
der er talt så meget om, betyder ikke, at 
personen Jesus viser sig i skyerne, men 
at udfoldelsen af det fader- og sønne-
princip, som han forstod at realisere i 
alle situationer i den daglige tilværelse, 
realiseres af flere og flere mennesker på 
jorden. Dertil vil åndsvidenskaben blive 
en hjælpende faktor, fordi den kan lære 
det søgende menneske at forstå både sin 
egen og hele verdenssituationen. Men 
mennesket må selv arbejde på udviklin-
gen af den mentalitet, der gør det til et 
kristusvæsen, der i alle situationer føler 
sig et med faderen.
 
Ovenstående foredrag blev holdt af 
Martinus i instituttets foredragssal 
søndag den 2. april 1950 og er bearbej-
det for kontaktafdelingen af Mogens 
Møller. Bearbejdelsen godkendt af 
Martinus. 
Brev nr. 20, l957.   

© Martinus Institut 1981
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“Det er den kosmiske videnskab eller åndsvidenskaben, der nu som 
en ny impuls skal føre menneskeheden videre i dens udvikling frem 
mod den tilstand, Kristus omtalte som ”himmeriges rige”. 
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Af Preben Bagger

Det Tredie Testamente er både historisk 
og kulturelt et monumentalt værk. 
Historisk har det rødder årtusinder 
tilbage i tiden. Kulturelt vil det være en 
ledetråd for menneskeheden i årtusinder 
frem i tiden. 

Det Tredie Testamente er bebudet af 
Jesus selv. 

Han kaldte det TALSMANDEN:

Men Talsmanden, den Helligånd, som 
Faderen vil sende i mit navn, han skal 
lære jer alt og minde jer om alt, hvad 
jeg har sagt jer. (Joh. 14.26)

… han skal vejlede jer i hele sandheden. 
(Joh. 16.13)

I dag – to tusind år senere – kan vi være 
mere præcise om indholdet: Det Tredie 
Testamente – Talsmanden – afslører og 
forklarer kristendommens intellektuelle 
side. Det Tredie Testamente forklarer 
den intellektuelle baggrund for dén etik 
og moral, som Jesus forkyndte og 
praktiserede, da han gik rundt med sine 
disciple i Jerusalem og omegn.

Hvorfor sagde Jesus ikke bare det 
hele selv? 

Hvorfor forkyndte han i form af 
lignelser – uden at forklare sig intellek-
tuelt? Om det siger han selv:

Jeg har endnu meget at sige jer, men det 
kan I ikke bære nu. (Joh. 16.12)

Menneskene var på Jesu tid ikke nær så 
intellektuelt udviklede, som de er i dag. 

Især er intelligensen vokset meget, og 
dermed også evnen til at analysere. Det 
betyder, at man i stigende grad forlanger 
logiske forklaringer i stedet for lignelser 
og dogmer. 

Dette forlangende kan Det Tredie 
Testamente indfri til fulde. Ud over at 
være en lys, livsbekræftende og
logisk verdensforklaring for det humant 
indstillede menneske har Det Tredie 
Testamente også følgende egenskaber:

Det er fuldstændigt sammenhængende 
og modsigelsesfrit. 

Det er i overensstemmelse med fysikkens 
og neurovidenskabens forskningsresul-
tater. 

Det er i overensstemmelse med den 
evolutionære udvikling. 

Det har en omfattende forklaringsevne, 
også over for sider af virkeligheden, 
hvor de traditionelle forklaringsmodel-
ler kommer til kort.

En ubemærket verdenshistorisk 
begivenhed

Det Tredie Testamente – Bibelens 
fortsættelse og fuldendelse – er en 
begivenhed i vores tid, der er i klasse
med Jesu vandring her på Jorden for to 
tusind år siden. Hvordan kan en så 
enestående hændelse blive ved med at 
undgå fjernsynets bevågenhed og 
avisernes forsider? Jesus gav allerede 
selv svaret:

Jeg vil bede Faderen, og han vil give jer 
en anden talsmand, som skal være hos 
jer til evig tid, sandhedens ånd, som 

verden ikke kan tage imod, fordi den 
hverken ser eller kender den. 
(Joh. 14.16)

Det Tredie Testamentes forfatter – Mar-
tinus – siger om samme spørgsmål:

Flertallet af Menneskene staar ikke i 
Dag med aabne Arme for at modtage de 
højeste Analyser. Inden dette er naaet 
saa vidt, maa der endnu flyde meget 
Blod, mange Taarer eller manifesteres 
megen Dødedans, Kanontorden og 
Lemlæstelse. ... Mit Arbejde er derfor 
mere beregnet paa Fremtiden end paa 
Nutiden. (Martinus 1940)

Kirken holder godt nok udkig efter 
Talsmanden. Men da den tror, at 
Talsmanden er en person – nemlig Jesus
– kan den naturligvis ikke få øje på Det 
Tredie Testamente. I ovenstående 
udtalelse siger Jesus ellers indirekte, at 
Talsmanden ikke kan være en person. 
En person ville ikke kunne være hos os 
”til evig tid”, men det kan Det Tredie 
Testamente.

Manden bag værket

Det Tredie Testamente består ikke af 
filosofiske overvejelser, men udelukken-
de af selvoplevet førstehåndsviden. Det 
skyldes, at forfatteren – ligesom Jesus 
– var i besiddelse af en perfekt intuiti-
onsevne – en form for begavelse, som 
han selv kalder kosmisk bevidsthed. 

Baggrunden for 
Det Tredie Testamente
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“Om tankedril

Tankedril eller Misforstaaelse af Livets 
højeste Analyser vil saaledes i dette Tilfælde 
lægge en mere eller mindre uigennemsigtig, 
mørk og klam, mental Taage over den virke-
lige Sandhed, der ligger skjult i Analysernes 
Ordformer. Og disse Ordformer bliver da for 
samme Forsker kun tomme Hylstre. Og i 
Stedet for at møde den virkelige og absolutte 
Sandhed, som ligger nedgemt i Analysernes 
Ordformer, møder han nu kun Skyggen af sin 
egen ufærdige Bevidsthed eller Jongleren 
med de tomme Hylstre.

Fra: Livets Bog, side 1331.

“Undertrykkernes 
undergang

Et undertrykt folk vil aldrig ophøre 
med at længes efter befrielse. Og 
længslen efter befrielse vil uundgå-
eligt bevirke undertrykkernes 
undergang. Det er den rå magts 
uundgåelige lov. Det er naturens 
egen skabelse af retfærdighedens 
ligevægt.

Artikelsamling I, Freden (1945).
Citat fra Det Tredie Testamente.

Baggrunden for 
Det Tredie Testamente

Den bevirkede, at han var lige så 
bevidst i den åndelige verden som i den 
fysiske. Han kunne ”se” de åndelige 
kræfter bag den fysiske verden. Det 
Tredie Testamente er en beskrivelse af 
det han ”så”.

Han kunne se, at han selv, du og jeg og 
alle andre skabninger er evige, udødeli-
ge væsener. At det, vi kalder døden, blot 
er en overgang til en åndelig tilværelse. 
En ferie, inden vi på ny vender tilbage 
til Jorden for at videreudvikle os. Han 
kunne se, at visdomsordet ”Som du sår, 
skal du høste” også gælder fra liv til liv. 
Det man sår i det ene liv, høster man 
måske først i det næste.

På vej mod nye evner

Martinus understregede, at set i en 
større sammenhæng er han hverken 
mere eller mindre end alle andre. Vi
vil alle med tiden opnå at få de samme 
evner som ham. Det er ”kun” et 
spørgsmål om udvikling af den nødven-
dige moral. I denne udviklingsproces, 
der løber over mange liv, kan vi have 
glæde af Det Tredie Testamente som 
inspiration og vejledning, hvis vi ønsker 
det. 

Martinus vandrer ad samme vej som os, 
bare et stykke forude. 

     

Citater af M
artinus

105



16   

Af Ingemar Fridell

Artiklens titel er inspireret af det 
såkaldte ”Pythagoræiske komma” i 
musikkens verden. Ordet ”komma” 
henviser her i overført betydning til 
noget, der ”er adskilt”, og som ikke 
går lige op, nemlig mænds og kvinders 
forskellige oplevelse af livet! En 
forståelse af denne forskel kan løse 
mange problemer, der let opstår i 
forholdet mellem de to køn. Forskellen 
mellem mænd og kvinder er dog 
nu i færd med at blive jævnet ud til 
fordel for en større humanitet og øget 
bevidsthed. Ifølge Martinus skyldes 
ændringen den seksuelle polforvandling, 
som i større eller mindre grad påvirker 
alle mennesker i dag.

Udgangspunktet for denne artikel er 
antagelsen om, at mænd og kvinder 
oplever livet lidt forskelligt. Ud over 
de rent biologisk betingede forskelle 
mellem kønnene, kan årsagen hertil 

være, at vi ikke 
har gjort de 
præcist samme 
erfaringer i 
vores tidligere 
jordeliv og 
under den lange 
udvikling, som har fundet sted i vores 
passage gennem dyreriget. For at forstå 
forskellen er der grund til at undersøge, 
hvordan selve livsoplevelsen kommer i 
stand.

Bevidstheden og livsoplevelsen er 
baseret på tidligere erfaringer
Ifølge Martinus har ethvert eksisterende 
væsen en indre væsenskerne og en 
evig kosmisk struktur, der ligger til 
grund for livets oplevelse i al evighed. 
Men paradoksalt nok indebærer evigt 
liv en evig foranderlighed. Intet står 
stille; alt bevæger sig og ændrer sig 
uophørligt. Det evige livs oplevelse er 
organiseret i gigantiske spiralkredsløb, 
hvor alle livets kontraster i mørke og 

lys kommer til ligeværdig manifestation 
(jf. Livets Bog I, stk. 34). Selvom den 
kosmiske bevidsthed er den ”normale” 
bevidsthedstilstand i spiralkredsløbet, 
er den ikke desto mindre en 
”forbrugsvare”, der skal genopbygges 
i hvert nyt, påbegyndt spiralkredsløb. 
Den fysiske verdens primære funktion 
er at opbygge en ny kosmisk bevidsthed 
ved hjælp af det ”materiale”, der består 
af nye og ikke tidligere oplevede 
begivenheder i den nye spiral. Et nyt 
gigantisk eventyr tager sin begyndelse i 
det evige livs guddommelige sfære!

Oplevelsen af livet skabes gennem 
reaktionen mellem udefra kommende 
energier og vores individuelle 
skabeevne med dens talentkerner, 
sanseorganer og tilhørende 
begrebsapparat. Skabeevnen kan 
beskrives som et slags ”koncentrat” af 
vores evige fortid og forandres løbende 
gennem samtlige livets nye oplevelser 
og erfaringer. På denne måde opstår 

DET 
MELLEMKØNSLIGE 

”KOMMA”

del 1
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vores helt personlige karakter, som igen 
ligger til grund for vores væremåde i 
forhold til den ydre verden. De udefra 
kommende energier kan altså ikke i sig 
selv være årsag til livets oplevelse. Den 
individuelle skabeevne er hele tiden 
inkorporeret i livsoplevelsen og udgør 
det filter eller de briller, der tolker og 
omformer de udefra kommende energier 
til nye tankebilleder.

Det er altså på grund af den individuelle 
skabeevne, at alle levende væsener 
oplever livet forskelligt. En myre 
oplever for eksempel ikke omverdenen 
på samme måde som et jordisk 
menneske, selvom begge slags væsener 
tilhører det samme mellemkosmiske 
spiralkredsløb. Og forskellen 
bliver endnu større, når vi taler om 
jordklodevæsenets særlige livsoplevelse 
i det makrokosmiske spiralkredsløb, 
der ligger umiddelbart over vores eget, 
eller hvis vi forestiller os livsoplevelsen 
i det mikrokosmiske spiralkredsløb, 

der ligger under vores spiral, for 
eksempel cellevæsenernes livsoplevelse 
inden i vores egen krop. Forskellen i 
livsoplevelse bliver naturligvis større, 
når afstanden øges mellem den mentale 
”position”, hvor man befinder sig, og 
den, hvor de andre væsener befinder sig 
i udviklingen inden for deres respektive 
spiralkredsløb.

Det er derfor en illusion at tro, at alle 
levende væsener oplever omverdenen 
på nøjagtig samme måde. I betragtning 
af at hver person med sin individuelle 
skabeevne i kombination med de 
fysiske sanseorganer former indtrykket 
af omverdenens energier og derudfra 
skaber sine helt egne tankebilleder, kan 
menneskers livsoplevelse aldrig være 
nøjagtig ens. Desuden er det måske 
ikke kun et spørgsmål om, hvordan vi 
fortolker og reagerer på det, vi møder 
i livet. Det er også muligt, at den 
oplevede omverden rent faktisk ”ser” 
noget anderledes ud gennem en anden 

persons ”øjne”!

Hvor stor forskellen mellem to 
individers livsoplevelse bliver, afhænger 
altså dels af hvilket udviklingsstadie de 
hver især befinder sig på i øjeblikket, 
og dels af hvilke særlige erfaringer 
de har gjort i dette jordeliv og i deres 
tidligere inkarnationer. Forskellen bliver 
selvfølgelig mindre, jo nærmere de er 
hinanden i mental udvikling. Men trods 
disse forskelle, oplever mennesker 
alligevel livet tilstrækkeligt ens til, at 
kommunikation og meningsudveksling 
er mulig.

Hensigten med denne indledende 
baggrundsforklaring har været at påvise, 
hvorfor mennesker tænker, handler og 
tolker livet forskelligt. Uden en sådan 
forklaring bliver vi let intolerante og 
kræver, at andre skal tænke det samme 
som os selv, eller at andre skal leve 
efter de samme værdier og normer 
som vi. En sådan intolerance bunder i 

Artiklens titel er inspire-
ret af det såkaldte 
”Pythagoræiske komma” 
i musikkens verden. 
Ordet ”komma” henviser 
her i overført betydning 
til noget, der ”er adskilt”, 
og som ikke går lige op, 
nemlig mænds og kvin-
ders forskellige oplevel-
se af livet! En forståelse 
af denne forskel kan 
løse mange problemer, 
der let opstår i forholdet 
mellem de to køn.
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uvidenhed og er ifølge Martinus den 
største årsag til alle slags konflikter og 
stridigheder i hele verden. Det gælder 
såvel globalt som mellem mennesker i 
hverdagssituationer.

Dette skal naturligvis ikke tolkes som 
at alle tænke- og handlemåder er i lige 
god kontakt med den alkærlighed, 
der ifølge Martinus gennemstrømmer 
hele tilværelsen. Når vi til sidst har 
opnået kosmisk bevidsthed, som er 
slutmålet for udviklingen i den fysiske 
verden, vil vi alle have indblik i livets 
grundlæggende principper ud fra 
nøjagtigt den samme dybe forståelse. 
Dette står ikke i modsætning til, at 
man selv med kosmisk bevidsthed har 
udviklet særlige personlighedstræk og 
til en vis grad oplever livet forskelligt 
på grund af forskelle i oplevelserne 
i forbindelse med udviklingen i den 
fysiske verden. Men fælles for alle 
væsener med kosmisk bevidsthed er, 
at de er besjælede af alkærlighed og 
besidder en total enighed angående 
moralske problemstillinger.

Indvielsen til mørket
Martinus forklarer, hvordan det 
fungerer, når den kosmiske bevidsthed 
opbygges på ny i hver udviklingsspiral. 
Væsenet må udvikle sin tænkeevne 
og sin følelse trin for trin gennem det 
absolut nødvendige mørke og den 
kamp, der kendetegner dyreriget. Den 
kosmiske ”teknik” til at fremkalde 
mørket er ifølge Martinus opdelingen 
af de levende væsener i to separate køn! 
Brutale, blodige krige, og atombomber 
der kastes over intetanende mennesker, 

er faktisk den yderste konsekvens af 
denne opdeling!

Det er væsenernes kønslige opdeling 
i dyreriget, der er grundlaget for al 
rivalisering og jalousi. Begge køn er jo 
blevet afhængige af hinanden. Men på 
samme tid som opdelingen i to separate 
køn skaber mørke, er det paradoksalt 
nok den seksuelle forening mellem han- 
og hunvæsener, som frembringer lys i 
mørket i form af en lille lykkestråle, der 
lækker ud fra salighedsriget, som de 
netop har lagt bag sig!

I Det Evige Verdensbillede IV skriver 
Martinus følgende: ”... Livsoplevelsen 
ville som før nævnt være en verden 
uden nogen som helst sympati, 
venlighed eller kærlighed, hvis ikke 
Guds ånd på kunstig måde kunne 
bringes til at gennemtrænge de levende 
væsener, så lyset og varmen fra dette 
evige væsens lysvæld kunne lyse og 
varme og give væsenerne livslyst og 
stimulans i en verden, hvor levende 
væseners organismer eftertragtes 
som livsbetingende føde for andre 
væsener, ligesom det selv må kæmpe 
for at overvinde andre væsener for 
af deres organismer at tilegne sig sin 
egen livsbetingende føde. Væsenerne 
her er meget livsfjendtlige. For at 
væsenerne kan udholde at gennemleve 
dette helvedes- eller lidelsesdomæne 
og derved opleve den livsbetingende 
kontrast til det evige lys, har væsenerne 
her indbygget et organsystem for 
oplevelse af livets allerhøjeste lys, 
salighed eller velværefornemmelse. 
Dette organsystem er, som vi allerede er 

gjort bekendt med, væsenets seksuelle 
polsystem. I kraft af dette organsystem, 
der er det helligste system i væsenets 
samlede organisme, kan væsenet under 
visse betingelser opleve et lysglimt 
fra Guds ånds evige strålevæld. Det 
opleves normalt som livets højeste 
behags- eller vellystfornemmelse og 
udløser sig i en livsbefordrende aura af 
salighed. Det er et kosmisk glimt uden 
intellektualitet eller visdom.” (Det Evige 
Verdensbillede IV, symbol 34, stk. 10)

Men på trods af denne lysstråle af lykke 
midt i mørket, indebærer den seksuelle 
forening af to væsener af modsat køn 
aldrig nogen fuldkommen harmoni. Der 
er nemlig indbygget en slags ”djævelsk 
dissonans” eller disharmoni! Hvad dette 
skyldes, og hvad det indebærer, vil 
blive forklaret nærmere senere i denne 
artikel. Opdelingen af væsenerne i to 
separate køn i dyreriget sigter dybest 
set mod at fremkalde mørket og dermed 
befordre bevidsthedens udvikling. Ved 
at ”spise” den forbudne frugt, som 
kønsopdelingen fører med sig i form 
af rivalisering, jalousi og alles kamp 
mod alle, lærer væsenerne at skelne 
mellem godt og ondt og får deres øjne 
åbnet, så de til sidst kan opleve livet lige 
så fuldkomment som Gud selv (jf. 1. 
Mosebog, kapitel 3,1-5).

Jeg har valgt at kalde den indbyggede 
disharmoni mellem kønnene ”Det 
mellemkønslige komma”. Ordet 
”komma” henviser til det såkaldte 
”Pythagoræiske komma” i musikkens 
verden, som betyder forskellen 
i tonehøjde mellem skalaen i 
den naturlige toneserie og den 
veltempererede stemningsmetode, 
der normalt anvendes til moderne 
instrumenter. Den veltempererede 
stemning er en tilpasning, der gør det 
muligt at spille i samtlige tonearter 
uden at det lyder ”falsk”. Jeg 
anvender således en analogi mellem 
dette musikalske fænomen og den 
indbyggede ”dissonans” i de to køns 
seksuelle forening. Dissonansen opstår, 
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fordi de to køn ikke har helt de samme 
forventninger til, hvad deres forening 
skal føre til. De to køns seksuelle behov 
går ikke helt harmonisk op, hvilket 
kan beskrives som et disharmonisk 
”interval”.

Opdelingen af væsenerne i to separate 
køn har også et andet guddommeligt 
formål udover at fremkalde mørket i 
tilværelsen: når to væsener af modsat 
køn drages til hinanden ved hjælp 
af instinkt kombineret med specielle 
hormoner, er dette også forbundet 
med reproduktionen og dermed 
reinkarnationen, hvilket giver dem selv 
og deres fælles afkom mulighed for at 
udvikle sig videre i den fysiske verden.

Det er ikke kun mørket, der udløses 
ved hjælp af en guddommelig ”teknik”; 
der er også en modsat ”teknik” til at 
fremkalde lyset i tilværelsen. Den 
sidstnævnte teknik indebærer en 
fuldstændig forening af den maskuline 
og feminine pol i hvert enkelt levende 
væsens bevidsthed. Dette betyder, 
at væsenet ikke længere er hverken 
han eller hun, men dobbeltpolet! Den 
dobbeltpolede struktur er på sin side 
forudsætningen for, at man kan opnå 
kosmisk bevidsthed. Det er således 
umuligt for nogen, der stadig er en 
mand eller kvinde mentalt set, at få 
kosmisk bevidsthed!

Mænds og kvinders oplevelse af livet
Dermed er vi nået frem til artiklens 
hovedtema: den generelle forskel i 
livsoplevelse mellem mænd og kvinder! 
Martinus beskriver, hvordan nutidens 
mænd og kvinder godt nok befinder 
sig i en intens og dramatisk udvikling 
frem mod øget dobbeltpolethed, 
hvilket blandt andet resulterer i, at de 

traditionelle kønsroller er i opløsning. 
Forskellene mellem mænd og kvinder 
er således på vej til langsomt at blive 
jævnet ud, ikke mindst på det mentale 
område. Men historisk og kulturelt 
set er der næppe tvivl om, at mænd 
og kvinder siden ”tidernes morgen” 
har været præget af deres respektive 
biologiske køn. Det er også derigennem, 
at mænd og kvinder traditionelt i lange 
tider har haft forskellige kønsroller!

I overensstemmelse med det tidligere 
anførte ræsonnement har han- og 
hunvæsenerne ikke gjort sig de helt 
samme erfaringer under deres udvikling 
i den fysiske verden. På den baggrund 
er det forståeligt, at mænd og kvinder 
hver for sig stadig oplever virkeligheden 
noget forskelligt. Men på grund af den 
ovenfor nævnte seksuelle forandring er 
forskellene ved at blive udjævnet.

Som tidligere antydet i denne artikel 
vender Martinus ofte tilbage til 

Bibelens skabelsesmyte og forklarer 
indgående den guddommelige 
symbolik i fortællingen om Adam og 
Eva og ”syndefaldet” i Edens Have. 
Beretningen symboliserer i sin helhed 
de levende væseners opdeling i to 
separate køn. På samme tid som den 
har inspireret det enkelte menneske 
og været ”Brød og Næring for den 
enfoldige”, beskriver Martinus 
fortællingen som en ”guddommelig 

Hilsen fra Fortidens Vise til Nutidens 
kosmisk bevidste Væsen” (jf. Livets Bog 
IV, stk. 1193).

Ifølge Martinus symboliserer 
den ensomme Adam det engang 
dobbeltpolede væsen, mens navnet 
Eva henviser til samtlige væsener, 
efter at opdelingen i to køn har fundet 
sted. ”Eva-væsenet” symboliserer 
således både han- og hunvæsener (jf. 
Livets Bog V, stk. 1710). For en mere 
detaljeret forklaring henvises til de 

“For at væsenerne kan udholde at gennemleve dette helvedes- eller lidelses-
domæne og derved opleve den livsbetingende kontrast til det evige lys, har 
væsenerne her indbygget et organsystem for oplevelse af livets allerhøjeste 
lys, salighed eller velværefornemmelse.
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afsnit i Livets Bog, hvor Martinus 
forklarer skabelsesmyten ud fra et 
åndsvidenskabeligt perspektiv, for 
eksempel i Livets Bog V og i Det Evige 
Verdensbillede III i den indledende tekst 
til Symbol nr. 33.

I Livets Bog IV beskriver Martinus 
han- og hunvæsenernes oprindelige 
grundkarakterer: ”... Naar det 
”maskuline” Væsen i Overleveringen 
stadig blev betegnet som ”Adam”, 
medens det ”feminine” Væsen blev 
betragtet som det ”nye” Væsen og fik 
Navnet ”Eva”, markerer dette jo kun, 
at det ”maskuline” Væsen foreløbig 
paa en Maade bevarede den fortidige 
”Adams” ydre Skin. Det ”maskuline” 
Princip i Væsenet aabner jo Grundlaget 
for Væsenets rent ydre materielle 
Overlegenhed eller selvstændige 
Ansigt og Forhold til den ydre Verden. 
Og derved havde denne ”nye Adam” 
stor ydre Lighed med den tidligere 
”Adam”, der i allerhøjeste Grad ikke 
blot havde et selvstændigt Ansigt til den 
ydre Verden, men i Virkeligheden var 
selve Inkarnationen af Selvstændighed 
i Kraft af sin ”Selvbefrugtningsevne”. 
Her var det, at den ”nye Adam” maatte 
afvige fra den foregaaende ved at være 
afhængig af et andet Væsen. Medens 
”Hanvæsenet” saaledes stadig bevarede 
et Skin af den forrige ”Adams” 
Lystilstand, var ”Hunvæsenet” 
anderledes stillet. Da det ”feminine” 
Princip betinger Underlegenhed eller 
en Uselvstændighed, der lige akkurat 
kan passe ind i det ”maskuline” væsens 
Overlegenhed og Selvstændighed, 
faar det derved Brug for dette Væsen 
som ”Beskytter” og afviger saaledes 
meget fra den fortidige ”Adam”, ja, 
var endog i stor Udstrækning dennes 
materielle Kontrast eller Modsætning. 
Det var derfor ikke saa mærkeligt, at 
”Hunvæsenet” straks blev markeret ved 
et andet Navn, medens ”Hanvæsenet” 
i Overleveringen beholdt det levende 
Væsens oprindelige Betegnelse eller 
Navnet ”Adam”.” (Livets Bog IV, stk. 
1193).

Den ydre ”selvstændighed”, som den 
nye ”Adam” (som andre steder betegnes 
som det enpolede ”Eva-væsen”, der 
da henviser til samtlige væsener efter 
spaltningen i to separate køn) synes at 
besidde var imidlertid tilsyneladende. 
Han er i virkeligheden lige så afhængig 
af hunvæsenet, som hun er afhængig af 
ham. Trods hanvæsenets tilsyneladende 
selvstændige adfærd er hunvæsenet 
hans akilleshæl, hvilket gør ham sårbar 
og afhængig. Og i Livets Bog IV skriver 
Martinus følgende: ”... Idet den ene af 
de to Poler kun forekommer i en latent 
Form, bliver der en Mangel eller et 
Savn i selve Bevidsthedsoplevelsen. 
Væsenet kan slet ikke elske sit ”eget 
Køn”, hvilket altsaa vil sige: de 
Væsener, der har samme Pol i latent 
Udfoldelse som det selv. Et saadant 
Væsen kan nemlig ikke opfylde eller 
erstatte den Mangel, hvilket igen vil 
sige ”Hunger”, som den latente Pol 
afstedkommer, idet dette Væsen jo 
lider af den samme ”Hunger”. Hvis 
væsenet har den maskuline Pol i en 
udviklet Aktivitet og den feminine i en 
latent Tilstand, vil det føle Trang eller 
Hunger efter at erobre og besidde, lede 
og styre, beskytte og værne. Og man vil 
her forstaa, at hvis et Tilværelsesplan 
udelukkende kun var opfyldt med 
Væsener af denne Slags, ville der 
ikke være nogen som helst Mulighed 
for Tilfredsstillelse af denne Trang, 
Hunger eller Sult. [...] Og det er denne 
Tilfredsstillelse, der bliver mulig i 
kraft af den ”modsatte Pols” Væsener, 
hvilket altsaa vil sige: Væsener, i hvilke 
den ”feminine Pol” er i dominerende 
Aktivitet. Saadanne Væsener føler i 
deres Kulmination lige akkurat en 
Længsel, Hunger eller Trang, der er 
den fuldstændige Modsætning til det 
”maskuline” Væsens Hunger. Det 
føler netop Trang til at blive værnet 
eller beskyttet, det føler Trang til at 
hengive sig til og lade sig dirigere af 
en overlegen Magt. Vi ser saaledes, at 
de ”levende Væsener” her udgør to 
Arter, der hver især er formet saaledes, 
at de fremtræder som den absolutte 

Tilfredsstillelse paa den modsatte arts 
Begær, Længsel og Attraa.” (Livets Bog 
IV, stk. 1124)

Som læser overraskes man muligvis 
af disse linjer og bliver måske 
tilmed forarget. Men da må man 
huske, at det først og fremmest er en 
beskrivelse af de primitive han- og 
hunvæseners egenskaber langt tilbage i 
udviklingshistorien! I dag er det jordiske 
menneske kommet noget længere frem 
i udviklingen. Når den modsatte pol 
i manden, det vil sige hans feminine 
pol, respektive den modsatte pol i 
kvinden, det vil sige hendes maskuline 
pol, bliver mere fremtrædende, vil 
begge parter kunne opleve livet ved 
hjælp af den modsatte pols udvidede 
bevidsthedshorisont! Den humant 
udviklede mand begynder således at 
opleve virkeligheden også gennem et 
kvindeligt livsperspektiv! Han begynder 
at se omverdenen lidt med en kvindes 
”øjne”. På samme måde begynder 
kvinden at opleve sin verden med 
mandens ”øjne”. Begge parter begynder 
at have et slags ”tredimensionelt 
dobbeltperspektiv” på tilværelsen, 
hvilket fører til en dybere forståelse af 
den modsatte parts måde at opleve livet 
på. Som en følge af dette medfører den 
udvidede opfattelseshorisont en øget 
tolerance og indlevelsesevne.

Den seksuelle udvikling er langtfra 
smertefri. Vejen til kosmisk bevidsthed 
er brolagt med alle slags lidelser 
og skuffelser. Formålet med hele 
den seksuelle udvikling er, at de 
engang lysende levende væsener 
hjemmehørende i en tidligere 
udviklingsspiral må ned i den nye 
spirals mørke for at lære forskellen 
mellem ”godt” og ”ondt” at kende 
og dermed igen blive fremtrædende i 
Guds billede som totalt suveræne og 
selvstændige individer. Guds ”billede” 
er ikke et han- eller hunvæsen; de to 
køn repræsenterer midlertidige stadier 
i den guddommelige skabelsesproces, 
hvorigennem mørket kan manifesteres 
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og skabes (jf. Livets Bog V, stk. 1520).

Han- og hunvæsenets oprindelige 
instinkter 
Men lad os først vende tilbage til 
den ”urtilstand”, som Martinus 
beskriver i sin forklaring af Bibelens 
guddommelige symbolik. Fælles 
for han- og hunvæsenets udvikling 
gennem dyreriget har været kampen for 
tilværelsen og overlevelse i en barsk og 
skræmmende omverden, skønt denne 
kamp har udtrykt sig noget forskelligt 
for henholdsvis han- og hunvæsenerne. 
I den sammenhæng bør det naturligvis 
påpeges, at dyreriget byder på en 
række variationer og undtagelser, 
og ræsonnementet er derfor primært 
baseret på en biologisk, mental og social 
udviklingslinje, som vi selv kan antages 
at have fulgt fra engang midt i dyreriget 
frem til i dag.

Det er kun hunvæsenet, der kan blive 
befrugtet og føde sit afkom. I dyreriget 
foregår befrugtning periodisk i såkaldte 
brunstperioder eller ”løbetider”, hvilket 
kan forklares som en tilpasning til 
naturens årstider. Da forplantningen 
specielt for hunvæsenet udgør en 
integreret del af hendes seksualdrift, 
afviser hun alle tilnærmelser fra 
hanvæsenerne uden for denne brunsttid. 
På dette primitive udviklingsstadium 
behøver hanvæsenet sjældent at 
bekymre sig om afkommet, hvilket 
indebærer, at hans seksualdrift kan gøre 
sig gældende også uden for brunsttiden.

I brunsttiden er der rivalisering på 
liv og død mellem hanvæsenerne. 
De skal benytte lejligheden til at 
tilfredsstille deres seksuelle begær med 
hunvæsenerne, som jo kun er parate 
til at parre sig i det tidsrum, hvor de 
kan befrugtes. Hunnerne iagttager 
ikke sjældent hannernes kamp med 
”interesse”, skønt på behørig afstand. 
På dette primitive udviklingsstadium 
er der ingen nævneværdig medfølelse, 
og hunnerne har næppe ”udvalgt” 
nogen særlig favorit på forhånd. Det 

er helt naturligt, at den han, der går 
af med sejren i den livstruende duel, 
også kan parre sig med en eller flere 
hunner. Han har dermed gjort krav på 
sit territorium. Hunvæsenet lader altså 
det hanvæsen nærme sig hende, som 
har gjort sig fortjent til at parre sig 
med hende ved at besejre rivalerne. 
Den vindende han fremstår som den 
stærkeste og får muligheden for at 
sprede sine gener yderligere. Det skal 
tilføjes, at der selvfølgelig også er en 
gensidig rivalisering og konkurrence 
mellem hunvæsenerne, men det er 
normalt hanvæsenerne, der udviser 
den største aggressivitet understøttet 
af hormoner og primitivt instinkt. I sin 
oprindelige form har denne naturens 
selektion fungeret som en nødvendig 
hjælp for hunvæsenet til at vælge den 
”rette” partner i forplantningens og 
overlevelsens tjeneste.

Sammenfattende er der grund til at 
antage, at det primitive hanvæsen har 
en større tendens til at ønske at sprede 
sine gener til så mange hunvæsener 
som muligt, fortrinsvis i egenskab af 
”alfahannen” i en dyreflok, mens det 
er vigtigere for hunvæsenet at blive 
befrugtet af det særlige hanvæsen, 
der ud fra et genetisk synspunkt er 
bedst udrustet til at avle afkom med 
maksimale chancer for at overleve i 
kampen for tilværelsen.

Ægteskabets fremkomst
På et lidt mere avanceret, men stadig 
primitivt udviklingsstadium, bliver 
hunvæsenet stadig mere afhængig 
af hanvæsenets hjælp. Det gælder 
da for hende på forskellige måder at 
”motivere” hanvæsenet til at ”blive hos 
sig” ved at appellere til hans instinktive 
beskytterinstinkt. Her opstår de første 
spæde tendenser til et tovtrækkeri 
mellem hanvæsenets og hunvæsenets 
respektive viljer med hensyn til 
seksuelle behov. Hvis hunvæsenet får 
gennemført sin vilje, må hanvæsenet 
dæmpe sin drift til at ville sprede sine 
gener til så mange hunner som muligt. 
Men fordelen for begge er, at de 
gennem parforholdet får deres seksuelle 
begær tilfredsstillet.

Jo mere udviklede disse fra begyndelsen 
dyriske væsener bliver, og jo 
mere de begynder at nærme sig et 
jordmenneskeligt udviklingsstadium, 
desto vigtigere er det for begge parter 
at hjælpe hinanden i forplantningens 
tjenste. Hunnen har brug for hannens 
beskyttelse og omsorg, fordi hun i en 
periode må koncentrere sig helt om at 
amme og beskytte sine unger uden at 
føle sig truet udefra. I betragtning af at 
hannen normalt er den fysisk stærkeste 
part, er det naturligt, at han i kraft 
af sine iboende instinkter beskytter 
”sin” hun og skaffer føde uden for 
opholdsstedets nærområde.

Dette partnerskab indebærer 
noget af et kompromis mellem de 
to parters respektive instinktive 
viljetilkendegivelser. For det kvindelige 
væsen er det vigtigt at alliere sig 
med en så fysisk stærk og overlegen 
han som muligt for at nyde godt af 
den nødvendige beskyttelse. Hvis 
hanvæsenet viser sig at være for svag, 
kan det endda tænkes, hunnen opsøger 
en anden han. For hanvæsenet gælder 
det om at slå sig sammen med den hun, 
der har de bedste fysiske forudsætninger 
for at føde og tage sig af deres fælles 
afkom. Men han må kunne stole på, at 

“Martinus beskriver dette, at 
ville skaffe sig rigdom og 
position og derved blive 
sine rivaler overlegen, som 
et udslag af den enpolede 
seksuelle struktur.
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fotograf

“
Guds ”billede” er ikke et 
han- eller hunvæsen; 
de to køn repræsenterer 
midlertidige stadier i den 
guddommelige skabelses-
proces, hvorigennem 
mørket kan manifesteres 
og skabes.

det er hans eget afkom, som han hjælper 
med at beskytte og skaffe føde. Som 
en følge heraf opstår der et behov for 
kontrol, hvor hunnen og det territorium, 
som han gør krav på, bliver nidkært 
bevogtet, så ingen andre hanner kan 
nærme sig hende. Hanvæsenet ønsker 
jo ikke at tage sig af andres afkom. Han 
nyder at eje hunnen og være enehersker.

Der findes sandsynligvis stadig stabile 
ægteskaber hos de væsener, der for 
første gang i udviklingshistorien 
kan kategoriseres som primitive 
jordmennesker. Sådanne virkeligt 
primitive naturmennesker er ifølge 
Martinus for længst uddøde på Jorden. 
De naturfolk, der stadig findes, og som 
lever stammevis i harmoni med den 
omgivende natur, er naturligvis nået 
betydeligt længere frem i udvikling.

I en dokumentarfilm, der blev vist på 
svensk TV, blev mænd og kvinder i 
en naturfolksstamme interviewet hver 
for sig om deres syn på ægteskab, og 
hvad de betragtede som værdifulde 
egenskaber hos modparten. Naturligvis 
var de præget af deres miljø og kultur, 
som påvirkede deres synspunkter. 
Overraskende nok var det ikke først 
og fremmest et smukt udseende, der 
var interessant, når det gjaldt valg 
af partnere. Nej, det vigtigste for 
kvinderne var, at manden var en god 
jæger, der kunne skaffe føde i form 
af byttedyr! For mændene var det 
vigtigste, at kvinden var fysisk udrustet 
til at føde og tage sig af børnene og 
husholdningen og lave mad.

I primitive kulturer værdsættes børn 
undertiden som en investering i 
fremtiden. I et samfund uden sociale 
institutioner gælder det om at børnene 
tager ansvar for forældrenes alderdom. 
Overlevelsen står og falder således 
med familiesammenholdet, forholdet 
til slægten og til stammen. Menneskers 
individuelle behov betyder ikke så 
meget. Der er også regler og moralske 
normer, man må forholde sig til som et 
vilkår for at opnå gruppens beskyttelse  
. I mange kulturer med æreskodeks 
ses kvinden stadig som en slags 
familieejendom. Hun forventes at afstå 
fra al seksuel omgang før ægteskabet for 
at bevare sin uskyld og ære. Hun stiger 
i rang og værdi ved at blive efterspurgt 
af den mest ønskværdige mand. Hvis 
hun derimod har samleje med mere end 
én mand, mister hun normalt sin værdi. 
Det gælder derfor om for familien, 
der betragter hende som sin ejendom, 
at være på vagt og overvåge hende 
nidkært!

Men den seksuelle poludvikling 
fortsætter, og den modsatte pol 
vokser gradvist. Vi kan konstatere, at 
ægteskabet har været en guddommelig 
institution til børnenes og familiens 
bedste. Da det tidligere var kvinderne, 
der overvejende tog sig af børnene, 

har de været afhængige af mandens 
forsørgelse. En velstillet mand 
med en stabil økonomi har i mange 
tilfælde haft en fordel i forhold til sine 
mandlige rivaler på det ægteskabelige 
”marked”. Kvinden måtte gerne være 
omsorgsfuld med et tiltalende ydre; ved 
at repræsentere manden udadtil har hun 
bidraget til at højne hans sociale status.

Martinus beskriver dette, at ville skaffe 
sig rigdom og position og derved blive 
sine rivaler overlegen, som et udslag 
af den enpolede seksuelle struktur. En 
velhavende og indflydelsesrig mand 
med et omfattende ”territorium” har 
ofte kunnet imponere sine omgivelser. 
Men med tiden er rigdom og position 
blevet frigjort fra sit oprindelige formål 
og blevet et selvstændigt fænomen uden 
direkte forbindelse til det seksuelle spil 
mellem mand og kvinde. For kvinden 
har det været yderst vigtigt på forskellig 
måde at tiltrække sig den mand, hun 
ønsker, ved at gøre sig attraktiv og 
attråværdig. Men med tiden er kvindens 
fokus på sit ydre på lignende måde, 
som når det gælder mandens særlige 
bestræbelser, blevet et selvstændigt 
fænomen og en medfødt vane, der er 
delvist frigjort fra sit oprindelige formål 
i det mellemkønslige spil.

Fortsættes i næste nummer

Ingemar Fridell
Nyhamnsläge, 8 september 2019

Oversat til dansk af Jes Arbov
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Af Martinus

I de sidste år tog Martinus bladet fra 
munden og talte åbenhjertigt om hvilket 
værk, det helt nøjagtigt var, han havde 
skrevet. Han havde en stærk impuls om, 
at det skulle siges umisforståeligt klart, 
og at det var hans pligt at sige det. ”For 
ellers kan de”, som han sagde, ”lave det 
til hvad som helst”.

”Der er ikke magen til værk. Det er det 
eneste værk, der eksisterer, - og bliver 
også foreløbig ... Det er Biblen, der er 
færdiggjort. Den Hellig Ånd, som 
Kristus har bebudet.” (Martinus, 
rådsmøde den 5. august 1975)

”Kristus siger jo ikke, at han kommer 
igen. Ja, han siger nok, at han kommer 
igen, men han påstår så: ikke sådan og 
sådan. Han siger: Hvis nogen kommer 
og siger, at jeg er her og jeg er der, så 
tro det ikke osv. Og så siger han: Jeg har 
meget at sige jer, men I kan ikke tage 
det endnu. Men Faderen skal sende jer 
den hellige ånd. Nu tror de, at det er en 
mand. Men selvfølgelig er det ikke en 
mand. Ånd, det er jo mentalitet, - det er 
bevidsthed, tanker og viden. Han siger: 
Gud skal sende jer en hellig viden, - alt-
så den højeste viden. Den skal lære jer 
det og fortælle jer og vise jer det jeg har 
sagt, tage at mit og give jer, som han 
siger. Han skal bekræfte Jesu ord, og 
give meget mere, som han ikke kunne 
fortælle dem. På den måde er Kristi 
genkomst. Altså, Livets Bog er Kristi 
genkomst. Rent ud sagt.” (Martinus, 
rådsmøde 29. november 1977)

”Jeg tør nok sige, at Kristi genkomst er 
mine analyser, for der er ikke - og der 
bliver ikke noget sidestykke. Vi er de 
første i Kristusepoken, og denne epoke 

skal jo ende med, at alle elsker alle. 
Men det kræver jo denne forandring af 
menneskene, at de bliver færdige med at 
være han og hun, - at de bliver til 
mennesker.” (Martinus, rådsmøde 23. 
maj 1978)

”Hvis de siger: Jeg er kristus, - så tro 
det ikke. For der er fyldt med falske 
kristus’er. Det kan altså ikke lade sig 
gøre at møde kristus. Kristus kommer 
ikke sådan. Nej, det, der kommer, det er 
den helligånd. Faderen skal sende den 
helligånd. Hvad er så den helligånd for 
noget? - Han er ikke en mand. Men jeg 
kan godt sige her mellem os, at det er 
Livets Bog, - og Det Tredie Testamente, 
og der kommer ikke andet, - og der er 
ikke magen til på hele jorden. Det tør 
jeg også nok sige. Og det er det, verden 
venter. Og det er det, der kommer til at 
gøre sig gældende nu. Og derfor får vi 
noget at lave. Og der skal såmænd også 
nok komme noget ubehageligt. Der kan 
godt være mennesker, der bliver gale i 
hovedet [...] - Uh, - det kan de slet ikke 
tage. Fordi de ikke kan tænke det. 
(Martinus, rådsmøde den 6. marts 1979)

”Kernen i det er Livets Bog eller Det 
Tredie Testamente. Det der står i det, det 
er den nye bibel. Det er den nye 
verdenskultur. Det er den hellige ånd. 
For der står ikke andet end et forsvar, 
imod dette - at man skal forsvare sig.” 
(Martinus, rådsmøde den 6. marts 1979)

”Det er svært for folk at fatte, at nogle 
har evner, de ikke selv har. Men det har 
jeg altså, og de er trådt meget frem nu, i 
de sidste analyser, hvor jeg siger rent 
ud, hvad det er. Jeg siger også i mit 
foredrag, at mit værk er Det Tredie 
Testamente, det er talsmanden den 
hellige ånd. Det er det. Og det føler jeg, 

at det SKAL siges, for ellers kan de lave 
det til hvad som helst. Men nu er det 
sagt, og det bliver sagt i bogen [som 
aldrig blev færdig, men ufærdigt udgivet 
som en del af ”Det intellektualiserede 
kristendom”].” (Martinus, rådsmøde den 
4. september 1979)

”Og jeg har også været med i det 
altsammen og indviet i dem på et 
tidligere plan. Det er altsammen 
intuition, der er kommet. Jeg måtte ikke 
selv søge oplysningerne. Men de er 
kommet efterhånden. Fordi det er 
kommet til mig, at jeg skal fortælle nu, 
at det er Det Tredie Testamente, at det er 
Talsmanden Den Hellige Ånd. Jeg var 
ikke så meget indstillet på at sige det, 
fordi -- men det skal jeg, det har jeg 
gjort. Og det kan nok skræmme 
adskillige, - men det er der ikke noget at 
gøre ved. Det har jeg også skrevet.” 

Martinus, rådsmøde den 9. september 
1980.    
        
© Martinus Institut 1981 
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"Det er rigtig nok, der har været en lang tid, hvor man slår 
ned på dem, der havde Gud med. Det kunne man næsten 
ikke være bekendt at nævne. Dengang jeg begyndte at 
skrive, så var jeg godt klar over, at det nok virkede meget 
naivt. For folk ville jo ikke høre tale om Gud. Men jeg følte, 
at det skal stå der, - vi skal tilbage til Gud. De kan ikke kom-
me uden om Gud. De kan kalde det noget andet, hvis de 
vil. Men jeg synes, at Gud er det bedste, for det er jo ud-
tryk for al den intelligens og al den bevidsthed og al den 
viden, der eksisterer i universet, og det må jo tilhøre et 
bevidsthedslag ... det må tilhøre bevidsthed. Intelligens 
kan da ikke stå frit i luften. En følelse kan da heller ikke stå 
frit i luften. Det må jo være knyttet til noget. Men det er 
ikke knyttet til en enkelt person, der sidder ude i rummet, 
- i verdensrummet. Det er knyttet til os allesammen. Deri-
gennem virker Gud. Det er den måde fremtiden kommer 
til at se det på. Og det er også den eneste måde, det kan 
blive videnskabeligt på. Det er de jo nødt til at erkende. 
Man kan ikke bortforklare intelligensen i verdensrummet. 
Man kan ikke bortforklare alt det, vi ser, - blomster, træer 
og dyr, -- alt er kolossalt genialt udstyret. Tilfældigheder 
kan da ikke lave intelligensmæssige funktioner. Man er da 
nødt til at have en Gud. Men man kan lade være med at 
kalde det Gud. Men hvorfor skulle man ikke kalde det 
Gud?" 
Martinus, rådsmøde den 5. august 1975.

Gud?
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Exibihition Olympia, Kensington, London,  24th-27th May 2019

London
More info: thethirdtestament.info   facebook: The Third Testement

Alex White, Sylviya og Alexander er frivillige og interesserede hjælpere fra London.
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Ny
bog

Jes Arbov og Christer Malmström: 
Martinus og Martinus Institut. Lad 
Martinus komme tilbage til Instituttet!  
Creative Commons 4.0, 2020.

Anmeldelse af Jan Langekær

Jes Arbov og Christer Malmstrøm har 
med dette værk skabt en slags ”Hvid-
bog”, der samler hele det puslespil 
omkring det store moralske ”mandats-
vig” som Rådet, (bestyrelsen) ved 
Martinus åndsvidenskabelige institut, 
har begået med overtrædelse af vedtæg-
terne og LOVE af 1982.

Bogen viser, at Rådet på alle tænkelige 
måder har formået at fravige og helt 
ændre de meget klare retningslinjer, som 
var Rådets mandat. Det er love, som 
Martinus vedtog i 1982, og hvor den 
vigtigste paragraf, formålsparagraffen, 
aldrig måtte ændres.
Rådet har alligevel fuldstændigt ændret 
den, – og man har derved begået 
mandatsvig over for Martinus.

Bogen beskriver endvidere, hvorledes 
Rådet i dag, næsten 40 år efter Martinus’ 
bortgang i 1981, har ændret Martinus 
Institut, fra at være en almennyttig 
institution eller fond, til at være en 
kommercielt drevet handelskoncern. 
Man har nedlagt fonde og overtaget 
deres formuer og gjort det muligt at 
oprette datterselskaber. 

En skandale er det også, at Erhverssty-
relsen, gennem en periode på næsten 30 
år, har, som med bind for øjnende, 
godkendt enhver, nok så umulig og 
ulovlig lovændring, som Rådet har 
ønsket.

Jes Arbov har studeret Det Tredie 
Testamente gennem mange år, og har 

tidligere hjulpet instituttet med at skrive 
artikler og andet arbejde, indtil det gik 
op for ham, at Rådet rettede i Martinus’ 
originale værk, Det Tredie Testamente. 
– Efter denne chokerende opdagelse 
besluttede Jes at arbejde frivilligt, for at 
fremme kendskabet til den uændrede og 
originale udgave af Det Tredie Testa-
mente.

Christer Malmström har studeret Det 
Tredie Testamente i en menneskealder. 
Men derudover har han i sit videnskabe-
lige arbejde for tandsundhed, påvist 
amalgans meget skadelige virkninger. 
Christer er i dag blevet rådgiver om 
disse skadelige virkninger både ved den 
svenske regering, EU og FN i New York. 
Lige nu arbejder han via FN på at gøre 
Afrika amalganfri.
 
Bogen behandler temaer omkring:

– at Det Tredie Testamente er Bibelens  
fortsættelse

– at Det Tredie Testamente er religiøs
videnskab 

– ”Strukturen” som fundament for 
Martinus Instituts virksomhed 

– Rådets overtrædelse og ændring af 
LOVE af 1982

– Rådets mange ændringer i form og 
indhold i Martinus’ værk

– Den manglende udskiftning af 
rådsmedlemmer 

– Martinus’ gaveprincip 

– “Vi er en moral, ikke en forretning“

– Martinus Institut og det frie initiativ 

– Martinus’ udtalelser om ikke at lave 
retsforfølgelse 

Det er en meget velskrevet bog, alt er 
veldokumenteret og med kildehenvisnin-
ger. Bogen har allerede vakt en del 
opmærksomhed hos journalister og 
advokater. 

Min forsvarsadvokat Per Justesen (Ham 
der fældede Stein Bagger) sendte mig 
forleden en sms med følgende ordlyd: 
”Hej Jan. Jeg er gået i gang med bogen. 
Det er et grundigt arbejde, I har gjort. 
Meget velskrevet. Per”.
 
Martinus og Martinus Institut, 
af Jes Arbov og Christer Malmström
Eget forlag 2020. 160 sider, heraf 60 
bilagssider kan afhentes, bestilles eller 
downloades gratis fra
livetsskole.info/artikler-og-boger/
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“Lad os gøre som Martinus gjorde.
Lad os fremlægge en analyse og lade analysen afgøre,
hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.
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Spørgsmål til bogen ”Martinus og Martinus Institut”
Af Jes Arbov og Christer Malmström

ar jeres personlige opfattelse 
og forhåndsindstilling til MI 
ikke påvirket bogen?

Det Tredie Testamente er en videnskab 
inden for det åndelige område, på 
samme måde som fysik, kemi og 
matematik er videnskaber inden for det 
fysiske område. Hvis man skal løse et 
matematisk, fysisk eller kemisk problem 
og da lader sine personlige sympatier 
eller antipatier påvirke løsningen, er det 
ikke længere videnskab. Svaret på 
problemet bliver forkert, og problemet 
forbliver derfor uløst.

Vi håber virkelig, at vi har ladet analy-
serne tale og ikke har blandet noget rent 
personligt ind i analyserne eller konklu-
sionerne. Skulle vi imidlertid have gjort 
det, er analyserne ikke logiske, og vi 
håber da, at I vil påpege det overfor os, 
så vi kan rette fejlen.

Vi har forsøgt at fremstille det på en 
sådan måde, at det, der rent faktisk er 
rigtigt og sandt, også bliver skildret som 
værende rigtigt og sandt - uden hensyn 
til hvem, der har ret og uret.

”Strukturen”, er den ikke kun 
henvendt til rådet, MI?
Absolut ikke. For at kunne udvikles til at 
blive færdige mennesker er det ikke 
tilstrækkeligt at læse og studere Det 
Tredie Testamente. Vi må også kunne 
”oversætte” de åndsvidenskabelige 
analyser til handlinger i vores daglige 
liv, så alle involverede får glæde af dem. 
Vi må praktisere Det Tredie Testamente.

Det gælder ikke blot rådet. Vi er alle 
ufuldkomne og har brug for at lære, 
hvordan det kan lade sig gøre at prakti-

sere analyserne. Strukturen er blot en 
hjælp, der gør det lettere at se, hvad der 
er rigtigt, og hvad der er forkert. En 
tjekliste, når vi skal træffe beslutninger 
og løse problemer.
Strukturen viser, hvordan vi kan 
gennemføre en analyse, så vi lettere kan 
se, om vi har tænkt rigtigt eller forkert.

Strukturen handler ikke kun om samar-
bejde, men om alt det, man skal tage 
stilling til i hverdagen. Den er en hjælp 
til at få livet til at fungere rent praktisk, 
så det er i harmoni med analyserne. 
Strukturen kan f.eks også være grundlag 
for naturvidenskabeligt arbejde, så 
resultatet bliver til nytte og glæde.

Om bogens anvendelighed i retssagen 
mod de sigtede
Bogen handler om moral, ikke jura. Hvis 
bogen skulle være umiddelbart anvende-
lig i retssagen, skulle den behandle de 
rejste problemstillinger juridisk og ikke 
moralsk, og den skulle begrænse sig til 
de spørgsmål, der vedrører retssagen.

For at der ikke senere skulle opstå 
misforståelser, har vi bevidst undladt at 
involvere andre i, hvordan vi skrev 
bogen. Først da bogen var skrevet 
færdig, fik vi hjælp til korrekturlæsning 
af to personer, Mejbritt Ræbild og 
Preben Bagger. Desuden har vi selv - 
sammen med Preben Bagger - finansie-
ret udgivelsen.

Det er tydeligt angivet, at bogen ikke 
handler om, hvem der har uret, men om 
hvad der er forkert. Vi har afgrænset 
bogen, så den udelukkende handler om 
forskellen mellem, hvad Martinus har 
sagt og skrevet, og hvordan MI tolker og 
praktiserer dette. Vi har f.eks. ikke 
sammenlignet med, hvad andre gør. Det 
skyldes, at det kun er rådet og medarbej-

derne på MI, som 
af Martinus er 
forpligtet til at 
følge strukturen. 
Bogen handler 
derfor ikke om de 
fejl, andre uden for 
MI har begået.

Hvorfor har I skrevet bogen, hvad er 
motivet?
Når vi har skrevet bogen, er det fordi, vi 
har følt det som vores pligt at gøre 
mennesker, der interesserer sig indgåen-
de for Martinus’ værk Det Tredie 
Testamente opmærksom på den stadig 
voksende konflikt mellem Martinus 
Institut (MI) og de retningslinjer, 
Martinus’ udarbejdede for sin sag. 
Denne konflikt har udviklet sig over de 
sidste 40 år og er i dag blevet så dybtgå-
ende og alvorlig, at den nærmest synes 
at true sagens eksistens. Retssager og 
trusler om sagsanlæg bliver i dag 
anvendt i stedet for samarbejde og 
tilgivelse. Magtdemonstration og 
økonomiske krav i stedet for en sandfær-
dig vurdering af de virkelige forhold 
baseret på de kosmiske analyser. Fakta 
er blevet skjult eller manipuleret på 
bekostning af åbenhed og transparens.

Bogens dybeste mission og formål er at 
vise, hvor omhyggeligt og omsorgsfuldt, 
logisk og kærligt, Martinus har indrettet 
sin sag, og samtidig vise på hvilke 
områder rådet ved MI har fravalgt at 
følge Martinus’ bestemmelser og valgt at 
handle i modstrid med hans anbefalin-
ger.

Vi ved, at Martinus’ sag er beskyttet, og 
at den med tiden vil blive et forbillede 
for fremtidens samfund, hvor næstekær-
lighed, forståelse og logik er norm- og 
retningsgivende på basis af en veludvik-

H 
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Spørgsmål til bogen ”Martinus og Martinus Institut”
let evne til at eftertænke og anvende 
analyserne i Det Tredie Testamente i 
praksis. Men for at nå dertil, må vi gå 
vejen, og her er der kun én vej. Martinus’ 
vej.

Vi har forsøgt – så tydeligt og enkelt som 
muligt – at samle den vigtigste informati-
on om konflikten, så enhver, der læser 
bogen, har mulighed for at se, hvad der er 
sket, for derudfra selv at tage stilling og 
hjælpe med at løse konflikten på en 
kærlig måde. Uden viden og et klart 
overblik er det vanskeligt at se, hvad der 
er rigtigt, og hvad der er forkert. Vi 
håber, at bogen kan hjælpe her.

At løse en dybtgående konflikt som 
denne tager tid. Det kræver ydmyghed og 
ærlighed og frem for alt respekt for 
Martinus’ værk Det Tredie Testamente. 
Det er forudsætningen for, at analyserne 
kan danne grundlag for et åndsvidenska-
beligt funderet samarbejde, hvor den, der 
har ret, får ret, og hvor det er analyserne, 
der overbeviser frem for retorik og debat. 
Hvor det er sagsforhold og ikke personer, 
der analyseres, og hvor alt sker åbent og 
ærligt, og intet forbliver skjult eller 
forvansket.

Det må dog samtidigt stå helt klart, at 
bogen hverken er et angreb eller et 
forsvar for enkeltpersoner eller grupper i 
denne konflikt. Hvordan man handler og 
hvilke positioner, man indtager, er et 
udviklingsspørgsmål. Set ud fra et lokalt 
perspektiv har alle ret. Ud fra det 
kosmiske perspektiv må man skelne 
mellem, hvad der er rigtigt og hvad der er 
forkert, og dermed hvem der kosmisk set 
har ret og uret. Men der er ikke noget at 
bebrejde nogen.

Før man afviser denne bog, er det vores 
forhåbning, at man meget nøje overvejer, 

hvordan MI og hele Sagen vil udvikle sig 
fremover, hvis vi ikke løser konflikten, 
og hvis vi ikke løser den på den helt 
rigtige måde, dvs. på Martinus’ måde. 
Her har vi hver især et ansvar og bør 
gennemtænke hele situationen meget 
nøje.

Grundlaget for bogen og alt, hvad vi 
fremlægger, er analyserne i Det Tredie 
Testamente, Love af 25. maj 1982 med 
Rådets kommentarer og de rådsmøder, 
Martinus deltog i, sammenholdt med 
MI’s beslutninger og handlemåde. 
Desværre har MI ikke været åbne 
omkring deres beslutninger og grundlag 
for administration af Sagen, og vi har 
derfor været nødt til at gå ud fra den 
begrænsede information, MI selv har lagt 
frem. Vi kan derfor have draget forkerte 
konklusioner.

Man kan synes, at det er forkert at 
analysere rådets handlemåde i lyset af 
Martinus’ bestemmelser, fordi man 
derved uundgåeligt eksponerer alt det, 
som er forkert. Her må man imidlertid 
spørge, om der ikke er tale om et ”mindre 
onde” i forhold til det ”større onde”, det 
er, at vende ”det blinde øje til” og ”lade 
stå til”, og dermed berede sagen for 
endnu større problemer i fremtiden? Er 
det mest kærlige i situationen, hvor 
problemerne og fejltagelserne hober sig 
op, ikke at påvise, hvad der er rigtigt, og 
hvad der er forkert, hvad der er sandt, og 
hvad der er falskt? Det eneste virkelige 
offer, vi i den situation må være villige til 
at bringe for at løse konflikten på 
Martinus’ måde, er vores egen selvtil-
strækkelighed og uvidenhed. Mere end 
alt andet, er der behov for, at vi erkender 
vores egne begrænsninger og mangel på 
indsigt og med analyserne som vejviser 
hjælper hinanden med at gøre MI til den 
ledestjerne for fremtiden, det er udset til 

at blive. 

Bogen er unæg-
telig et partsind-
læg og en 
konfliktbog
Ja, det er helt 
rigtigt – det er 
absolut et partsindlæg. Et partsindlæg til 
fordel for Martinus og for analyserne i 
Det Tredie Testamente samt Love 1982. 
Det er netop ved at tage parti for analy-
serne i Det Tredie Testamente og 
Martinus’ bestemmelser, at bogen 
bestræber sig på at være upartisk i det 
kosmiske perspektiv. For ifølge åndsvi-
denskaben vil man uundgåeligt være 
partisk i sammen grad, som man afviger 
fra analyserne.

Det er også en konfliktbog i den forstand, 
at den behandler konflikten mellem, hvad 
Martinus har skrevet og sagt, og MI’s 
handlinger og fortolkning af dette.

Naturligvis er den offentligt kendte 
konflikt, hvor MI retsforfølger fire 
personer og truer andre med stævninger, 
medtaget. For det er et blandt flere 
eksempler på, at MI’s handlemåde 
afviger fra Martinus’ retningslinjer og 
bestemmelser. Det er således netop ikke 
konflikten mellem MI og de sagsøgte, vi 
tager op og analyserer i bogen, men 
konflikten mellem Martinus og Martinus 
Institut.

Målet med bogen er at hjælpe os alle med 
lettere at se, hvad der er rigtigt, og hvad 
der er forkert. I samme grad, som det 
lykkes, vil MI og vi andre i fremtiden 
lettere kunne følge analyserne i Det 
Tredie Testamente og Love 1982 og 
samtidig være indstillet på at ændre 
handlemåde, når vi begår fejl.
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Find billed_foldede hænder; barn der ber

“Det er interessant, hvordan Martinus i sit samlede værk Det Tredie Testamente videre-
fører sandhedskravet, helt i overensstemmelse med Bibelens to testamenter. Han 
betoner vigtigheden af at være sand og ærlig i alle situationer. I tidsskriftet Kosmos 
har Martinus besvaret en læsers spørgsmål om vanskeligheden ved, for et menneske 
uden kosmisk bevidsthed, at leve op til den tolerance, der gennemstråler det åndsvi-
denskabelige verdensbillede. Svaret på læserens spørgsmål er formuleret i form af de 
såkaldte ”syv gyldne leveregler”.

Ærlig & falsk 
kommunikation
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Af Ingemar Fridell

artinus beskriver livets 
oplevelse som en konstant 
fortløbende kommunikation i 

enhver henseende. Kommunikationen 
mennesker imellem er specielt betyd-
ningsfuld på vores nuværende udvik-
lingstrin. Den kan være ærlig eller falsk. 
Menneskehedens blodige historie har i 
alle dele af verden været præget af løgn 
og bedrageri. I dag er evnen til falsk 
kommunikation i mange tilfælde blevet 
genial.

At bedrage og lyve kan spores 
helt tilbage til dyrerigets 
selvopretholdelsesdrift og kamp for 
tilværelsen. Her råder den stærkeste 
ret, og tilværelsen handler mest om at 
overleve og skaffe føde. For at beskytte 
sig har nogle dyr for eksempel udviklet 
en evne til at kamuflere sig ved at deres 
organismes udseende smelter sammen 
med baggrunden. På den måde bliver 
dyret vanskeligere at opdage for de 
væsener, der efterstræber dets kød og 
blod. Selvom dette næppe kan kaldes en 
løgn i sædvanlig forstand, handler det 
alligevel om at vildlede og bedrage for 
dermed at øge chancen for at overleve 
i en farlig verden. Det er imidlertid 
først når intelligensen har udviklet 
sig tilstrækkeligt hos det jordiske 
menneske, at kan man tale om bevidst 
løgn i egentlig forstand.

Bibelens sandhedskrav og 
sandhedspåbuddet i Det Tredie 
Testamente 
Da de første usikre skridt blev taget for 
at etablere mere civiliserede samfund 
rundt om i verden, var det mest 
hensigtsmæssigt, at ingen løj eller var 
uærlige. I den såkaldte vestlige verden, 
som i en lang periode har været præget 
af den kirkelige kristendom og af de 
moralske forskrifter, der er formuleret 
i de bibelske skrifter, kan vi i både Det 
Gamle og Det Nye Testamente læse, 
at mennesker tilskyndes til altid at tale 
sandt.

I Anden Mosebogs kapitel tyve 
præsenteres de såkaldte Ti Bud. I den 
danske bibeloversættelse fra 1992 står 
der: ”Du må ikke vidne falsk mod 
din næste.” (Det Gamle Testamente: 
2. Mosebog, 20:16) Traditionelt er 
dette bud ikke kun blevet tolket som et 
forbud mod at vidne falsk eller uden 
grund bagtale sin næste, men også som 
et forbud mod at tale usandt i det hele 
taget. Buddet er blevet anset for at 
handle om såvel bedrageri som at lyve 
om fænomener og begivenheder.

Det bør dog nævnes, at ens næste 
på dette tidspunkt først og fremmest 
vedrørte mennesker af samme etniske 
oprindelse eller dem, der delte ens 
religiøse overbevisning. Det har været 
almindeligt, endda helt ind i vores 
egen tid, at skelne mellem mennesker, 
der tilhører ens egen gruppe, på den 
ene side og dem, der betragtes som 
udenforstående, på den anden side. 
Som en følge af dette gælder der ikke 
altid de samme moralske regler i 
kommunikation med mennesker, der har 
en anden etnicitet eller et andet livssyn 
end en selv.

Ifølge Mattheus-evangeliet i Det Nye 
Testamente forstærkede Jesus Kristus 
yderligere betydningen af det nævnte 
ottende bud: ”Men jeg siger jer: I må 
slet ikke sværge, hverken ved himlen, 
for den er Guds trone, eller ved jorden, 
for den er hans fodskammel, [...].  Men 
i jeres tale skal et ja være et ja og et 
nej være et nej. Hvad der er ud over 
det, er af det onde.” (Mattheus 5, 34-37, 
Bibeloversættelse 1992)

I fremtidens mere humant udviklede 
samfund vil vi altid kunne stole på, 
at folk taler sandt efter bedst evne, 
uden at de behøver at aflægge ed eller 
underskrive forsikringer på ære og 
samvittighed. Men før i tiden, da vores 
samfund var mere religiøst præget end 
det er i dag, måtte man for eksempel 

under en retssag ved en domstol sværge 
ved Den Hellige Skrift (Bibelen), at ens 
vidneudsagn var i overensstemmelse 
med de faktiske forhold. De samme 
krav stilles til den, der vidner i dagens 
sekulariserede samfund, dog uden at 
skulle sværge ved Bibelen. Den, som 
vidner falsk, risikerer at blive dømt for 
mened.

Det er interessant, hvordan Martinus i 
sit samlede værk Det Tredie Testamente 
viderefører sandhedskravet, helt i 
overensstemmelse med Bibelens to 
testamenter. Han betoner vigtigheden af 
at være sand og ærlig i alle situationer. 
I tidsskriftet Kosmos har Martinus 
besvaret en læsers spørgsmål om 
vanskeligheden ved, for et menneske 
uden kosmisk bevidsthed, at leve op til 
den tolerance, der gennemstråler det 
åndsvidenskabelige verdensbillede. 
Svaret på læserens spørgsmål er 
formuleret i form af de såkaldte ”syv 
gyldne leveregler”. Selvom vores 
kærlighedsevne dybest set kun kan 
udvikles gennem oplevelserne af den 
lidelse, man møder i livet, anbefaler 
Martinus ikke desto mindre at arbejde 
med sig selv for at opøve nye talenter 
på det humane område. En af de syv 
leveregler gælder netop vigtigheden af 
at tale sandt: ”Vær absolut sand eller 
ærlig i alle Livets Forhold ”! (Kosmos 
nummer tre, årgang 1933)

Sandhedsbegrebet og forskellige 
former for usandhed
Man må imidlertid konstatere, at der er 
en række mellemliggende trin mellem 
åbenlyse løgne og det man på et givet 
tidspunkt anser for at være sandt, hvilket 
i mange tilfælde gør menneskelig 
kommunikation problematisk. Inden 
for uddannelsessystemet opfordres 

M

121



32   

eleverne til at tænke kritisk og stille 
spørgsmål til den information og 
de oplysninger, der florerer rundt 
om i samfundet. I videnskabelig 
sammenhæng er sandhedsbegrebet 
ikke længere noget selvindlysende og 
for al fremtid uforanderligt. I øvrigt 
kan selv etablerede forskere have en 
skjult dagsorden og et ønske om at 
markedsføre forskningsresultater, der 
gavner deres egne personlige interesser. 
Da der imidlertid er en konstant debat 
og diskussion mellem de forskellige 
forskere om deres resultater, vil enhver 
form for manglende faktuel bevisførelse 
før eller siden blive kendt og gjort til 
genstand for fornyet undersøgelse.

I betragtning af at denne artikel handler 
om ærlig og falsk kommunikation, 
er der god grund til kort at berøre 
selve sandhedsbegrebet. Så længe 
vi endnu ikke har udviklet vores 
kærlighedsevne tilstrækkeligt og 
opnået fuld kosmisk bevidsthed, 
kan vi umuligt opleve virkeligheden 
helt upartisk. Dette indebærer, at 
intet jordisk menneske i øjeblikket 
kan opleve et fuldstændigt sandt og 
uforstilt billede af virkeligheden. Vores 
virkelighedsopfattelse påvirkes af 
vores erfaringer, vores følelser, vores 
intelligens og vores iboende instinkter. 
Men i takt med humanitetens vækst 
vil vores oplevelse af tilværelsen trin 
for trin stemme bedre overnes med de 
virkelige forhold. Martinus beskriver 
dette med billedet af mennesker, der 
går op ad et bjerg. De, der er nået højst 
op på bjerget, får det bedste overblik 
og har normalt den bedste udsigt over 
landskabet nedenfor.

Spørgsmålet er naturligvis, hvem der 
kan vurderes at have det bedste overblik 
og den dybeste forståelse af et givet 
sagsforhold eller hændelsesforløb. Dette 
spørgsmål kan ikke besvares entydigt; 
menneskers virkelighedsopfattelse er 
meget forskellig fra en person til en 
anden. Men vi kommer aldrig bort fra 
det faktum, at der er opfattelser, som 

sammenlignet med andre opfattelser, er 
tættere på en upartisk opfattelse af de 
virkelige forhold.

Når nogen beskriver et 
begivenhedsforløb på en måde, der efter 
alt at dømme befinder sig et stykke fra 
de faktiske omstændigheder, behøver 
det ikke at være det samme som direkte 
at tale usandt. Den pågældende person 
er jo overbevist om, at hendes eller 
hans billede er i overensstemmelse 
med, hvad der kan siges at være 
sandt. Med falsk kommunikation og 
løgn menes her udsagn på skrift eller 
i tale, hvor detaljer af forskellige 
grunde bevidst og forsætteligt forties, 
udelades eller fordrejes i forhold til den 
virkelighedsopfattelse, man har, og dette 
uanset om denne virkelighedsopfattelser 
er i overensstemmelse med de reelle 
omstændigheder eller ej. Sandheden 
kan i øvrigt også forvrænges ved at man 
pynter på sin historie og tilføjer detaljer 
for at imponere omgivelserne eller opnå 
andres anerkendelse.

Ærlig og falsk kommunikation i 
samfundet og mennesker imellem
I den politiske verden hærger ofte en 
mængde halve sandheder, og for at 
blive anset for at være en god politiker 
skal man være i stand til at præsentere 
sine argumenter og standpunkter i 
overensstemmelse med sit partis lokale 
farvepalette. Man kan heller ikke helt 
stole på de nyheder, der præsenteres i 
de forskellige kommercielt eller politisk 
kontrollerede medier. I dag tales der 
meget om såkaldte ”fake news”, dvs. 
konstruerede nyheder. Alt dette har 
bidraget til at forstærke folks mistillid 
til medier og anerkendte autoriteter, 
som tidligere blev anset for at være 
troværdige. Som en følge af den næsten 
uudtømmelige mængde af information, 
der nu spreder sig som en løbeild via 
internettet, tilslutter et voksende antal 
ukritisk tænkende mennesker sig til 
de florerende konspirationsteorier af 
enhver slags.

Men det er frem for alt i den daglige 
kommunikation mellem mennesker, at 
evnen til at aflæse den trinløse skala 
mellem sandhed og løgn bliver sat på 
sin yderste prøve. Jeg har selv lagt 
mærke til, hvilket for øvrigt blandt andet 
kommer til udtryk i mange spillefilm, 
hvordan løgne og halve sander er blevet 
en uadskillelig del af den menneskelige 
konversation. I hverdagen findes de 
såkaldte hvide løgne og manipulerede 
beretninger med det formål at undgå, at 
modparten bliver såret. Dette behøver 
ikke at være ensbetydende med, at man 
tilbageholder hele sandheden; i mange 
tilfælde handler det om at tilbageholde 
udvalgte dele af sandheden for at 
overbevise sin modpart om, at ens egen 
fortolkning af et sagsforhold eller et 
hændelsesforløb er den mest relevante. 
Hvilken fortolkning vi foretrækker 
at tilegne os, kan have at gøre med 
private egeninteresser eller vores 
særlige følelsesmæssige engagement. 
En persons beskrivelse af et sagsforhold 
eller et hændelsesforløb er som nævnt 
sjældent helt upartisk; det er uundgåeligt 
baseret på den pågældende persons egne 
farvede briller og følelsesmæssige filter.

Jeg oplevede på et tidspunkt en situation 
i et fremmed land, da det fly, jeg befandt 
mig i, forblev på sin startplads i mere 
end en time uden nærmere forklaring fra 
besætningen. Efter en halv time spurgte 
jeg stewardessen om, hvad der var årsag 
til forsinkelsen, hvorpå hun svarede, 
at piloten blot ventede på klartegn fra 
flyvelederen til at få tilladelse til at 
starte. Da tiden begyndte at nærme sig 
en times begivenhedsløs venten, spurgte 
jeg igen stewardessen om hvad der 
var årsag til forsinkelsen. Jeg spurgte, 
om der var sket noget særligt, eller om 
det var en teknisk fejl, der forårsagede 
forsinkelsen. Nej, svarede hun, der var 
ingen særlig grund til forsinkelsen; vi 
ville få tilladelse til at starte, så snart vi 
fik klartegnet fra flyvelederen.

Jeg har valgt at fortælle ovennævnte 
hændelse som et eksempel, der belyser 
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problematikken i den menneskelige 
kommunikation, der navigerer mellem 
sandhed og usandhed. Naturligvis 
var det helt rigtigt, at besætningen på 
flyet ventede på klartegn til at starte. 
Men der var sandsynligvis også en 
anden egentlig årsag til, at vi blev 
forsinket, hvilket stewardessen enten 
var uvidende om, eller alternativt 
ikke ville eller ikke havde lov til at 
fortælle. Forudsat at hun rent faktisk 
kendte årsagen til forsinkelsen, opstår 
spørgsmålet, om hendes undvigende 
svar skyldtes omtanke for os passagerer, 
og at hun ikke ønskede at skræmme os 
unødigt, eller om det var fordi, hendes 
overordnede havde forbudt hende at 
afsløre den reelle årsag på grund af 
prestige eller på grund af andet. Det skal 
tilføjes, at den samme hændelse meget 
vel kunne være sket i et hvilket som 
helst land og kontinent.

Vi kan altså vælge at tilbageholde større 
eller mindre dele af et hændelsesforløb 
af flere årsager. I hverdagsagtige 
sammenhænge kan man finde af de 
mest smertefulde eksempler på løgne: 
i forbindelse med utroskab i ægteskab 
eller faste parforhold. Den utro part 
kan fortie, benægte eller lyve om sin 
troløshed i selvsuggereret overbevisning 
om, at dette er den bedste måde at 
undgå at skade sin partner på. Men i 
mange tilfælde handler det nok snarere 
om frygt for de konsekvenser og den 
konflikt, der ofte følger efter en sådan 
afsløring. Det kan også være, at man 
ikke kan bære at fortælle sandheden på 
grund af ren og skær bekvemmelighed. 
Løgn af denne art har ofte en tendens 
til at forårsage mere skade, end hvis 
man havde været ærlig og straks fortalt 
sandheden, uanset hvor smertefuldt den 
opleves af den, som berøres.

Det kan også ske, at nogen uden oplagt 
grund tilbageholder sin afvigende 
mening om noget for at undgå at blive 
udsat for flokkens fordømmelse. Det er 
næppe heller meningen, at vi for enhver 
pris og i enhver situation skal slå vores 

medmennesker i hovedet med vores 
egen uforlignelige ”sandhed”. Faktisk 
kan der opstå situationer, når man 
vælger ikke at fortælle alt, hvad man 
inderst inde mener, enten på grund af 
omtanke for ens næste eller måske fordi 
ingen i ens omgivelser ser ud til at forstå 
eller acceptere denne ens afvigende 
opfattelse, som da i stedet bevares som 
en privat hemmelighed.

På vej mod øget transparens og 
ærlighed
I vores verden er det sjældent 
indlysende, hvilken fremgangsmåde der 
er den mest kærlige i alle situationer. 
Intet fremstår som helt sort eller hvidt i 
den ufuldkomne verden, vi lever i. Som 
en grundregel bør vi imidlertid stræbe 
efter at forsøge at vælge ”det mindst 
onde” i enhver given situation. Med 
tiden og i takt med vores egen mentale 
udvikling bliver vi heldigvis bedre til at 
skelne mellem godt og ondt, rigtigt og 
forkert. Til sidst bliver vores omdømme 
lige så pålideligt, som det Jesus Kristus 
havde, med en ufejlbarlig evne til at 
skelne godt fra ondt og aldrig at lade sig 
narre af menneskers primitive tendenser.

Det kan også være godt at blive mindet 
om, at det på det åndelige plan er helt 
umuligt at være uærlig, fordi intet kan 
skjules der. Alle tanker og følelser vises 
i fuldt synligt ”dagslys”, så der ikke kan 
eksistere nogen form for usandhed. For 
os i den fysiske verden kan det indebære 
et lille skridt fremad i udviklingen, 
hvis vi forsøger at gå foran med et godt 
eksempel ved at føre en mere åben 
og ærlig dialog i mødet med vores 
medmennesker. Når alt kommer til alt, 
øger en åben og ærlig kommunikation 
chancen for et mere tæt og fortroligt 
forhold til vores medmennesker, mens 
lukkethed og tilbageholdelse af udvalgte 
dele af sandheden har en tendens til at 
skabe afstand og mental kulde. I det 
arbejde med os selv, som handler om 
at træne nye talenter i humanitet og 
næstekærlighed, er det derfor den ærlige 
og ikke den falske kommunikation, der 

repræsenterer den mest fremkommelige 
vej fremad.

Der findes trods alt allerede meget i 
samfundet, som viser, at mange længes 
efter øget åbenhed og en ærligere 
kommunikation. Folk er begyndt 
at kræve større gennemsigtighed i 
organisationer, inden for det juridiske 
og retslige system, inden for forskning 
og erhvervsliv osv. Dybdeborende 
journalistik afslører uregelmæssigheder, 
uretfærdigheder og magtmisbrug. Alt 
dette kan ses som milde forårsvinde, der 
peger frem mod en ny verden fyldt med 
medmenneskelig kærlighed og en varm 
og ærlig kommunikation mellem alle 
mennesker.

Ingemar Fridell
Nyhamnsläge 18. august 2019

Oversat af Jes Arbov
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Referat af Martinus Foredrag, Februar 
1942 - ”Fremtidens Syn paa det levende 
Væsen” - bygget over Stenogram af 
Hr. Hans Bønnelycke m.fl.

ære Venner!

Jeg vil gerne tale til Dem om Fremti-
dens Syn paa det levende Væsen. Det er 
en absolut Betingelse, at man faar et 
andet Syn paa det levende Væsen, end 
man nu har; thi det er ganske udelukket, 
at der kan bygges en ny Kultur paa det 
Syn paa det levende Væsen, som 
Menneskene hidtil har haft. Hvis vi 
undersøger dette Syn nærmere, viser det 
sig, at det almindelige Menneske regner 
Mennesket for at være det højeste 
Væsen, og det kan ogsaa gaa med til at 
anse Dyr og Planter for at være levende 
Væsener, men Mineralerne, Naturkræf-
terne, Kloderne m.m. betragter det som 
”døde”, ”livløse” Ting. Men Fremtidens 
Mennesker vil faa en helt anden 
Indstilling, fordi vor Opfattelse af, hvad 
der er levende, lige som alt andet 
undergaar en Forvandling fra en mindre 
til en mere fuldkommen Tilstand. Naar 
vi undersøger de levende Væsener, ser 
vi, at de fremtræder i højst forskellige 
Arter, og ved nærmere Eftertanke indser 
vi, at det er nødvendigt, at det er saadan; 
thi uden at de fremtraadte i højst 
forskellige Arter, vilde der ingen 
Kontraster være, og uden Kontraster 
vilde der slet ikke være noget, der hed 
”Liv”. Naar vi ser os omkring, bliver vi 

Vidne til, at der til Stadighed foregaar 
Skabelse omkring os, det er Universets 
Skabelse, det er Energiudfoldelse. 
Væsenernes Energiudfoldelse er meget 
forskelligartet, og da enhver Form for 
Energiudfoldelse kræver sit særlige 
Redskab, maa Væsenerne komme til at 
se forskellige ud. Alle Væsener vil være 
et særligt Redskab i den vældige 
Skabelse, der omgiver os. Lige fra de 
allermindste Mikrovæsener og op til de 
allerstørste Makrovæsener repræsente-
rer alle en ganske bestemt Form for 
Energiudfoldelse. Hvad Menneskene 
angaar, manifesterer de den Form for 
Liv, vi kalder Menneskelivet og 
befordrer derigennem en særlig Del af 
Universets Opretholdelse. Ligeledes har 
Dyrene, Planterne, Mineralerne, 
Cellerne, Molekylerne, Atomerne o.s.v. 
til Opgave at befordre hver deres 
særlige Del af Universets Opretholdelse. 
Dette gælder alle levende Væsener, 
Kloder, Sole, Mælkeveje m.m. Et 
hvilken som helst levende Væsen 
repræsenterer en eller anden Red-
skabs-Tilstand og er Redskab for en 
særlig Art af Energiudfoldelse. Det vil 
med andre Ord sige, at alle levende 
Væsener bliver en Slags kosmiske 
”Fagfolk” i Opbygningen af Tilværel-
sen. Ligesom man i den materielle 
Skabelse maa have Murere, Smede, 
Bagere, Skomagere o.s.v. i det hele taget 
alle Slags Haandværkere og Arbejdere, 
for at det moderne Samfund kan bestaa, 
saaledes maa man ogsaa i den store 
universelle Skabelsesproces, vi er med i, 
have særlige kosmiske ”Fagfolk og 
Haandværkere”. Og da vi allesammen 

har hver sit særlige kosmiske ”Fag”, 
som vi udfører, og som er absolut 
nødvendigt og uundværligt i den store 
Skabelsesproces, er vi da ogsaa allesam-
men forskellige kosmiske ”Fagfolk”. 
Men naar man ogsaa i den store 
universelle Skabelsesproces, maa have 
vidt forskellige kosmiske ”Fagfolk”’, 
har vi her Aarsagen til, at alle de 
levende Væsener fremtræder saa 
forskelligt.

De levende Væsener bestaar blandt 
andet af et Jeg og en Overbevidsthed. 
Disse 2 Realiteter udgør den udødelige 
Del af det levende Væsen. Desuden har 
de en fysisk Organisme, som i Modsæt-
ning hertil ikke er nogen evig Realitet, 
men Princippet er evigt. Det levende 
Væsen har en stadig Evne til at bygge 
en ny Organisme op, hver Gang den 
gamle er brudt ned. Den fysiske 
Organisme er noget, der bygges op af 
Stoffer, men Overbevidstheden bag ved 
er en evig Realitet, hvor det levende 
Væsen opbevarer alle de Evner og 
Talenter, der er nødvendige for at bygge 
en ny Organisme op. Vi er allesammen 
uundværlige Redskaber i den store 
Skabelsesproces, og som Følge deraf er 
det hele jo fuldkomment. Vi er hver især 
lige nøjagtig det, der er det mest 
formaalstjenlige for Universet i Øjeblik-
ket. Men det betyder naturligvis ikke, at 
vi er, som vi skal være i Fremtiden. Vi 
er ikke i Dag, som vi skal være i 
Morgen, vi forandrer os hele Tiden, men 
i Øjeblikket er vi det fuldkomneste, vi 
kan være paa Grundlag af Fortiden og 
med Henblik paa Fremtiden. Men naar 

K

Fremtidens Syn paa det 
levende Væsen
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det er saadan, kan man ikke, hvis man 
vil være i Kontakt med Lovene, 
bebrejde Menneskene deres Værema-
ade, for de er paa et Stadium, hvor de 
ikke kan have nogen anden Indstilling, 
end den de har, men det betyder ikke, at 
de skal blive ved at have den Indstilling, 
de nu har, det betyder blot, at alle 
levende Væsener maa staa paa det 
Udviklingstrin, de staar paa; thi hvis de 

allesammen var ens, vilde det være 
ganske umuligt at opleve nogen som 
helst Form for Tilværelse. Det, der gør, 
at vi overhovedet kan opleve Tilværel-
sen, er, at en hvilken som helst Form for 
Manifestation, for Skabelse, betinges af 
en Nedbrydningsproces og en Opbyg-
ningsproces. Naar noget skal skabes, 
bygges op, maa noget andet brydes ned. 
Det er et evigt Princip i Tilværelsen. De 

to Processer, Nedbrydning og Opbyg-
ning, maa finde Sted, ellers vilde intet 
kunne opleves - ikke en Tanke kunde 
blive til. Det, vi kalder Liv, er kun disse 
2 Processers Funktion - Nedbrydning og 
Opbygning. Hvis man skal bygge et Hus 
paa en Grund, hvor der i Forvejen ligger 
et andet, saa maa man først fjerne dette, 
for at det nye Hus kan blive bygget. 
Pladsen maa ryddes, og denne Rydning 
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er en Nedbrydningsproces. Man fjerner 
noget, der er en Hindring, man forbere-
der her en Opbygning. Da al Skabelse er 
baseret paa dette Princip, er det klart, at 
nogle Væsener maa være Redskaber for 
Nedbrydningen og andre Væsener 
Redskaber for Opbygningsprocessen, og 
vi ser da ogsaa, at Væsenerne fremtræ-
der med Talenter for disse 2 Processer. 
Det, der gør sig gældende for Menne-
skene i Øjeblikket, er Kulminationen af 
en Nedbrydningsproces. Vi bliver idag 
Vidne til den største Manifestation af 
det, vi kalder det dræbende Princip. Vi 
bliver Vidne til alle Former for Afskyg-
ninger af at dræbe helt ned til Sladder 
og Bagtalelse. Sladder og Bagtalelse er 
fortyndet Mord. En hvilken som helst 
Form for at gøre sin Næste Fortræd, lige 
fra det hundrede Procents Mord og ned 
til den giftige Bemærkning, der blot er 
fortyndet Drab, er en Nedbrydningspro-
ces. Men denne Nedbrydningsproces er 
en Nødvendighed inden for et givet 
Omraade, og vi ser da ogsaa, at der i 
overordentlig stærk Grad kommer en 
Nedbrydningsproces til Udfoldelse for 
Tiden i Form af Krig og Ødelæggelse. 
Der har aldrig tidligere i Jordens 

Historie været manifesteret en saa 
overvældende Nedbrydningsproces som 
den, der foregaar i disse Aar. For Tiden 
spænder Krigen over hele Jorden, men 
ved at analysere dette store Spil af 
nedbrydende Kræfter, vil vi se, at det 
tjener en kærlig Hensigt. Denne store 
Nedbrydningsproces maa fuldbyrdes, 
før man kan begynde paa den store 
Opbygningsproces. Denne Opbygnings-
proces har vi igennem Kristendommens 
Forkyndere faaet bebudet i Form af 
Skabelsen af en ”ny Himmel” og en ”ny 
Jord”. Denne nye ”Himmel” er det 
samme som en ny mental Tilstand, en 
ny Form for Bevidsthedsudfoldelse, og 
en ny ”Jord” betyder, at der efter dette 
vil blive skabt en helt ny Administration 
af Jordens Værdier, hvad der igen 
betyder en total Ændring af den sociale 
Struktur. Alt, Hvad der sker idag i 
Verden, tjener udelukkende dette høje 
Formaal. En Mængde mentale og 
fysiske Misforstaaelser maa fjernes fra 
Verden. Menneskene maa komme bort 
fra deres forkerte Forestillinger om 
Livet. Men disse Forestillinger kan ikke 
fjernes uden ved en Nedbrydningspro-
ces, ved det vi kalder Krig, Smerte, 

Mørke, Synd eller det ”Onde”. Dybest 
set har dette intet med ”Ondskab” at 
gøre, baade det vi kalder det ”Onde” og 
”Synd” eksisterer ikke i Virkelighedens 
Verden. Som jeg allerede har sagt, kan 
intet være anderledes, end det er i 
Øjeblikket. Uden at det var, som det er i 
Øjeblikket, vilde der jo ingen Forbere-
delse være til noget bedre. Det er 
nødvendigt, at man indstiller sig paa at 
forstaa, at nogle Væsener maa være 
Redskaber for Nedbrydning og andre 
for Opbygning. Forsynet maa have en 
Stab af kosmiske ”Fagfolk”, som i sig 
ejer Evnen til at manifestere det dræben-
de Princips forskellige Metoder. Dette 
betyder ikke, at det udviklede Menneske 
nærer Frygt for, hvilke Kræfter der vil 
sejre i dette store Spil. Denne Frygt 
hører kun hjemme hos Mennesker med 
en meget begrænset Bevidsthed. 
Saalænge man ikke er klar over, hvad 
det er, der sker, er man ængstelig for 
mange forskellige Ting. Men denne 
Frygt er overflødig. Noget andet er, at vi 
maaske ikke selv evner at udløse det 
dræbende Princip. Men dette tyder jo 
blot paa, at vi skal være Redskaber for 
de opbyggende Kræfter. Vi har hver sin 
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Plads i denne store Nedbrydnings- og 
Opbygningsproces, alt efter de Kræfter, 
vi er i Stand til at udløse. Men dette 
gælder ikke alene os Mennesker, det 
gælder alle levende Væsener. Dette kan 
vi se i vor egen Organisme. Vort 
Legeme bestaar af Myriader af levende 
Væsener. Vort Blod, vor Muskulatur, 
vore Organer, alt bestaar af levende 
Væsener. Vi betjener os af vore Sanser i 
Kraft af levende Væsener. Nogle 
Mikrovæsener befordrer vor Smagssans, 
andre vor Lugtesans, andre igen vor 
Høresans o.s.v. Vi kan ikke manifestere 
det allermindste Suk eller den svageste 
Hvisken uden i Kraft af en Stab af 
levende Væsener, der staar til vor 
Raadighed. De er Redskaber for os. 
Akkurat paa samme Maade er det ude i 
det store Verdensrum. Ogsaa der finder 
en vældig Livsoplevelse Sted ved Hjælp 
af levende Væsener. Vi er i vor Frem-
træden med til at være Guds Sansered-
skaber i denne Proces.

Der hvor vi staar idag, har vi bestemte 
Ønsker og Længsler og disse Realiteter 
bestemmer vor Plads i den store 
Nedbrydnings- og Opbygningsproces, 

der nu fuldbyrdes. Er vor Indreverden i 
Disharmoni med de nedbrydende 
Kræfter, er vi et daarligt Redskab i disse 
Kræfters Tjeneste, og det er da ganske 
naturligt, at vi saa overflyttes til at blive 
et Redskab i de opbyggende Kræfters 
Tjeneste. Vi er ikke evigt bundne til et 
bestemt Plan eller Niveau, men kan frit 
vandre fra den ene Tilstand til den 
anden. Krig, Drab, Mord og Lemlæstel-
se, alle Former for Manifestation af det 
dræbende Princip er lige saa nødvendige 
som de lykkelige Tilstande, men vi er 
ikke knyttet til disse Tilstande andet end 
i gradvis Rækkefølge. Det er denne 
gradvise Rækkefølge, jeg kalder 
”Udviklingsstigen”. I enhver Udvik-
lingsspiral begynder vi i Mineralriget, 
bliver Planter, Dyr og nu Mennesker. Vi 
vandrer frem til endnu højere Livsstadi-
er. Alt Liv vokser fra en primitiv 
Tilstand til en stadig mere fuldkommen 
for at kulminere i Intuitionens skønne 
Verden, hvor et nyt Kredsløb paabegyn-
des. Det Trin paa Udviklingsstigen vi 
idag repræsenterer, vil være Udtryk for 
netop det, vi har haft Lyst til eller 
Ønsker om at repræsentere, i det 
Omfang vor Skæbne tillader det. Vi 

staar alle idag paa det Trin, hvor det 
kosmisk set er mest gavnligt for os at 
være. Men medens det er en Kendsger-
ning, at dette Trin i dag opfylder Ønsker 
og Drømme, vi har næret i længst 
forsvundne Tider, er det ogsaa en 
Kendsgerning, at vi idag længes efter en 
langt lykkeligere og fuldkomnere Form 
for Livsoplevelse end den, der nu er os 
beskaaret. Saa at sige hele Klodens 
Befolkning er mætte af Krig. Mennesket 
af idag dræber ikke, fordi det er en 
Sport at dræbe. Naar det ikke desto 
mindre er blevet saaledes, at Drabet for 
en Mængde Mennesker er blevet deres 
kosmiske Haandværk, saa er det fordi 
disse Mennesker tror, at det er Vejen til 
den Fred, de længes efter at opleve. 
Dette er i og for sig ogsaa rigtigt, idet 
denne Fred kun kan blive befordret 
igennem Manifestationen af det 
dræbende Princip, men de Mennesker, 
der befordrer Drabet, vil faa en kolossal 
Belæring om, at det ikke er rart at være 
Redskab for dette Princip. Da Loven for 
Tilværelse betinger, at ”som man saar, 
saa skal man høste” vil ethvert Redskab 
for det dræbende Princip selv komme til 
at opleve Eftervirkningerne af sin 
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Martinus b......Handlemaade. Gennem Oplevelsen af 
disse Eftervirkninger kommer Menne-
skene til at se anderledes paa mange 
Ting. Overmættede af denne Form for 
Tilværelse, vil de længes efter en 
Tilværelse i Lys og Kærlighed. Lyset 
eller den mentale Ligevægt og Harmoni, 
bliver deres store Maal. Men for at dette 
Maal skal blive naaet, maa der tages 
vældigt fat, og denne Energiforstærk-
ning er det, vi i Øjeblikket er Vidne til. 
Igennem denne bliver Udviklingen 
stærkt forceret og Menneskene gjort 
egnede til den Opbygningsproces, der 
skal afløse det, der nu sker.

Vi staar altsaa over for en umaadelig 
Kraftudfoldelse i Tilværelsen. Vore 
Omgivelser udløser en uhyre Serie af 
forskelligartede Energiudstraalinger. 
Jordklodens Energiudfoldelse f.Eks. er 
det, vi kalder Naturen, Storm, Regn, 
Kulde, Varme o.s.v. Alle disse Realiteter 
indvirker paa vore Sanser og er med til 
at skabe vor Tilværelse. Naar De 
formaar at trænge tilstrækkelig dybt ind 
i disse Ting, vil De se, at det, De her 
møder, er Forsynets Redskaber til at 
bearbejde og forædle Dem selv. Vi er 
alle hele Tiden underkastet en Forvand-
lingsproces, og det er denne Forvand-
ling, der gør Livet interessant. Det er i 
Kraft af Kontrastprincippet, at vi 
oplever Livet. Uden Kontrast ingen 
Sansning. Man kan ikke male et 
Landskab paa et Stykke hvidt Lærred, 
hvis man udelukkende anvender hvide 
Farver. Naar vi kan sanse en Ting, er det 
i Kraft af Lys- og Skyggeprincippet. 
Naar vi ser et Menneske, saa er det 
udelukkende, fordi det kaster Lys og 
Skygge fra sig. Ser vi en Film, er det det 
samme, der gør sig gældende. Denne 
Sansning af Lys og Skygge er altsaa vor 
Oplevelse af den kosmiske Nedbryd-
nings- og Opbygningsproces, paa 
hvilket alt Liv beror.

Da alle levende Væsener fremtræder 
som Redskaber, maa Mennesket før 
eller senere naa til at indstille sig paa, at 
der maa være noget bagved det, vi ser af 

disse levende Væsener. Vi er vant til, at 
de hver især er adskilte, vi kalder dem 
ved forskellige Navne og regner dem 
for selvstændige Væsener. Men i 
Virkeligheden er de ikke helt selvstæn-
dige. Dertil kræves en hundrede 
Procents fri Vilje, og det har det jordiske 
Menneske og de Væsener, der befinder 
sig under det i Udvikling, ikke. Det er 
rigtigt, at vi inden for et givet Omraade 
har en fri Vilje, men uden for det 
Omraade, er vi fuldstændig knyttet til 
og afhængigt af det øvrige Univers. Vi 
er alle knyttet sammen og danner 
Organer i en større Organisme, vi er 
samlet Sanseredskaber for en højere 
Bevidsthed. Dette behøver ikke at være 
vor Klode eller Sol. Kloderne er ganske 
rigtigt levende Væsener, men de er 
ogsaa underordnet højere Organismer, 
de er Gudesønner som vi selv er det. De 
danner ogsaa en fysisk Organisme og 
bliver derved Redskab for noget andet. 
Dette andet er noget evigt, der eksiste-
rer, det er selve Universets Jeg.

Bag alle levende Væsener, fra de 
mindste til de største, eksisterer der et 
Jeg, saaledes ogsaa bag den største af 
alle Organismer, selve Universet. Dette 
Jeg knytter alle levende Væsener 
sammen til en Enhed. Denne Enhed er 
Guddommen. Denne Guddom manife-
sterer sig ikke gennem et ”Intet”, den 
maa bruge alle levende Væsener for at 
manifestere sig. Guddommen har Brug 
for hvert eneste levende Væsen, 
ligegyldigt hvorledes det er eller ser ud. 
Det lyder maaske mærkeligt for Dem, 
men Guddommen er i Virkeligheden 
afhængig af alle levende Væsener. Paa 
samme Maade som De og jeg skal han 
bruge Sanser, naar han vil opleve noget, 
og Guddommen sanser Livet gennem de 
levende Væsener.
De levende Væsener er altsaa Guddom-
mens Sanseredskaber. Det er dette Syn 
paa det levende Væsen det tyvende 
Aarhundredes Mennesker vil komme til 
at leve paa. Det levende Væsen er 
saaledes noget langt større end Menne-
sket i Almindelighed er vant til at mene. 

Men naar Guddommen skal bruge alle 
levende Væsener for at kunne skabe, saa 
bliver Spørgsmaalet: Gennem hvilke 
levende Væsener sanser Guddommen 
os? For at kunne faa Svar paa dette 
Spørgsmaal er det nødvendigt for os, at 
vi gaar et Stykke tilbage i Udviklingen. 
Vi ved, at Dyret i Dødsøjeblikket 
udstøder et Angstskrig. Dette Angstskrig 
er en Henvendelse til et ukendt Forsyn. 
Længere fremme i Udviklingen ser vi 
det jordiske Menneske udstøde et 
næsten tilsvarende Skrig, det kalder vi 
”Bøn”. Saavel Dyrene som Naturmen-
neskene er instinktivt indstillet paa, at 
der eksisterer et Forsyn. Men naar vi 
kommer længere frem i Udviklingen, 
frem til det saakaldte Kulturmenneske, 
ser vi, at paa dette Trin benægter man et 
Forsyns Eksistens, fordi dette Forsyns 
Eksistens tilsyneladende ikke kan 
bevises. Denne Opfattelse beror 
imidlertid blot paa en Illusion. Oplevel-
sen af Gud beror paa andet og mere end 
en blot og bar intelligensmæssig 
Definition. Selv det mest intelligens-
mæssigt udviklede Menneske vil en Dag 
komme til at længes efter at møde 
Forsynet. Denne Længsel er illustreret i 
Lignelsen om den fortabte Søn, der 
længtes efter at se sin Fader igen. Jo 
mere udviklet Mennesket bliver rent 
videnskabeligt set, desto dygtigere vil 
det blive til ogsaa at forske i aandelig 
Materie. Denne Forskning vil bringe 
dem til at se alle Bevægelsesarter som 
Udtryk for Livsytringer. Igennem 
Forstaaelsen af, at alt er Livsytringer, vil 
det blive til Kendsgerning, at der bag 
Naturens Kræfter maa eksistere et 
levende Væsen. Igennem Studiet af den 
uhyre Planmæssighed Livet i Naturen 
afslører, vil man komme paa Sporet af, 
at denne Planmæssighed udtrykker 
Bevidsthedsudfoldelse og dermed vil 
man naa ind til Erkendelsen af Gud-
dommens Eksistens som realistisk 
Virkelighed.

Igennem Studiet af vor egen Organisme 
ser vi, at den indtil de mindste Detaljer 
afslører Logik i Sammensætning og 

128



 Den Ny Verdensimpuls  1/2020   39   

Opbygning. Og som det er her, er det 
overalt i Tilværelsen. Hvert eneste 
levende Væsen tjener sit særlige 
Formaal i Tilværelsen. Denne uhyre 
Planmæssighed er ikke frembragt af et 
Menneske. Vi tvinges derved til at 
erkende, at der findes en langt højere 
Bevidsthed end vor bagved alt. Denne 
Bevidsthed betjener sig af alle levende 
Væsener som Sanseredskaber. Vi faar 
efterhaanden Erfaring for, at Guddom-
men er allestedsnærværende. Naar 
Guddommen sanser igennem alle 
levende Væsener, betyder det, at vi intet 
Sted kan skjule os for denne Guddom. 
Da alle Former for Materie, den fysiske 
saavel som den aandelige, er Udtryk for 
Guddommens Sanseredskaber, kan vi 
ikke paa noget som helst Omraade 
komme uden for Guddommens Sanse-
sæt. Vore egne Sanser tilhører Guddom-
mens Sansesæt, vore Mikrovæsener 
hører ligeledes med til Guddommens 
Sansesæt. Vi er alle en Del af Guddom-
mens Fornemmelsesevne. Vi kan ikke 
opleve noget, uden at denne Oplevelse 
gaar ind i vor Overbevidsthed. Men da 
vor Overbevidsthed er en Del af Guds 
Overbevidsthed er det øjeblikkeligt ”i 
ham”. Derfor kan vi ikke lyve for 
Guddommen; thi vi er evigt stedet for 
hans Bevidsthed. Naar vi saaledes 
igennem vore Erfaringer kommer til 
Erkendelse af, at alle levende Væsener 
er Guds Sanseredskaber, og at Gud 
igennem disse Redskaber svarer paa vor 
Henvendelse til ham, saa sker der det, at 
vi forandrer vor Indstilling til disse 
Redskaber. Da disse Redskaber tilsam-
men udgør alt det, vi kalder ”Naturen”, 
vil dette altsaa sige, at vor Indstilling til 
Naturen bliver en anden end før. Naar 
man først begynder at forstaa, at alle 
levende Væsener samlet udgør Guds 
Organisme, er det indlysende, at 
Guddommen bliver mere levende for en 
end før, hvor han var noget uden for 
Materien. Mange Mennesker opfatter 
Naturen som noget, de skal kæmpe 
imod. I vor Børnelærdom fik vi for-
kyndt, at ”Djævelen” søgte at friste 
Menneskene o.s.v. Men i den Form er 

Kristendommen Hedenskab. Saalænge 
man har den Indstilling til Guddommen, 
viser det blot, at man ikke har nogen 
virkelig Forstaaelse, af Livet. Menne-
sket af idag har en Anelse om, at der 
maa være et Forsyn, et eller andet højere 
Væsen, som ordner alt. Men de har 
ingen virkelig Forstaaelse af dette 
Forsyn, saalænge de tror, at Menneske-
ne, Dyrene etc. ikke er en Del af 
Guddommen, men derimod noget, der 
godt kan gaa til ”Helvede” eller gaa til 
Grunde. Det er givet, at en saadan 
Indstilling maa influere paa Menneskets 
Viljeføring. Naar man derimod begyn-
der at indstille sig paa, at alle levende 
Væsener samlet udgør Guddommens 
Legeme, er det indlysende, at Gud 
bliver mere levende for en. Denne 
Indstilling giver en langt større Forsta-
aelse af selve Livet og Tilværelsen. Saa 
begynder man at faa den samme 
Indstilling til Livet, som de store Vise 
har haft. Det er ganske udelukket, at 
Gud kan blive ved med at være noget 
usynligt, en skønne Dag vil han kunne 
sanses klart. Og man vil da se, at alle 
Væsener er Guds Sanseredskaber, og at 
alt hvad der manifesteres, skal manife-
steres, fordi det er uundværligt i den 
store Opbygningsproces, vi er midt i. 
Naar Mennesket ikke kan lide et eller 
andet, er det, fordi det har en forkert 
Indstilling til det, som det ikke kan lide. 
Men naar det begynder at kunne se, at 
Gud er identisk med alle levende 
Væsener tilsammen, vil det se det 
Væsen, det ikke kan lide, som et Led i 
den store Opbygningsproces. Et 
Eksempel herpaa har De i Deres eget 
Liv. De har næppe ligefrem elsket dem, 
der i deres Opdragelse af Dem selv 
maatte nægte Dem det, De gerne vilde, 
fordi disse Mennesker kunde se, hvad 
Deres Ønsker vilde føre til, hvis de ikke 
nægtede Dem det. Men senere hen har 
De sikkert mange Gange følt Taknem-
melighed imod dem, De dengang rasede 
imod. Man elsker ikke Modgangen, 
saalænge man er midt i den, men derfor 
er den ligefuldt vor bedste Læremester. 
Som Livet er idag, viser det, at Menne-

sket ikke har den Indstilling, at Gud 
eksisterer bag alt det ubehagelige, det 
oplever. Naar det kommer ud for noget 
ubehageligt, det være sig Arbejdsløshed, 
Fattigdom, Sygdom eller Sladder og 
Giftighed fra andre Mennesker, er det i 
Virkeligheden Gud, det oplever. Alle 
disse Ubehageligheder er i Virkelighe-
den Kærlighedsmanifestationer, men 
Mennesket ser det kun som konstant 
Mørke, det ser ikke det tilsvarende Lys 
og dømmer derfor forkert. Livet vil lære 
os, at vi ikke paa een Gang kan lave vor 
Tilværelse om. Alt er i Øjeblikket saa 
fuldkomment, som det kan være. De vil 
engang forstaa, at ingen, absolut ingen, 
kan være anderledes, end de er i 
Øjeblikket. Forstaaelsen af dette vil give 
den Fred og Ro i Sindet, De længes 
efter. Det vil en Dag staa ganske klart 
for Dem, at alt hvad der sker i Verden, 
alt det De er omgivet af, er alle de 
Sanseredskaber, Guddommen anvender 
i sin Samtale med Dem. Den bedste 
Forbindelse med Gud opstaar der, hvor 
man er paa ”Bølgelængde” med ham. 
”Lige Børn lege bedst”, hedder det i 
Ordsproget. To Mennesker forstaar 
hinanden, men en Fugl og et Menneske 
forstaar derimod ikke hinanden saa 
godt, thi der er for stor Afstand imellem 
dem. Skal Guddommen tale til en Fugl, 
maa det blive igennem en anden Fugl. 
Skal han tale til et Menneske, maa det 
blive igennem et andet Menneske. Naar 
vi ønsker at tale med Gud, maa vi ikke 
tro, at det er noget, der først kan finde 
Sted i ”Himlen”, det kan finde Sted, 
hvor vi gaar og staar. Gud oplever os 
igennem vore Omgivelser, og naar han 
skal svare os, svarer han igennem vore 
Omgivelser, igennem vor Næste. Naar 
man ved dette, bliver det mere forstaae-
ligt, at man skal elske sin Næste som sig 
selv. Det er uhyre nødvendigt for vor 
Lykke, at vi kommer til at elske vor 
Næste, vore Omgivelser, som jo er 
Guddommens Sanseredskaber.
Der var engang, hvor Menneskene ikke 
havde denne Indstilling. Da var dette at 
dræbe sin Næste et Ideal. Jeg tænker her 
paa Vikingetiden. For Dyrene er det 
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endnu et Ideal at dræbe, ja en Livsnød-
vendighed. Men for Menneskene, der 
har gennemlevet denne Tilstand indtil 
Vederstyggelighed, er det ikke længere 
et Ideal, en Livsnødvendighed. Og alle 
normale Mennesker længes da ogsaa 
mod den modsatte Tilværelse. Men for 
at denne Længsel kan blive tilfredsstil-
let, er det nødvendigt, at man lærer 
Midlerne dertil at kende. For at ens eget 
Liv kan blive anderledes, maa man 
ønske det først. Ikke taaget, men klart. 
Naar der i Deres Tanker opstaar et 
Ønske om et eller andet, handler De i 
Retning af Deres Ønskes Opfyldelse. 
Det er Deres Tale til Guddommen. Hvis 
De tænker, ønsker og handler forkert, 
maa Guddommen fortælle Dem det. 
Hvis De gør et eller andet og tror, at det 
er det rigtige, og det saa alligevel i 
Virkeligheden er forkert, saa maa 
Guddommen fortælle Dem det, og det 
kan ikke ske paa nogen fuldkomnere og 
bedre Maade end ved at lade Dem 
opleve Virkningerne af Deres Handle-
maade. Vort Bevidsthedsliv bestaar i en 
Jongleren med forskellige Tankearter og 
Energier. De Manifestationer, der er 
Resultatet af denne Blanding af Tanke-
arter indvirker paa vore Omgivelser, 
som er Guds Sanseredskaber. Saaledes 
er vi hele Tiden i Korrespondance med 
Guddommen. Vi faar hele Tiden noget 
at vide af Guddommen. Vi lærer 
efterhaanden alt det at kende, der ikke 
er rart. Vi lærer at fornemme, hvordan 
det er, naar andre har Sorg eller er 
kommet til Skade. Alt det, der sker, 
tjener os til vort eget Bedste, saaledes at 
vi sluttelig kommer til at elske Gud 
fuldt bevidst. Hele Menneskehedens 
Ønske gaar nu i Retning af at skabe en 
Jord, hvor alt er fuldkomment, og hvor 
intet gaar til Spilde, hvor ingen er dømt 
til at leve i Fattigdom o.s.v. Det er det, 
der er Menneskehedens Længsler og 
Maal. Disse Længsler overbringes Gud 
igennem hans forskellige Hjælpere, og 
Gud svarer Menneskene gennem 
forskellige Foreteelser. Af de Væsener, 
han har til sin Raadighed, lader han dem 
manifestere det dræbende Princip, som 

er i Stand til det, og de, der ikke længere 
er i Stand hertil, lader han udføre det 
modsatte. Gennem denne nye Opfattelse 
af vore Medvæsener som Guds Sanse-
redskaber, vil vi komme i et mere intimt 
Forhold til Guddommen. Vi vil komme 
til at opleve, at det at tale med Guddom-
men ikke blot er noget, der foregaar i 
Løndom, men at vi taler med Gud, hver 
Gang vi foretager en Handling over for 
vor Næste. Alle de Væsener, der 
kommer inden for vort Sanseomraade, 
er vor Næste. Jo mere vi kommer i 
Harmoni med vor Næste, jo mere 
kommer vi i Harmoni med Gud. Naar vi 
kommer i Konflikt med vor Næste, er 
det i Virkeligheden Gud, vi kommer i 
Konflikt med. Hver eneste Gang vi gør 
noget forkert, vil vi komme til at opleve 
Smerte. Smerten er en Slags ”Klokke”, 
der ringer advarende, naar vi er i Færd 
med at gøre noget forkert. Hvis vi ikke 
hører den eller lader haant om den, vil 
den ringe stærkere og stærkere, indtil vi 
hører den og giver Agt paa den. Dette 
bevirker, at ingen pludselig og uden 
mindste Varsel kan gaa til Grunde. Naar 
alt saaledes er Guds Manifestation, naar 
alt er Guds Skabelse, vil dette i Virke-
ligheden sige, at vi evigt hviler i Guds 
eget Favntag. Vi er maaske ikke de 
Redskaber, vi ønsker at være, og naar vi 
ikke er det, kommer vi i Konflikt med 
os selv. Vi maa forstaa, at den eneste vi i 
Virkeligheden kan komme i Konflikt 
med, er os selv. Naar vi faar Modgang, 
Sorger og Skuffelser, saa er det ikke den 
eller den, der har Skylden, men saa er 
det, fordi vi paa et eller andet Felt ikke 
har handlet rigtigt. Gennem Lidelserne 
bliver vi ført frem til et mere inderligt 
Forhold til Guddommen, og tilsidst ser 
vi hans Tilsynekomst, hvorhen vi end 
vender vort Blik. At se alle Væsener 
som Guds Sanseredskaber vil føre til en 
forceret Kærlighedsudvikling, det vil 
føre til, at vi ser, at der ikke er nogen 
som helst Grund til at kritisere den eller 
den; thi gør man det, er det jo Guddom-
men, man kritiserer. Den Dag De ser 
alle Væsener som Guds Sanseredskaber, 
har De samme Indstilling som Jesus 

havde, da han sagde: ”Fader! Ske ikke 
min, men din guddommelige Vilje!” I 
Lyset af denne Indstilling ser man alt 
som guddommeligt, og saa tænker man 
ikke paa, hvad man selv vilde have 
gjort. Det er Livets Mening, at man skal 
være lydhør over for Guds Tale. Det vil 
være klogt at komme bort fra den 
taabelige Tilstand at tage alt det 
ubehagelige, andre gør imod en, 
højtideligt. Saa længe man er optaget af 
denne Tilstand, ser man ikke andet. Den 
Dag De naar frem til en Tilstand, hvor 
De kan tage en Fornærmelse med et 
Smil, begynder Livet. De kender Budet, 
om at man skal vende den højre Kind 
til, naar man bliver slaaet paa den 
venstre. Men dette Bud skal naturligvis 
ikke tages bogstaveligt. Hvis vi har en 
Fjende, og han slaar os paa den højre 
Kind, skal vi ikke uden videre ogsaa 
lade ham slaa os paa den venstre. Men 
Budet betyder, at vi skal vende vor 
Forstand til. Hvis nogen slaar os, skal vi 
lade være at slaa igen. Vi skal gaa vor 
Vej eller paa anden Maade lade ham gaa 
til venstre, naar vi gaar til højre eller 
omvendt. Gør man dette, er man i 
Kontakt med Tilværelsens højeste Love. 
Selv den, der slaar os, er vor Næste og 
en Del af Guddommen. Forbander vi 
denne vor Næste, er det Gud, vi 
forbander. Over for al Vold er det klogt 
at holde sig Jesus Ord for øje, hvor han 
fra Korset siger: ”Fader forlad dem, de 
vide ikke, hvad de gøre!” Disse Ord 
udtrykker den højeste Manifestation af 
Livsforstaaelse.

Naar jeg ser Dem, ser jeg Guddommens 
øjne i Dem. Akkurat paa samme Maade 
som De staar alene over for Gud, staar 
jeg alene over for Gud. De har Gud-
dommen omkring Dem, i Dem, ja 
allevegne finder De Gud. De kan være i 
en Situation, hvor De ikke kan komme i 
Kontakt med Guddommen d.v.s. at De 
kan være i en Situation, hvor ingen af de 
Mennesker, De kender, kan forstaa 
Dem. Men naar ingen af de Mennesker, 
De kender, kan forstaa Dem, maa De 
søge Kontakt med andre ”Redskaber”, 
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hvorigennem De kan faa Forbindelse 
med Gud. Her i det daglige Liv kan man 
være omgivet af Mennesker, der er mere 
eller mindre fjernet fra den ”aandelige 
Bølgelængde”, man selv repræsenterer. 
Dette bevirker, at mange Mennesker 
kommer i Situationer, hvor de føler sig 
forladt af Mennesker, alle de Steder de 
henvender sig, finder de ingen Medfø-
lelse. Saa er det, at mange Mennesker 
begaar Selvmord. At begaa Selvmord er 
noget, der er ganske meningsløst, thi 
man er ikke forladt af Gud, fordi man er 
forladt af Mennesker, og man kan 
henvende sig til Gud paa anden Maade 
end igennem Mennesker. Gud har 
mange andre Redskaber end dem, der er 
synlige for Menneskene. Side om Side 
med de jordiske Mennesker findes der 
paa det psykiske Plan Myriader af 
levende Væsener, der udelukkende har 
til Opgave at befordrede jordiske 
Menneskers Bønner om Hjælp. Naar 
man vil bede, kan man, som der staar 
skrevet ”gaa ind i sit Lønkammer”. Men 
dette skal ikke tages bogstaveligt. Det 
behøver ikke at være et Rum med 4 
Vægge og en Dør, det er ikke det, der er 
det afgørende. Det ”Lønkammer” der 
menes, har vi alle Steder, hvor der ikke 
er Mennesker, vi kan henvende os til, 
saa at vi maa rette vor Bevidsthed ind 
mod det Ukendte, der hvor vi siger: 
”Fader vor, du som er i Himlene”. Vi 
maa ikke tro, at denne Bøn gaar lige ud 
i Luften. Den gaar til det psykiske Plan, 
hvor der findes Myriader af Væsener, 
hvis daglige Liv bestaar i at hjælpe de 
Mennesker, der ikke kan hjælpes paa 
anden Maade. Denne Hjælp sker ad 
telepatisk Vej. Der findes Væsener paa 
det aandelige Plan, der har til Opgave at 
befordre vore Bønner videre. Hver 
eneste Dag bliver vi hjulpet af disse 
Væsener. Disse Væsener repræsenterer 
alle Erfaringsfelter saaledes, at man ikke 
kan komme i en Situation, hvor der ikke 
er nogen af disse Væsener, der forstaar 
en. Hvis Vedkommende Væsen, der 
”hører” ens Bøn, ikke har til Speciale at 
hjælpe paa det Felt, man trænger til, vil 
det tilkalde andre Væsener, som netop 

har deres Speciale paa det Felt, hvor 
man har Hjælp behov. Men det er ikke 
altid, at Bønnen bliver opfyldt, det er 
ikke altid, at Livet kommer til at forme 
sig saaledes, som man selv ønsker det. 
Men det, der sker, er det bedste for os 
selv. Paa denne Maade er vi i intim 
Forbindelse med Guddommen, og 
Fremtidens Syn paa det levende Væsen 
vil blive det, at de levende Væsener er 
Guds Sanseredskaber i de kærlige Felter 
i samme Grad som de føler sig eet med 
deres Medvæsener. Men paa samme 
Maade som der findes Væsener til at 
udløse Kærlighedsmanifestationer, er 
der Væsener, der evner at udløse det 
modsatte. Der er f.Eks. Lande, hvor 
man endnu maa have Skarprettere. Lige 
saa snart de ikke er nødvendige længere, 
vil de blive fjernet. Vi skal derfor ikke 
begynde at bebrejde eller dømme dem, 
der er Skarprettere. Begynder vi at 
dømme er det Udtryk for, at vi mangler 
Forstaaelse af deres Mission i den store 
Opbygningsproces, vi er omgivet af. 
Mennesker, der er Skarprettere, er dette 
lige saa naturligt som vi er dem, vi er. 
Bliver vi utilfredse med det Stadium, vi 
befinder os paa, stræber vi naturligt hen 
imod et nyt. Alle de levende Væsener, 
der idag findes i Verden, er Guds 
Redskaber i Omskabelsen af vor Jord 
fra en materialistisk til en mere aandelig 
Tilstand. Alt hvad De er Vidne til, er 
Led i en mægtig Nedbrydnings- og 
Opbygningsproces. Maaske kan De ikke 
idag fatte, hvorledes Livet vil blive, 
naar alle er indstillet paa, at alle 
Væsener er Guds Sanseredskaber, men 
det bliver umaadelig guddommeligt. 
Naar De faar denne Indstilling, bliver 
Gud et Væsen, De kan tale med, som De 
kan blive eet med. Men dette kan ikke 
ske, fordi jeg har sagt Dem det. Det kan 
kun ske ved, at De selv Gang paa Gang 
indstiller Dem paa at se det saaledes. De 
maa komme ind paa at være 100% 
tolerant. Gør De dette, vil De komme til 
at opleve, at visse Celler i Deres Hjerne 
aabner sig for Korrespondance. Naar 
disse Celler aabner sig, vil De faa en 
Fornemmelse af, at alle Væsener udgør 

en Enhed, og saa vil Deres egen 
Udstraaling blive af en saadan Natur, at 
den forener sig med Guds Udstraaling, 
og De oplever at være eet med ham.
Ved at være i Kontakt med Gud, 
kommer De i Kontakt med alting. Saa 
kan De se ud over de rent materielle 
Begivenheder, saa bliver De hævet op 
paa Guds eget Udsigtspunkt og derfra 
ser De, at der ikke findes Skygge af 
Grund til at være intolerant mod nogen 
eller noget. Fra dette Stade ser De klart, 
at alt hvad der sker i Verden, er Gud-
dommens egen Manifestation, og saa vil 
De trygt overlade alt det, De ikke kan 
lide, og som det ikke staar i Deres egen 
Magt at ændre, til Gud. Menneskene vil 
naa frem til at undersøge alt, hvad de 
oplever, meget nøje og se, hvad der er 
det bedste for dem selv og deres 
Omgivelser med Hensyn til Opfyldelsen 
af deres egne ønsker. Naar man staar 
paa Guds eget Udsigtspunkt, vil der 
ikke mere være Fejl i ens Handlinger, 
saa vil man altid gøre det rigtige, saa er 
man indstillet paa at elske sin Næste 
som sig selv. At elske sin Næste som sig 
selv betyder ikke blot Klap og Kærtegn. 
Den virkelige Kærlighed til Næsten har 
intet med Sentimentalitet at gøre. Den 
bestaar i altid at søge at forstaa sin 
Næstes Handlemaade og derfor altid 
tilgive ham, selv om han eller hun gør 
noget, der ikke er i Overensstemmelse 
med Tilværelseslovene. Evner De ikke 
at tilgive, er De inde i en midlertidig 
aandelig Stagnationsperiode. De kan 
kun fjerne Dem fra een mental Tilstand 
og derved komme videre frem, ved at 
manifestere en ny og bedre mental 
Tilstand. I samme Grad som De 
manifesterer en ny og skønnere mental 
Tilstand, i samme Grad bliver De hævet 
op paa et Stadium, hvor De kan se, at 
alle levende Væsener tilsammen er den 
evige sande Gud, saa vil De forstaa 
Paulus Ord: ”i Ham røres, lever og ere 
vi.”   
      
© Martinus Institut 1981
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“Menneskene vil naa frem til at undersøge alt, hvad 
de oplever, meget nøje og se, hvad der er det bedste 
for dem selv og deres Omgivelser med Hensyn til Op-
fyldelsen af deres egne Ønsker. Naar man staar paa 
Guds eget Udsigtspunkt, vil der ikke mere være Fejl i 
ens Handlinger, saa vil man altid gøre det rigtige, saa 
er man indstillet paa at elske sin Næste som sig selv. 
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S 
Af Jan Langekær

om nævnt i indledningen har 
Martinus givet analyserne fri, han 
sagde, “Adgangen til analyserne 

er lige så fri som til solen”. Han sagde 
også, at den største aktivitet vil ske uden 
for instituttet.

Det kan vi bekræfte. For siden 2003 
har det private og frie initiativ lavet et 
stort frivilligt og ulønnet oplysnings 
og informationsarbejde om Det Tredie 
Testamente og Martinus åndsvidenskab.

Helt præcist har vort arbejde bestået i, at 
der er lavet 255 udstillinger, i Danmark, 
Tyskland, Schweiz, USA, England, 
Norge og Sverige, udgående fra Fonden 
Det Tredie Testamente, og LIVETS 
SKOLE i Martinus åndsvidenskab i 
Brøndbyøster, og dertil 60 udstillinger 
på biblioteker i Sverige lavet at Thor 

Gjörvad fra Våla. Desuden er der i årene 
2003-2007 blevet udarbejdet komplette 
oplysningsbrochurer på adskillige sprog 
om, hvad værket Det Tredie Testamente 
med sine bøger og kosmiske symboler 
indeholder. Dette er sket i et frivilligt, 
ulønnet samarbejde mellem Det Tredie 
Testamentes informationscentre i 

Brøndbyøster og Göteborg. 

Men for en god ordens skyld sørgede 
undertegnede for, at alle de snesevis 
af informationsbrochurer, som blev 
trykt, én for én, gang på gang, blev 
afleveret til Martinus Instituttet´s leder, 
Willy Kuijper, på dennes kontor, for 
13 til 17 år siden. Vi ville jo gerne 
have, at han kendte til det frivillige 
oplysningsarbejde, som vi foretog os, 
uden for Martinus Instituttet´s regi, og 
eventuelt havde hans accept og støtte. 

Allerede dengang, omkring 
2006, fremviste undertegnede 
personligt det samlede komplette 
udstillingssystem, for flere 
rådsmedlemmer i rådssalen, hvor 
lederne sad til møde. Til stede var bl.a. 
formanden Willy Kuijper, lederen fra 
Klint, Eigil Kristensen, og redaktøren 
af Kosmos Sven-Erik Rævdal og 
mange flere ledere, og de udtrykte 
allesammen, at det så vældigt flot ud. 
Dog syntes de, at det måske ikke var så 
godt at informere om, at Martinus’ værk 
hed Det Tredie Testamente. 

Jeg lagde også på bordet foran 
dem, alle de mange flersprogede 
oplysningsbrochurer om Det Tredie 
Testamente, som vi med samarbejdet 
mellem de to frivillige grupper i 
Göteborg og Brøndbyøster havde trykt. 
– Man syntes også, at de var flotte, 
men havde ellers ikke nogle særlige 
kommentarer til dem. 

Dengang udtrykte man ikke nogen kritik 
af vores aktiviteter.

Hvis instituttet havde anset vore 
aktiviteter som “kriminelle”, skulle man 
have sagt det straks.

Nu, 17 år senere, i 2020, kan det derfor 
undre os, at Martinus Instituttet er blevet 
meget mere kritisk, og forsøger at få 
alle udstillinger kendt ulovlige og al fri 
information ulovlig, endda med trusler 
om kostbare retssager. 

Pressen har nu offentliggjort, som vi 
kan læse i Weekendavisen, at der er 4 
personer: “som Martinus Institut har 
trukket i retten for at have krænket 
instituttets ophavsret ved at trykke, 
offentliggøre og sælge Martinus’ 
vigtigste værker“. (Weekendavisen, den 
20. maj 2020).

Den største aktivitet vil ske uden for Instituttet

U
dstilling i Brøndbyhallen, 2018.
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Det begyndte med at Martinus’ 
personlige sekretær, Tage Buch, 
konstaterede sammen med 
undertegnede, allerede i 2003, at der 
var lavet om på teksterne i Martinus 
værk, – og Åndsvidenskabsforlaget, 
v./nu afdøde, lektor og Ph.D. Kurt 
Christiansen og filolog Søren Ingemann 
Larsen konstaterede ligeledes, i 2005 
og tidligere, ved sammenlignende 
tekstanalyser, at der siden Martinus 
bortgang, var lavet om på bøgerne og 
teksten, både i form og indhold. Det var 
sket til trods for at Martinus havde sagt: 
“– og man må ikke lave om på bøgerne 
og analyserne og teksten”. Der måtte 
ikke rettes så meget som ét komma. 

Som konsekvens af dette, genoptrykte 
Kurt Christiansen, som nøjagtige 
fotokopier, alle de førstegangsudgaver 
af bøgerne, som der forelå fra Martinus’ 
egen hånd. Dette meget vigtige arbejde, 
med at sikre Martinus’ eget uændrede 
originale værk, blev afsluttet i 2010 af 
Kurt Christiansen. Den dag de 7 bind 
udkom, afleverede jeg dem personligt, 
som en gave til Martinus Institut på 
Mariendalsvej. I alt 3 sæt af LIVETS 
BOG I - VII.

Efter mange års passivitet trak Martinus 
Instituttet altså Kurt og 3 andre i retten. 
Det anser vi, rent juridisk og moralsk, 
som forkert. Martinus ville aldrig 
indlede retssager, han udtrykte at 
”retssystemet er jo oldnordisk”, og at 
man hos Martinus Institut, helt skulle 
holde sig fra retssager og retssystemet.

Kurt var alvorlig syg og der forelå også 
en gyldig lægeerklæring, underskrevet 
af en overlæge ved Rigshospitalet. Men 
dommer Michael Toftager nægtede at 
tage Kurts gyldige lægeerklæring ad 
notam. Kurt døde, inden dommen blev 
afsagt. Men han blev alligevel dømt, 
af byretsdommeren, Michael Toftager, 

for udeblivelse! Retsvæsnet, Byretten, 
dømte altså en død mand for ikke at 
møde op i retssalen! 

Disse beklagelige problemer hos 
Martinus Institut og ved Byretten, vil nu 
blive afviklet ved en højere retsinstans i 
Østre Landsret den 10. maj 2021.

For dem der er særligt interesseret i 
baggrunden for denne retsag, kan jeg 
henvise til bogen “Martinus og Martinus 
Institut“ af Jes Arbov og Christer 
Malmstrøm, omtalt på side 26-29.

I skrivende stund, september 2020, er 
flere aktiviteter og udstillingsarbejdet 
jo sat lidt på vågeblus pga. den 
verdensomspændende corona virus. 
Messerne for det meste er indstillede, 
men så snart coronaen er overstået vil 
udstillingerne igen fortsætte som før.
 

 

Den største aktivitet vil ske uden for Instituttet

U
dstilling i Forum

, 1953.

Hvis du har lyst til at få en udstilling 
til din by, så kontakt gerne:

Fonden Det Tredie Testamente 
mobil 2015 7811 

www.dettredietestamente.info  
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”Talsmanden den hellige ånd” er ikke en mand

Af Martinus

den menneskers kærlige hjælp
var Sagen ikke blevet til det 
den er. Jeg vil gerne sige Dem 

allesammen hjerteligt velkommen og 
tak for dette år, der er gået. Jeg arbejder 
videre og håber, at min næste bog snart 
kan blive færdig, og så har jeg forskelli-
ge andre ting at skrive, men det er 
analyser, der i virkeligheden kunne 
undværes. Hvis der skulle ske noget, at 
jeg blev kaldt væk fra denne verden, så 
er der skabt så meget, at mennesket kan 
opnå kosmisk bevidsthed ved alt det 
materiale, der foreligger (1971).
Jeg vil endnu en gang sige Dem tak, 
fordi De er kommet her, og tak for al 
den hjælp og støtte, jeg får hos Dem. 
Det er jo i kraft af al den kærlighed, 
som mennesker har vist omkring mig, at 
Sagen har kunnet vokse og føres videre, 
og kunnet blive til det, den er i dag. Vi 
har private bekendtskaber snart over 

hele jorden, i Amerika, Canada, Afrika,
Australien og Sydeuropa. Det er altså 
ikke kredse, det er enkelte mennesker,
men de tier jo ikke stille om analyserne,
så det er ligesom om, at vi allerede har
spredt en virus, der efterhånden kan 
bevirke, at Sagen bliver mere kendt. 
Men tiden er endnu ikke kommet til det 
store gennembrud, til den store åbenba-
ring af det. Det kommer først, når jeg 
ikke er her mere. Det er jo ikke menin-
gen, at der skal være nogen persondyr-
kelse. Nu drejer det sig om analyserne 
og ikke om personen. Det er forskellen 
på før og nu. Da Kristus levede og talte 
til menneskene, var det personen og 
autoriteten, det drejede sig om, for 
dengang havde de ikke evne eller 
intellektualitet til at kunne klarlægge
og forstå Kristi facitter, eller de analy-
ser, som jeg nu har skabt. Derfor måtte
Kristus bebude, at der senere ville 
komme en videnskab - Talsmanden den 
hellige ånd. ”Jeg har endnu meget at 
sige jer, men I kan ikke bære det nu. 
Men Talsmanden den hellige ånd, som 

Faderen vil sende i mit navn, han skal 
lære jer alle ting og minde jer om alle 
ting, som jeg har sagt jer. Han skal tage 
af mit og forkynde jer”. (Johs. 16.12, 
14.26, 16.15)

”Talsmanden den hellige ånd” er ikke
en mand, det er ikke en ny verdensgen-
løser, der skal komme, det er ikke et nyt
tilbedelsescenter, der skal opstå, men 
det er derimod en videnskab, der skal 
komme. Mange mennesker i dag er 
ligeglade med autoriteter, men de 
spørger: Hvad siger han? - Det drejer 
sig om selv at komme til at forstå det, så 
man kan blive sin egen lærer, og det kan 
man jo igennem de kosmiske analyser. 
Menneskene vil her få klarlagt alle disse 
forskellige ting, der berører dem. Det 
kan være modgang, dårlig skæbne osv. I 
mine kosmiske analyser kan de se 
årsagerne til det altsammen. Og der 
kommer ikke noget andet! - Mit værk er 
virkelig fortsættelsen af Kristusmissio-
nen. Jeg er tvunget til at måtte sige, at 
det nu er kristusmissionen, der bliver 

U 

Intuitionens epoke

Martinus taler ved et medarbejdermøde på Martinus Institut 
i anledning af Sagens 50-års jubilæum 24. marts 1971.
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Kosmisk bevidsthed opleves med den del af hjernen, der nu ligger latent.

fuldkommengjort. Vi er med andre ord 
inde i en helt ny udviklingsepoke. 
Denne epoke er intuitionens epoke. Det 
er mærkeligt nok, at videnskaben eller 
menneskeheden ikke har tænkt over, at 
ligesom der efter planteriget kommer et 
dyrerige, så kommer der efter dyreriget 
et rigtigt menneskerige, at det dyriske 
eller ufærdige menneske udvikler sig til 
det færdige menneske.

Med udviklingen af intelligensen går
mennesket ind i intelligensepoken, den
materialistiske epoke, og derefter går de
med udviklingen af intuitionen ind i en
åndelig epoke. Denne åndelige epoke er
kendetegnet ved Talsmanden den hellige
ånd, altså ved åndsvidenskaben. I den 
epoke, som nu begynder, vil menneske-
ne komme til at udvikle sig til at få
kosmisk bevidsthed. Kosmisk bevidst-
hed opleves med den del af hjernen, der 
nu ligger latent. Men den bliver åbnet, 
når tiden er inde til det. Igennem denne 
del kan intuitionen virke. Når jeg har 
kunnet skabe disse analyser, skyldes det 

intuitionen. Det er ikke noget, jeg har 
læst i bøger eller fået at vide af andre 
mennesker. Det er altsammen kommet 
igennem mig selv, og jeg er et bevis for, 
at man kan komme til den højeste viden 
igennem sit eget væsen, sin egen 
organisme, og det er jo det, der er 
meningen. Ethvert menneske skal blive 
sin egen lærer eller forkynder og blive 
totalt suverænt. Jeg er nu selv åndeligt 
total suveræn, jeg skal ikke hen og 
spørge nogen om noget som helst, når 
det drejer sig om åndelige realiteter.
Meningen med denne nye epoke er, at
menneskene skal få en intuitiv evne. 
Ved at studere analyserne, som er skabt 
ved hjælp af intuition, vil de udvikle 
deres intuition. Intuitionen vil også 
udvikles i forbindelse med, at man fører 
et moralsk liv. Man må se at komme 
bort fra alt det, man kan bedrøve sin 
næste med, bort fra at være ubehagelig 
mod sine omgivelser. Det drejer sig 
netop om, at man kan finde sig i alting. 
Det er et stort problem, at skulle finde 
sig i alting. Men det er man nødsaget til, 

for alt det onde, der kommer, er man 
selv årsag til. Så det er jo meningsløst at 
hævne sig på andre. Kristus sagde også, 
at man skal elske sin næste som sig selv 
og elske Gud over alle ting. Dette at 
elske Gud over alle ting gør man jo, når 
man elsker sine omgivelser. Men dette 
at elske sin næste er ikke noget, man 
kan diktere. Det er jo noget, der vokser i 
mennesket selv. Kærligheden vokser 
igennem krigene, igennem lidelsen og 
igennem smerterne. Derfor vil der 
endnu komme nogle verdenskrige. Der 
kommer mindst to krige, der er fortsæt-
telsen af de to, der har været, og der vil 
komme flere krige. De vil blive ved med 
at komme, indtil krigen har ødelagt sig 
selv. Der er ikke nogen magt, der kan få 
krigen til at standse. Man tror, man kan 
standse krigen med krigen, og har derfor 
travlt med at skaffe sig våben og 
ødelæggelsesmidler. Men det kan man 
ikke. Krigen er skabt til at skulle 
ødelægge sig selv, og det sker i kraft af
reinkarnation. Man ser, at den ene 
generation efter den anden fødes til 
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Vi er pionerer til denne ny verdensepoke.

verden. Nogle bliver soldater og 
kommer i krig, de bliver tortureret, 
lemlæstet og invalideret. De dør og 
fødes igen og kan ikke huske, at de har 
været i krig før, og de bliver soldater 
igen, kommer i krig og bliver så 
lemlæstet. Igen dør de, og igen fødes de, 
kommer i en ny krig og bliver atter 
lemlæstet, invalideret eller dræbt. Det 
kan ikke ske, uden at det efterhånden
ændrer deres indstilling til krig. Der 
dannes en talentkerne, der bevirker, at 
de får afsky for krig. Efterhånden kan 
de begynde at fornemme lidelserne hos 
andre væsener. De fornemmer, at det er
modbydeligt, at andre mennesker bliver
lemlæstet, og til sidst kan de ikke selv
nænne at gøre det. Denne evne, at man
ikke kan nænne at gøre det, er det 
samme som alkærlighed eller næstekær-
lighed. Den næstekærlighed, der 
begynder at vokse i menneskene, er ikke 
den samme som den ægteskabelige 
kærlighed, der ikke er nogen virkelig 
kærlighed. Den ægteskabelige kærlig-
hed er kun en kunstig, ved hormonpro-
cesser og kirtelfunktioner opsat sympati, 
der var nødvendig, så længe mennesket 
ikke havde nogen som helst form for 
kærlighed. I dyrene og i det primitive 
menneske er der endnu ingen alkærlig-
hed, og deres verden ville jo være 
ganske skrækkelig uden den sympati og 
glæde, der opstår ved forelskelser og 
parringstilstanden. Denne parringstil-
stand, samlejet og denne vellystfornem-
melse, der opstår, er intet mindre end 
Guds ånd. Ved denne vellystfornemmel-
se, denne Guds ånd, har Guddommen
ført dyret igennem dyreriget og fører nu
også mennesket til en højere tilstand, 
der vil blive fri for alt det, menneskene 
nu belemres med. Derfor er menneskene
heller ikke nær så ægteskabeligt 
indstillet, som de har været før. Vi ser 
netop, at ægteskabet er i opløsning. Vi 
ser, at folk giftes og skilles, og giftes og 
skilles flere gange i et liv, mens mange 
andre slet ikke vil gifte sig. Det skal jeg 

ikke komme nærmere ind på, men det er 
det, der sker nu.

Menneskene er altså inde i en vældig
forandring fra en dyrisk tilstand til en
åndstilstand. Det er ikke meningen, at
menneskene kun skal opleve Guds ånd
igennem samlejet. Det er meningen, at
de skal opleve Guds ånd ved enhver 
berøring med deres næste. Det vil blive 
sådan, at omfavnelser, kys, kærtegn og 
berøring bliver den store udløsning 
engang, når kærligheden kommer til at 
være det herskende. Det bliver den ved, 
at krigen efterhånden udrydder sig selv. 
Efter hver krig er der mennesker, der 
bliver færdige med krigen. Efter enhver 
koncentrationslejrs lidelser bliver 
mennesker imod krig og lidelser. Kristus 
giver udtryk for, at det er kærligheden, 
der ”skiller fårene fra bukkene” og det 
er det, der sker for vore øjne hele tiden.
Vi er pionerer til denne ny verdensepo-
ke. Det er vor mission at sætte den i 
verden. Ethvert menneske, der lærer 
analyserne, har fået betroet en opgave, 
som er den største, et menneske 
overhovedet kan få. Man kan ikke få en 
større opgave end at forklare Guds 
tilstande, forklare de kosmiske analyser 
og lære menneskene, hvordan man skal 
være kærlig overfor alle og forstå, at der 
er ingen, der kan lide uret, og ingen kan 
gøre uret. Det, vi selv oplever af mørke 
og ubehageligheder, er vor egen 
skæbne, noget vi selv har lavet. Det er 
da guddommeligt, at menneskene 
allerede i dette liv bevidst kan begynde 
at danne deres skæbne til det kommende 
liv. Det vidste de jo ikke før, men når 
menneskene nu får alle disse ting at vide 
og vil leve efter det, kan de ikke arbejde 
ret længe, før de begynder at vokse. De 
begynder at opdage, at de ikke står på 
samme sted som før. De begynder at få 
mere sympati for netop en fredens 
verden. Hvorfor gør de det? - Fordi de 
har oplevet den grove karma. De 
mennesker, som har interesse for 

analyserne og i glæde over dem ønsker
at leve efter dem, er mennesker, der har 
oplevet den grove karma. Med den 
grove karma mener jeg de forfærdelige
lidelser med drab, mord og lignende 
tilstande. Det er ikke sådan, at de er fri 
for karma. Der er mange småkarmaer 
tilbage, der skyldes ting, som de 
efterhånden vil lægge af. Man er selv 
beskyttet i samme grad, som man 
beskytter andre. Man bliver ikke 
modtagelig for de kosmiske analyser, 
før man er imod at påføre andre lidelser, 
imod krig, drab og mord osv. Når man 
begynder at føle, hvad der er det helt 
rigtige, begynder man at få talent for at 
forstå analyserne. Når man begynder at 
arbejde med dem, er man med til at føre 
hele verden frem imod lyset til en 
guddommelig verden. 

Det er rigtigt, at der kommer flere krige,
men det behøver ikke at berøre os. Kri-
gen er jo ikke for dem, der arbejder 
imod krigen. De, der ikke vil krig og 
ikke vil skabe krig, kan krigen jo ikke
ramme. Vi kan nok rammes af alminde-
lige materielle foreteelser som restrikti-
oner og lignende, men krigen bliver 
ikke særlig streng her i vores omegn 
eller i Skandinavien, kan jeg sige. Det 
bliver ikke der, krigen kommer til at 
rase. Et sted må den nye kultur jo 
bevares, indtil menneskeheden bliver 
modtagelig for den, og den kommer til 
at blive mere udbredt. Der findes altid 
en god løsning. Vor slutmission er jo 
denne at kunne enes i alle situationer, og 
at kunne være med hinanden og ikke 
imod hinanden.  Der er altid en god 
løsning. Den vil altid kunne findes, når 
bare man har god vilje og ikke arbejder 
imod hinanden. Man skal lære at forstå, 
at vor træningsplads ligger hos de 
mennesker, der ikke kan lide os. Det er 
dem, vi skal lære at kunne lide og tænke 
kærligt på.
     
© Martinus Institut 1981
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“Menneskene er altså inde i en vældig forandring fra en dyrisk 
tilstand til en åndstilstand. Det er ikke meningen, at menne-
skene kun skal opleve Guds ånd igennem samlejet. Det er 
meningen, at de skal opleve Guds ånd ved enhver berøring 
med deres næste. Det vil blive sådan, at omfavnelser, kys, 
kærtegn og berøring bliver den store udløsning engang, når 
kærligheden kommer til at være det herskende.
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Om udgivelsen

Kære læser
Formålet med artiklerne er først og 
fremmest, at de skal vække interesse for 
den nye verdenskultur ved at henvende 
sig bredt til det omgivende samfund, og 
dermed også til dem, som endnu ikke 
kender Det Tredie Testamente eller 
Martinus analyser, som indeholder 
videnskaben om alkærligheden. 

Ved tilrettelæggelsen må vi tage hensyn 
til økonomien og for hvert nummer 
overveje, hvor mange sider og artikler 
det kan indeholde, og hvor mange 
eksemplarer kan vi trykke. Det afhæn-
ger helt af, hvor mange der støtter bladet 
økonomisk med frivillige bidrag. 
Heldigvis har der været en stor gavmild-
hed fra læserne. Tak for det. Det er vi 
meget taknemmelige for.

Tidsskriftet er gratis og skal helst også 
findes i en papirudgave, så det kan ligge 
fremme på landets biblioteker, 
i studiegrupperne, på vores mange årlige 
udstillinger, og på udleveringsstederne 
(se liste på side 70).

Indtil nu har vi sendt tidsskriftet gratis 
med post til de tidligere betalende 
abonnenter. Det kan vi med en gaveba-
seret økonomi desværre ikke blive ved 
med, da portoen alene udgør omkring 
10.000 kr. for hvert nummer. 

Hvis du vil modtage bladet med 
posten, skal du derfor indsende 

en frankeret svarkuvert 
(i A4 format) 

med frimærke 70 kr. til:
Fonden Det Tredie Testamente

Attn.: Jan Langekær
Vestre Gade 6A
2605 Brøndby

Vil du være med til at udbrede kendska-
bet til Det Tredie Testamente er ethvert 
bidrag til tidsskriftet naturligvis velkom-
ment. På forhånd tak til alle, som ønsker 
at virke til gavn for den ny humane 
verdenskultur. 

MobilePay: 227366
Danske Bank reg. 3572 konto 
3572030989
IBAN kontonummer: 
DK6030003572030989
BIC (SWIFT-adresse): DABADKKK

Kærlig hilsen 
Den Ny Verdensimpuls
Jan Langekær 
Redaktør
Mobil: 20157811
Forhåbentlig har det glædet dig at læse 
dette nummer af Den Ny Verdensimpuls.
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 Kurser&  
foredrag

Studiegruppe og foredrag, 6. september 2020
Søndag kl.13-15 (studiegruppe) & 15-17 (foredrag).

Studiegruppe, 20. september 2020
Søndag kl. 13-16.

Studiegruppe og foredrag, 4. oktober 2020
Søndag kl.13-15 & 15-17.

Studiegruppe, 18. oktober 2020
Søndag kl. 13-16.

Studiegruppe og foredrag, 1. november 2020
Søndag kl.13-15 & 15-17.

Studiegruppe, 15. november 2020
Søndag kl. 13-16.

Studiegruppe og foredrag, 29. november 2020
Søndag kl.13-15 & 15-17.

Studiegruppe og foredrag, 17. januar 2021
Søndag kl.13-15 & 15-17.

Studiegruppe, 31. januar 2021
Søndag kl. 13-16.

Studiegruppe og foredrag, 14. februar 2021
Søndag kl.13-15 & 15-17.

Studiegruppe, 28. februar 2021
Søndag kl. 13-16.

Studiegruppe og foredrag, 14. marts 2021
Søndag kl.13-15 & 15-17.

Studiegruppe og foredrag, 11. april 2021
Søndag kl.13-15 & 15-17.

Den Ny Verdensimpuls kan fås ved alle foredrag

Inspireret af ”Det Tredie testamente” af Martinus (fri adgang)

 

FOREDRAG I LIVETS SKOLE, KULTURHUSET KILDEN, BRØNDBYØSTER.

Lørdag den 27. marts 2021, kl. 12:30-18:00.

Årlig fest med indlæg, musik og mad.
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Skandinavisk efterårskursus / træf ♥

Rundt om ”Det Tredie Testamente” af Martinus.

Bornholms Efterskole i udkanten af Rønne med bus fra færgen 
til døren – midt i en skov og stenkast fra havet -  vil godt 
lægge hus til 20 – 50 personer. Der forefindes 14 dobbeltvæ-
relser og 10 tremandsværelser (alle med håndvask). Bad og 
toilet på gangen. Dyner og puder forefindes, så sengetøj og 
håndklæde skal med. Fuld forplejning vegetar og vegansk, 3 
måltider dagligt. 2000 dkr. pr. uge for det hele. Ingen kursusaf-
gift, og fri adgang og gratis entré.

Bornholm kalder i uge 42

Søndag d. 13. oktober eftermiddag – lørdag d. 19. oktober 
formiddag.

Tilmelding: ♥

Kontakt Jan Schultz (2993 3085)

mail: janschultz52@gmail.com

Bankoplysning, ugeplan etc. tilsendes.

Et kursus som giver en kærlig, positiv og logisk livsforklaring 
for nutidens mennesker. Åndsvidenskaben er ifølge Martinus 
en videnskab om alkærligheden. Martinus har, via sin intuiti-
onsevne og kosmiske bevidsthed, skrevet sit epokegørende 
livsværk Det Tredie Testamente. 

H.C. Andersen kunne gøre et eventyr ud af virkeligheden,  
og man kan sige, at Martinus har gjort eventyret til virkelighed 
ved at forvandle verdensreligionernes evige kerne og ubegrænsede 
kærlighedsbudskab til åndelig videnskab.

• VILLA CHRISTIANSEN, Klint 
 Fyrrebakkevej 12, 4500 Nykøbing Sj.
• Mandag 2. august morgen til fredag 6. august aften
• Fri adgang og gratis entré.
• Kurset afholdes efter gaveprincippet.
• Overnatning og bespisning ikke inkluderet.
• Vi hjælper med booking af sommerhuse.
• Tilmelding og kursusprogram på 
 livetsskole.info eller mobil 2015 7811

HUSK: SOMMERKURSUS / KLINT

Mandag den 2. august til fredag den 6. august 2021. En uges intensiv undervisning i 

Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab
Alkærlighedens videnskab - 

 Alle kurser og foredrag har fri adgang og gratis entré.

Festen: Fri adgang - gratis entré.

Veganerbuffet, efterfølgende kl. 18:00 
også i Kulturhuset Kilden til 120,- kr.

Tilmelding under alle omstændigheder nødvendig 
til både fest og veganerbuffet på tel/sms 2015 7811, 
eller e-mail: jan@langekaer.dk

Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab 
også kaldet alkærlighedens videnskab, er helt i 
overensstemmelse med den fysiske videnskabs sikre 
resultater.

Festen afholdes i Kulturhuset Kilden, Teatersalen.
Adresse: Nygårds Plads 31, Brøndbyøster, 
2605 Brøndby.

Arrangør: LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab
                

Lørdag den 27. marts 2021, kl. 12:30-18:00.

Årlig fest med indlæg, musik og mad.

100 ÅRS JUBILÆUMSFEST FOR MARTINUS KOSMISKE INDVIELSE I 1921
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       Foto af Ed Robertson, unsplash

Den nye Bibel

“Kernen i det er Livets Bog eller Det Tredie Testamente. Det der 
står i det, det er den nye bibel. Det er den nye verdenskultur. Det 
er den hellige ånd. For der står ikke andet end et forsvar, imod 
dette - at man skal forsvare sig. Men man forstår også, at for at 
der skal blive en sådan tilstand, så må menneskeheden laves om. 
De kan ikke blive ved at være dyr. Som pattedyr bliver de ikke 
gudevæsener. Sålænge de er pattedyr, sålænge de har ægteskab, 
så er der jalousi, og så skal de have børn, og så skal de det. Men 
det ser vi jo, at det også degenererer. Nu ser vi jo kun han og 
hun, han og hun allevegne. I den nye verdenskultur vil vi se -- vi 
begynder allerede at se, at han og hun går ens klædt. Og man vil 
mer og mer se, at de bliver samme væsen, at de bliver samme 
slags. Før er de jo ikke frie. De er jo først frie, når de ikke skal 
gifte sig.

Rådsreferater fra båndoptagelser
6. marts 1979
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Af Jes Arbov

Strukturen, at praktisere Det 
Tredie Testamente
Af Christer Malmström.
Med forord af Rolf Elving og Jes Arbov. 
Eget forlag 2020. 

Da Christer Malmström for mere end 40 
år siden første gang stiftede bekendt-
skab med Martinus’ forfatterskab, blev 
han grebet af den konsekvent gennem-
førte logik i værket, og han blev betaget 
af hvor enkelt og ligefremt logikken i ét 
og alt harmonerede med den fuldkomne 
næstekærlighed. 

Efter at have læst samtlige bøger, som 
Martinus havde skrevet, var Christer 
Malmström først og fremmest optaget 
af, hvordan de kosmiske analyser kunne 
praktiseres. For at blive klogere på det, 
rejste han til Martinus Center i Klint. 
Her opdagede han imidlertid til sin 
overraskelse, at man ingen særlig 
interesse havde for at praktisere 
analyserne. Man fokuserede udelukken-
de på at undervise i dem.

Det medførte, at Christer Malmström i 
perioden 1982-85 intensivt beskæftige-
de sig med, hvordan Martinus Institut 
og Martinus Center Klint kunne 
indrettes, så hele virksomheden blev 
harmonisk samstemt med analyserne. 
Resultatet af dette arbejde er den 
struktur, der fremlægges i bogen. 
Anvendelse af ordet “struktur”, som 
betegnelse for analysernes anvendelse i 
praksis, skyldes Martinus. Martinus 
havde i de sidste syv år, inden han døde, 
med stor omhu forklaret den daværende 
bestyrelse ved Martinus Institut om 
strukturen og udtrykkeligt pålagt den, at 
lede Instituttet og centeret i Klint i 
overensstemmelse med strukturen efter 
sin bortgang.

Efter Martinus’ død i 1981 valgte 
bestyrelsen (der nu hed “rådet”) 

imidlertid at tilsidesætte Martinus’ vilje 
på det punkt og i stedet handle ud fra 
dets egne bestemmelser og tilbøjelighe-
der. Af den grund havde Christer 
Malmströms arbejde med strukturen 
heller ingen interesse. Rådet havde 
allerede bestemt sig. Det ønskede ingen 
“indblanding udefra” og valgte at tage 
ledelsen i egen hånd uden hensyn til, 
hvad Martinus omhyggeligt havde 
bestemt vedrørende strukturen. 

Christer Malmström, der havde set frem 
til, at “det nye”, som Martinus kom 
med, ville blive indført på Klint, måtte 
derfor i slut 1980’erne forlade Klint 
med uforrettet sag. I stedet koncentrere-
de han sig nu helt om at indføre 
analyserne i sin tandlægepraksis.

Bogen falder i tre dele. Den første og 
centrale del handler om de bærende 
principper i strukturen, og hvordan man 

kan lede virksomheden i Klint efter 
disse principper. Den anden del handler 
om Christer Malmströms forskning, 
hvor han, med baggrund i sin egen 
tandlægepraksis, påviser sølvamalgams 
skadevirkninger som tandfyldningsma-
teriale på et tidspunkt, hvor det af 
fagkundskaben blev anset for at være 
harmløst. Den sidste del, som er 
bilagsdelen, består bl.a. af dagbogsop-
tegnelser, der viser den modstand over 
for analysernes anvendelse, som 
Christer Malmström og Rolf Elving 
mødte i Klint.

Den danske udgave er udvidet og på 
flere punkter forbedret i forhold til den 
svenske udgave, Strukturen. Att prakti-
sera Tredie Testamentet, 2019. Begge 
udgaver kan downloades gratis fra 
livetsskole.info/artikler-og-boger/
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H. C. Andersen
Jødepigen (1863)
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er var i Fattigskolen mellem de 
andre Smaabørn en lille 
Jødepige, saa opvakt og god, 

den Flinkeste af dem Allesammen; men i 
een af Læretimerne kunde hun ikke tage 
Deel, det var Religionstimen; hun var jo 
i en christen Skole.
   Geographibogen kunde hun have for 
sig og læse i, eller faae sit Regnestykke 
færdigt, men det var snart færdigt og 
Lectien læst; der laae vel en Bog 
opslaaet foran hende, men hun læste 
ikke i den, hun sad og hørte efter, og 
snart mærkede Læreren, at hun fulgte 
med, som næsten Ingen af de Andre.
   ”Læs i din Bog!” sagde han mildt og 
alvorligt, men hun saae paa ham med 
sine sorte, straalende Øine, og da han 
spurgte ogsaa hende, vidste hun bedre 
Besked end Alle de Andre. Hun havde 
hørt, forstaaet og gjemt.
   Hendes Fader var en fattig, brav 
Mand; han havde ved Barnets Skole-
gang betinget, at hun ikke undervistes i 
den christne Tro; at lade hende gaae 
bort i denne Underviisningstime kunde 
maaskee forarge, vække Tanker og 
Stemninger hos de andre Smaa i Skolen, 
og altsaa blev hun, men det kunde ikke 
længer skee.
   Læreren gik til Faderen, sagde ham, 
at han enten maatte tage sin Datter ud 
af Skolen, eller lade hende blive 
Christen. ”Jeg kan ikke udholde at see 
disse brændende Øine, den Inderlighed 
og ligesom Sjæletørst efter Evangeliets 
Ord!” sagde Læreren.
   Og Faderen brast i Graad: ”Jeg selv 
veed kun Lidet af vor egen Religion, 
men hendes Moder var en Israels 
Datter, fast og stærk i sin Tro, hende gav 
jeg paa hendes Dødsseng det Løfte, at 
vort Barn aldrig skulde blive christent 
døbt; jeg maa holde mit Løfte, det er 
mig som en Pagt med Gud.”
   Og den lille Jødepige blev tagen ud af 
de Christnes Skole.

Der var gaaet Aaringer.

   Ovre i en af Jyllands mindste Kjøbstæ-
der tjente i et ringe, borgerligt Huus en 
fattig Pige af mosaisk Troesbekjendelse, 
det var Sara; hendes Haar var sort som 
Ibenholt, hendes Øine saa mørke og dog 
fulde af Glands og Lys, som Orientens 
Døttre eie dem; Udtrykket hos den 
fuldvoxne Pige var endnu det samme, 
som hos Barnet, da hun sad paa 
Skolebænken og hørte til med tankefuldt 
Blik.

   Hver Søndag klang fra Kirken Orgelet 
og Menighedens Sang, det lød over 
Gaden ind i Gjenbohuset, hvor Jødepi-
gen stod ved sin Gjerning, flittig og 
trofast i sit Kald. ”Kom Sabbathens Dag 
ihu og hold den hellig!” var hendes Lov, 
men Sabbathen for hende var de 
Christnes Arbeidsdag, og hun kunde kun 
i sit Hjerte holde den hellig, det hun 
ikke troede var nok. Men hvad er Dag 
og Time for Gud? den Tanke var 
vaagnet i hendes Sjæl, og paa de 
Christnes Søndag blev Andagtstimen 
mere uforstyrret; naaede da Orgelklang 
og Psalmesang over til hende i Kjøkke-
net bag Vasken, da blev helligt og stille 
selv dette Sted. Det gamle Testament, 
hendes Folks Skat og Eiendom, læste 

hun da, og kun det, thi hvad hendes 
Fader havde sagt hende og Læreren, da 
hun blev tagen ud af Skolen, laae dybt i 
hendes Sind, Løftet, der var givet hendes 
døende Moder, at Sara ikke skulde blive 
christnet, ikke forlade Fædrenes Tro. 
Det nye Testament var og skulde blive 
hende en lukket Bog, og dog vidste hun 
saa Meget fra den, den lyste i Bar-
ne-Erindringer. En Aften, hun sad i en 
Krog af Stuen, hørte hun sin Huusbond 
læse høit, og hun turde vel høre derpaa, 
det var ikke Evangelierne, nei, der 
læstes op af en gammel Historiebog, til 
den kunde hun nok lytte; det var om en 
ungarisk Ridder, som blev fangen af en 
tyrkisk Pascha, der lod ham spænde hos 
Oxerne for Ploven, drives med Pidske-
slag og uendeligt haane og vansmægte.
   Ridderens Hustru solgte alle sine 
Smykker, pantsatte Borg og Land, hans 
Venner skøde sammen store Summer, thi 
utroligt næsten var Løsepengene, der 
forlangtes, men de bragtes tilveie, og 
han blev løst af Trældom og Forsmæ-
delse; syg og lidende naaede han sit 
Hjem. Men snart lød almindeligt 
Opraab mod Christendommens Fjende; 
den Syge hørte derom og havde nu ikke 
Ro eller Hvile, han lod sig løfte paa sin 
Stridshest, Blodet kom igjen i hans 
Kinder, Kræfterne syntes at vende 
tilbage, og han drog afsted til Seier. Just 
den Pascha, som havde ladet ham 
spænde for Ploven, haane og lide, blev 
nu hans Fange og førtes af ham hjem til 
Borgfængselet, men alt i den første Time 
der, kom Ridderen og spurgte sin Fange:

D 

”
Christendommen byder 
os at tilgive vore Fjender, 
elske vor Næste. Gud er 
Kjærlighed! drag i Fred til 
dit Hjem og dine Kjære, bliv 
mild og god mod dem, som 
lide!
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   ”Hvad troer Du vel, der venter Dig?”
   ”Jeg veed det!” svarede Tyrken, 
”Gjengjældelse!”
   ”Ja, den christnes Gjengjældelse!” 
sagde Ridderen, ”Christendommen 
byder os at tilgive vore Fjender, elske 
vor Næste. Gud er Kjærlighed! drag i 
Fred til dit Hjem og dine Kjære, bliv 
mild og god mod dem, som lide!”
   Da brast den Fangne i Graad: ”Hvor 
kunde jeg tænke Sligt muligt! Piinsler 
og Qvaler vare mig en Vished, og jeg 
tog en Gift, der vil dræbe mig om faa 
Timer. Jeg maa døe, der er ingen Hjelp! 
men før jeg døer, forkynd mig den Lære, 
som rummer en saadan Kjærlighed og 
Naade, den er stor og guddommelig! lad 
mig døe i den, døe som Christen!” og 
hans Bøn blev opfyldt.
   Det var Legenden, Historien, der blev 
læst; den hørtes og fulgtes af dem Alle, 
men meest brændende opfyldte og 
levendegjorde den hende, der sad i 
Krogen, Tjenestepigen Sara, Jødepigen; 
store, tunge Taarer stode i de lysende, 
kulsorte Øine; der sad hun med Barne-
sindet, som hun sad engang paa Skolens 
Bænk og fornam Evangeliets Storhed. 
Taarerne rullede ned over hendes 
Kinder.
   ”Lad ikke mit Barn blive en Chri-
sten!” var Moderens sidste Ord paa 
Dødsleiet, det klang gjennem hendes 
Sjæl og Hjerte med Lovens Ord: ”Ær 
din Fader og din Moder!”
   ”Jeg er jo ikke christnet!” de kalde 
mig Jødepigen; det sagde Naboens 
Drenge i Spot sidste Søndag, da jeg blev 
staaende udenfor den aabne Kirkedør 
og saae derinde, hvor Alterlysene 
brændte, og Menigheden sang. Fra 
Skoletiden og indtil denne Dag vr og er 
der en Magt fra Christendommen, der 
ligesom et Solskin, om jeg endogsaa 
lukker mine Øine for det, dog skinner 
lige ind i mit Hjerte; men, Moder, jeg 
skal ikke bedrøve Dig i din Grav! jeg 
skal ikke svigte det Løfte, vor Fader gav 
Dig! jeg vil ikke læse den christelige 
Bibel, jeg har jo mine Fædres Gud at 
helde mit Hoved til!”

Og Aaringer gik.

   Huusbonden døde, Huusmoderen sad i 
trange Kaar, Tjenestepigen maatte 
undværes, men Sara tog ikke bort, hun 
var Hjelpen i Nøden, hun holdt det Hele 
sammen; hun arbeidede til ud paa 
Natten, skaffede Brød i Huset ved sine 
Hænders Gjerninger; der var ingen nær 
Slægt, som tog sig af Familien, hvor 
Konen Dag for Dag blev svagere og i 
Maaneder holdtes paa Sygeleiet. Sara 
vaagede, pleiede, arbeidede, mild og 
from, en Velsignelse i det fattige Huus.
   ”Derhenne ligger Bibelen!” sagde 
den Syge, ”læs lidt for mig i denne 
lange Aften, jeg trænger saa inderligt til 
at høre Guds Ord.”

   Og Sara bøiede sit Hoved; Hænderne 
foldede sig om Bibelen, som hun 
aabnede og læste i for den Syge; tidt 
brøde Taarer frem, men Øinene bleve 
klarere, og i hendes Sjæl blev det 
klarere: ”Moder, dit Barn skal ikke tage 
de Christnes Daab, ikke nævnes i deres 
Samfund, det har Du forlangt, det skal 
jeg bevare Dig, derom ere vi enige paa 
denne Jord, men ovenover denne er - er 
Enigheden større i Gud, ”han ledsager 
os over Døden!” - ” han besøger 
Jorden, og naar han har gjort den 
tørstig, gjør han den meget rig!” jeg 
forstaaer det! selv veed jeg ikke, 

hvorlunde det kom -! det er ved ham, i 
ham: Christus!”
   Og hun zittrede i Nævnelsen af det 
hellige Navn, en Daab af Ildslue 
gjennemstrømmede hende stækere, end 
Legemet kunde bære, og det bøiede sig 
mere kraftløst, end den Syges, hun 
vaagede hos.
   ”Stakkels Sara!” blev der sagt, ”hun 
er overanstrenget af Arbeide og 
Vaagen.”
   De bragte hende til de Fattiges 
Sygestue, der døde hun, derfra blev hun 
begravet, men ikke paa de Christnes 
Kirkegaard, der var ikke Stedet for 
Jødepigen, nei, udenfor, op til Muren fik 
hun sin Grav.
   Og Guds Sol, der skinnede hen over 
de Christnes Grave, skinnede ogsaa hen 
over Jødepigens Grav derudenfor, og 
Psalmesangen, der lød paa de Christnes 
Kirkegaard, klang ud over hendes Grav; 
ogsaa ud til den naaede Forkyndelsen: 
” Der er Opstandelse i Christo!” ham, 
Herren, som sagde til Disciplene: 
”Johannes døbte vel med Vand, men I 
skulle døbes med den Hellig-Aand!”

      

”
Og Sara bøiede sit Hoved; 
Hænderne foldede sig om 
Bibelen, som hun aabnede 
og læste i for den Syge; 
tidt brøde Taarer frem, 
men Øinene bleve klarere, 
og i hendes Sjæl blev det 
klarere.
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Af Ejnar Hjorth

dense og dermed Danmark er 
kendt i hele verden, fordi H.C. 
Andersen blev født her.

Vil det samme virkelig også ske for den 
nordjyske by Sindal?

I dag er det ikke mange, der ved, hvad 
der skete i den lille by, Sindal, for 130 
år siden, til trods for at det er intet 
mindre end en verdens-sensation.

I turistbrochuren står der om det lille 
museum ude i Moskildvad, at det er 
fødestedet for Martinus, forfatteren til 
Det Tredie Testamente.

Det Tredie Testamente er forudsagt af 

Jesus: “Jeg har endnu meget at sige jer, 
men I kan ikke bære det nu. Men når 
han, sandhedens ånd, kommer, skal han 
vejlede jer til hele sandheden“. 
– (Joh. 16: 12, 13)

Og Paulus sagde: “thi stykkevis 
erkender vi… men når det fuldkomne 
kommer, skal det stykkevise forsvinde. 
…da skal jeg kende fuldt ud“. 
(l. Kor. 13: 9-12)

Det Tredie Testamente er endnu ret 
ukendt. – Martinus ønskede ikke at 
missionere. – Forståelse af værket er et 
spørgsmål om udvikling. – Det er 
forudsagt, at verden ikke umiddelbart 
ville modtage Det Tredie Testamente.

Derfor er det endnu kun ganske få 

mennesker, der har opdaget det værk, 
Martinus skrev. Men enhver, der til 
fulde kender og forstår betydningen af 
Det Tredie Testamente er ikke i tvivl. – 
Engang vil Sindal (Soldalen) blive 
kendt i hele verden.

Men det er ikke meningen, at det skal 
holdes skjult. – De der søger, skal nok 
finde det.                                          
                                                         

Sindal vil blive kendt i hele verden

O 

Moskildvad, Martinus’ barndomshjem i Sindal.
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Af Kamma Tranum

min landsbyskole i halvtredserne 
havde jeg i bibelhistorie (sådan hed 
det dengang) en lærer, der gav 

disse gamle mytologiske legender et 
eventyrligt skær, som stadig står klart i 
erindringen. Et udsagn jeg specielt 
husker: Når De Sidste Tider vil oprinde, 
vil mænd og kvinder gå ens klædt, og 
blive mere og mere ens. Jeg har aldrig 
senere fundet, hvor det står i Det Gamle 
Testamentes skriftsteder, men har senere 
fundet udtalelsen, mere uddybende i 
Apokryfiske Evangelier: Kvinden 
Salome spørger Jesus, hvornår hans rige 
vil komme, og får følgende svar: ”Når 
de to bliver et, og det ydre bliver som 
det indre og den mandlige forening med 
det kvindelige hverken er mandligt eller 
kvindeligt.” Som udviklingen gradvis er 
skredet frem, ser dette jo ud til at gå 
mere og mere i opfyldelse.

Jeg blev i begyndelsen af 1980 bekendt 
med Martinus’ åndsvidenskab: Det 
Tredie Testamente, som med sine ca. 
7000 siders indhold giver en forståelse 
af og en forklaring på de mange af livets 
store spørgsmål man konfronteres med, 
når problemer og livets mere barske 
sider viser sig. En af Martinus’ helt 
unikke grundanalyser omhandler det 
som Martinus benævner: Den Seksuelle 
Polforvandling, som giver en helt ny 
forståelse af hvad der er på færde i vores 
kultur idag. Men er det helt nye tanker? 
Har denne seksuelle udvikling ikke 
været profeteret og beskrevet inden for 
mange områder i kunsten, f.eks opera af 
Richard Wagner, psykologi, modedesign 
og malerkunst. Men det indeholder bare 
ikke den dybereliggende forståelse som 
Martinus giver os i sine velargumentere-
de analyser. Et eksempel kan være den 
schweiziske psykolog C.G.Jung 
(1875-1961) hvis dybdepsykologiske 
teorier i høj grad har påvirket vores 
forståelse af sjælens dybeste virkelig-
hed, der blandt andet også omhandler 

det mandlige og det kvindelige princip.

I Jungs teori benævnes den kvindelige 
personlighed Anima og den mandlige 
personlighed Animus. Hos kvinden er 
det således primært Anima, der præger 
personligheden mens Animus er mere 
tilbagetrukket. Omvendt hos mænd. 
Som den første beskriver Jung, at begge 
principper (poler) er til stede i alle 
mennesker. Anima og Animus er de 
feminine og maskuline former af latin 
for luft, vind, åndedræt og livskraft. 
Jung har brugt disse to begreber til at 
beskrive det kvindelige og det mandlige 
i sin dybdepsykologi.

På Statens Museum for Kunst kan man 
se maleriet Artemis af Vilhelm Ham-
mershøj (1864-1916), malet i 1894. En 
beskrivelse lyder: Hammershøj har 
bortmalet det kødelige nøgne til fordel 
for det nøgne som en ren harmonisk 
form. Figurerne eksisterer tilsyneladen-
de uafhængigt af tid og rum, som 
billedgjorte ideer, og måske en længsel 
efter en skønhed, der ikke er af denne 
verden. Et motiv som inspirerer til 
fortolkning, men også forbliver gåde-
fuldt.

Martinus bruger betegnelsen seksuelle 
poler, for det kvindelige og det mandli-

ge princip. Et menneske indeholder 
ifølge disse analyser begge poler. Alt 
efter hvordan disse poler manifesterer 
sig, viser der sig en mere eller mindre 
feminin eller maskulin karakter.
Der er forsket en del omkring seksuali-
tet - måske mest på det fysiske plan. 
Men den største udvikling og forandring 
vi ser udfolde sig i dag, sker på det 
psykiske/åndelige bevisthedsplan.
Ifølge Martinus sker denne poludvikling 
ganske umærkeligt og gradvis, og den 
viden og forståelse, kunne være 
ønskeligt i vores samfund i dag, hvor 
den seksuelle mangfoldighed kommer 
mere og mere til udtryk. Den fysiske 
krop svarer ikke altid til det psykiske 
udviklingstrin. F.eks børn og unge 
mennesker, der føler sig forkerte og 
ønsker, de var et andet køn. Hvor det 
kan være bekymrende, at omgivelserne i 
nogle tilfælde bekræfter det unge 
menneske i, at det ikke er ok. Hvor 
kunne man ønske svaret til disse 
identitetssøgende børn og unge var 
forståelse og respekt for deres følelser, 
og lade dem finde deres livsudfoldelse 
stille og roligt til de er udvoksede, og 
lade barndommen være med fuld accept 
af deres ageren. At man godt kan være 
en drengepige eller en pigeagtig dreng, 
uden man er unormal på nogen måde.
Det er et problemfyldt emne, der 
indeholder mange lag for analyse, og 
noget der igen og igen vil blive debatte-
ret. Håbet er, at de analyser Martinus 
har fremført, vil åbne for mere viden, 
tolerance, forståelse og derved hjælp til 
dem, der er ude i krisefyldte livsforløb. 
    

De Sidste Tider, eller En Ny Tid

”
En af Martinus’  helt unikke 
grundanalyser omhandler 
det som Martinus 
benævner: Den Seksuelle 
Polforvandling, som giver 
en helt ny forståelse af 
hvad der er på færde i vores 
kultur idag.

I 
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De Sidste Tider, eller En Ny Tid

”
“ Selve oplevelsen af den 

evige tilværelse er en 
organisk proces, der ind-
træder i ethvert menne-
skes liv, når vedkommen-
de har nået en mental 
modenhedsgrad, der er 
baseret på meget stærk 
næstekærlighed og et 
inderligt guddomsforhold.  
I denne tilstand vil menne-
sket i vågen dagsbevidst 
sansning opleve sin evige 
tilværelse lige så absolut, 
som det i forvejen oplevede 
sin fysiske tilværelse. Om 
man kan opleve den evige 
tilværelse, er altså et san-
sespørgsmål. Ligesom lyset 
eksisterer, men kun kan 
opleves ved hjælp af øjne-
ne, således eksisterer evig-
heden også, men kan kun 
opleves med dertil egnede 
sanser.”5

Foto, Unsplash151
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Af Kaj Gøttler Jensen

er følger lige en lille, men 
væsentlig tilføjelse til min 
forrige artikel i DNV.

Jeg er blevet opmærksom på, at nogle 
kan få den opfattelse, at et livslangt 
alkoholforbrug udmærket kan lade sig 
gøre, blot man til sidst husker at bede 
nogle bønner til Guddommen. Derefter 
skulle man kunne komme videre med sit 
liv på nogenlunde normal vis!

Men i nævnte artikel beskrev jeg, 
hvordan jeg efter mange års middelmå-
digt alkoholmisbrug DELVIST igen 
oplevede livets skønne og smukke sider. 
Selvom jeg nedtrappede misbruget for 
ca. 25 år siden og stoppede mit alkohol-
forbrug helt for godt 2 år siden, er min 
situation i dag således: Nogle små 
fattige glimt kan nås igennem intens 
bøn, men resten af tiden (og det er 
længe!) - lever jeg med nedsat livskvali-
tet.

F.eks. når jeg går tur i skoven eller ved 
stranden med familie og venner, oplever 
jeg langtfra de samme glæder, som 
andre. Jeg kan da glæde mig over den 
smukke natur, men føler ikke den 
samme glæde indvendig, som de andre 
oplever. Og det er trist! De har hele tiden 
dejlige oplevelser, men jeg har det da 
nogenlunde, men lidt træt indvendig. Jeg 
tror at mange mennesker har det sådan. 
Og det har det hele ikke været værd!

Jeg vil dog prøve at få mest muligt ud af 
dette liv, lige til den sidste dag! Fx har 

jeg haft den store glæde så sent i mit liv 
at få en hel flok nye venner! Nemlig i 
LIVETS SKOLE, hvor jeg i godt 2 år 
har deltaget i en studiegruppe. Alle 
lærere og elever er velorienterede. Intet 
tidspille her, men det er alligevel altid 
hyggeligt og rart i en god stemning. 
Samme sted gæstes jævnligt med altid 
rigtigt gode foredragsholdere, hvor jeg 
hele tiden træffer nye venner.

Mit alkoholforbrug har som før nævnt 
været lidt over middel - dvs. typisk 
omkring weekenden, sommetider med 
vennerne i ugens løb og temmelig meget 
ved de mange fester. Men herfra er der 
ikke ret langt til misbrug og afhængig-
hed, som jeg flere gange har oplevet det 
med venner og bekendte. Alkohol og 
nikotin har i en del tilfælde været direkte 
årsag til sygdom og for tidlig død. De 
gode minder om ”glade dage” falmer en 
del!

Vi har vel alle familie eller venner, der 
slet ikke kunne tænke sig en middag 
eller en fest uden alkohol. Man glæder 
sig til hyggelige stunder med en god vin 
osv. Så det bliver et langt, sejt træk at få 

vendt skuden! Men nogle kunne måske 
få lidt inspiration af disse mine gode råd 
og ”advarsler”, både af hensyn til sig 
selv og familien. Jeg har dog i de senere 
år flere gange oplevet personer i alle 
aldre, der lever alkoholfrit. Og uden at 
man overhovedet spørger ind til denne 
ændrede ”mærkelige” levevis!

En sjov lille ting til sidst: Jeg læste 
engang for længe siden en artikel om 
emnet alkohol. Forfatteren skrev: ”Hver 
eneste gang, du indtager en genstand, 
virker det på hjernen, som om du får et 
slag i hovedet! Og en middelmådig 
brandert virker faktisk som en ”knock-
out!”. Tænk disse tanker igennem: 
Hvem gider egentlig at handle sådan 
overfor sit eget hoved ? 

Jeg har skrevet denne artikel, fordi jeg 
tror at rigtig mange mennesker kan have 
glæde af at læse om disse mine dyrekøb-
te erfaringer. De fleste hygger sig med et 
moderat alkoholforbrug, og alle er klar 
over, at det kan gå gruelig galt, hvis man 
forfalder til et overforbrug. Men jeg 
beskriver her en vældig ”gråzone”, som 
jeg tror ikke er almindeligvis kendt. Jeg 
har jo som beskrevet oplevet det på min 
egen krop. I tide har jeg så vendt 
”skuden”, og takket være Martinus kan 
jeg nu se hele sammenhængen.
      

Omkring alkohol 

MIT LIV MED MARTINUS 5

H 

”
Hver eneste gang, du 
indtager en genstand, virker 
det på hjernen, som om du 
får et slag i hovedet! 
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Af Hans Wittendorff 

ange mener, at Martinus 
overdriver, når han flere 
steder fremhæver det gamle 

ord om, at man skal være tolerant og 
tilgive ikke blot syv gange, - men altid. 
Det kan man jo ganske enkelt ikke, som 
verden ser ud i dag, mener mange, selv 
om de ellers er helt på linje med 
Martinus’ åndsvidenskab.

Og umiddelbart kan det godt se ud, som 
om de har ret. Men det afhænger nok 
først og fremmest af, hvordan man 
forstår de forskellige begreber og fra 
hvilket udviklingstrin, man betragter 
problemet.

For hvis man tror, at tolerance og 
tilgivelse betyder, at man også accepte-
rer, hvad modparten foretager sig, så har 
vedkommende ganske ret. Men hos 
Martinus betyder begrebet tilgivelse i 
virkeligheden forståelse. Man accepterer 
ikke nødvendigvis, hvad vedkommende 
gør, men man forstår baggrunden for, 
hvorfor han/hun gør det. Det vil sige, at 
Martinus giver spørgsmålet en ganske 
interessant drejning: Vores evne til at 
forstå og dermed at kunne tilgive, er 
“afhængig af, hvor stort et erfaringsma-
teriale vore erindringer repræsenterer”. 
-  Det må vi se lidt nærmere på.

Vores sansemæssige udvikling
I den lille bog nr. 10 “Kosmisk bevidst-
hed”, kap. 6 og 7, giver Martinus os en 
meget letfattelig forklaring på, hvordan 
enhver form for ufred og manglende 
tilgivelse og tolerance altid har sin rod i 
“mental mindreårighed eller intellektuel 
uformuenhed”. Når vi bliver intolerant 
over for et andet menneske, så glemmer 

vi ganske enkelt, at hvis vedkommende 
ikke kan opfatte en situation rigtigt, 
kosmisk set, så kan det pågældende 
menneske umuligt selv gøre ved det, på 
nøjagtig samme måde, som det ikke kan 
gøre ved, hvor mange centimeter dets 
fysiske organisme måler i højden, eller 
om det har brune eller blå øjne. Og glem 
ikke, at nøjagtig det samme gælder for 
os selv. På de punkter, hvor vi endnu er 
“mindreårige i udvikling”, kan vi også 
kun optræde som mindreårige. Enhver 
ufred, enhver mangel på tilgivelse og 
tolerance, har således sin rod i mental 
“mindreårighed” eller mangel på dét, 
Martinus kalder for “højintellektualitet 
eller sansemæssig færdigudvikling”.

I artiklen “Den mentale kursændring” 
(Kosmos nr. 5 - 2012) stiller Martinus 
selv spørgsmålet, om man kan lære at 
vise tolerance og dermed tilgive? Og 
svaret lyder: “Ikke så længe man kun 
bruger sine følelser. Først når man med 
sin intelligens virkelig forstår, at intet 
menneske i øjeblikket kan være 
anderledes, end det er, fordi det med sin 
væremåde repræsenterer et bestemt 
midlertidigt udviklingsstadium baseret 
på erfaringer og oplevelser i fortiden, 
kan man se, at det “ved ikke, hvad det 
gør”. Hvis det virkelig vidste det, ville 
det ikke gøre det.”

Vil det så sige, at man selv er et meget 
bedre menneske, hvis man selv mener, 
at man godt kan tilgive sine medmenne-
sker? Nej, såmænd ikke, - man har blot 
gjort nogle erfaringer, som den anden 
part endnu ikke har gjort. Og hvis man 
stadig er intolerant over for andre, så 
viser det blot, at man endnu ikke er 
kommet så langt, som man måske selv 
tror.

Orden i bevidstheden
Men hvordan kan nu Martinus’ åndsvi-
denskab hjælpe én på denne udviklin-
gens vej, så man virkelig forstår 
nødvendigheden af tolerance og 
tilgivelse? Det svarer Martinus på i 
slutningen af den pågældende artikel: 
“Hvis ikke De i Deres bevidsthed 
allerede besidder visse erfaringer, vil 
mit arbejde slet ikke have interesse for 
Dem. En indre organisk funktion må 
være til stede, og det er den funktion, 
man kalder næstekærlighed. (....) Hvad 
kan åndsvidenskaben da gøre, hvordan 
kan den være til gavn for søgende 
mennesker? Det kan den derigennem, at 
det menneske, som er i besiddelse af et 
stort erfaringsmateriale, ved studiet af 
de kosmiske analyser kan få orden på 
dette materiale i sin bevidsthed.” 

Det er helt afgørende for Martinus at slå 
fast, at det er hvert enkelt menneskes 
eget erfaringsmateriale, der er grundla-
get for dets handlemåde. En erfaring, 
det først får på et senere tidspunkt, kan 
det ikke handle efter nu. Det er denne 
åndsvidenskabelige kendsgerning, der 
var baggrunden for Jesu berømte ord til 
de bødler, der havde naglet ham til 
korset, - ord, som vi husker endnu 2000 
år senere: “Tilgiv dem, for de ved ikke, 
hvad de gør”.

Og det er nøjagtig det samme princip, 
der får Martinus til i dag at opfordre os 
til “gennem arbejdet med os selv, ved at 
følge åndsvidenskaben, ikke blot i 
teorien, men også i praksis, at styre 
vores kurs mod dén mentale havn, som 
er den fred, mennesket længes efter.”   
     

M 

Det er svært, 
– men du kan godt
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       Foto af Nick Karvounis, unsplash

Det er baseret på de kosmiske analy-
ser, som Martinus har beskrevet i 
hovedværket:   
Det Tredie Testamente/Livets Bog 
I-VII og Det Evige Verdensbillede 
I-IV.

Martinus fik som 30-årig en åndelig 
oplevelse, der gav ham kosmisk 
bevidsthed, og som satte ham i stand 
til at opfylde det løfte, Jesus gav til 
sine disciple:

“Jeg har endnu meget at sige jer, 
men I kan ikke bære det nu. Men når 
han, sandhedens ånd, kommer, skal 
han vejlede jer til hele sandheden“.  

– Paulus sagde: “thi stykkevis  
erkender vi… men når det  
fuldkomne kommer, skal det  
stykkevise forsvinde. …da skal jeg 
kende fuldt ud“. 

Det Tredie Testamente viser ikke 
kun stykkevis de sandheder, som 
mere eller mindre er udtrykt i Bibe-
len og andre hellige bøger, men 
beskriver fuldt ud et nyt verdensbil-
lede. Det er en helhedsforklaring, 
der viser at der er en logisk og 
kærlig mening i tilværelsen. Det er 
et forsvar for alt og alle og giver et 
optimistisk livssyn. 

Det Tredie Testamente viser, at der 
bag verdensreligionernes tilsynela-
dende ulogiske indhold ligger klare 
intellektuelle perspektiver. 

Enhver må selv foretage sin  
vurdering af sandhedsværdien i  
Det Tredie Testamente.

Ingen skal føle sig bundet af  
noget som helst andet end sin egen 
opfattelse.

At Det Tredie Testamente nu  
er udgivet er en verdenshistorisk 
begivenhed, som verden endnu  
ikke kender.

Hvad det er – og hvad det ikke er
Det Tredie Testamente er fortsættelsen af Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente.

Martinus åndsvidenskab, alkærlighedens videnskab

DET TREDIE TESTAMENTE
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• verdensaltet udgør et levende væsen 
– selve Guddommen.

• livet er som en korrespondance med 
og en bøn til Gud.

• universets grundtone er alkærlighed.
• i et evighedsperspektiv vil udviklin-

gen vise at: “alt er såre godt“.
• tilværelsen er 100% retfærdig gennem 

reinkarnation og karma.
• ethvert levende væsen har en evig 

fortsættende tilværelse. 
• formålet med tilværelsen er at opleve 

livet, udvikle næstekærlighed og 
tolerance over for alt og alle.

• det er logisk at være tolerant over for 
alle levende væsener.

• det er et forsvar for alt og alle. 
• udvikling bevirker en evig fornyet 

livsoplevelse. Derfor er det absolut 
nødvendig, for en stadig bevidstheds-
fornyelse, at opleve kontrasterne lys 
og mørke, behag og ubehag, godt og 
ondt, osv.

• det enkelte menneske vil, på grund af 
livserfaringer, lidelserne og oplevel-
sen af godt og ondt, blive mere og 
mere humant og kærligt og komme til 
at leve efter de evige livslove. 

 (Men udvikling er en meget langsom 
proces).

• kontrasten til de nuværende ulykkeli-
ge tilstande vil blive, at alle engang 

vil opleve en fuldstændig lykkelig 
tilværelse.     

                
Det Tredie Testamentes verdensbillede 
er illustreret ved hjælp af en række 
symboler. Formålet med dem er, at vise 
livets principper og strukturer, så de 
bliver lettere at overskue, opfatte og 
fastholde i bevidstheden.                                                                                 

Det Tredie Testamente, Martinus  
åndsvidenskab også kaldet alkærlighe-
dens videnskab, er helt i overensstem-
melse med den fysiske videnskabs sikre 
resultater.

• Giver ikke grundlag for dannelsen af 
et nyt trossamfund, en sekt eller 
forening, som man kan blive medlem af. 

• Der er ikke knyttet nogen form for 
ceremonier eller ulogiske dogmer til det.

• Det indeholder ikke angreb på eller 
kritik af nogen, som har en  anden 
overbevisning. 

• Det skal ikke påvirke mennesker mod 
deres egne interesser og ønsker. 

 

Det Tredie Testamente, der er den 
samlede betegnelse for: 

Livets Bog I-VII 

Det Evige Verdensbillede I-IV,  
som viser og beskriver de kosmiske 
symboler. 

Logik, Bisættelse og ca. 30 mindre bøger. 

VISER BL.A. AT

HVAD DET IKKE ER: VÆRKET BESTÅR AF OPLYSNINGER OM VÆRKET

Det Tredie Testamente

livetsskole.info
thethirdtestament.info
dettredietestamente.info
das-dritte-testament.info
al-3ahd-al-thaleth.info

Martinus åndsvidenskab, alkærlighedens videnskab
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Martinus, 44 år gammel (1935)
Første bind af Livets Bog er udkommet.

Livets bog I-VII er hovedværket i 
Det Tredie Testamente
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Hvem var Martinus?
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Martinus deler hjemland  
med den store eventyrforfatter  
H.C. Andersen, som kunne gøre 
et eventyr ud af virke ligheden. 
Man kan sige det omvendte om 
Martinus. Han har gjort eventyret 
til virkelighed ved at forvandle 
religionernes evige kerne og 
kærlighedsbudskab til åndelig 
videnskab!

Martinus blev født i 1890 i Sindal i 
Nordjylland, hvor han voksede op hos 
plejeforældre på et lille husmandssted. 
Han fik ingen uddannelse udover den 
elementære skolegang. Hans ønske om 
at blive skolelærer gik ikke at opfylde 
pga. de ringe økonomiske kår. I stedet 
blev han røgterdreng, mejerist, oppasser, 
nattevagt, postbud og kontorist i 
København.

Det følgende er Martinus’ egne 
ord fra manuskriptet til  
Det Tredie Testamente,  
Den intellektualiserede Kristendom

“I mit 31. år oplevede jeg en åndelig 
proces, der førte mig ind i en kosmisk 
mission. Det var en aften i marts måned 
1921, at jeg således sad i fuldstændigt 
mørke i mit værelse på Nørrebros 
Runddel i København og koncentrerede 
mig på Gud. Og det var under denne 
koncentration på Gud og i dette totale 
mørke, at jeg i vågen dagsbevidst 
kosmisk vision kom til at opleve 
min dengang for mig selv ufattelige 
guddommelige kald else til intuitivt at 
klarlægge og manifestere som kosmisk 
videnskab det ’meget’, som Jesus 
kunne have fortalt sine disciple, men 
som hverken de eller da tidens offent 
lige autoriteter og myndigheder var 
udviklede nok til at kunne fatte. Den 
Kristusvision, jeg oplevede, var ikke 
nogen drøm eller hallucination, men 

en absolut vågen kosmisk dags bevidst 
oplevelse indebærende en tydelig 
tilkendegivelse af en mission, jeg skulle 
udføre. Allerede næste formid dag 
følte jeg, at jeg igen måtte meditere. 
Efter at jeg havde sat mig til rette i 
min kurvestol, der nu forekom mig at 
være opladet med en form for stærk 
åndeligt virkende kraft, bandt jeg et 
tørklæde for øjnene og befandt mig 
således i dybt mørke, men i absolut 
vågen dagsbevidst tilstand. Med ét var 
det som om jeg så ind i en halvmørk 
himmel, hvorover der bevægede sig en 
mørk skygge, som efterlod himlen mere 
lys. Denne skyggepassage hen over 
himlen skete flere gange, og for hver 
gang blev himlen mere lysende, ind til 
den udgjorde et blændende ocean af lys 
i guldets reneste farve, der overstrålede 
alt andet eksiste rende lys. Det formede 
sig som tusinder af vibre rende lod 
rette gyldne tråde, der totalt opfyldte 
rummet. Jeg befandt mig alene midt 
i dette guddommeligt levende gyldne 
lysvæld, men uden selv at fremtræde 
i nogen som helst synlig form. Jeg 
havde ingen organisme, ligesom alle 
skabte ting omkring mig, mit værelse, 
mine møbler, ja hele den materielle 
verden var helt forsvundet eller uden for 
sansernes rækkevidde. Det blændende 
gyldne lys med sine vibrerende gyldne 
lystråde havde optaget i sig alt, hvad 
der ellers er tilgængeligt for sans ning 
eller livsoplevelse, men alligevel 
kunne jeg gennem det stærke gyldne 
lys dagsbevidst opleve, at jeg havde 
en levende eksistens uden for de 
fysiske fænomeners verden, uden for 
alt hvad der ellers fremtræder som 
skabte foreteelser. Jeg var uden for tid 
og rum. Jeg var ét med uendeligheden 
og evigheden. Jeg var i mit udødelige 
Jeg’s element, det udødelige Jeg, der 
tilsammen med alle eksiste rende 
levende væseners udødelige Jeg’er er 

ét med verdensaltets Jeg eller evige 
ophav. Jeg var her ét med den gennem 
alle tider, gennem alle verdens kulturer, 
verdensreligioner, racer og folkeslag 
bevidst og ubevidst søgte, dyrkede og 
tilbedte evige almægtige, alvise og 
alkærlige Guddom.”

   

“
Martinus fremviser den 
13. august 1978 sit eget 
designede omslag til sit 
værk. Han havde bestemt 
at værkets titel skulle staves 
Det Tredie Testamente, 
med “i” i ordet Tredie, “fordi 
det så pænest ud sådan”. 
Han afviste at bruge ny 
retskrivning i titlen. Og det 
er jo forfatteren som har 
den endelige beslutning.
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Martinus foran hovedsymbolet med Livets Bog. 
Året er 1955. Arbejdet med de vigtigste kosmiske 
analyser i Det Tredie Testamente er fuldført
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Om sommeren
I samme grad som man formår at træne sig op 
til kun at leve for at gøre andre lykkelige og 
glade ved livet, er man i kontakt med den 
væremåde, som er sommerens princip, den 
væremåde der giver liv, den væremåde der lader 
ens ånd være hellig på samme måde, som Guds 
ånd er det.

Fra et foredrag i Klint søndag den 6. juni 1954. 
Senest bragt i Kosmos nr. 4/1985. Bearbejdet af 
Erik Gerner Larsson. Bearbejdelsen godkendt 
af Martinus.

Om karmaen
En overordenlig stor del af karmaen skyldes 
menneskenes forfærdelige slagteri og blodbade 
på millioner af dyr, hvis organismer de således 
dræber og spiser.
Det Tredie Testamente,  
Det Evige Verdensbillede II, side 182.

Om Reinkarnationen
Reinkarnationen, død og fødsel er således i 
realiteten livets allerstørste kærlighedsprocesser.
Det Tredie Testamente,  
Bisættelse, kap. 158, side 203.

Om alkærligheden
Alkærligheden er evnen til virkelig at  
kunne elske dem, der ikke kan lide os, dem, der 
bagtaler og forfølger os og på mange måder er 
generende og onde imod os. 
Det Tredie Testamente, 
Den Intellektualiserede Kristendom, stk.26.

Om tilgivelsen
Det var tilgivelse ikke blot syv gange, men 
indtil halvfjerdsindstyve gange syv gange, 
Kristus skulle indvi som en kommende  
verdenskultur. 
Det Tredie Testamente,  
Den Intellektualiserede Kristendom, stk.7.

MARTINUS

DET TREDIE TESTAMENTE

Kristendommens fortsættelse, fornyelse og fuldkommengørelse
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Oplysning om selvstændige studiegrupper og udleveringsteder af tidsskiftet 
Den Ny Verdensimpuls:   Udleveringssted U      Studiegruppe S  
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Hjælp til dannelse af nye  
studiegrupper og foredrag  

i Det Tredie Testamente

Vores team af frivillige har stor erfaring med 
opstart af studiegrupper, afholdelse af 
udstillinger, foredrag, kurser, og kan stille alt 
det nødvendige materiale af bøger, kosmiske 
symboler, studiemateriale og udstillingsdis-
play til rådighed, samt give råd og dåd om 
dette og hint.

Så henvend dig til:
LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab
Vestre Gade 6A, Brøndbyøster
2605 Brøndby
Jan Langekær
Mobil: 2015 7811
livetsskole.info

Fremadrettet kan du få Den Ny Verdensimpuls på følgende måder:
Via vores ca. 15 årlige helsemesser og udstillinger i Danmark og evt. Norge.
Via vores foredrag i Livets Skole på Brøndbyøster Bibliotek, Kulturhuset Kilden (se s. 52).
Ved selv at afhente det på vores uddelingssteder. (Evt. tilbyd dig selv som udleveringssted, fremadrettet)
Eller ved at indsende en frankeret svarkuvert (i A4 format) med frimærke 70 kr. til:
Fonden Det Tredie Testamente, Vestre Gade 6A, 2605 Brøndby. Attn: Jan Langekær.
Vil du hjælpe med at fordele tidskriftet fra Brøndby til et udleveringssted, så kontakt venligst Jan Langekær.
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“Frihed og  
frivillighed

Den frihed, som  
Martinus her nævner, vil 
føles der, hvor der ikke
er tvang eller kontrol, og 
hvor man frit kan komme 
og gå, – og frit kan give, 
hvad man har lyst til.

Indtil vi ses igen

“Martinus skriver i artiklen GAVEKULTUR:

“Udviklingens mest ufejlbarlige kendetegn viser sig ikke i form af, 
hvor meget man ejer, men derimod i form af, hvor megen glæde man 
er i stand til at føle ved at yde sin næste noget af det man ejer. Vort 
forhold til det “at give” er vort forhold til udviklingen.
Herpå ses det, hvor man står. Herpå ses det jordiske menneskes 
afstand fra at være et “færdigt” væsen, hvilket vil sige, den  
væsenstilstand, der i “Livets Bog” udtrykkes som “det rigtige men-
neske”. Dyrets natur er princippet “at tage”, – det virkelige menne-
skes natur er princippet “at give”.
Det Tredie Testamente, Gavekultur side 27
 
…”Da gaveprincippet er det modsatte af tvangsprincippet, vil det,
overalt, hvor det udvikler sig, resultere i en større og større frihed
for samfundet såvel som for de enkelte mennesker.”
Det Tredie Testamente, Gavekultur side 28

“Med næstekærligheden i sind og væremåde forsvinder den død-
bringende tankespekulation, igennem hvilken man dygtiggør sig 
til at se “skæven i sin broders øje” uden nogen sinde at ville se 
“bjælken i sit eget øje”. Med fjernelsen af denne skævhed i den 
daglige livsopfattelse har man fundet alle sygdommes og mørke 
skæbners medicin nr. 1. Kun igennem den går vejen tilbage til livet. 
For kærlighedens strålende solskin må lidelsernes domæne vige.“

Det Tredie Testamente, Unaturlig træthed, kapitel 11.

“Frihed og  
frivillighed

Den frihed, som  
Martinus her nævner, vil 
føles der, hvor der ikke
er tvang eller kontrol, og 
hvor man frit kan komme 
og gå, – og frit kan give, 
hvad man har lyst til.
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MARTINUS

DET TREDIE TESTAMENTE

dettredietestamente.info
das-dritte-testament.info 
thethirdtestament.info
al-3ahd-al-thaleth.info

livetsskole.info

LIVETS BOG I-VII

 
Bibelens fortsættelse og afslutning – Talsmanden den Hellige Ånd  

Martinus åndsvidenskab – Alkærlighedens videnskab

72   

Kristendommens fortsættelse, fornyelse og fuldkommengørelse
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Det Tredie Testamente
Den intellektualiserede kristendom

INTRODUKTION'' FORFATTEREN'' ARTIKLER VÆRKET SYMBOLER ARRANGEMENTER DEN NY VERDENSIMPULS

Fra tro til viden

Formålet med Det Tredie Testamente er at 
løfte livets store spørgsmål ud af troens 
tågedis, frem til selvoplevelse og sikker 
viden. Det er værkets grundlæggende tese, at 
livets mysterium kan forklares 
videnskabeligt.

Udvalgte tekster

Læs artikler og udvalgte tekster af Martinus 
og download brochurer.

Video interviews

Det Tredie Testamente forklaret på:

• 20 sekunder

• 5 minutter

• 15 minutter

Forfatteren til Det Tredie Testamente
Martinus deler hjemland med 
11.C. Andersen, der er verdensberømt for 
sine eventyr. II.C. Andersen kunne skabe 
eventyr ud af virkeligheden. Man kan sige 
det omvendte om Martinus, i lan har gjort 
eventyret til virkelighed. 1 lan har forvandlet 
religionernes evige kerne og ubegrænsede 
kærlighedsbudskab til åndelig videnskab.

Symboler

1 følge Martinus er formålet med de mange 
symboler, han udarbejdede, fysisk 
håndgribeligt, at "markere de absolut 
fundamentalt bærende principper og love i 
selve livets eller verdensaltets struktur og 
manifestation”

Den Ny Veniensimpuls
liduknfl fof 1*1 Ired« lernet*

Mal nan Md.talnokjh «Irththcdm. » Jcmld.

Download det nyeste nummer

MMmWS

Det Tredie Testamente
LIVETS WKi I

Det Tredie Testamente

Det Tredie Testamente henvender sig til det moderne 
menneske, der vil lænke selv og ikke kan inspireres af blind 
tro. Det gør Det Tredie Testamente til Bibelens fortsættelse 
og færdiggørelse. Åndsvidenskab er videnskab om 
alkærligheden. Martinus forklarer i sil livsværk principperne 
bag livets evige oplevelse. Livets mening er ikke noget 
mysterium mere. Reinkarnation og skæbnedannelsen 
gennem karmaloven bliver forklaret logisk. Ved at studere 
Det Tredie Testamente kan man få forståelse for, hvorfor del 
“onde“ findes, at det har en mening og blot skyldes 
uvidenhed.

Martinus kaster klart lys på evolutionen, som ikke kun handler om den fysiske udvikling af 
kroppe og arter, men også bevidsthedens udvikling. Fra evighedens perspektiv ser vi, hvordan 
udviklingen sker fra dyr til menneske, hvad næstekærlighed er, hvorfor vegetarismen er 
livgivende. I den store skala kan vi se, hvad begrebet "Gud" rummer, hvilken betydning bønnen 
har og hvordan vi kan medvirke til at se skabe et internationalt verdens- og fredsrige. Jesu 
mission og død på korset får ny mening og betydning i åndsvidenskabens klare lys. Mystik 
bliver fortrængt af logik; dogmatisk religion og blind tro af åndsvidenskab. Alle kan efterprøve 
åndsvidenskabens udsagn ved iagttage livet og lænke selv. Du kan læse mere på Martinus 
Webcenter.

Bestil Den ny Verdensimpuls

Du kan bestille det nye nummer af 

Den ny Verdensimpuls og få det 

tilsendt med posten.

Bilag: 115
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ji.
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Bestil Den ny 
Verdensimpuls

2/25/2021 Den ny Verdensimpuls | Det Tredie Testamente

https://dettredietestamente.info/den-ny-verdensimpuls/ 1/5

Det Tredie Testamente
Den intellektualiserede kristendom

Download nr. 01 2020
(.pdf)

Den ny Verdensimpuls nr. 01
2020

Det kosmiske spiralkredsløb.Forklaring
til symbol nr. 14
Af Martinus

Redaktøren: ”Adgangen til analyserne er
fri som solen” 
Af Jan Langekær

Hedenskab og Kristendom 
Af Martinus

Kristus og Verdensbilledet
Af Martinus

Baggrunden for Det Tredie Testamente
Af Preben Bagger

Det mellemkønslige ”komma” - del 1
Af Ingemar Fridell

Livets Bog er Kristi genkomst - rent ud
sagt
Af Martinus

Martinus og Martinus Institut. Lad
Martinus komme tilbage til
Instituttet.Ny bog
Af Jan Langekær

Spørgsmål om bogen ”Martinus og
Martinus Institut”
Af Jes Arbov og Christer Malmström

Ærlig & falsk kommunikation
Af ngemar Fridell

Fremtidens Syn paa det levende Væsen
Af Martinus

Den største aktivitet vil ske uden for
Instituttet
Af Jan Langekær

Intuitionens epoke
Af Martinus

Strukturen, at praktisere Det Tredie
Testamente.Ny bog
Af Jes Arbov

Jødepigen (1863)
Af H. C. Andersen

Sindal vil blive kendt i hele verden
Af Ejnar Hjorth

Den ny
Verdensimpuls
Tidsskriftet Den ny
Verdensimpuls uddeles gratis i
forbindelse med udstillinger,
foredrag, undervisning og
studiegrupper arrangeret af
Livets Skole i Martinus
åndsvidenskab.

Tidsskriftets økonomi hviler
på frivillige bidrag, og har du
lyst til at støtte det økonomisk
så benyt:
 
Reg.nr. 3572 kontonr.
3572030989

Fra udlandet: IBAN kontonr.
DK6030003572030989 og
SWIFT/BIC-kode: DABADKKK

Bestil Den ny
Verdensimpuls

Du kan bestille det nye
nummer af Den ny
Verdensimpuls og få det
tilsendt med posten.
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Den ny Verdensimpuls nr. 1 2019

Den ny Verdensimpuls
Tidsskrift for Del Tredie Testamente 

Manimis åndsvidenskab, alkærlighedens videnskab

Den ny Verdensimpuls nr. 2 2018

2/25/2021 Den ny Verdensimpuls | Det Tredie Testamente

https://dettredietestamente.info/den-ny-verdensimpuls/ 2/5

De Sidste Tider, eller En Ny Tid
Af Kamma Tranum

Omkring alkohol .MIT LIV MED
MARTINUS 5
Af Kaj Gøttler Jensen

Det er svært, – men du kan godt
Af Hans Wittendorff

Download nr. 1 2019
(.pdf)

Den ny Verdensimpuls nr. 1 2019

Verdensgenløsningsprincippet.
Forklaring til symbol nr. 2
Af Martinus

Redaktøren fortæller om
kristendommens fortsættelse og
fornyelse
Af Jan Langekær

Kristendommens verdensepoke af
Martinus
Af Martinus

De store spørgsmål!
Af Rolf Elving

Kristi genkomst. Martinus om Kristi
genkomst
Af Martinus

Om åndsvidenskab og kristendom
Af Jes Arbov

Gudsbegrebet og bønnen. Del 2�
Bønnens kosmiske struktur
Af Ingemar Fridell

Martinus tale til præsterne på Island
Af Martinus

Social arv – et overgangsbegreb
Af Preben Bagger

Om børns vilkår
Af Ejnar Hjorth

Er kærligheden blevet kold?
Af Ingemar Fridell

Boganmeldelse: Strukturen, att
praktisera Tredie Testamente
Af Jes Arbov

Åndsvidenskab og materiel videnskab
Af Jes Arbov

Omkring alkohol. Mit liv med Martinus 4
Af Kaj Gøttler Jensen

Boganmeldelse: Livets Evige Dans
Af Jens Lindsby

Den ny Verdensimpuls nr. 2 2018
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Studiegrupper, Brøndbyøster

Kommende

arrangementer

Sommerkursus

Kontaktperson

Øvrige studiegrupper

Den årlige fest

Det Tredie Testamente

Studiegruppe

Studiegruppe og foredrag

Studiegruppe og foredrag

2/25/2021 Livets Skole

www.livetsskole.info 1/2

LIVETS SKOLE
i Martinus åndsvidenskab

kab tilbyder
principper som er
ige værk, Det Tredie

esker, der er
llektualiseret form. Det
uddannet igennem store

ndheden, ikke som tro

kab 

Studiegrupper, Brøndbyøster
Se foredrag og studiegrupper i LIVETS SKOLE i Martinus
åndsvidenskab i Brøndbyøster.

Indgang af den hvide personaledør i Østsiden af Kulturhuset
Kilden

Kontaktperson 
Jan Langekær 
2015 7811 
jan@langekaer.dk

Øvrige studiegrupper
Der er mange uafhængige og selvstændige 
studiegrupper i Danmark og Tyskland.

 
Det Tredie Testamente
Det Tredie Testamente henvender sig til det moderne menneske, der vil tænke selv
og ikke kan inspireres af blind tro. Det gør Det Tredie Testamente til Bibelens
fortsættelse og færdiggørelse. Åndsvidenskab er videnskab om alkærligheden.
Martinus forklarer i sit livsværk principperne bag livets evige oplevelse. Livets
mening er ikke noget mysterium mere. Reinkarnation og skæbnedannelsen gennem
karmaloven bliver forklaret logisk. Ved at studere Det Tredie Testamente kan man få
forståelse for, hvorfor det “onde“ �ndes, at det har en mening og blot skyldes
uvidenhed.

en, som ikke kun handler om den fysiske udvikling af kroppe og arter, men også
ns perspektiv ser vi, hvordan udviklingen sker fra dyr til menneske, hvad næstekærlighed
. I den store skala kan vi se, hvad begrebet "Gud" rummer, hvilken betydning bønnen har og
e et internationalt verdens- og fredsrige. Jesu mission og død på korset får ny mening og
s. Mystik bliver fortrængt af logik; dogmatisk religion og blind tro af åndsvidenskab. Alle kan
ved iagttage livet og tænke selv. Du kan læse mere på Martinus Webcenter.

Kommende
arrangementer

Sommerkursus
Sommerkursus 2021 
Det Tredie Testamente –
Martinus åndsvidenskab –
Intensivt sommerkursus i
Klint. 
Lørdag den 31. juli til
lørdag den 7. august 2021.
4500 Nykøbing Sj.

Den årlige fest
Fest for Martinus kosmiske
indvielse i 1921
(Hundredårsdagen). 
Lørdag den 27. marts 2021,
kl. 12:30-18:00. 2605
Brøndby.

Studiegruppe 
28. februar 2021, kl. 13-16.
2605 Brøndby.

Studiegruppe og foredrag 
Det Tredie Testamente og
Kristendommen 
ved Jens Lindsby 
14. marts 2021, kl.13-15 &
15-17. 2605 Brøndby.

Studiegruppe og foredrag 
Det evige verdensbillede -
set i lyset af Det Tredie
Testamente 
ved Kamma Tranum 
11. april 2021, kl.13-15 &
15-17. 2605 Brøndby.
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Martinus
og

Martinus Institut
A

Lad Martinus komme tilbage til Instituttet}

Jes Arhov

i!hrir!ler \1alnwlnMn

Fonden Det Tredie Testamente Kontakt os

Om os Følg os

2/25/2021 Livets Skole

www.livetsskole.info 2/2

Den ny Verdensimpuls, nr. 01 2020

Ny bog ude nu

Fonden Det Tredie Testamente

Vestre Gade 6A 
Brøndbyøster 
2605 Brøndby

Kontakt os

Spørgsmål og kommentarer 
+45 2015 7811

Om os

Fonden Det Tredie Testamente 
Fondens vedtægter

Følg os

  YouTube 

  Facebook
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Det Tredie Testamente
Den intellektualiserede kristendom

Fest for Martinus kosmiske indvielse i 1921 (Hundredårsdagen)

- forfatteren til Det Tredie Testamente, alkærlighedens videnskab

Program: Taler, �lm, musik og te/kaffe og lagkage.

Lørdag den 27. marts 2021, kl. 12�30-18�00.
Kulturhuset Kilden 
Nygårds Plads 31, Brøndbyøster 
2605 Brøndby
Arrangeret af LIVETS SKOLE i Martinus Åndsvidenskab 

 

Festen: Fri adgang - gratis entré. Tilmelding under alle omstændigheder nødvendig
til både fest og veganerbuffet på tel/sms 2015 7811, eller e-mail: jan@langekaer.dk

Fonden Det Tredie Testamente

Vestre Gade 6A
 Brøndbyøster

 2605 Brøndby

Kontakt os

Spørgsmål og kommentarer 
 +45 2015 7811

Om os

Fonden Det Tredie Testamente
 Fondens vedtægter

Følg os

Tilmeld nyhedsbrev 
 

  

Bilag: 116
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SIDE 1 
 

 

 

Bird & Bird Advokatpartnerselskab 

Sundkrogsgade 21 

2100 København Ø 

Danmark 

 

Att.: Peer B. Petersen 

 

På vegne af min klient, Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, retter jeg henvendelse 

til Dem, idet de krænkelser, der er fremlagt og fremsendt til Dem i brev af 4. januar 2016 og i 

brev af 15. april 2020 ikke er ophørt.   

 

Med henvisning til brev af 4. januar 2016 blev www.martinus-webcenter.dk i brev 15. april 

2020 genopfordret til at fjerne samtlige af mine klients værker fra hjemmesiden, at fjerne Sø-

ren Ingemann Larsens ærekrænkende kommentarer til uddraget af min klients tale samt at 

oplyse, hvor www.martinus-webcenter.dks kopier af rådsreferaterne stammer fra.  

 

Jeg beder om at modtage skriftlig bekræftelse på, at ovennævnte anmodninger er imøde-

kommet, samt oplysning om adkomsten til rådsreferaterne.  

 

Derudover blev Søren Ingemann Larsen i brev af 15. april 2020 anmodet om at slette billedet 

af Jacob Kølle Christensen på  www.martinus-webcenter.dk i overensstemmelse med data-

beskyttelsesforordningens art. 5, 6 og 17. 

 

Med henvisning hertil genopfordres Søren Ingemann Larsen til uden unødig forsinkelse at 

slette billedet af Jacob Kølle Christensen på  www.martinus-webcenter.dk, samt slette alle 

links til eller kopier eller gengivelser af samme. Se vedlagte udskrift 1.  

 

I tillæg hertil har min klient konstateret en række yderligere krænkelser af min klients ret-

tigheder:  

 

 

1 På www.martinus-webcenter.dk findes et afskrift (se vedlagte udskrift 1) samt en 

lydfil (se vedlagte udskrift 2) af Jacob Kølle Christensens tale fra Informationsmødet 

i Stockholm den 29. september 2018. Samme afskrift er ligeledes blevet uploadet 

med Søren Ingemanns personlige kommentarer på www.martinus-webcenter.dk. 

Se vedlagte udskrift 3. I sidstnævnte omtaler Søren Ingemann Larsen blandt andet 

Jacob Kølle Christensens tale som "åbenlys propaganda" og som en "vildledende 

og usandfærdig fremstilling", hvortil der afslutningsvis bemærkes "Lying by 
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SIDE 2 

 

 

omission" - er her ikke et for stærkt udtryk". I samme indlæg påstår Søren Ingemann Larsen endvidere at kunne 

påvise, at min klients værker indeholder "et væld af ulovlige ændringer". Disse kommentarer udgør æreskræn-

kelser i strid med straffelovens § 267. Bemærk, at Søren Ingemann Larsens gentagne ærekrænkende udsagn 

udgør en skærpende omstændighed. 

2 På www.martinus-webcenter.dk findes artiklen "Fra manuskript til artikel i Kosmos" fra min klients tidsskrift "Kos-

mos". Se vedlagte udskrift 4.  

3 På www.martinus-webcenter.dk findes links til to udgaver af værket Det Evige Verdensbillede 4, der gør det 

muligt at downloade begge værker. Se vedlagte udskrift 5. Det bemærkes, at det betragtes som en skærpende 

omstændighed, at Søren Ingemann Larsen i artikel af 6. juli 2019 erkender at have uploadet førnævnte værker 

med fuldt kendskab til, at dette var i strid med min klients rettigheder. Se vedlagte udskrift 6. I udskrift 6 tilkende-

giver Søren Ingemann Larsen endvidere, at "for nogle måneder siden dukkede en kopi af manuskriptet til dette 

bind [Det Evige Verdensbillede IV] frem". Søren Ingemann Larsen opfordres til at oplyse, hvor denne kopi 

stammer fra.  

4 På www.martinus-webcenter.dk, findes link til værket "Martinus ufuldendte manuskript til bogen Det Tredie Te-

stamente", der gør det muligt at downloade værket. Se vedlagte udskrift 7. Det skal i øvrigt bemærkes, at det i 

Københavns Byrets dom af 11. december 2014 blev lagt til grund, at min klient har rettighederne til dette værk.  

5 På www.martinus-webcenter.dk, som vist i udskrift 8, findes links til:  

i. Notatet "Udgivelse af Martinus' efterladte skrifter" af Rådet for Martinus Institut,  

ii. artiklen "Den fremtidige formidling af Det Tredje Testamte" af Rådet for Martinus Institut udgivet i Kosmos, 

2009,  

iii. "Informationsbrev fra Rådet - februar 2009" af Rådet for Martinus Institut,  

iv. artiklen "Bevarelse og publicering af Det Tredje Testamente" af Rådet for Martinus Institut udgivet i Kos-

mos, 2009,  

v. Martinus Instituttets nyhedsbrev af juni 2009 samt 

vi. artiklen "Information fra Rådet" af Rådet for Martinus Institut udgivet i Kosmos, 2010. 

6 På www.martinus-webcenter.dk findes link til værket "Samarbejdsstrukturen" af Fonden Martinus Åndsviden-

skabelige Institut, udgivet ved første oplag i 1992, der gør det muligt at downloade værket. Se vedlagte udskrift 

9.  

7 På www.martinus-webcenter.dk findes link til værket "hvorledes får man kræfter til at tilgive" af Martinus, der gør 

det muligt vederlagsfrit at downloade værket. Se vedlagte udskrift 10.  

8 På www.martinus-webcenter.dk findes links til lydfiler fra Martinus' taler af 1972 og 1981, nedskrevne båndsre-

ferater, torsdagsmødereferater samt et afskrift af førnævnte tale fra 1972. Se udskrift 11.  

9 På www.martinus-webcenter.dk er indlægget benævnt "Kompendium om, hvad Martinus har sagt om værket", 

der består af en række uddrag af min klients værker. Se vedlagte udskrift 12. 

10 På YouTube-kanalen "Martinus Webcenter" findes filmværket "Martinus som vi kendte ham", herunder alle otte 

dele af værket ("Martinus som vi kendte ham I-VIII") (se vedlagte oversigt 1) samt 41 videoer af uredigerede 

interviews fra filmværket (se vedlagte oversigt 2). På samme YouTube-kanal anvendes tillige min klients beskyt-

tede symboler, herunder Symbol 41 (Stjernesymbolet), der tillige er varemærkeregistreret, samt Symbol 13 

(Den evige verdensplan). "Martinus som vi kendte ham I-VIII" samt 23 af førnævnte interviews er endvidere at 

finde på www.martinus-webcenter.dk via links til YouTube, jf. vedlagte udskrift 13 og udskrift 14. For at undgå 

enhver tvivl vedlægges aftale af 15. februar 2005, hvoraf fremgår, at min klient har ophavsrettighederne til før-

nævnte filmprojekt.  
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SIDE 3 

 

 

11 På YouTube-kanalen "Martinus Webcenter" findes foredrag af Martinus af 2. juli 1968 benævnt "Mit forhold til 

Gud". Se vedlagte udskrift 15.  

 

Som bekendt er min klient indehaver af ophavsrettighederne til ovenstående værker. Den ovenfor fremlagte og doku-

menterede eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse til almenheden af min klients værker er sket uden tilladelse fra 

min klient og er dermed i strid med ophavsretslovens § 2.  

 

På den baggrund anmoder jeg www.martinus-webcenter.dk om straks at fjerne samtlige af min klients værker fra både 

hjemmesiden www.martinus-webcenter.dk og YouTube-kanalen "Martinus Webcenter" samt Søren Ingemann Larsens 

æreskrænkende kommentarer som vist i udskrift 3.  

 

Jeg beder samtidig om, at jeg senest den 22. maj 2020 modtager skriftlig bekræftelse på, at ovennævnte anmodninger 

er imødekommet.  

 

 

 

 Med venlig hilsen 

Kromann Reumert 

  

Martin Dahl Pedersen  

Partner 
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Informationsmøde i Stockholm om retssagen
Fredag den 28. til søndag den 30. september 2018 var der arrangeret en
sammenkomst på Kosmosgården ved Varnhem, hvor alle Martinusinteresserede var
velkomne. 

Uventet viste det sig, at Stiftelsen Martinus Kosmologi inviterede til en "SAMTAL
OCH FRÅGESTUND" med rådsmedlem Jacob Kølle Christensen, som skulle finde
sted om lørdagen den 29. september 2018. 

Som det ses, var der tale om et “öppet samtal” om den “pågående rättssaken”. 
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Undertegnede og 6 andre (Emanuel, Rolf Elving, Lars Lundell, Ingrid Holck, Søren
Jensen og Nina Hedlund) valgte at køre turen til Stockholm for at deltage i
sammenkomsten. 

Mig bekendt er det første gang, rådet har inviteret til en åben samtale om retssagen,
så det mente vi, at vi måtte deltage i. 
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Jeg tillod mig at optage mødet på min mobil, og optagelsen kan hentes her. 

Det vil sikkert blive bebrejdet mig, at jeg nu publicerer denne samtale, men jeg
hæfter mig ved, at det var et fuldt åbent arrangement, og vores tilstedeværelse og
publiceringen af lydoptagelsen er på ingen måde ment som et angreb mod
instituttet. Det er kun og udelukkende ment som et nyttigt skridt i retning af en
afklaring af denne konflikt, som i mine øjne er blevet yderligere vanskeliggjort netop
på grund af, at der ikke har været en sund åben dialog om den. Optagelsen er ikke
redigeret. 

Jeg oplevede samtalen som kultiveret og respektfuld. Bølgerne kunne gå lidt højt,
men andet kunne vel ikke forventes, hvis den skulle være åben og ærlig. 

Af hensyn til at forbedre muligheden for at høre, hvad der bliver sagt, har jeg hævet
lydniveauet på optagelsen visse steder. Den kan derfor svinge i lydniveau. 

Nedenfor findes en afskrift, jeg har foretaget af lydoptagelsen. Denne har jeg udført
efter bedste evne, men jeg har tilladt mig at udelade nogle bemærkninger af helt
praktisk art, og noget af det, som siges på svensk, har jeg indimellem ikke kunnet
opfatte. Hvis nogen kan bidrage med forbedringer af det nedskrevne, vil jeg meget
gerne modtage besked om det. 

Jeg har tilladt mig at lave en parallel version, hvor jeg har indsat mine egne
kommentarer til, hvad der bliver sagt. Denne version nås her. 

Jacob Kølle Christensen: 

Vi har også holdt et arrangement for frivillige på instituttet, og det har der været ret
god feedback på, så vi talte om, at vi også skulle lave et tilsvarende arrangement
her i Stockholm. Det var egentlig meningen, at vi først skulle gøre det, når retssagen
den var endeligt afsluttet. Det er den desværre ikke, men nu besluttede vi os så
alligevel at holde på med at lave dette arrangement. Jeg vil lige starte med at
præsentere mig selv: Som Pernilla sagde, hedder jeg Jacob, i det daglige er jeg
direktør i en virksomhed i Danmark, som leverer serviceydelser til det offentlige
Danmark, primært inden for det sundhedsfaglige og det sociale område. Så det er
det, jeg laver i min dagligdag. Så sidder jeg i bestyrelsen i Dansk Industri (utydl.), og
i det der hedder Vikarbranchen i Danmark. Så jeg er vant til bestyrelsesarbejde, jeg
har siddet i en del bestyrelser efterhånden. Og så sidder jeg jo i rådet for Martinus
Institut. Det har jeg gjort siden 2009. Lige nu er jeg på dispensation. Normalt sidder
man kun 7 år, men nu har jeg siddet i 9 år efterhånden. Og det gør jeg primært for at
tage mig af denne her retssag, som er i gang. Så sidder jeg i Martinus Instituts
Økonomiske udvalg, og så sidder jeg i Martinus Instituts Juridiske udvalg, så det er
cirka min baggrund. Men i dag er jeg her altså i egenskab af rådsmedlem og
repræsenterer rådet - og vil gerne fortælle jer lidt om denne her retssag, som vi
kører i øjeblikket. Og jeg tænker det bliver et kort oplæg, hvorefter vi åbner for
spørgsmål. Det har vi haft meget succes med i Danmark i hvert fald. 

Men altså, som sagt jeg tiltrådte i 2009, og allerede på det tidspunkt, da
konstaterede vi jo forskellige krænkelser af Martinus Instituts ophavsret. På det
tidspunkt var der en svensk hjemmeside, som offentliggjorde foredrag og symboler
og båndforedrag, og vi havde også et par værker i omløb. Der var en biografi om
Martinus, hvor der var offentliggjort en del breve, som der ikke var blevet givet
tilladelse til at offentliggøre, og så var der det, der hedder Thorell-manuskriptet, som
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er et Martinusmanuskript, der også var blevet offentliggjort uden tilladelse fra
Martinus Institut - og i øvrigt i en udgave, som Martinus ikke ønskede skulle ... Og vi
var på det tidspunkt i dialog med de her folk, som lavede de her krænkelser og
forsøgte selvfølgelig at få dem stoppet. Og så mener jeg det var i starten af 2010,
hvor vi modtog 7 bøger, nemlig Livets Bog bind 1 til 7 i piratudgave, og vi fandt så ud
af, at de her bøger var blevet distribueret, ligesom der også var blevet distribueret
elektroniske kopier af værkerne på i hvert fald én hjemmeside. Så vi skærpede
indsatsen i forhold til at få stoppet de her krænkelser, og det havde vi ikke særlig
meget held med. Og vi begyndte også at tale om, hvorvidt, vi skulle føre en retssag,
hvis ikke vi kunne få stoppet de her krænkelser. Det gjorde, at vi i første omgang, at
vi undersøgte grundigt, hvad skal man sige, Martinus' efterladte materiale, og også
hvad de juridiske aspekter af det her kunne være, og så i 2012 besluttede vi os
endelig for, såfremt vi ikke kunne få stoppet de her krænkelser ad anden vej, så var
vi nødt til at føre en ophavsretssag, og den indledte vi så i 2013. Så det er den
meget korte historik, hvorpå hele denne sag ... som jo stadig er i gang i Byretten. Vi
fik i 2014 en dom i forhold til de ophavsretlige spørgsmål, og så afventer vi så at få
behandlet sanktionsspørgsmålet, dvs hvilken erstatning skal vi have fra de
sagsøgte. 

Hans Oldhage: 

Man kanske skall säga till dom som inte vet vad byretten är att det är samma som
tingsrätten. 

Jacob Kølle Christensen: 

Så det er mere eller mindre baggrunden for, at vi indledte et søgsmål i 2013. Ja, jeg
tror egentlig, at jeg vil stoppe her, og så vil jeg simpelthen overlade ordet til jer, for
jeg tænker, at der er en del af jer, der har nogle spørgsmål. 

... 

Ja bare fyr løs ... 

Søren Jensen: 

Hvordan stiller man sig til informationen om Martinus' værk ... der står jo i
vedtægterne for Martinus Institut, som man ikke må ændre, der står jo her, at man
skal skapa informationsmateriale, man skall informere om Martinus' værk och då vet
jag, därför att jag var med att göra sådant material förut. Det var Jan som började
göra utställningar, det var jan, och han frågade mig, kan du göra material, därför det
fanns inget informationsmaterial att använda till dom här utställningar. och då
frågade vi instituttet och vi frågade Rolf Elving, om han kunde vara med att skapa
och korrekturläsa och det ville han gärna, och då visade vi instituttet detta material
och då svarade dom, at det tycke dom inte man skulle göra. Och Jan fick även veta
att han skulle betala 250 kr pr symbol, han använda till sina utställningar.
(utydeligt…) 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja. 

Søren Jensen: 
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Och då blev det någonting som jag inte förstår. Alltså till och med idag, när man skall
informera om Martinus' verk eller skriver böcker och artiklar, dår är man tvungen at
visa vad det är man informerar om. Och lissom, kan vi samarbeta mellan dom, som
skall sälja böcker, och dom, som skall informera och skapa dessa utställningar. Kan
vi se frem til det där, alltså att dom, som säljer böcker, och dom, som informerar om,
att böckerna finns, förstår varandra. Vi må forstå, at vi arbejder på det samme: at
bringe ud Martinus' værk 

Jacob Kølle Christensen: 

Jamen, altså, nu er jeg jo ikke helt indført i, hvad der skete dengang, og det kan jeg
have svært ved at udtale mig om, men jeg kan sige, hvad vores politik er i dag i
hvert fald, og den er helt klart, at vi ser det som et stort gode, at der er mange
mennesker, der udbreder kendskabet til Martinus Institut, at de … udbreder
kendskabet til værket. Det kan vi … kun se en fordel i. Så når man holder
udstillinger, så er det noget, vi ser positivt på. 

Det som er væsentligt, i forhold til det her ophavsretlige spørgsmål, der er jo, at, hvis
man skal gøre det, så skal man have tilladelse, hvis det fx er et symbol, man gerne
vil offentliggøre, enten på en udstilling eller i en bog, eller på en hjemmeside, eller
hvor det nu måtte være, så skal man have tilladelse til det. Sådan er
ophavsretsloven. 

Ukendt: 

Skal man også betale for det? 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, ikke betale [utyd.] 

Søren Jensen: 

Men hvordan skal det gå til? - Når det står at Martinus siger, at det ikke skal blive en
verdensorganisation, [utyd.] der skal være lokale initiativer overalt. [utyd.] bringa
verket ut i världen överallt vart man än befinnar sig, skal alle disse mennesker, alla
som vill säga se vad som finns, och vill visa vad det är och förklara ett symbol skall
dom (virkelig søge tilladelse?) hur stämmer det ihop? Skall dom då söka tillåtelse
personligt, alla dessa privata initiativ? 

Jacob Kølle Christensen: 

Det meget korte svar er: Ja. Det skal man. Det gælder uanset om det er Martinus’
værker …. 

Søren Jensen: 

Nej, men min fråga är: Hur stämmer det med Martinus' önska om att det inte skall bli
en världsorganisation? 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er et godt spørgsmål, jamen jeg synes, det er rigtigt godt spørgsmål. Og hvis
man kigger i nogle af de notater, og dem har jeg selv være forfatter på i høj grad,
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som ligger på instituttets hjemmeside, så vil man også kunne se, at der er faktisk
nogle fortilfælde på den slags. Altså hvor fx mennesker har ville lave - fremstille -
hovedsymbolet eller andre store symboler og distribuere dem. Og det er helt klart i
den bedste mening, det skete, jeg tror det var tilbage i -79 eller sådan noget, og der
skriver Martinus så, eller rettere Bertil Ekström skriver på Martinus' vegne, og
Martinus underskriver et brev, hvor det klart fremgår, at det skal man simpelthen ikke
gøre. Altså med mindre man har tilladelse, så skal man ikke offentliggøre noget af
Martinus’ materiale. Så man skal have tilladelse til at offentliggøre, hvad enten det er
større tekstmængder eller symboler. 

Så er der noget, der hedder “citatret”. Og det betyder, at … og det tror jeg er det
samme i Sverige som det er i Danmark - og det betyder, at man kan godt citere
kortere tekststykker. Og det er sådan lidt uklart, hvor langt er det. Men det … det er
op til en halv side eller sådan noget. Det kan man gøre frit. Men man kan ikke frit
offentliggøre symbolerne uden at man har tilladelse. Der skal man kontakte Martinus
Institut og spørge om lov. Og så får man som regel ‘ja’. 

Søren Jensen: 

Men når Martinus siger om sin Sag, dette er en moral, ikke en forretning. … Så går
det på, at man ikke må ændre i symbolerne eller i hans tekster. Det er jo helt
grundlæggende. Det fremgår af de originale vedtægter, at man inte får ændre
någonting, och därför har man ju copyright, såklart. Jeg menar, hvis man laver
udstillinger og man angiver copyright Martinus Institut, og man ikke ændrer på
Martinus’ værk og man frivilligt informerer om det, hvorfor skal man så have
tilladelse? 

Jacob Kølle Christensen: 

For sådan er copyret. Loven. Det er simpelthen sådan, det forholder sig. 

Søren Jensen: [utyd.] 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej. Man skal have tilladelse. Nej, man skal have en skriftlig tilladelse. Og så kan
man sige … Nu nævner du det med … Hvis nu Martinus Institut var en
verdensorganisation, og det skete alle steder i verden, hvordan skulle vi så kunne
styre det. Og da tænker jeg, det må vi tage til den tid. Lige nu er det en lille
organisation. Og vi kan sagtens styre det. Der er egentlig bare, at man henvender
sig. Det er der masser af mennesker, der gør. Skriver en mail eller ringer til os eller
et eller andet og spørger: kan vi få tilladelse til fx at udgive denne her bog, hvor der
er Martinussymboler i. Eller bruge dette her på en hjemmeside. 

Søren Jensen: Men hvorfor? - Når Martinus på sit sidste offentlige foredrag siger:
Sagen er fri, dette är mitt verk, det skal ikke monopoliseres. Det är för alla och sen
kommer frivilliga människor som verkligen älskar verket och vill hjälpa det ut. Hvad
skal man så med en tilladelse? 

Jacob Kølle Christensen: 

Altså, nu har Martinus selv bedt om, at der kommer copyrightsangivelse i bøgerne.
Det er i alle bøgerne og på alle symbolerne. Og det er der en grund til. Og grunden
er selvfølgelig, at man skal beskytte værket. Og det kræver en lidt længere
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forklaring, hvorfor det er nødvendigt, men den kan jeg godt prøve på at give. Det er
sådan: hvis nogen udgiver en kopi af et Martinusværk, og vi ikke gør indsigelser, så
på et eller andet tidspunkt, så får denne her kopi - og det er et juridisk begreb - det
får det, der hedder ‘sameksistens’. Og det betyder, at den, der har udgivet det, han
får ret til at udgive - fx en bog af Martinus. Det kunne være ‘Livets Bog’ fx. Så på et
eller andet tidspunkt, så får man samme rettighed, som Martinus Institut har til at
udgive denne bog. 

Søren Jensen: 

Men det var ikke det, jeg spurgte om. Det var når man laver udstillinger. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, men det er det samme. 

Søren Jensen: 

.. når man viser et symbol på et bibliotek, så folk kan se, at det findes, det bliver jo
aldrig nogensinde et copyrightspørgsmål…. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, jeg vil gerne prøve at forklare det her, fordi det er noget mere komplekst end som
så. Tilbage til det her begreb: sameksistens. Hvis der er sameksistens, så har den
anden, der udgiver, altså den, der piratudgiver værket, ligeså meget lov til at udgive
værket, som Martinus Institut har på et eller andet tidspunkt. Dvs autorisationen …. 

Søren Jensen: 

Men menar du att utställingar är piratkopior? 

Jacob Kølle Christensen: 

Hvis du tager en kopi af noget, fx et symbol, så er det en piratkopi. Hvis du
offentliggør det. Den er ikke længere. Altså. 

Pernilla Rosell Steuer: 

[Utydeligt på svensk] [Noget i retning af] Man skal bare bede om tilladelse. [blandet
diskussion om grunden til at bede om tilladelse]. I all den tid jag har varit med, om
folk vill ha en symbol i en bok, eller man vill göra en utställning. jag har alldrig varit
med om att man har fått nej. [utydl.] Och så skriver man copyright Martinus Institut
under symbolen. Och vi har tänkt hur vi gör det lättare för alla som vill engagera sig.
Så vi har gjort enkla instruktioner för så här kan du göra om du vill göra så. 

[ukendt]]: 

Om jag bara får fråga om jag har förstått det rätt. Om jag gör, alltså gör en Martinus
utställning, då måste jag be om rätt, och anledning till detta är alltså att copyrighten
skall fortsätta gälla? 

Jacob Kølle Christensen: 
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I den yderste konsekvens, ja. Men altså, det er klart, det er så lille en krænkelse
[dette med at bruge et symbol på en udstilling], så det er nok ikke noget, der har
betydning i det, som vi taler om, men vi er jo selvfølgelig nødt til at se på alle
krænkelser, og vi bliver jo nødt til at påtale alle krænkelser og sørge for, at vi såvidt
muligt får en procedure, sådan så alt, der bliver offentliggjort, bliver offentliggjort på
lovlig vis. 

Pernilla Rosell Steuer: 

[utydl.] Det kan ju också komma folk som vill använda symboler, på ett helt fel sätt.
[nævner, at det også handler om, at symbolerne bliver præsenteret på den rigtige
måde] Det är ju jätte fint att ni gör en utställning. 

Søren Jensen: 

Men det var ju det vill ville undvika. Men det fanns inget material, det var inget gjort
på 25 år, och då gjorde vi det, och det fanns folk som vill vill använda all sin fritid i
några år, och det gjorde jag i några år och finasierar själv, och så fick vi Rolf Elving
som garant för kvaliteten och referens på detta exempel som i alla fall inte kan vara
helt galet, och Rolf var insatt i alla dessa frågor nu när värket skulle ut i
offentligheten. Och då undrar jag mig bara över, ser man det som en kränkning vad
dessa människor skrivit och åker runt? För det är ju det ord du använder? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, svaret er ‘ja’. Og det er selvfølgelig en meget mild krænkelse, men det er det.
Hvis du offentliggør en forfatters værk, hvad enten det er et symbol eller et billede
eller en bog, og du er ude over citatretten, uden at du har fået lov, så er det en
krænkelse af den forfatters ophavsret. Den er ikke længere. 

Søren Jensen: 

Men vi var i dialog med instituttet og Solveig Langkilde og rådet, og de sagde at vi
måste ändra så vi skriver copyright Martinus Institut som referens och så hade dom
en grej vi skulle ändra i ett symbol i symbolkataloget och så ändrade vi det och så
fick dom det tillbaks, men då sa hon till slut, men vi tycker inte om det ändå. Och vi
frågade värför och dom tyckte det var för många symboler, men dom förstod ju inte
den här situation där dom behövde det på utställingar. Ja, men då sa jag: men
Solveig, har du set att det står i lagen för Martinus Institut, och vi har väntat, och nu
är det 25 år, och det står i lagen att man skall göra informationsmaterial. Så svarar
hon pr mail: att ”ja, men vad är det för lagar?” 

Jacob Kølle Christensen: 

Det skal jeg ikke kunne svare på. Men altså som Pernilla [Rosell] også var inde på,
så vil vi jo meget gerne gøre det nemt for andre at lave de her udstillinger eller
udgive en bog om Martinus’ værk eller et eller andet andet - lave en hjemmeside.
Hvad som helst, ikke? - hvor man bruger symbolerne. Det vil vi meget gerne gøre
det nemt for jer at gøre. Vi vil ikke gøre det svært for jer. Fordi vi ser jo en kæmpe
fordel i, at der er så mange frivillige kræfter derude, som bruger tid på at udbrede
kendskabet til det her værk, som vi alle sammen nok kan blive enige om er
fantastisk, ikke? 

Så vi arbejder løbende på - og jeg synes også vi her de seneste år faktisk har gjort
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en endnu større indsats for at få lavet nogle procedurer omkring det her, sådan så
det bliver nemt for folk at gøre det - på lovlig vis. Jeg vil gerne prøve at forklare,
hvorfor det er vigtigt, at det sker på lovlig vis. Nu var jeg inde på det med
‘sameksistens’. Altså andre værker kan få samme rettighed som Martinus Instituts
værk kan. Det giver et ret stort problem, fx i forhold til at udgive på de internationale
bogportaler, fx Amazon. For på Amazon skal man verificere, at man har
ophavsretten til værket. Og det bliver et problem, hvis der er flere, der har
rettighederne. Så er der en anden problematik. Og det er omkring oversættelser.
Hvis der er flere værker, som har rettigheden, så kan en oversætter i god tro
oversætte fra en piratkopi, frem for fra Martinus’ værk, eller fra instituttets værk. 

Rolf Elving: 

Hvilken udgave mener du, at man skal oversætte fra? - Er det den moderniserede
eller den, Martinus har skrevet selv? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det er jo et helt spørgsmål for sig, hvad der bliver oversat fra på instituttet. Jeg
går ud fra, at det er det, du spørger om. 

Rolf Elving: 

Ja, eh … 

Jacob Kølle Christensen: 

Men der bliver - eh - der bliver jo oversat ud fra - eh - førsteudgaven i første
omgang, og så sammenligner man med originalmanuskriptet … 

Rolf Elving: 

… så det er førsteudgaven, der …. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, hvis jeg lige må gøre det færdigt - der er førsteudgaven, og så er der nogle
ændringer, som Martinus efterfølgende har lavet i forhold til førsteudgaven, da den
udkom som andenudgave og tredjeudgave osv. 

Rolf Elving: 

Men så længe Martinus har godkendt førsteudgaven, er det førsteudgaven. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det er muligt, men der er stadig nogle ændringer, han har foretaget, og der
betragter Martinus Institut Martinus’ egne rettelser som en del af det autoriserede
værk, og der sammenholder både, når vi udgiver det, men også oversætterne,
sammenholder vi det selvfølgelig det med originalmanuskriptet. 

Rolf Elving: 

Definitionen af førsteudgaven er, at det er en udgave godkendt af Martinus, ikke? 
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Jacob Kølle Christensen: 

Det er originalmanuskriptet også. Og der er forskel på originalmanuskriptet og
førsteudgaven. Og det er sådan, at der er en del sættefejl i førsteudgaven, som man
kan se er sættefejl, når man går tilbage til originalmanuskriptet fx. Der er hele
sætninger, der er faldet … eller sætningsdele, der er faldet ud af førsteudgaven, som
man kan finde i som man kan finde i orignalmanuskriptet. 

Så dybest set er det originalmanuskriptet, men når vi udgiver og når vi oversætter,
så gør vi det på basis af førsteudgaven, og så kigger vi efterfølgende på: er der
nogle ændringer i de efterfølgende udgaver, eller er der nogle ting, nogle sætterfejl,
som man kan se er fremkommet i udgivelsen af førsteudgaven, dvs i henhold til
manuskriptet. 

Søren Ingemann Larsen 

Har Martinusinstituttet lavet ændringer i værket efter Martinus’ død? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det har instituttet. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men det må de jo ikke. 

Jacob Kølle Christensen: 

Instituttet har rettet stavefejl 

Søren Ingemann Larsen: 

Jo, men hør lige, du svarer ikke … Jeres mandat er jo, at værket skal bevares
uændret som det foreligger. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det er det ikke. Det er forkert. Det vi skal, det er, at vi skal bevare værket, som
Martinus har efterladt det. Og så skal vi udgive i betryggende form. Det er det, vi
skal. Og det står i fundatsen. 

Rolf Elving: 

Men betryggende form, det var jo med henblik på oversættelser. Det var ikke men
hensyn til ….. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er ikke rigtigt. Sådan er fundatsen ikke. Vi skal udgive i betryggende form,
således at der ikke forekommer forskelle eller ændringer i indholdet. 

Rolf Elving: 
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Den mest betryggende form er, at Martinus er eneforfatter, ikke? - Det må jo … 

Jacob Kølle Christensen: 

Det som vi går efter, det er at udgive værket ord for ord, som Martinus har skrevet
det. Det er en anden måde at sige det på. 

Rolf Elving: 

Ja, så laver man ikke om på noget som helst. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, altså, det kan du sige. Men, igen, der er de her forskelle mellem udgaverne. Der
er nogle ændringer, Martinus har foretaget hen ad vejen, eller rettere og så er der
nogle rettelser, Martinus …. 

Rolf Elving: 

Har I studeret alt, hvad Martinus har sagt mht hans ønskemål? 

Jacob Kølle Christensen: 

Det kan du regne med. Ned til hvert eneste komma. 

Rolf Elving: 

Hvad siger han så? 

Jacob Kølle Christensen: 

Hvad han siger? - Han siger mange forskellige ting. 

Rolf Elving: 

Er der noget, der viser på et eneste citat fra Martinus, hvor han siger, “jeg ønsker
ikke kontrol”? 

Jacob Kølle Christensen: 

Fx, så er der en bestyrelsesbeslutning, der hedder nr. 708, og den siger, at vi kan
foretage ændringer af værket tilbage til originalmanuskriptet. 

Rolf Elving: 

Ja, hvis … 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er at rette tilbage til originalmanuskriptet. Der er en anden
bestyrelsesbeslutning, den der hedder nr. 706, og den siger, at vi kan rette … 

Rolf Elving: 
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Syvhundrede … 

Jacob Kølle Christensen: 

706. Og den siger, at vi kan rette åbenlyse trykfejl. 

Rolf Elving: 

Ja, åbenlyse trykfejl. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, og det er det, vi gør. 

Rolf Elving: 

Nå. 

Søren Ingemann Larsen: 

I moderniserer jo også sproget. 

Jacob Kølle Christensen: 

Vi moderniserer overhovedet ikke sproget. Vi moderniserer retskrivningen. Sproget
bliver ikke moderniseret. Værket er udgiver ord for ord, som Martinus selv har
udgivet det. 

Søren Jensen: 

Hvordan stemmer det med, at man flytter det her Martinus havde en introduktion til
hvert afsnit. Det flytter man om bag i bogen. Man laver, Livets Bog, det er jo ét værk.
Men nu laver man pagineringen i hvert bind, det ændrer man, så det lissom bliver
forskellige bøger. Alle disse ting er noget, Martinus har valgt for sit værk. Hvorfor
ændrer man på sådan nogle ting? 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, men det er af rent tekniske årsager. Når pagineringen den ændrer sig, så
skyldes det selvfølgelig, at værket bliver overført til elektroniske medier og
genudgivet. Og der er formatet på siderne ikke helt det samme. Dvs. at sideantallet
ikke nødvendigvis kan være helt det samme. Men det der jo gør sig gældende, og
det som de fleste også henviser til, det har jeg selv lige stået og gjort i forhold til
Martinus …., - nej det var bestyrelsesprotokollen - men det er jo styknumrene. Så i
hovedværket, i Livets Bog, der er det jo styknumrene, der bestemmer. 

Søren Jensen: 

Men siger du, at på grund af teknikken har man været nødt til at flytte Martinus’
ingres, at pludselig tage dem væk og sætte dem bag i bogen? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, altså det man kan gøre for at bevare det fuldstændigt, som det blev udgivet, det
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er jo selvfølgelig at foretage et fotografisk genoptryk. 

Rolf Elving: 

Det var det, Martinus selv gjorde. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det gjorde han, fordi der ikke var råd til andet. Og det kan man også se, hvis man
går ind og kigger i bestyrelsesprotokollerne. 

Søren Ingemann Larsen: 

I bestyrelsesprotokollen? - I rådsreferaterne, der fremgår det tydeligt, at forventede,
at når værket skulle udgives på Borgen første gang, så skulle det udgives som
fotokopi. Og det sagde han, fordi han kunne ikke forstå, det skulle være så dyrt. Det
skal jo bare være en fotokopi. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, af økonomiske årsager, som sagt. 

Søren Ingemann Larsen: 

Næ, han sagde, det skulle være en fotokopi. Han forventede, det skulle være en
fotokopi. 

Jacob Kølle Christensen: 

Når man lavede et fotografisk genoptryk på Borgen i første omgang, så var det
simpelthen af økonomiske årsager og ikke noget som helst andet. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det ved vi da ikke. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det fremgår af bestyrelsesprotokollen. Og han sagde endda, at dette med
moderniseringen af retskrivningen, det kunne vente til et senere tidspunkt. 

Søren Ingemann Larsen: 

Hvor står det dokumenteret? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det kan jeg ikke huske i hovedet. 

Søren Ingemann Larsen: 

Nej, det er ikke dokumenteret. 

Jacob Kølle Christensen: 
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Jo, det er det faktisk. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det vil vi gerne se. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, prøv at gå ind og kig på … vi har offentliggjort nogle brevudvekslinger, eller
rettere nogle svarbreve fra rådet. Og der er et svarbrev, som blev offentliggjort i her
for en månedstid eller to til Jens Lindsby, hvor det faktisk er dokumenteret. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det kender jeg udmærket godt. Det har jeg kigget på. Der står intet om
retskrivningen. 

Jacob Kølle Christensen: 

Muligvis er det i et bilag, der ligger [utyd.]. Jeg skal gerne finde det frem. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det vil vi meget gerne se. Fordi, nu skal vi høre … Du fremstiller denne retssag, som
om der er nogen, der har kopieret, eller selv udgivet nogle udgaver, men det du
mangler at fortælle, det er hvorfor vi har gjort det, for jeg er en af dem. 

Jacob Kølle Christensen: 

Men det kan jeg godt fortælle. Det er fordi, I mener, det skal udgives på den måde,
som I har gjort det på. Og det er vi uenige i. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jamen, vi udgiver det på den måde, for det svarer til det, som Martinus har
godkendt. Og Martinus … 

Jacob Kølle Christensen: 

Det svarer til den førsteudgave, og så andenudgaven som Martinus har godkendt.
På nogle punkter: Ja, men det er jo også et tilfælde, at symbolerne i Det Evige
Verdensbillede I - III, de er rekoloreret. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jo, men kan vi ikke nøjes med at tale om Livets Bog i første omgang? 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det kan vi ikke. Fordi, hvis vi taler om piratudgivelser, så taler vi om hele værket,
der er blevet piratudgivet. Og der kan man også sige nogle ting omkring fx
‘Småbøgerne’, som ikke er blevet udgivet i det omfang, de skulle. Altså der er 25
Småbøger udgivet i piratudgaven, og der er 28. Og der er blevet byttet om, og der er
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nogle artikler, der er blevet taget ud. Så det er ikke korrekt, at det er blevet udgivet
sådan, som Martinus ønskede det. Ligeledes kan man også sige, at det her
smudsomslag, som Martinus ønskede, med for- og bagsidesymbolet, det er heller
ikke blevet udgivet i piratudgaven. Det er faktiske et ønske fra Martinus’ side. Så det
er heller ikke rigtigt. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men nu prøver du at dreje diskussionen hen på … 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, jeg sig bare også, hvad der er tilfældet. Men lad os bare tage … lad, lad mig
høre, hvad du siger. 

Søren Ingemann Larsen: 

He, det var dejligt. Jeg siger, du kører det hen på, hvad de her udgivelser, som vi har
gjort, eventuelt kunne være gjort bedre. Men det, der er det vigtige her, det er, at
fortælle, hvorfor vi har gjort det. 

Jacob Kølle Christensen: 

Fortæl - hvorfor I har gjort det. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jamen, du har jo slet ikke fortalt om det ... når du fremstiller retssagen, så har du jo
slet ikke fortalt, hvorfor vi har gjort det. 

Altså, hvis I selv havde gjort det, havde vi jo ikke behøvet at gøre det. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det forstår jeg ikke rigtigt …. 

Søren Ingemann Larsen: 

Hvis I selv havde udgivet det uændrede værk - uden senere rettelser, så havde vi jo
ikke behøvet at gøre det. Altså, I har jo udgivet værket med senere rettelser og
ændringer. 

[En tilhører:] 

Af andre end Martinus, mener du ..,? 

Søren Ingemann Larsen: 

Han døde jo i 1981 og sagde, at der ikke skulle ændres og rettes senere … 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, lad os dykke lidt ned i det. Fordi …. Det er korrekt, at Martinus Institut har
foretaget nogle forskellige rettelser i de udgaver, som er udkommet på det seneste,
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som ikke hidrører fra hverken manuskript eller fra - hvad hedder det - førsteudgaven
eller fra nogle af de senere udgaver, som Martinus udgav. Og det er primært, netop
de her, simple trykfejl. 

Det kan godt være, at vi skal prøve at …. Vi har en oversigt over det inde på
instituttets hjemmeside. 

Hvis vi tager de store bøger, dvs. det er jo Livets Bog, og det er Bisættelse, og det er
Logik, og det er Det Evige Verdensbillede I-III. Hvis man kigger på de værker, som
udgør en væsentlig del af …. siderne i Martinus’ værk, så er det sådan, at jeg
mener, at der er 1709 rettelser i alt. 

Ja, det er der omkring. 

[spredt snak, man prøver forgæves at få noget op på en skærm] 

Pernilla Rosell Steuer: 

Får jag bara, puta in eftersom det är många svenskar här, dom har ju båda det
samma perspektiv men också ett annat perspektiv, dom flesta läser ju helst på
svenska även om många läser på danska, med tanka på, apropros du sa ju detta
om när kommer Martinus ut i världen, ock Martinus var ju i Sverige och det är
verkligen känd i Sverige, men alltså det, när vi läser det, när vi översätter, så ändrar
vi självklart stavning, vi ändrar komma, vi tar bort massor med komma, jag bara
säger därför det skall inte ändras, men det är skillnad på danska och svenska
kommateringsreglar, jag läser mycket tyska, … vi tar bort massor med komma, men
jag uppfattar ändå att jag kan ta till mig Martinus' verk. 

Søren Ingemann Larsen: 

Altså, du taler om oversættelser til svensk? 

Pernilla Rosell Steuer: 

Men jag uppfattar att jag kan ta till mig och studera på djupet i hela mitt liv Martinus'
verk i disse fantastiska svenska översättningar som har gått in i mitt hjärta. Men jag
skall bara sätta i perspektiv, att på engelska gör man om massor med ord, därför
man kan inte översätta dom i långa … därför blir det väldigt många ändringar. 

Søren Jensen: 

Ja, men det förstår jag ju i alla fall 100% det du säger, men jag vill bara få säga, det
dom gjorde var ju bara att det skulle finnas en original, och efteråt lägger ju Martinus
Institut upp det, och då undrar jag, när institutet gör det efteråt, varför vill dom då
rättsförfölja dom, som tar det initiativ, som faktisk viser vägen, ah, detta skall ju
finnas? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, men lad os lige tage fat i det med rettelserne først. Vi vender tilbage til det dér. 

Jeg mener det er sytten hundrede ….. [man arbejder forgæves på at få et dokument
frem på skærmen] 
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Det kommer til at tage for lang tid det her, men øh. Jeg må gøre det lidt i hovedet.
Og det er muligt, at jeg lige siger nogle tal forkert. 

Hans Oldhage: 

Kan du direkt översätta för det är inte alla som kan läsa svenska som är så bra på
danska. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det var for at se, der er et skema hvor man kan se, der er et skema over hvilke
rettelser der er foretaget i den seneste genudgivelse af Martinus' værk. Og jeg
mener der er tale om de her omkring 1709 rettelser samlet set i de bøger, jeg
nævnte før, altså dvs. Livets Bog og Det Evige Verdensbillede (...) men der ligger en
masse notater på instituttets hjemmeside, så de ting jeg siger her, dem kan man
også finde inde på instituttets hjemmeside. Det kan godt være, at der lige er nogle
små detaljer i forhold til tallene, jeg oplyser nu, som er anderledes, men der er
omkring 1700 rettelser, vi taler om, og jeg mener, at det er omkring 1100 af dem,
som er tilbagerettelser til manuskriptet. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men der står, at der ikke må rettes efter Martinus’ død. 

Jacob Kølle Christensen: 

Der står, at vi må føre tilbage til originalmanuskriptet. 

Søren Ingemann Larsen: 

Ja, mens Martinus levede. 

Jacob Kølle Christensen: 

Der står, at vi må føre tilbage til originalmanuskriptet. 

Søren Ingemann Larsen: 

Ja, - mens Martinus levede. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jo: 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej nej. 

Søren Ingemann Larsen: 
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Jo. Nu skal du høre. Og der er også en anden ting, jeg lige er nødt til at sige. Det
fremgår ... Der står ikke noget om det er … 

Jacob Kølle Christensen: 

[prøver at få noget frem på skærmen] 

Hans Oldhage: 

Får jag fråga bara jag tänkte att, nu är ju Jacob, det heter du va? Nu är Jacob här för
att informera inte bara om rätsaken, men vi är ju ukunniga, många här är ukunniga. 

Søren Ingemann Larsen: 

Så har jeg ikke forstået det. 

Hans Oldhage: 

Men det kan inte bli en rättsak också här .. jag tycker det blir lite konstigt om man
börjar bråka här också. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men det er det, der er oplægget. 

Søren Ingemann Larsen: 

Så skal vi have et nyt oplæg. 

Pernilla Rosell Steuer: 

Jag vill gärna puta in här, eftersom vi har gäster här, vi är glada för alla gäster, som
har kommit, (otydligt…) det är trevligt, men det kan finns folk som inte als är insatta
och detta är en chans att få träffa Jacob, så jag vill se till att alla kan få ställa frågor,
även ni som inte ... 

Jacob Kølle Christensen: 

Vi har lavet for nyligt et notat her, det hedder “Baggrunden for udgivelsen af
Martinus’ værk”. Det er den juridiske baggrund, vi ser på her. Og der kan man bl.a.
se det her citat fra bestyrelsesmøde 708, altså “Originalmanuskripterne er de
autentiske tekster. Eventuelle fejl i bøgerne i forhold til disse originaler må rettes”.
Og under alle omstændigheder, der ligger nogle forskellige bestyrelsesbeslutninger.
Der ligger jo også de her båndafskrifter fra bestyrelsesmøderne i perioden -74 til 81,
som så er blevet distribueret ulovligt rundt i landskabet. Og deri kan man også læse
nogle forskellige udtalelser omkring udgivelsen af værket. Nogle af dem finder man
også i den bog, som hedder “Samarbejdsstrukturen”. Der er de ikke alle sammen
med, men der er nogle med der. 

Vi har samlet som et bilag til det her … samtlige udtalelser fra - hvad hedder det - fra
bestyrelsesprotokollen og samtlige udtalelser fra båndafskrifterne. Så der kan man
se det i sin helhed. Desuden så har vi også taget uddrag fra ophavsretten, som
Martinus ‘Gavebrev’ refererer til. Det er sådan, at Martinus overdrog ophavsretten til
Martinus Institut ved sit testamente og efterfølgende … [utyd.] … skriver, hvordan vi
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skal behandle værket i hans Gavebrev. Og her henviser han til Ophavsretsloven. 

Søren Jensen: 

Nej - han henviser til vedtægterne …. 

Jacob Kølle Christensen: 

NEJ - det er testamentet. 

Nej, det er rigtigt, der faktisk en pointe der, som er ret god. Gavebrevet henviser til
Ophavsretsloven. Testamentet henviser til, at vi skal følge de optegnelser, som
Martinus har gjort i forhold til instituttets drift. Og det tolker vi så må være inklusive
måden, værket udgives på. Så vi medtager den tolkning. Og det vil sige, at vi
selvfølgelig også skal se på, hvad er det for nogle udtalelser, han kommer med i
bestyrelsesprotokollen, hvad står der i vedtægterne, osv. ikke? 

Hans Oldhage: 

"vedtægter" betyder "stadgar". 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja-ja. 

Så vi ser på alle de her forskellige … hele dette efterladte materiale ser vi på. Og det
er vi selvfølgelig nødt til at prioritere, fordi det er ikke altid, at tingene - hvad skal
man sige - står lige så klart ét sted, som det gør et andet sted. Nogle gange kan så
man også læse det, som om det er modsat rettet. Så derfor er vi selvfølgelig nødt til
at på for de første: de seneste bestemmelser, de må nødvendigvis gælde i højere
grad end de tidligere bestemmelser, hvis der er forskel, ikke? 

Skriftlige … det er er skriftligt dokumenteret i officielle dokumenter, det må også
tælle, det må også veje tungere end mundtlige udtalelser, hvis der er forskel, ikke? 

Så for at kunne, hvad skal man sige, navigere i det her materiale, som er efterladt,
så er vi selvfølgelig nødt til at prioritere det. Der siger vi så, at først og fremmest må
vi se på, hvad loven siger. 

Søren Jensen: 

Må jeg så stille et lille spørgsmål, fordi loven - og du siger ‘det sidste’ - altså i
instituttets vedtægter, de udgives i 1982. Så det er det sidste, som ER godkendt af
Martinus, og der står i denne lille lovtekst, “dette må ikke ændres”, og det er så en
reference, det er noget, Martinus har sagt klart og tydeligt, det har man jo ændret … 

Jacob Kølle Christensen: 

Det der helt konkret står, det er, at der er visse vedtægter, der ikke må ændres, og
det er fx formålet. Der står i §11, at der kan foretages ændringer i forskellige
vedtægter udover i formålene …. og der er … 

Søren Ingemann Larsen: 
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Skal vi ikke gøre det her færdigt først …. der er et vigtigt citat, som I endda har
redigeret i, hvor der står, at Aage Hvolby havde samlet en række ting, som han
gerne ville have Martinus til at se på, om han kunne godkende rettelserne til. Og så
har han åbenbart forsøgt at få Martinus i tale med hensyn til de rettelser. Og så står
der: hvis disse rettelser ikke bliver gennemført - og hvis Martinus ikke når at se på
dem, så må der ingensinde foretages rettelser i Martinus’ værk. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, og der bliver sagt mange forskellige ting. Og det er netop derfor, jeg siger, at vi er
nødt til at prioritere i det efterladte materiale, for der er citater som dét der, og 

Søren Ingemann Larsen: 

… det kan jo ligeså godt betyde, at det er i Martinus’ levetid 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det kan det ikke. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jo. 

Jacob Kølle Christensen: 

Hvordan får du det ud af det? 

Søren Ingemann Larsen: 

Hvem skal afgøre … hvad er det, der står? 

Jacob Kølle Christensen: 

… eventuelle fejl i bøgerne i forhold til disse originaler …. 

Søren Ingemann Larsen: 

Hvem skal afgøre, om det er fejl? 

Jacob Kølle Christensen: 

Jamen, det skal selvfølgelig den sproggruppe, som sidder og arbejder med det. 

Søren Ingemann Larsen: 

Nej, det skal Martinus. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det skal han ikke. For han er der ikke. 

Sådan var det også på Martinus’ tid. Der var korrekturlæsere. 
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Søren Ingemann Larsen: 

Ja, men alt blev forelagt Martinus. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det gjorde det. Og det kan vi ikke længere. 

Søren Ingemann Larsen: 

Og derfor skal der ikke foretages ændringer. 

Og så vil jeg også gerne fortælle, at med hensyn til denne her retssag - den er langt
fra færdig, fordi det er ikke afgjort, om det, I har gjort, er lovligt. Vi mener, det er
ulovligt. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er afgjort. Men jeg synes … 

Søren Ingemann Larsen: 

Må jeg lige have lov til at tale færdigt? 

Den bliver anket til Landsretten og Højesteret, indtil vi får det afgjort. 

Jacob Kølle Christensen: 

I søger om at få lov til at anke, og hvis I får lov til det, så prøver vi spørgsmålet igen.
Indtil videre har vi Byrettens dom, som klart siger, at det, I har foretaget jer, det er
ulovligt … 

Søren Ingemann Larsen: 

Men sagen er ikke færdig. 

Jacob Kølle Christensen: 

Den er færdig i Byretten. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men den er ikke færdig i retssystemet. 

Jacob Kølle Christensen: 

Den er færdig i Byretten. Og I har en dom. Og så må I prøve at anke den. Og så må
vi se, hvad der sker. 

Pernilla Rosell Steuer: 

Och att "anka" betyder på svenska at överklaga. 

Jacob Kølle Christensen: 
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Så -- dér ligger den. 

Rolf Elving: 

Hvad hedder det. Martinus siger jo også, at selvom der er nogle småfejl, så skal de
blive stående, han har ikke ønsket, at der rettes småfejl. Og det synes jeg, kan være
interessant at tænke over. Og forsøge at forstå, hvorfor Martinus ikke ville give slip
på sin absolutte kontrol over alt det, han har skrevet. Han gav ikke afkald på, at han
skal have det sidste ord i hvert spørgsmål. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det er ikke rigtigt. Det er rigtigt, at han kommer med de udtalelser undervejs. 

Rolf Elving: 

Og jeg vil blot sluta det resonnemang: Jeg har ikke fundet en eneste udtalelse fra
Martinus’ side, och jag skulle i så fall vara glad för att få det, där han säger, at der
skal ske nogle rettelser, uden hans godkendelse. Og så funderer jeg over det, og
dette spørgsmål synes jeg slet ikke er diskuteret i relation til det spændingsforhold,
der er i en konfliktsituation. Min opfattelse af, hvorfor Martinus er så bestemt på det
punkt, det skyldes i mine øjne, at nu har en indviet med førstehåndskendskab
skrevet det, som Jesus talte om på sin tid i lignelser - og som blev genfortalt af
vidner. Nu har den indviede skrevet selv. Og det er den sikkerhed, at der aldrig
nogensinde af nogen grund skal opstå tvivl om, at nogen anden, som ikke er indviet,
har rørt ved bøgerne. Det anser jeg for det mest afgørende og tungtvejende grund
til, at Martinus gentog udtalelsen om, - ja, han sagde med voldsom stor kraft til mig -
“der skal ikke laves om på så meget som et komma”. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, den har vi hørt mange gange. Og jeg har ikke set det dokumenteret rent skriftligt.

Rolf Elving: 

Det er jo dokumenteret, når jeg siger det. Men du behøver jo ikke tro på mig.
Naturligvis ikke, eftersom det ikke passer med det, DU siger. Men JEG ved det. Men
du behøver ikke tro på det. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, men jeg har også nogle andre udtalelser. Dem har vi også offentliggjort, som
går i en anden retning. 

Rolf Elving: 

Jeg har jo talt med Martinus. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, men der er der sørme også andre, der har. Og vi har fx offentliggjort et citat fra
Erik Weirauch vedrørende denne her historie omkring ‘j’ eller ‘i’ i titlen Det Tredie
Testamente, og der fremgår det meget klart, at Martinus havde den samtale med
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Erik, på et tidspunkt, hvor Erik han sagde, at det så bedre ud, hvis man trykte det
med ‘i’. Og det gav Martinus så ret i. Men det var også helt klart for Erik, at det var
ikke det, det handlede om. 

Rolf Elving: 

Men, eh det er klart, at Martinus har talt med mange mennesker ... 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja! - Præcis! 

Rolf Elving: 

Det forstår jeg jo også….. MEN … jeg sad jo i rådet dengang. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det gør Willy også. 

Rolf Elving: 

Og jeg talte med Martinus. 

Jacob Kølle Christensen: 

Og han [Willy] siger nogle andre ting, end du gør. Så, altså, der er mange forskellige
udtalelser og mange forskellige meninger om, hvad Martinus har sagt. Og vi prøver
selvfølgelig at lytte til dem. Vi vil meget gerne LYTTE til dem. Og jeg har stor respekt
i øvrigt til det, du siger, for jeg tror faktisk dybest set, at vi er enige om, at der ikke
skal ændres. 

Rolf Elving: 

Ja, det tror jeg også. 

Jacob Kølle Christensen: 

Vi er nemlig enige om, at der ikke skal ændres i ordlyden. 

Rolf Elving: 

Ja, overhovedet ikke. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det skal der ikke. 

Rolf Elving: 

Det skal fastfryses. 

Jacob Kølle Christensen: 
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Ja, og det er frosset. På nær 19 rettelser. 

Søren Ingemann Larsen: 

Nej, I har da ændret i ordenes stavemåde. 

Jacob Kølle Christensen: 

Vi har ikke ændret i ordlyden. 

Søren Ingemann Larsen: 

I har ændret i ordenes stavemåde. 

Pernilla Rosell Steuer: Stavning 

Jacob Kølle Christensen: 

Men ikke i ordlyden. Ordlyden er den samme. 

Søren Ingemann Larsen: 

Nej, det er den da ikke… Prøv at høre: Hvis I har ændret i ordenes stavemåde, er
det ikke længere uændret. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ordene er de samme. 

Pernilla Rosell Steuer: Udtalen er den samme. Og når udtalen er den samme, så
gør det ingen forskel, om ordenes stavemåde er ændret. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men det, der er tale om, er, at det her er der altså en videnskab om. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det er der, og den kender vi. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men så forstår jeg ikke, at I modsætter jer, at vi får lavet et syn og skøn…. 

Jacob Kølle Christensen: 

… det har vi forklaret. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men så må du gøre det. 

Jacob Kølle Christensen: 
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Jeg vil gerne forklare det igen. 

Søren Ingemann Larsen: 

Ja tak. Meget gerne. 

Jacob Kølle Christensen: 

I forhold til retssagen, og det var her spørgsmålet kom op med hensyn til syn og
skøn, så var det ophavsretlige spørgsmål behandlet. 

I havde ikke bedt om syn og skøn i forhold til de ophavsretlige spørgsmål. Den kom
først efterfølgende. Det spørgsmål var behandlet. Så naturligvis skal vi ikke bruge tid
på at undersøge med syn og skøn, om det, I siger, som blev afvist af byretten, er
rigtigt. Det kan vi gøre, hvis vi kommer i Landsretten. Det ved jeg ikke. Det må vi se
på til den tid. Men det var et rent ophavsretligt spørgsmål, som blev afvist af
domstolen, og som vi heller ikke er interesseret i at gå ind i. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men jeg kan godt forudskikke, at den videnskab, som er på området, anser … 

Pernilla Rosell Steuer: [kommer med en bemærkning til de tilstedeværende, som
afbryder Søren Ingemann Larsen] 

Jeg måste bara säga: jeg har enormt svært ved som svensker at forstå, hvorfor det
spiller en rolle, om man staver Det Tredi(j)e Testamente med ‘j’ eller ‘i’. Det ændrer
ingenting. 

Søren Ingemann Larsen: 

Prøv at høre, Pernilla, det er ikke din mening …. 

Pernilla Rosell Steuer: 

[afbryder] 

Jacob Kølle Christensen: 

Martinus ændrede selv i retstavningen, det gjorde han fx … 

Søren Ingemann Larsen: 

Må jeg have lov at gøre det færdigt? - Med det rent videnskabelige aspekt. 

Pernilla Rosell Steuer: 

Jeg er doktor i sprogvidenskab. Selv. Jeg arbejder med sprogvidenskab. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jeg prøver at fortælle … Det hedder ‘editionsfilologi’. 

Jacob Kølle Christensen: 
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Ja, det kender vi godt. 

Søren Ingemann Larsen: 

Og der er det helt klart, at hvis man overfører en ældre tekst til en nyere retskrivning,
så repræsenterer det en ændring. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja. Hvilken ændring? - Det ændrer retskrivningen, det ændrer ikke indholdet. 

Søren Ingemann Larsen: 

Prøv at høre …. må jeg godt tale færdigt? … 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det må du gerne. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det ændrer. Inden for editionsfilologien kalder man det, at man ‘afhistoriserer’
teksten. Det vil sige, at der sker et informationstab. Og et informationstab, det er da
en indholdsændring. 

Jacob Kølle Christensen: 

NEJ. Informationstabet går på, hvordan blev retskrivningen brugt i den gamle
udgave. Og det har ikke noget at gøre med indholdet. Det er derfor jeg siger:
Ordlyden er jo nøjagtigt den samme. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det med ordlyden er jo et dårligt argument. 

Jacob Kølle Christensen: 

NEJ. - Det er da et godt argument. 

Søren Ingemann Larsen: 

Må jeg godt tale færdigt? - Så lader jeg dig tale færdig. 

Fordi, det argument holder jo ikke, fordi, kan du høre, om det er kursiv eller ikke
kursiv? - Når du får læst teksten op? 

Jacob Kølle Christensen: 

Det kan jeg ikke. Og vi ændrer heller ikke kursiv. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men så falder dit argument jo til jorden. 
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Jacob Kølle Christensen: 

Det er ikke det samme. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jo, fordi. Med det argument, så gør det ikke noget, om man ændrer til kursiv. Til eller
fra kursiv. Fordi man kan ikke høre det. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det er ikke det, jeg siger. Det er det, du siger. Og det er ikke det samme som at
ændre i retstavningen. Kursiven laver jo en betoning af teksten. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men det kan du jo ikke høre, når du læser den op. 

Jacob Kølle Christensen: 

Du kan da høre, når du læser højt, at der er kursiv, hvis du betoner det, der er
kursiveret. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men det er jo hele afsnit, der er kursiveret. I Livets Bog. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det kan du da ikke høre. 

Jacob Kølle Christensen: 

Næ, men det er jo ligemeget. For vi ændrer ikke kursiven. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men du bruger det som et kriterium, om man kan høre det eller ej. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er DIG, der bruger det. 

Pernilla Rosell Steuer: [utydl.] 

... Man kan ge ut till exempel den svenska författaren Strindberg, i den historiske
utgåva. Exakt så som den såg ut, för den som är historisk intresserad, men ger man
ut den för någon som skall läsa Strindberg i skolan idag eller spela Strindberg på
teatren, då ger man ut en .. då får man vara så nogran som möjligt... 
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Rolf Elving: 

Det man glömmar här, tycker jag hela tiden, det är det unika med, att en invigd har
skrivit böcker. Som har förstahands kundskap om det ämne som han skriver om. Det
är det som skall bevaras. Jag brukar säga, att Martinus önskade en helförsäkring
omkring sitt verk, alltså i bevarandet av verket, så det alldrig någonsin skall uppstå
rimliga tvekan om, att någon annan hade blandet sig i texterna, han ville ha den
garanti. Den kan han bara få om man "fryser", nu är det slut va? Nu kan han inte
godkänna nogat mere. Sen kan vi ju, sen förstår vi ju säkert alla, att språket
utvecklas utgåvor på läsligt språk för varje tid men när martinus har sagt, att det inte
skall ändras så mycket som ett komma, eller att verket skall bevaras så oändrad
som det föreligger. då är det detta, det som skall bevaras då, det är denna säkerhet,
att detta verk är skriven av en invigd. 

Men så forstår vi sikkert alle, at sproget udvikler sig, tiderne ændrer sig, seklerne
går, det ene årtusinde efter det andet. Så må der findes udgaver, på læseligt sprog
for hver tid. Men når Martinus har sagt, at der ikke skal ændres så meget som et
komma eller når han sagde, at værket skulle bevares uændret, som det foreligger,
så er det denne sikkerhed, at dette er et værk skrevet af en indviet. 

Lars Lundell: 

Når man køber værket skal man kunne vide, at dette har Martinus godkendt. 

[En tilhører bemærker, at det kan være svært at følge med i dialogen, når der er
mange, der taler. Det er ligesom. Hvis vi gjorde sådan, at én fik lov at tale ud, og så
man rækker hånden op, og så taler man, når der er talt ud.] 

Pernilla Rosell Steuer: 

Jag skall gärna vara ordstyrer. Jag skall försöka hålla koll. Har du en fråga här? 

(ukendt): 

Nej inte en fråga, jag tänker bara sammanfatta. Det vi diskuterar nu är alltså om det
finns någon risk för att avhistorisera eviga analys. (..) Det känns som vi pratar på
olika niveauer. 

Jacob Kølle Christensen: 

Men i en sprogvidenskabelig optik, så er det klart, at et værk, som er
retskrivningsmoderniseret, kan ikke bruges til sprogvidenskabelige analyser på
samme måde. Det er korrekt. Hvis man gerne vil ind og se på, hvad var det for en
retstavning, hvad var det for et udtryk, det kan man naturligvis ikke bruge en
retskrivningsmoderniseret udgave til. Men der er jo heller ikke det, der er formålet
med Martinus’ værk. Værket skal jo ikke bruges til sprogvidenskab…. Det kan da
godt være, at der er nogen, der gerne vil bruge det en dag. Og så må vi jo se på det.
Men indtil videre, så er det jo åndsvidenskab, det skal bruges til. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men du beskriver fuldstændigt …. 
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Pernilla Rosell Steuer: 

Nu havde vi en talerrække. Først var det Hans Oldhage sen Sören. 

Hans Oldhage: 

Jag skall inte gå in i en diskussion. Men jag tänkte, det skulle vara roligt att höra det
här brevet läsas upp, den ide va. Och när det gäller det här att bevara martinus verk,
så finns det där bevarat. Så finns originalmanuskriptet kvar, va, så det är inte
försvunnit. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er korrekt. 

[En tilhører siger: det hjælper ikke, hvis det ikke er tilgængeligt] 

Jacob Kølle Christensen: 

Lad os lige prøve at få den afklaret. Det er nemlig rigtigt. Vi bevarer værket, som det
foreligger fra Martinus’ hånd. Og det gør vi både i forhold til originalmanuskriptet,
førsteudgaven og andenudgaven og tredjeudgaven, hvor mange udgaver, der nu er
udgivet på Martinus’ tid. Dem bevarer vi fysisk i brandboksen på instituttet. Til evig
tid. Eller hvor længe, vi nu ….Og, så bevarer vi også de samme ting elektronisk. Alt
er skannet ind elektronisk. Desuden så offentliggør vi så på instituttets hjemmeside
originalmanuskripterne til Livets Bog og førsteudgaverne af Livets Bog i elektronisk
form. Så de er i hvert fald tilgængelige. De kan ikke downloades, men læses [utydl.]
på skærmen. 

[En tilhører: de findes tilgængelige, for den som går ind] 

Jacob Kølle Christensen: 

Yderligere er det sådan, at man kan låne de danske førsteudgaver på dansk
biblioteker. De er stadig tilgængelige på bibliotekerne, og man kan også rekvirere
dem antikvarisk. Vi har stadig antikvariske udgaver på instituttet. Hvis man gerne vil
det. Endeligt - og det har vi meldt ud siden 2006, tror jeg, - i hvert fald er der nogle
artikler i 2007 i ‘Den Ny Verdensimpuls’, hvor vi skriver, at såfremt der er
efterspørgsel på historiske udgaver, fx førsteudgaven, så vil vi gerne genoptrykke
dem. Vi har bare aldrig set den efterspørgsel. 

Rolf Elving: 

Var de tilgængelige før andre gjorde dem tilgængelige? 

Jacob Kølle Christensen: 

Undskyld? 

Rolf Elving: 

Har dom varit tillgängliga innan dom andra gjorde dom tillgängliga? Dom var väl inte,
dom andra…? 
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Jacob Kølle Christensen: 

Antikvarisk, ja. Og på biblioteker. 

Rolf Elving: 

Men det är ju inte tillgängligt. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er da tilgængeligt. 

Rolf Elving: 

Nej, instituttet skal …. 

Pernilla Rosell Steuer: 

Vi holder os til talerrækken, så er det Søren: 

Jacob Kølle Christensen: 

Og under alle omstændigheder, som jeg sagde, i 2007, det er i hvert fald inden
piratkopierne kommer på markedet, da sagde vi - helt offentligt - vi vil gerne
genoptrykke, fx førsteudgaven, hvis der er efterspørgsel. Men den efterspørgsel har
vi aldrig set. Der har ikke været de henvendelser, som kan ….. legalisere … at vi
laver det her, sådan rent økonomisk. 

[nogle ønsker præcisering …] 

Ja, at der er nogen, der har ringet til instituttet og sagt, jeg vil gerne have Livet Bog 1
til 7 i førsteudgaven. Så kan de få dem antikvarisk, men ikke engang den slags
henvendelser har vi fået. 

Rolf Elving: 

Är det inte så att folk har inte ens vetat om att dom er moderniseret. Man har inte
vetat om det. Man har trott det är så. Dom kan ju inte efterfråga något som dom tror
dom redan har. 

Jacob Kølle Christensen: 

Der er rettelseslister, fx, de er i hvert fald tilgængelige. Der kan man se, hvad der er
rettet - helt ned i detaljerne.. 

Pernilla Rosell Steuer: 

Vi havde faktisk en talerliste. Och det var Sören. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, jeg kan ikke huske, hvornår de blev tilgængelige, men dengang var de ikke
tilgængelige, det er rigtigt. 
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Søren Jensen: 

Når man ser, fx, symbolen där, den indigo färgen där, den är ju på några utgåvor är
den ju ljusgrå, och den här stora frågan, (…) det kom ju massor frågor, och det kom
en färgspecialist som jobbar med det och gjorde uppmärksam på det, kan vi få
Martinus' orginalfärg. Men det jag skulle tänka - och det är därför du sa det var
originalerna - det är en fråga som också institutet efteråt har kommit in på att ändra.
På samma vis som att man lägger ut originalverket efter att andra har gjort det, så
tänker jag att dom här människor, som har upplevt den här nästan som en mission.
Nej, det här verket vi måste stå för det, för vi är utbildade i den uppgift. (…) Och så
tänker jag, skulle det inte vara möjligt att säga, ja, nu har vi varit genom detta, vi har
lärt av detta, nu är vi väldigt nogran med att nu skall originalen vara vår referens i
framtiden, och lissom, man har lärt någonting, institutat har börjat göra det, man har
lagt ut alla föredrag, dom blev ju inte lagt ut innan vi la dom ut, och jag stod, jag
jobbade på Martinus Institut i trädgården den dagen, när Christer Malmström kom
med alla banden från Rolf, som hade fått dom personligan från Martinus, lämnar
dom på institutet, då var jag med, dom blir lagt ner i källaren, och efter ett tag så
frågar Christer: ”Vad händer med dom här banden, blir dom offentliggjort?” Men det
händer ingen ting! Men han hade ju kopior, och så la vi upp dom på hemsidan.
Faktisk, alla dessa saker, ock att göra informationsmaterial, det var någonting vi
gjorde, och som man efteråt [gjorde på mi], det är som om den här processen ändå
har varit nödvändig. Nu är det lissom ett samtal, nu förstår man vigtigheden af, at
Martinus' original får man inte ändra i (…) tänk om man gör så många ändringar på
10 år, flyttar ingressen om, ändrar paginering och allt möjligt, hur skulle det bli när
folk som inte längre har någon referens till Martinus, eller känner till, vad händer om
50 år, det är en viktig fråga. Men då undrar jag, då gör man en rättsproces, och dom
skall börja med att betala 10 kr mio i böte, och då tänker jag på det här Martinuscitat:
”Vi skall ju vara ett exempel på det nya, och det kan vi ju inte vara, om vi använder
dom gamla metoderna”. Skulle det inte finns en möjlighet nu, att visa exempel på det
nya? 

Jacob Kølle Christensen: 

Der er mange ting der. 

Søren Jensen: 

Så kanske kan vi förena, så saken kan jobba ihop. 

Jacob Kølle Christensen: 

Hvis du stopper der. Der er mange spørgsmål der. Der var faktisk et spørgsmål fra
før, jeg ikke fik svaret færdigt på, og det var i forhold til, om man var klar over, at der
var ændringer i værket, allerede inden piratkopierne kom på markedet. Ja, hvis man
kigger i Den Ny Verdensimpuls, så var debatten i hvert fald der. - Det var i hvert fald
offentligt kendt. I forhold til - nu skal jeg lige se, om jeg kan huske alt det, du sagde -
i forhold til, om vi har lært noget på instituttet. Naturligvis har vi det. Naturligvis. Vi
lærer jo allesammen noget hele tiden. 

Og hvis vi tager fat i det her med symbolerne, jeg tror det var i 2009, at vi afsluttede
en proces inde på det Kongelige Bibliotek med at restaurere symbolerne. Det var
sådan, at der var nogle af dem, der havde hængt rundt omkring, og så var de blevet
lidt falmet. Så da blev farverne restaureret. Og i dag bliver de opbevaret i
brandboksen i deres originale udgave. Så der har vi gjort meget. Det var en stor og
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bekostelig affære at få restaureret de her symboler. Så der har vi gjort meget for at
bevare dem, som Martinus malede dem i sin tid. Og hvad sagde du så? …. 

Søren Jensen: 

Så var det banden, som blev offentliggjort efter att någon annan gör det det. Och
originalen blir lagt upp på nätet efter at nogen anden gör det. Men så vänder jag på
det, och då tänker jag, att det är väl jättebra? 

Jacob Kølle Christensen: 

Jeg er fuldstændig enig. 

Søren Jensen: 

Hvorfor forfølger I dem så? 

Jacob Kølle Christensen: 

FORDI DE BRYDER LOVEN. Og fordi de ikke har fået lov til det. 

Søren Jensen: 

Kunne I så ikke bede om 1 kr. i erstatning? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det kunne man gøre. Men sagen er jo den, at hele denne her proces, den har
været meget bekostelig for instituttet. Vi har mistet indtægter på bøgerne på grund af
de piratkopier, der er blevet solgt, vi har brugt ret anseelige summer på at føre
denne her retssag. Så det er klart, der er sket tab på instituttet på basis af denne her
sag. Og det bliver vi nødt til at kræve erstatning for, fordi vi skal værne om instituttets
økonomi. Instituttets økonomi er jo det, der sikrer, at vi kan udføre vores formål. 

Søren Jensen: 

Men du sa ju precis, att vi har lärt alle dessa saker av dom här människor, så det har
varit nödvändigt för institutet. Då kan man väl inte rättsförfölja dom här människor
även om dom gjorde det utan att få lov? 

Jacob Kølle Christensen: 

Vi er jo nødt til at skille tingene ad, ikke? - Altså én ting er, at vi har lært …. det
kunne vi også have gjort, hvis vi havde været i en dialog. Men at lave piratkopier af
Martinus’ værk, at offentliggøre dem og sælge dem uden overhovedet at spørge os
om lov inden, det er ulovligt. Det skal man ikke gøre. Og det skaber nogle
problematikker i forhold til, om vi kan kontrollere værket efterfølgende. Altså jeg var
inde på det med Amazon, fx. Kan vi være sikre på, at Amazon vil udgive instituttets
bøger, hvis der er nogen, der laver forfalskede udgaver? - Hvis ikke vi har
retsforfulgt de krænkelser, der er, så har vi ikke samme rygdækning fra en domstol i
forhold til at få stoppet forfalskningerne fx. Og et af de værker, der er blevet udgivet
af de sagsøgte, det er jo netop en forfalskning. Det er jo det her Thorell-manuskript,
som er en renskrivning, Per Thorell havde foretaget af et Martinus-manuskript, hvor
han havde lavet om i sproget, han havde lavet om i alle mulige forskellige ting.
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Martinus ønskede ikke det her værk udgivet. Alligevel udgiver Kurt Christiansen det
på et tidspunkt. Og det er ikke bare en krænkelse af instituttets ophavsret, fordi det
er Martinus’ værk, det er også en krænkelse af droit morale, altså fordi vi har at gøre
med en forfalskning af Martinus’ værk. Så vi er nødt til at gøre noget VED de her
ting. Uanset om vi har lært noget. Og uanset at vi kan være gode venner ved siden
af, eller hvad vi kan. Så er vi nødt til at gøre noget ved det her for at sikre, at
instituttets ophavsret, den står stærkt nok til, at vi kan forhindre andre krænkelser. Til
at vi kan udgive på internationale bogportaler. Og til at vi kan være sikre på, at der
bliver oversat fra de rigtige værker. Det er det, det handler om. Og de økonomiske
spørgsmål handler selvfølgelig om, at det her har været dyrt for instituttet, og
samtidig har vi mistet ret anselige indtægter på de kopier, der er blevet distribueret.
Altså det vil sige både fysiske bogkopier, men også elektroniske kopier. Det kan vi
helt konkret se på vores omsætning i løbet af de år, piratkopierne har været på
markedet. Så vi har mistet mange penge på det her. Og der er vi naturligvis nødt til
at værne om instituttets økonomi og sikre, at vi fortsat har en god økonomi, så vi
faktisk kan udføre vores formål. Det er BESTEMT ikke noget, vi er glade for. Men
det er desværre konsekvenserne af hele denne sørgelige historie. 

Pernilla Rosell Steuer: Vi har 15 minutter tilbage, og der er 4 personer, som har
bedt om ordet. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det var et ønske om, at vi kiggede på gavebrevet. Det er her. Det kan være, at vi
lige skal gøre det. 

Pernilla Rosell Steuer: 

Det tager vi først, og så har vi Søren, Lisbeth, Emanuel og Rolf. Vi har kun 15
minutter denne gang. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nu må jeg lige lave en indledning til dette her, fordi nu har vi jo snakket meget om, at
der er forskellige udtalelser fra Martinus. Der er nogle, der siger, at vi må rette
tilbage til originalmanuskriptet, der er nogle, der siger, at vi ikke må rette et komma,
der er alle mulige forskellige udtalelser. Og som jeg også nævnte, så har vi samlet
alle disse udtalelser i et bilag til et netop offentliggjort notat om baggrunden for
instituttets udgivelsespraksis. Men alle de her forskellige udtalelser og beslutninger,
der er truffet gennem årene, de afspejler selvfølgelig en proces, hvor Martinus og
det daværende råd har forsøgt at afgrænse, hvordan skal vi behandle det her værk.
I øvrigt: hvordan skal vi lave hele strukturen på instituttet, ikke? - Men altså, hvordan
skal vi behandle værket. Og det sidste officielle dokument, vi har fra Martinus’ hånd,
i forhold til, hvordan vi skal behandle værket, det er Gavebrevet. Og, det vil sige,
sådan som VI ser på det, så er det også det dokument, som jo oven i købet er
underskrevet, og som har været igennem en advokat, det er også det dokument,
som vi ser som det væsentligste i forhold til udgivelsen af Martinus’ værk. Fordi, der
står: 

“Overdragelsen omfatter alle fremtidige litterære arbejder, udkast til nye arbejder og
arbejder under forberedelse, alle excerpter, henvisninger, notater, korrespondance,
bilag, kort, tegninger og øvrigt materiale, samt retten til at færdiggøre ikke afsluttede
arbejder.” - 
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Det er IKKE bøgerne, vi taler om der, det er båndafskrifterne. Så det er ikke sådan,
så vi skal beskrive bog færdig [??], som Martinus ikke blev færdig med at skrive. Det
har at gøre med båndforedragene og manuskripterne til foredragene. 

“Overdragelsen omfatter retten til at udnytte mine arbejder, således som
ophavsretten normalt giver indehaveren rettigheder”. 

Og det, som den danske ophavsret siger, jeg tror, den svenske den siger
nogenlunde det samme, men nu er det den danske, der er relevant, det er, at man
må foretage ændringer, som er åbenbart forudsat. Og det er sådan noget som, hvis
der er lavet stavefejl, hvis der er lavet trykfejl. Man må sågar lave ---- rette sprogfejl.
Det gør vi ikke. Men man kan læse i et excerpt til denne her lovgivning, at man
faktisk også må rette sprogfejl. Alt det har vi dokumenteret i det notat, jeg talte om
før. Så det er det sidste, vi har fra Martinus’ hånd. Det er, hvad han siger som det
allersidste. 

Søren Jensen: 

Testamentet er jo også interessant at se på samtidig. 

Søren Ingemann Larsen: 

Nu må det også være min tur. Jeg har en tre-fire ting, men nu er det blevet en svær
debat … 

Jacob Kølle Christensen: 

Men må jeg sige en ting, før vi går altfor meget videre, skal vi ikke lade være med at
føre altfor meget retssag ind her. Det kan vi tage i retssagen. Så prøv at tage de helt
principielle ting, så vi afgrænser det lidt. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det tør jeg ikke love, for dit oplæg var sådan set retssagen. 

Det der er problemet her er, at der er nogen, der er ligeglade med denne her
retssag. Men nu er det altså det, der er oplægget. Og så, når talerrækken kommer
rundt, så bliver det irrelevant, det man vil sige. 

Men jeg har lige et par ting, jeg vil sige. Det første, det er, at jeg er enormt glad for,
at vi kan have denne her samtale, fordi den har vi manglet. 

Og så vil jeg sige, med hensyn til Gavebrevet, så er det netop enormt vigtigt,
hvordan man læser den her sætning: “Overdragelsen omfatter retten til at udnytte
mine arbejder, således som Ophavsretten normalt giver indehaveren rettigheder til.”
Og det Ophavsretten, det er altså også at se på, hvad har forfatteren sagt som vilkår
for, at arvingen modtager ophavsretten. Og her er vi nødt til at se på alt, hvad han
har udtalt, der skulle ske. Så det er ikke, om jeg så må sige, ‘carte blanche’ til…. Og
ophavsretten … Og denne her overdragelse, den skal ikke bedømmes efter normale
ophavsretlige regler, som gælder, hvor forfatteren ikke har sagt noget om, hvad der
må ske, og hvad der ikke må ske med værket. Og her anlægger man nogle
standardvilkår for, hvad man kan rette. Og det er dem, du refererer til. Men i
Martinus’ tilfælde, der forholder det sig anderledes, for han har udtalt sig specifikt
om, hvad han ønskede skulle ske med værket. 
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Jacob Kølle Christensen: 

Må jeg gerne få lov at svare, for jeg er langt henad vejen enig. 

Og nu var jeg inde på det andet notat, det går jeg ud fra, at du har læst. Det der
hedder “Baggrunden for udgivelsen af Martinus værk”. Der er præcis denne
problemstilling, at vi kan naturligvis ikke, bare fordi vi har Gavebrevet, sige, at så
følger vi bare ophavsretten. Vi ser jo netop også - det var det jeg sagde før - på
testamentet, som henviser til, at de optegnelser - tror jeg, at der står - som Martinus
har foretaget, de skal respekteres. Og det siger han så godt nok i forhold til
instituttets drift, men der tolker vi jo, at instituttets … en væsentlig del af instituttets
drift, det er jo også ... 

Søren Ingemann Larsen: 

Jeg tror også, at han siger i forhold til Sagens videreførelse, 

Jacob Kølle Christensen: 

Jo, det er sikker også rigtigt. Under alle omstændigheder, så er vi enige om, at det
inkluderer - VÆRKET. 

Søren Ingemann Larsen: 

Nej, der er sådan set ikke noget at diskutere. Vi er nødt til at sige, at det juridiske
grundlag for at gå videre med at behandle værket, det er, at man skal nøje se på,
hvad Martinus har sagt. 

Derfor kan jeg ikke helt forstå, hvad det Gavebrev kan tilføje. 

Skidt nu være med det. Nu vil jeg så gerne lige fortælle: Det der med Thorell. Så kan
jeg jo ikke lade være med at fortælle, at du siger, det er en forfalskning, men det
morsomme er, at forordet til det, der er blevet til Den Intellektualiserede Kristendom,
det faktisk er taget fra Thorells manuskript. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja. Forordet er noget rod. Og der er vi enige. 

Men det ændrer ikke på, at selve manuskriptet … 

Søren Ingemann Larsen: 

Nej, men det er ikke så smart, at I udgiver et ufærdigt manuskript, som har en
relation til Thorell-manuskriptet, og så aftrykker i Thorells forord, hvor der endda står
på det, at det må I ikke gøre. Det har rådsmedlemmer skrevet på det. Og så har I
endda ladet det underskrive af en kopi af Martinus’ underskrift. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det vil jeg meget gerne svare på. 

Søren Ingemann Larsen: 
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Nej, jeg vil gerne nævne et punkt mere, og det er, at I siger, at I vil gerne trykke
førsteudgaverne, hvis der var en efterspørgsel. Men nu er da altså solgt 500
eksemplarer af den. Det turde være nok til at identificere en efterspørgsel. 

Jacob Kølle Christensen: 

NEJ, det er det ikke. Af to grunde. For det første, så bliver jeres piratkopier solgt til
næsten halv pris af det, instituttet sælger, og for det andet, så bliver det solgt under
falsk markedsføring. Så det kan man ikke sige. Det bliver solgt som den ‘eneste
ægte vare’, mens I forklarer, at instituttets udgivelser er en forfalskning. Og det
forklarer I vidt og bredt i artikler og på hjemmesider og alt muligt andet, 

Søren Ingemann Larsen: 

Vi har udgivet den, fordi vi ville være sikre på, at man kunne få noget, som man med
sikkerhed vidste ikke indeholdt senere ændringer, som ikke er godkendt af Martinus.
Det er sådan jeg har … 

Jacob Kølle Christensen: 

Det kan jeg sagtens forstå og forholde mig til. Ikke desto mindre er de blevet solgt til
dumpingpriser under falsk markedsføring. Og det mener VI er grunden til, at der er
solgt så mange. Vi har ikke set den efterspørgsel på instituttet overhovedet. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men hvordan vil I kunne måle den? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ved at vi registrerer de henvendelser, der kommer i forhold til førsteudgaven. 

Rolf Elving: 

Men tænk dig en bogforretning - altså - hvis man skal henvende sig til en
bogforretning og de ikke har bøger, så bliver der ikke solgt ret mange bøger … 

Jacob Kølle Christensen: 

Nu har vi lige præcis været meget opmærksom på netop denne problematik … 

Rolf Elving: 

Og så fandt I ud af … ? 

Jacob Kølle Christensen: 

At der er ikke nogen efterspørgsel. 

Rolf Elving: 

Okay. 
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Jacob Kølle Christensen: 

Så jeg mener ikke, at man kan bruge det, at der er blevet solgt de her mange
piratkopier, som bevis på noget som helst, for det er ikke sammenligneligt, hverken i
forhold til den måde, de er blevet markedsført på, eller i forhold til den pris, de er
blevet solgt til. Det kan ikke sammenlignes. 

Rolf Elving: 

Der findes jo eksempler, hvor Jan Langekær fik bøger FRA instituttet. Husker du
det? - 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, han fik dem under kommission, ja. 

Rolf Elving: 

Og han solgte jo flere bøger på én udstilling mange gange, end hvad instituttet
sælger på et år. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det tilskriver jeg så en tredje ting, nemlig at han har været ude med et meget
aggressivt salg. Det har vi ikke. 

Rolf Elving: 

Aggressivt? 

Jacob Kølle Christensen: 

JA. 

Rolf Elving: 

Hvad var det, som var ‘aggressivt’? - 

Jacob Kølle Christensen: 

Måden det blev solgt på. 

Rolf Elving: 

Hvordan mener du? - 

Jacob Kølle Christensen: 

Ikke nødvendigvis negativt. 

Rolf Elving: 

Han har lavet en udstilling, og han viser frem bøgerne, hvor der er mennesker. Og i
øvrigt så … 
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Jacob Kølle Christensen: 

Ja, og det gør Martinus Institut ikke. Så det kan selvfølgelig forklare, at der er blevet
solgt flere … 

Rolf Elving: 

Det er da soleklart, at man sælger ikke bøger, når de er lukket inde, vel? - Man må
jo vise dem frem, ikke? - 

Jacob Kølle Christensen: 

Det gør vi også. Det gør vi fx i Klint. Der ligger bøgerne frit tilgængeligt, og man kan
købe dem i Bogbiksen - og man kan købe dem i Bogbiksen på instituttet - Og
desuden kan man se dem på vores hjemmesider. Så det er ikke rigtigt, at vi ikke
reklamerer for det. Vi gør det bare ikke på messer. 

Rolf Elving: 

Men er der noget galt med messer? - 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, jeg siger bare, det kan være grunden til, at han har solgt flere bøger, end vi har. 

Rolf Elving: 

Det er jo bare, fordi han viser dem frem. 

Jacob Kølle Christensen: 

Men det har ikke noget at gøre med, at det er førsteudgaverne. 

Rolf Elving: 

Men du talte jeg kun om salget, ikke? - Og tilgængeligheden. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det var i forlængelse af, hvad Søren sagde før, i forhold til at der var en
efterspørgsel på netop førsteudgaverne. Der siger jeg: Nej, det synes jeg ikke, man
kan sige, at der er. 

Jeg vil gerne komme med en anden kommentar, fordi det, du siger i forhold til
Thorell-manuskriptet og forordet, jeg er faktisk enig. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det er jeg glad for. 

Jacob Kølle Christensen. 

Det forholder sig sådan, at instituttet har 3 manuskripter. Liggende. Det ene er det
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manuskript, som Thorell har skrevet på SIN skrivemaskine, og som er, hvad skal
man sige: det korrekturlæste og ændrede manuskript. Og der kan man se
rettelserne i et andet dokument, vi har. Der er sådan en masse røde rettelser i og
omskrivninger, som man kan se … de er ført over i det her Thorell-manuskript. Og
det sidste, vi har, det var det, vi fandt på Martinus’ skrivebord. Det er det, der i dag
udgives som Den Intellektualiserede Kristendom. Så er det sådan, at forordet, det lå
faktisk i to mapper. Den ene var Martinus’ mappe, og det andet det var det, der
hedder Thorell-manuskriptet. Så samme forord repræsenteret to steder. Så gør
instituttet den fejl, vil jeg sige, at vi udgiver Martinus’ manuskript MED det forord,
som Thorell har skrevet på sin skrivemaskine helt klart, men som Martinus
formentlig har godkendt. Modsat resten af … 

Søren Ingemann Larsen: 

Jeg tror ikke, at han har godkendt det, for der står på det, at det ikke må udgives. 

Jacob Kølle Christensen: 

Uden på mappen står der, at … 

Søren Ingemann Larsen: 

Jeg mener: på selve manuskriptet. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, uden på Thorell-manuskriptet står det. 

Søren Ingemann Larsen: 

Og det er ord til andet identisk med … 

Jacob Kølle Christensen: 

NEJ! - Det er nemlig Thorell-manuskriptet, der er det ændrede manuskript, mens .. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jo jo, men … 

Jacob Kølle Christensen: 

Det manuskript, som er udgivet som Den Intellektualiserede Kristendom, det var
Martinus’ manuskript med Martinus’ egne rettelser. Det lå på HANS skrivebord. Det
har Thorell aldrig haft fingrene i. - MEN - forordet, som ligger i Thorell-manuskriptet,
var blevet kopieret, var lagt over i mappen, som Martinus havde liggende på sit
skrivebord. Og så antager vi fejlagtigt, at det er hans forord, eller han har godkendt
det, eller hvad der nu har været tilfældet, da det blev udgivet. Og så bliver der
fejlagtigt sat Martinus’ underskrift på. Så jeg er fuldstændig enig … 

Søren Ingemann Larsen: 

Prøv engang at høre … 
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Jacob Kølle Christensen: 

Må jeg gøre det færdigt? - Jeg vil meget gerne imødekomme dig her, og så siger jeg
bare, jeg enig med dig i, at måden, det manuskript blev udgivet på, faktisk er noget
rod. Og det kommer der i øvrigt også et notat om på Martinus Instituts hjemmeside. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jeg er nødt til at sige, at PÅ manuskriptet - for det var I så venlige at indlevere som
bilag til retssagen - … 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja - THORELL-manuskriptet. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jo, men på det manuskript står nogle rådsmedlemmers underskrift på, at det må
ikke udgives. - Prøv at høre: Hvis du tager ord for ord … Det manuskript, det er
identisk med forordet til Den Intellektualiserede Kristendom. 

Jacob Kølle Christensen: 

Forordene er identiske. Forordet i Thorell-manuskriptet er det samme, som der
ligger i den mappe, der lå på Martinus’ skrivebord. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men på det står der, at det ikke må udgives. 

Jacob Kølle Christensen: 

Der står på THORELL-manuskriptet, og det forord, det må ikke udgives. Den
mappe. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det bliver teknisk. 

Jacob Kølle Christensen: 

Jeg kan love dig, vi har allerede skrevet et notat. Det kommer på et eller andet
tidspunkt. Og der bliver det altså klarlagt, hvad der er sket rent historisk i forhold til
det manuskript. Og jeg kan også godt sige, at vi er fuldstændig sikre på, at det, vi
har udgivet, er ikke det, som Martinus ikke ønskede skulle udgives. Og at han heller
ikke ønskede, at forordet ikke skulle udgives. Men der sker nogle fejl i denne
sammenhæng, og også det forord, vi skriver til forordet, bliver også forkert. Ligesom
underskriften på forordet ikke skulle have været der. Så det er vi meget enig med dig
i. 

Søren Ingemann Larsen: 

Okay, det bliver meget teknisk … 
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Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det gør det. Der kommer et notat på det. 

Pernilla Rosell Steuer: [lidt praktisk om, at vi skal til at slutte, giver ordet til
Emanuel Alm] 

Emanuel Alm: 

Den största faran, ni pratar om Amazon och om att man kan förlora copyrighten. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, ikke at man kan miste den. Men at …. dens magt kan svækkes, ikke? - Hvis
man kan sige det på den måde. 

Emanuel Alm: 

Man kan alltså inte förlora den men den kan bli.. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, altså ophavsretten kan blive svækket på den måde, ved at hvis der er kopier,
som ikke er blevet retsforfulgt, og som ikke har fået en dom på lang sigt, så får de,
det der hedder ‘sameksistens’. Det vil sige, de får samme rettighed som Martinus
Instituts værk. Desuden så vil det også være sådan for en dommer - lad os sige, at
der kommer en tredje piratudgivelse, en forfalskning - så vil det være i dommerens
øjne sådan: Vi har ikke retsforfulgt de andre krænkelser, så derfor vil vores
retsforfølgelse af den krænkelse, vi måske bliver nødt til, fordi det er en forfalskning,
den kan vi måske ikke gennemføre. 

Emanuel Alm: 

Får jag ställa klart frågan bara: Men ni kommer inte förlora rätten att sälja böckerna
hos Amazon? Är ni rädd att den rätten kan försvinna då? 

Jacob Kølle Christensen: 

Amazon kan faktisk afvise at udgive, hvis ikke man kan verificere, at vi har retten til
værket, så kan Amazon afvise at udgive værket. 

Emanuel Alm: 

Men du sa ju att ni inte kunde förlora copyrighten. Men så var det det Sören sa, altså
hur väger ni detta mot det som Martinus säger, att vi skall bort från det gamla och till
det nya och vi är väldigt tydliga med att han vill inte att institutet skall göra
rättsprocessor. 

Jacob Kølle Christensen: 

Jamen, det er et meget langt spørgsmål, som jeg også har forsøgt at svare på. Vi
har faktisk undersøgt dette her meget grundigt. Og det er rigtigt, at Martinus han
udviste tilbageholdenhed i forhold til retsprocesser. Han ønskede, og det ønsker vi
dybest set heller ikke, specielt at instituttet skal involvere sig i retssager. Ikke desto
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mindre, så gennemførte han selv en retssag i -65 i forhold til en person, der havde
øvet hærværk mod hegnspæle i Klint. 

Så retsforfølgelse var ikke fremmed for ham. Og der er også flere eksempler på
retssager, så jeg tror, at man skal se det på den måde, at vi skal afholde os fra det
såvidt overhovedet muligt. Og det er også den holdning, vi har haft. Altså, der gik
faktisk fra 2010 til 2013, før vi forfulgte de her krænkelser, ikke? - Vi så de her
piratkopier første gang i 2010. Og i den periode forsøgte vi jo at få dem stoppet uden
om retssystemet, ikke? 

Emanuel Alm: [utydeligt] 

Jacob Kølle Christensen: 

Det mindste onde, hvad er det? 

Emanuel Alm: 

Så er det svært at se motivet, på en måde. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det synes jeg da ikke. Altså, vi er da nødt til at beskytte værket, på den ene
side. På den anden side skal vi undgå retssager, ikke? - Hvis vi kan. Så - hvad skal
vi vælge? - Hvad er det mindste onde? - Og det er det, vi mener, vi har valgt. 

Pernilla Rosell Steuer: 

[Taler utydeligt om Amazon ….] 

Jacob Kølle Christensen: 

De tre hovedproblemer, der er, udgivelse på internationale bogportaler, som kan
blive problematiske. 

Emanuel Alm: 

Men om någon kommer, då måste dom kunde dokumentera att dom har copyright,
men när ni har copyright då kan ni säga att det är så. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, men det kan jo forplumre hele billedet, ikke? 

Søren Ingemann Larsen: 

Det har jeg svært ved at se. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det kommer da an på, hvad Amazon siger. Det kan være, at de slet ikke vil udgive
det, fordi det er noget rod. 

Pernilla Rosell Steuer: 
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[utydl.] 

Jacob Kølle Christensen: 

Men det er den ene problematik. Men det kan vi selvfølgelig ikke vide. Men vi kan
sige, at der er den RISIKO i hvert fald. Og den anden risiko, det er, at vi ikke kan
kontrollere oversættelserne, som jeg var inde på. Fordi hvis der er sameksistens, så
kan en oversætter i god tro oversætte fra en piratkopi. Og det tredje, det er, kan vi
kontrollere forfalskninger. Og det er næsten den værste, ikke? - Hvis ikke vi har et
juridisk redskab til at kontrollere fremtidige forfalskninger, så kan der jo blive spredt
alt muligt, som ikke skal spredes, ikke? - 

Så Martinus siger, at vi skal beskytte værket. Det er faktisk en af de ting, som rådet
skal. Værkets vogtere, som han kalder det. Vi skal beskytte værket. Så vi står jo
med et dilemma, kan man sige. 

Emanuel Alm: [utydl.] 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, lige præcis, ikke? - Og det har vi gjort meget nøje. Der er offentliggjort et notat
for et par år siden, som hedder “Rådets beslutning om at føre retssag”, og der har vi
sådan anskueliggjort nogle af de overvejelser, vi har gjort, hvad det er, vi har
undersøgt i forhold til at føre retssagen. Der kan man læse lidt om det. 

Emanuel Alm: 

Och sen väger man, … oavset, då kommer copyrighten att gå ut om inte så många
år. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det er korrekt. Så står vi i en anden situation, 

Emanuel Alm: 

Ja, då vet man, att det kommer hända i framtiden, och samtidig kanske martinus inte
är så känd då ... 

Rolf Elving: 

…[utyd.] copyrighten skal beskytte indtægterne. Det är den vanliga.... Copyrighten
skal beskydda, det är ju intäkterna. Skall det bli något ekonomisk... 

Jacob Kølle Christensen: 

Men det er ikke kun indtægterne, som copyrighten skal beskytte. Den skal også
beskytte forfatterens navn. 

Rolf Elving: 

Men det normale er, at indtægterne skal gå til den, som har skrevet bøgerne. 
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Jacob Kølle Christensen: 

Det er klart. Men det er jo også de kunstneriske rettigheder, man beskytter. Der er jo
mange ting, man beskytter. 

Rolf Elving: 

Det er jeg enig i, men når vi et øjeblik kun kigger på økonomien, så bliver der jo
aldrig nogen økonomisk glæde af copyrighten, hvis værket ikke bliver efterspurgt. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er fuldstændig rigtigt. 

Rolf Elving: 

Så er det jo også et slags afvejningsspørgsmål. Hvis man har en drøm om, at der
kommer en efterspørgsel på [utydl.]. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det er forudsætningen … 

Pernilla Rosell Steuer: [utydl.] 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det er rigtig, Martinus siger jo mange ting omkring dette med at tjene penge. Ja,
han siger jo, at det skal ikke være en forretning, det skal være en moral. Han siger
også, at instituttet skal kunne leve af bøgerne, ikke. Så der er forskellige
udmeldinger omkring det, ikke? - Men det er da fuldstændig rigtigt, vi ved da ikke,
om vi kommer til at sælge så meget, så vi kommer til at leve af det. Indtil videre, så
må man jo konstatere, at der er underskud på instituttets drift. Så grunden til, at vi
har overskud, det er jo gaver og arv. 

Ingrid Holck: 

Og det er også det, Martinus siger i vedtægterne i 1982, at instituttet skal leve af ….
hvis man rigtigt læser kommentarerne [utydl.] - der kan du se det. 

Søren Ingemann Larsen - 11. marts 2019 

(Yderligere rettelser i transkriptionen foretaget 10. november 2019 efter konsultation
med Søren Jensen, som forstår svensk bedre end jeg) 
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Jeg tillod mig at optage mødet på min mobil, og optagelsen kan hentes her. 

Det vil sikkert blive bebrejdet mig, at jeg nu publicerer denne samtale, men jeg
hæfter mig ved, at det var et fuldt åbent arrangement, og vores tilstedeværelse og
publiceringen af lydoptagelsen er på ingen måde ment som et angreb mod
instituttet. Det er kun og udelukkende ment som et nyttigt skridt i retning af en
afklaring af denne konflikt, som i mine øjne er blevet yderligere vanskeliggjort netop
på grund af, at der ikke har været en sund åben dialog om den. Optagelsen er ikke
redigeret. 

Jeg oplevede samtalen som kultiveret og respektfuld. Bølgerne kunne gå lidt højt,
men andet kunne vel ikke forventes, hvis den skulle være åben og ærlig. 

Af hensyn til at forbedre muligheden for at høre, hvad der bliver sagt, har jeg hævet
lydniveauet på optagelsen visse steder. Den kan derfor svinge i lydniveau. 

Nedenfor findes en afskrift, jeg har foretaget af lydoptagelsen. Denne har jeg udført
efter bedste evne, men jeg har tilladt mig at udelade nogle bemærkninger af helt
praktisk art, og noget af det, som siges på svensk, har jeg indimellem ikke kunnet
opfatte. Hvis nogen kan bidrage med forbedringer af det nedskrevne, vil jeg meget
gerne modtage besked om det. 

Jeg har tilladt mig at lave en parallel version, hvor jeg har indsat mine egne
kommentarer til, hvad der bliver sagt. Denne version nås her. 

Jacob Kølle Christensen: 

Vi har også holdt et arrangement for frivillige på instituttet, og det har der været ret
god feedback på, så vi talte om, at vi også skulle lave et tilsvarende arrangement
her i Stockholm. Det var egentlig meningen, at vi først skulle gøre det, når retssagen
den var endeligt afsluttet. Det er den desværre ikke, men nu besluttede vi os så
alligevel at holde på med at lave dette arrangement. Jeg vil lige starte med at
præsentere mig selv: Som Pernilla sagde, hedder jeg Jacob, i det daglige er jeg
direktør i en virksomhed i Danmark, som leverer serviceydelser til det offentlige
Danmark, primært inden for det sundhedsfaglige og det sociale område. Så det er
det, jeg laver i min dagligdag. Så sidder jeg i bestyrelsen i Dansk Industri (utydl.), og
i det der hedder Vikarbranchen i Danmark. Så jeg er vant til bestyrelsesarbejde, jeg
har siddet i en del bestyrelser efterhånden. Og så sidder jeg jo i rådet for Martinus
Institut. Det har jeg gjort siden 2009. Lige nu er jeg på dispensation. Normalt sidder
man kun 7 år, men nu har jeg siddet i 9 år efterhånden. Og det gør jeg primært for at
tage mig af denne her retssag, som er i gang. Så sidder jeg i Martinus Instituts
Økonomiske udvalg, og så sidder jeg i Martinus Instituts Juridiske udvalg, så det er
cirka min baggrund. Men i dag er jeg her altså i egenskab af rådsmedlem og
repræsenterer rådet - og vil gerne fortælle jer lidt om denne her retssag, som vi
kører i øjeblikket. Og jeg tænker det bliver et kort oplæg, hvorefter vi åbner for
spørgsmål. Det har vi haft meget succes med i Danmark i hvert fald. 

Men altså, som sagt jeg tiltrådte i 2009, og allerede på det tidspunkt, da
konstaterede vi jo forskellige krænkelser af Martinus Instituts ophavsret. På det
tidspunkt var der en svensk hjemmeside, som offentliggjorde foredrag og symboler
og båndforedrag, og vi havde også et par værker i omløb. Der var en biografi om
Martinus, hvor der var offentliggjort en del breve, som der ikke var blevet givet
tilladelse til at offentliggøre, og så var der det, der hedder Thorell-manuskriptet, som
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Informationsmøde i Stockholm om retssagen
- med Søren Ingemann Larsens kommentarer -

Nedenstående er en version af en nedskrevet lydoptagelse, som nås her. 

I nærværende version har jeg tilladt mig - i en ramme med grøn skrift - at tilføje en
del kommentarer til noget af det, der bliver sagt.

Jacob Kølle Christensen: 

Vi har også holdt et arrangement for frivillige på instituttet, og det har der været ret
god feedback på, så vi talte om, at vi også skulle lave et tilsvarende arrangement
her i Stockholm. Det var egentlig meningen, at vi først skulle gøre det, når retssagen
den var endeligt afsluttet. Det er den desværre ikke, men nu besluttede vi os så
alligevel at holde på med at lave dette arrangement. Jeg vil lige starte med at
præsentere mig selv: Som Pernilla sagde, hedder jeg Jacob, i det daglige er jeg
direktør i en virksomhed i Danmark, som leverer serviceydelser til det offentlige
Danmark, primært inden for det sundhedsfaglige og det sociale område. Så det er
det, jeg laver i min dagligdag. Så sidder jeg i bestyrelsen i Dansk Industri (utydl.), og
i det der hedder Vikarbranchen i Danmark. Så jeg er vant til bestyrelsesarbejde, jeg
har siddet i en del bestyrelser efterhånden. Og så sidder jeg jo i rådet for Martinus
Institut. Det har jeg gjort siden 2009. Lige nu er jeg på dispensation. Normalt sidder
man kun 7 år, men nu har jeg siddet i 9 år efterhånden. Og det gør jeg primært for at
tage mig af denne her retssag, som er i gang. Så sidder jeg i Martinus Instituts
Økonomiske udvalg, og så sidder jeg i Martinus Instituts Juridiske udvalg, så det er
cirka min baggrund. Men i dag er jeg her altså i egenskab af rådsmedlem og
repræsenterer rådet - og vil gerne fortælle jer lidt om denne her retssag, som vi
kører i øjeblikket. Og jeg tænker det bliver et kort oplæg, hvorefter vi åbner for
spørgsmål. Det har vi haft meget succes med i Danmark i hvert fald. 

"Så jeg er vant til bestyrelsesarbejde". Åbenbart er erfaring med
bestyrelsesarbejde vigtigere at få på plads, end hvad Martinus'
værk betyder for rådsmedlemmet. Her er vi vist landet i
forretningsverdenen.

Men altså, som sagt jeg tiltrådte i 2009, og allerede på det tidspunkt, da
konstaterede vi jo forskellige krænkelser af Martinus Instituts ophavsret. På det
tidspunkt var der en svensk hjemmeside, som offentliggjorde foredrag og symboler
og båndforedrag, og vi havde også et par værker i omløb. Der var en biografi om
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Martinus, hvor der var offentliggjort en del breve, som der ikke var blevet givet
tilladelse til at offentliggøre, og så var der det, der hedder Thorell-manuskriptet, som
er et Martinusmanuskript, der også var blevet offentliggjort uden tilladelse fra
Martinus Institut - og i øvrigt i en udgave, som Martinus ikke ønskede skulle ... Og vi
var på det tidspunkt i dialog med de her folk, som lavede de her krænkelser og
forsøgte selvfølgelig at få dem stoppet. Og så mener jeg det var i starten af 2010,
hvor vi modtog 7 bøger, nemlig Livets Bog bind 1 til 7 i piratudgave, og vi fandt så ud
af, at de her bøger var blevet distribueret, ligesom der også var blevet distribueret
elektroniske kopier af værkerne på i hvert fald én hjemmeside. Så vi skærpede
indsatsen i forhold til at få stoppet de her krænkelser, og det havde vi ikke særlig
meget held med. Og vi begyndte også at tale om, hvorvidt, vi skulle føre en retssag,
hvis ikke vi kunne få stoppet de her krænkelser. Det gjorde, at vi i første omgang, at
vi undersøgte grundigt, hvad skal man sige, Martinus' efterladte materiale, og også
hvad de juridiske aspekter af det her kunne være, og så i 2012 besluttede vi os
endelig for, såfremt vi ikke kunne få stoppet de her krænkelser ad anden vej, så var
vi nødt til at føre en ophavsretssag, og den indledte vi så i 2013. Så det er den
meget korte historik, hvorpå hele denne sag ... som jo stadig er i gang i Byretten. Vi
fik i 2014 en dom i forhold til de ophavsretlige spørgsmål, og så afventer vi så at få
behandlet sanktionsspørgsmålet, dvs hvilken erstatning skal vi have fra de
sagsøgte. 

Hans Oldhage: 

Man kanske skall säga till dom som inte vet vad byretten är att det är samma som
tingsrätten. 

Jacob Kølle Christensen: 

Så det er mere eller mindre baggrunden for, at vi indledte et søgsmål i 2013. Ja, jeg
tror egentlig, at jeg vil stoppe her, og så vil jeg simpelthen overlade ordet til jer, for
jeg tænker, at der er en del af jer, der har nogle spørgsmål. 

Flere bemærkelsesværdige forhold: 

For det første nævner Jacob Kølle Christensen ikke med ét
eneste ord, hvorfor dele af Martinus' værk var blevet publiceret
udenom instituttet. JKC refererer til "Livets Bog bind 1 til 7 i
piratudgave". JKC forbigår det væsentligste, nemlig at der her er
tale om førsteudgaver, dvs udgaver som til forskel fra instituttets
udgaver er uændrede og dermed i overensstemmelse med
Martinus' ønsker. JKC ønsker tydeligvis at efterlade tilhørerne
med det indtryk, at der er tale om en banal piratkopieringssag,
hvor nogen i profitøjemed publicerer nøjagtige kopier af allerede
publiceret ophavsretligt materiale. Man hører intet om, at
firkløveret på forhånd ved flere lejligheder, incl. møder med
rådet, forgæves havde opfordret instituttet til selv at udgive disse
uændrede udgaver, således at firkløveret ikke havde behøvet
gøre det. 

Det JKC også omhyggeligt forbigår er, at firkløveret inden
retssagen blev anlagt af instituttet havde inviteret rådet til to
møder til løsning af konflikten. Instituttet afviste at komme til
nogen af dem, ligesom instituttet - i modsætning til firkløveret -
også afviste at søge en løsning på konflikten via den
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retsmægling, byretten opfordrede til. Instituttet afviste også at
deltage i et mæglingsmøde, som nogle af Sagens venner havde
inviteret til. Det eneste vi får at vide fra JKC her er, at firkløveret
ikke ønskede at standse publiceringen. 

Under hele JKCs forklaring anvendes konsekvent de stærkt
værdiladede betegnelser "krænkelser" og "piratkopier". 

At kalde adgangen til Martinus' originalværk en "krænkelse" er jo
grotesk, når disse udgivelser udelukkende og kun er blevet til,
fordi instituttet selv krænker Martinus' testamente. 

På samme måde er det grotesk, at man konsekvent og
systematisk bruger det værdiladede og stærkt nedsættende
udtryk "piratkopier" om det værk, instituttet selv er forpligtet til at
udgive, men som de nægter at udgive. 

Det er tydeligt, at der her er tale om åbenlys propaganda. JKC
regnede tydeligvis ikke med, at der til dette informationsmøde
ville deltage personer, som kunne gennemskue og gendrive
denne ensidige, vildledende og usandfærdige fremstilling. "Lying
by omission" - er her ikke et for stærkt udtryk.

... 

Ja bare fyr løs ... 

Søren Jensen: 

Hvordan stiller man sig til informationen om Martinus' værk ... der står jo i
vedtægterne for Martinus Institut, som man ikke må ændre, der står jo her, at man
skal skapa informationsmateriale, man skall informere om Martinus' værk och då vet
jag, därför att jag var med att göra sådant material förut. Det var Jan som började
göra utställningar, det var jan, och han frågade mig, kan du göra material, därför det
fanns inget informationsmaterial att använda till dom här utställningar. och då
frågade vi instituttet och vi frågade Rolf Elving, om han kunde vara med att skapa
och korrekturläsa och det ville han gärna, och då visade vi instituttet detta material
och då svarade dom, at det tycke dom inte man skulle göra. Och Jan fick även veta
att han skulle betala 250 kr pr symbol, han använda till sina utställningar.
(utydeligt…) 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja. 

Søren Jensen: 

Och då blev det någonting som jag inte förstår. Alltså till och med idag, när man skall
informera om Martinus' verk eller skriver böcker och artiklar, dår är man tvungen at
visa vad det är man informerar om. Och lissom, kan vi samarbeta mellan dom, som
skall sälja böcker, och dom, som skall informera och skapa dessa utställningar. Kan
vi se frem til det där, alltså att dom, som säljer böcker, och dom, som informerar om,
att böckerna finns, förstår varandra. Vi må forstå, at vi arbejder på det samme: at
bringe ud Martinus' værk 
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Jacob Kølle Christensen: 

Jamen, altså, nu er jeg jo ikke helt indført i, hvad der skete dengang, og det kan jeg
have svært ved at udtale mig om, men jeg kan sige, hvad vores politik er i dag i
hvert fald, og den er helt klart, at vi ser det som et stort gode, at der er mange
mennesker, der udbreder kendskabet til Martinus Institut, at de … udbreder
kendskabet til værket. Det kan vi … kun se en fordel i. Så når man holder
udstillinger, så er det noget, vi ser positivt på. 

Det som er væsentligt, i forhold til det her ophavsretlige spørgsmål, der er jo, at, hvis
man skal gøre det, så skal man have tilladelse, hvis det fx er et symbol, man gerne
vil offentliggøre, enten på en udstilling eller i en bog, eller på en hjemmeside, eller
hvor det nu måtte være, så skal man have tilladelse til det. Sådan er
ophavsretsloven. 

(Kan ikke lade være med at bemærke det lille "Freudian slip": "vi
ser det som et stort gode, at der er mange mennesker, der
udbreder kendskabet til Martinus Institut" - JKC får det dog
hurtigt rettet til "Martinus' værk") 

JKC nævner her - og flere gange i løbet af mødet - at det skulle
forholde sig sådan, at ophavsretsloven skulle forlange, at man
skal have tilladelse fra indehaveren af ophavsretten til at benytte
beskyttet materiale. Det er notorisk forkert. Det er helt op til
indehaveren af ophavsretten, om man vil forlange en tilladelse.
JKC siger hermed, at hvis man oplyser om værket uden at have
"fået lov" af instituttet, begår man en ulovlighed. "Sådan er
ophavsretsloven", siger JKC. Dette er det rene vrøvl.

Ukendt: 

Skal man også betale for det? 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, ikke betale [utyd.] 

Her får vi at vide, at man ikke skal betale for brugen af
materialet. Men så må man da spørge sig selv, hvorfor det så er
så vigtigt at "spørge om lov". Hvilken forskel skulle dét så kunne
gøre? - Andet end at besværliggøre udbredelsen af kendskabet
til Martinus' analyser med helt unødvendig administration og
kontrol. 

Hvis instituttet er bange for, at man - hvis man ikke forlanger, at
man skal "spørge om lov" - i så fald skulle miste ophavsretten,
kunne instituttet i stedet på hjemmeside og andre steder med
store bogstaver melde ud, at man som indehaver af
ophavsretten vil undlade at gribe ind over for andres anvendelse
af materialet, såfremt man vurderer, at dette ikke sker i
profitøjemed. 
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Denne fuldstændigt unødvendige administrative besværlighed
kan kun forklares med, at instituttet ønsker kontrol med og
monopol på information og udbredelse af kendkabet til
Martinus' værk.

Søren Jensen: 

Men hvordan skal det gå til? - Når det står at Martinus siger, at det ikke skal blive en
verdensorganisation, [utyd.] der skal være lokale initiativer overalt. [utyd.] bringa
verket ut i världen överallt vart man än befinnar sig, skal alle disse mennesker, alla
som vill säga se vad som finns, och vill visa vad det är och förklara ett symbol skall
dom (virkelig søge tilladelse?) hur stämmer det ihop? Skall dom då söka tillåtelse
personligt, alla dessa privata initiativ? 

Jacob Kølle Christensen: 

Det meget korte svar er: Ja. Det skal man. Det gælder uanset om det er Martinus’
værker …. 

Søren Jensen: 

Nej, men min fråga är: Hur stämmer det med Martinus' önska om att det inte skall bli
en världsorganisation? 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er et godt spørgsmål, jamen jeg synes, det er rigtigt godt spørgsmål. Og hvis
man kigger i nogle af de notater, og dem har jeg selv være forfatter på i høj grad,
som ligger på instituttets hjemmeside, så vil man også kunne se, at der er faktisk
nogle fortilfælde på den slags. Altså hvor fx mennesker har ville lave - fremstille -
hovedsymbolet eller andre store symboler og distribuere dem. Og det er helt klart i
den bedste mening, det skete, jeg tror det var tilbage i -79 eller sådan noget, og der
skriver Martinus så, eller rettere Bertil Ekström skriver på Martinus' vegne, og
Martinus underskriver et brev, hvor det klart fremgår, at det skal man simpelthen ikke
gøre. Altså med mindre man har tilladelse, så skal man ikke offentliggøre noget af
Martinus’ materiale. Så man skal have tilladelse til at offentliggøre, hvad enten det er
større tekstmængder eller symboler. 

Disse breve fra Bertil Ekström drejer sig om nogle forhold, hvor
nogen har fremstillet eller ladet fremstille kopier af symboler,
fordi disse ikke kunne fremskaffes på instituttet. Derfor har dette
INGEN relevans for det, Søren Jensen taler om, nemlig om man
kan anvende symboler og tekster i forbindelse med
informationsarbejdet. 

Se i øvrigt her mere om Bertil Ekströms breve.

Så er der noget, der hedder “citatret”. Og det betyder, at … og det tror jeg er det
samme i Sverige som det er i Danmark - og det betyder, at man kan godt citere
kortere tekststykker. Og det er sådan lidt uklart, hvor langt er det. Men det … det er
op til en halv side eller sådan noget. Det kan man gøre frit. Men man kan ikke frit
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offentliggøre symbolerne uden at man har tilladelse. Der skal man kontakte Martinus
Institut og spørge om lov. Og så får man som regel ‘ja’. 

Søren Jensen: 

Men når Martinus siger om sin Sag, dette er en moral, ikke en forretning. … Så går
det på, at man ikke må ændre i symbolerne eller i hans tekster. Det er jo helt
grundlæggende. Det fremgår af de originale vedtægter, at man inte får ændre
någonting, och därför har man ju copyright, såklart. Jeg menar, hvis man laver
udstillinger og man angiver copyright Martinus Institut, og man ikke ændrer på
Martinus’ værk og man frivilligt informerer om det, hvorfor skal man så have
tilladelse? 

Jacob Kølle Christensen: 

For sådan er copyret. Loven. Det er simpelthen sådan, det forholder sig. 

Søren Jensen: [utyd.] 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej. Man skal have tilladelse. Nej, man skal have en skriftlig tilladelse. Og så kan
man sige … Nu nævner du det med … Hvis nu Martinus Institut var en
verdensorganisation, og det skete alle steder i verden, hvordan skulle vi så kunne
styre det. Og da tænker jeg, det må vi tage til den tid. Lige nu er det en lille
organisation. Og vi kan sagtens styre det. Der er egentlig bare, at man henvender
sig. Det er der masser af mennesker, der gør. Skriver en mail eller ringer til os eller
et eller andet og spørger: kan vi få tilladelse til fx at udgive denne her bog, hvor der
er Martinussymboler i. Eller bruge dette her på en hjemmeside. 

Besynderlig logik: JKC ønsker at besværliggøre opstarten af
udbredelsen af kendskabet til analyserne, og når så dette er på
skinner (= verdensorganisation), skal dette ikke længere
besværliggøres.

Søren Jensen: Men hvorfor? - Når Martinus på sit sidste offentlige foredrag siger:
Sagen er fri, dette är mitt verk, det skal ikke monopoliseres. Det är för alla och sen
kommer frivilliga människor som verkligen älskar verket och vill hjälpa det ut. Hvad
skal man så med en tilladelse? 

Jacob Kølle Christensen: 

Altså, nu har Martinus selv bedt om, at der kommer copyrightsangivelse i bøgerne.
Det er i alle bøgerne og på alle symbolerne. Og det er der en grund til. Og grunden
er selvfølgelig, at man skal beskytte værket. Og det kræver en lidt længere
forklaring, hvorfor det er nødvendigt, men den kan jeg godt prøve på at give. Det er
sådan: hvis nogen udgiver en kopi af et Martinusværk, og vi ikke gør indsigelser, så
på et eller andet tidspunkt, så får denne her kopi - og det er et juridisk begreb - det
får det, der hedder ‘sameksistens’. Og det betyder, at den, der har udgivet det, han
får ret til at udgive - fx en bog af Martinus. Det kunne være ‘Livets Bog’ fx. Så på et
eller andet tidspunkt, så får man samme rettighed, som Martinus Institut har til at
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udgive denne bog. 

Dette er notorisk forkert. 

At instituttet eventuelt accepterer andre publiceringers
'sameksistens' kan aldrig medføre, at instituttet mister sin
ophavsret, eller at denne tredje part får samme rettigheder i
forhold til værket som instituttet selv. Se også lidt længere nede
omkring omtalen af 'Amazon'. 

JKC forsøger her at udmale et falsk skrækscenarie, at hvis man
ikke "spørger om lov", vil den, der skulle "spørge om lov", men
ikke gør det, få samme rettigheder til værket som instituttet.
Dette skrækscenarie har intet med virkeligheden at gøre.

Søren Jensen: 

Men det var ikke det, jeg spurgte om. Det var når man laver udstillinger. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, men det er det samme. 

Søren Jensen: 

.. når man viser et symbol på et bibliotek, så folk kan se, at det findes, det bliver jo
aldrig nogensinde et copyrightspørgsmål…. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, jeg vil gerne prøve at forklare det her, fordi det er noget mere komplekst end som
så. Tilbage til det her begreb: sameksistens. Hvis der er sameksistens, så har den
anden, der udgiver, altså den, der piratudgiver værket, ligeså meget lov til at udgive
værket, som Martinus Institut har på et eller andet tidspunkt. Dvs autorisationen …. 

Søren Jensen: 

Men menar du att utställingar är piratkopior? 

Jacob Kølle Christensen: 

Hvis du tager en kopi af noget, fx et symbol, så er det en piratkopi. Hvis du
offentliggør det. Den er ikke længere. Altså. 

Pernilla Rosell Steuer: 

[Utydeligt på svensk] [Noget i retning af] Man skal bare bede om tilladelse. [blandet
diskussion om grunden til at bede om tilladelse]. I all den tid jag har varit med, om
folk vill ha en symbol i en bok, eller man vill göra en utställning. jag har alldrig varit
med om att man har fått nej. [utydl.] Och så skriver man copyright Martinus Institut
under symbolen. Och vi har tänkt hur vi gör det lättare för alla som vill engagera sig.
Så vi har gjort enkla instruktioner för så här kan du göra om du vill göra så. 
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[ukendt]]: 

Om jag bara får fråga om jag har förstått det rätt. Om jag gör, alltså gör en Martinus
utställning, då måste jag be om rätt, och anledning till detta är alltså att copyrighten
skall fortsätta gälla? 

Jacob Kølle Christensen: 

I den yderste konsekvens, ja. Men altså, det er klart, det er så lille en krænkelse
[dette med at bruge et symbol på en udstilling], så det er nok ikke noget, der har
betydning i det, som vi taler om, men vi er jo selvfølgelig nødt til at se på alle
krænkelser, og vi bliver jo nødt til at påtale alle krænkelser og sørge for, at vi såvidt
muligt får en procedure, sådan så alt, der bliver offentliggjort, bliver offentliggjort på
lovlig vis. 

Pernilla Rosell Steuer: 

[utydl.] Det kan ju också komma folk som vill använda symboler, på ett helt fel sätt.
[nævner, at det også handler om, at symbolerne bliver præsenteret på den rigtige
måde] Det är ju jätte fint att ni gör en utställning. 

Søren Jensen: 

Men det var ju det vill ville undvika. Men det fanns inget material, det var inget gjort
på 25 år, och då gjorde vi det, och det fanns folk som vill vill använda all sin fritid i
några år, och det gjorde jag i några år och finasierar själv, och så fick vi Rolf Elving
som garant för kvaliteten och referens på detta exempel som i alla fall inte kan vara
helt galet, och Rolf var insatt i alla dessa frågor nu när värket skulle ut i
offentligheten. Och då undrar jag mig bara över, ser man det som en kränkning vad
dessa människor skrivit och åker runt? För det är ju det ord du använder? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, svaret er ‘ja’. Og det er selvfølgelig en meget mild krænkelse, men det er det.
Hvis du offentliggør en forfatters værk, hvad enten det er et symbol eller et billede
eller en bog, og du er ude over citatretten, uden at du har fået lov, så er det en
krænkelse af den forfatters ophavsret. Den er ikke længere. 

Søren Jensen: 

Men vi var i dialog med instituttet og Solveig Langkilde og rådet, og de sagde at vi
måste ändra så vi skriver copyright Martinus Institut som referens och så hade dom
en grej vi skulle ändra i ett symbol i symbolkataloget och så ändrade vi det och så
fick dom det tillbaks, men då sa hon till slut, men vi tycker inte om det ändå. Och vi
frågade värför och dom tyckte det var för många symboler, men dom förstod ju inte
den här situation där dom behövde det på utställingar. Ja, men då sa jag: men
Solveig, har du set att det står i lagen för Martinus Institut, och vi har väntat, och nu
är det 25 år, och det står i lagen att man skall göra informationsmaterial. Så svarar
hon pr mail: att ”ja, men vad är det för lagar?” 

Jacob Kølle Christensen: 

Det skal jeg ikke kunne svare på. Men altså som Pernilla [Rosell] også var inde på,
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så vil vi jo meget gerne gøre det nemt for andre at lave de her udstillinger eller
udgive en bog om Martinus’ værk eller et eller andet andet - lave en hjemmeside.
Hvad som helst, ikke? - hvor man bruger symbolerne. Det vil vi meget gerne gøre
det nemt for jer at gøre. Vi vil ikke gøre det svært for jer. Fordi vi ser jo en kæmpe
fordel i, at der er så mange frivillige kræfter derude, som bruger tid på at udbrede
kendskabet til det her værk, som vi alle sammen nok kan blive enige om er
fantastisk, ikke? 

Så vi arbejder løbende på - og jeg synes også vi her de seneste år faktisk har gjort
en endnu større indsats for at få lavet nogle procedurer omkring det her, sådan så
det bliver nemt for folk at gøre det - på lovlig vis. Jeg vil gerne prøve at forklare,
hvorfor det er vigtigt, at det sker på lovlig vis. Nu var jeg inde på det med
‘sameksistens’. Altså andre værker kan få samme rettighed som Martinus Instituts
værk kan. Det giver et ret stort problem, fx i forhold til at udgive på de internationale
bogportaler, fx Amazon. For på Amazon skal man verificere, at man har
ophavsretten til værket. Og det bliver et problem, hvis der er flere, der har
rettighederne. Så er der en anden problematik. Og det er omkring oversættelser.
Hvis der er flere værker, som har rettigheden, så kan en oversætter i god tro
oversætte fra en piratkopi, frem for fra Martinus’ værk, eller fra instituttets værk. 

Dette er rent opspin. Som omtalt i forrige kommentar kan
instituttet umuligt miste deres ophavsret ved at tillade andres
brug af deres værk, således at Amazon ikke vil anerkende
instituttets ophavsret. Uanset hvad instituttet tillader eller ikke
tillader og på hvilke betingelser, kan dette aldrig betyde, at
instituttet mister sin ophavsret. Dette er grebet ud af luften og
har intet med virkeligheden at gøre.

Rolf Elving: 

Hvilken udgave mener du, at man skal oversætte fra? - Er det den moderniserede
eller den, Martinus har skrevet selv? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det er jo et helt spørgsmål for sig, hvad der bliver oversat fra på instituttet. Jeg
går ud fra, at det er det, du spørger om. 

Rolf Elving: 

Ja, eh … 

Jacob Kølle Christensen: 

Men der bliver - eh - der bliver jo oversat ud fra - eh - førsteudgaven i første
omgang, og så sammenligner man med originalmanuskriptet … 

Rolf Elving: 

… så det er førsteudgaven, der …. 

Jacob Kølle Christensen: 
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Ja, hvis jeg lige må gøre det færdigt - der er førsteudgaven, og så er der nogle
ændringer, som Martinus efterfølgende har lavet i forhold til førsteudgaven, da den
udkom som andenudgave og tredjeudgave osv. 

Rolf Elving: 

Men så længe Martinus har godkendt førsteudgaven, er det førsteudgaven. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det er muligt, men der er stadig nogle ændringer, han har foretaget, og der
betragter Martinus Institut Martinus’ egne rettelser som en del af det autoriserede
værk, og der sammenholder både, når vi udgiver det, men også oversætterne,
sammenholder vi det selvfølgelig det med originalmanuskriptet. 

Rolf Elving: 

Definitionen af førsteudgaven er, at det er en udgave godkendt af Martinus, ikke? 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er originalmanuskriptet også. Og der er forskel på originalmanuskriptet og
førsteudgaven. Og det er sådan, at der er en del sættefejl i førsteudgaven, som man
kan se er sættefejl, når man går tilbage til originalmanuskriptet fx. Der er hele
sætninger, der er faldet … eller sætningsdele, der er faldet ud af førsteudgaven, som
man kan finde i som man kan finde i orignalmanuskriptet. 

Så dybest set er det originalmanuskriptet, men når vi udgiver og når vi oversætter,
så gør vi det på basis af førsteudgaven, og så kigger vi efterfølgende på: er der
nogle ændringer i de efterfølgende udgaver, eller er der nogle ting, nogle sætterfejl,
som man kan se er fremkommet i udgivelsen af førsteudgaven, dvs i henhold til
manuskriptet. 

Dette ligner meget en tilståelsessag: Hvis JKC udtaler, at en
oversætter skal oversætte fra en anden udgave, end den
instituttet udgiver som 'uændret og ægte', må der være en
FORSKEL. Altså får vi her bekræftet, at værket ikke udgives
uændret, som de forelå ved Martinus' bortgang.

Søren Ingemann Larsen 

Har Martinusinstituttet lavet ændringer i værket efter Martinus’ død? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det har instituttet. 

Men så er det jo ikke 'bevaret uændret som det forelå'.
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Søren Ingemann Larsen: 

Men det må de jo ikke. 

Jacob Kølle Christensen: 

Instituttet har rettet stavefejl 

Søren Ingemann Larsen: 

Jo, men hør lige, du svarer ikke … Jeres mandat er jo, at værket skal bevares
uændret som det foreligger. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det er det ikke. Det er forkert. Det vi skal, det er, at vi skal bevare værket, som
Martinus har efterladt det. Og så skal vi udgive i betryggende form. Det er det, vi
skal. Og det står i fundatsen. 

Instituttes fortolkning er altså, at bevarelsen af værket uændret
ikke skulle have noget at gøre med udgivelsen, men kun med
bevarelsen af originalerne.

Rolf Elving: 

Men betryggende form, det var jo med henblik på oversættelser. Det var ikke men
hensyn til ….. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er ikke rigtigt. Sådan er fundatsen ikke. Vi skal udgive i betryggende form,
således at der ikke forekommer forskelle eller ændringer i indholdet. 

Rolf Elving: 

Den mest betryggende form er, at Martinus er eneforfatter, ikke? - Det må jo … 

Jacob Kølle Christensen: 

Det som vi går efter, det er at udgive værket ord for ord, som Martinus har skrevet
det. Det er en anden måde at sige det på. 

Ja, JKC klamrer sig til ordet 'betryggende' som et sidste
halmstrå. 

Vi skal åbenbart forstå, at den tekst, som Martinus ønskede
bevaret uændret, ikke fra Martinus' hånd kunne anses for
'betryggende' at udgive. Den er først 'betryggende', når
institutets skiftende medarbejdere anser den for at være det
efter at have have foretaget ændringer i den tekst, som dens
forfatter forlangte bevaret uændret. At sætte lighedstegn mellem
'betryggende' og 'ændret' virker som et forsøg på en
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feberredning af noget, som ikke kan reddes. 

Martinus har ikke udtalt, at værket skal udgives med ændringer,
således at værket efter instituttets mening (altså dem, der
ændrer), er 'betryggende'. Ikke sandsynligt, at Martinus' mening
med vedtægterne skulle være, at instituttet til enhver tid skulle
kontrollere sig selv. Absurd. Derfor kan ordet 'betryggende' ikke
gå på bevarelsen af værket uændret, men på undervisning og
oversættelse.

Rolf Elving: 

Ja, så laver man ikke om på noget som helst. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, altså, det kan du sige. Men, igen, der er de her forskelle mellem udgaverne. Der
er nogle ændringer, Martinus har foretaget hen ad vejen, eller rettere og så er der
nogle rettelser, Martinus …. 

Rolf Elving: 

Har I studeret alt, hvad Martinus har sagt mht hans ønskemål? 

Jacob Kølle Christensen: 

Det kan du regne med. Ned til hvert eneste komma. 

(Herlig "Freudian slip". Det er jo det, Rolf Elving associeres med:
udtalelsen om, at end ikke et 'komma' må ændres)

Rolf Elving: 

Hvad siger han så? 

Jacob Kølle Christensen: 

Hvad han siger? - Han siger mange forskellige ting. 

Rolf Elving: 

Er der noget, der viser på et eneste citat fra Martinus, hvor han siger, “jeg ønsker
ikke kontrol”? 

Jacob Kølle Christensen: 

Fx, så er der en bestyrelsesbeslutning, der hedder nr. 708, og den siger, at vi kan
foretage ændringer af værket tilbage til originalmanuskriptet. 

Rolf Elving: 
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Ja, hvis … 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er at rette tilbage til originalmanuskriptet. Der er en anden
bestyrelsesbeslutning, den der hedder nr. 706, og den siger, at vi kan rette … 

Rolf Elving: 

Syvhundrede … 

Jacob Kølle Christensen: 

706. Og den siger, at vi kan rette åbenlyse trykfejl. 

Rolf Elving: 

Ja, åbenlyse trykfejl. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, og det er det, vi gør. 

Rolf Elving: 

Nå. 

Søren Ingemann Larsen: 

I moderniserer jo også sproget. 

Jacob Kølle Christensen: 

Vi moderniserer overhovedet ikke sproget. Vi moderniserer retskrivningen. Sproget
bliver ikke moderniseret. Værket er udgiver ord for ord, som Martinus selv har
udgivet det. 

Unægtelig en mildelst talt skrøbelig skelnen: En ændring i
retskrivning skulle altså ikke være ændring i sproget? 

Skulle det virkelig være almindelig sund fornuft, at en
'modernisering af retskrivningen' ikke skulle repræsentere en
'modernisering af sproget'? - Vi er vist her på meget tynd is. 

Men uanset hvad, er moderniseringen af retskrivningen da en
ændring. Og Martinus har intetsteds undtaget
sprogmodernisering eller retskrivningsmodernisering fra
direktivet om, at værket skal bevares uændret. 

En modernisering af retskrivningen indebærer en ændring i
Martinus' oprindelige stavemåder, og derfor må det siges at
kollidere med Martinus' ønske om, at der ikke må ændres i den
skrevne form. 
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Se mere herom i denne artikel. Her står også, at Martinus ikke
ønskede, at der blev 'pyntet' på hans sprog. "Det skal være, som
det er."

Søren Jensen: 

Hvordan stemmer det med, at man flytter det her Martinus havde en introduktion til
hvert afsnit. Det flytter man om bag i bogen. Man laver, Livets Bog, det er jo ét værk.
Men nu laver man pagineringen i hvert bind, det ændrer man, så det lissom bliver
forskellige bøger. Alle disse ting er noget, Martinus har valgt for sit værk. Hvorfor
ændrer man på sådan nogle ting? 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, men det er af rent tekniske årsager. Når pagineringen den ændrer sig, så
skyldes det selvfølgelig, at værket bliver overført til elektroniske medier og
genudgivet. Og der er formatet på siderne ikke helt det samme. Dvs. at sideantallet
ikke nødvendigvis kan være helt det samme. Men det der jo gør sig gældende, og
det som de fleste også henviser til, det har jeg selv lige stået og gjort i forhold til
Martinus …., - nej det var bestyrelsesprotokollen - men det er jo styknumrene. Så i
hovedværket, i Livets Bog, der er det jo styknumrene, der bestemmer. 

Søren Jensen: 

Men siger du, at på grund af teknikken har man været nødt til at flytte Martinus’
ingres, at pludselig tage dem væk og sætte dem bag i bogen? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, altså det man kan gøre for at bevare det fuldstændigt, som det blev udgivet, det
er jo selvfølgelig at foretage et fotografisk genoptryk. 

Endnu en tilståelsessag. Her indrømmer JKC igen, at der
dermed er forskel på værket før og efter instituttets ændringer
efter Martinus' bortgang.

Rolf Elving: 

Det var det, Martinus selv gjorde. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det gjorde han, fordi der ikke var råd til andet. Og det kan man også se, hvis man
går ind og kigger i bestyrelsesprotokollerne. 

Søren Ingemann Larsen: 

I bestyrelsesprotokollen? - I rådsreferaterne, der fremgår det tydeligt, at forventede,
at når værket skulle udgives på Borgen første gang, så skulle det udgives som
fotokopi. Og det sagde han, fordi han kunne ikke forstå, det skulle være så dyrt. Det
skal jo bare være en fotokopi. 
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Jacob Kølle Christensen: 

Ja, af økonomiske årsager, som sagt. 

Søren Ingemann Larsen: 

Næ, han sagde, det skulle være en fotokopi. Han forventede, det skulle være en
fotokopi. 

Jacob Kølle Christensen: 

Når man lavede et fotografisk genoptryk på Borgen i første omgang, så var det
simpelthen af økonomiske årsager og ikke noget som helst andet. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det ved vi da ikke. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det fremgår af bestyrelsesprotokollen. Og han sagde endda, at dette med
moderniseringen af retskrivningen, det kunne vente til et senere tidspunkt. 

Søren Ingemann Larsen: 

Hvor står det dokumenteret? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det kan jeg ikke huske i hovedet. 

Søren Ingemann Larsen: 

Nej, det er ikke dokumenteret. 

Jacob Kølle Christensen: 

Jo, det er det faktisk. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det vil vi gerne se. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, prøv at gå ind og kig på … vi har offentliggjort nogle brevudvekslinger, eller
rettere nogle svarbreve fra rådet. Og der er et svarbrev, som blev offentliggjort i her
for en månedstid eller to til Jens Lindsby, hvor det faktisk er dokumenteret. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det kender jeg udmærket godt. Det har jeg kigget på. Der står intet om
retskrivningen. 
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Jacob Kølle Christensen: 

Muligvis er det i et bilag, der ligger [utyd.]. Jeg skal gerne finde det frem. 

Der har ikke fra instituttet været fremlagt dokumentation for, at
Martinus har udtalt sig om retskrivningen. Eksistensen eller ej af
en sådan dokumentation bør blive en del af den videre retssag.

Søren Ingemann Larsen: 

Det vil vi meget gerne se. Fordi, nu skal vi høre … Du fremstiller denne retssag, som
om der er nogen, der har kopieret, eller selv udgivet nogle udgaver, men det du
mangler at fortælle, det er hvorfor vi har gjort det, for jeg er en af dem. 

Jacob Kølle Christensen: 

Men det kan jeg godt fortælle. Det er fordi, I mener, det skal udgives på den måde,
som I har gjort det på. Og det er vi uenige i. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jamen, vi udgiver det på den måde, for det svarer til det, som Martinus har
godkendt. Og Martinus … 

Jacob Kølle Christensen: 

Det svarer til den førsteudgave, og så andenudgaven som Martinus har godkendt.
På nogle punkter: Ja, men det er jo også et tilfælde, at symbolerne i Det Evige
Verdensbillede I - III, de er rekoloreret. 

Dette er interessant. At firkløveret har efterbehandlet farverne i
Det Evige Verdensbillede kan man jo diskutere, om var en rigtig
disposition. Her kan fremføres for og imod. For hvis man
genudgiver kopier af symboler, som man kan se har ændret sig
på grund af tidens tand, kan man jo anføre, at man i så fald ikke
udgiver en kopi af originalen. Dette udgør et dilemma, som der
ikke er én rigtig løsning på. Men ifølge JKC skulle det være
tilstrækkeligt bevis på, at firkløverets udgaver ikke er originale.
Man må nok sige, at det er proportionsforvrængning, når man
tager i betragtning, at instituttets udgivelser er fulde af
ændringer, som ikke er nødvendige og sagtens kunne være
undgået. 

Endnu mere grotesk bliver dette argument, når det viser sig (se
længere henne), at instituttet roser sig af at have ladet
ORIGINALSYMBOLERNE rekolorere. Kan man sige, at man har
bevaret originalerne uændret, når man har rekoloreret dem? -
Kunne man ikke, ligesom firkløveret, have nøjedes med at
rekolorere kopierne, altså genudgivelserne?
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Søren Ingemann Larsen: 

Jo, men kan vi ikke nøjes med at tale om Livets Bog i første omgang? 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det kan vi ikke. Fordi, hvis vi taler om piratudgivelser, så taler vi om hele værket,
der er blevet piratudgivet. Og der kan man også sige nogle ting omkring fx
‘Småbøgerne’, som ikke er blevet udgivet i det omfang, de skulle. Altså der er 25
Småbøger udgivet i piratudgaven, og der er 28. Og der er blevet byttet om, og der er
nogle artikler, der er blevet taget ud. Så det er ikke korrekt, at det er blevet udgivet
sådan, som Martinus ønskede det. Ligeledes kan man også sige, at det her
smudsomslag, som Martinus ønskede, med for- og bagsidesymbolet, det er heller
ikke blevet udgivet i piratudgaven. Det er faktiske et ønske fra Martinus’ side. Så det
er heller ikke rigtigt. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men nu prøver du at dreje diskussionen hen på … 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, jeg sig bare også, hvad der er tilfældet. Men lad os bare tage … lad, lad mig
høre, hvad du siger. 

Søren Ingemann Larsen: 

He, det var dejligt. Jeg siger, du kører det hen på, hvad de her udgivelser, som vi har
gjort, eventuelt kunne være gjort bedre. Men det, der er det vigtige her, det er, at
fortælle, hvorfor vi har gjort det. 

Jacob Kølle Christensen: 

Fortæl - hvorfor I har gjort det. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jamen, du har jo slet ikke fortalt om det ... når du fremstiller retssagen, så har du jo
slet ikke fortalt, hvorfor vi har gjort det. 

Altså, hvis I selv havde gjort det, havde vi jo ikke behøvet at gøre det. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det forstår jeg ikke rigtigt …. 

Søren Ingemann Larsen: 

Hvis I selv havde udgivet det uændrede værk - uden senere rettelser, så havde vi jo
ikke behøvet at gøre det. Altså, I har jo udgivet værket med senere rettelser og
ændringer. 
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[En tilhører:] 

Af andre end Martinus, mener du ..,? 

Søren Ingemann Larsen: 

Han døde jo i 1981 og sagde, at der ikke skulle ændres og rettes senere … 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, lad os dykke lidt ned i det. Fordi …. Det er korrekt, at Martinus Institut har
foretaget nogle forskellige rettelser i de udgaver, som er udkommet på det seneste,
som ikke hidrører fra hverken manuskript eller fra - hvad hedder det - førsteudgaven
eller fra nogle af de senere udgaver, som Martinus udgav. Og det er primært, netop
de her, simple trykfejl. 

Det kan godt være, at vi skal prøve at …. Vi har en oversigt over det inde på
instituttets hjemmeside. 

Hvis vi tager de store bøger, dvs. det er jo Livets Bog, og det er Bisættelse, og det er
Logik, og det er Det Evige Verdensbillede I-III. Hvis man kigger på de værker, som
udgør en væsentlig del af …. siderne i Martinus’ værk, så er det sådan, at jeg
mener, at der er 1709 rettelser i alt. 

Ja, det er der omkring. 

[spredt snak, man prøver forgæves at få noget op på en skærm] 

Pernilla Rosell Steuer: 

Får jag bara, puta in eftersom det är många svenskar här, dom har ju båda det
samma perspektiv men också ett annat perspektiv, dom flesta läser ju helst på
svenska även om många läser på danska, med tanka på, apropros du sa ju detta
om när kommer Martinus ut i världen, ock Martinus var ju i Sverige och det är
verkligen känd i Sverige, men alltså det, när vi läser det, när vi översätter, så ändrar
vi självklart stavning, vi ändrar komma, vi tar bort massor med komma, jag bara
säger därför det skall inte ändras, men det är skillnad på danska och svenska
kommateringsreglar, jag läser mycket tyska, … vi tar bort massor med komma, men
jag uppfattar ändå att jag kan ta till mig Martinus' verk. 

Søren Ingemann Larsen: 

Altså, du taler om oversættelser til svensk? 

Pernilla Rosell Steuer: 

Men jag uppfattar att jag kan ta till mig och studera på djupet i hela mitt liv Martinus'
verk i disse fantastiska svenska översättningar som har gått in i mitt hjärta. Men jag
skall bara sätta i perspektiv, att på engelska gör man om massor med ord, därför
man kan inte översätta dom i långa … därför blir det väldigt många ändringar. 

Komplet uforståeligt at Pernilla Rosell blander oversættelserne
ind i denne diskussion, som jo ikke handler om ændringer i
oversættelserne, men bevarelsen af originalværket uændret.
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Søren Jensen: 

Ja, men det förstår jag ju i alla fall 100% det du säger, men jag vill bara få säga, det
dom gjorde var ju bara att det skulle finnas en original, och efteråt lägger ju Martinus
Institut upp det, och då undrar jag, när institutet gör det efteråt, varför vill dom då
rättsförfölja dom, som tar det initiativ, som faktisk viser vägen, ah, detta skall ju
finnas? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, men lad os lige tage fat i det med rettelserne først. Vi vender tilbage til det dér. 

Jeg mener det er sytten hundrede ….. [man arbejder forgæves på at få et dokument
frem på skærmen] 

Det kommer til at tage for lang tid det her, men øh. Jeg må gøre det lidt i hovedet.
Og det er muligt, at jeg lige siger nogle tal forkert. 

Hans Oldhage: 

Kan du direkt översätta för det är inte alla som kan läsa svenska som är så bra på
danska. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det var for at se, der er et skema hvor man kan se, der er et skema over hvilke
rettelser der er foretaget i den seneste genudgivelse af Martinus' værk. Og jeg
mener der er tale om de her omkring 1709 rettelser samlet set i de bøger, jeg
nævnte før, altså dvs. Livets Bog og Det Evige Verdensbillede (...) men der ligger en
masse notater på instituttets hjemmeside, så de ting jeg siger her, dem kan man
også finde inde på instituttets hjemmeside. Det kan godt være, at der lige er nogle
små detaljer i forhold til tallene, jeg oplyser nu, som er anderledes, men der er
omkring 1700 rettelser, vi taler om, og jeg mener, at det er omkring 1100 af dem,
som er tilbagerettelser til manuskriptet. 

Firkløveret har bedt instituttet fremlægge i retssagen en komplet
liste af ændringer, men det har man ikke ønsket. Nu får vi at
vide, at listen er på ca. 1700. Vi har ellers opgjort ændringer på
ca. 240.000 alene i Livets Bog.

Søren Ingemann Larsen: 

Men der står, at der ikke må rettes efter Martinus’ død. 

Jacob Kølle Christensen: 

Der står, at vi må føre tilbage til originalmanuskriptet. 

Søren Ingemann Larsen: 
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Ja, mens Martinus levede. 

Jacob Kølle Christensen: 

Der står, at vi må føre tilbage til originalmanuskriptet. 

Søren Ingemann Larsen: 

Ja, - mens Martinus levede. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jo. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej nej. 

Det var ikke muligt i dette forum med mange deltagere, som
pressede på for at få taletid, at forklare mit synspunkt nærmere. 

Det der er væsentligt her er, at i den passus med, at der må
rettes tilbage til originalmanuskriptet, nævnes der ikke nogen
tidsbegrænsning. Dvs der står hverken, at det kun gælder i
Martinus' levetid, eller at det også gælder efter. Derfor må man
bruge andre udtalelser som fortolkningsbidrag. 

Og her ser vi, at Martinus mange gange udtaler, at der ikke må
foretages ændringer og rettelser uden hans godkendelse. Og
det taler stærkt for, at eventuelle tilbagerettelser til manuskriptet
kun kunne foretages med Martinus' godkendelse. Og således
ikke efter Martinus' bortgang. 

Et andet vigtigt citat er fra et rådsmødereferat dateret 16. marts
1976, hvor det til sidst hedder: 

"Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke må foretages
rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden Martinus
medvirken." 

Se i øvrigt om dette her. Som det fremgår her, har rådet har
SLETTET denne passus, da det fulde citat blev publiceret i
"Samarbejdsstrukturen”.

Søren Ingemann Larsen: 

Jo. Nu skal du høre. Og der er også en anden ting, jeg lige er nødt til at sige. Det
fremgår ... Der står ikke noget om det er … 
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Jacob Kølle Christensen: 

[prøver at få noget frem på skærmen] 

Hans Oldhage: 

Får jag fråga bara jag tänkte att, nu är ju Jacob, det heter du va? Nu är Jacob här för
att informera inte bara om rätsaken, men vi är ju ukunniga, många här är ukunniga. 

Søren Ingemann Larsen: 

Så har jeg ikke forstået det. 

Hans Oldhage: 

Men det kan inte bli en rättsak också här .. jag tycker det blir lite konstigt om man
börjar bråka här också. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men det er det, der er oplægget. 

Søren Ingemann Larsen: 

Så skal vi have et nyt oplæg. 

Pernilla Rosell Steuer: 

Jag vill gärna puta in här, eftersom vi har gäster här, vi är glada för alla gäster, som
har kommit, (otydligt…) det är trevligt, men det kan finns folk som inte als är insatta
och detta är en chans att få träffa Jacob, så jag vill se till att alla kan få ställa frågor,
även ni som inte ... 

Jacob Kølle Christensen: 

Vi har lavet for nyligt et notat her, det hedder “Baggrunden for udgivelsen af
Martinus’ værk”. Det er den juridiske baggrund, vi ser på her. Og der kan man bl.a.
se det her citat fra bestyrelsesmøde 708, altså “Originalmanuskripterne er de
autentiske tekster. Eventuelle fejl i bøgerne i forhold til disse originaler må rettes”.
Og under alle omstændigheder, der ligger nogle forskellige bestyrelsesbeslutninger.
Der ligger jo også de her båndafskrifter fra bestyrelsesmøderne i perioden -74 til 81,
som så er blevet distribueret ulovligt rundt i landskabet. Og deri kan man også læse
nogle forskellige udtalelser omkring udgivelsen af værket. Nogle af dem finder man
også i den bog, som hedder “Samarbejdsstrukturen”. Der er de ikke alle sammen
med, men der er nogle med der. 

Vi har samlet som et bilag til det her … samtlige udtalelser fra - hvad hedder det - fra
bestyrelsesprotokollen og samtlige udtalelser fra båndafskrifterne. Så der kan man
se det i sin helhed. Desuden så har vi også taget uddrag fra ophavsretten, som
Martinus ‘Gavebrev’ refererer til. Det er sådan, at Martinus overdrog ophavsretten til
Martinus Institut ved sit testamente og efterfølgende … [utyd.] … skriver, hvordan vi
skal behandle værket i hans Gavebrev. Og her henviser han til Ophavsretsloven. 
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Søren Jensen: 

Nej - han henviser til vedtægterne …. 

Jacob Kølle Christensen: 

NEJ - det er testamentet. 

Nej, det er rigtigt, der faktisk en pointe der, som er ret god. Gavebrevet henviser til
Ophavsretsloven. Testamentet henviser til, at vi skal følge de optegnelser, som
Martinus har gjort i forhold til instituttets drift. Og det tolker vi så må være inklusive
måden, værket udgives på. Så vi medtager den tolkning. Og det vil sige, at vi
selvfølgelig også skal se på, hvad er det for nogle udtalelser, han kommer med i
bestyrelsesprotokollen, hvad står der i vedtægterne, osv. ikke? 

Godt at få på plads. Godt at vi alle er enige i, at det er en del af
Martinus' testamente at rette os efter Martinus' udtalelser om,
hvordan værket skal behandles efter hans bortgang. Derfor er
der slet ikke nogen grund til at omtale Gavebrevet. For ingen
bestrider, at instituttet er indehaver af ophavsretten til værket. 

Det sætter også den rigtige overskrift på hele denne konflikt. Og
den er: Er instituttets behandling af Martinus' værk efter hans
bortgang en krænkelse af Martinus' testamente? - JKC har
vældig travlt med at pege på firkløverets krænkelse af instituttets
ophavsret. Men som sagt er denne "krænkelse" en nødvendig
handling, for den er en reaktion på en langt alvorligere
ophavsretskrænkelse, nemlig den instituttet begår ved ikke at
rette sig efter Martinus' testamente. 

Som bekendt har firkløveret ingen anden interesse i at publicere
det uændrede værk end på denne utraditionelle måde at sørge
for opfyldelsen af Martinus' testamente.

Hans Oldhage: 

"vedtægter" betyder "stadgar". 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja-ja. 

Så vi ser på alle de her forskellige … hele dette efterladte materiale ser vi på. Og det
er vi selvfølgelig nødt til at prioritere, fordi det er ikke altid, at tingene - hvad skal
man sige - står lige så klart ét sted, som det gør et andet sted. Nogle gange kan så
man også læse det, som om det er modsat rettet. Så derfor er vi selvfølgelig nødt til
at på for de første: de seneste bestemmelser, de må nødvendigvis gælde i højere
grad end de tidligere bestemmelser, hvis der er forskel, ikke? 

Skriftlige … det er er skriftligt dokumenteret i officielle dokumenter, det må også
tælle, det må også veje tungere end mundtlige udtalelser, hvis der er forskel, ikke? 

239



Så for at kunne, hvad skal man sige, navigere i det her materiale, som er efterladt,
så er vi selvfølgelig nødt til at prioritere det. Der siger vi så, at først og fremmest må
vi se på, hvad loven siger. 

Søren Jensen: 

Må jeg så stille et lille spørgsmål, fordi loven - og du siger ‘det sidste’ - altså i
instituttets vedtægter, de udgives i 1982. Så det er det sidste, som ER godkendt af
Martinus, og der står i denne lille lovtekst, “dette må ikke ændres”, og det er så en
reference, det er noget, Martinus har sagt klart og tydeligt, det har man jo ændret … 

Jacob Kølle Christensen: 

Det der helt konkret står, det er, at der er visse vedtægter, der ikke må ændres, og
det er fx formålet. Der står i §11, at der kan foretages ændringer i forskellige
vedtægter udover i formålene …. og der er … 

Søren Ingemann Larsen: 

Skal vi ikke gøre det her færdigt først …. der er et vigtigt citat, som I endda har
redigeret i, hvor der står, at Aage Hvolby havde samlet en række ting, som han
gerne ville have Martinus til at se på, om han kunne godkende rettelserne til. Og så
har han åbenbart forsøgt at få Martinus i tale med hensyn til de rettelser. Og så står
der: hvis disse rettelser ikke bliver gennemført - og hvis Martinus ikke når at se på
dem, så må der ingensinde foretages rettelser i Martinus’ værk. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, og der bliver sagt mange forskellige ting. Og det er netop derfor, jeg siger, at vi er
nødt til at prioritere i det efterladte materiale, for der er citater som dét der, og 

Søren Ingemann Larsen: 

… det kan jo ligeså godt betyde, at det er i Martinus’ levetid 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det kan det ikke. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jo. 

Jacob Kølle Christensen: 

Hvordan får du det ud af det? 

Søren Ingemann Larsen: 

Hvem skal afgøre … hvad er det, der står? 

Jacob Kølle Christensen: 

… eventuelle fejl i bøgerne i forhold til disse originaler …. 
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Søren Ingemann Larsen: 

Hvem skal afgøre, om det er fejl? 

Jacob Kølle Christensen: 

Jamen, det skal selvfølgelig den sproggruppe, som sidder og arbejder med det. 

Søren Ingemann Larsen: 

Nej, det skal Martinus. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det skal han ikke. For han er der ikke. 

Sådan var det også på Martinus’ tid. Der var korrekturlæsere. 

Søren Ingemann Larsen: 

Ja, men alt blev forelagt Martinus. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det gjorde det. Og det kan vi ikke længere. 

Ræsonnementet er altså, at vi ved, at Martinus ønskede at
godkende ændringer og rettelser, og når nu Martinus ikke er her
mere, må andre så godkende disse ændringer og rettelser. Og
hvem er mere egnet til det, end netop dem, som retter og
ændrer! - Man skulle næsten ikke tro det, men det er det,
instituttet ønsker at blive hørt med. 

Den naturlige konsekvens af, at Martinus ønskede at godkende
alle rettelser og ændringer må da være, at man intet ændrer og
retter efter Martinus' bortgang. Og det harmonerer jo fint med, at
værket skal bevares uændret efter hans bortgang.

Søren Ingemann Larsen: 

Og derfor skal der ikke foretages ændringer. 

Og så vil jeg også gerne fortælle, at med hensyn til denne her retssag - den er langt
fra færdig, fordi det er ikke afgjort, om det, I har gjort, er lovligt. Vi mener, det er
ulovligt. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er afgjort. Men jeg synes … 

Søren Ingemann Larsen: 
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Må jeg lige have lov til at tale færdigt? 

Den bliver anket til Landsretten og Højesteret, indtil vi får det afgjort. 

Jacob Kølle Christensen: 

I søger om at få lov til at anke, og hvis I får lov til det, så prøver vi spørgsmålet igen.
Indtil videre har vi Byrettens dom, som klart siger, at det, I har foretaget jer, det er
ulovligt … 

Søren Ingemann Larsen: 

Men sagen er ikke færdig. 

Jacob Kølle Christensen: 

Den er færdig i Byretten. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men den er ikke færdig i retssystemet. 

Jacob Kølle Christensen: 

Den er færdig i Byretten. Og I har en dom. Og så må I prøve at anke den. Og så må
vi se, hvad der sker. 

Pernilla Rosell Steuer: 

[bemærker, at det kan være svært for svenskerne at forstå det] 

Jacob Kølle Christensen: 

Så -- dér ligger den. 

Rolf Elving: 

Hvad hedder det. Martinus siger jo også, at selvom der er nogle småfejl, så skal de
blive stående, han har ikke ønsket, at der rettes småfejl. Og det synes jeg, kan være
interessant at tænke over. Og forsøge at forstå, hvorfor Martinus ikke ville give slip
på sin absolutte kontrol over alt det, han har skrevet. Han gav ikke afkald på, at han
skal have det sidste ord i hvert spørgsmål. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det er ikke rigtigt. Det er rigtigt, at han kommer med de udtalelser undervejs. 

Rolf Elving: 

Og jeg vil blot sluta det resonnemang: Jeg har ikke fundet en eneste udtalelse fra
Martinus’ side, och jag skulle i så fall vara glad för att få det, där han säger, at der
skal ske nogle rettelser, uden hans godkendelse. Og så funderer jeg over det, og
dette spørgsmål synes jeg slet ikke er diskuteret i relation til det spændingsforhold,
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der er i en konfliktsituation. Min opfattelse af, hvorfor Martinus er så bestemt på det
punkt, det skyldes i mine øjne, at nu har en indviet med førstehåndskendskab
skrevet det, som Jesus talte om på sin tid i lignelser - og som blev genfortalt af
vidner. Nu har den indviede skrevet selv. Og det er den sikkerhed, at der aldrig
nogensinde af nogen grund skal opstå tvivl om, at nogen anden, som ikke er indviet,
har rørt ved bøgerne. Det anser jeg for det mest afgørende og tungtvejende grund
til, at Martinus gentog udtalelsen om, - ja, han sagde med voldsom stor kraft til mig -
“der skal ikke laves om på så meget som et komma”. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, den har vi hørt mange gange. Og jeg har ikke set det dokumenteret rent skriftligt.

Dette er af mange grunde interessant. 

JKC afviser udsagnet med den begrundelse, at det ikke er
DOKUMENTERET RENT SKRIFTLIGT. Det må jo betyde, at
HVIS det kunne dokumenteres skriftligt, skulle det respekteres
og overholdes. Og samtidig bekræfter JKC, at "den har vi hørt
mange gange". Det er altså ikke kun noget, Rolf Elving har hørt. 

Meget kunne tyde på, at dette med, at der ikke måtte ændres så
meget som et komma, nærmest var et slags mantra på
instituttet. 

Olav Johansson, en mangeårig medarbejder på instituttet som
også har kendt Martinus, beretter følgende på en
Facebookgruppe den 20. marts 2013 kl. 21:33: 

"Jag vet att Bertil Ekström som ju i många år jobbade som
tryckare på Martinus Institut lusläste korrektur på alla böcker han
tryckte där (och ni som känner Bertil vet att han aldrig gjorde
något halvdant... Han var närmast extrem både i sin
noggrannhet och effektivitet i jobbet). Och alltid när han
korrekturläste så förde han lista på allt ifrån obetydliga stavfel till
ting och formuleringar han undrade över för att sedan ta upp
direkt med Martinus. Det resulterade i att Martinus själv faktiskt
godkände inte så få av Bertils anmärkningar och ändringsförslag
(han brukade gå igenom och "bocka av" Bertils listor, minns jag
att Bertil berättade). Så uppenbarligen var han tacksam över att
ha en så samvetsgrann korrekturläsare som Bertil, som alltså
gick igenom alla böckerna och kom med sina frågor och förslag,
och det visar ju också att Martinus själv inte hade inställningen
att ingenting fick eller kunde ändras i orginalmanuskripten. Jag
minns att Bertil berättade att han faktiskt konfronterat Martinus
om detta med hänvisning till hans berömda uttalande om att inte
ett kommatecken fick ändras i det han skrivit. På det skulle
Martinus leende ha svarat "jo, jag får ändra"." 

Vi får her bekræftet, at mange har hørt Martinus sige det, ikke
kun Rolf Elving. Olav Johansson, som kendte Martinus,
karakteriserer det endda her som en 'berömd uttalande'. Og
samtidig får vi her endnu engang bekræftet, at KUN Martinus må
ændre.
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Rolf Elving: 

Det er jo dokumenteret, når jeg siger det. Men du behøver jo ikke tro på mig.
Naturligvis ikke, eftersom det ikke passer med det, DU siger. Men JEG ved det. Men
du behøver ikke tro på det. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, men jeg har også nogle andre udtalelser. Dem har vi også offentliggjort, som
går i en anden retning. 

Rolf Elving: 

Jeg har jo talt med Martinus. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, men der er der sørme også andre, der har. Og vi har fx offentliggjort et citat fra
Erik Weirauch vedrørende denne her historie omkring ‘j’ eller ‘i’ i titlen Det Tredie
Testamente, og der fremgår det meget klart, at Martinus havde den samtale med
Erik, på et tidspunkt, hvor Erik han sagde, at det så bedre ud, hvis man trykte det
med ‘i’. Og det gav Martinus så ret i. Men det var også helt klart for Erik, at det var
ikke det, det handlede om. 

Det bemærkelsesværdige i dette er, at Martinus konsekvent,
både før og efter den store retskrivningsreform i 1948 brugte
staveformen 'tredie' (og ikke den gængse 'tredje'). Det kan da
godt være, at både Erik Weirauch og Martinus syntes, at det "så
bedre ud". Men det var nu engang den stavemåde, Martinus
hele sit liv anvendte.

Rolf Elving: 

Men, eh det er klart, at Martinus har talt med mange 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja! - Præcis! 

Rolf Elving: 

mennesker. Det forstår jeg jo også….. MEN … jeg sad jo i rådet dengang. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det gør Willy også. 

Rolf Elving: 

Og jeg talte med Martinus. 
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Jacob Kølle Christensen: 

Og han [Willy] siger nogle andre ting, end du gør. Så, altså, der er mange forskellige
udtalelser og mange forskellige meninger om, hvad Martinus har sagt. Og vi prøver
selvfølgelig at lytte til dem. Vi vil meget gerne LYTTE til dem. Og jeg har stor respekt
i øvrigt til det, du siger, for jeg tror faktisk dybest set, at vi er enige om, at der ikke
skal ændres. 

Rolf Elving: 

Ja, det tror jeg også. 

Jacob Kølle Christensen: 

Vi er nemlig enige om, at der ikke skal ændres i ordlyden. 

Rolf Elving: 

Ja, overhovedet ikke. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det skal der ikke. 

Rolf Elving: 

Det skal fastfryses. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, og det er frosset. På nær 19 rettelser. 

Søren Ingemann Larsen: 

Nej, I har da ændret i ordenes stavemåde. 

Jacob Kølle Christensen: 

Vi har ikke ændret i ordlyden. 

Søren Ingemann Larsen: 

I har ændret i ordenes stavemåde. 

Pernilla Rosell Steuer: Stavning 

Jacob Kølle Christensen: 

Men ikke i ordlyden. Ordlyden er den samme. 

Søren Ingemann Larsen: 

Nej, det er den da ikke… Prøv at høre: Hvis I har ændret i ordenes stavemåde, er
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det ikke længere uændret. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ordene er de samme. 

Pernilla Rosell Steuer: Udtalen er den samme. Og når udtalen er den samme, så
gør det ingen forskel, om ordenes stavemåde er ændret. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men det, der er tale om, er, at det her er der altså en videnskab om. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det er der, og den kender vi. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men så forstår jeg ikke, at I modsætter jer, at vi får lavet et syn og skøn…. 

Jacob Kølle Christensen: 

… det har vi forklaret. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men så må du gøre det. 

Jacob Kølle Christensen: 

Jeg vil gerne forklare det igen. 

Søren Ingemann Larsen: 

Ja tak. Meget gerne. 

Jacob Kølle Christensen: 

I forhold til retssagen, og det var her spørgsmålet kom op med hensyn til syn og
skøn, så var det ophavsretlige spørgsmål behandlet. 

I havde ikke bedt om syn og skøn i forhold til de ophavsretlige spørgsmål. Den kom
først efterfølgende. Det spørgsmål var behandlet. Så naturligvis skal vi ikke bruge tid
på at undersøge med syn og skøn, om det, I siger, som blev afvist af byretten, er
rigtigt. Det kan vi gøre, hvis vi kommer i Landsretten. Det ved jeg ikke. Det må vi se
på til den tid. Men det var et rent ophavsretligt spørgsmål, som blev afvist af
domstolen, og som vi heller ikke er interesseret i at gå ind i. 

Det er tydeligt, at JKC meget gerne vil undgå syn og skøn, og
man får en tydelig fornemmelse af, at han godt er klar over, hvad
editionsvidenskaben mener om dette. 

Man skulle jo tro, at det var i alles interesse, at det blev
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undersøgt, om retskrivningsopdatering ifølge den relevante
videnskab anses for en 'ændring'.

Søren Ingemann Larsen: 

Men jeg kan godt forudskikke, at den videnskab, som er på området, anser … 

Pernilla Rosell Steuer: [kommer med en bemærkning til de tilstedeværende, som
afbryder Søren Ingemann Larsen] 

Jeg måste bara säga: jeg har enormt svært ved som svensker at forstå, hvorfor det
spiller en rolle, om man staver Det Tredi(j)e Testamente med ‘j’ eller ‘i’. Det ændrer
ingenting. 

Søren Ingemann Larsen: 

Prøv at høre, Pernilla, det er ikke din mening …. 

Pernilla Rosell Steuer: 

[afbryder] 

Jacob Kølle Christensen: 

Martinus ændrede selv i retstavningen, det gjorde han fx … 

Søren Ingemann Larsen: 

Må jeg have lov at gøre det færdigt? - Med det rent videnskabelige aspekt. 

Pernilla Rosell Steuer: 

Jeg er doktor i sprogvidenskab. Selv. Jeg arbejder med sprogvidenskab. 

Pernilla Rosell vil dække sig under, at hun selv er 'doktor i
sprogvidenskab', og derfor mener hun åbenbart, at hun ikke
behøver at sætte sig ind i editionsvidenskaben.
Bemærkelsesværdigt når hun selv sidder i rådet og skal tage
ansvar for disse ændringer. 

Eller mener Pernilla seriøst, at det er tilstrækkeligt at spørge
hende som den ene part i sagen? - Ingen grund til et uvildigt syn
og skøn.

Søren Ingemann Larsen: 

Jeg prøver at fortælle … Det hedder ‘editionsfilologi’. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det kender vi godt. 
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Søren Ingemann Larsen: 

Og der er det helt klart, at hvis man overfører en ældre tekst til en nyere retskrivning,
så repræsenterer det en ændring. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja. Hvilken ændring? - Det ændrer retskrivningen, det ændrer ikke indholdet. 

Søren Ingemann Larsen: 

Prøv at høre …. må jeg godt tale færdigt? … 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det må du gerne. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det ændrer. Inden for editionsfilologien kalder man det, at man ‘afhistoriserer’
teksten. Det vil sige, at der sker et informationstab. Og et informationstab, det er da
en indholdsændring. 

Jacob Kølle Christensen: 

NEJ. Informationstabet går på, hvordan blev retskrivningen brugt i den gamle
udgave. Og det har ikke noget at gøre med indholdet. Det er derfor jeg siger:
Ordlyden er jo nøjagtigt den samme. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det med ordlyden er jo et dårligt argument. 

Jacob Kølle Christensen: 

NEJ. - Det er da et godt argument. 

Søren Ingemann Larsen: 

Må jeg godt tale færdigt? - Så lader jeg dig tale færdig. 

Fordi, det argument holder jo ikke, fordi, kan du høre, om det er kursiv eller ikke
kursiv? - Når du får læst teksten op? 

Jacob Kølle Christensen: 

Det kan jeg ikke. Og vi ændrer heller ikke kursiv. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men så falder dit argument jo til jorden. 

Jacob Kølle Christensen: 
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Det er ikke det samme. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jo, fordi. Med det argument, så gør det ikke noget, om man ændrer til kursiv. Til eller
fra kursiv. Fordi man kan ikke høre det. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det er ikke det, jeg siger. Det er det, du siger. Og det er ikke det samme som at
ændre i retstavningen. Kursiven laver jo en betoning af teksten. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men det kan du jo ikke høre, når du læser den op. 

Jacob Kølle Christensen: 

Du kan da høre, når du læser højt, at der er kursiv, hvis du betoner det, der er
kursiveret. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men det er jo hele afsnit, der er kursiveret. I Livets Bog. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det kan du da ikke høre. 

Jacob Kølle Christensen: 

Næ, men det er jo ligemeget. For vi ændrer ikke kursiven. 

Søren Ingemann Larsen: 

Men du bruger det som et kriterium, om man kan høre det eller ej. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er DIG, der bruger det. 

Meget mærkelig samtale. JKC bruger lidt højere oppe som
argument for, at retskrivningsopdatering ikke ændrer, at
"Ordlyden er jo nøjagtigt den samme." 

Men nu påstår JCK, at det ikke er ham, der bruger det
argument, men mig. 

Det eneste, jeg gør, er at forklare, hvorfor argumentet ikke
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holder. Og så påstår JCK, at det er mig, der vil bruge
argumentet.

Pernilla Rosell Steuer: [utydl.] 

... Man kan ge ut till exempel den svenska författaren Strindberg, i den historiske
utgåva. Exakt så som den såg ut, för den som är historisk intresserad, men ger man
ut den för någon som skall läsa Strindberg i skolan idag eller spela Strindberg på
teatren, då ger man ut en .. då får man vara så nogran som möjligt... 

Pernilla Rosell bekræfter hermed, at der er FORSKEL mellem
en historisk udgave af Strindberg og så en moderniseret. 

Men i modsætning til, hvad editionsfilologien kommer frem til,
konkluderer Pernilla Rosell, at der ingen forskel er i
INDHOLDET. 

Editionsfilologien siger jo ikke, at der ikke kan være gode grunde
til at modernisere, men understreger, at omkostningen er, at der
sker et indholdstab. Det er jo ikke længere den samme tekst, det
samme udtryk. Derfor siger editionsfilologien, at hvis man
vælger at modernisere, skal den ikke moderniserede udgave
kunne fås på lige vilkår. 

Vi skal holde fast i, at Martinus' kriterium ikke var, at man gerne
må ændre, hvis man selv mener, at indholdet ikke ændres. Hans
kriterium var, at værket ikke måtte ændres. Og han specificerer
det nærmere, når han siger, at der ikke må ændres i den
SKREVNE FORM. Han får Bertil Ekström til at skrive i hånden
på hans brev til Martinus fra 29. marts 1978: "Jeg er ikke lærd -
jeg ønsker ikke, at der forandres eller pyntes på mit sprog - det
skal være som det er. Jeg er en bonde og det skal ikke skjules,
at jeg ikke er studeret". 

Det kan derfor være underordnet, hvorfor Martinus ønskede
dette. Da det er Martinus, der er forfatteren, er det ham, der
bestemmer. Hele denne diskussion om indhold er derfor egentlig
irrelevant, for det er ikke kriteriet for ændringen. Beskeden til
Bertil Ekström viser, at det skal tages helt bogstaveligt.

Rolf Elving: 

Det man glömmar här, tycker jag hela tiden, det är det unika med, att en invigd har
skrivit böcker. Som har förstahands kundskap om det ämne som han skriver om. Det
är det som skall bevaras. Jag brukar säga, att Martinus önskade en helförsäkring
omkring sitt verk, alltså i bevarandet av verket, så det alldrig någonsin skall uppstå
rimliga tvekan om, att någon annan hade blandet sig i texterna, han ville ha den
garanti. Den kan han bara få om man "fryser", nu är det slut va? Nu kan han inte
godkänna nogat mere. Sen kan vi ju, sen förstår vi ju säkert alla, att språket
utvecklas utgåvor på läsligt språk för varje tid men när martinus har sagt, att det inte
skall ändras så mycket som ett komma, eller att verket skall bevaras så oändrad
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som det föreligger. då är det detta, det som skall bevaras då, det är denna säkerhet,
att detta verk är skriven av en invigd. 

Men så forstår vi sikkert alle, at sproget udvikler sig, tiderne ændrer sig, seklerne
går, det ene årtusinde efter det andet. Så må der findes udgaver, på læseligt sprog
for hver tid. Men når Martinus har sagt, at der ikke skal ændres så meget som et
komma eller når han sagde, at værket skulle bevares uændret, som det foreligger,
så er det denne sikkerhed, at dette er et værk skrevet af en indviet. 

Lars Lundell: 

Når man køber værket skal man kunne vide, at dette har Martinus godkendt. 

[En tilhører bemærker, at det kan være svært at følge med i dialogen, når der er
mange, der taler. Det er ligesom. Hvis vi gjorde sådan, at én fik lov at tale ud, og så
man rækker hånden op, og så taler man, når der er talt ud.] 

Pernilla Rosell Steuer: 

Jag skall gärna vara ordstyrer. Jag skall försöka hålla koll. Har du en fråga här? 

(ukendt): 

Nej inte en fråga, jag tänker bara sammanfatta. Det vi diskuterar nu är alltså om det
finns någon risk för att avhistorisera eviga analys. (..) Det känns som vi pratar på
olika niveauer. 

Jacob Kølle Christensen: 

Og det ville jeg da gerne have svaret på, men der var desværre
mange, der også gerne ville have ordet. 

Og mit svar er, at de evige analyser kan der naturligvis ikke
ændres på, men kun ADGANGEN til dem. 

Vi kender kun én, som ved selvsyn kunne se disse evige love,
det påstod han i hvert fald, at han kunne. Derfor skal vi ikke
ændre på denne adgang. Adgangen til de evige analyser går jo
gennem bogstaver og andre synlige tegn. Ikke gennem tomme
bogsider.

Jacob Kølle Christensen: 

Men i en sprogvidenskabelig optik, så er det klart, at et værk, som er
retskrivningsmoderniseret, kan ikke bruges til sprogvidenskabelige analyser på
samme måde. Det er korrekt. Hvis man gerne vil ind og se på, hvad var det for en
retstavning, hvad var det for et udtryk, det kan man naturligvis ikke bruge en
retskrivningsmoderniseret udgave til. Men der er jo heller ikke det, der er formålet
med Martinus’ værk. Værket skal jo ikke bruges til sprogvidenskab…. Det kan da
godt være, at der er nogen, der gerne vil bruge det en dag. Og så må vi jo se på det.
Men indtil videre, så er det jo åndsvidenskab, det skal bruges til. 
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Det JKC her bekræfter er, at der så ER forskel mellem den
uændrede udgave, som Martinus har godkendt, på den ene
side, og så den moderniserede på den anden. Dermed må kan
konstatere, at værket ikke er bevaret uændret. 

Hvordan kan JKC gå ud fra, at Martinus ønskede to udgaver,
hvoraf den uændrede, som han selv havde godkendt, ikke skulle
udgives, men kun den, han ikke havde godkendt ændringerne i?
- Når Martinus - endda som det vigtigste formål for instituttet -
uden modifikationer bestemte, at værket skal bevaret uændret,
kan man da ikke nøjes med at udgive en ændret udgave og
konkludere, at den uændrede kun har interesse for
"sprogvidenskabelige analyser" og derfor ikke skal udgives. Det
hænger ikke sammen. 

Intet tyder på, at Martinus kun ønskede en moderniseret
udgave, jfr. det han bad Bertil Ekström skrive på det ovenfor
nævnte brev af 29. marts 1978. Tværtimod. Det var det, han bad
om ikke skulle ske.

Søren Ingemann Larsen: 

Men du beskriver fuldstændigt …. 

Pernilla Rosell Steuer: 

Nu havde vi en talerrække. Først var det Hans Oldhage sen Sören. 

Hans Oldhage: 

Jag skall inte gå in i en diskussion. Men jag tänkte, det skulle vara roligt att höra det
här brevet läsas upp, den ide va. Och när det gäller det här att bevara martinus verk,
så finns det där bevarat. Så finns originalmanuskriptet kvar, va, så det är inte
försvunnit. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er korrekt. 

[En tilhører siger: det hjælper ikke, hvis det ikke er tilgængeligt] 

Jacob Kølle Christensen: 

Lad os lige prøve at få den afklaret. Det er nemlig rigtigt. Vi bevarer værket, som det
foreligger fra Martinus’ hånd. Og det gør vi både i forhold til originalmanuskriptet,
førsteudgaven og andenudgaven og tredjeudgaven, hvor mange udgaver, der nu er
udgivet på Martinus’ tid. Dem bevarer vi fysisk i brandboksen på instituttet. Til evig
tid. Eller hvor længe, vi nu ….Og, så bevarer vi også de samme ting elektronisk. Alt
er skannet ind elektronisk. Desuden så offentliggør vi så på instituttets hjemmeside
originalmanuskripterne til Livets Bog og førsteudgaverne af Livets Bog i elektronisk
form. Så de er i hvert fald tilgængelige. De kan ikke downloades, men læses [utydl.]
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på skærmen. 

Offentliggørelsen på instituttets hjemmeside af manuskript og
førsteudgaver til Livets Bog skete først, efter at disse
dokumenter var offentliggjort på martinus-webcenter.dk efter
instituttets protest. 

Det er bemærkelsesværdigt, at instituttet kun har offentliggjort
det, martinus-webcenter.dk har offentliggjort. Hvad med
manuskripterne til fx Det Evige Verdensbillede 1 til 4? - Hvorfor
er disse ikke tilgængeliggjort, men kun de manuskripter, som
martinus-webcenter.dk havde mulighed for at tilgængeliggøre?

[En tilhører: de findes tilgængelige, for den som går ind] 

Jacob Kølle Christensen: 

Yderligere er det sådan, at man kan låne de danske førsteudgaver på dansk
biblioteker. De er stadig tilgængelige på bibliotekerne, og man kan også rekvirere
dem antikvarisk. Vi har stadig antikvariske udgaver på instituttet. Hvis man gerne vil
det. Endeligt - og det har vi meldt ud siden 2006, tror jeg, - i hvert fald er der nogle
artikler i 2007 i ‘Den Ny Verdensimpuls’, hvor vi skriver, at såfremt der er
efterspørgsel på historiske udgaver, fx førsteudgaven, så vil vi gerne genoptrykke
dem. Vi har bare aldrig set den efterspørgsel. 

Instituttet har da en PLIGT til at udgive det uændrede værk. De
skal ikke afvente en efterspørgsel. En absurd venden tingene på
hovedet. 

Det er da bagvendt logik at påstå, at der skal laves
'behovsanalyser' for at udgive det UÆNDREDE værk, når det er
det værk, som instituttet har pligt til at udgive. Men der skal efter
instituttets mening åbenbart ikke laves 'behovsanalyser' når det
gælder en ÆNDRET version af værket, som Martinus ikke har
godkendt.

Rolf Elving: 

Var de tilgængelige før andre gjorde dem tilgængelige? 

Jacob Kølle Christensen: 

Undskyld? 

Rolf Elving: 

Har dom varit tillgängliga innan dom andra gjorde dom tillgängliga? Dom var väl inte,
dom andra…? 

Jacob Kølle Christensen: 
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Antikvarisk, ja. Og på biblioteker. 

Rolf Elving: 

Men det är ju inte tillgängligt. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er da tilgængeligt. 

Rolf Elving: 

Nej, instituttet skal …. 

Pernilla Rosell Steuer: 

Vi holder os til talerrækken, så er det Søren: 

Jacob Kølle Christensen: 

Og under alle omstændigheder, som jeg sagde, i 2007, det er i hvert fald inden
piratkopierne kommer på markedet, da sagde vi - helt offentligt - vi vil gerne
genoptrykke, fx førsteudgaven, hvis der er efterspørgsel. Men den efterspørgsel har
vi aldrig set. Der har ikke været de henvendelser, som kan ….. legalisere … at vi
laver det her, sådan rent økonomisk. 

Dette harmonerer ikke med, hvad instituttet skriver andre steder,
fx i deres notat fra august 2016. Her skriver rådet: 

"Udover ovennævnte pointer har MI dokumenteret, at de
seneste genudgivelser i højere grad end tidligere udgaver er en
afspejling af "det autentiske værk" (seneste udgaver fra
Martinus' tid korrigeret for sættefejl ift. manuskriptet). Der er
derfor ikke noget fornuftigt formål med at genudgive den
fejlbehæftede førsteudgave. Se evt. "Orientering om udgivelse
af Martinus' værk" på MIs hjemmeside." 

(Dette notat er såvidt jeg kan se ikke længere tilgængeligt på
instituttets hjemmeside. Se i øvrigt notatet med mine
kommentarer her.) 

"Der er derfor ikke noget fornuftigt formål med at genudgive
den fejlbehæftede førsteudgave." - skriver rådet direkte. 

JKCs betragtninger om, at det skal kunne legaliseres (går ud fra,
at han mente 'legitimeres') økonomisk, er bemærkelsesværdige.
For hvis instituttet for en lille brøkdel af, hvad retssagen har
kostet, selv have udgivet førsteudgaverne, ville der slet ikke
have været nogen konflikt. 

Dette viser, at skoen trykker et andet sted. Og det synes at
være, at hvis instituttet - mod deres vilje og efter pres udefra -
skulle udgive førsteudgaverne på samme vilkår som deres egne
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ændrede, moderniserede og bearbejdede, ville dette udstille, at
deres "egne" udgaver er ændrede. For de kan jo ikke begge
være lige "uændrede". Det vil til evig tid stille et relevant og stort
spørgsmålstegn ved, om instituttet overholder sine egne
vedtægter og respekterer Martinus' testamente. Derfor ser
instituttet hellere førsteudgaverne fejet ind under gulvtæppet
som "ligegyldige historiske udgaver, som kun fundamentalistiske
nørder kan have interesse i. Bogorme". 

Det er ikke sivet ind hos instituttet, at menneskeheden udvikler
sin intelligens og derfor bliver mere og mere videnskabeligt
indstillede. Vi vil da kunne gå til kilden. Og den skal da ikke
være at finde "under gulvtæppet".

[nogle ønsker præcisering …] 

Ja, at der er nogen, der har ringet til instituttet og sagt, jeg vil gerne have Livet Bog 1
til 7 i førsteudgaven. Så kan de få dem antikvarisk, men ikke engang den slags
henvendelser har vi fået. 

Rolf Elving: 

Är det inte så att folk har inte ens vetat om att dom er moderniseret. Man har inte
vetat om det. Man har trott det är så. Dom kan ju inte efterfråga något som dom tror
dom redan har. 

Jacob Kølle Christensen: 

Der er rettelseslister, fx, de er i hvert fald tilgængelige. Der kan man se, hvad der er
rettet - helt ned i detaljerne... 

Ja, "rettelseslisterne" er et kapitel for sig. 

For det første blev disse rettelseslister først tilgængelige efter
stærkt pres udefra. 

For det andet viser disse rettelseslister ingen systematisk
dokumentation for, om rettelserne er godkendt af Martinus. Og
dette gælder naturligvis også ændringerne EFTER Martinus'
bortgang. Dem må der jo ikke være nogen af. 

Jeg bad for nylig instituttet sende mig dokumentation for, at en
specifik ændring - foretaget efter Martinus' bortgang - var
godkendt af Martinus. Der er tale om en ændring af noget, som
står på samme måde i manuskript og førsteudgave. Alligevel har
instituttet ændret, ganske vist med en fodnote. 

Rådets svar til mig var: "Martinus Institut har ikke til opgave at
dokumentere sine dispositioner overfor tredjemand." 

Det er derfor så som så med instituttes åbenhed om deres
rettelser, som JKC er så stolt af. Læs mere om denne
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korrespondance her. 

Eksistensen af disse såkaldte "rettelseslister" repræsenterer
endnu en "tilståelsessag". For det faktum, at der på disse lister
findes rettelser, som først er foretaget EFTER Martinus'
bortgang, og som Martinus ikke har godkendt, er jo en klar
overtrædelse af den allerede ovenfor nævnte rådsbeslutning: 

"Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke må foretages
rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden Martinus
medvirken."

Pernilla Rosell Steuer: 

Vi havde faktisk en talerliste. Och det var Sören. 

Ja, jeg kan ikke huske, hvornår de blev tilgængelige, men dengang var de ikke
tilgængelige, det er rigtigt. 

Søren Jensen: 

Når man ser, fx, symbolen där, den indigo färgen där, den är ju på några utgåvor är
den ju ljusgrå, och den här stora frågan, (…) det kom ju massor frågor, och det kom
en färgspecialist som jobbar med det och gjorde uppmärksam på det, kan vi få
Martinus' orginalfärg. Men det jag skulle tänka - och det är därför du sa det var
originalerna - det är en fråga som också institutet efteråt har kommit in på att ändra.
På samma vis som att man lägger ut originalverket efter att andra har gjort det, så
tänker jag att dom här människor, som har upplevt den här nästan som en mission.
Nej, det här verket vi måste stå för det, för vi är utbildade i den uppgift. (…) Och så
tänker jag, skulle det inte vara möjligt att säga, ja, nu har vi varit genom detta, vi har
lärt av detta, nu är vi väldigt nogran med att nu skall originalen vara vår referens i
framtiden, och lissom, man har lärt någonting, institutat har börjat göra det, man har
lagt ut alla föredrag, dom blev ju inte lagt ut innan vi la dom ut, och jag stod, jag
jobbade på Martinus Institut i trädgården den dagen, när Christer Malmström kom
med alla banden från Rolf, som hade fått dom personligan från Martinus, lämnar
dom på institutet, då var jag med, dom blir lagt ner i källaren, och efter ett tag så
frågar Christer: ”Vad händer med dom här banden, blir dom offentliggjort?” Men det
händer ingen ting! Men han hade ju kopior, och så la vi upp dom på hemsidan.
Faktisk, alla dessa saker, ock att göra informationsmaterial, det var någonting vi
gjorde, och som man efteråt [gjorde på mi], det är som om den här processen ändå
har varit nödvändig. Nu är det lissom ett samtal, nu förstår man vigtigheden af, at
Martinus' original får man inte ändra i (…) tänk om man gör så många ändringar på
10 år, flyttar ingressen om, ändrar paginering och allt möjligt, hur skulle det bli när
folk som inte längre har någon referens till Martinus, eller känner till, vad händer om
50 år, det är en viktig fråga. Men då undrar jag, då gör man en rättsproces, och dom
skall börja med att betala 10 kr mio i böte, och då tänker jag på det här Martinuscitat:
”Vi skall ju vara ett exempel på det nya, och det kan vi ju inte vara, om vi använder
dom gamla metoderna”. Skulle det inte finns en möjlighet nu, att visa exempel på det
nya? 

Jacob Kølle Christensen: 

Der er mange ting der. 
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Søren Jensen: 

Så kanske kan vi förena, så saken kan jobba ihop. 

Jacob Kølle Christensen: 

Hvis du stopper der. Der er mange spørgsmål der. Der var faktisk et spørgsmål fra
før, jeg ikke fik svaret færdigt på, og det var i forhold til, om man var klar over, at der
var ændringer i værket, allerede inden piratkopierne kom på markedet. Ja, hvis man
kigger i Den Ny Verdensimpuls, så var debatten i hvert fald der. - Det var i hvert fald
offentligt kendt. I forhold til - nu skal jeg lige se, om jeg kan huske alt det, du sagde -
i forhold til, om vi har lært noget på instituttet. Naturligvis har vi det. Naturligvis. Vi
lærer jo allesammen noget hele tiden. 

Og hvis vi tager fat i det her med symbolerne, jeg tror det var i 2009, at vi afsluttede
en proces inde på det Kongelige Bibliotek med at restaurere symbolerne. Det var
sådan, at der var nogle af dem, der havde hængt rundt omkring, og så var de blevet
lidt falmet. Så da blev farverne restaureret. Og i dag bliver de opbevaret i
brandboksen i deres originale udgave. Så der har vi gjort meget. Det var en stor og
bekostelig affære at få restaureret de her symboler. Så der har vi gjort meget for at
bevare dem, som Martinus malede dem i sin tid. Og hvad sagde du så? …. 

Ja, instituttet mener ikke, at de er forpligtet til at UDGIVE værket
uændret, men kun bevare ORIGINALERNE uændret. 

Det kan man i høj grad diskutere, om instituttet har, hvis de har
restaureret symbolernes farver. 

Når det drejer sig om instituttet, er der ved denne restaurering
tale om en BEVARING af orginalerne uændret, men når der er
tale om firkløveret, som efter det samme princip rekolorerer
KOPIER af originalen, således at farverne føres tilbage til
originalen, ja så synes JKC at der er tale om en ULOVLIG
ÆNDRING, se ovenfor. 

Denne absurditet taler vist for sig selv.

Søren Jensen: 

Så var det banden, som blev offentliggjort efter att någon annan gör det det. Och
originalen blir lagt upp på nätet efter at nogen anden gör det. Men så vänder jag på
det, och då tänker jag, att det är väl jättebra? 

Jacob Kølle Christensen: 

Jeg er fuldstændig enig. 

Søren Jensen: 

Hvorfor forfølger I dem så? 
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Jacob Kølle Christensen: 

FORDI DE BRYDER LOVEN. Og fordi de ikke har fået lov til det. 

Så er bunden vist nået. Har instituttet her reduceret sig til en
politimyndighed? - Skal vi forstå, at instituttet har brugt millioner
af gavegiverkroner for at bekæmpe firkløveret, FORDI DE
BRYDER LOVEN?

Søren Jensen: 

Kunne I så ikke bede om 1 kr. i erstatning? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det kunne man gøre. Men sagen er jo den, at hele denne her proces, den har
været meget bekostelig for instituttet. Vi har mistet indtægter på bøgerne på grund af
de piratkopier, der er blevet solgt, vi har brugt ret anseelige summer på at føre
denne her retssag. Så det er klart, der er sket tab på instituttet på basis af denne her
sag. Og det bliver vi nødt til at kræve erstatning for, fordi vi skal værne om instituttets
økonomi. Instituttets økonomi er jo det, der sikrer, at vi kan udføre vores formål. 

Søren Jensen: 

Men du sa ju precis, att vi har lärt alle dessa saker av dom här människor, så det har
varit nödvändigt för institutet. Då kan man väl inte rättsförfölja dom här människor
även om dom gjorde det utan att få lov? 

Jacob Kølle Christensen: 

Vi er jo nødt til at skille tingene ad, ikke? - Altså én ting er, at vi har lært …. det
kunne vi også have gjort, hvis vi havde været i en dialog. Men at lave piratkopier af
Martinus’ værk, at offentliggøre dem og sælge dem uden overhovedet at spørge os
om lov inden, det er ulovligt. Det skal man ikke gøre. Og det skaber nogle
problematikker i forhold til, om vi kan kontrollere værket efterfølgende. Altså jeg var
inde på det med Amazon, fx. Kan vi være sikre på, at Amazon vil udgive instituttets
bøger, hvis der er nogen, der laver forfalskede udgaver? - Hvis ikke vi har
retsforfulgt de krænkelser, der er, så har vi ikke samme rygdækning fra en domstol i
forhold til at få stoppet forfalskningerne fx. Og et af de værker, der er blevet udgivet
af de sagsøgte, det er jo netop en forfalskning. Det er jo det her Thorell-manuskript,
som er en renskrivning, Per Thorell havde foretaget af et Martinus-manuskript, hvor
han havde lavet om i sproget, han havde lavet om i alle mulige forskellige ting.
Martinus ønskede ikke det her værk udgivet. Alligevel udgiver Kurt Christiansen det
på et tidspunkt. Og det er ikke bare en krænkelse af instituttets ophavsret, fordi det
er Martinus’ værk, det er også en krænkelse af droit morale, altså fordi vi har at gøre
med en forfalskning af Martinus’ værk. Så vi er nødt til at gøre noget VED de her
ting. Uanset om vi har lært noget. Og uanset at vi kan være gode venner ved siden
af, eller hvad vi kan. Så er vi nødt til at gøre noget ved det her for at sikre, at
instituttets ophavsret, den står stærkt nok til, at vi kan forhindre andre krænkelser. Til
at vi kan udgive på internationale bogportaler. Og til at vi kan være sikre på, at der
bliver oversat fra de rigtige værker. Det er det, det handler om. Og de økonomiske
spørgsmål handler selvfølgelig om, at det her har været dyrt for instituttet, og
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samtidig har vi mistet ret anselige indtægter på de kopier, der er blevet distribueret.
Altså det vil sige både fysiske bogkopier, men også elektroniske kopier. Det kan vi
helt konkret se på vores omsætning i løbet af de år, piratkopierne har været på
markedet. Så vi har mistet mange penge på det her. Og der er vi naturligvis nødt til
at værne om instituttets økonomi og sikre, at vi fortsat har en god økonomi, så vi
faktisk kan udføre vores formål. Det er BESTEMT ikke noget, vi er glade for. Men
det er desværre konsekvenserne af hele denne sørgelige historie. 

Så hele denne retssag, som kun er blevet dyrere og dyrere, skal
legitimeres med, at disse mange omkostninger skal dækkes af
fire privatpersoner, samtidig med at retssagen er igangsat og
videreført af personer, som ikke risikerer en øre. 

Dette bliver grotesk, når man tænker på, at instituttet, som
nævnt tidligere, kunne have undgået denne konflikt, hvis de for
en lille brøkdel af disse millionudgifter til retssagen selv havde
trykt et passende oplag af førsteudgaverne. Og hvis de havde
gjort det, ville disse penge ikke engang være spildt, for der ville
blot være tale om udlæg. Alle pengene ville komme igen ved
salget af bøgerne.

Pernilla Rosell Steuer: Vi har 15 minutter tilbage, og der er 4 personer, som har
bedt om ordet. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det var et ønske om, at vi kiggede på gavebrevet. Det er her. Det kan være, at vi
lige skal gøre det. 

Pernilla Rosell Steuer: 

Det tager vi først, og så har vi Søren, Lisbeth, Emanuel og Rolf. Vi har kun 15
minutter denne gang. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nu må jeg lige lave en indledning til dette her, fordi nu har vi jo snakket meget om, at
der er forskellige udtalelser fra Martinus. Der er nogle, der siger, at vi må rette
tilbage til originalmanuskriptet, der er nogle, der siger, at vi ikke må rette et komma,
der er alle mulige forskellige udtalelser. Og som jeg også nævnte, så har vi samlet
alle disse udtalelser i et bilag til et netop offentliggjort notat om baggrunden for
instituttets udgivelsespraksis. Men alle de her forskellige udtalelser og beslutninger,
der er truffet gennem årene, de afspejler selvfølgelig en proces, hvor Martinus og
det daværende råd har forsøgt at afgrænse, hvordan skal vi behandle det her værk.
I øvrigt: hvordan skal vi lave hele strukturen på instituttet, ikke? - Men altså, hvordan
skal vi behandle værket. Og det sidste officielle dokument, vi har fra Martinus’ hånd,
i forhold til, hvordan vi skal behandle værket, det er Gavebrevet. Og, det vil sige,
sådan som VI ser på det, så er det også det dokument, som jo oven i købet er
underskrevet, og som har været igennem en advokat, det er også det dokument,
som vi ser som det væsentligste i forhold til udgivelsen af Martinus’ værk. Fordi, der
står: 
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“Overdragelsen omfatter alle fremtidige litterære arbejder, udkast til nye arbejder og
arbejder under forberedelse, alle excerpter, henvisninger, notater, korrespondance,
bilag, kort, tegninger og øvrigt materiale, samt retten til at færdiggøre ikke afsluttede
arbejder.” - 

Det er IKKE bøgerne, vi taler om der, det er båndafskrifterne. Så det er ikke sådan,
så vi skal beskrive bog færdig [??], som Martinus ikke blev færdig med at skrive. Det
har at gøre med båndforedragene og manuskripterne til foredragene. 

“Overdragelsen omfatter retten til at udnytte mine arbejder, således som
ophavsretten normalt giver indehaveren rettigheder”. 

Og det, som den danske ophavsret siger, jeg tror, den svenske den siger
nogenlunde det samme, men nu er det den danske, der er relevant, det er, at man
må foretage ændringer, som er åbenbart forudsat. Og det er sådan noget som, hvis
der er lavet stavefejl, hvis der er lavet trykfejl. Man må sågar lave ---- rette sprogfejl.
Det gør vi ikke. Men man kan læse i et excerpt til denne her lovgivning, at man
faktisk også må rette sprogfejl. Alt det har vi dokumenteret i det notat, jeg talte om
før. Så det er det sidste, vi har fra Martinus’ hånd. Det er, hvad han siger som det
allersidste. 

Søren Jensen: 

Testamentet er jo også interessant at se på samtidig. 

Ja, netop. Hvis vi alle er enige om, at testamentet skal tolkes
sådan, at vi skal rette os efter alle Martinus' udtalelser om,
hvordan værket skal behandles efter hans bortgang - og det har
JKC, se ovenfor og lige nedenfor, erklæret sig enig i -, er
Gavebrevet helt irrelevant. Uforståeligt at det hele tiden skal
trækkes frem. Vi er jo alle enige om, at ophavsretten tilhører
instituttet.

Søren Ingemann Larsen: 

Nu må det også være min tur. Jeg har en tre-fire ting, men nu er det blevet en svær
debat … 

Jacob Kølle Christensen: 

Men må jeg sige en ting, før vi går altfor meget videre, skal vi ikke lade være med at
føre altfor meget retssag ind her. Det kan vi tage i retssagen. Så prøv at tage de helt
principielle ting, så vi afgrænser det lidt. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det tør jeg ikke love, for dit oplæg var sådan set retssagen. 

Det der er problemet her er, at der er nogen, der er ligeglade med denne her
retssag. Men nu er det altså det, der er oplægget. Og så, når talerrækken kommer
rundt, så bliver det irrelevant, det man vil sige. 
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Men jeg har lige et par ting, jeg vil sige. Det første, det er, at jeg er enormt glad for,
at vi kan have denne her samtale, fordi den har vi manglet. 

Og så vil jeg sige, med hensyn til Gavebrevet, så er det netop enormt vigtigt,
hvordan man læser den her sætning: “Overdragelsen omfatter retten til at udnytte
mine arbejder, således som Ophavsretten normalt giver indehaveren rettigheder til.”
Og det Ophavsretten, det er altså også at se på, hvad har forfatteren sagt som vilkår
for, at arvingen modtager ophavsretten. Og her er vi nødt til at se på alt, hvad han
har udtalt, der skulle ske. Så det er ikke, om jeg så må sige, ‘carte blanche’ til…. Og
ophavsretten … Og denne her overdragelse, den skal ikke bedømmes efter normale
ophavsretlige regler, som gælder, hvor forfatteren ikke har sagt noget om, hvad der
må ske, og hvad der ikke må ske med værket. Og her anlægger man nogle
standardvilkår for, hvad man kan rette. Og det er dem, du refererer til. Men i
Martinus’ tilfælde, der forholder det sig anderledes, for han har udtalt sig specifikt
om, hvad han ønskede skulle ske med værket. 

Jacob Kølle Christensen: 

Må jeg gerne få lov at svare, for jeg er langt henad vejen enig. 

Og nu var jeg inde på det andet notat, det går jeg ud fra, at du har læst. Det der
hedder “Baggrunden for udgivelsen af Martinus værk”. Der er præcis denne
problemstilling, at vi kan naturligvis ikke, bare fordi vi har Gavebrevet, sige, at så
følger vi bare ophavsretten. Vi ser jo netop også - det var det jeg sagde før - på
testamentet, som henviser til, at de optegnelser - tror jeg, at der står - som Martinus
har foretaget, de skal respekteres. Og det siger han så godt nok i forhold til
instituttets drift, men der tolker vi jo, at instituttets … en væsentlig del af instituttets
drift, det er jo også ... 

Søren Ingemann Larsen: 

Jeg tror også, at han siger i forhold til Sagens videreførelse, 

Jacob Kølle Christensen: 

Jo, det er sikker også rigtigt. Under alle omstændigheder, så er vi enige om, at det
inkluderer - VÆRKET. 

Søren Ingemann Larsen: 

Nej, der er sådan set ikke noget at diskutere. Vi er nødt til at sige, at det juridiske
grundlag for at gå videre med at behandle værket, det er, at man skal nøje se på,
hvad Martinus har sagt. 

Derfor kan jeg ikke helt forstå, hvad det Gavebrev kan tilføje. 

Skidt nu være med det. Nu vil jeg så gerne lige fortælle: Det der med Thorell. Så kan
jeg jo ikke lade være med at fortælle, at du siger, det er en forfalskning, men det
morsomme er, at forordet til det, der er blevet til Den Intellektualiserede Kristendom,
det faktisk er taget fra Thorells manuskript. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja. Forordet er noget rod. Og der er vi enige. 
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Men det ændrer ikke på, at selve manuskriptet … 

Søren Ingemann Larsen: 

Nej, men det er ikke så smart, at I udgiver et ufærdigt manuskript, som har en
relation til Thorell-manuskriptet, og så aftrykker i Thorells forord, hvor der endda står
på det, at det må I ikke gøre. Det har rådsmedlemmer skrevet på det. Og så har I
endda ladet det underskrive af en kopi af Martinus’ underskrift. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det vil jeg meget gerne svare på. 

Søren Ingemann Larsen: 

Nej, jeg vil gerne nævne et punkt mere, og det er, at I siger, at I vil gerne trykke
førsteudgaverne, hvis der var en efterspørgsel. Men nu er da altså solgt 500
eksemplarer af den. Det turde være nok til at identificere en efterspørgsel. 

Jacob Kølle Christensen: 

NEJ, det er det ikke. Af to grunde. For det første, så bliver jeres piratkopier solgt til
næsten halv pris af det, instituttet sælger, og for det andet, så bliver det solgt under
falsk markedsføring. Så det kan man ikke sige. Det bliver solgt som den ‘eneste
ægte vare’, mens I forklarer, at instituttets udgivelser er en forfalskning. Og det
forklarer I vidt og bredt i artikler og på hjemmesider og alt muligt andet, 

Søren Ingemann Larsen: 

Vi har udgivet den, fordi vi ville være sikre på, at man kunne få noget, som man med
sikkerhed vidste ikke indeholdt senere ændringer, som ikke er godkendt af Martinus.
Det er sådan jeg har … 

Jacob Kølle Christensen: 

Det kan jeg sagtens forstå og forholde mig til. Ikke desto mindre er de blevet solgt til
dumpingpriser under falsk markedsføring. Og det mener VI er grunden til, at der er
solgt så mange. Vi har ikke set den efterspørgsel på instituttet overhovedet. 

Dette har vi allerede været inde på. Besynderligt, at instituttet
efterlyser en 'behovsanalyse' for genudgivelse af det
UÆNDREDE værk, det selv er FORPLIGTET til at udgive, mens
ingen taler om nogen 'behovsanalyse' for det værk, instituttet
udgiver som de eneste, og som kan påvises at indeholde et
væld af ulovlige ændringer. Tilmed er det indlysende, at det har
kostet mange flere penge inklusive i form af lønninger af et hold
af faste medarbejdere, end det ville have kostet at udgive en
facsimileudgave.

Søren Ingemann Larsen: 
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Men hvordan vil I kunne måle den? 

Jacob Kølle Christensen: 

Ved at vi registrerer de henvendelser, der kommer i forhold til førsteudgaven. 

Rolf Elving: 

Men tænk dig en bogforretning - altså - hvis man skal henvende sig til en
bogforretning og de ikke har bøger, så bliver der ikke solgt ret mange bøger … 

Jacob Kølle Christensen: 

Nu har vi lige præcis været meget opmærksom på netop denne problematik … 

Rolf Elving: 

Og så fandt I ud af … ? 

Jacob Kølle Christensen: 

At der er ikke nogen efterspørgsel. 

Rolf Elving: 

Okay. 

Jacob Kølle Christensen: 

Så jeg mener ikke, at man kan bruge det, at der er blevet solgt de her mange
piratkopier, som bevis på noget som helst, for det er ikke sammenligneligt, hverken i
forhold til den måde, de er blevet markedsført på, eller i forhold til den pris, de er
blevet solgt til. Det kan ikke sammenlignes. 

Rolf Elving: 

Der findes jo eksempler, hvor Jan Langekær fik bøger FRA instituttet. Husker du
det? - 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, han fik dem under kommission, ja. 

Rolf Elving: 

Og han solgte jo flere bøger på én udstilling mange gange, end hvad instituttet
sælger på et år. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det tilskriver jeg så en tredje ting, nemlig at han har været ude med et meget
aggressivt salg. Det har vi ikke. 

Rolf Elving: 
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Aggressivt? 

Jacob Kølle Christensen: 

JA. 

Rolf Elving: 

Hvad var det, som var ‘aggressivt’? - 

Jacob Kølle Christensen: 

Måden det blev solgt på. 

Rolf Elving: 

Hvordan mener du? - 

Jacob Kølle Christensen: 

Ikke nødvendigvis negativt. 

Rolf Elving: 

Han har lavet en udstilling, og han viser frem bøgerne, hvor der er mennesker. Og i
øvrigt så … 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, og det gør Martinus Institut ikke. Så det kan selvfølgelig forklare, at der er blevet
solgt flere … 

Rolf Elving: 

Det er da soleklart, at man sælger ikke bøger, når de er lukket inde, vel? - Man må
jo vise dem frem, ikke? - 

Jacob Kølle Christensen: 

Det gør vi også. Det gør vi fx i Klint. Der ligger bøgerne frit tilgængeligt, og man kan
købe dem i Bogbiksen - og man kan købe dem i Bogbiksen på instituttet - Og
desuden kan man se dem på vores hjemmesider. Så det er ikke rigtigt, at vi ikke
reklamerer for det. Vi gør det bare ikke på messer. 

Rolf Elving: 

Men er der noget galt med messer? - 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, jeg siger bare, det kan være grunden til, at han har solgt flere bøger, end vi har. 

Rolf Elving: 
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Det er jo bare, fordi han viser dem frem. 

Jacob Kølle Christensen: 

Men det har ikke noget at gøre med, at det er førsteudgaverne. 

Rolf Elving: 

Men du talte jeg kun om salget, ikke? - Og tilgængeligheden. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det var i forlængelse af, hvad Søren sagde før, i forhold til at der var en
efterspørgsel på netop førsteudgaverne. Der siger jeg: Nej, det synes jeg ikke, man
kan sige, at der er. 

Jeg vil gerne komme med en anden kommentar, fordi det, du siger i forhold til
Thorell-manuskriptet og forordet, jeg er faktisk enig. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det er jeg glad for. 

Jacob Kølle Christensen. 

Det forholder sig sådan, at instituttet har 3 manuskripter. Liggende. Det ene er det
manuskript, som Thorell har skrevet på SIN skrivemaskine, og som er, hvad skal
man sige: det korrekturlæste og ændrede manuskript. Og der kan man se
rettelserne i et andet dokument, vi har. Der er sådan en masse røde rettelser i og
omskrivninger, som man kan se … de er ført over i det her Thorell-manuskript. Og
det sidste, vi har, det var det, vi fandt på Martinus’ skrivebord. Det er det, der i dag
udgives som Den Intellektualiserede Kristendom. Så er det sådan, at forordet, det lå
faktisk i to mapper. Den ene var Martinus’ mappe, og det andet det var det, der
hedder Thorell-manuskriptet. Så samme forord repræsenteret to steder. Så gør
instituttet den fejl, vil jeg sige, at vi udgiver Martinus’ manuskript MED det forord,
som Thorell har skrevet på sin skrivemaskine helt klart, men som Martinus
formentlig har godkendt. Modsat resten af … 

Søren Ingemann Larsen: 

Jeg tror ikke, at han har godkendt det, for der står på det, at det ikke må udgives. 

Jacob Kølle Christensen: 

Uden på mappen står der, at … 

Søren Ingemann Larsen: 

Jeg mener: på selve manuskriptet. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, uden på Thorell-manuskriptet står det. 
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Søren Ingemann Larsen: 

Og det er ord til andet identisk med … 

Jacob Kølle Christensen: 

NEJ! - Det er nemlig Thorell-manuskriptet, der er det ændrede manuskript, mens .. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jo jo, men … 

Jacob Kølle Christensen: 

Det manuskript, som er udgivet som Den Intellektualiserede Kristendom, det var
Martinus’ manuskript med Martinus’ egne rettelser. Det lå på HANS skrivebord. Det
har Thorell aldrig haft fingrene i. - MEN - forordet, som ligger i Thorell-manuskriptet,
var blevet kopieret, var lagt over i mappen, som Martinus havde liggende på sit
skrivebord. Og så antager vi fejlagtigt, at det er hans forord, eller han har godkendt
det, eller hvad der nu har været tilfældet, da det blev udgivet. Og så bliver der
fejlagtigt sat Martinus’ underskrift på. Så jeg er fuldstændig enig … 

Søren Ingemann Larsen: 

Prøv engang at høre … 

Jacob Kølle Christensen: 

Må jeg gøre det færdigt? - Jeg vil meget gerne imødekomme dig her, og så siger jeg
bare, jeg enig med dig i, at måden, det manuskript blev udgivet på, faktisk er noget
rod. Og det kommer der i øvrigt også et notat om på Martinus Instituts hjemmeside. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jeg er nødt til at sige, at PÅ manuskriptet - for det var I så venlige at indlevere som
bilag til retssagen - … 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja - THORELL-manuskriptet. 

Søren Ingemann Larsen: 

Jo, men på det manuskript står nogle rådsmedlemmers underskrift på, at det må
ikke udgives. - Prøv at høre: Hvis du tager ord for ord … Det manuskript, det er
identisk med forordet til Den Intellektualiserede Kristendom. 

Jacob Kølle Christensen: 

Forordene er identiske. Forordet i Thorell-manuskriptet er det samme, som der
ligger i den mappe, der lå på Martinus’ skrivebord. 

Søren Ingemann Larsen: 
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Men på det står der, at det ikke må udgives. 

Jacob Kølle Christensen: 

Der står på THORELL-manuskriptet, og det forord, det må ikke udgives. Den
mappe. 

Søren Ingemann Larsen: 

Det bliver teknisk. 

Jacob Kølle Christensen: 

Jeg kan love dig, vi har allerede skrevet et notat. Det kommer på et eller andet
tidspunkt. Og der bliver det altså klarlagt, hvad der er sket rent historisk i forhold til
det manuskript. Og jeg kan også godt sige, at vi er fuldstændig sikre på, at det, vi
har udgivet, er ikke det, som Martinus ikke ønskede skulle udgives. Og at han heller
ikke ønskede, at forordet ikke skulle udgives. Men der sker nogle fejl i denne
sammenhæng, og også det forord, vi skriver til forordet, bliver også forkert. Ligesom
underskriften på forordet ikke skulle have været der. Så det er vi meget enig med dig
i. 

Søren Ingemann Larsen: 

Okay, det bliver meget teknisk … 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det gør det. Der kommer et notat på det. 

JKCs forklaring hænger i mine øjne ikke sammen. Det ene
øjeblik erklærer han sig tilsyneladende enig i, at forordet er
skrevet af Thorell, det næste øjeblik er det alligevel ikke taget fra
Thorellmanuskriptet. 

I skrivende stund (marts 2019) har vi ikke set det notat, JKC
henviser til. 

Se mere dokumentation her.

Pernilla Rosell Steuer: [lidt praktisk om, at vi skal til at slutte, giver ordet til
Emanuel Alm. 

Emanuel Alm: 

Den största faran, ni pratar om Amazon och om att man kan förlora copyrighten. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, ikke at man kan miste den. Men at …. dens magt kan svækkes, ikke? - Hvis
man kan sige det på den måde. 
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Emanuel Alm: 

Man kan alltså inte förlora den men den kan bli.. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, altså ophavsretten kan blive svækket på den måde, ved at hvis der er kopier,
som ikke er blevet retsforfulgt, og som ikke har fået en dom på lang sigt, så får de,
det der hedder ‘sameksistens’. Det vil sige, de får samme rettighed som Martinus
Instituts værk. Desuden så vil det også være sådan for en dommer - lad os sige, at
der kommer en tredje piratudgivelse, en forfalskning - så vil det være i dommerens
øjne sådan: Vi har ikke retsforfulgt de andre krænkelser, så derfor vil vores
retsforfølgelse af den krænkelse, vi måske bliver nødt til, fordi det er en forfalskning,
den kan vi måske ikke gennemføre. 

Emanuel Alm: 

Får jag ställa klart frågan bara: Men ni kommer inte förlora rätten att sälja böckerna
hos Amazon? Är ni rädd att den rätten kan försvinna då? 

Jacob Kølle Christensen: 

Amazon kan faktisk afvise at udgive, hvis ikke man kan verificere, at vi har retten til
værket, så kan Amazon afvise at udgive værket. 

Som allerede bemærket, har dette opmalede skrækscenarie
intet med virkeligheden at gøre. Andres eventuelle ulovlige
udnyttelse af instituttets ophavsret kan ALDRIG-ALDRIG få den
konsekvens, at instituttet mister den. At instituttet er nødt til at
føre denne retssag, for at Amazon vil anerkende, at instituttet er
indehaver af ophavsretten, er grebet ud af luften og har intet på
sig.

Emanuel Alm: 

Men du sa ju att ni inte kunde förlora copyrighten. Men så var det det Sören sa, altså
hur väger ni detta mot det som Martinus säger, att vi skall bort från det gamla och till
det nya och vi är väldigt tydliga med att han vill inte att institutet skall göra
rättsprocessor. 

Jacob Kølle Christensen: 

Jamen, det er et meget langt spørgsmål, som jeg også har forsøgt at svare på. Vi
har faktisk undersøgt dette her meget grundigt. Og det er rigtigt, at Martinus han
udviste tilbageholdenhed i forhold til retsprocesser. Han ønskede, og det ønsker vi
dybest set heller ikke, specielt at instituttet skal involvere sig i retssager. Ikke desto
mindre, så gennemførte han selv en retssag i -65 i forhold til en person, der havde
øvet hærværk mod hegnspæle i Klint. 

Så retsforfølgelse var ikke fremmed for ham. Og der er også flere eksempler på
retssager, så jeg tror, at man skal se det på den måde, at vi skal afholde os fra det
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såvidt overhovedet muligt. Og det er også den holdning, vi har haft. Altså, der gik
faktisk fra 2010 til 2013, før vi forfulgte de her krænkelser, ikke? - Vi så de her
piratkopier første gang i 2010. Og i den periode forsøgte vi jo at få dem stoppet uden
om retssystemet, ikke? 

Instituttet har aldrig dokumenteret detaljer om disse påståede
retssager, som Martinus skulle have anlagt. 

Jens Lindsby har ulejliget sig med at samle udtalelser fra
Martinus om retssager. De peger entydigt i retning af, at
instituttet ikke skulle anlægge retssager.

Emanuel Alm: [utydeligt] 

Jacob Kølle Christensen: 

Det mindste onde, hvad er det? 

Emanuel Alm: 

Så er det svært at se motivet, på en måde. 

Jacob Kølle Christensen: 

Nej, det synes jeg da ikke. Altså, vi er da nødt til at beskytte værket, på den ene
side. På den anden side skal vi undgå retssager, ikke? - Hvis vi kan. Så - hvad skal
vi vælge? - Hvad er det mindste onde? - Og det er det, vi mener, vi har valgt. 

Pernilla Rosell Steuer: 

[Taler utydeligt om Amazon ….] 

Jacob Kølle Christensen: 

De tre hovedproblemer, der er, udgivelse på internationale bogportaler, som kan
blive problematiske. 

Emanuel Alm: 

Men om någon kommer, då måste dom kunde dokumentera att dom har copyright,
men när ni har copyright då kan ni säga att det är så. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, men det kan jo forplumre hele billedet, ikke? 

Søren Ingemann Larsen: 

Det har jeg svært ved at se. 

Jacob Kølle Christensen: 
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Det kommer da an på, hvad Amazon siger. Det kan være, at de slet ikke vil udgive
det, fordi det er noget rod. 

Pernilla Rosell Steuer: 

[utydl.] 

Jacob Kølle Christensen: 

Men det er den ene problematik. Men det kan vi selvfølgelig ikke vide. Men vi kan
sige, at der er den RISIKO i hvert fald. Og den anden risiko, det er, at vi ikke kan
kontrollere oversættelserne, som jeg var inde på. Fordi hvis der er sameksistens, så
kan en oversætter i god tro oversætte fra en piratkopi. Og det tredje, det er, kan vi
kontrollere forfalskninger. Og det er næsten den værste, ikke? - Hvis ikke vi har et
juridisk redskab til at kontrollere fremtidige forfalskninger, så kan der jo blive spredt
alt muligt, som ikke skal spredes, ikke? - 

Så Martinus siger, at vi skal beskytte værket. Det er faktisk en af de ting, som rådet
skal. Værkets vogtere, som han kalder det. Vi skal beskytte værket. Så vi står jo
med et dilemma, kan man sige. 

Emanuel Alm: [utydl.] 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, lige præcis, ikke? - Og det har vi gjort meget nøje. Der er offentliggjort et notat
for et par år siden, som hedder “Rådets beslutning om at føre retssag”, og der har vi
sådan anskueliggjort nogle af de overvejelser, vi har gjort, hvad det er, vi har
undersøgt i forhold til at føre retssagen. Der kan man læse lidt om det. 

Emanuel Alm: 

Och sen väger man, … oavset, då kommer copyrighten att gå ut om inte så många
år. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det er korrekt. Så står vi i en anden situation, 

Emanuel Alm: 

Ja, då vet man, att det kommer hända i framtiden, och samtidig kanske martinus inte
är så känd då ... 

Rolf Elving: 

…[utyd.] copyrighten skal beskytte indtægterne. Det är den vanliga.... Copyrighten
skal beskydda, det är ju intäkterna. Skall det bli något ekonomisk... 

Jacob Kølle Christensen: 

Men det er ikke kun indtægterne, som copyrighten skal beskytte. Den skal også
beskytte forfatterens navn. 
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Rolf Elving: 

Men det normale er, at indtægterne skal gå til den, som har skrevet bøgerne. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er klart. Men det er jo også de kunstneriske rettigheder, man beskytter. Der er jo
mange ting, man beskytter. 

Rolf Elving: 

Det er jeg enig i, men når vi et øjeblik kun kigger på økonomien, så bliver der jo
aldrig nogen økonomisk glæde af copyrighten, hvis værket ikke bliver efterspurgt. 

Jacob Kølle Christensen: 

Det er fuldstændig rigtigt. 

Rolf Elving: 

Så er det jo også et slags afvejningsspørgsmål. Hvis man har en drøm om, at der
kommer en efterspørgsel på [utydl.]. 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det er forudsætningen … 

Pernilla Rosell Steuer: [utydl.] 

Jacob Kølle Christensen: 

Ja, det er rigtig, Martinus siger jo mange ting omkring dette med at tjene penge. Ja,
han siger jo, at det skal ikke være en forretning, det skal være en moral. Han siger
også, at instituttet skal kunne leve af bøgerne, ikke. Så der er forskellige
udmeldinger omkring det, ikke? - Men det er da fuldstændig rigtigt, vi ved da ikke,
om vi kommer til at sælge så meget, så vi kommer til at leve af det. Indtil videre, så
må man jo konstatere, at der er underskud på instituttets drift. Så grunden til, at vi
har overskud, det er jo gaver og arv. 

Ingrid Holck: 

Og det er også det, Martinus siger i vedtægterne i 1982, at instituttet skal leve af ….
hvis man rigtigt læser kommentarerne [utydl.] - der kan du se det. 

Søren Ingemann Larsen - 11. marts 2019 

(Yderligere rettelser i transkriptionen foretaget 10. november 2019 efter konsultation
med Søren Jensen, som forstår svensk bedre end jeg) 
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Er en “original” original, hvis den er ”bearbejdet”?
 

Nr. 2 af tidsskriftet ”Kosmos” i sit nye format er udkommet fra Martinus Institut.
Bladet kan i øvrigt nås digitalt her: kosmosmagazine.net/digital/ 

Som i de tidligere numre i de senere år aftrykkes også i dette nummer et ikke
tidligere udgivet manuskript fra Martinus’ hånd. 

Mange læsere vil have konstateret, at disse manuskripter er publiceret i bearbejdet
form. Det er også tilfældet med manuskriptet i dette nummer af Kosmos. Den
uændrede original, fx i form af en fotokopi, offentliggøres ikke, den holdes hemmelig.

I dette nummer af Kosmos får vi nu et indblik i, hvordan denne bearbejdelse finder
sted. Som det fremgår nedenfor i Kosmosartiklen, som er forfattet af rådssuppleant
og Chefredaktør for tidsskriftet, Jens Christian Hermansen, er der ligefrem en
procedure for, hvordan bearbejdelsen skal foregå: 
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Det er tydeligt, at instituttet slet ikke ser nogen konflikt eller noget problem i at
bearbejde en original og så samtidig benævne den en ’original’. Man må spørge sig,
hvor megen bearbejdelse, rådet synes, der skal til, for at en original ikke længere er
”original”. Endnu mindre synes det at bekymre rådet, at man jo ikke kan komme
udenom, at en bearbejdelse uundgåeligt udgør en ændring. Og som vi ved, ønskede
Martinus sit værk bevaret UÆNDRET efter sin bortgang. En bearbejdelse, som
kunne være undgået, må således anses for ULOVLIG. 

Man refererer til bearbejdelsen som en ”renskrivning”. Men det er jo mere end det.
Som det fremgår af ”proceduren”, står der fx intet om, at proceduren tillige
indebærer en opdatering af retskrivningen. Med mindre dette da kommer ind under
punkt 4, hvor der står, at der rettes ”stavefejl”. Og det diskuteres ikke, hvad en
”stavefejl” egentlig er. Man forstår tydeligvis ikke, at hvad der er ”stavefejl”, er op til
et subjektivt skøn. Hvis en bestemt stavemåde er tilsigtet og bevidst fra forfatterens
side, kan man vel ikke kalde den en ”stavefejl”. 

Som det ses, vises i artiklen et foto af et hjørne af det pågældende manuskript, og vi
ser, at manuskriptet er fra 1952, dvs. 4 år efter den store retskrivningsreform, hvor
man bl.a. droppede de store begyndelsesbogstaver i navneordene, ændrede ’aa’ til
’å’ og fjernede forskellen mellem navnemåde og datid i fx ’skulle/skulde’. På det
utydelige foto kan man se, at Martinus konsekvent bruger stort begyndelsesbogstav
i navneordene. Vi ser altså, at Martinus ikke nødvendigvis fulgte gængs retskrivning.
Alligevel opdateres retskrivningen som en del af bearbejdelsen. Dette til trods for, at
vi ved, at Martinus specifikt frabad sig ændring i ”den skrevne form”, se 
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Desuden er rettelse af kommafejl tillige en del af proceduren. Dette til trods for, at
det er vidnefast, at Martinus til både Bertil Ekström og Rolf Elving havde
understreget, at ”end ikke et komma må ændres”. 

Alt dette betegnes i artiklen som en ”nænsom renskrift”. 

Og i punkt 5 står der, at ”stykoverskrifter tilføjes”. Heller ikke det anser rådet for en
ændring i teksten. I artiklen får vi at vide, at det gør man, fordi Martinus angiveligt i
sin levetid ”lod sine medarbejdere gøre det”. Om Martinus virkelig lod sine
medarbejdere gøre det, uden i det mindste at forbeholde sig at godkende sådanne
”stykoverskrifter” forekommer mere end tvivlsomt. Men også det ser man som en
”bearbejdelse”, som ikke påvirker tekstens status som en ”original”. Og en kopi af
originalen (den ægte uændrede original) nægter instituttet at offentliggøre. Hvis
instituttet havde stillet en sådan kopi til rådighed, kunne man i det mindste ved
selvsyn se eksakt, hvad bearbejdelsen gik ud på. Men det vil instituttet ikke. 

Alt i alt ser det ud til, at instituttet tror, at man kan bearbejde en original efter
forgodtbefindende og stadig kalde det en original. Det synes det
”åndsvidenskabelige” institut respekterer videnskabelige principper. Og så ønsker
man endda at betrygge omverdenen med, at man har en procedure for
bearbejdelsen. Men at man har en procedure for en ulovlighed, lovliggør jo ikke
ulovligheden. Tværtimod bekræftes ulovligheden blot yderligere. 

Man får en mistanke om, at det slet ikke er gået op for rådet, hvad retssagen går ud
på. At man stadig bearbejder og ændrer i værket efter egne procedurer, som ikke er
godkendt af Martinus - på trods af den kritik, der er fremført - bekræfter retssagens
nødvendighed. Som det fremgår i artiklens begyndelse, ligger mere end 200
yderligere manuskripter og venter på at komme igennem ”bearbejdelseproceduren”.
Så er der til 200 yderligere Kosmosnumre. 

Dette er i klar strid med instituttets formålsparagraf, som bl.a. siger, at instituttet skal
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gøre værket tilgængeligt for interesserede. Det gør man ikke ved systematisk at
holde 200 manuskripter tilbage. Disse 200 manuskripter kunne skannes og
publiceres på under en dag, endda i ubearbejdet form, så alle havde adgang til
kildematerialet. Dette ville både respektere instituttets formålsparagraf og
almindelige videnskabelige principper om at gå til kilden. 

“Jeg har siddet med dette arbejde i 15 år. Jeg er lidt beæret over at sidde med noget
fra Martinus, der er uberørt, og gøre det klar til udgivelse, så flere kan få glæde af
det.” – udtaler Torben Hedegård rørt. Det, Torben Hedegård er så stolt over, er at
være med til at sørge for, at disse manuskripter af forretningsmæssige hensyn
holdes mest muligt tilbage, og at de tekster, der dog kommer ud, bliver forvansket,
så de ikke længere respekterer Martinus’ ønske om at blive bevaret uændret. Kun
Torben Hedegård og nogle få andre privilegerede har adgang til det ”uberørte”
materiale, som han er så ”beæret” over at lave ulovlige ændringer i, men som netop
er materialet i den form, som Martinus ønskede, at menneskeheden skulle have
adgang til. 

Man kan efter dette være 100% sikker på, at manuskriptet til Livets Bog aldrig var
blevet tilgængeligt, hvis ikke andre ”ulovligt” havde sørget for det. 

Søren Ingemann Larsen - 5. juni 2019
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Det evige verdensbillede IV
Det evige Verdensbillede IV blev Martinus ikke færdig med inden sin bortgang i
1981. Fra flere af hans udtalelser, bl.a. i foredrag, ved vi, at dette bind var tæt ved at
være klar til udgivelse, men blev som sagt ikke udgivet i Martinus' egen levetid. 

Bogen blev først udgivet i 1995, men med store ændringer i forhold til de tre tidligere
bind. Bl.a. blev layoutet ændret og pagineringsprincippet er ikke fulgt. De tre tidligere
bind har fortløbende paginering, mens bind 4 starter med ny sidetælling. Desuden er
romertal 'IV' ændret til arabertal '4'. Endvidere er der medtaget symboler, som
Martinus ikke har medtaget i manuskriptet. En kopi af manuskriptet er fornylig
kommet til veje, og det kan tillige med instituttets forvanskede udgave hentes
nedenfor. 

Ved sammenligning med manuskriptet bekræftes, at der er medtaget symboler, som
ikke hører hjemme i det pågældende bind, og det fremgår, at det var Martinus'
hensigt at bevare det fortløbende pagineringsprincip.

Det evige Verdensbillede 4 (udgivet 1995 efter Martinus' bortgang).

Manuskript til Det evige Verdensbillede IV.
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Det evige Verdensbillede IV
Ved retsmødet den 2. juli 2019 blev jeg afhørt, og instituttets advokat Martin Dahl
Pedersen gjorde mig opmærksom på, hvad han så som et problem i forbindelse
med bind 4 (IV) af Det evige Verdensbillede. 

Martinus-webcenter.dk indeholder jo i princippet kun tekster af Martinus, som faktisk
er godkendt af Martinus. En afvigelse fra det princip udgøres af bind 4 af Det evige
Verdensbillede. For dette bind nåede Martinus ikke at få udgivet i sin levetid. 

Der foreligger imidlertid flere udtalelser fra Martinus, hvor han oplyser, at dette bind i
princippet var klar til udgivelse. Det er baggrunden for, at jeg valgte at udgive bind 4,
som instituttet fik udgivet i 1995, altså først 14 år efter Martinus bortgang i 1981.
Men advokaten har jo ret: Martinus har jo ikke formelt godkendt udgivelsen. 

For nogle måneder siden dukkede en kopi af manuskriptet til dette bind frem. Efter
det nylige forhør i byretten vil jeg nu benytte lejligheden til at gøre dette manuskript
tilgængeligt. Det kan nås her. 

Ved en hurtig sammenligning kan man gøre sig følgende observationer: 

Vi ser, at Martinus ønskede, at pagineringen skulle ligge i fortsættelse af bind III. 

Og instituttet har - uden at informere om det - tilføjet nogle symboler, som ikke
fremgår af manuskriptet, nemlig "Korsets tegn" (med nummer 40), "Stjernesymbolet"
(nummer 41), "Flagets struktur" (nummer 42), "Symbol over "Livets Bog"" (nummer
43) og "Loven for tilværelse - elsker hverandre" (nummer 44). 

Disse sidstnævnte symboler er jo allerede forklaret i andre sammenhænge, og der
er ikke her tale om egentlige symboler, men blot illustrationer. For mig at se har
disse symboler intet at gøre i symbolbog IV. HVIS man skulle inkludere dem, skulle
det tydeligt fremgå, at en sådan inkludering ikke var godkendt af Martinus. Og intet
tyder på, at Martinus ønskede disse "fremmede" billeder i symbolbogen. 

Herudover har man indført afsnitsnummeringer, som ikke fremgår af manuskriptet,
og man har fraveget layoutet i de tre foregående bind, som blev udgivet i Martinus
levetid. Hvorfor har man dog ikke videreført dette layout? 

Derudover blev jeg uden nærmere at have foretaget sammenligninger opmærksom
på nogle oplagte fejl i bogudgaven i forhold til manuskriptet. 

Det kan konstateres, at Symbolbog IV fra instituttets side ikke synes at være
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færdigbearbejdet. Den ligger fx ikke tilgængelig som et af værkerne, som der kan
søges på på martinus.dk. 

Ovenstående blot til foreløbig orientering. Hvis nogen finder ressourcer til at gå
nærmere i dybden, vil jeg se det som velkomment. Manuskriptet synes ikke at være
komplet, og der synes at være nogle tydelige diskrepanser vedrørende det sidste
"rigtige" symbol (nummer 39). Man kunne forestille sig, at der eksisterede flere
versioner af manuskriptet. Og hvor er manuskriptet til bind I, II og III? 

Søren Ingemann Larsen /6. juli 2019 
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Andre bøger

Martinus’ Erindringer - redigeret af Sam Zinglersen og udgivet i 1987

Kurt Christiansen: Martinus og hans livsværk - Det Tredie Testamente - En biografi

Loven for Martinusinstituttets virksomhed

Alf Lundbeck: "Dage med Martinus 1928 - 1932" (manuskriptet aldrig tidligere udgivet)

Festskrift til Martinus 
- i anledning af Martinus' 70-års fødselsdag (1960) -

Per Thorell: "Testamentet - Optegnelser fra samtaler og samvær med Martinus" (1970 - 1981)

Kurt Christiansen: "Martinus ufuldendte manuskript til bogen Det Tredie Testamente"

Kurt Christiansen: "Den seksuelle polforvandling"

Hermann Rudolph: MEDITATION
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Interview med Tage Buch om ændringer
i værkerne (1 af 2)
Thorsten Dreijer og Hans Skaarup
Oktober 2007
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Interview med Tage Buch om ændringer
i værkerne (2 af 2)
Thorsten Dreijer og Hans Skaarup
November 2007
27:43

Debat om ændringer i Martinus' værk

Martinus om sin sag, om rettelser i værkerne og rådets fremtidige rolle
90-års foredraget highlights - 8 min.

Udgivelse af Martinus' efterladte skrifter
af Rådet for Martinus Institut
Særskilt publikation - oktober 2004 - lå tidligere på www.martinus.dk, men ligger der ikke længere p.t. (4. juli 2010)

"Der må ikke ændres et komma....."
- om at bevare Martinus’ værker uforandrede
af Søren Jensen og Jan Langekær
Den Ny VerdensImpuls nr. 2/2005 juni, side 16

Rettelserne af Martinus’ værker
af Jan Nyborg Tarbensen
Den Ny VerdensImpuls nr. 3/2005 september, side 19

"Teksterne skal bevares uændret, som de foreligger fra Martinus side"
af Søren Ingemann Larsen
Den Ny VerdensImpuls nr. 3/2005 september, side 25

"Der må ikke ændres et komma II..."
af Tage Buch
Den Ny VerdensImpuls nr. 3/2005 september, side 28

"Teksterne skal bevares uændret, som de foreligger fra Martinus side"
af Søren Ingemann Larsen
Den Ny VerdensImpuls nr. 4/2007 december, side 24
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af Rådet for Martinus Institut
Den Ny VerdensImpuls nr. 4/2007 december, side 26

Martinus ufærdige manukripter
set ud fra Gavebrev og Strukturen
af Mischa Lim
Den Ny VerdensImpuls nr. 4/2008 december, side 19

"Et alentykt panser af sten"
af Jan Langekær
Den Ny VerdensImpuls nr. 4/2008 december, side 48

De nye versioner af Martinus foredrag
Om at det går meget fremad, men at det samtidigt kan stadig gøres meget bedre 
af Jan Langekær
Publiceret på www.thirdtestament.com/w..., 10. december 2008

Den fremtidige formidling af Det Tredje Testamente
af Rådet for Martinus Institut
Kosmos nr. 2, 2009 og www.martinus.dk

Informationsbrev fra Rådet - februar 2009
af Rådet for Martinus Institut
Publiceret på www.martinus.dk

Om de "autentiske tekster", "piratudgaver" og "historiske tekster"
af Thorsten Dreyer, Kurt Christiansen og Søren Ingemann Larsen
Publiceret på martinus-media.dk (martinus-webcenter.dk) - 22. februar 2009

Rådets orientering i Kosmos nr. 3 - 2009 med titlen: 
"Bevarelse og publicering af det Tredje Testamente"
af Rådet for Martinus Institut
Kosmos nr. 3, 2009 og www.martinus.dk

Kommentar til Rådets orientering i Kosmos nr. 3 - 2009 med titlen: 
"Bevarelse og publicering af det Tredje Testamente"
af Søren Ingemann Larsen
Publiceret på martinus-media.dk (martinus-webcenter.dk) - 6. april 2009

Aktuelle Citater - fra Martinus' artikel - "Fortolkning Livets Bog" trykt i Kosmos i 1933
af Annette Skov
Den Ny VerdensImpuls nr. 2/2009 juni, side 37

Martinusinstituttets Nyhedsbrev juni 2009
af Rådet for Martinus Institut
www.martinus.dk - 8. juni 2009

Kommentar til Martinusinstituttets Nyhedsbrev juni 2009
af Søren Ingemann Larsen
Publiceret på martinus-media.dk (martinus-webcenter.dk) - 13. juni 2009

Spørgsmål og svar august 2009
af Søren Ingemann Larsen282
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Publiceret på martinus-media.dk (martinus-webcenter.dk) - 16. august 2009

Information fra rådet
af Rådet for Martinus Institut
Publiceret i Kosmos 2010 - nr. 4

Om originalitet og førsteudgaverne af Livets Bog
af Søren Ingemann Larsen
Publiceret på martinus-webcenter.dk - 19. april 2010

HVORFOR "DET ER FÆRDIGT, SOM DET ER"
af Mischa Lim
Publiceret på martinus-webcenter.dk - 4. juli 2010 (ny version med enkelte ændringer, herunder i titlen 6. september 2010)

En bøn for ydmyghed
Af Anders Duedal
Publiceret på martinus-webcenter.dk - 18. juli 2010

En "smuk" misforståelse
af Søren Ingemann Larsen
Den ny Verdensimpuls nr. 4/2011 december, side 10

Apropos en smuk misforståelse
af Søren Hahn
Den ny Verdensimpuls nr. 1/2012 marts, side 12

Kommentar til "Apropos en smuk misforståelse"
af Mischa Lim
Den ny Verdensimpuls nr. 2/2012 juni, side 19

5. symbolbog og Klodshans
af Søren Ingemann Larsen
Den ny Verdensimpuls nr. 2/2012 juni, side 44

Nogle historiske noter om bevarelsen af Martinus værk
af Søren Ingemann Larsen
Den ny Verdensimpuls nr. 4/2012 december, side 29
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Rådet afsløret i grov citatfusk
I bogen Samarbejdsstrukturen 1992 citerer rådet side 102 fra et rådsmødereferat
dateret 16. marts 1976 følgende: 

Det blev igen fastslået, at bortset fra åbenlyse trykfejl, (f.eks. invidid/individ),
må der ikke ændres i værkerne uden Martinus personlige medvirken. Martinus
mener i øvrigt, at der næppe er grund til at rette noget som helst. Denne
mening blev klart tilkendegivet, efter at der var blevet fremlagt enkelte
eksempler, hvor der fra forskellig side havde været tvivl om rigtigheden.
Martinus ville dog gerne se nærmere på en liste over tilfælde, hvor læsere kan
være i tvivl om rigtigheden i teksten. Martinus udtalte klart, at såfremt han efter
at have set nærmere på sagen fandt grund til at ændre enkelte ting, ville han
naturligvis rette dem, men han var helt sikker på, der kun kunne være tale om
ganske enkelte ting. Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke må
foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden Martinus medvirken. 

Fornylig er jeg blevet gjort opmærksom på et foreløbigt udkast til ovennævnte
Samarbejdsstruktur. Udkastet har titlen “En ny verdenskulturs struktur” og er en
samling af udkast til den senere Samarbejdsstruktur med varierende datering
mellem 1988 og 1990. 

Ovenstående citat er også er med i udkastet, men med en vigtig tilføjelse: 

Det blev igen fastslået, at bortset fra åbenlyse trykfejl (f.eks invidid - individ)
må der ikke ændres i værkerne uden Martinus personlige medvirken. Martinus
mener iøvrigt, at der næppe er grund til at rette noget som helst. Denne
mening blev klart tilkendegivet efter at Aage Hvolby havde fremdraget enkelte
eksempler, hvor der fra forskellig side havde været tvivl om rigtigheden.
Martinus ville dog gerne se nærmere på en liste fra Aage Hvolby over tilfælde,
hvor læsere kan være i tvivl om rigtigheden i teksten. Martinus udtalte klart, at
såfremt han efter at have set nærmere på sagen fandt grund til at ændre
enkelte ting, ville han naturligvis rette dem men han var helt sikker på, der kun
kunne være tale om ganske enkelte ting . Det blev fastslået som helt
ufravigeligt, at der ikke må foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse,
uden Martinus medvirken, og såfremt den nævnte liste ikke når at blive
behandlet, må der ikke i fremtiden foretages rettelser i Martinus' værker. 

Som det ses, er sætningen 

og såfremt den nævnte liste ikke når at blive behandlet, må der ikke i fremtiden
foretages rettelser i Martinus' værker. 
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UDELADT i den endelige udgave. 

Man savner ord for, hvor pinligt og afslørende dette er. Hvordan kan rådet dog få sig
selv til at slette den allervigtigste del af det pågældende rådsreferat, hvoraf det
tydeligt fremgår, at de ændringer og rettelser, som Martinus ikke når at godkende i
sin levetid, IKKE KAN FORETAGES? 

Denne lille sætning, som rådet omhyggeligt har udeladt, trækker en klar streg i
sandet: Efter Martinus’ bortgang kan INGEN ÆNDRINGER FORETAGES I
VÆRKET. 

Rådet har på denne baggrund intet grundlag for at foretage alle de større og mindre
ændringer, de har foretaget og stadig foretager i værket. Denne aktivitet må
betegnes som direkte ULOVLIG og direkte i strid med Martinus’ testamente, hvoraf
det fremgår, at universalarvingen (Martinus Institut) skal rette sig efter Martinus’
udtalelser. 

Når rådet så åbenlyst, som tilfældet er, handler i strid med Martinus’ testamente, kan
de jo ikke længere være den rette “universalarving”. Man kan vel ikke være “arving”
ifølge et testamente, som man ikke respekterer. 

Søren Ingemann Larsen - 3. januar 2016 
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Hvordan Sagen skal beskytte sig selv
- og være en blid bevægelse

Her er lidt om, hvordan Sagen skal beskytte sig. Det kan beskrives med meget få
ord: 

Fra rådsmødereferat, 21. maj 1974 

Martinus: [...] Vi skal ikke beskyttes ved love eller noget. Vi har beskyttelsen i,
at det bliver lavet rigtigt, og at hver laver sine ting rigtigt. Den, der ikke laver
sine ting rigtigt — så må vi lade ham gå. Hvis han vil til at lave om på det, så
må han jo gå. Den magt må bestyrelsen jo have. Reglerne er jo efter mine
analyser, og der gælder det jo, at man skal tilgive, ikke blot syv gange, men
halvfjerdsindstyve ... det kan godt være, at det ser svært ud. Men man må i al
fald søge at leve noget i den retning … Det er jo de ting, der bliver vores love.
Medens andre har fagforeningslove og sådan noget. Derfor skal vores blive en
meget mere blid bevægelse, som vil brede sig til ... da der ikke er
medlemskort, ja, så bliver der flere og flere tilhængere. Til sidst gennemsyrer
den hele menneskeheden [...]

Her nævner Martinus, hvorfor det ikke er i pagt med Sagen at retsforfølge: “Vi skal
ikke beskyttes ved love eller noget. Vi har beskyttelsen i, at det bliver lavet rigtigt” 

At lave det rigtigt er i den aktuelle konflikt at udgive de uændrede værker i stedet for
kun at udgive ændrede udgaver. 

At lave det rigtigt er også at undlade at retsforfølge og at undlade at kræve
bødestraf, fordi: “[...] Reglerne er jo efter mine analyser, og der gælder det jo, at man
skal tilgive, ikke blot syv gange, men halvfjerdsindstyve ... “ 

At retsforfølge og straffe er det modsatte af at tilgive. 

“Ved at straffe mennesker efter juridiske love bryder man den kosmiske lov om at
tilgive”. 

Disse ord indleder en artikel af Martinus med titlen: “Hvorledes får man kræfter til at
tilgive?” Den kan læses her fra instituttets hjemmeside eller her i den originale
udgave fra martinus-webcenter.dk (Kontaktbreve 1958) 

Rådet har således utvetydigt begået alvorlige fejltagelser. De har ikke evnet at følge
eller forstå de regler, der er efter Martinus’ analyser, hvor det gælder “at man skal
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tilgive, ikke blot syv gange, men halvfjerdsindstyve”. 

I stedet har rådet valgt at retsforfølge og straffe efter juridiske love, hvormed de
bryder de kosmiske love, og dermed bryder de også den moralske kontrakt,
Martinus har indgået med sit råd. 

Ved at bryde denne moralske kontrakt med Martinus handler rådet uundgåeligt
illoyalt mod Martinus. 

Dette medfører så igen, at Sagens venner tvinges at vælge side: Enten at være loyal
mod Martinus. Eller at være loyal mod rådet, som er illoyal mod Martinus. Det
tvinges Sagens venner jo i den situation til, idet man ikke kan tjene to herrer. 

Da jeg i 2013 skrev, at jeg mente, det var forkert af rådet at lave retsforfølgelse,
“belønnede” rådet mig med at smide mig ud af undervisningsgruppen på Martinus
Institut. De begrundede udsmidelsen med, at jeg var illoyal mod de medarbejdere,
der retsforfulgte. Hvad de åbenbart ikke havde forstået var, at det var rådet selv og
de medarbejdere, der retsforfulgte, der var illoyale mod Martinus. 

Så vi ser, at Martinus Institut er gået så meget i åndelig forrådnelse, at man kun kan
være officiel medarbejder af Martinus Institut, hvis man er villig til at være illoyal mod
Martinus. For kun dermed er man loyal overfor det siddende råds illoyalitet mod
Martinus og Sagen. 

Det må man naturligvis tilgive rådet, for de kan enten ikke se, at det, de gør, er
forkert. Eller også kan de se det, men magter ikke at rette op på det. 

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. For ved åndeligt at vandre i blinde
bidrager rådet samtidig til praktisk undervisning af alle Sagens interesserede i at
erkende, hvad der udgør en afsporing af Sagen og ligeledes hvilke principper Sagen
og Martinus’ Institut skal styres efter for ikke at blive afsporet. 

Den undervisning har Sagens venner behov for, fordi vi kollektivt set ikke har
forstået det i tilstrækkelig grad ud fra den teoretiske undervisning, Martinus har givet
menneskeheden. Og som ellers i princippet er yderst simpel: Gør det rigtige. Og
tilgiv dem, der gør det forkerte. 

Men ét er søkort at forstå, et andet er skib at føre. Ét er at forstå det teoretisk. Noget
andet er at kunne anvende teorien i praktisk væremåde. Kan man ikke det, må der
praktisk undervisning til, hvilket igen vil sige fejltagelser. 

Vi har derfor kun grund til at være taknemmelige for, at Sagen nu også får praktisk
undervisning i, hvad der er fejltagelser, der afsporer Sagen, og hvad der sikrer, at
Sagen ikke afspores. 

Vi har ligeledes grund til at sende kærlige tanker til enhver, der bidrager til Sagens
afsporing. Det er nemlig dem, der har mest brug for vores kærlige tanker. 

Og så har vi brug for at informere om disse ting uden bebrejdelser og uden noget
ønske om straf. 

Kun derved kan Sagen komme tilbage på sporet. Og kun derved kan “[...] vores blive
en meget mere blid bevægelse[...]” 
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Mit nytårsønske er derfor, at det vil gå op for flere, hvor lidt der i grunden skal til -
både for at køre af sporet, men også for at komme tilbage på sporet igen. I
princippet så let at blive på sporet, men i praksis alligevel så svært. Det er værd at
meditere lidt over. 🙂 

Godt Nytår! 

/Jan Schmidt - 29. december 2019 
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Rådets mandat
- Moral og/eller jura? -

Martinusinstituttet skal overholde Martinus’ anvisninger for, hvordan Sagen skal
administreres. Men er det et spørgsmål om jura eller om moral? - Er rådet (og i
sidste ende "vi") "blot" moralsk forpligtet eller er vi tillige juridisk forpligtet? 

At instituttet skal overholde Martinus' anvisninger fremgår tydeligt i Martinus’
personlige testamente, hvorefter instituttet begunstiges som universalarving til alt,
hvad Martinus efterlod sig. 

I testamentets §3 står følgende:

Dette testamentes vigtighed pointerer Martinus også i sin sidste fødselsdagstale i
anledning af hans 90-års dag i 1980. 

Og det bekræftes yderligere ved en meget vigtig udtalelse, Martinus fremkommer
med i sin takketale i anledning af hans 82-års fødselsdag i 1972. 

Ja, så var det jeg også nævnte før, hvis jeg skal falde væk, så må der jo være
en fast struktur til at bevare disse ting, jeg har skabt. Det er allerede ordnet
med en selvejende institution. Denne selvejende institution skal have en
bestyrelse. Det forlanger loven. 
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Men så er jeg nødt til at forlange, at denne bestyrelse juridisk går med til at
være ansvarlig for, at tingene bliver ført videre på den måde, det skal. [Min
fremhævelse]

Vi ser altså, at rådets overholdelse af sit mandag skal tages yderst alvorligt. Denne
overholdelse er en betingelse knyttet til den arv, Martinus har begunstiget instituttet
med, og en vigtig del af denne arv er ophavsretten til Martinus’ værk. Dette pointerer
Martinus også i ovennævnte tale fra 1972: “Den (bestyrelsen) skal garantere for, at
bøger og det hele bliver trykt og udgivet og oversat”. Og det vil naturligvis sige:
garanti for bøgernes ægthed og uændrethed. 

Vi ser, at overholdelsen af Martinus' anvisninger ikke blot er "op til" rådets suveræne
moralske beslutning. Hvis den juridiske del skal have mening, skal det reelt juridisk
kunne prøves, om rådet (bestyrelsen) rent faktisk lever op til dette ansvar. Og denne
prøvning skal naturligvis ikke foretages af instituttet selv, således som mange
(rådet?) mener, men af en uvildig instans. 

Og hvordan skal denne uvildige juridiske instans finde ud af, hvordan Martinus
ønskede "tingene ført videre”? - Ja, her må vi se på, om rådets administration af
Sagen respekterer de udtalelser, Martinus er fremkommet med, om Sagens
videreførelse. 

En af de vigtigste kilder til dette er de nedskrevne båndoptagelser af rådsmøder fra
1974 til Martinus’ bortgang i 1981. Disse fundamentalt vigtige referater ønsker rådet
holdt hemmelige, men de er heldigvis gjort tilgængelige. Heldigvis, for hvis de havde
været forblevet hemmelige, kunne man jo ikke vide, om rådet respekterer
anvisningerne for Sagens videreførelse i Martinus’ ånd. En anden vigtig kilde er
referaterne af medarbejdermøderne ("Torsdagsmøderne"). 

Så melder spørgsmålet sig: HVEM skal sørge for, at rådet juridisk (for det var det,
Martinus ønskede) overholder testamentet? - For det kan da ikke være rådet selv.
Desværre er der en udbredt - i mine øjne naiv - opfattelse af, at det skal vi overlade
til "forsynet". Hvis vi blot kunne overlade det til forsynet, kunne Martinus jo også
have overladt det til forsynet at videreføre sagen. Martinus havde ikke behøvet
skrive testamente og i en offentlig tale tilkendegive, at han er "nødt til at
FORLANGE", at rådet juridisk overholder sit mandat. I mine øjne er der kun "os
andre", som skal insistere på denne overholdelse, og jeg mener, at vi svigter, hvis vi
ikke gør det. Vi kan ikke bare sidde og vente på, at det sker "af sig selv". Og det er i
det lys, at den "ulovlige" publicering af Martinus' originalværk skal ses. Det var den
absolut eneste måde, at vi kunne etablere en situation, hvor rådets juridiske
overholdelse af Martinus' testamente kunne prøves. 

Retssagen skal vise, om det danske retssystem respekterer en afdød forfatters
ønsker for sit værk. Hvis retssystemet fastholder byrettens dom, betyder det, at det
kunne være det samme, at Martinus i sit testamente betingede sig, at rådet
respekterede hans anvisninger. Vi får se, hvad fremtiden bringer. 

/Søren Ingemann Larsen - 23. januar 2020 

Bilag: 

Martinus’ testamente kan i sin helhed hentes her. 

Martinus’ tale fra 1972 kan hentes her. 290
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Martinus’ tale fra 1981 kan hentes her., - og her er udplukket, hvor Martinus omtaler
testamentet. 

Nedskrevne båndede rådsreferater. 

Torsdagsmødereferater. 

Nedenfor aftrykkes min transskription af en del af Martinus’ tale fra 1972, nemlig fra
28:41 til 40:00: 

Ja, så var det jeg også nævnte før, hvis jeg skal falde væk, så må der jo være
en fast struktur til at bevare disse ting, jeg har skabt. Det er allerede ordnet
med en selvejende institution. Denne selvejende institution skal have en
bestyrelse. Det forlanger loven. 

Men så er jeg nødt til at forlange, at denne bestyrelse juridisk går med til at
være ansvarlig for, at tingene bliver ført videre på den måde, det skal. Og der
har jeg så lavet et symbol, der kan vise… hvor jeg kan forklare tingene. Men
det er ikke færdigt endnu. Symbolet er færdigt, men … og jeg har en del
materiale liggende… Men jeg kan lige nævne her: Dette her symboliserer alle
min bøger, hele kosmologien, guddommens treenige princip osv. Og det
betyder urbegæret, som … hele tiden holder væsenet i gang, enten det skal dø
eller skal leve, så er det urbegæret… Og så kommer her intuitionen. 

Når jeg har vist det med 12 takker, så er det fordi, at det symboliserer de 12
grundprincipper, efter hvilke menneskeriget vil blive fuldkomment, når det
bliver færdigudviklet. Så vil der være 12 faste punkter. Og det kan De læse i
det 4. kapitel i Livets Bog. Så kommer her denne gullige ring, det er dette
fundament, der skal … Det bliver en bestyrelse, der skal være … Det bliver 6
personer, og som skal have en 4-årig periode … og så kan der kun udskiftes et
enkelt medlem ad gangen. Man kan ikke udskifte en hel bestyrelse. 

Den skal garantere for, at bøger og det hele bliver trykt og udgivet og oversat,
og overskud går til videre udvikling af åndsvidenskaben. Så kommer det andet
felt her, på denne side, det er alle medarbejderne. Der kan jo ikke ske noget
uden medarbejdere. Alle dem, der er med til at arbejde med det, de er
symboliseret her. Men så mange … det er altså grupper. Og hernede har vi
medarbejderne. Og så er de grupper, fx en gruppe der skal trykke bøgerne, en
gruppe der skal føre regnskab, og … der bliver altså alle disse mulige
udløsninger, som denne virksomhed skal have. Men her får alle disse
medarbejdere stemmeret. De bliver frie mennesker, der kan være med til at
bestemme, hvordan de vil have deres ting indrettet. Det får de frihed til. Men
de kan ikke bestemme nogetsomhelst om selve mine bøger osv. De kan ikke
begynde at bestemme, at vi skal sælge instituttet, eller alt dette skal ophøre.
Det kan de ikke. Det er beskyttet af fortiden (= forsynet). Og det skal så være
en fysisk struktur, naturligvis, der beskytter det. Men her er det altså fri
stemmeret. 

Men der er ikke noget medlemskort, der er ikke nogen kontrakt. Det er frit, hvis
man vil komme og hjælpe til. Og når Sagen bliver velhavende nok, vil den
selvfølgelig kunne betale sine medarbejdere. De skal jo leve … Foreløbig må
jeg jo sige, at Guddommen har sørget for, at jeg har haft så mange kærlige
mennesker omkring Sagen, at Sagen stadigvæk har kunne redde sig igennem
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med … at kunne eksistere og vokse. Men det skyldes udelukkende en hel
masse kærlige mennesker, der har ofret … En hel masse mennesker har også
allerede i dag lavet testamente til Sagen, så den er sikret, men den er
overordentlig sikret, FORDI den vil blive Det Tredie Testamente, og den vil
blive Kristendommens fortsættelse. Den Kristendom, der nu i dag går
nedenom og hjem, det er jo kun hedenskabet i Kristendommen. Jesu ord kan
jo aldrig forgå. Og det er Jesu ord, der er grundlaget … som mine analyser
forklarer. Så det er nemlig fortsættelsen af Kristendommen. 

Men - som sagt - dette her skal altså symbolisere hele min mission fremover i
tiden, altså det vil så sige … Altså - “min mission”, det er ikke MIN mission i
den forstand, det er jo bare det, at jeg har fået lov til at forklare
Kristendommen, fået lov til at give den fornyelse, og det er jo kommet igennem
den Hellige Ånd, som Kristus har lovet. Når jeg har kunnet det, så er det jo
ikke, fordi jeg er favoriseret af Gud. Det er jeg jo slet ikke. Men jeg har nået
dette stadium … Alle andre før mig har nået det samme stadium, og De vil nå
det samme stadium. 

Se … Det som der vil særligt være gældende ved det, det er ikke det, at det
skal være en bestemt fagforening, det skal være en bestemt kommunisme …
Der er kun én kommunisme i verden, og det er alkærligheden. Det vil sige:
hvert eneste menneske skal være til glæde og velsignelse for hinanden. Dertil
skal det komme. Og det er det fuldkomne menneskes hobby, dets glæde ved
at være til. Dets højeste mulighed for at være kunst, og udbringe kunst. 

Nu er videnskaben i færd med - på grund af de store kosmiske
verdensimpulser … der kom en ved århundredeskiftet, der kom en i 1920, og
nu regner jeg med, at der er en på vej igen, den skaber alle disse vældige
datamaskiner, som skal gøre hele den fysiske materielle funktion hel-
automatisk. Så menneskene kan helt hengive sig til deres kunst og videnskab
….. Men det er jo altsammen også noget … jeg kan jo ikke fortælle alt det
her… Men det er facitterne i de kommende ting. 

Altså … så man må huske på, det kan IKKE blive nogen SEKT, man kan ikke
blive meldt ind i den, FORDI hele verden er medlemmer. Hele verden er jo
medlemmer af sandheden, den er jo ikke reserveret nogle enkelte mennesker,
fordi man opdager den. Den er reserveret - alle mennesker. Derfor er der ingen
mennesker, der kan blive medlemmer. De ER medlemmer. De skal bare
opdage, at de ER det. Og det er det, der er vores opgave. At lære dem
gennem mine analyser, at de opdager, at de er medlemmer af dette store
kosmiske område. 

Vi ser her nogle mørke pletter, det er ikke fordi jeg er kommet til at spilde
farver. De har altså en mission. …. Ja, jeg måtte jo lave det som et nærbillede
… Det betyder, når der bliver uoverensstemmelse i grupperne … der kan jo
blive uoverensstemmelse i en gruppe, lad os sige en gruppe, der har den
opgave at skulle trykke bøger eller indbinde bøger, eller hvad det nu er, så kan
der blive uvenskab, der kan blive uenighed imellem dem, de er jo ikke færdige
mennesker endnu. Men det er illustreret her. Hvordan opstår det? - De skal
lægge mærke til, at det normale er …. Altså jeg ville vise disharmonien, det har
jeg gjort på den måde, De ved, at grundenergierne skal være sådan, som De
ser det dér. Der begynder det med instinkt, tyngde, følelse, intelligens, intuition
og hukommelse. Men her begynder det at være i uorden. Her begynder det at
være hukommelse, og der er kommet instinkt ind på den plads. Det er en
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symbolik over den uenighed … I stedet for at skrive, at dét menneske er
egoistisk, dét menneske det er sladderagtigt - så er det meget bedre at vise
grundenergierne - det er det, der er i vejen. Og når der bliver sådan en
uenighed, så må de stemme om en domsafsigelse. Så bliver der nogle
dommere udtaget ved lodtrækning, og de to uenige parter skal så forelægge
deres ting for disse dommere, som også bliver valgt. Der er ingen, der ved i
forvejen, hvem der bliver dommere. Det altsammen bliver lavet sådan, at det
ikke kan skabe antipati. Og så bliver det forelagt der og afgjort, og så må den
afgørelse være gældende. Og hvis parterne ikke vil gøre det, kan parterne jo
lade være med at være medarbejdere. De er jo ikke smidt ud i mørket, fordi de
har jo stadig bøgerne, der er jo ingen, der skal smides ud. Jeg sagde jo, de er
er jo medlemmer alle sammen. Så vi kan ikke smide nogen ud. De kan bare
forhindre sig selv i at opdage, at de ER medlem. 

Det var så noget af det vigtigste. Når jeg viser denne grønne ring og denne
gule, så betyder det - det var jo altså bestyrelsen - så betyder det, at
bestyrelsen reguleres ved højintellektualitet - og medarbejderne har jo også
deres område - altså intelligens og følelse. 

[...] Bestyrelsen skal bare være med til, at det går rigtigt til osv. Det er sådan i
korthed det, jeg arbejder med. Og det er altså det, jeg har tilbage at skulle
lave, jeg regner med, at der er en 3-4 års arbejde.
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Kompendium om, hvad Martinus har sagt om værket.
Henning Laug: … ligesåvel som vi er nødt til at forsvare litteraturen, - at der ikke
bliver lavet om på den,
(Rådet 22/1-74) 
***
Henning Laug: Der var et spørgsmål til, som vi lige så godt kan nævne her: Dette,
at vi sørger for, at Martinus' bøger ikke laves om eller nye ting føjes til, retter sig
udelukkende mod de forlag, der trykker vore bøger – ligegyldigt på hvilket sprog –
hvorimod vi ikke vil modsætte os ”popudgaver”. Vi vil afvise sådanne forslag om at
lave disse … 
Martinus: Pragtudgaver? 
Henning Laug: Nej…nogle som f.eks siger: det er alt for indviklet det her, - nu laver
jeg det kortere og nemmere. 
Martinus: nej det kan vi ikke …. 
Aage Hvolby: Jeg vil godt komme med et eksempel, som jeg har tænkt på. Jeg har
flere gange oplevet, at børn kan være interesseret i at få noget at vide om Martinus
analyser. Og jeg synes da, at det kunne være vældigt godt, hvis man havde en bog,
hvor nogle af de vigtigste ting i dine analyser blev forklaret på en måde, at børn
kunne forstå dem. 
Martinus: Jo det er da også rigtigt 
(Rådet 22/1-74) 
***
Henning Laug: Der var endnu en ting, som vi har talt om: Det er, hvordan vi skal
forholde os med de, som du måtte have liggende…manuskripter til bøger og
symboler, der ikke er blevet færdige. Hvis det er, at der ligger sådanne. 
Martinus: Nåh ja ... der ikke er færdige. Jeg tror ikke, man skal forsøge at lade
nogen lave dem færdige. Men jeg håber, at jeg får dem færdige. 
Ib Schleicher: Må vi udgive dem i ufuldstændig form? 
Martinus: ja … hvis man kan finde ud af, hvad jeg .. ja .. hvis jeg skulle dø … 
(Rådet 22/1-74) 

I Samarbejdsstrukturen (2003, s.94) er dialogen d. 22/1-74 formuleret således:
”Jeg tror ikke, man skal forsøge at lade nogen lave mine ufærdige manuskripter
færdige. Men hvis man kan forstå, hvad jeg mener, må de udgives i ufuldstændig
form.” 
***
Ib Schleicher: Men det var også kedeligt, hvis vi begyndte at rette på bøgerne. 
Martinus: Nej, det synes jeg heller ikke. Nej, det er ikke så godt. Jeg vil helst selv
rette. 
Ib Schleicher: Visse steder f.eks. er der faldet et ”ikke” ud. 
Martinus: Nåh ja. Sådan noget er jo tosset. Så er det jo det modsatte. Ja. Det er
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rigtigt nok. 
Ib Schleicher: Men når man går det hele igennem, så er der vel en hundred stykker
af den slags små nogle. 
Henning Laug: Nå ja. Det ved du bedre, for det har du jo beskæftiget dig med. Jeg
har kun set den ene. 
Martinus: Jeg tror ikke, der er så mange meningsforstyrrende fejl. Men der kan godt
mangle et ord og sådan noget. 
(Rådet 5/2-74) 
***
Aage Hvolby: Vi kom inde her ved bordet sidst til at tale om alle de symboler, du har
lavet, men som du ikke har beskrevet. Og vi har tidligere talt om her, hvad vi skulle
gøre, hvis du en dag stak af og ikke havde beskrevet dem allesammen. 
Martinus: Så bliver de ikke beskrevet. 
(Herefter følger en længere snak om en person, der angiveligt mener vedkommene
kan beskrive symbolerne og Martinus siger så:) 
Martinus: Nåh ja, men det vil jeg ikke,- det går jeg ikke med til. 
[…] 
Martinus: Han kender jo ikke engang de artikler, han skriver. Der er store fejl i dem.
Nej, ham betror jeg ikke noget som helst. Symbolerne skal skrives af mig ,- og de er
i mig. Og jeg kan ikke føre det over i andre mennesker. Skal de skrives, så skal de
skrives af mig. Og det er slet ikke noget, der er nødvendigt for menneskene, for det
kommer de til af sig selv. Jeg har det jo nemt, fordi jeg har så meget kraft og
overskud. Derfor har jeg kunnet lave så meget på forskud. Det er egentlig lavet på
forskud. Missionen er allerede lavet færdig for længe siden,… hvis det skulle komme
an på det. Så kunne alle mennesker få kosmisk bevidsthed af det…der er rigeligt
materiale til det, som skal til, for at folk kan få kosmisk bevidsthed. Det materiale,
som det drejer sig om, det er nærmest de to sidste bind af symbolbøgerne. Det
fjerde bind af symbolbøgerne , - der mangler ikke ret meget. Det kommer straks
efter, at det Tredie Testamente er færdigt. Så det drejer sig om de sidste to bind og
fjerde bind af symbolbogen. Og der er det så, at disse symboler kommer ind i. Og
der er meget af det der er tegnet. Det er et stort et, der skal tegnes af det færdige
menneske. Men jeg regner med at få lavet det alt sammen. Men det er rigtigt nok ...
hvis vi når så vidt, at jeg kommer i gang med det, og jeg har indstillet bevidstheden
på dem ... på de ... så har jeg ikke noget imod, at vi på bånd og så videre ... hvis vi
hurtigt kan få det ... det har jeg ikke noget imod. Men foreløbig går jeg ikke med til
noget af alt det der, nej.
[…] 

Martinus: Han har ikke noget forspring, for de symboler bliver ødelagt. De skal ikke
ligge, og folk kan skændes om dem. Dem vil jeg likvidere, hvis det ikke bliver lavet.
De skal ikke ligge til fejlagtig tolkning. 
(Herefter fortæller Martinus at analyserne er så højt stof, at selv de ypperste
jordmenensker ikke forstår det i dybden, og at der fejl i artiklerne i Kosmos skrevet af
medarbejderne/undervisningsgruppen) 
(Rådet, 27/8-74) 

I Samarbejdsstrukturen (2003, s.94) er dialogen d. 27/8-1974 formuleret
således: ”Symbolforklaringerne skal skrives af mig. De er i mig og jeg kan ikke føre
dem over i andre mennesker. Skal de skrives, så skal de skrives af mig. Og det er
slet ikke noget, der er nødvendigt for menneskene, for det kommer de til af sig selv.
Missionen er allerede lavet færdig for længe siden. Skulle det komme til det, er der
rigeligt materiale til, at man kan få kosmisk bevidsthed.” 
***
Martinus: Hvis de bruger vore bøger og kalder det ved vore navne, og de bruger
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vore analyser ..., det har de ikke lov til at ændre på. Udgiver de bøgerne, så må de
trykkes, som de er, - altså oversat. 
(Rådet 5/8-75) 
***
“Jeg må sige, Det Tredie Testamente er alt det jeg har skrevet, hver eneste lille
sætning, hver eneste lille analyse, det hører ind under Det Tredie Testamente. Der
er ingenting der er udenfor.”
(Martinus' tale i anledning af sin 85-års fødselsdag, 10/8-1975, Hotel Sheration)
***
Ang. Martinus’ skrifter: Det blev igen understreget, at intet af det, Martinus har
skrevet, må ændres. 
(Torsdagsmødet, 29/1-76) 
***
Det blev igen fastslået, at bortset fra åbenlyse trykfejl (f.eks invidid - individ) må der
ikke ændres i værkerne uden Martinus personlige medvirken. Martinus mener
iøvrigt, at der næppe er grund til at rette noget som helst. Denne mening blev klart
tilkendegivet efter at Aage Hvolby havde fremdraget enkelte eksempler, hvor der fra
forskellig side havde været tvivl om rigtigheden. Martinus ville dog gerne se
nærmere på en liste fra Aage Hvolby over tilfælde, hvor læsere kan være i tvivl om
rigtigheden i teksten. Martinus udtalte klart, at såfremt han efter at have set
nærmere på sagen fandt grund til at ændre enkelte ting, ville han naturligvis rette
dem men han var helt sikker på, der kun kunne være tale om ganske enkelte ting.
Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke må foretages rettelser, heller ikke
ved oversættelse, uden Martinus medvirken, og såfremt den nævnte liste ikke når at
blive behandlet, må der ikke i fremtiden foretages rettelser i Martinus' værker. 
(Rådet 16/3-76) 
***
Der må ikke uden Martinus samtykke foretages ændringer i bøgerne eller i det, han
har skrevet. 
(Rådet 13/1-76) 
***
Aage Hvolby: Vi har på et tidligere bestyrelsesmøde drøftet, hvilke ting der må
rettes i det, du har skrevet. Vi blev enige om, at der ikke må rettes andet end
stavefejl, - den dag, du ikke selv kan udtale dig om det. Og hvis vi havde nogle ting,
som vi gerne ville have rettet, så skulle der laves en liste til dig. Og den liste er
meget lille. Den består kun af fem punkter. Der foreligger en masse forslag om
rettelser, men det er småting, som jeg ikke synes, vi skal bruge din tid på. Så hvis du
engang vil kigge de punkter igennem. 
Martinus: Ja, men det kan jeg da hurtigt gøre. Jeg er sikkert nok enig. 
Aage Hvolby: Nu kan du se, - den første rettelse. Der har du skrevet
underbevidsthed, og der spørger vi så, om der skulle stå overbevidsthed. Den næste
er jeg ret sikker på, at du vil give ret i. Det er nogle af disse seksuelle afsporinger,
som du har kaldt D, E og F, men det bør være D, F og G. 
Ib Schleicher: Og i stedet for "Jesu ord" kunne man skrive "ordene". 
Martinus: Nej, det er det jo ikke. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Ved man, hvor
de kommer fra. 
Aage Hvolby: Ja, de kommer fra en engelsk filosof. 
Martinus: Jeg har jo hørt det alle mine dage, - jeg troede, det kom fra Jesus. Men
det er jo rigtig nok, at dåren vandrer trygt, hvor engle ikke tør træde. Ellers skete der
jo aldrig nogen fejltagelser. (Aage Hvolby har fortalt på Facebook, at Martinus aldrig
godkendte listen med forslag til rettelser) 
[…] 
Martinus: Ja, og tingene er kommet intuitivt. De er ikke fra denne verden. De er
absolut oplevet i tidligere tilværelser, hvor jeg har studeret tingene, og derfor er det
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færdigt, når det kommer intuitivt, meget af det. Og meget må jeg lave om til en bedre
forståelse. Men naturligvis, når det er grove stavefejl. Det er sket, når jeg har skrevet
rent. 
Grethe Brinkhard: Saxe hår ringet og foreslået, at der var noget, der skulle rettes i
4. kapitel i Livets Bog I. Priserne, der var nævnt, svarede slet ikke til det, der er
gældende. Men Else sagde, at det ikke måtte rettes. Det er vedtaget, at der må intet
rettes i bøgerne. Så skulle man blive ved med at rette det, når priserne ændres. 
Martinus: Nej, det skal vi ikke rette. 
(Rådet 7/9-76) 
***
Martinus: […] jeg kan nok mærke sådan, at ... der ligger noget usynligt i
forklaringerne. Bare de kan få fat i det usynlige, der er bag forklaringerne. Så ville de
se det meget bedre. Det er jo meget bedre end det, jeg kan forklare, faktisk. Jo,
tænk på, at man er bare her. 
(Rådet 9/11-76) 
***
Martinus: […] Vore bøger skal bare være rene, - hele tiden. Derfor må der ikke
laves om på dem. Og der er det, at der skal være et centrum her, der virkelig er fast. 
(Rådet 8/3-77) 
***
”Rettelser i Martinus bøger. Bertil stillede et spørgsmål i denne forbindelse. Martinus
understregede igen meget kraftigt, at der intet måtte rettes i skrifterne. ”Om noget er
skrevet ”primitivt”, så skal det blive stående ”primitivt”. – ” Folk må gerne se, at jeg
ikke er særligt belæst. ”Stavefejl må gerne – efter samråd – rettes.” 
(Torsdagsmødet, 30/3-1978) 
***
”Martinus slog fast igen, at han ikke ønskede nogen ændringer i hans skrevne form.
Det skrevne kan miste en del derved.” 
(Torsdagsmødet, 30/3- 1978) 
***
Der må ikke foretages ændringer i bøgerne eller i det Martinus har skrevet uden
hans samtykke 
(Rådet, 13/1-1979 ) 
***
Originalmanuskripterne er de autentiske tekster. Eventuelle fejl i bøgerne i forhold til
disse originaler må rettes. 
(Rådet, 13/1-79) 
***
Martinus: Han er jo meget interesseret. Jeg ved ikke - - - sådan en bog vil koste
mange penge, og så kan det jo godt være, han vil have en slags garanti. Men jeg
regner med, at vi kun trykker det første bind til at begynde med. Vi behøver ikke
trykke alle bind. Vi trykker et bind ad gangen. Så ser han, hvordan salget går. Går
det godt, så bliver det jo ingen sag. Så kan folk jo også få bedre råd, med eet bind
ad gangen. Det er jo let - det skal bare fotograferes af.
Tage Edelin: Skal det ikke skrives om med moderne små bogstaver?
Martinus: Nej, det er da ikke nødvendigt. Nu bruger jeg en kugle med bare store
bogstaver. Endnu er mine øjne gode nok. Jeg kan godt se det. Tage Buch og Sysse
kan skrive det rent og læse korrektur.”
(Rådet, 29/1-1980) 
***
Henning Laug: Hvordan skal vi forholde os med uafsluttede arbejder? 
Martinus: Der er jo bare det, at jeg kan ødelægge dem, klippe dem i stykker. Der er
jo mange ting, mange symboler, jeg ikke når at få lavet, - der er 100 symboler, og en
vældig stor analyse af spiralerne, det kan jeg jo ikke ... 
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Ib Schleicher: Vi har været inde på, at vi skal tilintetgøre de ufærdige symboler. 
Martinus: Ja, det tror jeg nok, vil være klogest. Ja, for jeg kan jo ikke være sikker
på, - jeg kan nok være sikker på Jer - men hvordan kan jeg være sikker på - om 50
år. 
Rolf Elving og Micha Lim: Nogle har fotograferet dem af, f.eks. Per Bruus Jensen.
Man kan ikke hindre nogen i at beskrive dem. 
Henning Laug: Det er nok - for at undgå plagiat - nødvendigt at arkivere
originalerne. 
Martinus: Der er jo ingen, der kan kommentere analyserne. Jeg har jo lavet
symbolerne før analyserne. 
Rolf Elving: Per har holdt foredrag om de mange spiraler. Der brugte han et andet
symbol. 
Martinus: Ja, jeg har jo talt om de mange spiraler. Men det var jo meningen, at jeg
ville fortælle ... men der er 24 spiraler, - og så får jeg impulsen, at jeg skulle holde
mig til det andet. Det, som mennesker kan forstå. Det kan jo ikke nytte noget at lave
noget, folk ikke kan forstå. Det ligger jo sådan, at man helst vil lave det størst muligt.
Det har ligget brak nu i mange år, det med spiralerne. Ikke desto mindre så har
Mogens Møller - de har fået fat i en del af det. Hvordan de forklarer det, det ved jeg
ikke. Dengang jeg tegnede det, da holdt jeg foredrag om symbolerne, og det er det
eneste, de har. Jeg ved ikke, hvordan de har fået fat i lysbilleder. Nå, men der ligger
ikke nogen særlig forklaring af mig til de nye symboler, og derfor er det, jeg mener,
at hvis de får ret til at fortsætte, hvad bliver der så ud af det. Alle tror jo, at de ved
meget mere, end de ved. Heldigvis ikke alle, men der er altid nogle, - de ved det
hele. Og de kan nemt lave det færdigt - og hvad bliver der så ud af det. 
Aage Hvolby: Selvom symbolerne ligger i et arkiv, så er de udtryk for, at du kunne
have bragt meget mere, end du kunne nå i dette liv. 
Martinus: Ja, - selvom det det nok har varet længe at lave det, så er det ikke så
forfærdelig meget, - jeg kunne jo skrive langt ind i den næste spiral. Det kan de ikke
rigtig forstå. Nej, for så skulle jeg begynde helt nede i mikroverdenen, i mineralerne,
- det er jo begyndelsen til en spiral - og så fortsætte osv. 
(Rådet 5/8-80) 

I Samarbejdsstrukturen (2003, s.94) er dialogen d. 5/8-1980 formuleret således:
”Jeg har jo lavet symbolerne før analyserne. Der ligger ingen særlig forklaring af mig
til de nye symboler, og derfor mener jeg, at hvis nogen får ret til at fortsætte, hvad
kommer der så ud af det? Nogen tror jo, de ved meget mere, end de ved. Heldigvis
ikke alle, men der er altid nogle, som mener, de ved det hele, og at de nemt kan lave
det færdigt. Men hvad bliver der så ud af det? ” 
***
Martinus: [...] Jeg synes, det er mærkeligt. Man kunne forstå det, hvis bogen skulle
laves lige fra begyndelsen. Men bogen er jo færdig på alle leder og kanter, så de
bare kan fotografere af. Men det er alt det med boghandlerne skal have 40%. 
(Rådet 18-11-1980) 
***
”Har vi det på bånd? Ja, for det er om at gøre. Jeg får jo ikke skrevet så meget
mere. Jeg kan ikke rigtig se, men det jeg siger kan jo bruges. Så skal det jo rettes,
for talen er jo ikke det samme.”
(Rådet 16/12-80) 
***
Desuden har Martinus godkendt Aage Hvolbys artikel ”Epokegørende træk ved
Martius verdensbillede” den 17. juni 1980. Her beskrives Martinus' ønsker til sit
værk. 
(Kosmos 1980, 10/s. 121-122): 
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Verdensbilledet skriftligt nedfældet 

Som et overmåde vigtigt led i sin mission har Martinus skullet sikre sig, at
verdensbilledet ikke alene blev gengivet højintellektuelt, men at det også blev
gengivet originalt, og at det yderligere blev modtaget og viderebragt i uforfalsket
form. Denne opgave har Martinus løst ved personligt at nedskrive verdensbilledet
samt ved derefter at bestemme, at det af ham nedskrevne aldrig må ændres. (s.121)

Martinus vil ikke udelukke, at der enkelte steder i hans værker kan være små
"skønhedspletter", som den meget pedantiske måske ville betegne som fejl. På
trods heraf fastholder Martinus, at udover simple trykfejl må intet i hans værker
rettes fremover. Dette klare og stærke standpunkt vil eftertiden utvivlsomt vide at
påskønne. Thi kun en sådan holdning kan hindre, at værkerne efterhånden kommer
til at foreligge i forskellige, mere eller mindre autoriserede udgaver – med al den
usikkerhed, forvirring og sekterisme, som dette vides at kunne medføre. Om
"skønhedspletterne" udtaler Martinus, at de kun kan være ganske uvæsentlige
småfejl. (s.122) 
***
Lovene fra 1982 og særligt formålsparagraffen omtaler værket. Lovene er
nedskrevet af Ib Schleicher og herefter godkendt af Martinus og resten af det
daværende råd: 

”Bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side, oplyse
om disse værker, og gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved
publicering, oversættelse og undervisning i betryggende form.”
(Martinus åndsvidenskabelige Institut, Love af 25 maj 1982) 

Følgende kommentarer er tilføjet af det daværende råd (her nævnes kun det der
angår værket): 

”Værkerne skal bevares uændret, så eftertiden ikke skal være i tvivl om, hvad der
faktisk er Martinus egne værker, og hvad der ikke er. 

[...] Instituttet skal sørge for udgivelse af værkerne - dog så vidt muligt på fremmede
forlags eget initiativ. Det skal ske i betryggende form, ved at der ikke foretages
ændringer i indholdet. 

Der skal sørges for oversættelse af værkerne til så mange sprog som muligt- dog
fortrinsvis på oversætteres eget initiativ. Det skal ske i betryggende form, ved at få
oversat i så detaljeret overensstemmelse med originalen som muligt og i korrekt
sprog.” 
***
Desuden findes en række udsagn som er sammenfatninger af andre
rådsmedlemmer eller som ikke er skriftligt dokumenteret. 
***
Her er et uddrag af Ib Schleichers tale ved Martinus fødselsdag den 11. august
1981, altså et halvt år efter Martinus overgang til det åndelige plan. 
Bragt i Kosmos 1982 (4/s.70): 

Bevare værkerne uændret 

”[…] Efterhånden skal der også samles et eksemplar af alle de førsteudgaver som er
udgivet af Martinus selv og dermed godkendt af ham. 
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Martinus vil ikke udelukke at der enkelte steder i hans værker kan have indsneget
sig små "skønhedspletter". På trods heraf har han bestemt at kun indlysende trykfejl
må rettes. Der må ikke senere kunne rejses tvivl om hvad Martinus faktisk skrev.
Eftertiden vil sikkert påskønne denne klare holdning, for kun herved kan man hindre
at værkerne efterhånden kommer til at foreligge i forskellige mere eller mindre
autoriserede udgaver. – Om "skønhedspletterne" har Martinus i øvrigt udtalt at det
kun kan være uvæsentlige småfejl. – Med den enestående omhu der er lagt i
udarbejdelsen er verdensbilledet en sammenhængende, entydig helhed.” 
***
Her et uddrag af Henning Laugs sammendrag den 25. april 1985, på baggrund af
rådsmøder og referater af torsdagsmøder : 

”Det er Martinus ønske, at hele hans værk, alle bind, under et betegnes som "Det
Tredie Testamente", og at de efterhånden samles i ensartede bøger. 

Vi må modsætte os ethvert forsøg på at lave Martinus bøger om, - i forkortede,
forenklede eller omskrevne former. 

Originalmanuskripterne til Martinus værker er de autentiske tekster. Eventuelle fejl i
bøgerne i forhold til disse originaler må rettes. 

Det er Martinus bestemte ønske, at der ikke må rettes i hans bøger, bortset fra
åbenlyse trykfejl. Der må heller ikke foretages ændringer ved oversættelser. "Om
noget er skrevet primitivt, så skal det blive stående primitivt. Folk må gerne se, at jeg
ikke er særlig belæst.”” 
***
Rolf Elving har jo fortalt, at Martinus igen og igen understregede at ikke så meget
som et komma må rettes. Det er Rolf ikke den eneste, der har fortalt, her et citat af
Olav Johansson på facebook gruppen MNET - skandinavisk, 20. marts 2013 kl.
21:33: 

"Jag vet att Bertil Ekström som ju i många år jobbade som tryckare på Martinus
Institut lusläste korrektur på alla böcker han tryckte där (och ni som känner Bertil vet
att han aldrig gjorde något halvdant... Han var närmast extrem både i sin
noggrannhet och effektivitet i jobbet). Och alltid när han korrekturläste så förde han
lista på allt ifrån obetydliga stavfel till ting och formuleringar han undrade över för att
sedan ta upp direkt med Martinus. Det resulterade i att Martinus själv faktiskt
godkände inte så få av Bertils anmärkningar och ändringsförslag (han brukade gå
igenom och "bocka av" Bertils listor, minns jag att Bertil berättade). Så
uppenbarligen var han tacksam över att ha en så samvetsgrann korrekturläsare som
Bertil, som alltså gick igenom alla böckerna och kom med sina frågor och förslag,
och det visar ju också att Martinus själv inte hade inställningen att ingenting fick eller
kunde ändras i orginalmanuskripten. Jag minns att Bertil berättade att han faktiskt
konfronterat Martinus om detta med hänvisning till hans berömda uttalande om att
inte ett kommatecken fick ändras i det han skrivit. På det skulle Martinus leende ha
svarat "jo, jag får ändra" 
***

Jens Lindsby - 14. maj 2018
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https://youtu.be/O8cG15bYgoA
https://youtu.be/0MZ1GMzrJCw
https://youtu.be/I2MSkhZTZtY
https://youtu.be/ggWF00sszvo
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https://youtu.be/9qTKQCAK-Uk 

Finn Bentzen - Uredigeret interview fra "Martinus - som vi kendte ham". 

1.032 visninger • 2. nov. 2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 

https://youtu.be/j5fNOKwwv18 

Olav Johansson - Uredigeret interview fra "Martinus - som vi kendte ham". 

528 visninger • 29. sep. 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 

https://youtu.be/_kZVy6Vh2Rg 

Hakon Johanneson - Uredigeret interview fra "Martinus - som vi kendte ham" 

566 visninger • 31. okt. 2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 

https://youtu.be/wl69RH85xlA 

Erik Weihrauch - Uredigeret interview fra "Martinus - som vi kendte ham" 

844 visninger • 30. sep. 2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37 

https://youtu.be/iU6ou0mXVcE 

Sysse Buch - Uredigeret interview fra "Martinus - som vi kendte ham". 

744 visninger • 2. nov. 2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 

https://youtu.be/gOSNbTdykMk 

Tage Buch - Uredigeret interview fra "Martinus - som vi kendte ham". 

3.197 visninger • 18. feb. 2014 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39 

https://youtu.be/toA5-NWVcgY 

Tune Laug  Uredigeret interview fra ”Martinus  som vi kendte ham”. 
499 visninger • 9. nov. 2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 

https://youtu.be/4uVJ6Vmy_xg 

Sam Zinglersen - Uredigeret interview fra "Martinus - som vi kendte ham" 

3.317 visninger • 14. feb. 2014 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41 
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https://youtu.be/9qTKQCAK-Uk
https://youtu.be/j5fNOKwwv18
https://youtu.be/_kZVy6Vh2Rg
https://youtu.be/wl69RH85xlA
https://youtu.be/iU6ou0mXVcE
https://youtu.be/gOSNbTdykMk
https://youtu.be/toA5-NWVcgY
https://youtu.be/4uVJ6Vmy_xg


Martinus - som vi kendte ham

Forfatteren Martinus Thomsen blev født i den nordjyske by Sindal i 1890 og døde i
København i 1981.

I 1921 som 30-årig fik Martinus en usædvanlig åndelig indvielse. Denne oplevelse
satte ham i stand til at skrive sit hovedværk Livets Bog, hvori han i logiske analyser
beskriver tilværelsens store sammenhænge. Herigennem giver han menneskeheden
en helt ny forståelse af udvikling, moral og etik, og bekræfter Kristi
kærlighedsbudskab. 

Martinus omfattende forfatterskab er for store deles vedkommende oversat til mange
sprog, men han er ikke meget kendt i Danmark. Essensen af Martinus' analyser er
næstekærlighed, som han selv til fulde praktiserede gennem hele sit liv.

Det er denne side af den store forfatter, som denne film belyser. Personer, der stod
Martinus nær, fortæller om ham som menneske og hans forhold til andre mennesker.
Om hans humor og ligefremhed og hans evne til at tale med alle mennesker, uanset
deres intelligensmæssige niveau. Vi hører også om hans tolerance, almene kærlige
væremåde overfor alle og om hans bestemthed, når det drejede sig om hans værk,
som han sent i livet samlet kaldte ”Det Tredie Testamente”.

Filmen er en gave til eftertiden, til de mange generationer, der vil komme til at
studere Martinus tanker. Den er et levende bevis på, at Martinus i al sin gøren og
laden var eet med det kosmiske kærlighedsbudskab, der er grundelementet i hans
forfatterskab.

DVD-boksen kan købes hos:
Thorsten Dreyer

Ny impuls 
Världsbild förlag
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https://www.martinus-webcenter.dk/index.html
https://www.martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html
https://www.martinus-webcenter.dk/bibliografi
https://www.martinus-webcenter.dk/foredrag
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https://www.martinus-webcenter.dk/links.html
http://dankvart.dk/
http://nyimpuls.dk/
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Martinus - som vi kendte ham I
De mange talenter
59:57

Martinus - som vi kendte ham II
Energi og åndelige evner
1:08:24

Martinus - som vi kendte ham III
Gåture om natten
54:25

Martinus - som vi kendte ham IV
Humor
1:07:57

Martinus - som vi kendte ham V
Ensomhed
50:31

Martinus - som vi kendte ham VI
De tidlige år
1:08:33

Martinus - som vi kendte ham VII
De sidste år
1:07:54

Martinus - som vi kendte ham VIII
Martinus på film
56:56
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https://www.youtube.com/embed/5dLx8y1iNj0?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/tSKuQdaNirM?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/a56fSeFq7bQ?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/6pcD34RkIR0?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/K1kHhQCHiLE?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/4Dti_hhF6kM?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/_kEVtulUSVk?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/OeAFnRKNpHQ?autoplay=1


Birthe Gerner Larsson
1:55:38

Gunder Frederiksen
1:23:39

John Engelbrecht
1:03:18

Ole Kåre Føli
54:21

Sam Zinglersen
1:02:31

Sven Åge Rossen
1:13:17

Tage Buch
1:46:19

Vera Cavling
1:55:20

Uredigerede interviews fra "Martinus - som vi kendte ham"
Dette er de uredigerede versioner af de interviews, som har dannet grundlag for DVD-boxen "Martinus - som vi kendte ham"

udgivet i 2008 og tillige tilgængelig her på martinus-webcenter.dk. Flere interviews vil følge...
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https://www.youtube.com/embed/15NANnp415k?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/uk-6vmR117I?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/NVnz6KAnOXE?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/0MZ1GMzrJCw?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/4uVJ6Vmy_xg?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/_7huAfQVzZk?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/gOSNbTdykMk?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/dtJA5ZnOf9I?autoplay=1
https://www.martinus-webcenter.dk/index.html
https://www.martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html
https://www.martinus-webcenter.dk/bibliografi
https://www.martinus-webcenter.dk/foredrag
https://www.martinus-webcenter.dk/andet.html
https://www.martinus-webcenter.dk/lovene.html
https://www.martinus-webcenter.dk/video.html
https://www.martinus-webcenter.dk/andre-boger.html
https://www.martinus-webcenter.dk/debat.html
https://www.martinus-webcenter.dk/links.html
https://www.martinus-webcenter.dk/martinus-som-vi-kendte-ham.html
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Sysse Buch
24:17

Finn Bentzen
1:00:15

Hakon Johanneson
37:31

Mogens Munch
1:13:25

Aage Hvolby
1:22:10

Debbie Christensen
2:23:14

Gerard Oude Groen
1:52:02

Rolf Elving
2:07:57

Erik Weihrauch
1:52:02

Aggi Norstrand
52:34

310

https://www.youtube.com/embed/iU6ou0mXVcE?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/9qTKQCAK-Uk?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/_kZVy6Vh2Rg?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/fxxt9hZuf1c?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/O8cG15bYgoA?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/IAXmClfYKvk?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/4TyD2Lpy3rY?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/I2MSkhZTZtY?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/wl69RH85xlA?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/FCb-PGGRmVA?autoplay=1


Tune Laug
21:00

Steen Landsy
1:21:16

Bodil Holsting
1:17:25

Willy Kuijper
1:48:01

Ingelise Landsy
53:01
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https://www.youtube.com/embed/toA5-NWVcgY?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/0TU6La2o09U?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/gWemiKzdwK0?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/mop5zvWJe54?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/Lq3qLb5xREw?autoplay=1
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Amina Larsen

From:

Sent:

To:

Cc:

Subject:

Peer Petersen <Peer.Petersen@twobirds.com>

22. maj 2020 12:10

Martin Dahl Pedersen

Amina Larsen; Peer Petersen

Søren Ingemann Larsen - Krænkelser [KR-1006597]

Vi anerkender herved modtagelsen af Deres e-mail skrivelser af 15. april og 13. d.s., hvilke vi har haft lejlighed til 

at drøfte med vor klient.

Det er fortsat - som vi senest den 25. januar og 8. februar 2016 meddelte Dem - vor klients opfattelse, at man ikke 

på nogen måde krænker Deres klients rettigheder eller i øvrigt hverken på en misvisende eller krænkende måde 

omtaler medarbejdere tilknyttet Deres klient, hvorfor vor klient på det foreliggende grundlag ikke agter at fjerne 

indlæg fra www.martinus-webcenter.dk

Med venlig hilsen

Peer B. Petersen

Partner, Head of IP, Denmark 
Bird & Bird
peer.petersen@twobirds.com

Mob +45 30 85 13 41 
Tel +45 72 24 12 12 
Fax +45 72 24 12 13

Bird & Bird Advokatpartnerselskab 
Sundkrogsgade 21 
2100 Copenhagen 
Denmark

twobirds.com

Bird&Bird

Visit our hub on Novel Coronavirus 

(COVID-19) for the latest updates 

and guidance

Bird Bird

From: Amina Larsen <amla@kromannreumert.com>

Sent: 13. maj 2020 17:15

To: Peer Petersen <Peer.Petersen@twobirds.com>

Cc: Martin Dahl Pedersen <MDP@kromannreumert.com>

Subject: [EXT] Søren Ingemann Larsen - Krænkelser [KR-1006597]

Se venligst vedlagte brev samt Udskrift 1-15, Aftale af 15. februar 2005 og oversigt 1-2.

Med venlig hilsen/Best regards

Amina Larsen

Advokatfuldmægtig / Assistant Attorney

1

Bilag: 118
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Dir. +45 38 77 16 70 

Mob. +45 20 19 74 49

Kromann Reumert

Sundkrogsgade 5 

DK-2100 Copenhagen 

Tel. +45 70 12 12 11

0 E5 0
a WINNER

VChambers
i Europe

Awards ^

** 2020
Kniniuun KcuiHcrt

DtNMAÄX LAW flRM Of Tut 'ÍÍAR

This is an email from the law firm of Kromann Reumert.

CVR NO: 62606711. Registration address Sundkrogsgade 5, DK-2100 Copenhagen 0

This email may contain confidential information and/or privileged legal advice. This email is intended for the addressee(s) stated 
above only. If you receive this email by mistake, please return it to Kromann Reumert without producing, distributing or 
retaining copies hereof.

If Kromann Reumert processes personal data relating to physical persons, such processing will meet the requirements of 
applicable data protection legislation. In Kromann Reumert's Privacy Policy, we provide you with information on how we collect, 
store, erase, etc. personal data and how physical persons may exercise their rights as data subjects. Click here to view our 
Privacy Policy.

BIRD & BIRD

For information on the international legal practice comprising Bird a Bird LLP and its affiliated and associated 

businesses (together "Bird a Bird"), our offices, our members and partners, regulatory information, complaints 

procedure and the use of e-mail see www.twobirds.com/LN

Our privacy policy, which describes how we handle personal information and the use of cookies is available at 

www.twobirds.com/LNPrivacy. If you would like to opt-out of receiving marketing communications from Bird ä 

Bird click here: https://sites-twobirds.vuture.net/5/52/landing-pages/unsubscribe-blank.asp

Any e-mail sent from Bird a Bird may contain information which is confidential and/or privileged. Unless you are 

the intended recipient, you may not disclose, copy or use it; please notify the sender immediately and delete it 

and any copies from your system. You should protect your system from viruses etc.; we accept no responsibility for 

damage that may be caused by them.

Bird a Bird Advokatpartnerselskab in Denmark is a limited partnership formed under Danish Law, with the CVR no 

35 14 45 01. Attorneys active in Denmark with the title "Advokat" are members of the Danish Bar Association are 

subject to the Code of Conduct issued by the Danish Bar Association, which is available at 

www.advokatsamfundet.dk

2
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8/17/2020 Livets Skole

livetsskole.info/stot-os/ 1/2

LIVETS SKOLE
i Martinus åndsvidenskab

Gaver – til oplysning om Det Tredie
Testamente

LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab, med Fonden Det Tredie Testamente i
ryggen, er en almennyttig fond.

Ved hjælp af gaver vedligholder vi hjemmesider, trykker informationsmateriale,
hjælper nye interesserede til at oprette studiegrupper og afholder udstillinger i ind-
og udland.

Alle gaver, som vi modtager, anvendes udelukkende til at:

informere om at Martinus' værk Det Tredie Testamente er en fortsættelse og
fuldendelse af Bibelens Gamle og Nye Testamente

informere om at Det Tredie Testamente er kærlighedens videnskab formidlet
på en positiv, logisk og kærlig måde til det moderne menneske

gøre information globalt tilgængelig

danne skole der udelukkende har til opgave at undervise i Martinus
åndsvidenskab og hans kosmiske analyser ud fra hans samlede værk Det Tredie
Testamente

afholde foredrag i Danmark og i udlandet

afholde årlige udstillinger i ind- og udland, hvor hele værket og alle symbolerne
fremvises

informere via dettredietestamente.info, www.livetsskole.info samt på vores
udenlandske hjemmesider og på Facebook

Arbejdet udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft og aktiviteten afhænger af de
gaver, som gives til arbejdet.

En varm tak til alle gavegivere!

Kærlig hilsen
LIVETS SKOLE i åndsvidenskab

Støt
informationsarbejdet

Informationsarbejdet er
nonpro�t og hviler på
private bidrag.

Det er vores håb, at du vil
bidrage til
informationsarbejdet,
studiegruppe- og
skolearbejdet, der har
følgende kontooplysninger:

Fonden Det Tredie
Testamente 
Reg.nr. 3572  Kontonr.
3572518515

IBAN
KONTO DK49300035725185
15
BIC/SWIFT CODE DABADKKK

Har du lyst til at høre mere,
er du velkommen til at ringe
på

Tel. +45 2015 7811

Fonden Det Tredie
Testamente
Vestre Gade 6A,
Brøndbyøster Landsby
2605 Brøndby

Retssagen

Martinus Institut har anlagt
retssag mod �re personer,
der har sikret uhindret
adgang til Martinus
originale værk.
Retsprocessen, der nu
afsluttet ved Københavns
Byret, er anket til Østre
Landsret. Det er en meget
bekostelig proces.

Ethvert tilskud – stort eller
lille – hilses velkommen. 

Reg.nr. 1551 

Bilag: 119
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8/17/2020 Livets Skole

livetsskole.info/stot-os/ 2/2

Download og læs pjecen

Konto.nr. 4020224533
IBAN DK6030004020224533
BIC/SWIFT kode DABADKKK

 

Fonden Det Tredie Testamente

Vestre Gade 6A
Brøndbyøster
2605 Brøndby

Kontakt os

Spørgsmål og kommentarer
+45 2015 7811

Om os

Fonden Det Tredie Testamente
Fondens vedtægter

Følg os

  YouTube

  Facebook
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8/17/2020 Martinusinstituttets ophavsretssag • Donation

https://martinus-webcenter.dk/retssag/donation.html 1/1

Donation
Retssagen finansieres for Martinusinstituttets vedkommende ved allerede indkomne
midler fra gavegivere. Udgifterne, som de fire personer, rådet har sagsøgt, har i
forbindelse med retssagen, skal derimod udredes af de enkelte fire personers egen
økonomi. 

Hvis nogen ønsker at bistå os økonomisk i denne sag, er bidrag meget velkomne,
de kan indbetales på følgende konto administreret af Ruth Olsen: 

Reg. nr. 0517 konto 0000373137 

Ved overførsler fra udlandet skal følgende oplysninger bruges: 

EBAN: DK 83 0517 0000373137
SWIFT: SWES DK 22 

Adresse:
Klintvej 104
Klint
DK-4500 Nykøbing Sj. 

Hvis du er i tvivl om detaljer vedrørende eventuel donation, bedes du henvende dig
til Ruth Olsen, rutholsenklint@gmail.com, +45 5378 5272 

På forhånd mange tak.
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8/17/2020 Om Fonden Det Tredie Testamente | Det Tredie Testamente

https://dettredietestamente.info/om-os/ 1/2

Det Tredie Testamente
Den intellektualiserede kristendom

Fonden Det Tredie Testamente
Fonden Det Tredie Testamente har gennem mange år støttet
en lang række vigtige aktiviteter til hjælp for og oplysning om
Martinus værk, Det Tredie Testamente. 

Fondens formål:

Informerer om at Det Tredie Testamente er
fortsættelsen på Bibelens Gamle og Nye testamente.

Informerer om at Det Tredie Testamente med sin
åndsvidenskab og kosmiske analyser, formidler
forståelsen af den evige guddommelige verdensplan.

Informerer om nødvendigheden af et evigt
verdensbilledes nødvendighed ved etableringen af et
globalt fredsrige.

Stiller informationsmateriale til rådighed.

Gør informationen globalt tilgængelig.

Danne skole for undervisning i åndsvidenskab baseret på
Martinus’ værk Det Tredie Testamente.

Fonden har adresse i Brøndby:

Fonden Det Tredie Testamente
Vestre Gade 6A (Brøndbyøster Landsby)
DK-2605 Brøndby

Reg.nr. 3572  Konto.nr. 3572518 515
IBAN DK4930003572518515
BIC/SWIFT DABADKKK

Du er velkommen til at kontakte Jan Langekær på telefon 2015
7811 eller email jan@langekaer.dk

Livets Skole
LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab, med Fonden Det
Tredie Testamente i ryggen, er en almennyttig fond.

Ved hjælp af gaver vedligholder vi hjemmesider,
trykker informationsmateriale, hjælper nye interesserede til at
oprette studiegrupper og afholder udstillinger i ind- og
udland.

Alle gaver, som vi modtager, anvendes udelukkende til at:

informere om at Martinus' værk Det Tredie
Testamente er en fortsættelse og fuldendelse af Bibelens
Gamle og Nye Testamente

informere om at Det Tredie Testamente er kærlighedens
videnskab formidlet på en positiv, logisk og kærlig
måde til det moderne menneske

gøre information globalt tilgængelig

danne skole der udelukkende har til opgave at undervise
i Martinus åndsvidenskab og hans kosmiske analyser ud
fra hans samlede værk Det Tredie Testamente

afholde foredrag i Danmark og i udlandet

afholde årlige udstillinger i ind- og udland, hvor hele
værket og alle symbolerne fremvises

informere
via dettredietestamente.info, www.livetsskole.info samt
på vores udenlandske hjemmesider og på Facebook

Arbejdet udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft og
aktiviteten afhænger af de gaver, som gives til arbejdet.

En varm tak til alle gavegivere!

Kærlig hilsen
LIVETS SKOLE i åndsvidenskab

Fonden Det Tredie Testamente

Vestre Gade 6A
Brøndbyøster
2605 Brøndby

Kontakt os

Spørgsmål og kommentarer 
+45 2015 7811

Om os

Fonden Det Tredie Testamente
Fondens vedtægter

Følg os

Tilmeld nyhedsbrev 
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BOGSALG 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010-2020
(alle beløb er uden moms)
Bøger, CD og symboler 375.715 315.658 287.398 305.874 246.311 194.152 347.486 205.188 197.355 363.928 191.852 181.586 289.096 221.524 248.554 2.687.032
Ny udgivelser 0 0 0 0 -6.192 -6.192 -114.192 -61.192 -53.152 -139.920 -24.480 -19.680 -187.200 -59.520 -41.040 -712.760
Salg renset for nyudgivelser 375.715 315.658 287.398 305.874 240.119 187.960 233.294 143.996 144.203 224.008 167.372 161.906 101.896 162.004 207.514 1.974.272

 
Estimeret salg til "gamle" priser 246.311 269.656 482.619 284.983 274.104 505.456 266.461 252.203 401.522 307.672 345.214 3.636.201

1) PRISEFFEKT - Mistet omsætning grundet prisnedsættelse 0 75.504 135.133 79.795 76.749 141.528 74.609 70.617 112.426 86.148 96.660 949.169
 

Bogsalg før piratudgivelse (årlig gennemsnit) 321.161 321.161 321.161 321.161 321.161 321.161 321.161 321.161 321.161 321.161 321.161 3.532.774
Estimeret salg til "gamle" priser renset for nyudgivelser 240.119 263.464 368.427 223.791 220.952 365.536 241.981 232.523 214.322 248.152 304.174 2.923.441

2) MÆNGDEEFFEKT - Mistet omsætning (til "gamle" priser) grundet færre solgte styk 81.042 57.698 -47.266 97.370 100.209 -44.374 79.180 88.638 106.839 73.009 16.987 609.332
 

1 + 2 Samlet mistet omsætning (PRISEFFEKT + MÆNGDEEFFEKT) 81.042 133.201 87.867 177.165 176.958 97.153 153.789 159.255 219.265 159.157 113.647 1.558.502
Produktionsomkostning procent -23% -32% -32% -32% -32% -32% -32% -32% -32% -32% -32%  
Produktionsomkostninger (kun beregnet på MÆNGDEEFFEKT) -18.640 -18.463 15.125 -31.158 -32.067 14.200 -25.338 -28.364 -34.188 -23.363 -5.436 -187.693
Netto indtægt mistet 62.403 114.738 102.992 146.007 144.891 111.353 128.452 130.891 185.077 135.794 108.211 1.370.809

Bilag: 120
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Østre Landsrets sag BS-48075/2019-OLR - Det Tredie Testamente 

 

Kosmologisk Information v/Ruth Olsen 

CVR.nr. 12139101 

Klintvej 104, Klint 

4500 Nykøbing Sjælland 

(advokat Peer B. Petersen) 

 

og  

 

www.martinus-webcenter.dk 

v/ Søren Ingemann Larsen 

Vesterled 35, st. 

2100 København Ø 

(advokat Peer B. Petersen) 

 

og  

 

Fonden Det Tredie Testamente 

The Third Testament Foundation 

CVR.nr. 29146721 

Vestre Gade 6 A 

2605 Brøndby 

(advokat Per Justesen) 

 

og  

 

LIVETS SKOLE i Åndsvidenskab 

v/ Jan Langekær 

Vestre Gade 6 A 

2605 Brøndby 

(advokat Per Justesen) 

 

 

 

 

Tillægsekstrakt 

 

Sagsnummer 

49558 
 
 
 
 

Advokat 
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J. nr. 2015-21-0035

Sagsbeh.: Stine Harkov Hansen
Den 12. marts 2015

Advokat Johan Schlüter  
Johan Schlüter Advokatfirma 
Højbro Plads 10 
1200 København K 

Deres j.nr. 06686-0001 maj/amj 

Afgørelse 

De har som advokat for Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen, Kosmologisk Information, 

Kosmologisk Information v/Ruth Olsen, www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen, 

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvidenskab 

v/Jan Langekær ansøgt om tilladelse til anke til Østre Landsret af en deldom, der er afsagt af 

Københavns Byret den 11. december 2014 i en sag mellem Martinus Idealfond og Deres klienter 

vedrørende nogle ophavsretskrænkelser. 

Ansøgningen er blevet behandlet på Procesbevillingsnævnets møde den 11. marts 2015. 

Efter retsplejelovens § 253, stk. 4, 1. og 2. pkt., kan Procesbevillingsnævnet give tilladelse til kære 

af kendelser og beslutninger omfattet af § 253, stk. 3, såfremt afgørelsen ikke kan fuldbyrdes, og 

der foreligger særlige grunde. 

Efter sagens oplysninger og det til støtte for ansøgningen anførte finder nævnet, at denne 

betingelse ikke er opfyldt. Nævnet kan derfor ikke imødekomme Deres ansøgning. 

På nævnets vegne 

Hanne Kjærulff 

Sekretariatschef 

1
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J. nr. 2016-21-0774

Sagsbeh.: Hanna Maria Carlsson
Den 16. januar 2017

Advokat Peer B. Petersen 
Bech-Brunn advokatfirma 
Langelinie Allé 35 
2100 København Ø 

Deres j.nr. 062569-0001 

Afgørelse 

De har som advokat for Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen, Kosmologisk Information, 

Kosmologisk Information v/Ruth Olsen, www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen, 

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvidenskab 

v/Jan Langekær ansøgt om tilladelse til anke til Østre Landsret af en dom, der er afsagt af 

Københavns Byret den 29. september 2016 i en sag mellem Martinus Idealfond på den ene side 

og Deres klienter på den anden side. Ved dommen afviste byretten den af Deres klienter til 

selvstændig dom nedlagte påstand om, at Martinus Idealfond tilpligtes at anerkende, at man ved 

alene at udbyde dele af Værket i dets oprindelige uredigerede form via dennes hjemmeside, uden 

at læsere har mulighed for at udskrive det, handler i strid med § 3, stk. 2, i fundatsen for Martinus 

Idealfond. 

Ansøgningen er blevet behandlet på Procesbevillingsnævnets møde den 11. januar 2017. 

Efter retsplejelovens § 253, stk. 4, 1. og 2. pkt., kan Procesbevillingsnævnet give tilladelse til appel 

af afgørelser omfattet af § 253, stk. 3, såfremt afgørelsen ikke kan fuldbyrdes, og der foreligger 

særlige grunde. 

Efter sagens oplysninger og det til støtte for ansøgningen anførte finder nævnet, at denne 

betingelse ikke er opfyldt. Nævnet kan derfor ikke imødekomme Deres ansøgning. 

På nævnets vegne 

Kristian Seierøe 

Chefkonsulent 

2
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 J. nr. 2017-21-0103 

 Sagsbeh.: Hanna Maria Carlsson 
 Den 19. april 2017 
Advokat Peer B. Petersen   
Bech-Bruun advokatfirma 
Langelinie Allé 35 
2100 København Ø  
 
 Deres j.nr. BS 31C-2382/2013 
 
 
 

                                                                                                    
 

Afgørelse 

De har som advokat for Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen, Kosmologisk Information, 

Kosmologisk Information v/Ruth Olsen, www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen, 

Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvidenskab 

v/Jan Langekær ansøgt om tilladelse til kære til Østre Landsret af en kendelse, der er afsagt af 

Københavns Byret den 31. januar 2017 i en sag mellem Martinus Idealfond på den ene side og 

Deres klienter på den anden side. Ved kendelsen tog byretten ikke Deres klienters anmodning om 

udmeldelse af syn og skøn til følge. 

Ansøgningen er blevet behandlet på Procesbevillingsnævnets møde den 12. april 2017. 

Efter retsplejelovens § 389 a, stk. 1, kan Procesbevillingsnævnet give tilladelse til kære af 

kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller under 

dennes forberedelse, hvis afgørelsen angår spørgsmål af væsentlig betydning for sagens forløb 

eller af afgørende betydning for parten, og der i øvrigt er anledning til at lade afgørelsen prøve af 

landsretten som 2. instans. 

Efter sagens oplysninger og det til støtte for ansøgningen anførte finder nævnet, at betingelserne 

for at give kæretilladelse ikke er opfyldt. Nævnet kan derfor ikke imødekomme Deres ansøgning. 

 
På nævnets vegne 
 
 
 

Hanne Kjærulff 

Sekretariatschef 

3



 
 
 

St. Kongensgade 1-3, 2. sal   -   1264 København K.   -   Tlf. 33 12 13 20    
E-mail: post@procesbevillingsnaevnet.dk   -   www.procesbevillingsnaevnet.dk 

 
 

 J. nr. 2019-21-0609 

 Sagsbeh.: Nichlas Madsen 
 Den 10. september 2019 
Advokat Peer B. Petersen   
Bird & Bird Advokatpartnerselskab 
Sundkrogsgade 21 
2100 København Ø  
 
 Dit j.nr. LIVSK.0001 
 
 
 
 

                                                                                                           
 

Afgørelse 

Du har som advokat for Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen, Kosmologisk Information, 

Kosmologisk Information v/Ruth Olsen, www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen, 

Fonden Det Tredje Testamente/The Third Testament Foundation og Livets skole i Åndsvidenskab 

v/Jan Langekær ansøgt om tilladelse til kære til Østre Landsret af en kendelse, der er afsagt af 

Københavns Byret den 2. juli 2019 i en sag mellem Martinus Idealfond og dine klienter.  

Efter retsplejelovens § 389 a, stk. 1, kan Procesbevillingsnævnet give tilladelse til kære af 

kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller under 

dennes forberedelse, hvis afgørelsen angår spørgsmål af væsentlig betydning for sagens forløb 

eller af afgørende betydning for parten, og der i øvrigt er anledning til at lade afgørelsen prøve af 

landsretten som 2. instans. 

Efter sagens oplysninger og det til støtte for ansøgningen anførte finder nævnet, at betingelserne 

for at give kæretilladelse ikke er opfyldt. Nævnet kan derfor ikke imødekomme din ansøgning. 

Det bemærkes, at det fremgår af sagen, at Københavns Byret har afsagt dom i sagen den 19. juli 

2019.  

 
 
På nævnets vegne 
 
 

Cecilie Boel Winther 

Chefkonsulent 

4
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Rettelsesliste for Livets Bog, bind 1 
 
Listen viser alle rettelser mellem 1. udgave 1932 og 6. udgave 2011. Rettelserne er foretaget i overensstemmelse med "Retningslin-
jer for udgivelse af Det Tredje Testamente (bøger)", der ligesom dette dokument er tilgængelig på Instituttets hjemmeside, marti-
nus.dk. 
 
Listen omfatter de rettelser, der er beskrevet i følgende afsnit i retningslinjerne: 4) Sættefejl mv., 5) Åbenlyse småfejl og forglem-
melser, og 6) Betydningsbærende fejl. Ved den enkelte rettelse vises, hvor i bogen den er foretaget og hvornår, samt typisk hele 
sætningen med rettelsen. 
 
Antallet af rettelser i Livets Bog bind 1 fordeler sig som følger: 
 
 86  sættefejl mv. (rettet iht. Martinus' originalmanuskript) 
 27  åbenlyse småfejl og forglemmelser 
 1  betydningsbærende fejl iht. håndskrevet rettelse i Martinus' egen bog (stk. 243) 
 ------ 
 114 
 
Opdatering til ny retskrivning samt konventionelle standarder er beskrevet i ovennævnte retningslinjer, pkt. 3. 
 
Martinus Institut, juli 2011 
Godkendt af rådet 
 
 
Sted Før Efter Rettelsesår 
Stk. 14, 
nederst 

Men da nævnte opfattelse jo ikke skabes af 
deres vilje, men af deres til dato selvoplevede 
erfaringsmateriale, og dette, som allerede 
nævnt, er af en sådan karakter, at det endnu 
ikke har kunnet skabe basis for en kulmineren-
de kærlighedsevne, og [...] derfor heller ikke 
kan være i besiddelse af en mod alle felter 
rettet tolerance, så bliver de samme væsener 
nødsaget til eventuelt på flere felter endog at 
være mine modstandere, ganske uanfægtet af 
hvormeget de så end måtte ønske at være det 
modsatte. 

Men da nævnte opfattelse jo ikke skabes af 
deres vilje, men af deres til dato selvoplevede 
erfaringsmateriale, og dette, som allerede 
nævnt, er af en sådan karakter, at det endnu 
ikke har kunnet skabe basis for en kulmineren-
de kærlighedsevne, og de derfor heller ikke kan 
være i besiddelse af en mod alle felter rettet 
tolerance, så bliver de samme væsener nødsa-
get til eventuelt på flere felter endog at være 
mine modstandere, ganske uanfægtet af hvor 
meget de så end måtte ønske at være det mod-
satte.  

1) 2003 
iht. manuskript 
 
2) 2003 

Stk. 17 17. For at hjælpe sandhedssøgeren til at er-
kende, [...],en strøm af idéer, en strøm af læng-
sel efter at repræsentere en større fuldkom-
menhed, en strøm af håb og tro på Forsynet 
eller Faderen, en strøm af guddommelig til-
fredshed, harmoni og lykke, en uimodståelig 
kærlighedstrang eller forøget evne til at elske 
alt og alle gennem det pågældende væsen. 

17. For at hjælpe sandhedssøgeren til at er-
kende, [...], en strøm af idéer, en strøm af 
længsel efter at repræsentere en større fuld-
kommenhed, en strøm af håb og tro på Forsy-
net eller Faderen, en strøm af guddommelig 
tilfredshed, harmoni og lykke, en uimodståelig 
kærlighedstrang eller forøget evne til at elske 
alt og alle gennem det pågældende væsen.  

2003 
kursiv iht. manu-
skript 

Stk. 18, 
afsnit 2 

I forbindelse og kontakt hermed mener jeg at 
have ført Livets Bog uden om alle de realiteter, 
der ellers ved fejlagtig erkendelse af bogens 
sande natur ville have gjort den til et for nuti-
dens og fremtidens selvstændige tanker og 
manifestationer dogmatisk bindende eller fri-
hedsberøvende monopol. 

I forbindelse og kontakt hermed mener jeg at 
have ført Livets Bog uden om alle de realiteter, 
der ellers ved fejlagtig erkendelse af bogens 
sande natur ville have gjort den til et for nuti-
dens og fremtidens selvstændige tanker og 
manifestationer dogmatisk bindende eller fri-
hedsberøvende monopol. 

2011 
kursiv iht. manu-
skript 

Stk. 19, 
afsnit 3, 
midt 

Den vil vise dem, at dette ikke blot er en smuk 
drøm, men en virkelig realitet, der daglig fore-
går i deres omgivelser, den vil lære dem at 
forstå, at han, ligesom de og alle andre eksiste-
rende væsener, arbejder i den samme have, og 
at der, som jeg allerede tidligere har bemærket, 
kun findes én Gud og én eneste religion, [...] 

Den vil vise dem, at dette ikke blot er en smuk 
drøm, men en virkelig realitet, der daglig fore-
går i deres omgivelser. Den vil lære dem at 
forstå, at han, ligesom de og alle andre eksiste-
rende væsener, arbejder i den samme have, og 
at der, som jeg allerede tidligere har bemærket, 
kun findes én Gud og én eneste religion, [...] 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 19, 
afsnit 4, 
øverst 

Idet Faderen således har ladet min selvoplevel-
se, erfaringsdannelse eller bevidsthedstilstand 
være af en sådan natur, at dens genfortælling i 
form af Livets Bog er blevet identisk med en 

Idet Faderen således har ladet min selvoplevel-
se, erfaringsdannelse eller bevidsthedstilstand 
være af en sådan natur, at dens genfortælling i 
form af Livets Bog er blevet identisk med en 

2003 
iht. manuskript 
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afsløring af væsernes identitet som [...] afsløring af væsenernes identitet som [...] 
Stk. 19, 
afsnit 5 

Da alt, hvad der hører ind under begrebet "det 
onde",  [...] og derved ladet "den evige sandhed 
fremtræde i en ny inkarnation, således at den 
kan blive ved med at lyse og varme ud over 
verden i evig ungdommelig skønhed, kraft og 
stråleglans. 

Da alt, hvad der hører ind under begrebet "det 
onde", [...] og derved ladet "den evige sand-
hed" fremtræde i en ny inkarnation, således at 
den kan blive ved med at lyse og varme ud over 
verden i evig ungdommelig skønhed, kraft og 
stråleglans. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 22, 
afsnit 1, 
øverst 

Og i det tidsrum, [...], ligesom jeg forud for 
mine kosmiske evners opvågen også må siges 
at have været en ganske ubelæst mand, [...] 

Og i det tidsrum, [...], ligesom jeg forud for 
mine kosmiske evners opvågnen også må siges 
at have været en ganske ubelæst mand, [...] 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 24, 
afsnit 2, 
øverst 

Efterhånden som menneskehedens iagttagel-
sesevner eller sansebegavelse blev mere og 
mere udviklet, blev den altså i stand til at danne 
sig tilsvarende mere og mere fuldkomne bille-
der af de to førstnævnte realiteters ophav, og 
ud fra dette lange billedgalleri stråler det fuld-
komneste og største billede os smilende i mø-
de. Det er verdensbegrebet "Gud" alle gode 
tings formentlige ophav. 

Efterhånden som menneskehedens iagttagel-
sesevner eller sansebegavelse blev mere og 
mere udviklet, blev den altså i stand til at danne 
sig tilsvarende mere og mere fuldkomne bille-
der af de to førnævnte realiteters ophav, og ud 
fra dette lange billedgalleri stråler det fuld-
komneste og største billede os smilende i mø-
de. Det er verdensbegrebet "Gud" alle gode 
tings formentlige ophav. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 29, 
midt 

At den gældende generalopfattelse af tilværel-
sen ligesåvel gennem sine østerlandske som 
sine vesterlandske manifestationer for store 
dele af menneskeheden er blevet forældet eller 
naiv, og som følge deraf for de pågældende 
væsener har tabt sin inspirerende kraft som 
moralbasis, bliver vi vidne til gennem selve 
verdensbegivenhederne. 

At den gældende generalopfattelse af tilværel-
sen ligesåvel gennem sine østerlandske som 
sine vesterlandske manifestationsformer for 
store dele af menneskeheden er blevet forældet 
eller naiv, og som følge deraf for de pågælden-
de væsener har tabt sin inspirerende kraft som 
moralbasis, bliver vi vidne til gennem selve 
verdensbegivenhederne. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 44 44. Men da væserne efter at have passeret beg-
ge en spirals to halvdele har [...] 

44. Men da væsenerne efter at have passeret 
begge en spirals to halvdele har [...] 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 44, 
afsnit 1, 
nederst 

Denne opadgående bane er igen identisk med 
det, vi i den daglige tilværelse kender under 
begrebet "udvikling". 

Denne opadgående bane er igen identisk med 
det, vi i den daglige tilværelse kender under 
begrebet "udvikling". 

2003 
kursiv iht. manu-
skript 

Stk. 51, 
nederst 

Vi bliver derfor også, [...], alt eftersom væserne 
blev i stand til at modtage tankebilleder af mere 
gennemgribende og forfinede materier eller 
"bølgelængder". 

Vi bliver derfor også, [...], alt eftersom væsen-
erne blev i stand til at modtage tankebilleder af 
mere gennemgribende og forfinede materier 
eller "bølgelængder". 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 54, 
midt 

Sådanne væseners liv og tilværelse må natur-
ligvis overfor det, det almindelige jordmenne-
ske forstår ved begrebet "levende væsener" 
virke overordenlig uforståeligt eller fantastisk. 

Sådanne væseners liv og tilværelse må natur-
ligvis overfor det, det almindelige jordmenne-
ske forstår ved begrebet "levende væsener" 
virke overordentlig uforståeligt eller fantastisk. 

2003 

Stk. 60, 
midt 

De måtte derfor nøjes med [...], var det umuligt 
for væserne at fatte andet, end at han måtte 
være inkarnationen af selve Guddommen. 

De måtte derfor nøjes med [...], var det umuligt 
for væsenerne at fatte andet, end at han måtte 
være inkarnationen af selve Guddommen. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 61, 
midt 

Denne, den gamle verdensimpuls beskyttende 
"hud" er identisk med den realitet, der er kendt 
over hele vesten under begrebet "katolicismen".

Denne, den gamle verdensimpuls' beskyttende 
"hud" er identisk med den realitet, der er kendt 
over hele vesten under begrebet "katolicismen". 

2011 

Stk. 63, 
afsnit. 3, 
nederst 

Disse reaktioner er derfor allerede tidligere her 
i Livets Bog nævnt som fødselsveerne for den 
ny verdensimpuls fødsel. 

Disse reaktioner er derfor allerede tidligere her 
i Livets Bog nævnt som fødselsveerne for den 
ny verdensimpuls' fødsel. 

2003 

Stk. 69, 
afsnit 1, 
midt 

Og da denne jo ligger til grund for dens moral-
dannelse, vil dette altså betyde, at jordmenne-
skene med hensyn til deres moral for tiden 
oplever en krise, – en krise, der allerede har 
ført til den gamle hævn- og erobringskulturs 
tiltagende undergang, har vendt jordmenne-
skenes øjne bort fra de gamle traditioner og 
overtro, har hævet deres længsel mod en ny og 
bedre kultur, mod en renere militær og krigsfri 
opfattelse af livet, mod en verden fuld af ånd, 
kunst og kærlighed. 

Og da denne jo ligger til grund for dens moral-
dannelse, vil dette altså betyde, at jordmenne-
skene med hensyn til deres moral for tiden 
oplever en krise, – en krise, der allerede har 
ført til den gamle hævn- og erobringskulturs 
tiltagende undergang, har vendt jordmenne-
skenes øjne bort fra de gamle traditioner og 
overtro, har hævet deres længsel mod en ny og 
bedre kultur, mod en renere militær- og krigs-
fri opfattelse af livet, mod en verden fuld af 
ånd, kunst og kærlighed. 

2003 

Stk. 70, 
øverst 

Denne er nemlig af højst forskellig natur og vil 
derved, som det senere fremgår af Livets Bog, 
inddele tilværelsen i forskellige planer eller 
riger, hvoraf vi allerede ved, at jordmenneskene 

Denne er nemlig af højst forskellig natur og vil 
derved, som det senere fremgår af Livets Bog, 
inddele tilværelsen i forskellige planer eller 
riger, hvoraf vi allerede ved, at jordmenneskene 

2011 
iht. manuskript 
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endnu tilhører, det vi kalder "dyreriget", samt i 
nogen udstrækning også repræsenterer det 
vordende rigtige "menneskerige". 

endnu tilhører det vi kalder "dyreriget", samt i 
nogen udstrækning også repræsenterer det 
vordende rigtige "menneskerige". 

Stk. 70, 
øverst 

Da jordmenneskene i udviklingen således 
befinder sig som delvis tilhørende dyreriget og 
delvis tilhørende menneskeriget, er de også 
delvis underkastet dyrerigets og delvis under-
kastet menneskerigets livsbetingelse. 

Da jordmenneskene i udviklingen således 
befinder sig som delvis tilhørende dyreriget og 
delvis tilhørende menneskeriget, er de også 
delvis underkastet dyrerigets og delvis under-
kastet menneskerigets livsbetingelse. 

2003 
ikke-kursiv iht. 
manuskript 

Stk. 75, 
nederst 

Den er krigen overført til et andet plan, men 
resultaterne er de samme som ved den alminde-
lige krig, nemlig: ruin, fattigdom og undertryk-
kelse for de overvundne og rigdom, luksus og 
magt for sejrherrerne. 

Den er krigen overført til et andet plan, men 
resultaterne er de samme som ved den alminde-
lige krig, nemlig: ruin, fattigdom og undertryk-
kelse for de overvundne, og rigdom, luksus og 
magt for sejrherrerne. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 92, 
afsnit 1, 
midt 

Hvis det omtalte kendskab afslører [...], og 
hvor hver enkelt realitet fudstændigt arbejder i 
kontakt med de øvrige realiteter i universet og 
derved skaber et i harmoni med den højeste 
fornuft eller intelligens fremtrædende sammen-
spil, viser os livet og tilværelsen som udgøren-
de en guddommelig intelligensmæssig verdens-
pan, [...] 

Hvis det omtalte kendskab afslører [...], og 
hvor hver enkelt realitet fuldstændigt arbejder 
i kontakt med de øvrige realiteter i universet og 
derved skaber et i harmoni med den højeste 
fornuft eller intelligens fremtrædende sammen-
spil, viser os livet og tilværelsen som udgøren-
de en guddommelig intelligensmæssig verdens-
plan, [...] 

1) 2003 
iht. manuskript 
 
2) 1981 
iht. manuskript 

Stk. 93, 
nederst 

Da dette rige omslutter hele planeten, vil det 
være at henføre under den form for riger, der 
senere i Livets Bog vil blive belyst under be-
grebet "planetariger". 

Da dette rige omslutter hele planeten, vil det 
være at henføre under den form for riger, der 
senere i Livets Bog vil blive belyst under be-
grebet "planetarriger". 

2003 

Stk. 94, 
midt 

Da denne stigende udvikling jo bæres af den 
uselviskheden eller alkærligheden befordrende 
udvikling fra "det guddommelige skabeprin-
cip", vil alle foreteelser, der er baseret på sel-
viskhed og derfor til skade for samfundet, på 
samme måde som dogmer og overtro går sin 
opløsning eller forvitring i møde. 

Da denne stigende udvikling jo bæres af den 
uselviskheden eller alkærligheden befordrende 
udvikling fra "det guddommelige skabeprin-
cip", vil alle foreteelser, der er baseret på sel-
viskhed og derfor til skade for samfundet, på 
samme måde som dogmer og overtro gå sin 
opløsning eller forvitring i møde. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 95, 
afsnit 3, 
midt  

Men efterhaaanden vil sådanne individer [...] Men efterhånden vil sådanne individer [...] 2003 
iht. manuskript 

Stk. 97, 
afsnit 2, 
midt 

Når dertil kommer,  [...], at der indenfor jord-
mennesamfundet endnu eksisterer et stort 
område, hvor dyreriget eller dette, at "magt er 
ret", næsten eksisterer i renkultur. 

Når dertil kommer, [...], at der indenfor jord-
menneskesamfundet endnu eksisterer et stort 
område, hvor dyreriget eller dette, at "magt er 
ret", næsten eksisterer i renkultur. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 98, 
afsnit 2, 
nederst 

Og ligesom maskinen ikke kan bruges, sålænge 
den ikke er samlet, således kan det jordmenne-
skelige lov- og retsvæsen heller ikke skabe 
harmoni, tryghed eller fred for jordmenneske-
heden, sålænge dets enkelte dele statsmagten, 
ikke er forenede til at udgøre "en uadskilleligt 
sammenhængende international verdensmagt, 
en uoverstigelig skranke for uretten", og såle-
des garantere et hele planeten omfattende 
fredsrige på jorden. 

Og ligesom maskinen ikke kan bruges, sålænge 
den ikke er samlet, således kan det jordmenne-
skelige lov- og retsvæsen heller ikke skabe 
harmoni, tryghed eller fred for jordmenneske-
heden, sålænge dets enkelte dele: statsmagter-
ne, ikke er forenede til at udgøre "en uadskille-
ligt sammenhængende international verden-
smagt, en uoverstigelig skranke for uretten", og 
således garantere et hele planeten omfattende 
fredsrige på jorden. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 99, 
øverst 

Men derved tvinges yderligere dens lov og 
retsvæsen til at være inkonsekvent. 

Men derved tvinges yderligere dens lov- og 
retsvæsen til at være inkonsekvent. 

2003 

Stk. 109, 
øverst 

Hvis en maskine f.eks. erstatter ét hundrede 
jordmennesker, vil dette altså betyde, at disse 
hundrede individer bliver til rådighed for den 
øvrige jordmenneskehed, hvis samlede arbejds-
tid derved kan gøre disse hundrede jordmenne-
skers daglige arbejdstimer kortere. 

Hvis en maskine f.eks. erstatter ét hundrede 
jordmennesker, vil dette altså betyde, at disse 
hundrede individer bliver til rådighed for den 
øvrige jordmenneskehed, hvis samlede arbejds-
tid derved kan gøres disse hundrede jordmen-
neskers daglige arbejdstimer kortere. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 109, 
midt 

Og med hensyn til maskinerne bliver vi ganske 
vist nok vidne til deres opfindelse og vidne til 
deres anvendelse, og vi bliver også vidne til 
den "fritid", de skaffer jordmenneskene; men 
her begynder modsætningen. Vi bliver nemlig 
vidne til, at denne "frihed" ligefrem udgør en 
underminerende "kræftsygdom" for selve jord-

Og med hensyn til maskinerne bliver vi ganske 
vist nok vidne til deres opfindelse og vidne til 
deres anvendelse, og vi bliver også vidne til 
den "fritid", de skaffer jordmenneskene; men 
her begynder modsætningen. Vi bliver nemlig 
vidne til, at denne "fritid" ligefrem udgør en 
underminerende "kræftsygdom" for selve jord-

2003 
iht. manuskript 
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menneskeheden, idet den er identisk med det i 
den daglige tilværelse nu indtil trivialitet om-
talte lediggængeri, som udtrykkes under begre-
bet "arbejdsløshed", der nu i stor stil breder sig 
i alle verdensdele. 

menneskeheden, idet den er identisk med det i 
den daglige tilværelse nu indtil trivialitet om-
talte lediggængeri, som udtrykkes under begre-
bet "arbejdsløshed", der nu i stor stil breder sig 
i alle verdensdele. 

Stk. 109, 
midt 

Da arbejdsløshed her betyder det samme som 
"subsistensløshed", bliver vi i vore dage vidne 
til, at maskinerne skaber subsistensløshed og 
går imod den guddommelige verdensplan, der, 
som vi lige har set, går ud på at lade maskiner-
ne skabe en befrielse fra noget af det materielle 
tryk, der i form af groft fysisk arbejde endnu 
klæber ved jordmenneskehedens eksistens, [...] 
ved hvilken befrielse de altså skal lette jord-
menneskene adgangen til åndens eller den 
guddommelige videns regioner. 

Da arbejdsløshed her betyder det samme som 
"subsistensløshed", bliver vi i vore dage vidne 
til, at maskinerne skaber subsistensløshed og 
går imod den guddommelige verdensplan, der, 
som vi lige har set, går ud på at lade maskiner-
ne skabe en befrielse fra noget af det materielle 
tryk, der i form af groft fysisk arbejde endnu 
klæber ved jordmenneskehedens eksistens, og 
ved hvilken befrielse de altså skal lette jord-
menneskene adgangen til åndens eller den 
guddommelige videns regioner. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 110, 
midt 

Når livsfornødenhederne ikke desto mindre 
alligevel er beslaglagt af sådanne "børskon-
ger", som udelukkende kun kan være interesse-
rede i på disse at holde en valutakurs eller pris-
notering, der stadig kun står og falder med, 
hvad der er det allerhøjeste det øvrige samfund 
kan tvinges til at betale, bliver vi atter her vid-
ne til, at magten ikke er forenet med retten. 

Når livsfornødenhederne ikke desto mindre 
alligevel er beslaglagt af sådanne "børskon-
ger", som udelukkende kun kan være interesse-
rede i på disse at holde en valutakurs eller pris-
notering, der stadig kun står og falder med, 
hvad der er det allerhøjeste, det øvrige samfund 
kan tvinges til at betale, bliver vi atter her vid-
ne til, at magten ikke er forenet med retten. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 111, 
øverst 

Nævnte virksomhed har derimod absolut kun 
til opgave at holde lige akkurat den produktion 
af livsfornødenheder vedlige, som er nødven-
dig for at alle jordmenneskehedens enkelte 
individer kan få en sorgløs og trældomsfri 
eksistens. 

Nævnte virksomhed har derimod absolut kun 
til opgave at holde lige akkurat den produktion 
af livsfornødenheder vedlige, som er nødven-
dig, for at alle jordmenneskehedens enkelte 
individer kan få en sorgløs og trældomsfri 
eksistens. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 111, 
midt 

Begavelser indenfor håndværk og fabrikations-
virksomhed kommer til at arbejde med i disse 
særlige felter osv. 

Begavelser indenfor håndværk og fabrikations-
virksomhed kommer til at arbejde [...] i disse 
særlige felter osv. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 111, 
nederst 

Verdensstaten kan kun være interesseret i at 
gøre arbejdet til en stimulans, underholdning 
og velsignelse for det enkelte individ og ikke til 
"et nødvendigt onde", således som tilfældet er i 
nutiden, hvor millioner af jordmennesker ver-
den over kun er i stand til at betragte deres 
arbejde således, netop fordi der ved det samme 
arbejde foruden deres egen eksistens også knyt-
ter sig opretholdelse af en række overflods- 
eller gratistilværelser, for en stab af kapitalisti-
ske magthavere, hvorved nævnte arbejde bliver 
identisk med trældom eller får skæret af slave-
ri. 

Verdensstaten kan kun være interesseret i at 
gøre arbejdet til en stimulans, underholdning 
og velsignelse for det enkelte individ og ikke til 
"et nødvendigt onde", således som tilfældet er i 
nutiden, hvor millioner af jordmennesker ver-
den over kun er i stand til at betragte deres 
arbejde således, netop fordi der ved det samme 
arbejde foruden deres egen eksistens også knyt-
ter sig opretholdelse af en række overflods- 
eller gratistilværelser for en stab af kapitalisti-
ske magthavere, hvorved nævnte arbejde bliver 
identisk med trældom eller får skæret af slave-
ri. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 112, 
midt 

Da alle arbejdsværdiudmålinger bliver foreta-
get af videnskaben og derved garanteret nøjag-
tige, og disse udmålinger altså ligeså godt lig-
ger til grund for de værdier, [...] det giver ad-
gang til, vil intet som helst individ blive i stand 
til at påføre verdensstaten et større minus end 
det plus, det i forvejen har beriget den med. 

Da alle arbejdsværdiudmålinger bliver foreta-
get af videnskaben og derved garanteret nøjag-
tige, og disse udmålinger altså ligeså godt lig-
ger til grund for de værdier, der er arbejds-
kvitteringskortets pålydende, som for de 
værdier, det giver adgang til, vil intet som 
helst individ blive i stand til at påføre verdens-
staten et større minus end det plus, det i forve-
jen har beriget den med. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 114 114. Da der under den kommende verdensad-
ministration således ikke vil kunne eksistere 
nogen finanskriser, ingen dyrtid, ingen kamp 
og penge eller værdier, ingen udbytning af 
individerne indbyrdes, [...] . Livet i planetari-
get kan således kun blive et liv i den højeste 
frihed, ånd og kultur, et liv i den største har-
moni, lykke og glæde. 

114. Da der under den kommende verdensad-
ministration således ikke vil kunne eksistere 
nogen finanskriser, ingen dyrtid, ingen kamp 
om penge eller værdier, ingen udbytning af 
individerne indbyrdes, [...] . Livet i planetarri-
get kan således kun blive et liv i den højeste 
frihed, ånd og kultur, et liv i den største har-
moni, lykke og glæde. 

1) 2003 
iht. manuskript 
 
2) 2003 

Stk. 115 115. Da en nærmere detaljering af den i plane- 115. Da en nærmere detaljering af den i plane- 2003 
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tariget meget udvidede og ophøjede verdens-
moral [...] 

tarriget meget udvidede og ophøjede verdens-
moral [...] 

Stk. 118 118. At være i samklang med disse energier 
eller nævnte tolv punkter vil altså være det 
samme som at være i harmoni med den gud-
dommelige verdensplan, – det er at være en 
stimulerende faktor i verdensfredens skabelse 
på jorden, og det er den hurtigste vej for et-
hvert jordmenneske til "den store fødsel", eller 
til opnåelse af en forklaret tilværelse. 

118. At være i samklang med disse energier 
eller nævnte tolv punkter vil altså være det 
samme som at være i harmoni med den gud-
dommelige verdensplan, – det er at være en 
stimulerende faktor i verdensfredens skabelse 
på jorden, og det er den hurtigste vej for et-
hvert jordmenneske til "den store fødsel" eller 
til opnåelse af en forklaret tilværelse. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 121, 
øverst 

Sådanne væsener vil nemlig altid leve i den 
vildfarelse, at deres specielle opfattelse af til-
værelsen, deres specielle tro og idealer er abso-
lut "eneste saliggørende" og føler sig i kraft 
heraf indigneret på sådanne medvæsener, hvis 
natur, erfaringer og anlæg absolut betinger, at 
de enten er så meget forud eller bagefter de 
førstnævnte væsener i udvikling, at de absolut 
ikke kan dele disse væseners særlige forskrifter 
og tro på livet og derfor er nødsaget til at være 
af en helt anden livsanskuelse. 

Sådanne væsener vil nemlig altid leve i den 
vildfarelse, at deres specielle opfattelse af til-
værelsen, deres specielle tro og idealer er abso-
lut "eneste saliggørende", og føler sig i kraft 
heraf indigneret på sådanne medvæsener, hvis 
natur, erfaringer og anlæg absolut betinger, at 
de enten er så meget forud eller bagefter de 
førstnævnte væsener i udvikling, at de absolut 
ikke kan dele disse væseners særlige forskrifter 
og tro på livet og derfor er nødsaget til at være 
af en helt anden livsanskuelse. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 122, 
øverst 

Gennem denne holdning bliver vi vidne til, at 
nævnte impuls for tusinder af jordmenneskers 
vedkommende er blevet forældet, ligegyldigt 
hvad enten den fremtræder i form af buddhis-
me, islam eller kristendom og ganske uaf-
hængig af om man er født øster- eller vester-
lænding. 

Gennem denne holdning bliver vi vidne til, at 
nævnte impuls for tusinder af jordmenneskers 
vedkommende er blevet forældet, ligegyldigt 
hvad enten den fremtræder i form af buddhis-
me, islam eller kristendom, og ganske uaf-
hængig af om man er født øster- eller vester-
lænding. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 122, 
øverst 

De omtalte væsener har altså været genstand 
for denne udvikling, hvilket igen vil sige det 
samme som, at de har fået deres bevidsthed 
beriget med erfaringer og oplevelser, der atter 
igen hos samtlige individer har affødt store 
fundamentale spørgsmål, som slet ikke var 
aktuelle på de tider, da religionerne af deres 
ophøjede stiftere blev givet, og derfor ikke blev 
indstillet på at skulle besvare. 

De omtalte væsener har altså været genstand 
for denne udvikling, hvilket igen vil sige det 
samme som, at de har fået deres bevidsthed 
beriget med erfaringer og oplevelser, der atter 
igen hos samtlige individer har affødt store 
fundamentale spørgsmål, som slet ikke var 
aktuelle på de tider, da religionerne af deres 
ophøjede stiftere blev givet og derfor ikke blev 
indstillet på at skulle besvare. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 123, 
afsnit 1, 
midt 

Visdom vil nemlig i følge kosmiske analyser, 
som her er skitseret, kun kunne udgøres af ren 
intelligens reguleret af ren følelse og kærlig-
hed, af ren følelse reguleret af visdom. 

Visdom vil nemlig i følge kosmiske analyser, 
som her er skitseret, kun kunne udgøres af ren 
intelligens reguleret af ren følelse, og kærlig-
hed af ren følelse reguleret af visdom. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 123, 
afsnit 1, 
midt 

I stor udstrækning er disse væsener [...], hvor 
deres seksuel- eller forplantningskræfter bliver 
forvandlet og tilpasset til at kunne tages i en 
højere bevidsthedsforms tjeneste. 

I stor udstrækning er disse væsener [...], hvor 
deres seksual- eller forplantningskræfter bliver 
forvandlet og tilpasset til at kunne tages i en 
højere bevidsthedsforms tjeneste. 

2003 

Stk. 126, 
afsnit 2, 
nederst 

Resultatet heraf bliver ganske naturligt, at de 
sidstnævnte væsener efterhånden melder sig ud 
af nævnte samfund, dette taber derefter i tilsva-
rende grad sin åndelige værdi og kan ikke mere 
repræsentere den højde i åndelige standard, 
som det ved sin start fra sit ophavs hånd var 
bestemt til at skulle give udtryk for. 

Resultatet heraf bliver ganske naturligt, at de 
sidstnævnte væsener efterhånden melder sig ud 
af nævnte samfund, dette taber derefter i tilsva-
rende grad sin åndelige værdi og kan ikke mere 
repræsentere den højde i åndelig standard, som 
det ved sin start fra sit ophavs hånd var bestemt 
til at skulle give udtryk for. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 126, 
afsnit 3, 
nederst 

Nævnte verdensimpuls vil derfor her møde den 
første gryende modstand og vil her få bekræftet 
Nazaræerens ord: [...] 

Nævnte verdensimpuls vil derfor her møde den 
første gryende modstand, og vi vil her få be-
kræftet Nazaræerens ord: [...] 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 128, 
midt 

På grund af deres åndelige hjemsted [...], en art 
"religiøs" hjemve. 

På grund af deres åndelige hjemsted [...], en art 
"religiøs hjemve". 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 130 130. Orienterende bemærkninger. Med analy-
serne af anden, tredje, fjerde og femte afdelings 
væsener er vi rykket et godt stykke ind i ægte-
skabszonen, og vi bliver da vidne til, at store 
dele af samtlige væseners følelsesliv ikke er 
frigjort til det religiøse, men derimod omsættes 
til "parringsdriften", der igen giver sig udslag i 

130. Orienterende bemærkninger. Med analy-
serne af anden, tredje, fjerde og femte afdelings 
væsener er vi rykket et godt stykke ind i ægte-
skabszonen, og vi bliver da vidne til, at store 
dele af samtlige væseners følelsesliv ikke er 
frigjort til det religiøse, men derimod omsættes 
til "parringsdriften", der igen giver sig udslag i 

1) 2003 
 
2) 2003 
kursiv iht. manu-
skript 
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det, vi kalder "forelskelse, ægteskab, forældre-
kærlighed, familievæsen, familieforsørgelse 
osv., med tilhørende lykkelige og ulykkelige 
virkninger. 

det, vi kalder forelskelse, ægteskab, forældre-
kærlighed, familievæsen, familieforsørgelse 
osv., med tilhørende lykkelige og ulykkelige 
virkninger.  

Stk. 134, 
stykover-
skrift 

Tredje kategori i gruppe A. For stærkt udviklet 
intelligens i forhold til følelsen. Hjemstedet for 
udvikling af "bourgeosiet" eller "overklassen" 

Tredje kategori i gruppe A. For stærkt udviklet 
intelligens i forhold til følelsen. Hjemstedet for 
udvikling af "bourgeoisiet" eller "overklassen"  

2003 

Stk. 134, 
midt 

Dette vil så igen være ensbetydende med, at de 
daglige materielle foreteelser, såsom: livsstil-
ling, penge, stand, ære og andre folks mening i 
en endnu mere fremragende grad udgør ho-
vedbetingelsen i disse væseners bevidsthedsliv 
end tilfældet er med følelseskategoriens væse-
ner, indenfor hvis område der er mange væse-
ner, for hvem de nævnte materielle foreteelser 
kun er en biting, medens alle åndelige eller 
religiøse problemer er blevet en hovedting. 

Dette vil så igen være ensbetydende med, at de 
daglige materielle foreteelser, såsom: livsstil-
ling, penge, stand, ære og andre folks mening i 
en endnu mere fremragende grad udgør ho-
vedbetingelsen i disse væseners bevidsthedsliv, 
end tilfældet er med følelseskategoriens væse-
ner, indenfor hvis område der er mange væse-
ner, for hvem de nævnte materielle foreteelser 
kun er en biting, medens alle åndelige eller 
religiøse problemer er blevet en hovedting. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 136, 
afsnit 1, 
øverst 

Da følelseslivet i anden afdelings [...] be-
vidsthed endnu er forholdsvis primitivt, idet det 
ikke i nogen særlig grad strækker sig til sjæle-
lige eller åndelige områder, men kun omfatter 
rent materielle eller fysiske erfaringer, bliver 
samtlige væseners forskerfelt kun af tilsvarende 
fysisk natur eller henhørende under fysiske 
områder. 

Da følelseslivet i anden afdelings væseners 
bevidsthed endnu er forholdsvis primitivt, idet 
det ikke i nogen særlig grad strækker sig til 
sjælelige eller åndelige områder, men kun 
omfatter rent materielle eller fysiske erfaringer, 
bliver samtlige væseners forskerfelt kun af 
tilsvarende fysisk natur eller henhørende under 
fysiske områder. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 136, 
afsnit 1, 
nederst 

Da vi senere i denne indledning kommer tilba-
ge til at vise, hvor vidunderlig og uundværlig 
nævnte videnskab fremtræder i jordmenneske-
hedens befordring fremad imod den kosmiske 
bevidsthedstilstand, skal vi ikke her dvæle 
mere ved den, men blot fremhæve, at der in-
denfor dens dyrkere og ophav findes mange 
fine og ædle væsener, der absolut kun arbejder 
i menneskehedens interesse og derved gør 
videnskaben til idealisme, til et bolværk, der 
kan dæmme op mod sygdommens og besvær-
lighedens mørke huller og afgrunde. 

Da vi senere i denne indledning kommer tilba-
ge til at vise, hvor vidunderlig og uundværlig 
nævnte videnskab fremtræder i jordmenneske-
hedens befordring fremad imod den kosmiske 
bevidsthedstilstand, skal vi ikke her dvæle 
mere ved den, men blot fremhæve, at der in-
denfor dens dyrkere og ophav findes mange 
fine og ædle væsener, der absolut kun arbejder 
i menneskehedens interesse og derved gør 
videnskaben til idealisme, til et bolværk, der 
kan dæmme op mod sygdommenes og besvær-
lighedernes mørke huller og afgrunde. 

1) 2003 
iht. manuskript 
 
2) 2003 
iht. manuskript 

Stk. 137, 
afsnit 1, 
nederst 

Da disse nævnte livserhverv repræsenterer 
mange forskellige grader, lige fra underordnede 
og fatttige arbejdere [...] 

Da disse nævnte livserhverv repræsenterer 
mange forskellige grader, lige fra underordnede 
og fattige arbejdere [...] 

1981 
iht. manuskript 

Stk. 137, 
afsnit 5, 
midt 

Sådanne væsener, der i mere eller mindre grad 
er blevet forkæmpere for de materielle ideer fra 
den ny verdensimpuls uden at være kommen i 
berøring med de bag disse ideer dybereliggen-
de religiøse eller kosmiske kræfter og derfor 
som antireligiøse bekæmper disse, er således i 
virkeligheden på en gang både forkæmpere og 
modstandere af verdensreformationen. De 
bekæmper dens åndelige, men stimulerer dens 
materielle energier. Men da intet kan bestå 
uden åndelig energi eller kraft, er de nævnte 
væsener således uden at vide det neutralise-
rende af deres eget forehavende. Men da deres 
antireligiøsitet egentlig kun skyldes en mang-
lende intelligensmæssig udredning af de kos-
miske love, vil denne antireligiøsitet hensmuld-
re i samme grad, de pågældende væsener, der 
jo på bunden er idealister, kommer i berøring 
med en for intelligensen fyldestgørende analy-
sering af de nævnte love. 

Sådanne væsener, der i mere eller mindre grad 
er blevet forkæmpere for de materielle ideer fra 
den ny verdensimpuls uden at være kommen i 
berøring med de bag disse ideer dybereliggen-
de religiøse eller kosmiske kræfter og derfor 
som antireligiøse bekæmper disse, er således i 
virkeligheden på en gang både forkæmpere og 
modstandere af verdensreformationen. De 
bekæmper dens åndelige, men stimulerer dens 
materielle energier. Men da intet kan bestå 
uden åndelig energi eller kraft, er de nævnte 
væsener således uden at vide det neutralise-
rende [...] deres eget forehavende. Men da 
deres antireligiøsitet egentlig kun skyldes en 
manglende intelligensmæssig udredning af de 
kosmiske love, vil denne antireligiøsitet hen-
smuldre i samme grad, de pågældende væse-
ner, der jo på bunden er idealister, kommer i 
berøring med en for intelligensen fyldestgøren-
de analysering af de nævnte love. 

2003 

Stk. 137, 
afsnit 4, 
midt 

Og de reformerende materielle ideer fra den ny 
guddommelige verdensimpuls, som nu i mere 
eller mindre renkultur og uden religiøs basis og 
derfor i en revolutionær natur, allerede har 
begyndt at skabe omvæltninger i verden, vil da 

Og de reformerende materielle ideer fra den ny 
guddommelige verdensimpuls, som nu i mere 
eller mindre renkultur og uden religiøs basis og 
derfor i en revolutionær natur allerede har 
begyndt at skabe omvæltninger i verden, vil da 

2011 
iht. manuskript 

10



 7

også vise sig ikke at kunne få udbredelse læn-
gere end til de dele af jordmenneskesamfundet, 
hvor man er forholdsvis primitiv og uden frem-
ragende religiøs åndskultur, sålænge udbredel-
sen endnu kun hviler på blot og bar materia-
lisme, magt og diktatur. 

også vise sig ikke at kunne få udbredelse læn-
gere end til de dele af jordmenneskesamfundet, 
hvor man er forholdsvis primitiv og uden frem-
ragende religiøs åndskultur, sålænge udbredel-
sen endnu kun hviler på blot og bar materia-
lisme, magt og diktatur. 

Stk. 138, 
afsnit 2, 
øverst 

Da jordmenneskenes daglige liv som følge 
heraf således i virkeligheden kun kan eksistere 
som en færden mellem disse fælder og faldgru-
ber, og tilegnelsen af deres daglige livsfornø-
denheder gang på gang tvinger dem til at falde 
i disse, og de derved oplever den på basis af 
reklamevæsenet i form af uselviskhed maskere-
de selviskhed, den i form [...] "menneskelighed" 
maskerede "dyriskhed", vokser deres antipati 
mod handelsverdenens karakter og natur. 

Da jordmenneskenes daglige liv som følge 
heraf således i virkeligheden kun kan eksistere 
som en færden mellem disse fælder og faldgru-
ber, og tilegnelsen af deres daglige livsfornø-
denheder gang på gang tvinger dem til at falde 
i disse, og de derved oplever den på basis af 
reklamevæsenet i form af uselviskhed maskere-
de selviskhed, den i form af "menneskelighed" 
maskerede "dyriskhed", vokser deres antipati 
mod handelsverdenens karakter og natur.  

2003 

Stk. 138, 
afsnit 4, 
nederst 

Ingen væsener vil derfor på grundlag af den ny 
verdensimpuls komme til pludselig at miste 
deres leveveje eller få deres eksistens truet, 
men få tid nok til på en naturlig måde at afvikle 
eller frigøre sig fra de nævnte leveveje efter-
hånden som disse bliver i disharmoni med 
deres moral og samvittighed. 

Ingen væsener vil derfor på grundlag af den ny 
verdensimpuls komme til pludselig at miste 
deres leveveje eller få deres eksistens truet, 
men få tid nok til på en naturlig måde at afvikle 
eller frigøre sig fra de nævnte leveveje, efter-
hånden som disse bliver i disharmoni med 
deres moral og samvittighed. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 139, 
afsnit 2, 
øverst 

Da livets direkte tale er af [...] mere eller min-
dre robust eller blid natur, alt eftersom det er 
[...] 

Da livets direkte tale er af en mere eller mindre 
robust eller blid natur, alt eftersom det er [...] 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 140, 
afsnit 2, 
øverst 

Da suggestion udgør en individet – ikke ved 
intelligens, – men udelukkende ved følelse 
påført forestilling, der igen som følge heraf får 
virkelighedspræg og magt over samme individs 
sind uden nogen materiel eller intelligensmæs-
sig begrundelse, bliver den "flydende" religiøse 
næring eller den guddommelige suggestion 
således en individet på ovennævnte måde på-
ført religiøs forestilling, der altså igen uden at 
være intelligensmæssigt underbygget, bevidst 
eller begrundet for samme individ helt beher-
sker dette. 

Da suggestion udgør en individet – ikke ved 
intelligens, – men udelukkende ved følelse 
påført forestilling, der igen som følge heraf får 
virkelighedspræg og magt over samme individs 
sind uden nogen materiel eller intelligensmæs-
sig begrundelse, bliver den "flydende" religiøse 
næring eller den guddommelige suggestion 
således en individet på ovennævnte måde på-
ført religiøs forestilling, der altså igen uden at 
være intelligensmæssigt underbygget, bevist 
eller begrundet for samme individ helt beher-
sker dette.  

2003 
iht. manuskript 

Stk. 140, 
afsnit 3 

Den gamle verdensimpuls, som altså er disse 
væseners eneste vej til lyset, er derfor også af 
en sådan natur, at den fører væsenerne mere 
ved tro end ved viden og er således en modsæt-
ning til den ny verdensimpuls, der vil komme til 
at føre væsenerne mere ved viden end ved tro. 

Den gamle verdensimpuls, som altså er disse 
væseners eneste vej til lyset, er derfor også af 
en sådan natur, at den fører væsenerne mere 
ved tro end ved viden, og er således en mod-
sætning til den ny verdensimpuls, der vil kom-
me til at føre væsenerne mere ved viden end 
ved tro. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 142, 
afsnit 2, 
midt 

Da den ny verdensimpuls og dermed Livets Bog 
er indstillet på at give en højeste intelligens- 
eller fornuftsmæssig fortolkning af livets direk-
te tale, er det givet, at individerne indenfor 
gruppe B ikke kan have nogen særlig brug for 
eller interesse af at læse i nævnte bog, idet de 
jo ikke har intelligens nok til at [...] forstå den, 
men i religiøs henseende er henhørende under 
den guddommelige suggestion, af hvilken de får 
åndskraft nok. 

Da den ny verdensimpuls og dermed Livets Bog 
er indstillet på at give en højeste intelligens- 
eller fornuftsmæssig fortolkning af livets direk-
te tale, er det givet, at individerne indenfor 
gruppe B ikke kan have nogen særlig brug for 
eller interesse af at læse i nævnte bog, idet de 
jo ikke har intelligens nok til at kunne forstå 
den, men i religiøs henseende er henhørende 
under den guddommelige suggestion, af hvilken 
de får åndskraft nok. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 143, 
afsnit 1, 
nederst 

Da denne suggestion således i virkeligheden er 
at ligne ved en guddommelig arm, der bærer 
det lille, endnu uselvstændige og hjælpeløse 
individ trygt gennem mørket frem til tilstande, 
hvor det begynder at kunne se ved egen hjælp, 
begynder at kunne bevæge sig ved egen kraft 
og således absolut ikke bliver overladt til sig 
selv, før disse egenskaber er kulminerede, 
bliver den guddommelige suggestion med dens 
for de pågældende udviklingstrin tilpassede 

Da denne suggestion således i virkeligheden er 
at ligne ved en guddommelig arm, der bærer 
det lille, endnu uselvstændige og hjælpeløse 
individ trygt gennem mørket frem til tilstande, 
hvor det begynder at kunne se ved egen hjælp, 
begynder at kunne bevæge sig ved egen kraft 
og således absolut ikke bliver overladt til sig 
selv, før disse egenskaber er kulminerende, 
bliver den guddommelige suggestion med dens 
for de pågældende udviklingstrin tilpassede 

2011 
iht. manuskript 
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inspirationsgivende og freds- og harmonivæk-
kende sakramenter, dåbshandlinger og øvrige 
religiøse ceremonier her synlig som en gud-
dommelig kærlighedskraft, som en ny funda-
mental bekræftelse på det evige ord: "Alt er 
såre godt". 

inspirationsgivende og freds- og harmonivæk-
kende sakramenter, dåbshandlinger og øvrige 
religiøse ceremonier her synlig som en gud-
dommelig kærlighedskraft, som en ny funda-
mental bekræftelse på det evige ord: "Alt er 
såre godt". 

Stk. 148, 
nederst 

Før et jordmenneske har nået denne alder, kan 
det derfor godt være en udmærket repræsentant 
for en eller anden kategori eller afdeling, som 
det senere fuldstændig forlader for at blive en 
ligeså fremtrædende repræsentant for en anden 
og mere overlegen kategori [...], under hvilken 
dets virkelige udviklingsstandard er henhøren-
de, og hvortil dets tilknytning vil blive af langt 
større varighed, idet den virkelige udvikling jo 
er af et meget langsommere tempo end repetiti-
onen. 

Før et jordmenneske har nået denne alder, kan 
det derfor godt være en udmærket repræsentant 
for en eller anden kategori eller afdeling, som 
det senere fuldstændig forlader for at blive en 
ligeså fremtrædende repræsentant for en anden 
og mere overlegen kategori og således fremde-
les, indtil det når den afdeling eller kategori, 
under hvilken dets virkelige udviklingsstandard 
er henhørende, og hvortil dets tilknytning vil 
blive af langt større varighed, idet den virkelige 
udvikling jo er af et meget langsommere tempo 
end repetitionen. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 153, 
afsnit 2, 
øverst 

For alle væsener indenfor de nævnte kategorier 
vil det som nævnt være gældende, at de er 
voksede over den gamle verdensimpuls og ikke 
i ret stor udstrækning modtagelige for den 
guddommelige suggestion. 

For alle væsener indenfor de nævnte kategorier 
vil det som nævnt være gældende, at de er 
vokset over den gamle verdensimpuls og ikke i 
ret stor udstrækning modtagelige for den gud-
dommelige suggestion. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 158, 
midt 

En sådan fyldestgørende analyse ville kræve 
individerne inddelt i mange flere kategorier og 
afdelinger, end dem vi her i indledningen har 
følt det nødvendigt at udtrykke. 

En sådan fyldestgørende analyse ville kræve 
individerne inddelt i mange flere kategorier og 
afdelinger end dem, vi her i indledningen har 
følt det nødvendigt at udtrykke. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 158, 
nederst 

Den analyse vi derimod her har givet udtryk, 
er, som allerede tidligere nævnt, manifesteret 
for at være en medvirkende faktor til at åbne 
individets øjne for tåbeligheden i enhver form 
for udløsning af intolerance, idet nævnte tåbe-
lighed netop absolut må erkendes og intoleran-
cen derigennem bekæmpes i ethvert individ, før 
det overhovedet kan tilegne sig den fundamen-
tale oplevelse af den store fødsel og dermed en 
permanent forklaret tilværelse eller oplevelse 
af livet. 

Den analyse, vi derimod her har givet udtryk, 
er, som allerede tidligere nævnt, manifesteret 
for at være en medvirkende faktor til at åbne 
individets øjne for tåbeligheden i enhver form 
for udløsning af intolerance, idet nævnte tåbe-
lighed netop absolut må erkendes og intoleran-
cen derigennem bekæmpes i ethvert individ, før 
det overhovedet kan tilegne sig den fundamen-
tale oplevelse af den store fødsel og dermed en 
permanent forklaret tilværelse eller oplevelse 
af livet. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 163, 
midt 

Det kan således kun udvikles – ikke diskuteres 
– fra en lavere til en højere bevidsthedsform. 

Det kan således kun udvikles – ikke dikteres – 
fra en lavere til en højere bevidsthedsform. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 174 174. Indenfor jordmenneskenes rækker arbej-
der angsten og rædslen videre og skaber mere 
[...] liv og bevidsthed i individets bøn om be-
skyttelse. 

174. Indenfor jordmenneskenes rækker arbej-
der angsten og rædslen videre og skaber mere 
og mere liv og bevidsthed i individets bøn om 
beskyttelse. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 176, 
afsnit 2, 
øverst 

Ethvert jordmenneske er således på vej mod 
denne forklarede tilværelse. Om det er nær 
denne, eller det endnu befinder sig i en stærk 
dyrisk form for tilværelse, vil altså [...] 

Ethvert jordmenneske er således på vej mod 
denne forklarede tilværelse. Om det er nær 
denne, eller det endnu befinder sig i en stærkt 
dyrisk form for tilværelse, vil altså [...] 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 179 179. Når individet er nået så langt frem i ud-
viklingen, at der fra dette udstråler ren kærlig-
hed, træder det ind i en ny fase for tilværelse, 
hvor det bliver permanent modtagelig for til-
værelsens højeste grundenergi "intuitionsener-
gien". Denne energi udgør nemlig i følge sene-
re analyser i Livets Bog den eneste grundenergi 
i tilværelsen, der er absolut altgennemtrænge-
lig, hvilket vil betyde, at individet gennem den 
bliver i stand til at "se" tilværelsens højeste 
realiteter eller livets facit. 

179. Når individet er nået så langt frem i ud-
viklingen, at der fra dette udstråler ren kærlig-
hed, træder det ind i en ny fase for tilværelse, 
hvor det bliver permanent modtagelig for til-
værelsens højeste grundenergi "intuitionsener-
gien". Denne energi udgør nemlig i følge sene-
re analyser i Livets Bog den eneste grundenergi 
i tilværelsen, der er absolut altgennemtrænge-
lig,1 hvilket vil betyde, at individet gennem den 
bliver i stand til at "se" tilværelsens højeste 
realiteter eller livets facit. 
 
Note: 
1 Tidligere kunne ordet "altgennemtrængelig" 
også bruges i aktiv form, altså i betydningen 
"altgennemtrængende". 

2011 
note 

12
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Stk. 184, 
nederst 

Vi ser således, at plantevæsenerne også har en 
sove- og vågebevidsthed. Men medens de 
nævnte væsener i vågen tilstand befinder sig på 
et åndeligt plan og i sovetilstand på det fysiske, 
befinder dyrene sig derimod på det fysiske plan 
i vågen tilstand og på et åndeligt plan, når de 
sover. 

Vi ser således, at plantevæsenerne også har en 
sove- og vågenbevidsthed. Men medens de 
nævnte væsener i vågen tilstand befinder sig på 
et åndeligt plan og i sovetilstand på det fysiske, 
befinder dyrene sig derimod på det fysiske plan 
i vågen tilstand og på et åndeligt plan, når de 
sover. 

2003 

Stk. 186, 
midt 

Dette vil altså igen sige, at det fra at kunne 
opleve fysiske kendsgerninger nu gennem sin 
underbevidsthed er i færd med [...] udvikle 
organer eller legemer, gennem hvilke det kan 
opleve åndelige eller "ikke-fysiske" kendsger-
ninger. 

Dette vil altså igen sige, at det fra at kunne 
opleve fysiske kendsgerninger nu gennem sin 
underbevidsthed er i færd med at udvikle orga-
ner eller legemer, gennem hvilke det kan ople-
ve åndelige eller "ikke-fysiske" kendsgerninger. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 187, 
afsnit 1, 
nederst 

Og ligesom med "lugten" og "smagen", der 
hver især også er udtryk for "følelse" af særlige 
former for vibrationer. 

Og ligeså med "lugten" og "smagen", der hver 
især også er udtryk for "følelse" af særlige 
former for vibrationer. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 187, 
afsnit 2, 
nederst 

Medens denne psykiske bevidsthedsfunktion 
hovedsageligt bliver båret af erindringsbilleder 
af følelses- eller fornemmelsesoplevelser, bliver 
den ny åndelig bevidsthedsfunktion derimod 
baseret på "intelligenserindringer", [...] 

Medens denne psykiske bevidsthedsfunktion 
hovedsageligt bliver båret af erindringsbilleder 
af følelses- eller fornemmelsesoplevelser, bliver 
den ny åndelige bevidsthedsfunktion derimod 
baseret på "intelligenserindringer", [...] 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 189, 
øverst 

En sådan [...] basis af en erindringsmobilise-
ring opstået dyberegående genkendelse frem-
træder i den daglige tilværelse under begrebet 
"definition" eller "analyse". 

En sådan på basis af en erindringsmobilisering 
opstået dyberegående genkendelse fremtræder 
i den daglige tilværelse under begrebet "defini-
tion" eller "analyse". 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 189, 
midt 

Men da denne oplevelse ikke er befordret med 
fysiske sanser, idet den hverken er hørt, set, 
lugtet, smagt eller almindelig følt eller for-
nemmet, bliver den af rent åndelig natur. Men 
den åndelige oplevelse efterlader også erin-
dringer i individets bevidsthed. 

Men da denne oplevelse ikke er befordret med 
fysiske sanser, idet den hverken er hørt, set, 
lugtet, smagt eller almindelig følt eller for-
nemmet, bliver den af rent åndelig natur. Men 
denne åndelige oplevelse efterlader også erin-
dringer i individets bevidsthed. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 190, 
øverst 

Når en sådan "kopiering"af en "åndelig gen-
stand" er tilendebragt, [...] 

Når en sådan "kopiering" af en "åndelig gen-
stand" er tilendebragt, [...] 

2011 
iht. manuskript 
mellemrum tilføjet 

Stk. 195, 
nederst 

Alle fra kærlighed afvigende manifestationer 
indeholder jo ikke den ophøjede eller forfinede 
følelses- og intelligensenergi, der er den abso-
lutte betingelse for en genkendelse af livets 
allerhøjeste analyser eller detaljer, og bliver 
således som udtryk for den virkelige sandhed 
uægte og usandfærdige og dermed identiske 
med "urene" manifestationer 

Alle fra kærlighed afvigende manifestationer 
indeholder jo ikke den ophøjede eller forfinede 
følelses- og intelligensenergi, der er den abso-
lutte betingelse for en genkendelse af livets 
allerhøjeste analyser eller detaljer, og bliver 
således som udtryk for den virkelige sandhed 
uægte og usandfærdige og dermed identiske 
med "urene" manifestationer. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 201 201. Da intuitionsfunktionen sættter individet i 
stand til at udnytte erindringsmateriale, [...] 

201. Da intuitionsfunktionen sætter individet i 
stand til at udnytte erindringsmateriale, [...] 

1981 
iht. manuskript 

Stk. 202, 
nederst 

Intuitionen viser sig da her som små glimt eller 
brudstykker af absolut viden, og disse glimt 
bliver således begyndelsen til "kosmisk klar-
syn". 

Intuitionen viser sig da her som små glimt 
eller brudstykker af absolut viden, og disse 
glimt bliver således begyndelsen til "kosmisk 
klarsyn". 

2003 
kursiv iht. manu-
skript 

Stk. 208, 
midt 

De pågældende væsener kommer derved til 
åndeligt at forløfte sig, bliver til åndelige krøb-
linge, hvilken tilstand uundgåelig afføder fana-
tisme, der igen i værste tilfælde kan have ånds-
svaghed, eller sindssyge til følge. 

De pågældende væsener kommer derved til 
åndeligt at forløfte sig, bliver til åndelige krøb-
linge, hvilken tilstand uundgåelig afføder fana-
tisme, der igen i værste tilfælde kan have ånds-
svaghed eller sindssyge til følge.  

2003 
iht. manuskript 

Stk. 210, 
afsnit 1, 
midt 

Dog skal det her bemærkes, at individet, når 
det i den åndelige tilværelse, som det i følge 
senere afsnit af Livets Bog oplever mellem sine 
fysiske liv passerer det tilværelsesplan, i hvilket 
den sjette grundenergi, der netop er identisk 
med "hukommelsesenergien", er den hersken-
de, gennem sit hukommelseslegeme reagerer 
overfor erindringer af oplevelser, der fortaber 
sig tilbage til de to eller tre nærmeste forudgå-
ende liv. 

Dog skal det her bemærkes, at individet, når 
det i den åndelige tilværelse, som det i følge 
senere afsnit af Livets Bog oplever mellem sine 
fysiske liv, passerer det tilværelsesplan, i hvil-
ket den sjette grundenergi, der netop er iden-
tisk med "hukommelsesenergien", er den her-
skende, gennem sit hukommelseslegeme reage-
rer overfor erindringer af oplevelser, der for-
taber sig tilbage til de to eller tre nærmeste 
forudgående liv.  

2003 

Stk. 211 211. Da jordmennesket hører dyreriget til og 211. Da jordmennesket hører dyreriget til, og 2003 

13
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dets tilværelser og livsbetingelse, dets natur og 
karakter har været befordringen af "det dræ-
bende princip", vil dets erindringsmateriale i 
tilsvarende grad hovedsageligt være mord-, 
drabs-, kamp- og lidelseserindringer. 

dets tilværelser og livsbetingelse, dets natur og 
karakter har været befordringen af "det dræ-
bende princip", vil dets erindringsmateriale i 
tilsvarende grad hovedsageligt være mord-, 
drabs-, kamp- og lidelseserindringer. 

Stk. 222, 
stykover-
skrift 

Væsenerne forlader en trosverden for at træde 
ind i [...] vidensverden 

Væsenerne forlader en trosverden for at træde 
ind i en vidensverden  

2003 

Stk. 222, 
midt 

Og den her nævnte oplevelse ville således i 
dette tilfælde kun indgå i individets bevidsthed 
som en udefineret fornemmelsesnuance af 
behag eller ubehag, netop således som livets 
oplevelse former sig for de mest primitive dyr 
eller for væsener, hvis intelligenslegeme endnu 
ikke er begyndt at kunne fungere. 

Og den her nævnte oplevelse ville således i 
dette tilfælde kun indgå i individets bevidsthed 
som en udefineret fornemmelsesnuance af 
behag eller ubehag, netop således som livets 
oplevelse former sig for de mest primitive dyr 
eller for væsener, hvis intelligenslegeme endnu 
ikke er begyndt at kunne fungere. 

2003 
kursiv 

Stk. 224, 
nederst 

Ligesom antennen ikke er årsag til den musik 
eller det foredrag, der gennem et til denne 
knyttet radioapparat modtages, men kun udgør 
et centrer, gennem hvilket [...] 

Ligesom antennen ikke er årsag til den musik 
eller det foredrag, der gennem et til denne 
knyttet radioapparat modtages, men kun udgør 
et center, gennem hvilket [...] 

2003 

Stk. 227, 
midt 

Og forskeren bøder da herpå ved hjælp af tek-
niske apparater, såsom: mikroskoper, kikkerter 
osv. 

Og forskeren bøder da herpå ved hjælp af tek-
niske apparater såsom: mikroskoper, kikkerter 
osv. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 227, 
midt 

Men i sådanne tilfælde bliver udregningernes 
facitter ikke kendsgerninger, men derimod det 
vi kalder "teorier". 

Men i sådanne tilfælde bliver udregningernes 
facitter ikke kendsgerninger, men derimod det, 
vi kalder "teorier". 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 228, 
midt 

Det vil således være absolut ligegyldigt, hvor 
meget et væsen har studeret, og hvor mange 
eksaminer det så end har bestået, i det afsnit af 
forskning og videnskab, som jordmenneskene 
nu er i færd med at gå ind i, vil forskeren ikke 
på nogen som helst måde kunne opnå at blive 
fremragende, hvis han ikke har en "stille" be-
vidsthed, hvilket altså vil sige en bevidsthed, i 
hvilken der ikke findes nogen som helst tenden-
ser i retning af jagt efter ære, magt og rigdom, 
en bevidsthed i hvilken alle kræfter er forenet i 
koncentrationen på dette ene: sandheden. 

Det vil således være absolut ligegyldigt, hvor 
meget et væsen har studeret, og hvor mange 
eksaminer det så end har bestået; i det afsnit af 
forskning og videnskab, som jordmenneskene 
nu er i færd med at gå ind i, vil forskeren ikke 
på nogen som helst måde kunne opnå at blive 
fremragende, hvis han ikke har en "stille" be-
vidsthed, hvilket altså vil sige en bevidsthed, i 
hvilken der ikke findes nogen som helst tenden-
ser i retning af jagt efter ære, magt og rigdom, 
en bevidsthed i hvilken alle kræfter er forenet i 
koncentrationen på dette ene: sandheden.  

2003 

Stk. 230, 
midt 

Da den zone, videnskaben er ved at glide ind i, 
er en kærlighedszone, kan væsener, der ikke er 
nået ret langt frem i udvikling af kærlighed, 
ikke blive nogen som helst fremragende autori-
tet i den zone, ganske uanset hvormeget fysisk 
kendskab og viden de så end måtte sidde inde 
med. 

Da den zone, videnskaben er ved at glide ind i, 
er en kærlighedszone, kan væsener, der ikke er 
nået ret langt frem i udvikling af kærlighed, 
ikke blive nogen som helst fremragende autori-
tet i den zone, ganske uanset hvor meget fysisk 
kendskab og viden de så end måtte sidde inde 
med. 

2003 

Stk. 232, 
midt 

Dette vil altså igen sige det samme som, at 
jordmenneskenes videnkab vil blive forvandlet 
til "kærlighedsvidenskab" i samme grad, som 
dens ophavs følelsesstandard forædles eller 
nærmer sig det rigtige menneskerige. 

Dette vil altså igen sige det samme som, at 
jordmenneskenes videnskab vil blive forvandlet 
til "kærlighedsvidenskab" i samme grad, som 
dens ophavs følelsesstandard forædles eller 
nærmer sig det rigtige menneskerige.  

2003 
iht. manuskript 

Stk. 238, 
nederst 

Nævnte billede var jo kun blevet til på basis af 
særlige bestemte bevægelsers forhold til tilbe-
derens egenbevægelser og må således forvand-
les i samme grad, som disse egenskaber foran-
drer sig. 

Nævnte billede var jo kun blevet til på basis af 
særlige bestemte bevægelsers forhold til tilbe-
derens egenbevægelser og må således forvand-
les i samme grad, som disse egenbevægelser 
forandrer sig. 

2003 
iht. manuskript 

Stk. 243, 
midt 

Denne analyse vil adskille sig fra det absolutte 
facit eller den uvirkelige analyse, der opstår, 
når den samme bevægelse udmåles i kraft af en 
anden bevægelse, ved at være absolut. 

Denne analyse vil adskille sig fra det relative 
facit eller den uvirkelige analyse, der opstår, 
når den samme bevægelse udmåles i kraft af en 
anden bevægelse, ved at være absolut. 

1981 
iht. håndskrevet 
rettelse i Martinus' 
egen bog 

Stk. 243, 
nederst 

Da alle fysiske bevægelser på denne grænse 
bliver lig "intet", idet de ikke mere kan opleves 
under [...] de fysiske sanser, kan bevægelsen 
ikke mere opleves som bevægelse, men som 
"idé", hvilket igen vil sige "hensigt". 

Da alle fysiske bevægelser på denne grænse 
bliver lig "intet", idet de ikke mere kan opleves 
under den fysiske dimension eller med de 
fysiske sanser, kan bevægelsen ikke mere ople-
ves som bevægelse, men som "idé", hvilket igen 
vil sige "hensigt". 

2003 
iht. manuskript 

14
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Stk. 245, 
afsnit 1, 
øverst 

Det udgør "et degenererende dyr" i kraft af alle 
de tendenser i dets bevisthed, der befordrer 
"det dræbende princip", og som derfor under 
en hvilken som helst form er henhørende under 
det, vi kalder "det onde". 

Det udgør "et degenererende dyr" i kraft af alle 
de tendenser i dets bevidsthed, der befordrer 
"det dræbende princip", og som derfor under 
en hvilken som helst form er henhørende under 
det, vi kalder "det onde".  

2003 
iht. manuskript 

Stk. 245, 
afsnit 1, 
midt 

I kraft af alle de tendenser i samme væsens 
bevisthed, der befordrer "det livgivende prin-
cip", hvilket vil sige "den virkelige kærlighed", 
og hvilke tendenser derfor alle er henhørende 
under det, vi kalder "det gode", udvikles det 
gradvis fra den dyriske bevisthedsform mod 
den langt højere og finere menneskelige væ-
senstilstand i renkultur. 

I kraft af alle de tendenser i samme væsens 
bevidsthed, der befordrer "det livgivende prin-
cip", hvilket vil sige "den virkelige kærlighed", 
og hvilke tendenser derfor alle er henhørende 
under det, vi kalder "det gode", udvikles det 
gradvis fra den dyriske bevidsthedsform mod 
den langt højere og finere menneskelige væ-
senstilstand i renkultur.  

1) 2003 
iht. manuskript 
 
2) 2003 
iht. manuskript 

Stk. 245, 
afsnit 1, 
midt 

Medens de dyriske tendenser gennem kultur, 
øvrighed og retsvæsen, og gennem de lidelser 
og besværligheder de i sig selv afføder, under-
kues og hæmmes og derved efterhånden går til 
grunde i væsenerne, [...] 

Medens de dyriske tendenser gennem kultur, 
øvrighed og retsvæsen og gennem de lidelser 
og besværligheder, de i sig selv afføder, under-
kues og hæmmes og derved efterhånden går til 
grunde i væsenerne, [...] 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 248, 
afsnit 1, 
øverst 

Men dette forhindrer ikke, at den af verdens-
genløsere eller væsener, der allerede i forudgå-
ende liv på højere verdener har oplevet nævnte 
fødsel i sin fundamentale udstrækning og som 
nu for at missionere eller skabe kultur på jor-
den er blevet født på nævnte klode, [...] 

Men dette forhindrer ikke, at den af verdens-
genløsere eller væsener, der allerede i forudgå-
ende liv på højere verdener har oplevet nævnte 
fødsel i sin fundamentale udstrækning, og som 
nu for at missionere eller skabe kultur på jor-
den er blevet født på nævnte klode, [...] 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 250, 
midt 

Disse skal udtrykke, hvormeget jordmennesket 
er bevidst i eller kender af sin egen kosmiske 
eller treenige analyse, og hvormeget det kos-
miske væsen er bevidst i af sig selv. 

Disse skal udtrykke, hvor meget jordmenne-
sket er bevidst i eller kender af sin egen kosmi-
ske eller treenige analyse, og hvor meget det 
kosmiske væsen er bevidst i af sig selv. 

2003 

Stk. 256, 
midt 

Da dens dybeste natur, der, hvor den gennem-
strømmer et levende væsens hjerne, viser sig 
identisk med sådanne tanker eller bevidstheds-
formationer, som vi kalder "det onde", eller 
som befordrer princippet "at dræbe", og dette 
princip igen udgør den fundamentale livsbetin-
gelse i den zone i tilværelsen, vi kender under 
begrebet "dyreriget", vil tyngdeenergien være 
den højeste livsfaktor eller bevidsthedsevne i 
dyreriget eller det rige, af hvilket det jordiske 
menneske endnu ikke er fri. 

Da dens dybeste natur, der hvor den gennem-
strømmer et levende væsens hjerne, viser sig 
identisk med sådanne tanker eller bevidstheds-
formationer, som vi kalder "det onde", eller 
som befordrer princippet "at dræbe", og dette 
princip igen udgør den fundamentale livsbetin-
gelse i den zone i tilværelsen, vi kender under 
begrebet "dyreriget", vil tyngdeenergien være 
den højeste livsfaktor eller bevidsthedsevne i 
dyreriget eller det rige, af hvilket det jordiske 
menneske endnu ikke er fri. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 260, 
afsnit 2, 
øverst 

Da det bærende i den sjette zone i tilværelsen 
således er oplevelsen af den indre verden, er de 
pågældende væsener kun i meget ringe grad 
aktive udad mod den ydre verden, og der frem-
kommer da også i denne, der, hvor den direkte 
grænser op til den indre verden, en vis form for 
stilstand. 

Da det bærende i den sjette zone i tilværelsen 
således er oplevelsen af den indre verden, er de 
pågældende væsener kun i meget ringe grad 
aktive udad mod den ydre verden, og der frem-
kommer da også i denne, der hvor den direkte 
grænser op til den indre verden, en vis form for 
stilstand. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 269, 
nederst 

Dette vil altså igen sige det samme som, at alle 
eksisterende former for bevægelse, vi møder i 
den daglige tilværelse, det være sig ikke alene 
de almindelige kendte levende væseners mani-
festationer, som det jo er en let sag [...] 

Dette vil altså igen sige det samme som, at alle 
eksisterende former for bevægelse, vi møder i 
den daglige tilværelse, det være sig ikke alene 
de almindelig kendte levende væseners manife-
stationer, som det jo er en let sag [...] 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 273, 
afsnit 1, 
øverst 

På farverne ser vi hvilke grundenergier, der 
ligger til grund for rigerne, og efter hvilke disse 
har fået navn. 

På farverne ser vi, hvilke grundenergier der 
ligger til grund for rigerne, og efter hvilke disse 
har fået navn. 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 280, 
nederst 

Da individet derved hovedsageligt kun oplever 
livet gennem ét af sine legemer ad gangen, og 
hvert legeme giver sin særlige sansehorisont, 
kommer samme individ således til at opleve 
sine evige tilværelser i form af seks forskellige 
sansehorisonter. 

Da individet derved hovedsageligt kun oplever 
livet gennem ét af sine legemer ad gangen, og 
hvert legeme giver sin særlige sansehorisont, 
kommer samme individ således til at opleve sin 
evige tilværelse i form af seks forskellige san-
sehorisonter. 

1) 2003 
 
2) 2003 
iht. manuskript 

Stk. 282, 
midt 

Sådanne tendenser er udslag af det ukendte livs 
oplevelse in miniature. 

Sådanne tendenser er udslag af det ukendte livs 
oplevelse en miniature. 

2003 

Stk. 283, 
afsnit 1, 

Og vi bliver derved vidne til, at individet ikke 
oplever disse sine sansehorisonter i en perma-

Og vi bliver derved vidne til, at individet ikke 
oplever disse sine sansehorisonter i en perma-

2003 
iht. manuskript 

15
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øverst nent tilstand, men at oplevelsen af hver enkel 
horisont stadigt må afbrydes eller får et midler-
tidigt ophør, netop så længe det for oplevelsen 
af den pågældende horisont bærende legeme er 
gået under, og det nye legeme for samme hori-
sont endnu ikke er så langt fremskredent i sin 
tilværelse eller skabelse, at det kan bære den 
pågældende del af væsenets bevidsthed. 

nent tilstand, men at oplevelsen af hver enkel 
horisont stadigt må afbrydes eller får et midler-
tidigt ophør, netop så længe det for oplevelsen 
af den pågældende horisont bærende legeme er 
gået under, og det nye legeme for samme hori-
sont endnu ikke er så langt fremskredent i sin 
tilblivelse eller skabelse, at det kan bære den 
pågældende del af væsenets bevidsthed. 

Stk. 284, 
stykover-
skrift 

Eksistensen af to væsener, der er absolut ens, 
[...] umuligt. 

Eksistensen af to væsener, der er absolut ens, 
er umuligt. 

2011 

Stk. 287, 
nederst 

Den er udtryk for to til energierne evigt uad-
skilleligt knyttede realiteter, nemlig: moder-
energien, der igen ligger til grund for "det 
guddommelige skabeprincip" og tilværelsens 
højeste element "det guddommelige noget". 

Den er udtryk for to til energierne evigt uad-
skilleligt knyttede realiteter, nemlig: moder-
energien, der igen ligger til grund for "det 
guddommelige skabeprincip", og tilværelsens 
højeste element "det guddommelige noget". 

2011 
iht. manuskript 

Stk. 288, 
midt 

Og de samlede kosmiske grundenergier gør 
således på basis af deres identitet som: sanse-
evner, legemskulturer, tilværelsesplaner, udvik-
lingsstigen og livets vej alle levende væsener til 
"kosmiske rejsende", for hvem de enkelte klo-
der er midlertidige opholdsstationer og sevær-
digheder. 

Og de samlede kosmiske grundenergier gør 
således på basis af deres identitet som: sanse-
evner, legemskulturer, tilværelsesplaner, udvik-
lingsstigen og livets vej, alle levende væsener 
til "kosmiske rejsende", for hvem de enkelte 
kloder er midlertidige opholdsstationer og 
seværdigheder. 

2011 
iht. manuskript 
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KROM ANN REUMERT

^3Revisors erklæring om faktiske resultater Bilag nr.

Til bestyrelsen i Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut
Vi har udført de arbejdshandlinger, som blev aftalt med Dem, og som er angivet nedenfor vedrørende 
opgørelse af tab i forbindelse med copyrightsag, som er vist i bilag nr. 74 i sagen. Vores arbejde er 
udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger og yderligere 
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Arbejdshandlingeme blev udelukkende udført for at hjælpe Dem 
til at vurdere pålideligheden af opgørelsen og er opsummeret som følger:

1. "Antal trykte bøger" ifølge opgørelsen er sammenholdt med opgørelse ifølge skrivelse af 6. juli 
2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

2. "Solgte bøger/sæt" ifølge opgørelsen er sammenholdt med opgørelse ifølge skrivelse af 6. juli 2015 
fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

3. "Sagsøgtes salgspris" på trykte bøger ifølge opgørelsen er sammenholdt med opgørelse ifølge 
skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

4. "Vor salgspris" på trykte bøger ifølge opgørelsen er sammenholdt med salgspriser ifølge hjemme
side for Martinus Instituttet pr. den 6. februar 2016.

5. "Tabt bruttosalg" vedrørende trykte bøger ifølge opgørelsen er efterregnet.

6. "Tabt fortjeneste pr. bog/sæt" trykte bøger ifølge opgørelsen oplyses at udgøre 50% af salgsprisen, 
hvilket er efterregnet og efterprøvet.

7. "Tabt fortjeneste i alt" vedrørende trykte bøger er efterregnet.

8. "I alt tabt salg" vedrørende trykte bøger er efterregnet.

9. "I alt tabt fortjeneste" vedrørende trykte bøger er efterregnet.

10. "Antal downloads" ifølge opgørelsen er sammenholdt med opgørelse ifølge skrivelse af 6. juli 
2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

11. "Vor salgspris" på downloads ifølge opgørelsen er sammenholdt med salgspriser ifølge hjemme
side for Martinus Instituttet samt øvrige webshops pr. den 6. februar 2016. Prisen er kr. 150 pr. 
bog (tidligere anvendt pris på kr. 1.050 var fejlagtigt pr. bogsæt = 7 bøger).

12. "Tabt bruttosalg" vedrørende downloads ifølge opgørelsen er efterregnet.

13. "Fortjeneste pr. bog" vedrørende downloads ifølge opgørelsen oplyses at udgøre salgsprisen re
duceret med en engangsudgift til layout, hvilket er efterregnet og efterprøvet.

14. "Tabt fortjeneste i alt" vedrørende downloads ifølge opgørelsen er efterregnet.

15. "I alt tabt salg" vedrørende downloads er efterregnet.

16. "I alt tabt fortjeneste" vedrørende downloads er efterregnet.
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Vi har fundet følgende forhold:

1. "Antal trykte bøger" ifølge opgørelsen er i overensstemmelse med opgørelse ifølge skrivelse af 6. 
juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

2. "Solgte bøger/sæt" ifølge opgørelsen er i overensstemmelse med opgørelse ifølge skrivelse af 6. 
juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

3. "Sagsøgtes salgspris" på trykte bøger ifølge opgørelsen er i overensstemmelse med opgørelse 
ifølge skrivelse af 6. juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

4. "Vor salgspris" på trykte bøger ifølge opgørelsen er i overensstemmelse med salgspriser ifølge 
hjemmeside for Martinus Instituttet pr. den 6. februar 2016.

5. "Tabt bruttosalg" vedrørende trykte bøger ifølge opgørelsen er efterregnet.

6. "Tabt fortjeneste pr. bog/sæt" trykte bøger ifølge opgørelsen oplyses at udgøre 50% af salgsprisen, 
hvilket er efterregnet og efterprøvet. Vi har modtaget dokumentation for produktionspriser, og 
har på baggrund heraf beregnet en gennemsnitlig avance på 68% det samlede antal trykte bøger. 
Avancen er således dokumenteret højere end det i opgørelsen anførte.

7. "Tabt fortjeneste i alt" vedrørende trykte bøger er efterregnet.

8. "I alt tabt salg" vedrørende trykte bøger er efterregnet.

9. "I alt tabt fortjeneste" vedrørende trykte bøger er efterregnet.

10. "Antal downloads" ifølge opgørelsen er i overensstemmelse med opgørelse ifølge skrivelse af 6. 
juli 2015 fra Advokat Mads Jørgensen, JSLaw.

11. "Vor salgspris" på downloads ifølge opgørelsen er i overensstemmelse med salgspriser ifølge 
hjemmeside for Martinus Instituttet samt øvrige webshops pr. den 6. februar 2016. Prisen er kr. 
150 pr. bog (tidligere anvendt pris på kr. 1.050 var fejlagtigt pr. bogsæt = 7 bøger). Det var ikke 
muligt at finde priser vedrørende "Logik" og "Bisættelse" på hjemmesiden.

12. "Tabt bruttosalg" vedrørende downloads ifølge opgørelsen er efterregnet.

13. "Fortjeneste pr. bog" vedrørende downloads ifølge opgørelsen oplyses at udgøre salgsprisen re
duceret med en engangsudgift til layout, hvilket er efterregnet og efterprøvet. Vi har modtaget 
dokumentation for engangsudgifter fordelt på e-bøger, herunder timeopgørelse for layout. Avan
cen er således dokumenteret højere end det i opgørelsen anførte.

14. "Tabt fortjeneste i alt" vedrørende downloads ifølge opgørelsen er efterregnet.

15. "I alt tabt salg" vedrørende downloads er efterregnet.

16. "I alt tabt fortjeneste" vedrørende downloads er efterregnet.
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Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med internatio
nale standarder om revision eller review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, udtrykker 
vi ikke nogen grad af sikkerhed om opgørelsen.

Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review af opgørelsen i over
ensstemmelse med internationale standarder om revision eller review og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning, kunne andre forhold være fundet og rapporteret til Dem.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første 
afsnit og til Deres brug, og den må ikke bruges til noget andet formål eller videregives til nogen anden. 
Erklæringen vedrører kun de forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke udstrækkes til at omhandle 
opgørelsen som helhed.

Roskilde, den 24. januar 2018

Trekroner Revision A/S 
Statsautoriserede Revisorer 
CVR-nr.: 28 99 13 55

I
Linnea Weinreich 
Statsautoriseret revisor
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