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SIDE 1 
 

 

SENDT PR. ALM. POST OG ANBEFALET BREV 
Stiftelsen Tredje Testamentet 
c/o Lars Smedlund 
Karl Johansgatan 76 lgh 1403 
S-41455 Göteborg 
Sweden 
 

KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER - WWW.DET-TREDIE-TESTAMENTE.DK OG 
WWW.TREDJETESTAMENTET.SE 

Som advokat for Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut (tidl. Martinus Idealfond) retter 
jeg henvendelse, da min klient er blevet opmærksom på, at en række hjemmesider registre-
ret af jer overtræder min klients ophavsret.  
 
Københavns Byret har ved domme af 11. december 2014 og 19. juli 2019 afgjort, at 
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen, Fonden Det Tredie Testamente/The 
Third Testament Foundation, Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen, Kosmologisk In-
formation, Kosmologisk Information v/Ruth Olsen og Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan 
Langekær krænker min klients ophavsrettigheder til Martinus værk Det Tredje Testamente.  
 
Jeg vedlægger til dokumentation herfor uddrag af dom af 11. december 2014, hvor det frem-
går, at bl.a. www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen uberettiget udnytter og 
tilgængeliggør min klients ophavsretligt beskyttede værker til offentligheden, og at byretten 
har fastslået, at denne anvendelse og offentliggørelse skal ophøre.  
 
Stiftelsen Det Tredje Testamente er ejer af domænenavnene www.det-tredie-testamente.dk 
og www.tredjetestamentet.se. Siderne krænker flere steder min klients ophavsret ved bl.a. at 
henvise til www.martinus-webcenter.dk, der direkte offentliggøre min klients ophavsbeskyt-
tede værker og materiale. Krænkelserne er bl.a. følgende:   

1. Under menuen "Forfatteren" -> "Martinus Foredrag": Her tilgængeliggøres lydfiler 
med Martinus' foredrag 

2. Under menuen "Litteraturen" -> "De Kosmiske symboler"/"De kosmiska symbo-
lerna": Her tilgængeliggøres Martinus' symboler 

3. Under menuen "Infomateriale"/"Informaterial" -> "Introduktionsbog"/"Introduktions-
bok": Her tilgængeliggøres en pdf-fil til download med Martinus' symboler 

4. Under menuen "Infomateriale"/"Informaterial" -> "De kosmiske Symboler”/”Symbol-
katalog": Her tilgængeliggøres to brochurer/PDF'er med Martinus' symboler.  

5. Under menuen "Infomateriale"/"Informaterial" -> ”Et vindue til evigheden”/ ”Ett fön-
ste mot evigheten”: Her tilgængeligøres en brochure med Martinus' symboler.  

6. Menuen "Læs værket" er et direkte link til hhv. www.martinus-webcenter.dk  
7. Menuen "Udstillinger"/"Lokala aktiviteter" er et direkte link til http://lokalt.det-tredie-

testamente.dk/index.php / http://lokalt.tredjetestamentet.se/ som er Fonden Det 

http://www.det-tredie-testamente.dk/
http://www.tredjetestamentet.se/
http://www.martinus-webcenter.dk/
http://www.martinus-webcenter.dk/
http://lokalt.det-tredie-testamente.dk/index.php
http://lokalt.det-tredie-testamente.dk/index.php
Lars Smedlund
Brev 1a MI, 23 okt 2019
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Tredie Testamentes hjemmesider, hvor der bl.a. reklameres med Jan Langekærs aktiviteter, men også findes 
direkte link til www.martinus-webcenter.dk  

 
Jeg skal derfor anmode om, at Stiftelsen Tredje Testamente straks ophører med at anvende, tilgængeliggøre, linke til 
og/eller distribuere ulovlige kopier af Martinus' værker og andet materiale. Jeg imødeser senest den 31. oktober 2019 din 
bekræftelse på, at dette er sket, og at Stiftelsen fremover afstår fra at anvende og/eller udnytte materiale mv., der er be-
skyttet af min klients rettigheder uden forudgående tilladelse fra Martinus Institut. 
 
 

 Med venlig hilsen 
Kromann Reumert 

  

Martin Dahl Pedersen  
Partner 

http://www.martinus-webcenter.dk/
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Københavns Byret

Udskrift af dombogen

DELDOM

Afsagt den 11. december 2014 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

Sagens baggrund og parternes påstande

Martinus Idealfond har den 29. maj 2013 udtaget stævning mod de sagsøgte,
idet de sagsøgte efter Martinus Idealfonds opfattelse har krænket Martinus
Idealfonds ophavsret.

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

Lars Smedlund
Brev 1b bilaga MI, 23 okt 2019
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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-
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
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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.

Mette Undall-Behrend
kst. dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Københavns Byret, den 11. december 2014.

Jacob Nørgaard, kontorfuldmægtig



 
Till:																																														info@martinus.dk	
Ämne:																																								Stiftelsen	Tredje	testamentets	brug	av	Martinus	vaerk,	i	Göteborg	
		
Till Rådet	
Martinus Institut	
Mariendalsvej 94-96	
DK Fredriksberg 2000	
 	
 	
Göteborg 31 oktober 2019 	
 	
 	
Angående brev fra jeres advokat af den 22 oktober 2019.	
 	
Vi der ansvarer for Stiftelsen Tredje testamentet i Göteborg ønsker meget, at vi 
mødes og taler sammen om en ordning der er tilfredstillende for begge parter, 
angående bruget af Martinus værk. 	
Vi har i over 20 år informeret om værket, og det ser ud til at vi nu bliver 
forhindret i at fortsætte. 	
Vi håber at vi sammen kan finde en fælles løsning med baggrund i Det Tredie 
Testamente. Det er vel værd at tale videre om. 	
 	
Vi kan komme til Mi eller også er i velkommne til Göteborg. 	
Vi lover at passe godt på jer! 	
Hvad siger i til det?	
 	
Med venlig hilsen 	
Stiftelsen Tredje testamentet 	
På Stiftelsens vejne	
Eva-Marie Wallgren	
		
 

Lars Smedlund
Brev 2 STT, 31 okt 2019



Lars Smedlund
Brev 3 MI, 3 nov 2019





Stiftelsen Tredje Testamentet 
i Göteborg 
  
 
 
 
Till rådet for  
Martinus Institut  
Mariendalsvej 94-96 
DK fredriksberg 2000 
 
 
Herrljunga 18 november  

 
 

 
Vedrørende  brev fra jeres advokat af den 4 november 2019. 
 
Vi har gennem jeres advokat modtaget vedhæftede.   
 
Som i udmærked ved har vi gennem mindst 20 år brugt Martinus symboler og tekster i 
forbindelse med information om Det Tredie Testamente. Vi agter at fortsætte med dette. 
 
Vi ser at jeres advokat stiller betingelser forud for et eventuelt møde med jer. Sådanne 
betingelser forud for et møde kan vi ikke acceptere. Men vi vil dog meget gerne tale med jer 
for at finde frem til former for samarbejde i Martinus ånd som er til gavn for alle. 
 
Bedste hilsener 
Stiftelsen  Det Tredje Testamentet 
 
På Stiftelsens vejne 
Lars Lundell 
 
Postadress: 
Hudenevägen 6 
524 32 Herrljunga 
Sverige 
 
Mobil: +46 707 61 31 98 

Epost: larz.lundell@gmail.com 

 

 

 

Lars Smedlund
Brev 4 STT, 18 nov 2019



Lars Smedlund
Brev 5 MI, 4 dec 2019
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SENDT PER E-MAIL: LARZ.LUNDELL@GMAIL.COM 
Stiftelsen Tredje Testamentet  
Hudenevägen 6 
524 32 Herrljunga 
Sverige 
 
 

 

KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER - WWW.DET-TREDIE-TESTAMENTE.DK OG 
WWW.TREDJETESTAMENTET.SE 
 
Kære Lars Lundell 
 
På vegne af min klient, Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, retter jeg fornyet hen-
vendelse til Dem, idet de krænkelser, der er fremlagt og fremsendt til Stiftelsen Tredje Testa-
mentet i brev af 22. oktober 2019, ikke er ophørt på trods af den lange korrespondance 
herom og på trods af, at De senest i brev af 3. december 2019 blev genopfordret til at op-
høre med krænkelserne. 
 
Min klient har endvidere kunnet konstatere, at De på hjemmesiden www.tredjetestamen-
tet.se påstår ikke at have modtaget indsigelser fra min klient før brev af 31. oktober 2019. 
Dette er faktuelt forkert. Blot som eksempel herpå vedlægges brev af 24. oktober 2008, hvor 
min klient tydeligt gør indsigelse mod den af Stiftelsen Tredje Testamentets uberettigede 
brug af min klients værker.  
 
Set i henhold til tids- og krænkelsesomfanget, må jeg gøre Dem opmærksom på, at oven-
nævnte krænkelser kan sanktioneres ved nedlæggelse af forbud mod fortsatte krænkelser, 
ligesom at Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut er berettiget til betaling af vederlag 
og erstatning.  
 
Min klient har dog også konstateret, at De har fjernet links til www.martinus-webcenter.dk for 
at erstatte disse med links til min klients hjemmeside. Denne positive udvikling anses følgelig 
som et skridt hen imod en positiv dialog og et konstruktivt samarbejde. 
 
Med henvisning til brev af 3. december 2019 skal det således igen bemærkes, at min klient 
er indstillet på at deltage i et møde med Stiftelsen Tredje Testamentet, såfremt og under de 
forudsætninger, at Stiftelsen Tredje Testamentet anerkender, at min klient har den fulde op-
havsret til Martinus' værker, og at mødet således kan tage sit afsæt heri. Der henvises i den 
forbindelse til de i brev af 4. november 2019 fremsendte forudsætninger.  
 

Lars Smedlund
Brev 6 MI, 30 maj 2020
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Set i lyset af at ovennævnte krænkelser endnu ikke er ophørt, må jeg dog fortsat opretholde forbeholdet om at hånd-
hæve min klients rettigheder ved domstolene.  
 
Jeg skal afslutningsvis gøre Dem opmærksom på, at Deres svar skal fremsendes til undertegnede og ikke til min klient.  
 
 

 Med venlig hilsen 
Kromann Reumert 

  

Martin Dahl Pedersen  
Partner 



Stiftelsen Tredje Testamentet 
  
 
 
 
Till rådet for         Herrljunga 14 juli 2020 
Martinus Institut  
Mariendalsvej 94-96 
DK Frederiksberg 2000 
 
 

 
 
 
Kære venner i rådet! 

Vi henvender os som sædvanligt udelukkende direkte til jer selv i spørgsmål som drejer sig om 
forståelsen af det kosmiske, som vi fået gennem studiet af Martinus værk Det Tredie Testamente, og 
ikke til Kromann Reumert som vi mener ikke har interesse af dette åndsvidenskabelige emne. 

Svaret er det samme som de tidligere svar, vi samtaler meget gerne med jer om hvordan vi på bedste 
måde opfylder Martinus ønsker mht information og og udbredelsen af kendskabet til hans livsværk.Vi 
har, som i ved, inviteret jer her til Göteborg og vi kan sikkert også komme den anden vej, hvis det 
passer bedre. Att kræve udelukkelse af en medlem i vores bestyrelse, nemlig Rolf Elving, kan vi ikke 
rigtigt tro er jeres alvorlige mening. 

 
Bedste hilsener 
Stiftelsen Tredje Testamentet 
 
På Stiftelsens vejne 
 
 
 
 
Lars Lundell 
 
 
Postadress: 
Hudenevägen 6 
524 32 Herrljunga 
Sverige 
 
Mobil: +46 707 61 31 98 

Epost: larz.lundell@gmail.com 

 

 

Lars Smedlund
Brev 7 STT, 14 juli 2020
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Till	Martinus	Institut	
Göteborg	19	augusti	2020	
	
Kära	Rådet.		
Vi	på	Stiftelsen	Tredje	Testamentet	har	i	våra	svar	på	er	advokats	brev	meddelat	att	vi	gärna	träffar	
er	för	att	tillsammans	undersöka	hur	vi	på	bästa	sätt	kan	hjälpa	Martinus	sak	ut	i	världen.	Vi	har	
återkommit	till	att	vi	då	hellre	utgår	från	det	kosmiska,	vilket	kanske	inte	är	Kromann-Reumerts	
planhalva.	

För	att	ge	exempel	på	frågor	och	ämnesområden	som	vi	tycker	är	naturliga	i	en	dialog	mellan	
Martinusvänner,	bifogas	en	text	’Efter	mig	syndafloden’	av	Rolf	Elving.	Det	är	ett	tankeexperiment,	
eller	en	analys	om	man	så	vill.	Institutet,	som	har	fått	upphovsrätten	och	ansvaret	för	Martinus	verk,	
står	i	ett	vägval.	På	ena	vägskylten	står	’Det	gamla’	och	på	den	andra	skylten	’Det	nya’.	Vägskyltarna	
pekar	åt	diametralt	olika	håll,	destinationerna	är	oförenliga.	Det	är	i	denna	spänning	som	
experimentet	genomförs:	Hur	kan	vi	i	tanken	förutse	effekten	av	respektive	vägval.		

	

Institutet	är	i	en	svår	och	obehaglig	situation	och	man	ber	nu	alla	sakens	vänner	att	solidariskt	
hjälpa	Institutet	i	sin	roll	som	beskyddare	av	verket,	detta	eftersom	Institutets	upphovsrätt	har	
blivit	kränkt.	Det	var	Martinus	vilja	att	lagen	om	upphovsrätt	skall	brukas	till	beskydd	av	verket,	och	
Institutet	måste	därför	göra	”som	lagen	kräver”,	nämligen	att	införa	en	rad	tvingande	åtgärder	för	
alla	dem	som	på	olika	sätt	vill	använda	Martinus	verk.	Tyvärr	måste	samtidigt	då	effekten	bli	den,	
att	dessa	åtgärder	går	stick	i	stäv	med	Martinus	vilja	om	gåvoprincipen,	det	fria	privata	initiativet	
och	att	verket	såsom	solen	skall	ges	fritt	till	jordens	alla	människor.	Man	måste	fråga	sig	-	hur	har	
världsåterlösaren	kunnat	sätta	sitt	egna	Institut	i	denna	situation	genom	att	lägga	ett	till	synes	
omöjligt	uppdrag	i	dess	händer?	Har	Försynen	missat	något?		

Nej	kära	råd,	det	är	ni,	som	rättighetsinnehavare	av	Martinus’	verk,	som	själva	har	makten	i	era	
händer	att	definiera	villkoren	för	användningen	av	verket!		

Det	är	upphovspersonen,	eller	upphovsägaren	som	via	gåva	eller	arv	företräder	denne,	som	sätter	
ramarna	för	dem	som	vill	bruka	verket.	Den	’ideella	delen’	av	upphovsrätten	kan	inte	överföras,	
säljas	eller	ändras,	men	den	’ekonomiska	delen’,	eller	brukarrätten	definieras	helt	av	
upphovsägaren.	Den	’ideella	delen’	säger:	Man	får	inte	göra	några	ändringar	eller	justeringar	i	
verket,	upphovsmannens	vilja	och	anda	skall	respekteras,	verket	får	inte	användas	kränkande,	man	
skall	ange	upphovspersonens	namn.	Under	brukarrätten	kan	upphovsägaren	lägga	till	att	verket	
inte	får	användas	i	kommersiellt	ändamål.	

Men	det	är	ju	precis	detta	som	Martinus	sagt	om	hur	verket	skall	beskyddas,	så	här	finns	ingen	
disharmoni	inlagd	i	det	uppdrag	Institutet	fått	av	Martinus.	Dessa	punkter	som	grund	skall	räcka	
som	beskydd,	resten	är	upp	till	Försynen	att	hålla	koll	på.	Dessa	enkla	men	starka	ramar	för	
upphovsrätten	är	i	harmoni	med	Martinus	anda	och	direktiv.	Så	det	kanske	inte	är	Försynen	som	
har	missat,	utan	obehaget	har	uppstått	på	annat	sätt.	Slutsatsen	kan	bara	bli,	att	de	krav	på	
användarna	som	ni	för	fram	inte	alls	är	något	”lagen	kräver”	utan	enbart	en	följd	av	de	ramar	ni	
själva	har	definierat	för	hur	upphovsrätten	här	skall	brukas.	Ni	visar	på	lagen	och	tvår	era	händer.	

Institutet	har	alltså	hamnat	i	den	svåra	situation	att	Tredje	Testamentet,	Kristi	återkomst	den	helige	
Ande,	som	är	den	manifesterade	Sanningen,	måste	försvaras	med	halvsanningar,	dolda	motiv	och	
vilseledande	information	till	sakens	vänner.	Detta	kräver	eftertanke.	Att	”häda	mot	den	helige	ande”	
lär	vara	en	allvarlig	sak.			

	

Lars Smedlund
Brev 8a STT, 19 aug 2020
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Det	är	snart	100	år	sedan	Martinus	invigning.	Alltid	när	Martinus	under	sin	uppväxt	kom	i	ett	
vägval,	frågade	han	Kristus	vad	han	skulle	gjort	i	samma	situation.	Och	svaret	kom	direkt.	Martinus	
hade	total	tillit.	Men	tänk	om	Martinus	istället	hade	svarat	Kristus	–	’nej	käre	vän,	där	tror	jag	du	har	
fel,	jag	måste	gå	efter	eget	huvud’,	eller	-	’nja,	det	är	nog	bäst	att	jag	först	konsulterar	en	advokat’.	Då	
hade	vi	nog	inte	haft	något	Tredje	Testamente	idag.	Och	ingen	konflikt	inom	Saken.		

Martinus	har	anvisat	en	tydlig	ansvarsfördelning	inför	den	nya	världsimpulsens	intåg	-	vad	skall	
Institutet	göra	och	vad	skall	skötas	av	det	fria	privata	initiativet.	Regin	ansvarar	Försynen	för.	Om	
man	trampar	in	på	och	tar	över	Försynens	område	blir	det	hett	under	fötterna.	Om	man	inte	totalt	
litar	på	de	direktiv	Martinus	har	gett	oss	utan	kör	efter	eget	huvud,	då	får	man	erfara	att	det	gör	ont	
att	tänka	fel.	Martinus	säger	att	Guds	metod	att	göra	oss	till	färdiga	människor	är	att	vi	får	göra	det	
vi	vill	–	javisst,	men	vi	måste	bära	konsekvenserna.	Han	säger	att	jorden	skall	upp	i	en	högre	bana	
där	allt	som	inte	är	av	kärlek	skall	lämnas	kvar.	Kristus	sa	att	fåren	skall	skiljas	från	getterna,	
ingenting	skall	förbli	dolt	utan	komma	upp	i	dagsljuset	och	ropas	ut	på	torgen,	jag	har	kommit	med	
svärd,	man	kan	inte	tjäna	två	herrar	etc.	Kristus’	och	Martinus’	budskap	är	för	oss	obegripligt	
radikala.	Detta	får	alla	givetvis	tycka	vad	de	vill	om,	men	om	man	tackat	ja	till	att	vara	med	i	rådet	
gäller	som	ni	vet	en	annan	regel,	här	är	det	Martinus	som	skall	styra.		

	

Kära	Institut,	vi	känner	med	er,	vi	vill	er	väl	och	vi	vill	Martinus	mission	väl.	Ni	är	i	en	obehaglig	sits.	
Men	tänk	då	gärna	på	att	vi	alla	har	det	gemensamma	att	ingenting	i	oss	eller	i	det	vi	skapar	kan	
födas	färdigt,	allt	måste	passera	genom	’det	sura	stadiet’.	Så	även	Martinus	Institut	innan	det	fullt	
kan	leva	upp	till	sitt	namn	och	verkliga	syfte.	Ingen	har	i	absolut	mening	gjort	något	ont,	vi	håller	
alla	på	med	att	lära	oss	via	det	felaktiga	hur	vi	skall	göra	gott.	I	denna	konflikt	inom	Saken	har	vi	alla	
våra	oumbärliga	och	tilldelade	roller	för	att	denna	process	skall	fullbordas,	så	att	Saken	en	dag	kan	
arbeta	i	harmoni	och	till	glädje	och	välsignelse	för	Martinus	mission.		

Men	man	kan	inte	blanda	Det	gamla	med	Det	nya,	det	är	lika	omöjligt	som	att	blanda	olja	och	vatten,	
eller	som	Martinus	säger,	som	att	gå	uppför	och	nerför	stegen	samtidigt.	Det	gamla	klamrar	sig	fast	
med	all	kraft	och	med	alla	medel,	men	–	det	är	i	denna	domedagstid	dömt	till	undergång.	Den	gamla	
världsimpulsen	måste	komma	till	en	punkt	då	den	totalt	och	fullständigt	ersätts	av	Den	nya	
världsimpulsen.	Vi	är	troligtvis	mitt	i	denna	process	just	nu,	då	är	det	bra	att	veta	målet.	När	vi	
väljer	rätt	börjar	gudsvinden	att	blåsa	i	seglen…		

Kära	Institut,	kanske	är	tiden	kommen	att	våga	släppa	den	egna	föreställningen	och	istället	välja	
Martinus	väg.	När	man	vågar	ge	upp	sina	egna	bilder	och	lägger	allt	i	Försynens	händer	så	släpper	
rädslan.	Då	infinner	sig	ett	lugn,	en	förvissning,	en	stor	glädje.	Vi	vet,	att	vi	alla	utan	undantag	en	dag	
måste	ta	språnget	och	hoppa	över	den	breda	klyftan	mellan	Det	gamla	och	Det	nya.	Det	bränner	mer	
och	mer	under	fötterna,	vågar	man	vänta?	Ni	VET	kära	vänner	mycket	väl,	att	det	var	inte	så	här	
Martinus	önskade	att	ni	skulle	hantera	hans	mission.	I	omtanke	om	er	och	Saken	–	lita	på	Försynen,	
ge	Martinus	och	alla	Sakens	medarbetare	fria,	lägg	allt	i	Guds	händer.		

Så,	vår	önskan	ligger	kvar	–	vi	träffas	mycket	gärna	och	talar	om	hur	vi	kan	hitta	former	för	
samarbeten.				

Hoppas	ni	finner	inspiration	och	eftertanke	i	Rolfs	tankeexperiment	om	vart	de	två	alternativa	
vägarna	leder	oss.			

Varma	hälsningar		

Stiftelsen	Tredje	Testamentet					På	styrelsens	vägnar	-	Lasse	Smedlund 
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EFTER MIG SYNDAFLODEN 
Av Rolf Elving 5 augusti 2020 

 
 
De orättfärdiga 
Nästan hela mänskligheten sägs ha dränkts i en flod. Ett enormt skyfall som kallas 
syndafloden. Det kom över mänskligheten därför det nästan inte alls fanns några 
rättfärdiga människor kvar här på jorden vid denna tid. Bara Noa, den gamle gubben 
Noak som vi sjunger om, som kanske inte ens var särskilt gammal när skyfallet sköljde 
över hela jorden. Noa och hans familj undkom dock, de var nämligen rättfärdiga, 
berättas det, och de fick med sig ett följe som kunde sätta fart på livets fortsatta 
utveckling på jorden igen. Både människor och djur.  
Det var alltså en enorm katastrof som drabbade de orättfärdiga. Men det var inte slutet! 
Det vet vi, därför att regnbågen visade sig när det till slut slutade regna - i all sin 
färgstrålande glans på himlen!  
 
Syndaflod som begrepp 
Syndaflod är ett begrepp. Efter mig kommer syndafloden, det kan en kung, en president 
eller ledare ibland känna sig manade att utbrista. Ordningen upplöses, allt hotas av 
förfall, när makten glider den styrande ur händerna. Efter mig kommer syndafloden! 
 
En syndaflod i sikte!  
En syndaflod har nu siktats på Martinus institut! Den är så stor att hela institutets framtid 
står på spel! Värre kan det väl inte bli? Vad är det då för gigantisk katastrof som tycks så 
hotfull? Jo, det är olyckan om MI inte vinner i landsrätten (så kallas denna rättsliga 
instans i Danmark) gentemot den så kallade “fyrklövern”. Sker detta, väntar 
syndafloden. 
 
Framtiden är en tänkt föreställning 
Vad är det som är så skrämmande, med tanken att Mi inte vinner över “fyrklövern” i 
landsrätten? Vad händer då? Vet någon det med säkerhet? Förmodligen inte. Det 
hindrar dock inte att man kan föreställa sig ett skräckscenario. Det är en av människans 
företräden framför djurens, att hon kan tänka sig in i något som ännu inte har inträffat. 
På så vis gör man sig redo. Mobiliserar. Man sätter sig i beredskap.  
Naturligtvis vill man undvika en katastrof! Skrämmande framtidsutsikter aktiverar 
försvarsinstinkten, helt automatiskt. Skulle man missta sig om vad framtiden bär i sitt 
sköte, kan man lätt fatta okloka beslut. Det gjorde inte gubben Noa när han bestämde 
sig för att bygga en ark. Han var väl förberedd när skyfallet och syndafloden kom. 
 
Behovet av att veta i förväg 
Att försöka se in i framtiden, finns det en hel yrkeskår som sysslar med på heltid inom 
det militära. Även inom affärsvärlden är man sysselsatta med det, i jakten efter att 
erövra nya marknader och vinster. De försöker hela tiden tolka vad som sker i 
omvärlden, för att upptäcka om ett möjligt hot är på väg, eller varför inte, en god 
affärsmöjlighet, om det är det man hoppas på. De måste vara i ständig beredskap, 
ibland för att komma en fiende i förköpet, eller för att försäkra sig att affärsplanerna går 
som tänkt, dvs. med vinst. Militärt rustar man sig i luften, till havs och på land, beroende 

Lars Smedlund
Brev 8b Syndafloden STT, 19 aug 2020



Efter	mig	syndafloden	-	färdig	200819.docx	 	 Sidan	2	

på var landområdet ligger som man skall försvara. För att lyckas affärsmässigt måste 
man också vara på tårna, med kapital, spekulationer, nya affärsidéer, produkter och 
organisationsplaner, allt för att vinna större och större marknadsandelar och växande 
vinster. Och de kristna världen över, spanar mot himlen efter Kristi andra återkomst! Att 
sova på sin post kan få allvarliga följder. 
 
Verkliga och imaginära hot 
Våra föreställningar om det ”som komma skall” spelar alltså roll. De får konsekvenser, 
leder till prioriteringar och beslutsfattande. Det finns såväl verkliga som imaginära hot. 
Det är inte alltid som syndafloden inträffar, som man befarade. Om inte, behövs ju ingen 
ark. Men beslut man i förväg fattar kan, oavsett om de onda aningarna inträffar eller ej, 
påverka utvecklingen olyckligt för lång tid framöver.  
 
Värsta scenariot 
Den syndaflod, det hot, som nu har siktats på MI är alltså risken att förlora i landsrätten, 
där man önskar besegra sin motståndare med lagens hjälp. Hotet ligger i föreställningen 
att MI, om olyckan är framme, kanske kan förlora. Det är värstascenariot. Detta skulle 
upplevas som en katastrof! Det man tror på, blir lätt till en sanning. Kommer verkligen ett 
totalt kaos att utbryta, om det nästan otänkbara skulle ske, att MI förlorar rättstvisten? Vi 
får undersöka detta.  
 
Vad skulle Martinus gjort? 
Vi börjar med att fråga oss vilket framtidsscenario hade Martinus tänkt sig i samma 
situation? Varför nu också blanda in Martinus i detta? Av flera skäl!  
Ett är, att alla åtgärder som vidtas i Martinus’ namn, med hans mandat, också bör vara i 
kontakt med det mandat rådens beslutsrätt vilar på. Det är ju Martinus och de kosmiska 
analyserna som är “den överordnade”, därmed också den som egentligen skall 
bestämma. Martinus önskade nämligen inte att Martinus Institut skall anlägga rättssaker. 
Han undanbad sig lagens skydd. Det är väldokumenterat.  
MI´s nuvarande ledning ser dock, med ett skräckscenario på näthinnan, lagens 
hjälp (den jordiska) som den enda räddningen, undan hotande anarki och kaos.  
Vi frågar oss därför, vad skulle Martinus gjort i samma situation? Väntar där verkligen en 
syndaflod om det “värsta” inträffar? 
 
Martinus klarar sig utan lagens hjälp 
Skulle Martinus sett samma skrämmande framtidsbild framför sig om han levde idag? 
Om så, hur kan han då konsekvent motsätta sig rättsförföljelse och den jordiska lagens 
legitimitet till försvar? Vi får alltså erkänna att Martinus måste ha sett ett annat framtida 
skräckscenario utspela sig, även om det värsta skulle inträffa. Han anser sig nämligen 
klara sig utmärkt, utan lagens hjälp. Är Martinus nu bara inte blott osedvanligt naiv? Vad 
ser Martinus, som hans lärjungar inte ser? Varför så olika upplevelser av “hotbilden”? 
Vem ser klarast den bästa vägen in i framtidens land?  
 
Ett försök att se med Martinus’ ögon  
Martinus tvivlade inte på att hans verk skulle komma ut i hela världen. Att många, helt 
frivilligt, skulle kämpa för att översättningarna blev bäst möjliga. Att undervisningen på 
Martinus Center skulle utvecklas till en skola. Att man här skulle fokusera enbart på det 
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han själv skrivit och inget annat. Att hans verk skulle finna sin väg ut i hela världen med 
tiden, var en orubblig visshet hos Martinus.  
Detta skulle dock inte ske enbart genom MI, men också genom olika människors 
frivilliga insatser i både Danmark och utomlands. Ja, i verkligheten skulle det mesta ske 
utanför MI´s begränsade ansvarsområde. Det privata initiativet skulle bygga på 
personligt ansvar och inte på Martinus Instituts ansvar och kontroll. Martinus Institut 
skulle inte växa och bli till en världsorganisation. Martinus ger klara besked... 
 
Hur undgår man etablerandet av en världsorganisation bäst? 
Intet försvårar etablerandet av en världsorganisation mer än just detta, att Martinus 
Institut inte fått rätten att föra rättsprocesser. Det är kanske en överraskande tanke, att 
detta också har effekter på idén om en världsorganisation! Med den jordiska lagens 
hjälp går utvecklingen nu för tiden nämligen i den riktningen. 
Förmodligen är det heller inget som för tillfället bekymrar Martinus Instituts nuvarande 
ledning mer än just detta, att inte med lagens hjälp kunna skydda sina “produkter”. Vore 
det inte härligt om vinsten av bokförsäljningen kunde möjliggöra byggandet av flera 
undervisningslokaler och bostäder för kursister på Martinus Center? Är det inte just 
bokförsäljningen som skall möjliggöra allt detta? Men kanske inte främst försäljningen av 
böckerna, men mera innehållet i böckerna. Det är det som kommer att göra den stora 
verkan. 
 
När man med Martinus’ godkännande inte ska använda sig av tvångsåtgärder och med 
domstolens hjälp genomdriva sin vilja för att styra och kontrollera aktiviteter utanför 
Martinus Instituts eget begränsade ansvarsområde, så blir det som sker på det privatas 
grund bortom MI´s kontrollmöjligheter.  
Om den jordiska lagen inte ska åberopas, alltså enligt Martinus, återstår bara en 
möjlighet, nämligen att genom ömsesidig god vilja söka samförstånd. Detta är 
naturligtvis en mycket fredligare väg framåt, som Martinus föredrar, som skonar 
Martinus Institut från ändlösa konflikter.  
Men om det inte går att nå samförstånd, ens efter vänliga samtal? Ja, inte ens då, 
sanktionerar Martinus domstolsförfarande! Men oron för en annalkande syndaflod har 
för närvarande tagit makten över sinnena på Martinus Institut. Är denna oro verkligen 
befogad? Oron kan vara befogad, men därför bör den också analyseras grundligt. 
 
Det värsta sker! 
Vi tänker nu tanken att Martinus institut förlorar kontrollen över litteraturen. Vem som vill 
kan trycka och publicera böcker.  
Blir då inte Martinus Institut helt hjälplösa och kommer allt som därefter sker, inte att 
mynna ut i ren och skär laglöshet och anarki? Det är detta som är det stora 
orosmomentet! Nyttigt då att se på vad som inte hotar Martinus Institut, även om 
värstascenariot skulle inträffa. Vilka verksamheter hotas, och vilka hotas inte, oavsett 
utgången av rättsprocessen. Kort sagt, vad förblir fortsatt opåverkat och intakt? 
 
MI kan, precis som man gjort hela tiden, fortsätta med att utveckla Martinus Center till 
en skola. Man kan också fortsätta med att utge all litteratur eller ge andra lov. Man kan 
skydda verket, så det förblir som Martinus skrivet det allena. Man kan också fortsätta 
med att göra sitt bästa för att översättningarna blir av bästa möjliga kvalitet, så långt det 
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går. Man kan obekymrat fortsätta med att utge Kosmos. Man kan fortsätta med att ha 
copyrighttecknet i alla böckerna.  
Inget av allt detta ändras på något sätt. Detta inflytande kan Martinus Institut aldrig 
mista. Även om de skulle förlora rättstvisten. 
 
En skenbar förlust  
Rätten att starta rättsprocesser påverkas dock av Martinus inställning till rättsprocesser. 
Borde det göra i alla fall. Det är en rätt, som Martinus Institut inte fått mandat att 
använda sig av. Den faktiska förlusten av denna ”förlorade” rätt, är därför endast 
skenbar. Tänker man efter, så är de tidigare uppräknade aktiviteterna som Martinus gett 
sina råd ansvar över absolut ohotade. Inga av dessa försvinner eller kan någonsin 
förloras. Syndafloden, värstascenariot, dränker inte allt liv. Noa och hans följe överlever 
och regnbågen strålar oss leende till mötes på den klara himlen, även efter ett 
domstolsavgörande. Hur det än går...   
 
Känslan av att förlora kontroll 
Det som upplevs som ett hot är att rådet förlorar möjligheten att med lagens hjälp 
kontrollera aktiviteterna utanför sitt eget ansvarsområde. Är detta egentligen ett hot? 
Andra kan frivilligt och utifrån glädje och inspiration också starta olika aktiviteter, starta 
institut, skolor, undervisning, studiegrupper och informationsverksamheter. Dessa skall 
Martinus Institut inte styra över och absolut inte med lagens hjälp, om Martinus får 
bestämma.  
Men blir MI då ändå inte, som säkert rådet befarar, helt maktlösa och i händerna på 
galna, laglösa och anarkistiska människor? Nej, men det kan se ut så i det lokala 
juridiska perspektivet med tanke på möjligheten att starta och driva rättsprocesser. 
Denna makt har ju MI inte fått mandat att använda sig av. Men de blir inte utan 
inflytande för den sakens skull! Man kan styra med vänliga och hjälpsamma ord. Man 
kan sträva efter att bygga upp ömsesidiga förtroenden. Det är i kontakt med den anda 
som Tredje testamentet representerar. Förtroende skapar man inte genom att hota med 
domstolar. Martinus rustade inte sina rådsmedlemmar med vapen, men med visdom. 
Här ligger det allra bästa skyddet. 
 
Mina erfarenheter i förbindelse med information om Tredje testamentet har visat att MI 
har haft, och fortfarande har, stora problem med att öppet stå för att Tredje testamentet 
är Hjälparen den helige Ande, att det är Kristusmissionens fortsättning och därmed 
också Bibelns fortsättning. Man ryggar tillbaka för att öppet ställa sig i fronten för 
Martinus sak här. Bra då att MI inte har allmakten, beträffande spridningen av verket. 
Det är ju trots allt detta budskap man skall representera som rådsmedlem. Martinus 
Institut läste och förstod inte “skriften på väggen” när de såg den.  
Detta kan ha en viss betydelse, även när det gäller förståelsen av varför Martinus inte 
vill använda sig av domstolen till att försvara sig med. Tänk om de första kristna hade 
börjat ställa varandra inför domstol? Du har, Gud hjälpe mig, berättat för andra om 
Kristus utan lov! Vet du inte att vi äger copyrighten! Innan du använder vårt material 
skall du ha godkännande från oss, helst skriftligt! Då hade det knappast funnits någon 
kristendom idag, två tusen två senare. Det är något som skorrar märkligt här.  
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Vad MI inte behöver oroa sig för 
MI´s kärnverksamheter är således inte hotade. Oavsett vilket utfallet i domstolen blir. 
Hotet beträffande detta ansvarsområde kan bara komma från MI själva. Är det inte det vi 
lär oss genom studiet av Tredje testamentet? Vi är själva den första orsaken till det vi 
upplever? Gäller inte det också för MI? Visionen är ju att kunskapen som Tredje 
testamentet förmedlar en dag kommer att ske via skolor runt om i världen. Tredje 
testamentet har inte kommit till världen, bara för att långtidsparkeras på Martinus 
Center, men för att spridas ut i hela världen. Budskapet handlar om intet mindre än en 
ny världskultur!  
 
Detta var väldigt viktigt för Martinus att påminna sina rådsmedlemmar om på sin tid: 
“Kom ihåg att vi skapar en ny världskultur,” sa han igen och igen. Men detta skulle inte 
begränsas till att enbart äga rum inom Martinus Instituts snäva ramar, naturligtvis. Om 
så, kommer det aldrig att bli någon världskultur, med Tredje testamentet som grund. 
Arbetet måste få växa fritt, liksom växterna på marken. Också detta exempel är hämtat 
från Martinus, fritt ur minnet 
 
Ännu en gång - det värsta sker!  
Vi tänker igen att det värsta inträffar och frågar oss, hur påverkar detta verksamheten på 
Martinus Center? Hur ter sig då vardagen inom MI:s eget ansvarsområde. Om 
aktiviteterna på det fria initiativets grund ökar, så borde det väl gynna även Martinus 
Center? Intresset minskar ju normalt inte, ju fler som upptäcker Martinus? 
Här på Martinus Center möts människor som vanligt, går till föredrag och studiegrupper, 
precis som vanligt. Människor läser och studerar allt det Martinus skrivit och blir 
kunniga, ja, experter i Martinus sätt att tänka och leva. De börjar förstå Tredje 
testamentets budskap, den allt förlåtande inställningen till sin nästa ─ allkärleken. Nya 
duktiga ”lärare” utbildas, som kan hjälpa andra med att upplysa och informera. Skolan 
”producerar” kunskap och hjälpare, och kunskapen vandrar vidare ut i samhället och 
sprids. Den stannar alltså inte inom skolans väggar, de utbildade går sina egna olika 
vägar ut i livet. Ett kretslopp kommer i gång. Allt detta påverkas inte det minsta, 
oberoende av rättsprocessens utgång.  
 
Hur med litteraturen? 
Hur blir det med litteraturen, när det är fritt fram för alla “galningar” att trycka böcker? 
Här finns inte heller några hinder för MI:s fortsatta verksamhet! MI fortsätter lugnt med 
att ta sitt ansvar. Kanske något mer visa av skada? MI vinner förtroende för sitt seriösa 
arbete och omvärlden kommer då att förstå att det som kommer från Martinus institut 
kan man lita på. Ingen syndaflod hotar heller här, när MI sköter sina egna uppgifter 
ansvarsfullt. 
 
Vem tar Martinus Instituts pengar? 
Vad med pengarna då? Kommer inte andra att kunna tjäna pengar på Martinus’ litteratur 
och är det inte Martinus Institut som skal ha hela förtjänsten? Här översköljs man väl 
ändå av syndaflodens kaos och anarki, när kontrollen gått helt åt fanders?  Detta hot är 
inte realistiskt. Det skall jag återkomma till. Syndafloden uteblir. Låt oss åter vända 
blicken mot Martinus och hans perspektiv. 
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Huvudsyftet med Tredje testamentet 
Vi fråga oss, vad är MI’s huvudmission, den absolut viktigaste uppgiften? Absolut inte att 
tjäna mest möjligt pengar! Missionen - uppdraget - är att sprida andlig kunskap. Det är 
hela målet i ett nötskal. Allt annat är medel för att uppnå detta. Kan detta mål 
förverkligas utan pengar? Nej, men om pengar varit målet för Martinus, så hade allt det 
som nu finns, alls inte funnits till idag. Inget Martinus Center, inga byggnader, ingen 
verksamhet överhuvudtaget, ingen Klintsøgård, då köpet var ekonomiskt vanvett, utifrån 
normala bedömningar av vad en “god affär” är.  
 
Martinus gick sin egen väg. Han hade inga pengar alls när han startade sitt andliga 
arbete, men jobbade på i alla fall. Lånade pengar när nöden var som störst, delade 
kostym med Gerner Larsen, när de skulle “uppträda” dvs hålla föredrag. Det fanns alltså 
inte pengar till två kostymer. När Martinus blev inviterad till Bernhard Løw en söndag för 
att tala om den eviga världsbilden fick han stanna hemma, han ägde inte tio öre till att 
betala spårvagnsbiljetten med! Martinus styrdes av en enda sak, sin moral. 
 
Målet är alltså inte pengar, men upplysning. Vad är då den klokaste strategin för att 
realisera detta mål? Det måste vara att aldrig förlora fokus på moralen! Det är ju det 
upplysningen handlar om! Allkärleksmoralen! Detta tillsammans med bevarandet av 
litteraturen oförändrad som den föreligger från Martinus’ hand. Om upplysningens 
viktiga roll säger Martinus, “Där okunnigheten upphör där upphör också det så kallade 
onda att existera.” (Förordet LB1.) Martinus formulerade det också så här: ”Vi er en 
moral, ikke en forretning”. Böckerna skall göras tillgängliga, billigast möjligt. 
 
Ekonomin och det privata initiativet 
Aktiviteterna på det fria initiativets grund, har i verkligheten utgjort ett väldigt ekonomiskt 
stöd till MI. Det har skett i upplysningens anda. Frivilliga hjälpare har, med stöd av andra 
förstående, gjort och gör, ett stort arbete. Tänk om allt detta arbete skulle betalas efter 
sedvanlig taxa! Arbetet har rent ekonomiskt, indirekt berikat Martinus Institut med 
mångmiljonbelopp, räknat utifrån om dessa insatser skulle betalas med samhällets 
normala taxa. Denna taxa skulle gälla, om Martinus Institut var en affärsverksamhet. 
Utan betalning inget arbete, det är parollen här! Är MI redo att betala dom frivilliga för 
deras tjänster? Mi har rent faktiskt den bundna uppgiften att göra Martinus verk 
tillgängligt för allmänheten och världen. Gåvoprincipen och moralen gäller ju alltid i båda 
riktningarna. Den kan inte bara praktiseras enkelriktat, ensidigt i bara en riktning. Vad 
gynnar mest MI, att arbeta som ett affärsföretag eller gå gåvokulturens väg?  
 
Tack vare frivilliga insatser har Tredje testamentet nått ut till en större publik, genom 
utställningar, tidningsartiklar, och föredrag, utan att det kostat Martinus Institut något. I 
spåren av dessa aktiviteter har många studiegrupper startats på olika platser i Danmark 
och Sverige. Också i Tyskland och England.  
Min personliga mening är, att hoppet om den stora vinsten aldrig kommer att gå i 
uppfyllelse, så länge verket, i stort sett, är okänt i världen. Om böckerna var ämnade att 
bli en väldig kassako, en källa till stor rikedom, skulle Martinus inte avsagt sig vinst på 
bokförsäljningen. Informationsarbetet utanför MI:s ansvarsområde har just vägletts av 
gåvoprincipen, såväl av de som utfört arbetet, som gentemot dem som mottagit detta. 
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Billigare kan det inte bli. Det sker i gåvokulturens tecken. Detta borde inte fresta till att 
lagsöka folk. I verkligheten är detta rent av skamligt! 
 
Skräckscenariot, ännu en gång! 
Vi vänder nu åter tillbaka till syndafloden! Molnen tornar hotfullt upp sig och närmar sig 
hastigt Martinus Institut. De andra STJÄL av våra kommande intäkter från 
bokförsäljningen. Dessa förluster, får vi ha i minnet, är fortfarande tänkta, imaginära 
företeelser. Dock framvärkta av såväl oro som hopp. Oro för att förlora utsikten till stor 
intjäning och hopp om att denna ännu imaginära vinst kommer att bli jättestor! Därför blir 
också den tänkta förlusten motsvarande jättestor! Detta är ännu endast “fåglar i 
skogen”. Men inte desto mindre känner MI sig tvingade att ta lagens makt till hjälp. 
Annars, kaos och anarki. Våra föreställningar om framtiden spelar med andra ord en 
icke ringa roll… 
 
En olönsam affär 
Historiskt har Martinus litteratur aldrig varit någon god affär. Men det är inte förbjudet att 
vara optimist!! Kommande är därför ovan skrivet med kursiv skrift. Det är inte många 
böcker som säljs idag, inte heller så historiskt. Det är en underskottens bransch. När vill 
detta ändra sig? Det står i det ovissa. Dagen då bokförsäljning bär MI´s verksamhet och 
möjliggör investeringar och förverkligande av stora drömmar är inte inom synhåll. Den 
verkar avlägsen. Men man skall naturligtvis inte låta sig stoppas av det. Det är därför 
Martinus Institut får gåvor, vilket inte vanliga affärsdrivande verksamheter är bortskämda 
med. Utom nu i coronatider, förstås. Skänk en slant till Ikea, så vi kan tjäna mer pengar! 
Det är inte så det normalt går till i affärsvärlden. Så samhällets vanliga affärsmodeller 
som vi känner så väl till idag, vore närmast en katastrof att använda sig av för MI. Tänk 
tanken att lusten att ge gåvor upphör och vi ser framför oss ett verkligt skräckscenario.  
 
Hur neutraliseras osund piratverksamhet? 
Martinus har för längesedan funnit botemedlet mot detta hot, som effektivt sätter stopp 
för att giriga och spekulativa människor inte skall lyckas med att profitera på hans 
livsverk. Han säger: ”Det blir svårt att konkurrera med oss”, ”Vi ska tillgängliggöra 
böckerna billigast möjligt”.  
Motmedlet mot spekulation och girighet var att göra böckerna billigast möjligt. Det är 
alltså detta som “gör det svårt att konkurrera med oss”. Att ge avkall på vinst är, 
naturligtvis den kortaste vägen för att litteraturen blir ”billigast möjligt”.  
 
Oavsett hur många gratisböcker som omvärlden eventuellt skulle kunna finna på att ge 
ut, kan detta inte skada Martinus sak. Sannolikt är det precis tvärtom! Eller rent av ett 
drömscenario! Tänk om intresset för Tredje testamentet skulle nå sådana höjder att 
omvärlden börjar massproducera Martinus litteratur. Är detta verkligen ett 
skräckscenario? Är det inte snarare tvärtom? Då blir det viktigare än någonsin att 
Martinus Institut och Martinus Center fokuserar på sina helt specifika, viktiga, men klokt 
begränsade, ansvarsområden. För då vänder omvärldens blickar sig mot Martinus 
Institut, källan och ursprunget till denna fantastiska kunskap som förmedlas i Tredje 
testamentet. Då är det MI:s uppgift att stå helt, fullt och fast bakom den “äkta varan” 
såväl gällande litteratur som undervisning. Allt det som här påvisats kan Martinus Institut 
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aldrig förlora kontrollen över, annat än genom eget förvållande. Detta eventuella hot, 
ligger alltså i MI:s egna händer. Ingen syndaflod i sikte således. Om inte.... 
  
Återigen, upplysning är målet...  
Det är, som sagt, upplysning som är målet, inte pengarna och vinsten. Därför kan det 
vara nyttigt att tänka både en och två gånger över vad som eventuellt sker, om det 
skadliga eller nyttiga i, att omvärlden plötsligt skulle se Tredje testamentet som alla 
tiders spekulationsobjekt och ivrigt, på egen hand, utan lov, startar tryckpressarna och 
börja producera böcker i miljonupplagor, ja, rentav tävla om att få göra detta, i 
konkurrens med Martinus Institut. Olagligt också!  
På mig verkar denna framtidsbild mer som ett drömscenario, än ett skräckscenario. Helt 
klart så, ur upplysnings perspektivet. Men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Väldigt 
många människor måste då ha fått upp ögonen för att såväl Tredje testamentet, som 
Martinus Institut, existerar. Det vill inte minska stödet till MI. Är detta en syndaflod i 
annalkande? Icke!  
 
Tredje testamentets budskap 
”Vi skal inplantera en ny gudomlig mentalitet i människorna, det är egentligen den 
djupaste analysen”, sa Martinus. Han sa inte att det skulle ske med advokatbyrån 
Kromann Reumerts hjälp. Vi, borde väl syfta på rådet och alla intresserade? Då måste 
naturligtvis MI:s aktiviteter också leva upp till detta mål, såväl i praktik som teori. Det är 
en utmaning, en frivilligt antagen utmaning, men en som man inte kan undandra sig, när 
man samtidigt undervisar andra i Tredje testamentet. Allra minst som frivilliga 
medlemmar i Martinus Instituts råd. Att själva också sträva efter att leva i enlighet med 
läran, är väl det som motiverar till att man väljer att lära ut den till andra. Som 
rådsmedlem beslutar man inte på sina egna vägnar, men på Martinus’ vägnar och hans 
mandat.  
“Ni skall vara i mitt ställe”, alltså hela tiden i kontakt med Martinus’ anda och moral. Det 
är utmaningen. Om man resonerar bort denna uppfordran med, “att vi använder de 
huvuden vi har”, så styr man lätt mot mål som leder till konflikt med de kosmiska 
analyserna.   
 
Om upplysningsarbetet inte fungerar 
Det som däremot skulle kunna betecknas som en syndaflod är om tillgängliggörandet av 
Tredje testamentet inte lyckas. Då har det allvarligt gått grus i maskineriet! Då är 
kuggarna i hjulen i olag. Spridningen av Tredje testamentet underlättas naturligtvis om 
så många som möjligt hjälper till. Inom Martinus’ eget Institut och genom alla möjliga 
intresserade verksamma på olika platser i in- och utland. Det främjar spridningen och 
alla de aktiviteter som hör till MI:s eget verksamhetsfält. Upplysningsarbetet hämmas, 
för att inte säga skadas, om det begränsas och monopoliseras.  
 
Mina personliga erfarenheter 
Om MI fått bestämma allena, det är min erfarenhet, hade man även idag uteslutande 
talat om Martinus’ kosmologi. Denna hjälp i ny riktning har kommit utifrån, från just “det 
privata initiativet”. Det upplevs inte som hjälp av MI, men det är en annan sak. Denna 
hjälp har utförts trots motstånd och något som faktiskt liknar förföljelse från Martinus 
Instituts sida. Här talar jag utifrån personliga erfarenheter.   
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Martinus Institut skyddas dock säkras genom att handla och leva efter analyserna. 
Samma skydd har även jag och alla andra. Och genom att avstå från rättsförföljelse, 
även om man anser sig vara kränkt, och ännu mer, när man faktiskt inte är det, då först 
styrs “skeppet” mot lugnare vatten. Då styr man efter symbolen vi ser på Tredje 
Testamentets omslag - framsidan. Regnbågen visar sig på himlen igen. Vet ni vad 
regnbågen på omslaget symboliserar? Jo, sätt er ner, Helig Ande! 
 
Vad skapar ekonomiskt överskott? 
Återigen hur går det nu med pengarna? Utifrån det Martinus pekar på så är det inte 
själva vinsten från bokförsäljningen som kommer att skapa ekonomiskt överskott, då 
han, som vi sett, avsäger sig vinsten i humanitetens och upplysningens namn. När 
Martinus intet önskade överskott och vinst för sig själv medan han levde, varför skulle 
han så önska sig det, när han inte mer är på det fysiska planet? Inte desto mindre var 
han obekymrad och hävdar att MI inte kommer att lida nöd på resurser, trots denna 
avoga inställning till vinst. Tvärtom, snarare just därför kommer MI inte att lida nöd!  
 
Den viktigaste källan till ekonomiskt överskott är och har hela tiden varit, omvärldens 
intresse och sympati för Martinus och hans mission. Och kärnan i missionen är 
otvivelaktigt att visa att detta att “Älska Gud över allting och sin nästa som sig själv” är 
den högsta vetenskapen. 
 
Varför är Martinus så obekymrad? 
Kan det möjligen bero på det helt motsatta av det som idag oroar rådet på MI? Valet att 
avstå från vinst? Kan det vara så att Martinus ser sitt framtidsscenario i så enorma 
dimensioner, vilket är ju den invigdes privilegium, som andra inte förmår se? Kan man 
skapa en ny världskultur, en ny global världsimpuls, bara genom att öppna en liten butik 
i Köpenhamn? Han ser alltså det hela i ett långt större och mäktigare perspektiv, i såväl 
tid som rum. Är det därför som Martinus Institut inte kommer att lida nöd på resurser? 
Ja, om karmalagen fungerar! Den tror naturligtvis också MI på? Utan den medräknad i 
framtida kalkylen, blir prognoserna väldigt osäkra! Men då måste man givetvis också 
själva så det man vill skörda... 
 
Vi ser alltså ett exempel på hur Martinus ser på gåvoprincipens, för många okända, 
möjligheter. Den tryggar välfärd i det långa loppet, inte bara materiell välfärd, men 
framförallt goda relationer till medmänniskorna ─ sin nästa ─ själva målet för hela 
verksamheten. ”Det lönar sig att vara god” (Martinus). Detta är alltså den riktiga och 
sanna källan till rikedom. Sympati som ges och fås.  
Hur många människor har fått så rikligt med gåvor som Martinus fått under ett liv och 
hur många har som han givit sitt liv för andra? För honom “lönade” det sig verkligen att 
vara god, även om det inte var därför han var god. Och det fortsätter att strömma in 
gåvor, även efter att han lämnat den fysiska världen. Han gav och gav och gjorde intet 
annat, i hela sitt liv. Martinus visar vägen. Hur förvalta detta förtroende på bästa vis? 
 
Oron för pengarna!    
Inte heller när det gäller pengarna hotas Martinus Institut av en syndaflod, om de följer 
Martinus vägledningar. Inte ens om de förlorar i landsrätten. Istället för att oroa sig för 
pengarna, vore det kanske klokare att fråga sig hur det går med upplysningsarbetet? 
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Huvuduppgiften! Vilka metoder gynnar upplysningsarbetet bäst?  
Fungerar inte upplysningsarbetet, minskar efterfrågan på böckerna, intresset och antalet 
gåvogivare stagnerar. Gåvor har varit den primära överlevnadskällan för MI. Att bli 
förmögen på bokförsäljning är svårt i nutid, t o m för ett affärsgeni. Men, som alltid, 
måste man så, innan man kan skörda. Allt måste ske i rätt ordning. Nu lever MI på det 
som Martinus sått och det fungerar. Men inte om det plötsligt sprids ett utsäde av annat 
slag. Det är LAGEN. Vill man skörda vete, måste man så vete. Vill man skörda gåvor, 
måste man också själv ge gåvor. 
Att avvika från gåvokulturen, får konsekvenser. Det är således inte bara tomma ord. 
Dessa lagar verkar. Man kan inte samtidigt driva affärsverksamhet gentemot omvärlden 
och ensidigt uppmana till gåvokultur. Man tvingas välja väg. Varför skulle inte MI också 
själva gå i spetsen för tillämpningen av gåvokultur? Oroa er inte, kära vänner, för 
pengarna, utan se på liljorna på marken…  
 
Slut med “löneutbetalningar” till advokater 
Det kostar mycket pengar att anlita advokater, och skadar MI:s sak. Ingen annan än MI 
själv kan dock hindra dem för att förverkliga de mål som de fått att förvalta, inom givna 
ramar. Syndafloder skapades av de orättfärdiga, inte de rättfärdiga... 
 
Det man aldrig ägt, kan man inte förlora  
Vad förlorar då MI om det inte vinner i landsrätten? Det enkla svaret är att de inte 
förlorar något som helst! Inte något av det som hör till deras utpekade ansvarsområde.  
De pengar man självmant valt att betala ut till den högavlönade advokatbyrån Kromann 
Reumert, som hör till de dyraste, hotas. Plus den misstillit rättsprocessen skapat med 
bortfall av gåvor som dirigerats om pga. just - misstillit. MI har köpt på sig några ovanligt 
kostsamma erfarenheter. Valet att starta en rättsprocess har återigen inte skett med 
Martinus godkännande och klara uttalanden, utan tvärtom mot hans vilja. Är det inte 
detta man skall studera och lära av? Hur går det när vi går mot Martinus och analyserna 
och vad händer när vi går med Martinus? 
Att förlora den kontrollmöjlighet lagförandet tillåter, är inte någon förlust, då man från 
början aldrig haft denna rätt. Men inför hotet av en syndaflod grep MI till vapnet! Man 
trodde sig ha funnit en “livbåt” i form av domstolen. Men ingen syndaflod kommer att 
dränka MI verksamheter även om de inte skulle vinna i landsrätten. 
 
Skydd mot konflikter 
När rättsförföljelsevapnet inte kan användas, vad sker då i omvärlden? Det är här 
skräckscenariot fått inpass. Det är just detta ansvar, hurra, hurra, som Martinus så klokt 
och omtänksamt förskonat sina råd från att behöva bekymra sig om. Det skyddar MI för 
att hamna i ändlösa konflikter. Det var just tanken. 
 
Viktiga lärdomar 
Vad kan vi då lära av det som sker? Jo, bland mycket annat att advokatbyråerna för 
allra sista gången kan inkassera sina höga gager via MI’s konto. Men, säger tvivlaren, 
som inte så lätt slutar att oroa sig, blir det ändå inte fritt fram för giriga människor att 
ohämmat börja trycka böcker, för att berika sig själva?  
Ännu finns inga kända exempel på detta. Om det verkligen är de riktigt giriga som 
frestas, är de nog så begåvade att hitta bättre spekulationsobjekt än att utge en litteratur 
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som författaren har betingat, skall saluföras ”billigast möjligt”. Om vi nu också låter 
Martinus få vara med och bestämma? 
Statistiken från bokförsäljningen som pågått sedan Livets Bog 1, utkom 1932, inspirerar 
snarare till att “de giriga” springer hylande bort, fortast möjligt! Onekligen en trög 
marknad för de giriga att göra sig en förmögenhet på. Varför ville Borgens förlag inte 
trycka böckerna mer? Förlaget krävde att få deras lagerkostnader betalade av MI. Var 
det inte tal om 75.000 DKR om året? Vinsterna lockade alltså inte Borgens förlag. Ännu 
mindre gjorde förlusterna det. Med andra ord, ingen syndaflod i sikte här heller. 
Svårigheten idag är snarare att inget förlag vill trycka böckerna. Det var ju den väg 
litteraturen skulle hjälpas ut i världen, som Martinus hoppades. Genom etablerade 
förlag, som hade kanal ut i hela Danmark och även till andra länder.  
 
Kontrollen över litteraturen hotas inte 
Hur går det med kvalitetskontrollen av litteraturen om “piraterna” tar över? Den kan MI 
aldrig förlora. Hur många pirater det än skulle dyka upp. Den styr MI själva suveränt 
över. Inga andra kan förhindra MI från att producera och distribuera den äkta varan. Vad 
andra eventuellt finner på är inte MI:s ansvar. Det är själva poängen i Martinus’ klart 
uttalade hållning. Detta blir konsekvensen av att man inte får ställa människor inför 
domstol. MI skulle heller inte bli en världsorganisation och skall inte bygga filialer runt 
om i världen. Det är inte MI:s verksamhetsfält. Martinus konstaterar lugnt, att även om 
det skulle bli tal om rena fuskverk så ”dör det av sig själv”. Han säger inte att det skall 
stoppas via domstolsbeslut. Av sig själv, kommer det att ske. Det dör av sig själv. 
Martinus räknade givetvis då med att MI garanterade för den äkta varan.  
 
Om omvärlden trycker den äkta varan då? Dessutom billigt, ja t.o.m. billigare än MI 
själv? Om detta sker kvalificerar dessa sig till uppdraget, att i samarbete med MI, trycka 
och distribuera böckerna, för då har de exakt samma mål som Martinus Institut själva 
har, eller borde ha. En passande samarbetspartner med andra ord, som visar vägen och 
som redan lyckats med att uppnå målet att göra litteraturen tillgänglig “billigast möjligt” 
och också kvalitetssäkert. Klokt då av MI att hänga på! Spridningsarbetet får MI gratis 
på köpet.  
Men ärligt talat, hur sannolikt är det att människor i stor skala börjar trycka böcker, som 
kan fås nästan helt gratis? Om detta inträffar skulle det gynna upplysningsarbetet 
kolossalt, det allt övergripande målet. Ingen syndaflod i sikte heller här, snarare ett 
drömscenario, som också det tyvärr, verkar osannolikt. 
 
Konsekvenser med lagen som “vapen”   
Vad händer om MI inte ger upp kontrollen, men väljer att styra aktiviteterna med lagens 
hjälp, utanför sitt eget ansvarsområde, trots att detta är strid med Martinus’ vilja? Här 
har vi också Martinus’ ord att stödja oss till: ”Då kommer vi att ligga och rota i 
rättsprocesser hela tiden och det kan denna sak inte tåla”. Med valet att styra med stöd 
av den jordiska lagen, så sker just det som Martinus förutsa skulle ske.  
Det återstår att se hur mycket av den “varan” nuvarande råd på Martinus Institut tål. 
Finns det en bättre väg framåt, än den Martinus pekar på? Hur länge har den nuvarande 
rättsprocessen pågått. I över 7 år och är ännu i sin linda. MI finner hela tiden fler och fler 
kandidater, som står på tur, som kandiderar till nästa rättsprocess. 
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Framtidsscenario, olycka eller lycka? 
Det är naturligtvis absolut nödvändigt att vi människor gör oss föreställningar om 
framtiden. Ingen har väl gjort detta bättre än Martinus själv. Martinus advocerar för att 
hela mänskligheten orubbligt är på väg bort från djurriket och in i en högre värld som 
han kallar för det riktiga människoriket. Gudsriket på jorden, som också är förutsagt 
skulle komma.  
Går det att lita på det Martinus ser i sin “kristallkula?” Det är ju en framtidsvision som i tid 
räknar tusentals år. Det går alltså att göra framtidsprognoser! Dessa prognoser baseras 
också på lagar, nämligen de eviga lagarna. Men detta förutsätter att man också känner 
till dessa och att man litar på dem. Det är vetandet om de eviga lagarna Martinus 
baseras sina beslut och sin moral på. Detta ger honom den stora överblicken och inte 
minst lugnet. 
 
Varför Martinus var så trygg 
Om vi vill försöka förstå var Martinus finner det lugn han har, även beträffande en 
situation som denna, som nu för tiden upplevs som ett skräckscenario av nuvarande 
råd, så är det just i inställningen till de eviga lagarna. Det är här Martinus trygghet har 
sin grund. Allt han lär oss, handlar om denna trygghet. “Be för dem som förföljer dig”, 
“Vänd andra kinden till”, “Stick svärdet tillbaka i skidan”. Kristus och Martinus talar 
samma språk. 
 
Är oron obefogad? 
Vi har nu sett, om och om igen, att den tänkta, skrämmande syndafloden inte kommer 
att ödelägga MI´s verksamhet. Aktiviteterna fortgår som vanligt, oavsett hur utfallet av 
rättegången blir. Men vilka blir konsekvenserna om MI står som ansvariga för att kräva 
mångmiljonböter i skadestånd, för att människor valt att trycka böcker som andra än 
Martinus garanterat inte har ändrat i? Vad kommer detta att kosta i växande misstillit?  
Allt det Martinus Institut har fått i uppdrag att arbeta med, inom de av Martinus fastsatta 
ramarna, kommer ingen att ta ifrån dem, kan ingen frånta dem. Vem skulle också vilja 
det? 
 
Vad oron förde till  
Vi ser om och om igen att tron på ett skräckscenario inte är utan konsekvenser. Det var 
det som frestade till att starta en rättsprocess. Vad detta beslut kommer att kosta i 
pengar och den misstillit denna konflikt skapar, kommer man först med tiden att förstå. 
Ännu efter sju år är konflikten fortfarande i sin linda. Den har skapar misstro och misstillit 
i båda riktningarna, såväl gentemot den ene som den andre.  
 
När MI styrs av den jordiska lagen 
I lagens namn, känner sig nu MI tvingade att upprätta en betalningsmur omkring alla 
sina aktiviteter. Detta är annonserat och skall verkställas till hösten, 2020. Allt som MI 
därefter gör mot omvärlden blir därmed avgiftsbelagt. Vägen hit började för länge sedan, 
ja, redan under den så kallade vinterskolans tid för ca 35 år sedan, men blir nu 
genomförd helt och fullt. Lösningen för att vinna i landsrätten kallas betalningsmur, vilket 
motiveras med att annars blir advokater och jurister hjälplösa. Betalningsmuren 
underlättar möjligheten att använda sig av de juridiska lagarna. Man “förlorar”, som sagt, 
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en rätt man aldrig har haft. Ingenstans står det att läsa att Martinus ansluter sig till att 
rådet skall starta rättsprocesser, men det är däremot tydligt uttalat att “det skall vi inte.”  
 
Valet att avvika från Martinus väg 
MI känner sig alltså “tvingade” att gå mot Martinus på denna punkt. Man vill göra bruk av 
domstolar och den medföljande mycket dyra och rimligen också obehagliga plikten, att 
förfölja intresserade människor, som arbetar såväl frivilligt som gratis, med hot om 
domstol. Därför att man helt enkelt inte ser någon annan möjlighet för att undvika det 
fruktade skräckscenariot.  
Så i lagens namn, den lag MI inte fått Martinus’ mandat att använda sig av, “tvingas” 
man att införa en rad åtgärder, för att stå starkast möjligt i domstolen. MI erkänner att 
det är “skidt”, men tyvärr nödvändigt.  
Martinus Institut känner sig därmed också tvingade att helt säga farväl till gåvokulturen, 
genom upprättandet av denna så kallade betalningsmur. Så tänker nämligen advokater, 
när de tolkar de jordiska lagarna. Hur skall man med lag kunna förfölja något, som är 
helt frigivet? Var det inte det Martinus sa? Det är fritt som solen? MI sätter därmed den 
juridiska lagen över de eviga lagarna, som Martinus’ trygghet vilar på. Avståndet och 
skillnaden mellan MI och Martinus vägledningar växer mer och mer.  
 
Verkningar av att gå domstolens väg 
Vilka fler konsekvenser ser vi av att gå domstolens väg? En åtgärd är, som sagt, 
upprättandet av en betalningsmur, en annan, inskränkningar i spridningsrätten. Den 
skall också in under MI´s kontroll. Annars riskerar man också att förlora i landsrätten. 
Tankar om framtiden, särskilt då den verkar hotfull, är som vi ser, absolut inte utan 
konsekvenser.  
Risken är då stor att man handlar utifrån rädsla. Från rädsla är steget inte långt till 
vrede. Med vredens hjälp sprider sig bränderna över större och större ytor. 
I den jordiska lagens namn inskränks “spridningsrätten”. Inga aktiviteter utanför MI:s 
ansvarsområde utan “blå” stämpel från MI. Detta sker för att inte förlora de ekonomiska 
möjligheter som copyrighten är avsedd att skydda. Skriftliga avtal är då en lösning. Detta 
legitimerar i sin tur att använda sig av just lagen och domstolarna, om avtalen inte följs. 
Utan avtal låter det sig inte göra att hota med domstol. Detta är normal affärsmässig 
praxis.  
MI anpassar sig med andra ord till de lagar som möjliggör rättsförföljelse av rent 
ekonomiska intressen. Detta kan bland annat avläsas på de skadeståndskrav man 
kräver, som uppgår till minst två miljoner dkr. Efter att man lämnat kraftig rabatt. Men 
hur förhåller sig Martinus till avtal och kontrakt? Det skall vi nu se på. De lagar Martinus 
lever efter är nämligen, i ett och allt ─ fredslagarna. Förlåtandets lag. 
 
Medarbetarna skall inte bindas med avtal 
Martinus önskade inte ens att det skulle finnas juridiska avtal och kontrakt mellan 
medarbetarna inom Martinus Instituts eget ansvarsområde. Den princip Martinus hyllade 
var att allt arbete sker på frivillighetens grund av kärlek till hans och Tredje testamentets 
mission. När det är människor som frivilligt hjälper varandra, så försvinner behovet av 
rättsprocesser helt av sig själv.  
“Retsprocesser er noget underligt noget” kommenterade Martinus. Inte så konstigt att 
Martinus inte såg något behov av domstolar. Om man vill hjälpa, ja, då gör man det. Vill 
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man inte hjälpa mer, slutar man bara. Frivilligheten är det enda “band” Martinus ser sig i 
behov av. Inga juridiskt bindande kontrakt. Frivillighet är också det enda band som 
fungerar i en sak som helt bygger på den goda viljan, dvs allkärleksmoralen. Denna 
princip skulle gälla såväl internt på MI, som externt i förhållande till omvärlden. Det är ju 
också den moral MI undervisar andra om. 
 
Men med det annalkande skräckscenariot i sikte har MI känt sig, nu upprepat till leda, 
“tvingade” att anpassa sig till juridiken och lagarna. Och med detta följer att då blir även 
frivillighetsprincipen av ondo. Den omöjliggör just full kontroll. Även om förlusten av 
denna kontroll faktiskt fritar MI för ansvaret för vad som sker i Martinus namn utanför 
MI´s eget ansvarsområde, vilket borde ses som en stor lättnad.  
MI är absolut inte tvingade till att upphäva frivillighetsprincipen, det är ett helt fritt val. 
Man kan låta bli om man vill. Det har man frihet till att göra. I verkligheten har dock MI 
plikt till att respektera frivillighetsprincipen. Om man vill gå Martinus väg. 
 
Ytterligare konsekvenser av det fruktade skräckscenariot. Möjligheten att söka och läsa 
gratis i Tredje testamentet på nätet kommer att upphöra, enligt utsagor till hösten 2020. 
Underlättar det upplysningsmålet att alla tjänster avgiftsbeläggs? 
För att läsa i Tredje testamentet på nätet och ta del i Martinus eget material ingår också 
ett obligatoriskt abonnemang på Kosmos. En “smart” affärsmässig lösning. Men vore det 
inte mer i Tredje testamentets anda att folk får välja själva? Vad med frivillighetens 
princip här? 
 
Argumentet för detta är att annars kan vi inte rättsförfölja lagöverträdarna och vinna i 
domstolarna. Vi måste bygga upp en betalningsmur! Detta motiveras alltså med 
hänvisning till de jordiska lagarna. MI tror sig kunna leda sin verksamhet tryggt och 
säkert med stöd av lagen och juridiken. Det är, säger man, p.g.a. nödvändigheten att 
anpassa sig till juridikens lagar, man måste införa alla dessa åtgärder.  
Juran har intagit en egen plats i rådet. Var det inte förståelsen av de kosmiska 
analyserna som skulle vara rådsmedlemmarnas signum? När MI idag hänvänder sig till 
frivilliga arbetare på fältet, så upplyser man dem om att de bör tala med deras jurist, om 
de har några frågor. Så de vet hur de skall bete sig. Är detta ett sundhetstecken? 
 
Verkningarna av att gå lagens väg ekonomiserar allt inom MI. Den “tvingar” som sagt MI 
att avgiftsbelägga all sin verksamhet. En trend som pågått över tid. Den leder MI in i den 
traditionella affärskulturens värld. Inte in i den kosmiska moralens värld.  
Lagen tvingar MI att ta kontroll över alla aktiviteter som också sker utanför deras eget 
utpekade ansvarsområde och påtala och hota med domstol, om inte deras vilja 
respekteras. Det man egentligen gör, medvetet eller omedvetet, är att i smyg, i varje fall 
för en tid, försöka säkra sig världskontrollen över alla initiativ.  
Allt skall kontrolleras och godkännas av MI och allt som levereras från MI blir samtidigt 
till betaltjänster. Man säger sig vara “tvingade” till dessa åtgärder. Martinus har som 
sagt, dock aldrig valt och godkänt den tvingande “lagens väg”. Var och en kan själva 
avgöra vilken väg som verkar ha bäst framtidsutsikter för fred och utveckling. 
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Konklusion 
Jag har försökt visa på att alla de verksamhetsområden Martinus gett MI ansvar för, 
förblir helt intakta och opåverkade, oavsett utgången av den pågående rättstvisten. 
Ingen syndaflod i anmarsch. På verksamhetsområden som Martinus bestämt och som 
MI inte skall ansvara för, det fria initiativet, har MI fråntagits möjligheten att agera med 
hjälp av juridiska metoder, då Martinus inser att dessa aktiviteter är varje enskild 
persons egna, helt personliga ansvarsområden, allena en sak mellan dem och Gud.  
Man kan vänligen påpeka och be om att få upplyst om vem copyrighten tillhör, och med 
goda relationer till omvärlden blir det inget stort problem. Det görs redan helt frivilligt. 
Inte ens om MI känner sig kränkta, eller om man anser att det som här sker är 
misskrediterande för Martinus och Tredje testamentet, får MI med Martinus’ välsignelse, 
tillgripa domstolsprocesser. 
 
Men helt hjälplösa har Martinus ändå inte gjort sina råd i förhållande till omvärlden – 
tvärtom! När denna dörr stängs, öppnar det sig en annan och mycket mer angenäm dörr 
att passera igenom. Också en än mer kraftfull utväg, än den skenbara makt MI nu 
hoppas få med juridikens hjälp. Eller kanske misslyckas med att få. MI kan, när som 
helst, inleda förtroendeingivande samtal med olika aktörer för att upplysa och hjälpa, så 
allt blir i bäst möjliga kontakt med Martinus’ anda, såväl inom som utanför MI:s ramar. 
En långt mer fredsskapande väg framåt, än att kriga med lagens hjälp.  
Det är ett stort och viktigt arbete.Vore det inte snarare en lättnad att överlåta ansvaret 
för det privata initiativet på Försynen? Är nu också Försynen någon man kan lita på? 
 
När nu allt detta är sagt, skall det också sägas, att jag inte för ett ögonblick tror att det 
handlar om ond vilja från MI:s sida. Det kan låta förmätet, men jag vill hellre kalla det för 
okunskap, med starka inslag av affärsstrategier och affärstänk. Lite i för hög grad efter 
min smak, än den kosmiska moral, som Tredje testamentet i sig själv representerar.  
Det här beskrivna är på intet vis illa ment, då denna moral MI är ställda inför att 
realisera, enligt Martinus’ egna ord, representerar “moralisk genialitet” och det ställer de 
högsta tänkbara krav till sina utövare, och i ärlighetens namn når ingen av kvinna född 
idag helt upp till denna nivå. Alla handlar dock efter bästa förmåga och överbevisning. 
Men att det vilar ett speciellt ansvar för medverkande i råden, sticker Martinus inte under 
stolen med. Domstolsprocessens väg som MI valt, tänker jag, har man valt därför att en 
syndaflod siktades vid horisonten och man trodde sig se ett hotande kaos!  
 
Men man kan vara lugn, anser i alla fall undertecknad. Det är också syftet med denna 
skrivelse, MI kan lugnt sitta still i båten och utan oro sluta med att förfölja andra 
intresserade. Oavsett om man vinner eller förlorar i landsrätten, kan ingen annan än de 
själva hindra dem från att göra allt det Martinus givit dem i uppdrag att göra. Ja, 
egentligen vore det allra bäst om MI skulle förlora i landsrätten, för om man “segrar” här 
har det skett med otillåtna medel. Gör MI bara det som är deras egna okränkbara 
uppgifter och mandat, och inget annat, kan man sova gott. Och i tillit till Försynen, låta 
omvärldens aktiviteter leva och dö - helt av sig själva.   
 
Rolf Elving 5 augusti 2020 
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Till Stiftelsen Tredje Testamentet 

Köpenhamn, 30 september 2020 

 

Kära vänner i Stiftelsen Tredje Testamentet! 

Tack för de brev som vi har mottagit av er genom Lars Lundell och Lars Smedlund. Vi beklagar att vårt 

svar har dröjt. Vi vill med detta brev bemöta en del av det ni har uttryckt i breven till oss, och 

samtidigt bekräfta att vi mycket gärna har ett möte med er inom en snar framtid i Martinus Instituts 

lokaler i Köpenhamn. Ni kommer också, samtidigt med denna inbjudan, att få ett brev från advokat 

Martin Dahl Pedersen som bistår oss med juridiska frågor. I brevet beskriver han förutsättningarna 

för att vi kan ha ett konstruktivt möte som fokuserar på de frågor som vi är angelägna om att samtala 

med er om.  

Ni skriver att ni mycket gärna samtalar med oss om hur vi på bästa sätt kan uppfylla Martinus önskan 

om utbredningen av hans livsverk. Ni skriver vidare att ni uppfattar att vi i rådet befinner oss i en 

obehaglig och svår situation som vi dock själva har försatt oss i, eftersom vi inte agerar i enlighet med 

Martinus vilja och snarare motarbetar Försynen än förlitar oss på den.  

Det är riktigt att Martinus har anförtrott åt institutet och rådet att värna om verkets upphovsrätt. Det 

kan vara en svår uppgift som kräver många överväganden. Ibland uppstår motstridiga krav som 

medför beslut som kan uppfattas som obehagliga, både för de som ska fatta dem och för de som 

påverkas av besluten. Vi hävdar inte att vi är ofelbara, men ni kan vara försäkrade om att vi känner 

ett stort ansvar för att besluten ska bli så korrekta som möjligt, utifrån de olika överväganden som är 

nödvändiga. Som ni säkert har sett, har vi också önskat att redovisa bakgrunden till våra beslut så 

transparent och öppet som möjligt, och den som är intresserad kan ta del av dokumentation om våra 

olika beslut och överväganden i juridiska frågor och upphovsrättsfrågor i olika dokument på 

martinus.dk. 

Liksom ni värnar även vi om att kännedomen om Martinus verk ska spridas och att alla människor 
som redan i dag känner att de kan få inspiration och glädje av att studera de kosmiska analyserna ska 
få tillgång till dem på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt. Det är också en av huvuduppgifterna 
som Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut förvaltar genom att bevara Martinus samlade verk 
oförändrat, som det föreligger från hans sida, upplysa om detta verk, göra verket tillgängligt för 
intresserade människor, bland annat via publicering, översättning och undervisning, samt att ge 
bidrag till aktiviteter som främjar ovannämnda syften. 

 

Studiet av analyserna har för oss alla inneburit en stor källa till begrundan och förståelse av oss själva 

och vår omvärld. Vi befinner oss alla på väg mot ett harmoniskt världssamhälle, där konflikter i 

framtiden kommer att vara ett minne blott. Men ännu så länge har de flesta av oss en lång väg att gå 

innan vi kan förverkliga den kärlek, tolerans och ödmjukhet som Martinus beskriver i sitt verk. Som vi 

ju alla har läst, lägger ju Martinus också stor vikt vid att vi inte ska uppfatta någon som en fiende. Han 

är också mån om att inte tillrättavisa någon, eller begära att någon ska tycka eller tänka på det sätt 

han själv hade förmåga att göra. Vi tänker att det är oerhört värdefullt att ha tillit till att andra 

människor gör så gott de förmår utifrån de erfarenheter och kunskaper de har. Vi själva i rådet har 

Lars Smedlund
Brev 9a MI rådet, 30 sept 2020
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full tillit till att Försynen har en tydlig plan med både utvecklingen av världsfreden och den roll som vi 

alla spelar i denna process. Vi önskar på intet sätt att motarbeta Försynens plan utan enbart att - 

med alla våra samlade erfarenheter och arbetsinsatser inom Saken - att understödja den efter bästa 

förmåga.  

Vi ser fram emot ett träffa er på ett personligt möte, där vi samtalar om varför det är viktigt för oss 

att fatta beslut som rör bevarandet av upphovsrätten till Martinus verk och hur detta påverkar er 

möjlighet att publicera symboler av Martinus och annat material på er webbsida.  

 

Vänliga hälsningar 

Rådet för Martinus institut 
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SENDT PER EMAIL TIL LARZ.LUNDELL@GMAIL.COM OG LARS.SMEDLUND@GMAIL.COM 

Stiftelsen Tredje Testamentet 

Hudenevägen 6 

524 32 Herrljunga 

Sverige 

 

 

DIALOG OM LOVLIG ANVENDELSE AF MARTINUS’ VÆRKER 

 

Kære Lars Lundell og Lars Smedlund  

 

På vegne af min klient, Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, skal jeg hermed vende 

tilbage på Stiftelsen Tredje Testamentets ("Stiftelsen") breve af 14. juli og 19. august 2020, 

hvor I på vegne af Stiftelsen foreslår et møde for at drøfte nærværende sag.  

 

Som tidligere bemærket ønsker min klient på ingen måde at forhindre Stiftelsen i at infor-

mere om Martinus' værker, og min klient er ligeledes indstillet på at indgå i en dialog med 

Stiftelsen med henblik på at lovliggøre Stiftelsens hjemmesider.  

 

For at sikre et konstruktivt møde for alle parter ønsker min klient, at følgende samarbejdsfor-

udsætninger efterleves og/eller bekræftes af Stiftelsen forud for et eventuelt møde:  

 

1. Stiftelsen skal anerkende, at min klient har den fulde ophavsret til Martinus' værker, 

og at mødet kan tage sit afsæt heri. 

2. Ønsker Stiftelsen at publicere mere fra Martinus' værker end citatretten tillader, skal 

der altid indhentes en skriftlig tilladelse fra min klient. Det gælder, hvis I vil publicere 

større tekstafsnit, foredrag eller symboler, uanset om dette sker på en hjemmeside, 

i en bog, i en folder, i en artikel, på de sociale medier eller i nogen anden sammen-

hæng. I alle tilfælde skal Stiftelsen desuden angive en tydelig kildehenvisning. Ved 

symboler og længere citater skal Stiftelsen tillige angive, at min klient har ophavs-

retten: © Martinus Institut 1981. Endeligt skal Stiftelsen ved hver offentliggørelse af 

Martinus' værker anføre, at det sker med min klients tilladelse.  

3. Pris og afregning skal ske, hvor dette er relevant, efter aftale med min klient.  

4. Idet min klient er indehaver af det registrerede varemærke Martinus' Symbol 41 

("Stjernesymbolet"), kan alene min klient anvende dette. Stiftelsen skal derfor fjerne 

symbolet fra sin hjemmeside og andre steder, hvor det anvendes. 

5. Min klient har tilgængeliggjort både symboler og lydforedrag på www.martinus.dk, 

hvortil Stiftelsen kan linke, såfremt Stiftelsen ønsker at oplyse herom. Hvis 

mailto:LARZ.LUNDELL@GMAIL.COM
http://www.martinus.dk/
Lars Smedlund
Brev 9b MIs advokat, 30 sept 2020
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Stiftelsen alligevel ønsker at anvende symboler og lydforedrag direkte på sin hjemmeside, skal der indhentes 

tilladelse hos min klient. 

6. Det skal indhentes tilladelse hos min klient til at anvende Martinus’ symboler i ’Symbolkatalogen ’og ’Ett fönster 

mot evigheten’.  

7. Samtlige links til hjemmesider, der er ejet af personer eller virksomheder omfattet af den verserede retssag, 

skal fjernes.  

 

Såfremt I kan imødekomme ovenstående samarbejdsforudsætninger, deltager min klient gerne i et møde på Mariendals-

vej 94-96, 2000 Frederiksberg i den nærmeste fremtid, hvor undertegnede også vil deltage som min klients advokat.  

 

Jeg imødeser en positiv respons på dette brev med henblik på afholdelse af et møde, der kan danne grundlag for en 

mindelig løsning på de forskellige udeståender, som skal danne grundlaget for et godt samarbejde fremadrettet.  

 

 

 Med venlig hilsen 

Kromann Reumert 

  

Martin Dahl Pedersen  

Partner 

Kopi til  



Stiftelsen Tredje Testamentet 
  
 
 
 
Till rådet för         Göteborg 16 nov 2020 
Martinus Institut  
Mariendalsvej 94-96 
DK Frederiksberg 2000 
 
Skickat via e-post till: raadet@martinus.dk  
 

 
Kära vänner i Rådet. 
Tack	för	vänligt	svar	i	ert	brev	från	30	sept	2020.	Vi	har	redan	i	tidigare	brev	redogjort	
för	vår	hållning	angående	möten	och	har	inget	ytterligare	att	tillägga. 
 
Med vänliga hälsningar 
Stiftelsen Tredje Testamentet 
 
Via Lasse Smedlund 
E-post lars.smedlund@gmail.com 
Telefon +46 705 69 27 20  
	

	

Lars Smedlund
Brev 10 STT, 16 nov 2020




