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1. Værket 
Martinus (1890-1981) har skrevet et stort antal bøger, som han gav den fælles 
overordnede titel Det Tredje Testamente. Hovedværket består af Livets Bog i 
syv bind og som supplement hertil symbolbøgerne Det Evige Verdensbillede i 
fem bind. Hertil kommer bøgerne Logik, Bisættelse og Den Intellektualiserede 
Kristendom samt en række mindre bøger og et stort antal artikler. Til forfatter-
skabet hører også efterladte manuskripter og symboler, lydoptagelser af hans 
foredrag, breve til de interesserede i hans arbejde samt private breve med om-
tale af emner, der kan have interesse for offentligheden. 
 
2. Beskyttelse af kosmisk viden  
Det Tredje Testamente er et åndsvidenskabeligt værk, som Martinus har skabt i 
kraft af sin kosmiske bevidsthed. Det var vigtigt for ham at sikre, at denne 
kosmiske viden bliver beskyttet. Han lod hele forfatterskabet være omfattet af 
ophavsretten og fastlagde retningslinjer, der skal sikre, at indholdet af hans tek-
ster og udformningen af hans symboler ikke forandres eller forvanskes, når de 

formidles til omverdenen. Før sin bortgang overdrog han ansvaret og alle rettig-
heder til det af ham selv oprettede Martinus Institut.  
 
3. Hvad indebærer ophavsretten? 
Ophavsretten betyder, at det alene er Martinus Institut, som har retten til og 
ansvaret for Martinus' værk, herunder for udgivelse af værket, hvad enten det 

sker i bogform, på internettet, på cd/dvd eller på anden måde. Instituttet udgi-
ver værket på eget forlag og indgår aftaler med andre forlag om udgivelser i fle-
re lande. Vi arbejder også med at gøre indholdet af bøgerne tilgængeligt på 
hjemmesiden www.martinus.dk, således at de interesserede i ind- og udland 
derved får en let adgang til at stifte bekendtskab med Martinus’ kosmiske analy-
ser.  
 

Instituttets ophavsret betyder, at det ikke er tilladt for andre at publicere Marti-
nus’ forfatterskab. Ved at værket altid formidles det samme sted fra, sikres det, 
at indholdet bliver beskyttet bedst muligt. Det er heller ikke tilladt for andre at 
fremstille/kopiere uddrag af bøgerne, samlinger af symboler eller lignende, med 
mindre det alene sker til den enkeltes private brug. Men det er naturligvis tilladt 
og meget ønskeligt, at andre informerer om Det Tredje Testamente. I den for-

bindelse kan frit bringes citater, som inspirerer til videre læsning. Ønskes gengi-
vet større dele af værket, som går ud over de her nævnte rammer, kræver det 
en skriftlig aftale med Martinus Institut. De nærmere retningslinjer for ophavs-
retten er beskrevet i det følgende.  
 
4. Oplysning og undervisning – alle kan bidrage 

Ophavsretten rummer en stor frihed til, at alle kan oplyse om Det Tredje Testa-
mente. F.eks. kan frit anvendes citater fra Martinus´ tekster og foredrag i in-
formationsmateriale, artikler, afhandlinger, bøger og hjemmesider. I alle tilfælde 
– herunder også ved præsentationer i foredrag mv. - skal angives en tydelig kil-
dehenvisning. Ved symboler og længere citater skal tillige angives copyrighten: 
© Martinus Institut 1981.  

Hvis der informeres via en hjemmeside, er det muligt at linke til Martinus’ sym-
boler på Instituttets hjemmeside www.martinus.dk. Der kan tillige linkes til ind-
holdet af mange af Martinus' bøger, et stort antal artikler og nogle af hans fore-
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drag. Denne mulighed udbygges i takt med, at stadig større dele af litteraturen 
gøres tilgængelig på hjemmesiden.  
Husk blot at angive copyrighten (© Martinus Institut 1981), sådan at læserne 
og brugerne altid kan se, at der er tale om beskyttede tekster og symboler.  
 
5. Martinus’ bøger  
Det følger af ovenstående, at en hel eller delvis publicering eller gengivelse af 
Martinus’ bøger ikke på nogen måde er tilladt, hverken skriftligt eller digitalt, 
med mindre der indgås en udgivelsesaftale med Martinus Institut 
 

6. Artikler og foredrag - herunder lydoptagelser af foredrag 
Instituttet publicerer Martinus-artikler inkl. foredrag i artikelform i tidsskriftet 
Kosmos, i bogform og på Instituttets hjemmeside. Endvidere udgives lydopta-
gelser af udvalgte foredrag på hjemmesiden og på cd/dvd. Andre er velkomne til 
at linke til de gengivne artikler og foredrag på hjemmesiden.  
 
Foredrag i lydform er ligesom Martinus´ øvrige materiale omfattet af Instituttets 

ophavsret. Det gælder uanset i hvis besiddelse og på hvilket medie (bånd, cd, 
dvd, internet etc.) de befinder sig. Martinus gav i nogle tilfælde personer tilla-
delse til at optage hans foredrag, men dette var kun en tilladelse til privat brug. 
Det vil sige, at personerne kunne aflytte båndet og dermed genhøre foredraget 
privat hjemme hos sig selv. Han gav ikke samtykke til distribution eller videre-
givelse af de private optagelser af hans foredrag. I de sidste år, Martinus holdt 
foredrag, frabad han sig helt, at private optog hans foredrag på bånd. I stedet 
sørgede han for, at en person fra Instituttet optog hans foredrag eller spørge-
time på bånd. Han ønskede, at kun hans Institut skulle udgive hans værk, her-
under også disse udgivelser i lydform. 
 
Martinus har således ikke givet andre nogen tilladelse til at videregive eller gøre 
båndoptagne foredrag tilgængelige for offentligheden. Som følge af denne tilba-

geholdenhed fra hans side, giver Martinus Institut som hovedregel heller ikke 
tilladelse til, at man offentliggør private båndoptagelser af foredrag af Martinus, 
hverken på hjemmesider eller på andre måder. Men du er altid velkommen til at 
linke til de foredrag, der er gengivet på Instituttets hjemmeside. Ønsker du i 
særlige tilfælde selv at offentliggøre lydoptagelser af Martinus-foredrag, kræver 
det en skriftlig aftale med Martinus Institut.   

 
7. Martinus’ private breve  
Private breve fra Martinus er ligeledes omfattet af ophavsretten og må kun pub-
liceres efter aftale med Martinus Institut. Denne ordning skal bl.a. sikre fornø-
den anonymitet for brevenes modtagere. Disse modtagere og deres eventuelle 
pårørende skal ikke risikere, at spørgsmål og problemer, som er rejst i en per-
sonlig dialog med Martinus, bliver udstillet over for offentligheden på en måde, 

de kan opleve som krænkende for dem.  
 
8. Brug af citater  
Citater fra Martinus’ værker kan frit benyttes, når det sker på en måde, der op-
fylder de almindelige krav til god citatskik. Hertil hører, at citater skal være illu-
strerende for indholdet af den tekst eller de udtalelser, som citatet er taget fra, 

så det ikke giver anledning til misforståelser af analyserne. Citater må også ger-
ne bruges mundtligt f.eks. i forbindelse med foredrag og undervisning. Citater 
skal gengives med korrekt kildeangivelse, dvs. Martinus’ navn, værkets titel og 
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afsnit i værket. Hvis der ønskes publiceret en samling af citater eller en serie af 
tekststykker fra Martinus’ værker, kan det kun ske efter skriftlig aftale med Mar-
tinus Institut. Det samme gælder citater fra ikke-publicerede efterladte manu-
skripter. 
 
9. Martinus’ symboler  
Martinus' symboler er ikke billeder eller illustrationer i normal forstand. De er 
udtryk for den åndelige eller kosmiske verdens detaljer gjort fysisk tilgængelige. 
Desuden er symbolerne knyttet sammen med en symbolforklaring, og dermed 
danner symbol og symbolforklaring en ganske særlig sammenhæng. For at til-

godese disse særlige forhold har Martinus Institut udstukket nedenstående ret-
ningslinjer for anvendelse af symbolerne. 
 
Symbolerne skal beskyttes, sådan at de altid gengives med deres oprindelige 
udformning, indhold og farvesammensætning, uanset hvor de vises. Denne be-
skyttelse svarer til den respekt for billedkunstneres værker, som er fastslået i 
loven om ophavsret.  

 
Martinus Institut fremstiller trykte og digitale udgaver af symbolerne i en grafisk 
kvalitet, der opfylder de nævnte krav. Disse udgaver gengives i Det Evige Ver-
densbillede og andre af Martinus’ bøger, og de findes tillige på Instituttets 
hjemmeside www.martinus.dk. Ved at linke hertil opfyldes automatisk kravene 
til en korrekt gengivelse.  Særskilte eksemplarer af symbolerne kan erhverves 
på Instituttet og via Instituttets netboghandel shop.martinus.dk. 
 
Ønsker du selv at offentliggøre symboler i større udstrækning end det, ophavs-
retsloven giver ret til, kræver det en skriftlig tilladelse fra Martinus Institut. Som 
led heri skal følges disse generelle disse retningslinjer for offentliggørelse af 
symboler:   
 

1) Direkte under symbolet skal angives: 
- © Martinus Institut 1981,  
- Reg. XX 
- Der anbefales tillige en henvisning til hjemmesiden www.martinus.dk, 

hvor der findes mere information 
 

2) Derudover medtages i forbindelse med symbolet: 
- symbolets titel og nummer (ifølge Det Evige Verdensbillede) 
- en symbolforklaring. Martinus Institut har vist et kort resumé af alle 

symbolforklaringer på hjemmesiden, som man er velkommen til at be-
nytte. Angives anden symbolforklaring skal den tilsvarende være i over-
ensstemmelse med Martinus’ egen forklaring. 

- I alle tilfælde skal angives en direkte henvisning til det sted i Det Evige 

Verdensbillede, hvor symbolet forklares. 
 

3)  Symbolets størrelse skal være tilstrækkelig, så detaljerne kan ses og det 
kunstneriske udtryk ikke krænkes. Det indebærer at proportionerne i symbo-
let og det omgivende sorte felt skal bevares. Der må ikke gengives udsnit af 
et symbol, det skal altid vises i sin helhed, og der må ikke angives forklaren-

de tekster, henvisningstegn eller lignende på selve symbolbilledet. 
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4)  Symbolerne skal fremstå i en tekst- eller billedsammenhæng som yder sym-
bolerne respekt for det de er: "....identiske med kosmiske verdenslove, 
grundprincipper, ideer, årsager og sansemetoder." (Livets Bog, bind 1, stk. 
9). 

 
5)  Symbolerne må ikke benyttes som bomærke, logo, blikfang, staffage, deko-

ration eller udsmykning i det offentlige rum eller i publikationer af enhver 
art, herunder hjemmesider. 

- symbolerne må derfor ikke benyttes på visitkort, brevpapir, CD/DVD-
skiver (eller andre digitale præsentationsmedier), som logo på websider, 

artikler, bøger etc., som forside- og/eller bagsideillustration på bøger, 
CD/DVD covers, lydbøger, e-books, artikler etc.  

 
Er du i tvivl om symbolernes anvendelse, er du altid velkommen til at kontakte 
Martinus Institut. 
 
10. Samarbejde om beskyttelsen af værket 

Alle, der interesserer sig for Martinus’ værk, har en fælles interesse i at værne 
om indholdet. Derfor er det vigtigt, at vi har et godt samarbejde om at sikre den 
nødvendige beskyttelse. Fra Instituttet hjælper vi gerne med at afklare eventu-
elle tvivlsspørgsmål omkring  ophavsretten. Hvis du har ønsker om selv at publi-
cere større tekstafsnit, foredrag eller  symboler, kræver det som nævnt en 
skriftlig aftale med os. Tag derfor kontakt til Instituttet, hvis du planlægger nye 
større informationsaktiviteter f.eks. på en hjemmeside eller ønsker at bruge ma-
teriale til en afhandling, et tidsskrift eller til et andet formål. Vi kan også hjælpe 
med historiske informationer og billeder samt svare på spørgsmål om Det Tredje 
Testamente osv. 
 
11. Henvendelser om ophavsret til:  
Martinus Institut  

Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Frederiksberg  
Tlf. + 45 38 34 62 80,  Fax. +45 38 34 61 80  

info@martinus.dk  

www.martinus.dk 

shop.martinus.dk 

mailto:info@martinus.dk
http://www.martinus.dk/
http://shop.martinus.dk/



