
           Sammenligning af Martinus Instituts formålsparagraf 1982 og 2017 
 
Årsagen til at Civilstyrelsen kunne godkende fusionen er, at Finn Bentzen i 1995 fjernede ordet ”udelukkende” fra formålsparagraffen 
 
 
I venstre felt ses Martinus oprindelige formålsparagraf, § 3 i 1982-
lovene  
 
- formålet måtte ikke ændres ifølge §9 i 1982-lovene, men er ikke 
desto mindre blevet ændret gentagne gange uden begrundelse. 

I højre felt ses formålsparagraffen i Instituttets love fra 2017 efter 
at Civilstyrelsen forlangte, at Instituttet ændrede formålet, så Sam 
Zinglersens Fonds vedtægter kom ind under stk.1 og stk. 2, se fed, 
blå tekst.                                                                       
Al blå tekst er ændringer siden 1995 imod Martinus udtrykkelige 
bestemmelser. Fjernede ord i 1995 er tilføjet på engelsk med rødt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stk.1 
 
I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens 
rådighed, skal institutionen udelukkende tjene følgende 
almennyttige formål: - Bevare Martinus samlede værker uændret, 
som de foreligger fra hans side, - Oplyse om disse værker, og - 
Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved 
publicering, oversættelse og undervisning i betryggende form.  
 
 

Stk. 1 De erhvervsmæssige aktiviteter er alle nødvendige 
forlagsaktiviteter, dvs. at udgive tidsskriftet Kosmos og Martinus 
bøger på forskellige sprog, samt annoncering og oplysning. Andre 
hovedaktiviteter er udlejning af kursusfaciliteter og sommerboliger 
i Martinus Center i Klint, forlags-og kursusvirksomhed incl. drift 
af Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg, samt undervisning og 
de forskellige hertil knyttede serviceaktiviteter, som f.eks. drift af 
cafeteria m.m. Endvidere skal Fonden eje og bevare Martinus' 
barndomshjem "Moskildvad" i Sindal og sørge for 
vedligeholdelse og drift af barndomshjemmet.  

 
Stk. 2 Hovedformålet med Martinus værker er: "Udvikling af 
åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende 
væsener" (Livets Bog stk. 117). Formålet er således at fremme 
verdensfreden overalt på jorden. Fonden kan yde støtte til dels 
uddybning og udbredelse Martinus' verdensbillede, dels 
bevaring og udbredelse af kendskabet til Martinus' liv og 
gerning.  

 
Stk. 3 I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens 
rådighed, skal Fonden [exclusively] tjene det [nonprofit] formål at 
bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra 
hans side, oplyse om Martinus' værker, og gøre disse værker 
tilgængelige for interesserede, herunder ved publicering, salg, 
oversættelse og undervisning i betryggende form og ved uddelinger 
og tilskud til disse aktiviteter. Fonden kan til opnåelse af formålet 
erhverve fast ejendom og etablere datterselskaber 



 
 

  
 


