
Til Civilstyrelsen 

"Martinus' Dialogfond" · 

Martinus Institut er blevet opmærksom på, at der er ansøgt om oprettelse af en fond med næsten 
samme formål som Sam Zinglersen Fond. 

Det fremgår af "Afsluttende cirkulæreskrivelser nr. 15'·, som vi har vedlagt, at man har indsendt 
ansøgning til Civilstyrelsen om godkendelse af "Martinus' Dialogfond". 

Fondens formål skal være at støtte opretholdelsen af Martinus' barndomshjem og udbredelsen af 
kendskabet til Martinus m.v. 

Der findes allerede en meget lignende fond, der hedder Sam Zinglersens Fond, som har eksisteret 
siden 1988. Denne fonds formål er blandt andet at yde støtte til dels uddybning og udbredelse af 
Martinus' verdensbillede, dels bevaring og udbredelse af kendskabet til Martinus' liv og gerning, 
herunder bevaring og drift af hans barndomshjem i Moskildvad, Sindal. 

Det er Sam Zinglersens Fond, der ejer Martinus' barndomshjem, ligesom det er Sam Zinglersens 
Fond, der opretholder barndomshjemmet. "Martinus' Dialogfond" vil således være en 
konkurrerende fond , idet dens formål allerede varetages af Sam Zinglersens Fond. 

Det fremgår af Cirkulæreskrivelse nr. 15, at bestyrelsesmedlemmerne i Martinus' Dialogfond vil 
være Jan Langekær, Torben Olsen, Peter Duetoft og Majken Bøg. 

Majken Bøg sidder også i b~styrelsen i Sam Zinglersens Fond og er også bobestyrer i Sam 
Zinglersens bo, som efter mere end 5Y:z år endnu ikke er afviklet. 

Vi har noteret, at Jan Langekær skal sidde i bestyrelsen af den nye fond, der blandt andet har til 
formål at udbrede kendskabet til Martinus. Da Jan Langekær blandt andet overtræder Instituttets 
ophavsret ved at sælge piratkopierede bøger af Martinus, er vi bekymrede over denne situation. 

Vi kan oplyse, at Sam Zinglersen i sin tid var ophavsmanden til Sam Zinglersens Fond. Han havde 
endvidere skrevet testamente til fordel for Martinus Institut. Kort tid før sin død i 2007 i en alder af 
95 år blev hans testamente ændret, således at bobstyrere kunne vælge, at enten Sam Zinglersens 
Fond eller en alternativ fond ved navn Martinus' Dialogfond skulle arve. Ønsket om at ændre 
testamentet udspringer angiveligt af en uoverensstemmelse mellem Sam Zinglersen og en person, 
der dengang var medlem af bestyrelsen i Sam Zinglersens Fond. Der var flere personer involveret i 
ændringen af Sam Zinglersens testamente, men vi er ikke klar over forløbet og i hvilken grad Sam 
Zinglersen bevidst medvirkede, idet ingen fra Martinus Institut deltog i processen. 

Bestyrelsen (rådet) på Martinus Institut er blevet spurgt, om de vil stille med et medlem til 
Martinus ' Dialogfond. Rådet har afslået, dels fordi medlemmer med interesse for Martinus' sag vil 
være i mindretal i Dialogfonden, dels fordi vi ikke ser noget formål med, at der skal være to fonde, 
der "konkurrerer om" at bevare Martinus ' barndomshjem. 

Hvis Civilstyrelsen har behov for yderligere oplysninger, vil vi gøre hvad vi kan for at hjælpe. 
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Jeg tillader mig at rette henvendelse til Civilstyrelsen på baggrund af min klient, der 

repræsenterer Martinus Idealfond også kendt under navnet Martinus Åndsvidenskabelige 

Institut. 

Min klient er kommet i besiddelse af oplysninger, der vedrører en tilsyneladende oprettelse af 

en ny fond eller en fusion/ændring af vedtægt for en allerede eksisterende fond. Jeg 

vedlægger til orientering og uddybning af sagens omstændigheder mine klienters brev. 

Det drejer sig kort fortalt om oprettelse af en fond ved navn Martinus Dialogfond . Fonden skal 

oprettes på baggrund af en testamentarisk disposition fra Sam Zinglersen. Sam Zinglersen har 

allerede i levende live oprettet en fond, der ejer Martinus barndomshjem. Som det fremgår af 

min klients uddybning af sagen er det tilsyneladende på baggrund af en uoverensstemmelse 

mellem Sam Zinglersen og et tidligere medlem af Sam Zinglersens fond, at ønsket om 

oprettelse af en ny fond er opstået. 

Min klient er også repræsenteret i den eksisterende fond, der ejer Martinus barndomshjem. 

Min kl ient er af den opfattelse, at såfremt der stiftes endnu en fond med samme formål vil 
? , ... ~ 

disse 2 fonde. " -. 
Der ud over pågår der pt. en konflikt mellem Martinus Åndsvidenskabelige Institut og en af de 

personer som potentielt skal være medlem af den nye fond, der skal tage sig af Martinus 

barndomshjem. Uenigheden drejer sig om kopiering af bøger forfattet af Martinus. 
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Martinus Åndsvidenskabelige Institut er blevet spurgt om en plads i bestyrelsen og har afslået 

med henvisning til den konkurrence der vil opstå mellem de 2 fonde, der fremadrettet skal 

sikre bevarelse af Martinus barndomshjem. 

Bestyrelsen for Martinus Åndsvidenskabelige Institut har ingen interesse i at der opstår 

konflikter om det overordnede formål, der drejer sig om at bevare barndomshjemmet, men 

pet forekommer besynderligt at oprette en ny fond med samme formål - hvem gør så hvad, 

hvordan er den nuværende bestyrelse stillet og kan det overhovedet lade sig gøre at oprette 

en fond med stort set samme formål? Det er disse spørgsmål som b_estyrelsen for Martinus 

Åndsvidenskabelige Institut gerne vil have belyst, så den beslutning Civilstyrelsen træffer om 

evt. oprettelse af ny fond eller fusion af den nye og den eksisterende fond kan foregå på et 

oplyst grundlag. 

Jeg vedlægger til orientering vedtægterne for instituttet og henviser i øvrigt til Civilstyrelsens 

j .nr. 03-410-12214 som er en afsluttet sag vedr. Martinus Idealfond/ Martinus 

Åndsvidenskabelige Institut. 

Jeg står naturligvis til disposition og vil i øvrigt gerne orienteres om sagens udfald, idet min 

klient har en egen interesse i at få en afklaring af de fondsretlige forhold omkring Martinus 

barndomshjem. 
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