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1. Verket
Martinus (1890-1981) har skrivit ett stort antal böcker som han gav den
gemensamma överordnade titeln Tredje testamentet. Av dessa böcker utgör Livets
Bog i sju band huvudverket tillsammans med Den eviga världsbilden i fem band, i
vilka han med hjälp av färglagda symboler och förklarande texter förklarar
huvudprinciperna i sina kosmiska analyser. Utöver det har han skrivit böckerna
Logik, Bisättning, Den Intellektualiserede Kristendom och en rad mindre böcker
samt ett stort antal artiklar. Till författarskapet hör också efterlämnade manuskript
och symboler, ljudupptagningar av hans föredrag, brev till intresserade av hans
arbete samt privata brev med omnämnande av ämnen som kan ha intresse för
allmänheten.
2. Skyddet av kosmiskt vetande
Tredje testamentet är ett andligvetenskapligt verk som Martinus har skapat i kraft
av sitt kosmiska medvetande. Det var viktigt för honom att säkra att detta
kosmiska vetande skulle skyddas. Han lät hela författarskapet omfattas av
upphovsrätten och fastlagda riktlinjer, som ska säkra att innehållet i hans texter
och utformningen av hans symboler inte förändras eller förvanskas, när de
förmedlas till omvärlden. Före sin bortgång överlät han alla rättigheter till verket
till den av honom själv upprättade institutionen Martinus Institut.
3. Vad innebär upphovsrätten?
Upphovsrätten betyder att det bara är Martinus Institut som har rätten till och
ansvaret för Martinus verk, däribland utgivningen av verket, antingen det sker i
bokform, på internet, på cd/dvd eller på annat sätt. Institutet ger ut verken på eget
förlag och ingår avtal med andra förlag om utgivningar i flera länder. Vi arbetar
också med att göra innehållet av böckerna tillgängligt på webbplatsen
www.martinus.dk, så att det blir lättillgängligt för intresserade i in- och utlandet
att stifta bekantskap med Martinus kosmiska analyser.
Institutets upphovsrätt betyder att det inte är tillåtet för andra att publicera
Martinus författarskap. Genom att verken alltid förmedlas från samma ställe,
säkerställs att innehållet skyddas på bästa möjliga sätt. Det är heller inte tillåtet för
andra att framställa/kopiera utdrag ur böckerna, samlingar av symboler eller
liknande med mindre det endast sker för den enskildes privata bruk. Men det är
naturligtvis tillåtet och mycket önskvärt att andra informerar om Tredje
testamentet. I samband med detta kan man fritt införa citat som inspirerar till
fortsatt läsning. Om man vill återge större delar av verken som går utöver de här
nämnda ramarna, kräver det ett skriftligt avtal med Martinus Institut. Närmare
riktlinjer för upphovsrätten beskrivs i följande avsnitt.
4. Upplysning och undervisning – alla kan bidra
Upphovsrätten innebär stor frihet för alla att kunna upplysa om Tredje
testamentet. Till exempel kan man fritt använda citat från Martinus texter och
föredrag i informationsmaterial, artiklar, avhandlingar, böcker och hemsidor. I
samtliga fall – det gäller också vid presentationer i föredrag m.m. – skall en tydlig
källhänvisning anges. Vid symboler och längre citat skall dessutom anges
copyrighten: © Martinus Institut 1981.

3

Om man informerar via en webbplats är det möjligt att länka till Martinus
symboler på institutets webbplats www.martinus.dk. Man kan också länka till
innehållet i många av Martinus böcker, ett stort antal artiklar och några av hans
föredrag. Denna möjlighet byggs ut i takt med att en ständigt större del av
litteraturen görs tillgänglig på institutets webbplats. Kom bara ihåg att ange
copyrighten (© Martinus Institut 1981), så att läsarna och användarna alltid kan
se att det är fråga om skydd av texter och symboler.
5. Martinus böcker
Det följer av ovanstående att en hel eller delvis publicering eller återgivning av
Martinus böcker inte på något sätt är tillåtet vare sig skriftligt eller digitalt, om
man inte ingår ett utgivningsavtal med Martinus Institut.
6. Artiklar och föredrag - däribland ljudinspelningar av föredrag
Martinus Institut publicerar Martinusartiklar inklusive föredrag i artikelform i
tidskriften Kosmos, i bokform och på institutets webbplats. Vidare ges
ljudupptagningar ut av valda föredrag på webbplatsen och på cd/dvd. Andra är
välkomna att länka till de återgivna artiklarna och föredragen på institutets
webbplats.
Föredrag i ljudform omfattas liksom Martinus övriga material av Martinus
Instituts upphovsrätt. Det gäller oavsett i vems ägo eller på vilket medium (band,
cd, dvd, internet, etc.) de finns. Martinus gav vid några tillfällen tillåtelse till
personer att banda hans föredrag, men detta var enbart en tillåtelse till privat
användning. Det betyder att personerna kunde lyssna på bandet och därmed höra
föredraget privat hemma hos sig själva. Han gav inte samtycke till distribution
eller återgivning av de privata ljudupptagningarna av hans föredrag. Under de
sista åren som Martinus höll föredrag, undanbad han sig helt att privatpersoner
spelade in hans föredrag på band. I stället ombesörjde han att en person från
Martinus Institut spelade in hans föredrag eller frågestund på band. Han önskade
att enbart hans institut skulle ge ut hans verk, däribland även dessa
ljudinspelningar.
Martinus har således inte gett några andra tillåtelse att återge eller offentliggöra
föredrag som är inspelade på band. Som en följd av denna återhållsamhet från
hans sida, ger Martinus Institut som huvudregel inte heller tillåtelse till att man
offentliggör privata bandinspelningar av föredrag av Martinus, varken på
webbplatser eller på annat sätt. Men du är alltid välkommen att länka till de
föredrag som återfinns på institutets webbplats. Om du i särskilda fall själv önskar
offentliggöra ljudinspelningar av Martinusföredrag, krävs ett skriftligt avtal med
Martinus Institut.
7. Martinus privata brev
Privata brev från Martinus omfattas också av upphovsrätten och får endast
publiceras efter avtal med Martinus Institut. Denna ordning skall bland annat
säkra den nödvändiga anonymiteten för mottagarna av breven. Dessa mottagare
och de eventuellt berörda skall inte riskera att frågor och problem som har rests i
en personlig dialog med Martinus, ställs ut inför allmänheten på ett sätt som de
kan uppleva som kränkande för dem.
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8. Användande av citat
Citat från Martinus publicerade verk kan fritt användas, när det sker på ett sätt
som uppfyller de allmänna kraven på god sed. Det innebär att citaten skall vara
illustrerande för innehållet i den text eller de uttalanden, som citatet har tagits
ifrån, så att det inte ger upphov till missförstånd av analyserna. Citaten får också
gärna användas muntligt, t. ex. i samband med föredrag och undervisning. Citaten
skall återges med korrekt källhänvisning, dvs Martinus namn, verkets titel och
avsnittet i verket. Om man vill publicera en samling citat eller en serie textstycken
från Martinus verk, kan det endast ske efter ett skriftligt avtal med Martinus
Institut. Detsamma gäller citat från icke publicerade efterlämnade manuskript.
9. Martinus symboler
Martinus symboler är inte bilder eller illustrationer i vanlig mening. De är uttryck
för den andliga eller kosmiska världens detaljer som gjorts fysiskt tillgängliga.
Dessutom är symbolerna knutna till en symbolförklaring, och symbol och
symbolförklaring bildar därmed ett alldeles speciellt sammanhang. För att
tillgodose dessa särskilda förhållanden har Martinus Institut stakat ut
nedanstående riktlinjer för användande av symbolerna.
Symbolerna skall skyddas, så att de alltid återges med deras ursprungliga
utformning, innehåll och färgsammansättning, oavsett var de visas. Detta skydd
motsvarar den respekt för bildkonstnärers verk, som fastställts i lagen om
upphovsrätt.
Martinus Institut framställer tryckta och digitala utgåvor av symbolerna i en
grafisk kvalitet, som uppfyller nämnda krav. Dessa utgåvor återges i Den eviga
världsbilden och i andra böcker av Martinus, och de finns också på institutets
webbplats www.martinus.dk. Genom att länka till denna sida uppfylls automatiskt
kraven på en korrekt återgivning.
Särskilda exemplar av symbolerna kan förvärvas på institutet och institutets
nätbokhandel shop.martinus.dk.
Om du själv önskar offentliggöra symboler i större utsträckning än det som
upphovsrättslagen ger rätt till, krävs en skriftlig tillåtelse från Martinus Institut.
Som ett led i detta ska dessa generella riktlinjer för offentliggörande av symboler
följas:
1. Direkt under symbolen skall anges:
- © Martinus Institut 1981
- Reg. nr. (XX)
- Dessutom rekommenderas en hänvisning till webbplatsen www.martinus.dk,
där det finns mer information
2. Dessutom skall tillsammans med symbolen tas med:
- symbolens rubrik och nummer (enligt Den eviga världsbilden)
- en symbolförklaring. Martinus Institut visar en kort sammanfattning av alla
symbolförklaringarna på hemsidan, som man är fri att använda. Om en annan
motsvarande symbolförklaring anges skall den vara i överensstämmelse med
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Martinus egen förklaring.
- I samtliga fall skall anges en direkt hänvisning till det ställe i Den eviga
världsbilden, där symbolen förklaras.
3. Symbolen skall vara tillräckligt stor, så att detaljerna kan ses och det
konstnärliga uttrycket inte kränks. Det innebär att proportionerna i symbolen
och det omgivande svarta fältet skall bevaras. Man får inte återge utsnitt av en
symbol, den skall alltid visas i sin helhet, och man får inte ge förklarande
texter, hänvisningstecken eller liknande på själva symbolbilden.
4. Symbolerna skall framställas i ett text- eller bildsammanhang som visar
symbolerna respekt för vad de är: " … identiska med kosmiska världslagar,
grundprinciper, idéer, orsaker och förnimmelsemetoder." (Livets Bog, del 1, st.
9).
5. Symbolerna får inte användas som bokmärke, logotyp, blickfång, staffage,
dekoration eller utsmyckning i det offentliga rummet eller i publikationer av
skilda slag, inklusive webbplatser.
Symbolerna får därför inte användas på visitkort, brevpapper, cd/dvd-skivor
(eller andra digitala presentationsmedier), som logotyp på websidor, artiklar,
böcker etc, som framsides- och/eller baksidesillustration på böcker, cd/dvdomslag, ljudböcker, e-böcker, artiklar etc.
Är man osäker på hur symbolerna skall användas är man alltid välkommen att
kontakta Martinus Institut info@martinus.dk
10. Samarbete kring skyddet av verket
Alla som intresserar sig för Martinus verk har ett gemensamt intresse av att värna
innehållet. Därför är det viktigt att vi har ett bra samarbete kring detta att
säkerställa det nödvändiga skyddet. Från institutet hjälper vi gärna till med att
förklara eventuella tveksamheter kring upphovsrätten. Om du själv vill publicera
större textavsnitt, föredrag eller symboler krävs som sagt ett skriftligt avtal med
oss. Ta därför kontakt med institutet om du planerar nya större informationsaktiviteter till exempel på en webbplats eller vill använda material till en
avhandling, en tidskrift eller för ett annat ändamål. Vi kan också hjälpa till med
historisk information och bilder samt svara på frågor om Tredje testamentet osv.
11. Förfrågan om upphovsrätt till:
Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96,
DK-2000 Frederiksberg
Tel + 45 38 34 62 80, Fax + 45 38 34 61 80
info@martinus.dk
www.martinus.dk
shop.martinus.dk

