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Kære Søren og andre interesserede 
 
Jeg blev gjort opmærksom på din kommentar til rådets redegørelse fra august 2016, nærmere bestemt 
vedr din udlevering af Martinus' originalmanuskript til hele Livets Bog i elektronisk form til Jan Lan-
gekær, som du selv havde indscannet.  At du havde givet ham kopi af dette, skrev du ganske rigtigt til 
mig (og dermed Martinus Institut) i juli 2005, så når rådet i en fodnote i redegørelsen skriver, at "SI 
har aldrig fortalt dette til MI", er det forkert.  Rådet spurgte mig ovenikøbet i forvejen om dette for-
hold, men jeg havde simpelthen glemt vores gamle korrespondance og sagde god for formuleringen – 
hvilket jeg beklager meget. 
 
Så tak for din undren her – ingen kan være tjent med at omgå sandheden lemfældigt. 
 
Du skriver videre i ovennævnte kommentar: 
 
>> 
Er det måske ikke godt, at jeg fik taget initiativ til at få indskannet det uvurderlige manuskript, så det 
også elektronisk blev bevaret for eftertiden og nu er tilgængeligt for enhver interesseret? - Skulle rådet 
ikke i stedet takke mig for i min fritid at have stået i timevis og skannet alle disse dokumenter? 
<< 
 
Absolut jo, dit arbejde dengang som frivillig på MI har vi bestemt kun grund til at være taknemlig for.  
Det udtrykte vi også i et svarbrev dengang, men det er da muligt at vores taknemlighed druknede lidt i 
overraskelsen over, at du uden vores vidende havde udleveret dette kildemateriale til tredjepart.  Alle-
rede på det tidspunkt gav rådet iøvrigt udtryk for sin bekymring over, hvad manuskriptet ville kunne 
bruges til og i hvilken sammenhæng. 
 
Du skrev efterfølgende, at du beklagede udleveringen men forsvarede den samtidig med henvisning til, 
at alle "har et legitimt krav om adgang til Martinus' originalmanuskript". 
 
Det er nu længe siden, detaljerne i denne gamle sag er forlængst overhalet af andre begivenheder, og 
jeg skal ikke yderligere rippe op i den her. 
 
Kærlig hilsen 
Henrik 
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