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Forord

De allerfleste læsere af denne bog vil formodentlig være fuldt 
vidende om hvem Martinus (1890-1981) var. Det skal derfor kun 
ganske kort anføres at den danske forfatter og intuitionsbega-
velse i sit omfattende livsværk, “Det Tred je Testamente”, har 
givet et verdensbillede, en kosmologi, der er en logisk analyse af 
livets åndelige love og principper.

Når man fordyber sig i Martinus’ sags historie, møder man gang 
på gang navnene på “de tre store gamle”: Lars Nibelvang (1879-
1948), Erik Gerner Larsson (1907-1973) og Mogens Møller (1914-
1980). Nibelvang spillede en afgørende rolle i for bindelse med 
sagens fødsel (1921) og dens første, vanskelige år. Gerner Lars-
son blev i 1929 Martinus’ første sekretær, og han beklædte den-
ne stilling indtil sin død.

Mogens Møller stiftede bekendtskab med Martinus’ sag i 1942 og 
blev snart med arbejder med foredragsvirksomhed som hovedop-
gave. Det viste sig hurtigt at han desuden var en udmærket skri-
bent. Som foredragsholder var han så aktiv, ikke alene i Dan-
mark, men også i udlandet, at man godt kunne kalde ham en 
rejsende ambassadør for Martinus’ sag. I en række år præstere-
de Mogens Møller at holde op til 120-130 foredrag om året! Og at 
kvantiteten ikke gik ud over kvaliteten, kan jeg selv bevidne idet 
jeg fra ca. 1975 havde lejlighed til at høre hans foredrag.

Mogens Møllers sideløbende virke som artikelskribent kan føl-
ges i Martinus In stituts tidsskrift “Kosmos” samt i de “kontakt-
breve” som Gerner Larsson tog initiativ til i 1941 (udsendtes i 
perioderne 1941-46 og 1950-67). Men til for skel fra Nibelvang og 
Gerner Larsson – der begge har skrevet erindringsartikler om 
deres virke i Martinus’ sag (se “Baggrundslitteratur”) –  skrev 
Mogens Møller aldrig noget tilsvarende. Han var dog opmærk-
som på dette aspekt: I Kosmos 1975/11 nævner han at han har 
mange dejlige og morsomme minder fra foredragsrejserne, “og 
engang kunne det være morsomt at forsøge at skrive en bog om, 
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hvordan det har været at være “rejsende i kosmologi””. (Min frem-
hævelse). En sådan bog nåede Mogens Møller desværre ikke at 
skrive. Nærværende skrift kan selvfølgelig ikke erstatte den på-
tænkte bog, men kan forhåbentlig give et godt billede af Mogens 
Møllers virke som “rejsende i kosmologi”. Det er under alle om-
stændigheder en stor glæde for forfatteren af nærværende bog at 
kunne udsende denne – på 100-års dagen for Mogens Møllers 
fødsel, den 12. marts 1914 – i godt samarbejde med forlaget 
Scientia Intuitiva.

Sigtet med dette skrift er altså at give et billede af Mogens Møl-
lers foredrags virksomhed, især i udlandet. Det er således ikke 
hensigten at skrive en biografi om mennesket Mogens Møller; 
men det kan dog ikke forbigås at han, ud over at væ re en emi-
nent foredragsholder og en fremragende skribent, også var en 
habil kunstmaler og en glimrende illustrator. I appendiks A gi-
ves et indblik i Mogens Møllers kunstneriske virke, og i appen-
diks B belyses hans indsats som illustra tor – idet især det omfat-
tende emnekompleks “kosmisk kemi” (jf. Martinus’ hoved værk, 
“Livets Bog”, bd. 2 og 3) på bedste vis blev anskueliggjort via 
Mogens Møllers humoristiske tegnekunst. Endvidere bringes et 
appendiks C bestående af et “kosmologisk eventyr” af Mogens 
Møller.

Sluttelig en tak til Mogens Møllers døtre, Bodil og Birgit, for til-
ladelse til at anvende Mogens’ tekster, billeder, illu strationer 
o.a. Også tak til Martinus Institut for tilladelse til at anvende 
fo tos m.m. fra Kosmos.

Til allersidst en bemærkning om at den nye kommatering (anbe-
falet af Dansk Sprognævn) anvendes. Det gælder dog ikke for 
citater fra skriftlige kilder.

Frederiksberg, december 2013

Knud Højgaard
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Indledning

Torsdag den 12. marts 1964

Frem mod d. 12. marts 1964 er der travlhed i forlaget Kosmos, 
med adresse: Mariendalsvej 94-96. Hvad er der på færde? En 
nært forestående bogudgivelse, naturligvis. En ny bog af Marti-
nus? Eller af Gerner Larsson? Nej, ikke denne gang. Læserne af 
kontaktbrevene (1) fik forklaringen i Gerner Larssons sepa-
ratudsendte brev af 27. februar. Han oplyser her at Mogens Møl-
ler fylder 50 år den 12. marts, og “naturligvis vil vi alle benytte 
lejligheden til på den ne dag at sige ham tak for en strålende 
indsats i sagens tjeneste!” Takken kommer i fysisk form til ud-
tryk deri at forlaget på Mogens Møllers fødsels dag udgiver en 
smukt udført bog med en række af hans artikler, udvalgt af ham 
selv.

Mogens Møllers bog

Mogens Møller gav selv bogen (2) titlen “Kosmiske rejsende” – og 
i nærværende skrifts forord er det nævnt at han betegnede sig 
selv som en “rejsende i kos mologi”. Lad os til en begyndelse se 
kort på begrebet

Kosmiske rejsende 

“Denne titel rammer lige i plet på en bog underskrevet Mogens 
Møller” skriver Rolf Elving i sin artikel med samme titel i Kos-
mos 1982/7. Han forklarer vide re at vi, som Martinus beskriver 
det i sidste stykke i Livets Bog 1 (LB1/288), alle er kosmiske 
rejsende, ja, at begrebet dybest set passer på alle levende væse-
ner.

Bogen generelt

Forordet er skrevet af Martinus. Han beskriver hvordan Mogens 
Møller kom ind i sagen og nævner dernæst at MM, nu hvor han 



10

runder de 50 år, allerede i man ge år har været en kendt og elsket 
lærer i kosmologi. Martinus fortsætter: “Sammen med Gerner 
Larsson faldt det i Mogens Møllers lod at udføre pionerens ger-
ning (...) Et uendeligt antal ofte meget trættende rejser ligger 
allerede bag Mogens Møller, men intet besvær, af hvad art næv-
nes kan, har nogen sinde kunnet ændre den indre sjælelige har-
moni, som er et så udpræget træk i hans karakter”. Martinus 
giver også sin cadeau til MM’s hustru “der i alle livets forhold 
har stået ved hans side” – og slutter med at udtrykke ønsket om 
at Gud også i fremtiden vil velsigne Mogens Møllers rige ger-
ning.

I bogens indledning nævner Mog ens Møller at han har udvalgt 
artiklerne blandt de artikler han i de sidste tyve år har skrevet 

Bogens side 4 
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til Kosmos og til kon taktbrevene. MM søger derigen nem at give 
et alsidigt billede af hvad han i disse år har be skæftiget sig med, 
med hovedvæg ten lagt på den “kosmiske kemi” (jf. appendiks B). 
Han nævner videre at udvalgets titel skal udtrykke “at vi alle er 
på vej mod en rejses mål: “Det rigtige menneskerige” og “kos-
misk bevidsthed””. Videre forklarer Mog ens Møller at Martinus’ 
kosmologi blev “det lys, hvori jeg lidt ef ter lidt kom til at se alle 
ting”, og han retter en hjertelig tak til Martinus “for den inspira-
tion og det eksempel, hans arbejde, hans skrifter og foredrag og 
ikke mindst hans væremåde har været og stadig er for mig”.

Bogens titelartikel

Det falder uden for sigtet med nærværende bog at omtale de en-
kelte artikler. Mogens Møllers bogs første artikel, “Kosmiske rej-
sende”, er dog på sin vis så central for nærværende skrifts hoved-
tema (at give et billede af Mogens Møllers fore dragsvirksomhed; 
jf. forordet) at den skal gennemgås i det følgende.

Artiklen (fra kontaktbrev 1963/12) tager udgangspunkt i en si-
tuation, i et “foreløbighedens rum”, som den flittige foredragsrej-
sende kendte bedre end de fleste: ventesalen. Og mon ikke vi alle 
erindrer os ørkesløse stunder tilbragt i en ventesal. Disse situa-
tioner må vi nok se som skjulte lektioner i kosmisk kemi – det 
gjorde Mogens Møller i hvert fald i sin (meget morsomme) 
beskrivel se i en anden artikel: “Lidt om temperament og kos-
misk kemi” (se appendiks B). 

Mogens Møller beretter nu om iagttagerens studiemuligheder i 
ventesalen, om muligheden for at betragte de mennesker der 
nødtvunget opholder sig der. Han understreger at “kun den, der 
virkelig holder af mennesker, får noget positivt ud af sine iagt-
tagelser”. – Stof til eftertanke! 

Videre almindeliggør MM nu ventesalens problematik ved at 
pege på at Jorden på en måde er en stor ventesal for os alle, for 
hele menneskeheden. Således forstået at vi alle “er kosmiske rej-
sende, som er mærkelige rejsende i den for stand, at vi ikke ved, 
hvor vi kommer fra, og ej heller hvor vi skal hen”. Og ofte venter 
vi blot på det der skal ske i fremtiden – netop som i en ventesal. 
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Men for mange af “passagererne” kan Martinus’ kosmologi “blive 
en værdifuld “rejseplan” og “brochure”, der hjælper dem til at 
forstå rejsens betydning i forhold til, hvor de kommer fra, og 
hvor de skal hen”. 

Dernæst understreger Mogens Møller at nuet er vigtigt, nuet 
med dets møde med medpassagererne. De kan være irriterende 
indimellem, javel, men kravet er som bekendt at man skal elske 
Gud over alle ting og sin næste som sig selv –  “sagde et menne-
ske, der vidste, at han var en rejsende på denne jord (mit ri ge er 
ikke af denne verden)”. Det må vi tilstræbe at lære, konkluderer 
MM, selv om vi netop er lærlinge der endnu ikke kan lave sven-
destykket. “Vi skal blive den, der med kærlighed studerer de an-
dre i livets ventesal for at få livskunst som resultat”, skriver Mo-
gens Møller i artiklens slutning.

– – –

Det skulle nu være fremgået hvor erfaren og velreflekteret en 
rejsende Mogens Møller var – ved den store mærkedag for det 
midaldrende menneske en 50-års  fødselsdag er. I nærværende 
skrifts fortsættelse vil vi nu, i kronologisk or den, følge Mogens 
Møllers virke som foredragsrejsende i Martinus’ sags tjen este. 
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Kapitel 1

Begyndelsen

Vi er i Slagelse i foråret 1942, midt under den tyske besættelse. 
En ung fa miliefar fra København er på besøg i byen, og da han er 
“en søgende sjæl”, benytter han lejligheden til at kigge lidt i an-
tikvarboghandlernes kasser. 

En lille bog med titlen “Martinus” fanger øjet, og den unge mand 
bladrer lidt i den. Bogen (3), der er skrevet af en forfatter ved 
navn Erik Gerner Larsson, vækker den unge mands interes se, 
og han køber den. Både Mogens Møller (for ham var det jo) og 
hans hustru, Vi beke, bliver meget optagede af bogen og derfor 
meget in teresserede i at vi de mere om denne Martinus og hans 
lære. 

Mogens Møller, Bodil og Vibeke 
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Kontakt til Martinus’ sag 

Mogens Møller kontakter straks “Livets Bogs Bureau”, køber 
flere bøger og går til foredrag. Interessen bliver større og større 
– søgeren har fundet det han søgte. 

Studier

Snart står det klart for Mogens Møller at han vil lægge sin livs-
gerning inden for Martinus’ sag; og Vibeke støtter ham deri. Han 
bliver deltager i en særlig studiekreds, “medarbejderholdet” (4), 
og hurtigt viser det sig at han har ud mærkede anlæg for fore-
dragsvirksomhed. MM føler dog at han uddannelsesmæssigt bør 
stå stærkere, så han melder sig til et studenterkursus for at er-
hverve den sproglige studentereksamen. 

Økonomien!?

Hvordan kunne dette liv, med kone og barn, med studiekreds og 
studenterkursus (og der skulle jo helst også være tid til at tegne 
og male, jf. forordet og appendikserne), klares økonomisk? Jo, 
Mogens Møller tjener (primært) til livets ophold som CB-betjent. 
(Civilbeskyttelsesbetjentene arbejdede i Statens Civile Luft-
værn). Et sådant job blev man ikke rig af; og man kan i dag un-
dre sig over at det kunne løbe rundt. Forklaringen er nok at le-
vestandarden den gang var langt lavere end nu – så at man, med 
en nøjsom indstilling, kunne klare sig med en ganske lav ind-
tægt. 

Kosmos Feriekoloni 

Hurtigt stifter Mogens og Vibeke også bekendtskab med Kosmos 
Feriekoloni i Klint (5). Allerede i sommeren 1943 er de i fuldt 
sving der. Vibeke passer bl.a. købmandsboden, og Mogens hjæl-
per til i gartneriet; desuden viser han nyankomne feriegæster til 
rette. 

Den nye medarbejder 

Allerede ved årsskiftet 1943/44 stod det klart for Gerner Larsson 
at Mogens Møller lige er den mand Martinus’ sag har brug for. 
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Interessen for sagen var stærkt stigende, så der var brug for nye 
medarbejdere. Og dem fik man. I Kos mos 1944/3 (K1944/3) kun-
ne GL præsentere fire nye medarbejdere, deriblandt “tegneren 
Mogens Møller” (jf. appendiks A). GL skrev bl.a. (apropos det 
omtal te studenterkursus): “Takket være sin nøjsomme indstil-
ling og sin prægtige ko nes hjælp, ser det ud til, at hans studium 
krones med held, og vi glæder os til at se ham fortsætte sit stu-
dium af Martinus analyser for til sin tid at nyttiggøre hele sin 
viden i sagens direkte tjeneste”. 

Hurtigt viser Mogens Møller sig at være en meget alsidig medar-
bejder. Året 1944 indleder han med at begynde at tegne til kon-
taktbrevene (som beskrevet i appendiks B), og senere på året 
kan Kosmos bringe MM’s første artikel: “Om livsoplevelse” 
(K1944/9). Kosmos’ læsere skulle i årenes løb få lejlighed til at 
glæde sig over mere end et hundrede artikler af denne fremra-
gende skribent; desuden skrev han mange artikler til kontakt-
brevene. 

Klar til foredragsvirksomhed 

Sommeren 1944 tager Mogens Møller sin studentereksamen – og 
stiller sig nu helt til rådighed for undervisningsarbejdet over Li-
vets Bog. Men hvor skal foredragene finde sted og studiekredse-

ne etableres? Den tyske 
besættelse mørk lægger 
landet, både direkte og i 
billed lig forstand; og ef-
ter samarbejdspolitik-
kens fald i august 1943 
blev forholdene forvær-
rede idet besættelses-
magten prokla merede 
und tagelsestilstand – 
med bl.a. spærretid til 
følge (dvs. udgangsfor-
bud fra mørkets frem-
brud). Det synes dog (i 
efteråret 1944) klart at Hr. Mogens Møller
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verdenskrigen nu ikke kan vare ret meget længere, så besættel-
sen må vel snart ophøre? I hvert fald planlægger Martinus og 
Gerner Lars son nu at rekonstruere arbejdet i Jylland så hurtigt 
som muligt. Og der kommer Mog ens Møller ind i billedet. 
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Kapitel 2

Mogens Møller bliver sagens 
Jyllands-medarbejder 

Som nævnt i foregående kapitel mente Martinus og Gerner Lars-
son i efteråret 1944 at verdenskrigen, og dermed den tyske be-
sættelse af Danmark, nu måtte være så nær på at slutte at arbej-
det i Jylland kunne begynde igen – eller i det mindste kunne 
forberedes derved at familien Møller flyttede til Århus så at Mo-
gens Møller kunne samle trådene. Men lad os først kort se på 
situationen for Martinus-arbejdet i Jylland. 

Arbejdet i Jylland under besættelsen

Arbejdet med foredrag og studiekredse i provinsen havde hidtil 
først og fremmest påhvilet Mogens Munch og Erik Gerner Lars-
son. Mogens Munch (1913-2010) blev fast medarbejder i Marti-
nus’ sag i 1936, med studiekredsarbejde i provinsen som hov ed-
opgave (6). 

Imidlertid måtte studiekredsarbejdet i de store byer i provinsen 
ophøre (efter indtrængende henstilling derom fra Martinus) ef-
ter bruddet med tyskerne i august 1943 (jf. sidste afsnit i kapitel 
1). Dertil kom at opgaverne på det nye Martinus Institut på Ma-
riendalsvej ((7) s. 119) voksede og krævede mere og mere af Mo-
gens Munchs tid – hvorfor det således alt i alt var oplagt at 
genop tagelsen af arbejdet i Jylland nu måtte være den rette op-
gave for Mogens Møller. 

Ankomsten til Århus 

Erik Gerner Larsson skriver, i artiklen “Studiekredsarbejdet 
over Livets Bog i Jylland får nu egen leder” (K1945/1), at Mogens 
Møller – som medarbejderhold et (4) har lært at kende “som en 
både indsigtsfuld, fornøjelig og personligt præget taler” – nu, 




