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Som det vil være jer bekendt, har det i mange år været Sams inderste ønske at kunne 
støtte Martinus-sagen så godt som overhovedet muligt i forbindelse med arven efter ham. 
Han er nu 92 år, - og har brug for at kunne føle sig tryg overfor sine løfter i sin tid 
til Martinus, og sine egne ønsker for fremtiden efter sin bortgang. 

I den senere tid er han imidlertid kommet i tvivl om, hvorvidt disse intentioner vil blive 
tilstrækkeligt tilgodeset. På det seneste er Finn Bentzen begyndt at fremture overfor ham, 
om at han ikke længere bestemmer i sit eget selskab - E. Zinglersens Forlag Aps -
og at Finn vil udskifte bestyrelsen, så han føler sig meget forvirret og utryg. Han er bange 
for at blive sat ud af sit hus, - eller at Finn vil sætte Inga ud af sin lejlighed på l. saL 
Som I ved hjælper Inga ham meget i det daglige: rengøring af ejendommen, køre ham på 
indkøb og i banken, havearbejde, vask, snefejning m. m. Så længe hun bor der, sørger 
hun også for mad til ham. Så hvis Finn begynder på den slags, vil Sams daglige liv blive 
præget af utryghed og forvirring,- og så ovenikøbet i hans sene alderdom. 

Sam er også meget bekymret for om huset - der i øvrigt er vurderet til4, 75 mi o kr. og 
kun belånt med knap l mio kr. - stadigvæk vil overgå som arv til Martinus Institut, 
eller Finn vil beholde det. 

På baggrund af hele denne sag anmoder vi hermed om jeres hjælp til at udrede trådene, -
og ønsker et møde med jer, hvor også Sams to nye revisorer - Maiken Bøg og 
Kurt Jacobsen - vil være til stede for yderligere at kunne belyse problemerne. 
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