
Frederiksberg den 27. maj  2007 

Ved m ~ d e  den 26. ma j  2007 med revisor Majken Bag har Ejlif Sam Zinklar Zinglersen 
udtrykt f ~ l g e n d e  ~ n s k e r  med hensyn til arven efter ham: 

Finn Bentzen skal ud af bestyrelsen i Sam Zinglersens Fond. Jeg er indstillet på 
a t  betale de sagsomkostninger som er forbundet med at få ham ud af 
bestyrelsen. I de seneste dage er jeg tillige blevet i tvivl  om Willy Kuijpers 
loyalitet overfor Sam Zinglersens Fond, idet han og rådsmedlem W E r i k  sv~d. 
Rævdal har fremsat forslag om o p l ~ s n i n g  af Sam Zinglersens Fond og J 

overdrzgelse af fondens midler og ejendom t i l  Martinus' Idealfond i stedet for 
som ti lbudt på mode den 20. april 2007 i mindelighed at  formå Finn Bentzen ti l  
at trække sig ud af bestyrelsen inden den 1.6.2007; derfor ansker jeg hans 
habilitet og hæderlighed overfor Sam Zinglersens Fond efterpravet, uanset om 
det forer t i l  en eksklusion fra bestyrelsen af Willy Kuijper. 

2. Finn Bentzen skal på intet t idspunkt forvalte eller have indflydelselse på 
hvordan mine pengemidler eller andre aktiver forvaltes, hverken nu eller efter 
min.dadl idet jeg efter opgaret med Finn Bentzen omkring anparterne i E. 
Zinglersens Forlag ApS ikke Iængere anser ham for troværdig, loyal og hæderlig 
i sin forvaltning af betroede midler. 

3. Alt hvad jeg efterlader mig ved min d0d skal tilgodese Martinus-sagen. 

Derfor bestemmes det: 

Der udfærdi es ny t  testamente for mig, som giver udtryk for a t  Finn Bentzen på intet ? 
tidspunkt ma være indblandet i forvaltningen af mine midler, uanset af hvilken art  de 
måtte være. Dette testamente skal bestemme, at mine midler skal tilfalde en ny fond 
kaldet: "Martinus' dialogfond" (hvis dette navn ikke må bruges, findes et andet egnet 
navn). 

- Fonden skal have som primært formål a t  tilgodese sand åndelig erkendelse i Martinus' 
ånd gennem stotte t i l  Martinus' barndomshjem som sted for besag, oplysning og 
eftertanke. Udbetaling af statte t i l  Sam Zinglersens Fond kan farst ske, når Finn 
Bentzen ikke Iængere er bestyrelsesmedlem eller på anden måde er involveret i Sam 
Zinglersens Fond. Dette skal dokumenteres overfor den nye fonds bestyrelse ved 
bevidnet fratrædelseserklæring med Finn Bentzens underskift og ti l  stadighed kunne 
verificeres af bestyreren af Martinus' barndomshjem "Moskildvad". 

Kapitalen båndlægges i en periode af 40 år hvor afkast af kapitalen kun kan udbetales 
til Sam Zinglersens Fond så længe denne ejer, vedligeholder og fremviser Martinus' 
barndomshjem i Sindal for besagende og sælger bgger o m  Martinus, hans filosofi og 
hans åbenbaringer. Kapitalen anbringes i værdipapirer som kan være obligationer 
eller aktier i sunde miljgforbedrende batsnoterede selskaber. 

Afkastet af den nye fonds formue anvendes ti l  statte og udvikling af Sam Zinglersens 
Fond og Martinus barndomshjem "Moskildvad" i Sindal incl. bestyrerbolig og 
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til l iggende arealer i .h . t .  t inglyst nuværende skode. Bestyrelsen i "IYartinus' dialogfond" 
skal bestå af mindst 4 Martinus-interesserede medlemmer og et  medlem t i l  
varetagelse af  pengesager. Fonden revideres af en registreret eller statsautoriseret 
revisor. Vagn Noach og Henry Hedegaard varetager forste valg af  
bestyrelsesmedlemmer, som sidder indti l  de fylder 76 år eller efter eget onske 
fratræder. Bestyrelsen vælger i fællesskab ny t  medlem med en stemmeflerhed på 4 
medlemmer inden fratrædelse af e t  bestyrelsesmedlem, dog i t i l fælde af et  
bestyrelsesmedlems d0d en stemmeflerhed på 3 medlemmer.  så f remt  Sam 
Zinglersens Fond sælger e jendommen eller nogen del heraf i Sindal, f r i g ~ r e s  kapital i 
fonden ti l  eventuelt kob af  Martinus barndomshjem. Det påhviler bestyrelsen at  holde 
sig underrettet herom, samtidig med a t  der af  hensyn t i l  prisdannelsen iagttages 
tavshed o m  muligheden for k0b af ejendommen, så længe e t  salg ikke er  på tale. I 
ovrigt kan afkastet af kapitalen gå t i l  st@tte for udgivelse af  b ~ g e r n e :  "Martinus 
erindringer" og "Martinus - som vi husker ham" og dernæst t i l  st@tte af  nye 
forfatteres b0ger o m  Martinus eller foredrag, udstill inger eller andet, som udbreder 
kendskabet til Martinus-sagen. Fonden kan efter 50 år ved bestyrelsens belutning 
vælges overdraget t i l  Matinus Ideal Fond. 

ovenstående bekræftes hermed ved min  underskri f t :  

Frederiksberg, den 27.  m a j  2007 

Sam Zinglersen 

Hermed bevidnes ovenstående onskers og aftalers rigtighed, som jeg ved min 
tilstedeværelse ved mgdet kan bekræfte: 

og till ige bekræfter Sam Zinglersens underskrifts ægthed:  
ste da : 
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