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Forord 

"Uden Sam havde vi aldrig klaret det!" udtalte Martinus.-

Sam Zinglersens navn er da også kendt af alle i Martinus-kredse. 
I en meget lang årrække arbejdede han nært sammen med Marti
nus og Martinus Institut. Sam Zinglersen støttede, så længe han 
levede, utrætteligt op om Sagen, både økonomisk, praktisk og 
moralsk. - 2007 blev året, hvor hans fysik ikke kunne mere. 

Herudover er Sam kendt som krydsogtværsens grand old man, 
der med sin ord-genialitet og kreativitet har udfordret, oplyst og 
underholdt flere generationer. Han konstruerede i tusindvis af 
krydsordsopgaver og andre hjernebrud og udgav i 62 år Kryds og 
Tværs Bladet; hvilket bl.a. kan ses i Guinness Rekordbog. 

Hvad Sam gennem sin store arbejdsmæssige indsats har indtjent, 
har han videregivet til andre. Først og fremmest til Martinus og 
dennes Sag, men også til mange andre, fx gennem en helt enestå
ende gæstfrihed og generøsitet over for den store bekendtskabs
kreds, familien og og alle kosmologiinteresserede. 

Gennem sit liv som den største mæcen for Sagen, med genskab
elsen af Martinus' barndomshjem som museum - samt med sine 
bogudgivelser om Martinus, vil Sam i fremtiden fortsat gavne og 
glæde mange mennesker og være med til at åbne verden for Mar
tinus' åndsvidenskab. 

Sam var et beskedent og uegennyttigt menneske, der med ildhu, 
fast viljestyrke og selvdisciplin var dybt dediceret til Martinus og 
Sagen og aldrig lod dette mål af syne. Et menneske der med hjer
te og med hjerne og med den højeste moral tog vare på sin livs-
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opgave at støtte Martinus på enhver måde og forblive en værdig 
og loyal repræsentant for Sagen. 

Sam holdt sig gerne i baggrunden. Derfor er det fortjent, at han 
post mortern bliver hyldet for den store indsats, han har gjort. 
Med dette skrift håber jeg, at der bliver kastet mere lys over et 
bemærkelsesværdigt menneske, som fik den største betydning for 
Sagens udvikling og fremtid. 

Mindeskriftet er kommet til veje ved gode venners hjælp og er 
udgivet af en kreds, der fik lyst til at hædre dette usædvanlige 
menneske. En lang række venner har nedskrevet nogle af deres 
erindringer og står bag dette skrift. 

Den biografiske del af mindeskriftet har Sam berettet gennem år
ne, mens familie og venner har suppleret med oplysninger hertil. 
Selv har jeg bidraget med egne iagtagelser og oplevelser fra de 
mange år, jeg har været tæt på Sam som medhjælpende og meget 
nær ven af Sam. 

Til alle bidragydere rettes fra redaktionen en stor tak for deres 
indsats ved udgivelsen af dette skrift. 

Tak til alle der på forskellig måde har bidraget til at muliggøre 
arbejdet og udgivelsen af dette mindeskrift: Tak for al praktisk 
hjælp, for computerhjælp, for layout hjælp, for økonomisk hjælp 
samt for alle mindeordene! 

Karine Smidth 

Bispebjerg, december 2008 
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Historien om Sam Zinglersen 

Dette er historien om Sam Zinglersen, som jeg har fået den for
talt af venner og familiernedlemmer og af Sam selv, suppleret af 
mine egne oplevelser med Sam. Beretningen kan naturligvis ikke 
gøre fordring på at være fuldstændig. Sam levede et aktivt og be
givenhedsrigt liv i 95Yz år, så en kornplet beskrivelse af hans liv 
er umulig blot tilnærmelsesvis at gengive. Men forhåbentlig vil 
man igennem mindeskriftet få en fornemmelse af dette usædvan
lige menneske. 

BAGGRUND 

Sams forældre: Agnete og Holger 

Sam kom til verden den 22.2.1912 i 
Slagelse på adressen Smedegade 7. 
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Han blev døbt Ejlif Sam Zinklar 
Zinglersen. 

Sams far hed Holger Charles Zinklar 
Zinglersen. Han var selvstændig 
drejermester. Forretningen var gået i 
arv fra dennes far Jensenius Zingler
sen, der var kunstdrejer og blandt 
andet lavede paraplyer og piber, som 
blev solgt fra forretningen i Smede
gade 7. Selv boede familien ovenpå. 

Barndomshjemmet: Smedegade 7 
Farfar Jensenius står i døren til sin 

butik. Familien bor ovenpå 



Jensenius' far, som også hed Jensen
ius, var- foruden karetmager- også 
drejermester: altså 3 generationer af 
kunstdrejere. - Efternavnet Zingler
sen kan føres tilbage til 1831. 

I juni 1905 sagde Sams far farvel til 
familien og kæresten og drog som 
nyudlært drejersvend på valsen i Eu
ropa ca. 8 måneder, inden han gifte
de sig. Hans naverbog er bevaret. 
Den indeholder dagbog, tegninger, 
egne sange, ansøgninger og regnska
ber. Søren Atløkke, (Sams nevø og 
Ediths søn) som er barnebarn af 
Holger Zinglersen, har trykt denne 
naverbog. Han er også i besiddelse 
af slægtsbøger om familien Zingler
sen. 

Sams mor hed Agnete Margrethe 
Nielsen. Hun var datter af snedker
mester Th. Nielsen i Slagelse. Agne
te og Holger ftk 5 børn sammen og 
levede et lykkeligt familieliv. 

Man får indtryk af en ferm, dygtig 
og levende familie med mange ta
lenter, også sproglige og kunstneris
ke; flere i familien malede og tegne
de. Sams forældre var begge ivrige 
og meget habile amatørskuespillere i 
deres fritid. 

BØRNENE 

I 1912 blev Sam (Ejlif) født som den 
ældste søn i familien. -To år tidlige
re i 191 O var storesøsteren Else ble-
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Sam og Else 

Else og Sam på bedsteforældrenes 
gårdsplads 1915 



vet født som den ældste i børneflok- FADERENS DØD 
ken. I 1914 kom Erling, og endelig 
fødtes tvillingerne Edith og Erik i 
1918. - Man bemærker, at børnenes Den 7. februar 1920 - Sam var da 
fornavne alle begynder med E. kun 8 år - indtraf en katastrofe i fa-

Erling, Else og Sam 

Begge hold bedsteforældre boede i 
Slagelse i nærheden af hinanden, og 
kontakten inden for familien var ret 
stor. Gennem hele sin barndom kom 
Sam meget hos sine bedsteforældre. 

Sam holdt af at spille fodbold, og 
om vinteren stod han på skøjter på 
søen i byens anlæg. Han og kvarte
rets andre børn deltog i små komedi
er, som genboens datter, senere en 
kendt skuespiller, instruerede oppe 
på tørreloftet. 
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milien: Faderen blev offer for den 
spanske syge, der dengang hærgede 
Danmark. Faderen blev kun 35 år. -
Moderen var nu alene med de fem 
mindreårige børn. 

Efter faderens død kom en svær tid 
for familien. Moderen kæmpede for 
at ernære sin familie gennem kla
verundervisning og ved at sy for en 
fabrik. 

Sam måtte tidligt hjælpe til, blandt 
andet ved at bringe de færdige pro
dukter ud på fabrikken. Han var den 

Bagestfra venstre: Erling, Else, Ejlif 
(Sam) og foran: tvillingerne Edith og 

Erik, 1918 



Sam, Else og Erling omkring moderen 

ældste søn og havde et særligt an
svar. Ikke mindst i forhold til de 
yngre søskende. 

Der var nu sjældent tid til leg eller 
megen fritid. Her kan vi se grunden 
blive lagt til den store pligtfølelse, 
der skulle følge ham resten af livet. 

Carl Zinglersen, en bror til Holger 
(Sams far) og hans kone Johanne, 
der boede på Fyn, tilbød nu at adop
tere tvillingerne Edith og Erik. Mo
deren sagde først nej; som Sam sen
ere fortalte: "Det var jo hendes hjer
teblod ... ". Men hun endte alligevel 
med at at være nødt til at indvilge i 
adoptionen. 

Sam mistede således i en tidlig ald
er både sin far og næsten samtidigt 
også sine to yngste søskende. Dette 
gjorde selvsagt stort indtryk på ham. 
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Han fortæller, hvordan han savnede 
sin far og sine små søskende. Om 
disse huskede han: "De var jo så sjo
ve -". 

Men først som voksne skulle børne
ne komme til at gense hinanden. 
Selv besøgte moderen sine mindste 
børn på Fyn en gang om året, hvor 
hun måtte figurere som gudmor. 

Man kan forestille sig moderens sto
re sorg over sit tredobbelte tab. Og 
hvordan dette tab, men også moder
ens sorg, har påvirket hendes reste
rende tre børn: Else, Sam og Erling 
under deres opvækst. 

Selv om der nu ikke var så meget 
fritid mere, var Sam fortsat glad for 
at spille fodbold og lege med andre 
børn, når det var muligt.- Som gam
mel mand kunne han stadig bebrejde 
sig, at han som barn hellere havde 
villet spille fodbold end arbejde. 

Erling og Sam 



Sam 1924:12 år 

I 1924 konstruerede Sam sin første 
krydsogtværsopgave. Og den ældst 
bevarede. Da var han 12 år gammel: 

Med Sams håndskrift på bagsiden står: 
Sam, 12 år 

UNGDOMMEN 

Nogle år efter sin mands død giftede 
Sams mor sig igen; denne gang med 
gravøren Carl Bang Nielsen. De ftk 
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tvillingerne Mogens og Gunnar 
1927. 

Da var Sam en ung mand på 15 år, 
der gik til fodbold, dans, lyttede til 
klassisk musik, læste skønlitteratur 
og skrev dagbog. 

Efter realeksamen kom Sam i lære i 
en materialhandel og kom på hand
elsskole. Selv om dette ikke rigtig 
havde hans interesse, blev han der et 
år efter sin læretid. 

Mens han var i lære, var årslønnen 
l 00 kroner. Sam berettede, hvor me
get han så frem til at skulle købe sig 
et tiltrængt sæt tøj for disse penge; 
men det var jo strenge tider i tredi
verne, og dagen inden udbetalingen 
kom hans mor til ham og sagde, at 
han blev nødt til at aflevere sin løn 
til familien. Det følgende år var løn-



nen 200 kroner for hele året; og års
lønnen steg herefter med l 00 kr. 

I sin fritid ransagede Sam det sted
lige bibliotek. Han var en søgende 
sjæl, og han gjorde sig mange tanker 
om livet og om livet efter døden. 
Intet af det han læste, kunne imidler
tid tilfredsstille hans åndelige sult. 
Først da det okkulte blad O.M. ud
kom i januar 1933, og Sam heri læs
te Martinus' artikler, fik han svar på 
sine dybe spørgsmål. Senere blev 
Martinus' artikelserie i O.M. udgivet 
som småbog nr. l: Menneskehedens 
skæbne. For Sam blev dette den før
ste begyndelse på en livslang inter
esse og hengivenhed for Martinus. 

KRYDSORDSKONSTRUKTØR 

Den 15.9.1932 blev Sam opereret 
for blindtarmsbetændelse på Slagel
se Sygehus. Men det var under en 
anden rekonvalescens, at Sam en 
dag konstruerede sin første krydsog
tværsopgave til udgivelse. Han ind
sendte den til dagbladet Sorø Amts
tidende, hvor man tog imod den og 
samtidigt bad ham om at levere en 
ny i hver uge. Den kom til at stå 
Søndags-Tillægget den 11.2.1934 
Sorø Amtstidende. 

Således begyndte Sams karriere som 
konstruktør af krydsogtværser. Og 
hermed åbnede han sit Kryds og 
Tværs Bureau. 
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Kryds og tværs.- 5Kr.i Præmie 
Blandt de ~ IMalø&tr • l nedell8tuetlde ,.Krydr 01 tv_,.., som 

ved laf l IYthlll(t N a vø o 1 A cl r es ae er 11101bJtt af Redafctionen 
lndtn O n dal d. 14. P e b r ur, M l d d a 1 K L 12, taflnlldra cø hel· 
dll VInder al 5 Kr. ~ ..c:.es IR: So,. Am ts ti dtadea S u 
d 111 • T III •tr. S l • 1 • 11 e, 111 Konvolutten IIUI!rlles l welllbe·Dtderste 
Hfame: "K r y d 1 o 1 lY • rsa. ResJltalet bekeadtgem i na:ste SendaJI· 
TlllleJ. 

Vand r et: M. Spisu. 
1. Træ. 56. Verbum. 
3. Til Tandcrtme. 57. Bjæftr. 
1. Efter Kvæ~telse ~. TU lfa&ret. 
IO. TaL ISO. f'ortumltt. 
12. Stort Værttte, 61. Dril<. 
14. Herligt. dl. Toilttgen· 
111. Bnelld>el. stand. 
17. lruodlt. 68. Bekl:ednm~ 
19. l'ancsr. rensr~nd. 
21. RtllSdseutcd. 67. Alene. 
%7. IOalflld.brud. 69. SkimmeL 
29. l Øitbliktet. 70. Til Radioetl. 
30. Kort. 74. SnediJ:. 
31. Gad. 76. Dessert. 
32. Sli!htd. 77. !.nu. 
33. Forsvind! 7!1. Forllold~rll. 
:W. Filmsstcue- 7(1. Forkortelse. 

$J!illtrindcs 
l'omavn. 

36. Rccblntb. 
37. Tal 
38. Motrk lig. 
~0. Haar. 
42. t D<tg. 
43. Bæver. 
44. l'jcndlli~ 
45. Tal. 
46. Dreng~navn. 
48. Skær. 
49. Skruppcn. 
51. Kantor. 

L od r t h 
1. Kort. 
2. Dyt. 
4. Bort. 
S. Anmod<!. 
6. Udbrud. 
7. Køkkenrtd· 

skab. 
8. Slrnari. 
!l. e;ndeord. 

10. Paa Kanden. 
Jl .l'lrt n-. 
13. Motlon. 

18. l Rigsdagen. 
Hl. Til PodtøJ. 
20. Ubestemt. 
22. Stedord. 
23. 'rid~rum. 
24. Bemærket. 
2.5. Mærke. 
26. Legetøj. 
28. Bindemiddel. 
32. Udkradset, 
34. Paa Træer. 
l:i. Uro. 
39. Tid. 
41. Digt. 
-15. Have. 
47. Kn:l»drr. 
50. Tid manlcren. 

53. Rtdskab. 
M. Oan.k p. 
M. Krikke. 
ro. Skænk opt 
62.. !bd. 
G.l.t'laøtc. 
64. Stjæle. 
65. Pendallter. 
611. By Ingo. 
68. Mark. 
69. Tone. 
70. Vondlob. 
11. Drik. 
72. Ubekendt. 
7J. Bekr;eltcl!c. 
75. Tidsmo~lo:r. 

l.jlsn!ng paa $idste Ur:es Opg:we: 

52. ~~:r.J~a~dsk ~~· !!:_W: Or:~ner. ... . 

Sams første offentliggjorte 
krydsogtværs 11.2.1934 i Sorø 

Amtstidendes Søndags- Tillægget 



Sam i 1934 hvor han starter sin 
forlagsvirksomhed 

Med tiden kom han til at sende op
gaver til flere og flere blade og avis
er, og langt senere kom han til at le
vere opgaver til mellem 80 og 90 
blade og aviser på landsplan. 

Tilbage i Slagelse havde Sam imid
lertid lagt mærke til, at der eksistere
de et krydsogtværsblad, og i 1936 
rejste han til København for at tilby
de dette blad sin assistance. Men i 
stedet for at blive ansat der, foreslog 
redaktøren Sam at overtage Kryds 
og Tværs Bladet. 

Og således blev det. Sam overtog nu 
Kryds og Tværs Bladet, og flyttede 
sammen med sin lillebror Erling til 
København, hvor bogtrykkeriet lå. 
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På Peder Skramsgade 9 delte de to 
brødre nu et værelse, og sammen 
skulle de drive bladet. De måtte leve 
spartansk for at klare den vanskelige 
start; ofte måtte de deles om en por
tion aftensmad, som de købte i et 
nær liggende køkken for l O kroner. 

Da Sam overtog bladet, var der kun 
2-3 krydsordsopgaver i, og det var i 
det hele taget noget ubehjælpsomt. 
Der forestod således et stort arbejde 
med at gøre bladet attraktivt og revi
dere og udvide det. 

Efter kort tid forlod Erling imidler
tid bladet, og Sam var nu alene om 
at drive det. Men allerede i 193 7 var 
han i stand til at flytte til bedre loka
ler, idet han lejede en lejlighed i 
Dronningens Tværgade 3 7. Tilmed 
kunne han ansætte en kontordame 
og senere endnu en kontordame. Ved 
Sams store arbejdsomhed og flid 
voksede oplaget støt. Ja, med tiden 
steg oplaget fra 3.000 til 50.000 eks
emplarer. 

Dronningens Tværgade - med bunkers 
under opførelse 



Sam ved sit skrivebord i 
Christiansgården 

Sam fortsatte sit koncentrerede ar

bejde. Fra morgen til aften kreerede 

han hovedbrud, der kunne oplyse og 

fornøje børn, unge og voksne. Han 

konstruerede, producerede og udgav 

Kryds og Tværs Bladet i 62 år, for 

hvilken præstation han bl.a. er be

skrevet i Guinness Rekordbog 2000. 

Kryds og Tværs Bladet indeholder 

ud over krydsogtværser en mangfol

dighed af andre morsomme opgaver 

såsom rebus, gådekryds, kodeopga

ver, anagrammer, hvem-ved-hvad

krydsord, kryptogrammer, palindro

mer, logogriffer, ordfælder, grubleord 

opgaver på engelsk og tysk m.m., 

alle sammen konstrueret af Sam. 

Sideløbende lavede han opgaver til 

efterhånden 70-90 blade, aviser og 

Kontoret i Christiansgaarden i 1942 

dre ordbøger, der blev genoptrykt 

mange gange. Den lille ordbog for 

krydsordsløsere som hedder Sam' s 

Kryds og Tværs Ordbog har været 

kendt i hele Danmark; fås stadig. 

magasiner på landsplan. Desuden Sam med sine kontordgmer i Dronnin-

udgav han synonymordbøger og an- gens Tværgade 37; maj 1946 
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Fra sine vinduer i Dronningens 
Tværgade 3 7 kunne Sam følge 
krigens gang: Øverst ses bun
kers under opførelse. Nedenfor 
afhentes en stikker maj 1945 

Sam i beskyttelsesrum 



I fritiden gik Sam ture i det indre 
København, ofte til Tivoli, hvor han 
holdt meget af at komme i Tivolis 
Koncertsal og lytte til klassisk mu
sik. En interesse han bevarede resten 
af sit liv. Han besøgte regelmæssigt 
noget familie på Amager. 

SAM MØDER MARTINUS 

Da Sam nu var blevet bosat i Køb
enhavn, opstod muligheden for at 
høre Martinus' foredrag, og hermed 
indledtes en helt ny epoke i hans liv. 
Sam læste i avisen, at Martinus skul
le holde foredrag på Borups Højsko
le på Frederiksholms Kanal den 11. 
11.193 7. Det blev det første fore
drag, Sam overværede. Martinus tal
te ved den lejlighed om et af de mest 
interessante emner overhovedet, 
nemlig om reinkarnation og skæbne. 
-Sam var meget fascineret. 

Herefter blev Sam fast tilhører til al
le Martinus' foredrag. Og åndsviden
skaben kom til at fylde mere og me
re i hans liv. Han havde fundet sit 
åndelige ståsted. Han abonnerede på 
tidsskriftet Kosmos, og han købte de 
bøger, Martinus havde udgivet. 

Efter sine foredrag plejede Martinus 
at give hånd og hilse på de tilhørere, 
der stod nærmest. Det var et bevæg
et øjeblik, da Martinus en dag efter 
et foredrag trådte direkte hen til Sam 
for at hilse på ham; Sam havde med 
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sin vanlige beskedenhed villet skyn
de sig forbi, mens Martinus hilste og 
gav hånd til andre interesserede. Fra 
den dag hilste Martinus altid på 
Sam. 

KOSMOS FERIEKOLONI 

Sam i Klint på fællesarealet 

I påsken den 4.4.1939 besøgte Sam 
for første gang Klint. Og herefter 
kom han hver sommer hver eneste 
weekend, samt påske og pinse og 14 
dages sommerferie. 

Dengang foregik Klintture altid med 
bus. På den tid bestod Sagens inter
esserede endnu ikke af så mange. 
Når man så samlet ankom til Klint, 
fik man tildelt et overnatningssted. 



Sommerhuset Jomfruburet - som i 
dag ejes af Astrid Schluntz - var et 
af de første steder, Sam fik tildelt 
som bolig sammen med et par andre 
interesserede. Sams allerførste bo
fælle var Peter Zacho. De forblev 
rigtig gode venner i årene frem. 

Også det senere Stidsens Hus, bebo
ede Sam en overgang. Sam fik sig 
hurtigt mange nye venner, der delte 
hans store interesse for Martinus. 
Sammen overværede de alle fore
dragene i Klint. 

En dag Sam gik tur på stranden den
ne første påske i Klint, mødte han 
Martinus. De faldt i snak, og Marti
nus spurgte, hvad han lavede. Sam 
fortalte, at han lavede krydsogtværs
er. Hvortil Martinus spurgte: "Kan 
man leve af det?" 

Dette møde blev indledningen til et 
livslangt personligt venskab med 
Martinus, et venskab der kom til at 
blive det centrale i Sams liv. 
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Fra da kom Sam til Klint hver som
merweekend- fra marts til oktober
samt ferier og påske og pinse. 

Og der var altid kørelejlighed med 
Sam, når han skulle til Klint. Ofte 
var bilen fuld af gæster til feriebyen, 
og han transporterede også bagage 
o.a. 

Sam i Klint, 1940: 



SAMSHYTTE 

Sams Hytte -1951 

1946 købte Sam sit første sommer
hus, som lå i hesteskoen på den røde 
plads og lige ud for flagstangen. Det 
hed dengang Vindmøllen, men blev 
hurtigt omdøbt til Sams Hytte. 

Mange kaldte det Onkel Sams Hyt
te, fordi børnene var så glade for 
Sam, og han gjorde meget for dem. 
Således lavede han utallige under
holdningsarrangementer og lege 
gennem alle årene; og det var for så
vel voksne som børn. 

Her er især legen bolden i spanden 
husket af mange. Og mange husker, 
hvordan Sam altid sørgede for mas
ser af præmier; ja, at der var præmi
er til alle. Martinus deltog gerne i 
disse lege. 

På sommerhusgrunden fik Sam byg
get sig en lille bordtennishal, hvor 
børn i alle aldre var velkomne til at 
udfordre deres venlige og gavmilde 
vært. 
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Allerede her viste Sam sin udstrakte 
gæstfrihed. Af mange fotos fremgår 
det, at der altid var plads til alle. 

Sams Hytte blev snart et naturligt 
samlingspunkt og mange mennesker 
opsøgte Sam og kom på besøg. Så
vel familien som Sagens venner. 

Sam, Sams mor Agnete og morbror 

Sam skimtes bagved midt i billedet 

På denne sommerhusgrund bekoste
de Sam senere Klints første vand
værk. (Beskrevet i Nyrup Vandværks 
jubilæumshæfte ). Men flere og flere 





Sam els kede at fotografere, her i 19 53 

De små dramaer kunne også være 
inspireret af virkelige hændelser. Så
ledes var der historien om en lille 2-
årig pige, som en dag forsvandt 
sporløst: 

Hele Klint var på stikkerne: man 
ledte i øst, man ledte i vest. Forgæv
es. Der blev trukket vod i kanalen 
ved Martinus Centeret og ved en sø. 
Da dagen var omme og pigen ikke 
var fundet, svandt håbet om at fmde 
hende i live. - Tidligt næste morgen 
undrede en bondemand i Nyrup 
(Poul Nielsen) sig over, at kvierne 
ikke var kommet op til morgenfode
ret; da han derefter gik sin daglige 
runde på markerne, mødtes han af et 
besynderligt syn: 
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Omgivet af en gruppe kvier, som 
havde slået ring omkring hende, lå 
en lille pige og sov trygt hos en tyre
kalv. Bonden, som havde hørt om 
den forsvundne pige, tog hende nu 
op på skuldrene og vandrede derpå 
til Klint, hvor familien snart blev 
lykkelig genforenet. - Med til histo
rien hører, at den lille pige miraku
løst havde undgået to mergeludgrav
ninger, som lå på hver side af den 
rute, hun havde gået. 

Denne autentiske historie, som kom 
i flere aviser, har Sam foreviget på 
film, idet han rekonstruerede hele 
dramaet.- Den lille pige, som nu na
turligvis er en voksen kvinde, er i 
dag i besiddelse af filmen. Hun hed
der Vibeke og er Lis Schous datter. 

Sam filmede og fotograferede også 
sin familie ved mange lejligheder, 
bl.a. i Slagelse, Haarby og Klint, 
samt i udlandet. 

Sam som filmfremviser 



N år Sam filmede sine søskende 
' fandt han tit på spændende og nogle 

gange lidt uhyggelige dramaer, som 
han instruerede dem i. I det hele ta
get lavede han mange originale film
optagelser af mennesker i Klint og 
med morsomme episoder. 

Han filmede de første sommerhuse 
' 

opsætningen af den første bade bro, 
byggeriet af den første foredragssal 
m.m. Også fra Ternevej er der smal
film, fx en hel historie fra dengang 
Martinus plantede mindeegen. Des
uden filmede Sam Moskildvad. Og 
endelig er der flere film fra uden
landsrejser. 

MOSKILDVAD 
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I 1954 købte Sam Moskildvad som 
er Martinus' barndomshjem og som 
er beliggende i Sindal. Det blev købt 
med henblik på at lave det til muse
um. Han og Martinus samarbejdede 
omkring dette projekt. Martinus be
skrev detaljeret, hvordan indretning
en i hans barndomshjem havde vær
et. Blandt andet lavede han skitser 
og tegninger af interiøret. Nogle af 
disse tegninger fmdes stadig, således 
fx en skitse af det ur, der ved hans 
fødsel var faldet ned fra væggen. (Se 
Martinus Erindringer, udgivet på 
Zinglersens Forlag). 

Sam har med sin sædvanlige omhu, 
ihærdighed og kær lighed til Martin
us og Sagen hæget om hver endetal
je i barndomshjemmet. Selv længe 
efter Martinus' død og efter indviel
sen af museet i 1990 var Sam op
fyldt af ønsket om at fuldkommen
gøre genskabelsen af barndoms
hjemmet. 

Som et eksempel på dette, husker 
jeg et lille møbel, en kommode, der 



stod i Sams soveværelse, og som 
han for en halv snes år siden bad 
mig sørge for at få ført til Moskild
vad efter sin død. Y dermere viste 
han mig en seddel, som var fæstnet 
indvendigt, med nøje anvisning på, 
hvor den skulle anbringes på Mosk
ildvad. -

Til trods for disse foranstaltninger er 
det nu flere år siden, Sam alligevel 
afgav sin kommode og fik den flyt
tet til Moskildvad. Han var slet ikke 
rolig, førend dette lille møbel stod 
præcis, hvor han havde forestillet 
sig det efter Martinus' beskrivelse. 

Fra indvielsen 1990 på l 00-års-dagen 
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Ud over en gennemgribende pietets
følelse med dette storslåede arbejde 
har Sam brugt det meste af sin for
mue på at genskabe Martinus' barn
domshjem. Han har brugt umådelig 
meget tid, omtanke og energi på at 
fuldføre dette ambitiøse livsværk til 
glæde for eftertiden. 

I 1988 blev nedrivningen og genop
bygning af barndomshjemmet ef
fektueret, således at det i dag står i 
den udformning, det havde i 1890, 
hvor Martinus blev født. 

Indvielsen af museet fandt sted på 
Martinus' l 00-års-dag i 1990. - Det 
blev en stor begivenhed, hvor 700 
gæster overværede snoreklip og tal
er med borgmester og den meget 
glade giver Sam. Om aftenen blev 
de 700 gæster beværtet i Sindalhal
len ved en stor festlighed. 

Sam Zinglersens Fond vil fremover i 
samarbejde med Martinus Institut 
sikre museets fortsatte vedligehold
else og fremtid. 



ØKONOMISK HJÆLP TIL 
SAGEN 

Sams store økonomiske hjælp og 
støtte til Sagen var i de første mange 
vanskelige år helt afgørende for Sa
gens eksistens og fremtid. 

Til trods for at det har været et ekla
tant livsværk for Sam at støtte Mar
tinus og Martinus Institut gennem så 
mange år, talte han aldrig om sin 
indsats. På mine spørgsmål har Sam 
imidlertid fortalt, at han vidste, at 
skulle Martinus kunne koncentrere 
sig om at skrive på sit livsværk, var 
det nødvendigt, at han ikke havde 
spekulationer over økonomien. 

Helt tilbage i fyrrerne kautionerede 
Sam for store beløb til Martinus Sa
gen. Det blev snart til større og min
dre lån foruden pengegaver. Til hver 
termin i mange år kom Martinus 
personligt over til Sam o g bad om 
hjælp, - og han er aldrig gået forgæ
ves. Om så Sam selv måtte ud at lå
ne eller ha' udsættelse af sine egne 
betalinger hos bogbinder og bog
trykker og skattevæsen. 

Herudover foranstaltede Sam mange 
pengeindsamlinger, som derefter 
blev overrakt Martinus på dennes 
fødselsdag, hvilke Sam i øvrigt også 
arrangerede og fmancierede. Sigge 
Westerlund fra Sverige overgav Sam 
indsamlingen fra Sverige til Martin-
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us. Desuden har Sam givet Martinus 
talrige store og små personlige gav
er, rejser og brugsting. Også på dette 
område var Sams omtanke, omhu og 
generøsitet enestående. 

Lærken, Svalen og Viben, som Sam lod 
bygge 

Endvidere støttede Sam Sagen ved 
at købe grunde i Klint, som ikke på 
det tidspunkt var mulige at sælge. 
Det drejer sig blandt andet om de 3 
huse omtrent over for Klintsøgaard 
og ud mod vandet. De kom til at 
hedde henholdsvis Viben, Svalen og 
Lærken. De to af husene ligger der 
stadig væk, og bliver brugt. De sig
es, at være blevet bygget i rigtig god 
og solid kvalitet. Det tredje hus er 
blevet revet ned, fordi den nye ejer 
af huset ønskede et større hus. Trods 
den gode beliggenhed ud til havet 
varede det længe, inden Sam den
gang kunne få dem solgt og komme 
af med dem. På den modsatte side af 
Klintvej lå også huse og grunde, 
som Sam købte, for at hjælpe Marti
nus Institut. 

For at støtte Sagen, der havde brug 
for kontanter, aftog Sam også mange 



pantebreve på grunde og sommerhu
se i Klint. Nogle af disse pantebreve 
løb over rigtig mange år, ja, næsten 
lige op til nutiden. 

Flere af bygningerne på Martinus 
Center har Sam direkte bekostet; det 
drejer sig bl.a. om den dejlige vege
tariske restaurant og samlingspunkt
et Terrassen i dens oprindelige form, 
hvor den var tænkt som ungdoms
hus, samt Enghuset bygget til børne
ne på campingpladsen. 

TORSDAGSAFTNERNE 

Sideløbende arrangerede - og finan
cierede - Sam med stor opfmdsom
hed og variation en ugentlig friaften 
for Martinus, således at denne kunne 
koble af fra skriveriet og foredrage
ne. - Samtidigt sørgede Sam for, at 
Martinus hele tiden kom til at møde 
nye mennesker på disse friaftener. 
Sam fortsatte med at arrangere friaf
tener i 3 O år. 

På sådanne aftener kørte Sam ofte 
ture til solnedgange i Nordsjælland 
med efterfølgende te for Martinus 
og forskellige venner. Det kunne og
så være besøg hos venner i deres 
hjem eller Tivoli-, revy- og biograf
ture. Her valgte Sam altid film med 
de allerbedste anmeldelser og de fle
ste stjerner i avisen. -På disse ture 
var Sams gode ven Peter Zacho en 
meget hyppig deltager. 
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Sam og Martinus nyder solnedgangen 

Han havde fra starten foreslået og 
deltaget i torsdagsaftnerne med Mar
tinus og Sam. Ofte endte de hjemme 
hos hans familie, hvor døtrene Lone 
og Birthe samt Peters kone Kirsten 
havde kaffen parat; og mange gange 
deltog hele familien i de dejlige ud
flugter. 

SAM BLIVER NABO TIL 
MARTINUS 

I 1956 blev Sam ringet op af Marti
nus, som havde et vigtigt spørgsmål 
til Sam: "Kunne du tænke dig at bli
ve min nabo?" Han havde bemærk
et, at huset på Ternevej 5 var til salg. 

Og således blev det: Sam købte hus
et og blev nabo til Martinus og Insti
tut. - Sams nære venner Astrid 
Schliintz og hendes døtre Pia og 
Merete flyttede ind i lejligheden på 
l. sal et par måneder efter. 



Sam ses i vinduet ved sit skrivebord på 
Ternevej 5 på Frederiksberg 

Den smukke røde murstensvilla har 
sit eget særegne udtryk med de høje 
linjer og lange vinduer, der er med 
til at indgive en atmosfære af eng
elsk countryhouse. 

Hallen med den usædvanlige træbe
lægning samt de flot udskårne døre, 
paneler og nicher viser en spænden
de art deco. 

Martinus besøgte meget ofte Sam, 
såvel på Ternevej som på Fyrrebak
ken i Klint. Med den sær lige mild
hed, ro, og høje mentale energi, der 
altid var omkring Sam, må Martinus 
ha' nydt hans selskab. 

Hvor ofte har de to gode venner ikke 
vinket til hinanden, når Martinus gik 
gennem Sams have, mens denne sad 
ved sit skrivebord. Og Sam arrange-
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rede ofte interessante og gemytlige 
teselskaber i haven om sommeren, 
assisteret af en daværende kontorda
me. Bl.a. kan nævnes Olga Esmann, 
Rona Jahn, Ida Seidelin, Anni Hult
mann (Kylle ), Debbie Christensen 
og Inga Wilhjalmsdottir, mangeårige 
ansatte som har afløst hinanden og 
gjort et stort arbejde på Ternevej. -

På Ternevej havde Sam tillige sit 
forlag og sit bureau, hvor han havde 
en temmelig lang arbejdsdag. Fik 
han besøg om eftermiddagen, måtte 
han, efter at gæsterne var gået, fort
sætte sit arbejde til ud på aftenen; 
der var deadline på både Kryds og 
Tværs Bladet og alle de øvrige bla-

Sam i sin stue på Ternevej 



de, han tilsendte opgaver, som skulle 
distribueres landet rundt. 

På Zinglersens Forlag var der i en 
årrække ansat 2 eller 3 kontorister, 
hvoraf en lavede middagsmaden m. 
m. - B land t andre ansatte, gennem 
de 62 år Sam udgav Kryds og Tværs 
Bladet, kan tillige nævnes Henny 
Bøgedal, Anse Nielsen, Ingrid Leth, 
Willy Kuijper, Kees Kuijper, Poul 

Sam under sin overdådige blåregn 

Garmark, Erik Weihrauch, samt 
halvbroderen Mogens Bang Nielsen. 
De forblev alle gode venner af Sam 
efterpå. 

Foruden Kryds og Tværs Bladet ud
gav Sam andre krydsordssamlinger, 
og der blev udgivet synonymordbø
ger samt forskellige andre ordbøger. 
- Sam har endvidere udgivet en vi
deo om Martinus' barndom og med 
Martinus på talerstolen m. m. samt et 
kasettebånd. I 1987 udgav Sam 
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Astrid og Sam på altanen Ternevej 
1959 

Martinus' Erindringer, og i 1989 ud
kom Martinus- som vi husker ham. 
Denne bog er for rigtig mange men
nesker blevet oplevet som en frem
ragende introduktion til Livets Bog. 
De mange personlige beretninger i 
bogen spejler så meget lys og kær
lighed som kosmologien selv og vil 
fortsat være til stor inspiration. 

Sam i sin stue på Ternevej 



Efter Martinus' ønske fik Sam frem
stillet forskellige postkort fra Klint; 
de er gennem mange år blevet solgt 
fra Martinus Centers reception. 

I 2006 genudgav Sam Martinus -
som vi husker ham med nyt billed
materiale, og så sent som i foråret 
2007 - omkring et halvt år før sin 
død - genudgav han Martinus Erin
dringer, også med nyt billedmateria
le. Herved har han sikret fremtiden 
med et solidt oplag. Som det ses, har 
Sam været fremsynet og produktiv 
lige til det sidste. 

FYRREBAKKEN 

Det var således, at Martinus Institut 
efterhånden havde lånt mange penge 
af Sam. F o r at afvikle noget af den
ne gæld foreslog Martinus Institut 
nu Sam, at han kunne overtage Fyr
rebakken. Det var også svært for 
Gerner Larsson oven i al hans øvri
ge arbejde at fa tid til at passe og 
vedligeholde dette store hus og sør
ge for udlejning af det etc. 

Sam indvilligede i at købe huset, 
selv om han var glad for sit oprinde
lige lille sommerhus. Endvidere fik 
Inger Sørensen bevirket, at der oven 
i handlen indgik en fabriksny bil til 
Martinus. Den 10. maj 1959 købte 
og overtog Sam således Fyrrebak
ken. Det blev samme dag, som hans 
mor døde. 
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Fyrrebakken i Klint. Mindeegen til 
venstre. Birthe Zacho står ved soluret 

Fyrrebakken fremstår som et smukt 
og stort, gulpudset bondehus i to e
tager med stråtag. Den tilhørende 
grund er på en tønde land og består 
fortrinsvis af plæner, træer og busk
adser. Der er masser af hvidtjørn og 
syrener, guldregn, gyvel og snebær
buske. Desuden er der et væld af 
gamle frugttræer. Især æbletræer. 

Mindepladefor Martinus' eg i Klint 



Engang blev der af en tidligere ejer 
dyrket boghvede på grunden, hvor 
der nu er græsplæne ud for terrasen. 
Senere blev haven anlagt med alver
dens biodynamiske grønsager og 
bærbuske. Disse fmdes stadig spora
disk rundt omkring i haven. 

På Fyrrebakkens plæne i forhaven 
har Martinus plantet en mindeeg. 
Den står meget flot og stor i dag og 
har haft fme opvækstvilkår med rig
elig plads til alle sider. På en lodret 
bjælke foran egen er der anbragt en 
mindeplade. 

Martinus har plantet to andre ege
træer: et på Ternevej 5, Sams faste 
bopæl, og et ved Moskildvad. 

Til at begynde med fungerede stor
stuen som bordtennisrum. Snart flk 
Sam dog bygget en lille bordtennis
hal i haven bag ved den dobbelte ga
rage. Her kom bordtennisspillere i 
alle aldre gennem årene og tog sig 
en dyst med eller uden Sam, som i 

Sam spiller bordtennis som 92-årig 
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Storstuen med madonna i glasmosaik 

øvrigt var en rigtig dygtig og ivrig 
spiller. Sidste gang, Sam spillede 
bordtennis, var i 2004, hvor han var 
92 år. 

På husets førstesal er der to sovevæ
relser. En af de tidligere ejere ønske
de flere værelser ovenpå, men Mar
tinus foreslog under et besøg, at man 
bibeholdt storstuen, som den oprin
deligt var bygget i to etagers højde 
indvendigt. Det råd fastholdt man: 

Storstuen er et meget smukt rum 
med madonna og barn i mosaik i et 
højt placeret vindue, som giver et 
særligt smukt lysindfald i stuen. 



Storstuen har dannet ramme om u
tallige arrangementer, som Sam har 
afholdt. Efter Martinus' tilskyndelse 
blev det en del af Sams mission at 
samle Sagens venner efter Martinus' 
foredrag. På Fyrrebakken opstod 
den pladsmæssige mulighed for stør
re sammenkomster. Sam holdt meg
et af klassisk musik, og i en periode 
var der koncert i storstuen på Fyrre
bakken hver lørdag formiddag, hvor 
der blev afspillet bånd. - Dette blev 
senere afløst af fjernsynsaftener, 
hvor der var åbent hus, - indtil ven
neme efterhånden selv ftk fjernsyn. 

Anni Buch N., Sam, Bertil og Alice 

Der eksisterede en åben terrasse, da 
Sam overtog huset. Den ftk han ud
bygget og ombygget, så den i dag 
fremstår som en virkelig hyggelig 
og dejlig overdækket udestue. Sam 
har indrettet den med masser af sil
keblomster og kulørte lamper og 
kunst på væggene. 

Det var ubetinget Sams yndlingsplet 
i Klint. -Her blev der lagt planer og 
læst, snakket og hvilet og ofte spist; 

33 

Kylle, Sam, Dina, Lis, Henning, Astrid, 
Elva og Annette Skov 

her blev gæster modtaget, og her ar
bejdede Sam på sine genudgivelser 
af bøgerne om Martinus: Sam sad i 
timevis hver dag og lavede manuel 
layout med det nye billedstof til 
Martinus - som vi husker ham: klip
pede billeder ud o g limede dem ind 
til den nye udgave, redigerede og 
læste korrektur. Det var i 2005, da 
han var 93 år. - Fra terrassens store 
vinduer nød han panoramaet ud over 
den pragtfulde have med plæner, og 
kæmpetræer, buskadser og blomster. 

Sam laver layout til sin bog i 2005 



Og herfra havde han udsigt til de 
daglige besøg af rådyr og fugle; og
så ræven med unger kom og legede. 

Sam har berettet om et tidligere hus, 
som lå midt på Fyrrebakkens grund, 
- der hvor syrenerne vokser; der er 
stadig reminiscenser af dette oprin
delige hus i form af en lille stentrap
pe, der går ned til den sidste ende af 
haven, som støder ud til Fyrre bakke
vej. Desuden ligger der store sten 
tilbage i en række fra et gammelt 
gærde eller måske det oprindelige 
fundament. 

Sam berettede videre: I dette hus bo
ede Peter Dragon, som han blev 
kaldt, fordi han havde været med i 
krigen. Peter Dragon var fattig, og 
når det kneb for ham med at skaffe 
sig brænde, listede han over vejen til 
Villa Rosenberg, hvor han tog lidt 
brændeknuder til sin ovn. Det opda
gede den daværende ejer af Villa 
Rosenberg, og han besluttede, at Pe
ter Dragon skulle ha' en lærestreg: 
han udhulede et stykke brænde, put
tede krudt i det og lagde det tilbage i 
brændestablen. Dette brændestykke 
havnede nu i Peter Dragons ovn, og 
historien endte med, at hans skor
sten sprang i luften. 

DAGLIGDAG PÅ 
FYRREBAKKEN 

Sam var aktiv på Fyrrebakken og 
havde altid projekter i gang. Eksem-

34 

Sam 2002 fra sit soveværelse på J. sal 

pelvis holdt han af selv at indramme 
smukke billeder, som han evt. klip
pede ud eller fandt i kunstbøger; og 
kunne også li' at flytte lidt rundt på 
tingene og dekorere. Gik noget i 
stykker, reparerede han det selv, så 
godt han kunne. Det var vigtigt for 
ham at h o Ide alt pænt og i orden. 
Hvert forår blev der således gjort 
hovedrent, hvor alt blev vasket ned. 

Der var også nok at gøre i det store 
hus. Her var der altid en hjælpsom 
kvinde ved hans side. De sidste 
mange år var dette mit privilegium. 
Sam var altid venlig, fordringsløs og 
taknemlig, stillede ingen krav, men 
gav fuldt ansvar. Var der noget, han 



havde brug for, spurgte han stille: 
"Vil du gøre dagens gode gerning?" 

På førstesalen er der to værelser, 
hvoraf Sam i sin tid valgte det mind
ste til sit soveværelse. Det vender 
mod vest og mod Martinus Centeret. 
Den dejligste aftensol breder sig i 
værelset og herfra ned ad trapperne. 

Gennem alle årene var der teselskab 
om lørdagen. Her blev der talt om 
åndelige emner og først og fremmest 
om Martinus og kosmologien. Stem
ningen var altid levende, inspireren
de og lys- med en undertone af al
vor, dybde og mening. 

Der blev også fortalt morsomme hi
storier, og Sam var en mester. Han 
citerede Martinus' ord om, at en god 
latter sender kaskader af lys gennem 
kroppens mikroverden. Han havde 
et væld af anekdoter at glæde og un
derholde sine gæster med. Her kom 
hans sær lige intense fortælleevne 
frem, der kunne more og tryllebinde 
tilhørerne; her løftedes en flig til 
hans inderste personlighed af varme 
og kreavitet. - Til teen blev der ger
ne serveret ost, lidt kage og frugt. -
Der var altid en kvinde, som sørgede 
for det praktiske. 

Sam kunne trylle. Somme tider op
trådte han med et par utrolige trylle
kunster, hvor han var meget morsom 
og helt virtuos. Ingen kunne nogen 

Hvordan tryller man en lukket ring af 
snoen? Øverst assisterer Hanne 

Lykkeberg og Lis. Nederst er Merete og 
Karine rebholdere, mens Henning 

Schmoll ser på: Jo, Sam fik ringen af 

sinde regne disse tricks ud. Lis, Lena, Martin opslugt af Sams trick 
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U d over lørdagsarrangementerne gik 
der næppe en dag, hvor ikke en og 
anden af Sagens venner kom forbi 
for at hilse på. Eller for at :fa et godt 
råd. Sam var en god rådgiver, der ø
jeblikkeligt forstod enhver problem
atik og kunne fremkomme med den 
relevante løsning. Men kun adspurgt 
-han påduttede aldrig nogen sin me
ning og blandede sig ikke uopfordret 

Joy, Karine, Robyn fra Findhorn i 
Skotland og Sam, Klint 1999 

i andres ting. Han havde en berolig
ende indflydelse på enhver situation. 
Ingen gik forgæves til Sam. 

Flere gange i løbet af sommeren 
havde Sam desuden liggende gæster. 
I årevis var der bl.a. fast gæstebud 
fra Holland og nogle år fra Island, 
og mange af Sams danske venner 
kom fast en uge ad gangen og bebo
ede Fyrrebakken. Så var Sam ekstra 
på mærkerne for at gøre det hygge
ligt og fornøjeligt for gæsterne med 

Anni Buch Nielsen, Sam, Else Johansen 

Sam var også en spøgefugl. Og han 
kunne fmde på gags og lave sjov 
med andre og med mig. På dette 
område var hans fantasi og iscene
sættelse uovertruffen. Han morede 
mig, så jeg kunne gå småklukkende 
rundt i timevis over hans fmurlighe
der. 

Sams daglige gåture endte ofte ved 
badebroen eller Martinus Centeret. 

ture og selskabelighed. Sam og Karine langs havet (Kattegat) 
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I de seneste år kunne turen gå gen
nem haven og ud ad havelågen på 
Fyrrebakkevej rundt til Klintvejslå
gen. På de ture, hvor jeg var med, 
fortalte Sam mange interessante de
taljer og historier om Centeret før
hen, og han fremviste steder af hi
storisk interesse. 

Birgit Nielsen, Birgit Fog, Sam og 
Vibeke Møller på Mogens Møllersvej 7 

Når han gik tur, besøgte han også tit 
sine venner i Klint. Det kunne være 
Martinus Center el. Astrid Schluntz 
el. Kylle. 

Men allermest nød Sam sin have. De 
fleste måltider sommeren igennem 
blev indtaget her. "Jeg nyder solen, 
den friske luft, fuglenes sang, blom
sternes duft, og fred og ro!" sagde 
han tit, når han hvilede i solen. Eller 
lå i skyggen under asketræet. 

Sam havde evnen til at glæde sig. O
ver naturen: fuglene og dyrene, over 
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Sam nyder haven i Klint 

menneskene, over livet. Han var den 
blide drømmer, der undrede sig, filo
soferede, iagttog og analyserede. Og 
samtidigt var han udpræget handlin
gens mand, der med stålvilje og be
slutsomhed gennemførte sine planer. 

SAM SOM ORDFORVALTER 

På dette område var Sam virtuos. 
Hans erhverv og daglige arbejde 
som krydsordskonstruktør havde ud
viklet den sproglige genialitet. Han 
kunne lege og trylle med ord, være 
underfundig- og utrolig morsom. Fx 
kunne han ligge i sin have og i ho
vedet konstruere sætninger, der skul
le staves ens forfra og bagfra, de så
kaldte anagrammer. Således forblev 
han også på den måde nyskabende 
og kreativ livet igennem. 

Naturligvis var såvel retskrivningen 
som ortografien perfekt: det hørte jo 



til Sams erhverv. I sin tid læste han 
da også korrektur for Martinus, der 
skal ha' udtalt, at Sam var hans bed
ste korrekturlæser. 

Sam var ekstrem hurtigttænkende. 
Han havde svar på spørgsmållænge 
inden disse var færdigformuleret. 
Hvilket han dog ikke lod sig mærke 
med. Hans hukommelse var eminent 
og præcis. Eksempelvis kunne han 
huske alle fødselsdage og mindeda
ge. Mange af disse yndede han i øv
rigt at fejre med traktementer og in
vitationer. 

Han læste sin avis og løste krydsog
tværs hver dag, så længe han kunne 
se til det. Det sidste halve år var det
te ikke længere muligt. Da ville han 
gerne ha' læst lidt op for sig. Og dik
terede herefter også sine breve. 

Selv om Sam var et så generøst og 
gæstfrit menneske, ødslede han ik
ke, og heller ikke med ordene. Dertil 
var de for værdifulde. Til gengæld 
var der altid substans i hans udtale!-
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ser, og de var velvalgte og gennem
tænkte. Han kendte kunsten at af
veJe og behandle ordene med re
spekt. 

Således sagde han aldrig noget dår
ligt om nogen. Han klagede aldrig. 
Kritiserede aldrig. Bebrejdede aldrig 
nogen noget. Sam tænkte konstruk
tivt, positivt og næstekærligt 

Var der en akavet situation, eller no
get han ikke var helt enig i, havde 
han sin egen særlige måde at :fa sagt 
tingene på, uden brod. Hans ud
tryksmåde var ofte finurlig og origi
nal. Som følgende lille episode fra 
hans barndom illustrerer: 

Der var mange munde at mætte i 
hans barndomshjem, og da de en 
dag skulle ha' friske jordbær til des
sert, syntes den lille Sam ikke, at der 
lå så mange bær på tallerkenen, så 
han sagde: "H vor er alle de jordbær, 
der ikke er der?" 

SLAGELSE 

Sam holdt meget af at besøge sin 
barndomsby, som han så ofte refer
erede til. I 2003, hvor han var 91 år, 
besøgte han for sidste gang Slagelse. 
På denne tur, hvortil han kom med 
bus fra Klint, fremviste han med stor 
glæde alle de steder, der havde haft 
sær lig betydning i hans barndom o g 
tidlige ungdom. 



Sam travede Slagelse igennem på 
kryds og tværs og i et stræk. Genså 
anlægget, han færdedes i som barn i 
sin fritid, og hvor han om vinteren 
løb på skøjter. Dvælede en tid ved 
bedsteforældrenes adresser. Fremvi
ste Set. Mikkels Kirke, hvor hans 
forældre blev gift og han selv døbt 
og konfrrmeret. Og genså sin gamle 
skole, samt det sygehus, han blev På besøg i Slagelse 2003: anlægget 
indlagt på, da han flk blindtarmsbe-
tændelse som ung. Passerede bade-
anstalten, som familien brugte. Be- MERE OM SAM 
søgte Schweizerplads, hvor den ma-
terialhandel lå, han blev udlært i. In-
de i den tidligere materialhandels 
gård viste Sam, hvor bybudcyklen, 
som han i sin læretid havde kørt var
er ud på, blev læsset, og han berette
de om tiden i denne læreplads. 

Slutteligt genså Sam sit fødested, og 
hvor barndomshjemmet i Smedega
de 7 lå. Men huset og nabohusene er 
for længst nedrevet, og stedet, hvor 
han blev født, fremstår i dag som 
byens rådhusplads. 

På besøg i 2003 på Schweizerplads 
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Andreas, Celina og Sam på Terrassen 

Bag den tilbageholdende og stille, 
fremtoning og den stærke selvdisci
plin med den milde udstråling gemte 
sig et varmt, omsorgsfuldt og kær
ligt menneske med et stort hjerte for 
alle levende væsener. 

Sam var især meget glad for børn og 
for dyr. Det var vigtigt, at der aldrig 



blev gjort selv det mindste dyr for
træd. Mange er de tilløbne katte, han 
i tidens løb har fodret og plejet. Så
gar ræveunger og rådyr har han dra
get omsorg for. 

Han var betænksom og det venligste 
og mest tolerante og fredelige men
neske, jeg har mødt. Han var imøde
kommende og ligefrem. Intet under 
at mennesker blev så glade for ham. 

Sam var yderst beskeden og uselv
isk. Han havde en renhed og uskyl-

Hildur Einarsson fra Island hos Sam 
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dighed i hjertet: Han var tillidsfuld 
fuld. - Tog livet, som det kom. Lyt
tede. Afventede. Hvilketikke af-

H er giver Sam et rålam mælk fra en 
suttejlaske 

holdt ham fra at vise handlekraft, fx 
hvis nogen havde brug for hjælp; da 
kunne han udvise spontanitet og en 
beundringsværdig snarrådighed. El
ler når han resolut førte sine visioner 
ud i livet og praktiserede ideerne. 

Mika, Martin og Lis Bruun 



Sam brugte aldrig penge på sig selv. 
Alt hvad han havde til overs, gav 
han videre til andre. Med sin store 
gavmildhed delte han sin tid, sine 
midler og sit hjem med andre. Den
gang han var velhavende, forærede 
han bl.a. mange rejser og ferier til 
venner og bekendte. Han var meget 
betænksom med sine gaver: forære
de ting, han vidste, der var brug for. 
Desuden inviterede han meget hyp
pigt sine mange venner på ture, ca
feer, i Tivoli, teater, biografen og til 
anden underholdning. 

I de sidste mange år af Sams levetid 
var der ikke noget tilbage af hans 
formue, tjent ved hårdt hjemearbej
de. Den var givet væk, primært til 
Martinus og Martinus Institut, til op
rettelse af museum for Martinus og 
til udgivelser af litteratur m.v. om 
Martinus. Sam vedblev med at være 
gæstfri og generøs til det sidste. 
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Af ydre var Sam en smuk mand og 
med en helt særlig charme og en ud
stråling af karakter og kraft, som 
han bevarede livet ud. Han havde 
nogle ubeskrivelige øjne, og et utro
ligt dybt blik, man aldrig glemte. 
Som ung havde han været en flot 
mand med et smukt rødt hår. I sin al
derdom var han stadig smuk og med 
et flot hvidt hår. - Indeni var han al
tid ung. Og -trods besværligheder
var han til det sidste glad for livet. 

Sam besad stor mental kapacitet. 
Han var en klar, stærk og objektiv 
begavelse med en imponerende evne 
til at vurdere, afveje og analysere. 
Man kan sige, at han i nogen grad 
levede oppe i h o vedet. I kraft af sin 
hjernes gennemskuende evne var 
han en eminent planlægger. Han var 
i besiddelse af originalitet og et be
tydeligt udsyn. Det var vigtigt for 
ham med strukturelle værdier, prin
cipper og fornuft. 



Han havde oparbejdet en omhygge
lig, kontrolleret, objektiv og tolerant 
personlighed, og han var ekspert i at 
forstå andres synspunkter. Men bag 
hans rationalitet og gennemførte 
selvkontrol lå en stor sensitivitet og 
dybde. Hans blide egenskaber dæk
kede over en dybere universel kær
lighedskvalitet Han var på et meget 
dybt niveau viet til en indre stemme. 

Hans virkelighed var et fortryllet 
sted, der drog næring fra et indre re
servoir af billeder o g drømme o g 
udsprang af en dyb overbevisning 
om, at den numinøse kraftkilde, som 
Martinus' verdensbillede og kosmo
logien er, arbejder i livet som hel
hed. Hans indre verden var rig og u
begrænset. Han vidste med hele sin 
sjæl, at loven og magien virker over
alt. Ingen kunne betvivle seriøsiteten 
af hans viden eller hans umiskende
lige forestilling om et liv, der en
gang vil blive større, kærligere og 
mere humant i Det Rigtige Menne
skerige. 
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Ufravendt arbejdede han mentalt og 
praktisk på at gøre godt for Martinus 
og Sagen. Som en kæmpe, der uden 
pause slæber sten efter sten til den 
største pyramide. Eller som en munk 
der utrætteligt bærer ved til den høj
este ild. Som en trofast og ufravendt 
indviet. 

Men selvfølgelig var Sam ikke en 
munk i verdslig forstand. Tværtimod 
var han glad for kvindeligt selskab 
og var ofte omgivet af en eller flere 
beundrerinder. Selv om Sam har haft 
mange veninder gennem sit lange 
liv, giftede han sig aldrig, men for
blev så vidt muligt en god ven for 
alle. 



Der er meget at fortælle om Sam. 
Mest fremtrædende var hans gode 
hjerte og ønske om at glæde andre 
og dele med andre. Han levede for 
at glæde andre. Dette gjaldt i særde
leshed Martinus og hans mission. 
Men hans interesse og generøsitet 
omfattede alle, der kom til ham.-

Det har været et privilegium at lære 
Sam at kende og at være i hans høje 
og lyse atmosfære. Det har været en 
lykke at få lov at at være omkring 
dette kærlige og uselviske menne
ske, der bragte så meget omsorg, lys 
og visdom til andre. Og det har vær
et en inspiration at færdes i Sams 
kærlighed til Martinus og Sagen. 

Det takker jeg af hjertet for. 

Sam døde den 19.9.2007. Han var 
da 95Y2 år. 

Karine Smidth 
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Martinus' 7 gyldne leveregler 

Denne anvisning kom til udtryk som svar på et læserbrev, der an
kom til Martinus i 1933, og som lød: 

Hvorledes er det muligt for noget menneske at nå den tolerance, som 
Martinus taler om?- Der er mange mennesker, jeg ikke kan tolerere, 
endsige elske, og jeg kan ikke indse, hvorledes jeg nogen sinde skulle 
kunne nå dertil. 

Og Martinus' svar lød: 

At elske sin næste beror ikke på viljen alene, men er ligesom 
feks. musikbegavelse baseret på et medfødt talent. Et med
født talent er igen et resultat af en eventuelt gennem flere liv 
permanent forudgående træning eller opøvelse. Denne opø
velse resulterer sluttelig i talentets kulmination, og individet 
fremtræder da som et geni i det pågældende felt. 

Med hensyn til opbyggelsen af den moralske genialitet eller 
den fuldkomne evne til at elske sin næste, sker denne for en 
stor del automatisk gennem oplevelsen af lidelser, og er såle
des for denne dels vedkommende uden for viljens kontrol. 
Men jeg skal her nævne nogle få af de vigtigste momenter 
ved den side af opøvelsen af nævnte evne, der er viljen un
derkastet, og hvormed individet således bevidst kan arbejde 
med på sin egen vækst hen imod en sand eller fuldkommen 
manifestation af kærlighed: 
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Disse leveregler havde Sam hængt op i sit hjem. -
Jeg kender ingen, der så smukt levede op til dem, som netop Sam gjorde 
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Af Solveig Langkilde 

Til minde om Sam 

Jesus havde disciple, men ca. 2000 år senere bruger vi ikke ordet di
sciple for de af Forsynet udvalgte personer, der har været af afgørede 
betydning for fødslen og beskyttelsen af den nye kosmiske verdens im
puls, som Guddommen gennem Martinus har givet menneskeheden. 

Lars Nibelvang, Bernhard Løw, Erik Gerner Larsson, Mogens Møller, 
ja, listen rummer mange flere end 12 personer, som på forskellig måde 
og på forskellige områder har været med til at sikre Sagens stille og 
rolige inkarnation her i Danmark. Sam var i allerhøjeste grad en af 
disse fødselshjælpere - i mere end 70 år nåede Sam at følge udviklin
gen inden for Martinus-Sagen, og i over 40 år var han en af Martinus' 
personlige venner. 

Martinus og Åndsvidenskaben var hjertesagen og omdrejningspunktet 
i Sams liv. Med sit altid stilfærdige, ja, næsten blufærdige væsen var 
han en trofast støtte i baggrunden. Og man kan spekulere over, om 
Martinus vidste, at Sam selv måtte ud og låne penge; ja, til og med 
bede skattevæsenet om udsættelse af sin egen skat, for at skaffe penge 
at låne til Martinus for betaling af terminerne for Instituttet på Mari
endalsvej. 
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Ud over gennem mange år at være en solid økonomisk støtte for Mar
tinus og Sagen, var Sam den, der hver torsdag aften gennem masser af 
år inviterede Martinus i biografen, i Tivoli eller andre steder - ofte 
blev yderligere venner inviteret med. Også mange søndagsudflugter 
arrangerede Sam for Martinus, hvor vennerne ved den obligatoriske 
tedrikning på cafe eller restaurant kunne samtale og stille spørgsmål. 
Martinus talte meget inspireret om analyserne - ofte var der en herlig 
humoristisk stemning med plads til gode historier. Sådanne sammen
komster nød Sam- at se Martinus inspireret og vennerne glade. Som
me tider havde Sam sørget for lidt ekstra underholdning med gætte
lege, konkurrencer og historier. 

Det var også Sam, der så til, at Martinus med sine fysiske øjne flk set 
både Keopspyramiden og Sfinksen i Egypten, og på samme rejse be
søgte de desuden de bibelhistoriske pladser i Jordan og Israel. På vej
en hjem var der ophold både i Athen og i Rom. og Martinus oplevede 
yderligere steder af betydning for den vestlige verdens kulturelle ud
vikling. 

Da Martinus ikke længere holdt offentlige foredrag ud over sommer
sæsonens åbningsforedrag i Klint, var det Sam, der arrangerede en of
fentlig årlig fødselsdagfest for Martinus- eller rettere for at interesse
rede og venner af Sagen flk en mulighed for at møde og høre Martinus 
tale. I samme forbindelse ordnede Sam en pengeindsamling, som han 
ved festen højtideligt overrakte til Martinus. 
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Den tradition, som Sam her startede, er nu den årlige mindedag, der 
afslutter Sommersæsonnen lørdagen nærmest Martinus fødselsdag 11. 
august; og de pengegaver Martinus Institut ved denne lejlighed og 
desuden ved juletid modtager fra Sagens venner er stadig en af grund
pillerne i økonomien for Martinus Institut. 

Sam købte allerede i 1954 Martinus' Barndomshjem, Moskildvad ved 
Sindal. Ved hundredårsdagen for Martinus' fødsel 11. august 1990 
blev barndomshjemmet højtideligt indviet som mindestue eller muse
um. Sam havde fået huset revet ned og genopbygget, i den form det 
havde, da Martinus var barn. Flaget blev hejst, og de fleste af aftenens 
700 gæster ved den store fest i Sindalhallen, var også på besøg i Mos
kildvad. 

I dag er der nok ikke så mange, der ved, at Terrassen i Martinus Cen
ter Klint, fra begyndelsen var en gave fra Sam til de unge Martinusin
teresserede-og Enghuset på Campingpladsen var også en senere ga
ve fra Sam, for at de unge skulle have deres eget samlingssted- nu 
har disse huse jo fået andre funktioner, men igen ser vi eksempler på 
Sams umådelige ønske om at kunne skabe glæde for andre. 

Sam var en mand af få ord, men altid venligheden selv, og i hele sit liv 
levede han for at underholde og skabe glæde for menneskene om
kring sig. Fra sin position uden for rampelyset var han en handlingens 
mand, som vi alle kan takke for hans omfattende støtte af Martinus 
Institut, hele Martinus-Sagen og Martinus personligt- ja, han var et af 
de trofaste mennesker, Martinus omtaler i den tekst, han forfattede, 
inden han holdt sin åbningstale ved indvielsen af foredragssalen i 
1962 i Klint: 

Martinus: 
Jeg er udelukkende kommet til verden for at åbenbare "Guds billede", 
hvilket vil sige: Guds væremåde, for menneskeheden. Og jeg har i
gennem årene lige fra den meget spæde begyndelse og frem til dato 
været omgivet af mennesker, der af hjertet forstod min mission og tro-
fast og kærligt støttede denne. Flere og flere kom til med deres forstå
else, trofasthed og kærlighed Og disse for min mission, de kosmiske 
analyser, mest modne mænd og kvinder danner en meget stærkt be-
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skyttende kærlighedsring omkring min mission, der således også er 
blevet deres mission. Og således er min mission blevet til en stor fæl
les sag. Og analyserne er indgået i mange menneskehjerter, er be
gyndt at blive til dagligt liv og væremåde hos de pågældende menne
sker. Og det skyldes udelukkende mennesker af denne kategori, at 
dette foredragshus har kunnet blive til. 

Et varm tak, Sam, for alt det du gjorde for vores store fælles sag, og en 
personlig tak for alle de gange jeg selv flk lov til at deltage ved ud
flugter, nytårsaftener og sammenkomster med Martinus. 

Det er godt at tænke på, at Martinus nu selv har taget imod dig i "ly
sets rige" og takket dig for din urokkelige kærlighed til Sagen - og jeg 
føler mig sikker på, at du nu i fulde drag får bekræftet og kan nyde, at 
Guds uendelige visdom og kærlighed omfavner både dig, Martinus 
Sag og hele verdensaltet. 

På gensyn, Sam 
Solveig Langkilde 

Medarbejdermøde på Martinus Institut. 
Fra venstre: Grethe Brinkhardt, Mischa, Martinus, Else Olsen, Tage Buch, 

Mogens Møller, Sam, Henning Lau g, Erik Weihrauch, Willy Kuijper, 
Ib Schleicher, Bertil Ekstrom, Solveig Langkilde m.fl. 
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Af Merete Leidorf 

Sam og Merete Sch!Untz, nu Leidorf 

Min mor, Astrid Schltintz, lærte Sam at kende, da jeg var omkring 5-6 
år gammel. Mor var alene med sine to piger, og da Sam købte Teme
vej 5, tilbød han os at leje l. sal. Vi flyttede ind en måneds tid efter, at 
Sam var flyttet ind. Vi kom fra en lille 2-værelses lejlighed i Brøns
høj, og nu fik vi eget værelse, bad og stor altan. 

Sam tog os med til Klint, hvor vi tilbragte stort set alle weekender og 
ferier i min barndom. Først i Sams Hytte (midterhuset i hesteskoen), 
nogle gange i Viben, Svalen og Lærken. Da Sam købte Fyrrebakken, 
blev det vores faste tilholdssted. 

Martinus var også en stor del af hverdagen på Temevej. Deres tors
dags-komsammen og nytårsaften blev altid fejret hos Sam. Vi blev tit 
inviteret med på deres ture, som kunne være en tur i biografen, Lorry, 
i Tivoli, på Bakken, eller hvad der nu skete i byen af underholdning. 

Min vej til og fra skole gik altid gennem haven fra Instituttet til Sams 
have. I Instituttets kælder var der et trykkeri, og der sad Bertil. Vi vin
kede altid lige til hinanden. Når jeg kom hjem, gik turen altid ind forbi 
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Ternevej 5 på Frederiksberg: Sam står på trappen, og Astrid, Pia og Merete 
skimtes i vinduerne på første sal 

Sam på hans kontor. Han tog sig altid tid til at høre på, hvordan skole
dagen var gået. Når jeg havde snakket nok, fik jeg et bolche, og så gik 
jeg op til os selv på l. sal. Jeg husker hans lille smil og glimtet i øjet, 
når jeg flk mit daglige bolche. Jo, jeg forstod godt, at nu var det nok. 

Julen holdt vi altid sammen. Efter mad, sang og gaver, kom Sam altid 
med sine hjemmelavede spil. Vi spillede på livet løs og flk små gaver 
eller vandt en "masse penge". Jeg tror, at vi "sprængte banken". Disse 
spil blev en fast tradition, og mine børn har derfor også haft fornøjel
sen heraf Det var altid en succes, og vi så således frem til dette med 
store forventninger - for hvad havde Sam nu fundet på. 

Jeg skulle giftes med Peter. Jeg havde spurgt min far, om han ville 
føre mig op ad kirkegulvet, og det ville han gerne. Dagen oprandt, og 
alle tog til kirken, og min far skulle hente mig, så vi kunne følges ad 
til kirken. Han kom ikke, og jeg tog alene til kirken. Måske havde vi 
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misforstået hinanden og skulle mødes der ... ? Der var han heller ikke. 
Jeg stod helt rådløs i våbenhuset- hvad nu? I mellemtiden følte Sam, 
som sad på forreste række inde i kirken, at han skulle UD. Han rejste 
sig og gik ud i våbenhuset, hvor jeg udbrød: "Hvor var det godt, du 
kom!" Tog ham under armen og sammen gik vi op ad kirkegulvet. Det 
føltes helt rigtigt. Sam kunne man altid stole på. 

Mange ture gik også til Frankrig i hans dejlige hus i nærheden af Nice 
ved den franske riviera. Vi forsøgte alle sammen at lære fransk, men 
min lærer opgav mig, og Sam kunne da slet ikke sno sin tunge, så det 
lød fransk. Han klarede sig forbløffende godt med sit kropssprog. Han 
inviterede os ofte på isbar. Han havde fundet et sted, hvor de servere
de "verdens største is". De var store, ja, meget store. Sam var den en
este, som det lykkedes for at konsumere det hele. Jeg husker, at perso
nalet fulgte ham med øjnene med stor respekt. Selv vores to piger, 
som elsker is, kunne ikke klare det halve af, hvad Sam kunne spise. 

Sam elskede at filme og fotografere. Han forærede mig mit første fo
tografiapparat og fik derved min interesse for motiverne vakt. Vi ud
vekslede igennem tiden mange billeder. 

Astrid, Martinus og Sam 
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Sams første sommerhus. På trappen: Merete, Astrid, Pia og Sam 

Åh- jeg kunne blive ved, men dette var en del af de mange minder, 
jeg har om Sam. Han har været en stor del af mit liv. Trofast, varm, 
ærlig og med to store ører. 

Astrid og Sam i Klint august 2003 
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Martinus plantede en eg på Ternevej 5. Her er Sams egen beretning: 

I Da6, Torsdag den lo. Oktober l9j8, 
har Martinus plante~ en ~indeeg i min -
Have, Ternevej ). -Plantningen var el-
lers fa s t sat til Tirsdag den 14., men 
maatte udsættes ~n Dag paa Grund af Regn. 
Da det ogsaa regnede Onsdag, blev Plant
ningen atter uctsat ~n Dag. I Dag var Vej-
ret bedrej og fØl5ende indbudte indfandt 
sig: Fru Palm, ~ichardt Seidelin, Gartner 
Verner Ettrup, Fru Astrid SchlUntz, Fru 
Olga Esmenn Jacobsen. Disse fem Personer 
samt jeg selv modtog Kartinus i Haven med 
"Velkommen"-Skilt, Film- og Fotoapparater. 
Det hat tidligere været drøftet ind~nfor 
Kosmos Feriebys Grundejerforening, at Marti
nus burde 'plante en Eg i Feriebyen, f.Eks. 
bag Pørtitrt~llh, men da der var-overvej ende 
Mulighed for, at Træet ikke_ville kunne leve 
der paa Stedet, er Ideen skrin~agt. - Jeg 
fandt imidlertid, at Ideen med "i·.1artinus Eg" 
var f ~n, -o e; -J-eg spu~gt-e-- fo;F nogl-e- Uge-r --sid·en ,~
før Martinus i Sept. rejste til Island, om 
han ville plante en Egimin Have. Han erklæ
rede s~g straks indforstaaet med Ideen - 0g 
i Dag var Tiden altsaa inde. - Kl. ca. 13,3o 
ringede jeg over til Martinus og meddelte, at 
nu var yi parat til Plantningen. En halv Snes 
~Iinutter efter- kom han ind i Haven gennem 
Laagen i vort fælles Plankeværk, og han blev 
som rr:evnt bud t Velkommen af os alle. Det var 
køligt, og vi havde alle Frakke paa~ Han havde 
selv et Kamera med, og Seidelin havde sin 
Agfa Silette. Jeg havde baade Agfa Silette, 
Farve-Smalfilm samt et gammelt stort "Kasse
Apparat". Fru SchlUntz stod paa Altanen.og 
brugte mit Smalfilms-Apparat, da ·Martinus 
gravede Jord op fra Hullet. Nu begyndte det 
at regne, og vi ~aatte trække indenfor paa 
rnit Kontor .. :·.Iartinus sad paa en Kontorstol-
og sludrede livligt og vi underholdt os 
livligt og muntert med hinanden. "Efter et 
godt Kvarters Forløb, var det væyste Regn 
overstaaet, der var kun lidt Dryp tilbage. 



Vi vovede os atter ud i Haven for at 
fuldføre Plantningen inden næs'te' Bygeo 
Me~ns Martinus ved Gar~ner Ettrups_ Hjælp 
fik bakset det ret tunge ~ræ med Klump 
hen i Hullet, havde vi andre travlt med 
Foto ·ag Film, men vi var hæmmet···at det 
fugtig.e Yejro Martinus holdt fast i Træets 
Stamme; mens Etirup skovlede lidt Jord ned 
i Hulleto Derefter tog Martinus Spaden og 
tyld.~e Hull·et op med Jord. T,ru v-ar Plantnin
gen ~y~rstaaeto Det regnede ·att~r, og vi gik 
alle ind i min Stue cig tog Plads om mit:lille 
:B,:;rd, hvor der var Kransekage,_ Smaakager og 
Iæskedri'k (.Appollinaris;med Riben$. Paa 
lumskelig Vis var en Baandoptager anbragt 
under B6rdet med aaben Mikrofoho Vi drak og 
spiste 1{ager og Konfekto Martinus var frisk 
og veloplagtQ Efter en god bali ~imes Passiar 
brød vi op~ Nu var det TØrvejr, og·jeg·fore
slog, at vi brugte den sidste Rest Film paa 
Træeto Martinus var m~d til at slB~ Kreds 
om det og gaa rundt om det og synge: "Def 
gawle Træ_- oh lad det staa'' •. Jeg gav Marti
nus en Saks i Haanden og. bad haw afklippe 
en halv Snes Blade fr~ -Træ~t.~ vi skulle hver 
have et Blad til Minde-om .. Dageno M?r'tinus 
var ikke saa glad for-~t afklippe Blade (han 
plukker j6 heller aldrl~ Blomster), men han 
gik dog med .paa SpØgeho ~ Ved 15-Tiden tog 
IVlartinus 1\fsked og gik atter· gennem Laageno 
Med en Taxa kØrte Fru Palm, Fru Schllintz og 
Fru Esmann: Jo, samt Seid~lin ind ad Byen. til~ 
Jeg var al~ne. Poul Garmark havde fri, det · 
var Dagen efter hans Sølvbryllup. . 

Egen er fra Hørsholm··Planteskoleo Den 
mealer 215 cm og er 12-15 Aaro 



Af Jette Christensen, - niece til Sam (Ediths datter) 

Onkel Sam - han gav mig mine sommerferier 

Ovenstående kan måske virke som en noget underlig overskrift, men 
uden min onkel Sam havde jeg ikke oplevet alle de herlige sommerfe
rier, som det blev forundt mig gennem årene i Klint. 

Hvert år fra jeg var c a. 5 år, til jeg blev en stor pige. 

Sams lillesøster, dvs. min mor, var enlig mor til tre børn, og der var ik
ke råd til at komme på ferie. 

Min mor var bortadopteret som 2-årig sammen med sin tvillingbror, 
da Sam var 8 år, og lærte først Sam at kende som ung pige. 

Jeg og mine brødre er født i Odense, og vi børn kendte ikke meget til 
familien på Sjælland. 

Sam kunne heldigvis lide at samle familien omkring sig i Klint. 

Nogle af hans brødre og fætre m.m. fik endda også sommerhuse der
oppe. Der findes et utal af billeder, der fortæller, hvordan Sam samle
de familien år efter år. 

Således lærte vi meget af vores familie at kende, onkler, tanter, fætre 
og kusiner, min rigtige mormor og hendes mand, min mors onkler, fæ
tre og kusiner, når vi var på sommerferie, først i Sams Hytte og senere 
på Fyrrebakken. 

Så Sam skænkede mig både sommerferier og familie! - og det er jeg 
ham meget taknemmelig for! 

Den første gang jeg var i Klint, var jeg som sagt omkring 5- 6 år. Min 
mor læste til lærerinde, og midlerne var små. Sam hentede os i O
dense! Det er mit første minde om Sam: færgeturen over Storebælt! 

Min mor stod for indkøb og lavede mad for Sam i tre uger dette år og 
mange år frem. 

Vi børn legede, badede, løb omkring. Spillede bordtennis! Sam var en 
meget habil spiller, og der var mange drabelige dyster mellem min 
mor, ham og Wilhelm. Ingen kunne lide at tabe, og der skulle altid "ta-
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Fra venstre: Jette, Sam, Agnete (Sams mor). Edith står med sønnerne Søren 
og Jens til højre i billedet. - Ved Sams første sommerhus 

ges revanche". Vi børn fulgte med fra den høje bænk, som Sam havde 
installeret i den efterhånden mere og mere udbyggede bordtennishal 
ved Fyrre bakken.- Vi børn turde aldrig spørge Sam om en match. 

Indimellem kunne han smile skævt op til os børn under kampene, når 
vi kom med sjove tilråb. 

Han henvendte sig ikke så meget til os børn i det hele taget. Man kan 
også sige, at han lod os være i fred, og han skældte aldrig ud. Vi havde 
en naturlig respekt for ham, så vi opførte os pænt. 

Sommetider kunne han lægge hånden under min hage og sige: "Nåh, 
Jettepige, har du så været en sød pige i dag?" 

Han kunne også underholde med mange sjove vittigheder og gåder. 
Hvert år arrangerede han en dag for alle de børn og barnlige sjæle fra 
feriebyen, der havde lyst til at deltage i forskellige udendørs spil. Han 
stillede boder op til konkurrencer i dåsekastning, ringkastning o.m.m. 
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Noget vi børn elskede var, når Sam havde inviteret tryllekunstner Ede
ling til at trylle for børn i alle aldre. Waw - en tryllekunstner i egen 
stue! 

Sam var slikken, og det kunne ske, at han inviterede min mor, mine 
brødre, mig og min veninde- jeg havde altid en legekammerat med 
hjemmefra- på spadseretur ned til det lille brødudsalg, der var i for
længelse af købmanden (nu Martinus Centeret). Så måtte vi vælge en 
is. - Store softice fik vi altid, når vi var i Nykøbing. 

Sams søster Edith på scooter med sine børn: Jette, Jens og Søren. Yderst til 
venstre Sams stedfar Carl Bang Nielsen og yderst til højre Sam 

Jeg husker mange udflugter med Martinus- til Møllen i Ordrup, Sejer
øbugten m.m., hvor der vankede sodavand, kage eller is og kaffe til de 
voksne. 

Sam elskede klassisk musik, og mange søndage var der inviteret til 
formiddagskoncert i den store sal på Fyrrebakken. Så kom folk van
drende over plænen. Min mor havde travlt med at sørge for servering. 
Vi børn mærkede stemningen af leben og snakken bagefter. 

Engang inviterede han mig ind for at lytte til "Troldmandens Lær
ling", musikken der blev brugt til disneyfilmen Fantasia. Jeg fik en 
stor bog med illustrationer fra filmen, så jeg kunne følge med i musik
ken, men ak! - da jeg syntes, det havde varet længe nok, og jeg mente, 
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at hele bogen var "spillet" til ende, så var vi kun nået et par sider 
frem! Jeg fik kun den ene chance. 

Mine sommerminder fra Klint er utallige. Tak Sam for dem: Badebro
en og alle de spændende mennesker omkring broen. Folk i meditati
ons stillinger på stranden. Solnedgangsture. Lysbilledforedrag i fore
dragssalen med de flotte symboler eller fra spændende rejser i Indien. 
Besøg i biblioteket. Morgengymnastik ved Pavillonerne. 

Komsammen på Salterassen og den store dejlige sorte bilgummi-ring, 
som altid skulle med, når jeg badede. Den hang ved indgangen til Sol
terrassen. Sam, der altid tog en middagslur nede i haven i sin kurvestol 
og iført sin, efterhånden meget slidte, stråkasket Og så naturligvis fri 
adgang til Kryds og Tværs Blade, hvor øvelsen i at løse opgaver fak
tisk var god dansklæring! 

Da min tvillingebror og jeg skulle konfirmeres, blev festen holdt på 
Fyrrebakken i den store sal. 

Fra Jettes og Jens' konfirmation på Fyrrebakken. Her leges der "Fiskedam " 
med familien. Sam har armen om Jette. Erling sidder i stolen. 

Senere som ung og voksen er jeg blevet inviteret med til koncerter i 
Tivoli med efterfølgende besøg på Konditori. Søndagsmartine med 
overdådigt kagebord på Hotel Marina i Vedbæk. 

Så tak, Sam, for somrene, familien- og så det at kunne spille bordten
nis,- den færdighed kan man af og til overraske "visse" modstandere 
med! 
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Familiebilledet med moderen og børnene er taget i anlægget i Slagelse. 

Fra venstre: Sam, Edith, Mogens, Agnete, Gunnar, Else, Poul, Erling 

Sams mor sidder yderst til højre foran Sams far (yderst)- Sam står forrest til 
venstre ved siden af Erling; Else bag sine brødre, siddende hos bedstemor 
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Af Bodil Holsting 

Kære Sam! 

Som du ved, kom jeg første gang til Klint sammen med min mor og 
far (Vibeke og Mogens Møller) i 1942, hvor jeg var 4 år gammel. Du 
var en af dem, jeg hurtigt lærte at kende. Ikke fordi vi talte meget 
sammen, men bare det at være i nærheden af dig var dejligt for en lil
le pige. J eg husker fra min barndom i Klint, hvor vi altid var i 6 uge 
om sommeren, at du talte roligt og lidt dæmpet- på din helt egen fa
con - og en sådan ro kan man godt lide som barn. 

Der er sikkert mange fra min årgang, der tydeligt husker, når du ar
rangerede bolden i spanden. Vi forsøgte at ramme en spand med be
hørig afstand (efter alder), og efter 3 forsøg flk man så en lille præmie 
- alt efter hvor mange bo Ide, der landede i spanden. Det foregik altid 
på den store græsplæne, lige ud for nr. 12 - et af de store huse i ferie
kolonien. Du lavede virkelig en festdag for både store og små. For os 
børn var det en pragtfuld tradition, som vi i den grad glædede os til 
sommer efter sommer. Jeg vil gerne fortælle dig, hvis du ikke var helt 
klar over det dengang, hvor glade du gjorde os! 

Sam med børn på badebroen i Klint: bl.a. Bodil og Kate 
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Kan du huske, at der i Klint for mange år siden af og til var under
holdningsaftener i den gamle foredragssal? Også her var du med som 
optræder! Du lavede mange forskellige ting og altid ved hjælp af din 
specielle hjerne. Det, jeg husker bedst, var alle de mange ting/ord, du 
kunne blive ved med at huske- vel at mærke i helt rigtig rækkefølge!! 

Siden har jeg mødt dig i Klint som ungt menneske, og du var altid pa
rat til en hyggelig snak og ville gerne høre, hvordan det gik mig i mit 
liv. 

Vi har været sammen i flere hyggelige stunder, enkelte på Ternevej, 
men de fleste på Klint. Det var rigtig dejligt, når du lavede te-kom
sammen, og Martinus ofte var med. 

Da jeg blev voksen gik det mere og mere op for mig, hvor vigtig en 
person du har været for Martinus og derved hele hans Sag og mission! 
Du var ikke blot en meget nær ven af ham, men også et menneske, 

Sam, Vibeke Møller med Bi, Olga og Esmann og ubekendt 
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som forsynet i den grad udvalgte til at støtte Martinus og hans arbejde 
for menneskeheden. Vi er mange, der er dig meget taknemmelige ov
er, den måde, du løste din store opgave på, kære Sam! Noget, jeg også 
meget gerne vil takke dig for, er den trofasthed, du viste over for mine 
forældre. Jeg ved, du tit og ofte inviterede dem sammen med Martin
us. De nød det rigtig meget. Det var igen en af dine hensynsfulde og 
gode ideer. Og hver sommer, når min mor, Vibeke, havde fødselsdag 
på Klint og lavede åbent hus, var du hvert eneste år en trofast gæst. 

Til sidst, kære Sam, endnu engang tak for, hvad du har betydet for 
Martinus kosmiske analyser og hans arbejde for menneskene i denne 
din nylige inkarnation på denne klode! Hvor bliver det spændende, 
hvor og hvomår vi måske mødes igen. 

Mange kær lige tanker fra Bodil. 

Anse, Sam, Vibeke Møller, Karine, Henning og Annette Skov 1998 
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Af Birthe Zacho Lapenna 

For nogle år siden bad Sam Zinglersen (1912-2007) mig skrive et ind
læg til den nye udgave af sin bog, Martinus - som vi husker ham, fordi 
han vidste, at jeg hele mit liv har været i personlig kontakt med 
Martinus, dette vidunderlige menneske Desværre havde Sam ikke 
kræfter til at udvide den første udgave med undtagelse af nogle meget 
fa ændringer. Sandsynligvis bliver mit bidrag til bogen senere udgivet 
som en artikel. 

Mine forældre, Kirsten (1913-1975) og Peter Zacho (1911-1991), ov
erværede allerede i 1937 et foredrag af Martinus, som han holdt i O
dense, hvor de dengang boede. Dette møde ændrede deres liv kom
plet. Min far begyndte at læse til lærer. Min mor fortsatte sin under
visning som lærer og leder af en handelsskole og underholdt dermed 
familien. - I denne forbindelse vil jeg lige nævne, at samme år ( 193 7) 

Kirsten Zacho og Sam ved den spanske riviera i 1952 
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Sam, Peter og Pierre (Birthe Zachos søn) på Fyrrebakkens terrasse, 1975 

hørte mine forældre også et foredrag om det internationale sprog, es
peranto, som de straks begyndte at lære. (Senere underviste de forskel
lige steder i sproget. I øvrigt var Kirsten Zacho i nogle år redaktør af 
verdensbladet Esperanto. Peter Zacho var initiativtager til bladet Kos
mos på esperanto, og de første år var han dets redaktør.) - Lige efter 
foredraget fortalte de begejstret Martinus om esperanto. Han sagde til 
dem allerede dengang, at det var en fantastisk god ide, og at netop 
dette sprog skulle blive fremtidens sprog, også for Sagen. 

Det blev mine forældres lykkelige skæbne at kunne følge Martinus' ar
bejde næsten fra begyndelsen. Lige fra Feriekoloniens spæde start har 
vi hvert eneste år holdt sommerferie i Klint. Da mine forældre var 
flyttet til København, blev det meget nemmere for dem at deltage i ar
bejdet både på Martinus Institut og i Klint. (Vi var de første, der ftk 
sommerhus i Kosmos Ferieby og havde det i ca. 22 år. Nu bor Tune 
Laug i det. Min søn, Pierre, og hans familie har i dag deres eget pragt
fulde sommerhus i Klint). 

Mine forældre arbejdede meget energisk for at skabe Kosmos Ferieko
loni. Min far virkede i Gartneriet og min mor i Grøntforretningen (se
nere hjalp også jeg til der). Foruden at skrive referater af Martinus' fo
redrag sad min mor desuden også i receptionen på Klintsøgård, da 
Martinus ejede den. Jeg vil gerne understrege, at uden den uselviske 
og energiske indsats af bl.a. Erik Gerner Larsson, som skabte Ferie
kolonien, Fltigge, Aggi Norstrand, Vera Cavling, Tage og Sysse Buch, 
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Mogens Munch, Vibeke og Mogens Møller samt Kirsten og Peter 
Zacho havde det Klint, som vi også i dag holder så meget af, ikke 
eksisteret. 

Jeg er glad for, at min søster, Lone, og jeg har kunnet videregive kær
ligheden til Klint til vores børh og nu også til deres familier. I vores 
barndom var der slet ikke så mange mennesker som i dag, og vi følte 
det, som om vi var en stor familie. Sam Zinglersen - "Onkel Sam", 
som man kaldte ham - gik på sin stilfærdige og venlige måde rundt 
blandt os. Sam var meget glad for børn og de for ham. Selv nu, hvor 
mine børnebørn har boet en sommer hos ham på Fyrrebakken, siger 
de: "Hvor er det synd for Sam, at han er død, men vi ser ham jo hel
digvis igen oppe i himmelen". 

Birthe og børnebørnene Lucas og Niclas (anes i haven bag Lucas) hygger 
sig med Sam på Fyrrebakkens terrasse 2006 

-Af og til arrangerede Sam forskellige lege, som både børn og voksne 
kunne deltage i, bl.a. kastede vi "bolden i spanden". Han forærede ik
ke blot præmier til dem, der vandt, men også trøstpræmier til alle, der 
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ikke vandt. Det var meget, meget sødt af ham. Han kunne ikke lide at 
se nogen blive kede af det. 

Sam Zinglersen har været en helt usædvanlig stor økonomisk støtte 
for hele Martinus-sagen. Uden Sam havde Sagen slet ikke stået så 
stærkt, som den gør i dag. Han var simpelthen fantastisk, for han har 
løst så godt som alle Martinus' økonomiske problemer. Martinus var 
Sam meget taknemmelig, hvilket også fremgår af Martinus' takkebre
ve til ham. -Vi er mange, inklusive Pierre og hans børn samt hele vo
res familie, der aldrig vil glemme dig, Sam. 

Det varme venskab mellem Martinus og min familie var ubrydeligt. I 
København besøgte Martinus mine forældre hver uge. Det varede lige 
til hans død. I begyndelsen kom han enten på sin cykel, eller også kom 
han kørende i sin egen bil. (Jeg har flere gange kørt med Martinus til 
Klint - kun os to alene). Vi boede (bor stadig) ca. 5 min. fra hinanden. 
Martinus og min far kørte altid en dejlig tur ud i naturen. De gik også i 
teatret, i bio grafen, Lorry etc. Aftenen endte med, at de kom hjem til 
min mor, som havde arrangeret et hyggeligt kaffebord, hvor Martinus 
fortalte mange ting, også helt personlige ting om sig selv, da mine for
ældre jo var hans nære venner. For mig var det vældigt spændende at 
høre Martinus fortælle. Jeg betragtede ham som medlem af vores fa
milie. 

Disse ugentlige ture, som foregik om torsdagen (nogle gange en an
den af ugens dage), blev senere udvidet til også at omfatte Sam. - Ef
ter min mors død, allerede i 1975, afsluttede de gerne aftenen hos min 
far. Senere deltog også Mischa, som jo passede Martinus, i de ugentli
ge sammenkomster. 

I 1962 varede "udflugten" noget længere. Sam ønskede nemlig at vise 
Martinus og min far de hellige bibelske steder og inviterede dem der
for med fly til Israel, Jordan, Egypten, Grækenland og Italien. Min far 
var den eneste, der kunne sprog, så det var ham, der kommunikerede 
med befolkningerne i de respektive lande. I Egypten, hvor de selvføl
gelig så Pyramiderne, red de på kameler og heste- hvad angik de sid
ste, kom min fars ungdomsekspertise til sin ret! Denne eventyrlige rej
se varede ca. en hel måned. Da de kom hjem, fortalte de med stor be-
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Sam, Martinus og Peter Zacho under deres rejse i Israel 

gejstring om "Den Lange Rejse". -Flere år senere nød både Pierre og 
Lone, der begge ligesomjeg selv elskede Martinus, at høre ham ivrigt 
fortælle om deres utroligt spændende oplevelser på deres "livs rejse". 

Endnu en gang ønsker jeg at takke Sam for alt, hvad han har gjort, ik
ke blot for Martinus og min familie, men også for mange andre. Der er 
nok ikke mange, der ved, hvor meget Sam har gjort, for han var alt for 
beskeden en person, som aldrig ønskede at fremhæve sig selv. Derfor 
vil jeg gerne med disse linjer mindes dette uegennyttige og kærlige 
menneske, Sam var. 

69 



Af Kirsten-Tove Thurø 

Et mindebillede 

I vor verden findes mange åndeligt søgende sjæle. Sådan har det været 
gennem alle tider. En stor del af disse sjæle finder tilfredsstillelse gen
nem en eller anden form for religiøs suggestion, medens andre søger 
reel åndelig viden; men disse sidstnævnte udgør endnu i dag ikke ret 
mange, selvom denne gruppe støt og roligt vokser. 

At være en søgende sjæl og allerede i 20-års alderen, som Sam Zing
lersen, at tilhøre den gruppe mennesker, hvis higen ikke kan finde sig 
tilfredsstillet gennem religiøs suggestion; men som ubetinget på de ån
delige områder higer efter reel viden, vidner om en moden sjæl, hvis 
tanke-føle-register går dybere end blot til dagen og vejen. Ligeledes 
bærer dette vidnesbyrd om, at vi her mødte et menneske, der blev født 
med en stor og absolut solid og naturlig åndelig ballast, som er bleven 
udviklet gennem tidligere inkarnationer. 

Vi har alle vore opgaver i livet, såvel indadtil som udadtil; såvel større 
selverkendelse som større gave-evne. Sam Zinglersen inkarnerede na
turligvis som alle os andre for at tage disse indre og ydre opgaver op 
til revision og forbedring; men Sam var tillige udset til en helt speciel 
opgave, og hans sind og medmenneskelighed var netop- i vor evige 
udvikling - der, hvor Guddommen, med lysets tjeneste i sigte, kunne 
overlade en sådan opgave i Sams varetægt. 

I 1921, da Martinus oplevede sin store ilddåb, og hans Kosmiske Be
vidsthed dermed fik sin helstøbte, naturlige gennemlysningskraft i vor 
fysiske verden, boede en lille 9-årig dreng i Slagelse, hvor han, uden 
at have den mindste anelse om sit fremtidige møde med et kosmisk 
bevidst menneske, passede sin hverdag og sin skolegang. Kun 12 år 
senere, i begyndelsen af 1933, skulle Sam for første gang blive be
kendt med, at Martinus var iblandt os og arbejdede for meneskehedens 
vel; og selvom der i bladet O.M., hvor Sam for første gang mødte 
Martinus' navn, stod en del andre artikler om åndelige emner, var det 
de artikler, Martinus skrev, som fangede Sams udelte interesse. 
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Der skulle gå endnu et par år, inden Sam personligt skulle opleve Mar
tinus. Gennem en avisannonce blev han, som 25-årig, opmærksom på, 
at Martinus holdt offentlige foredrag, og fra det øjeblik af fulgte han 
trofast Martinus-Sagen; ikke blot ved at læse Martinus' værker, men 
også ved på alle måder, det var ham muligt, at yde Martinus sin ube
tingede støtte. Han deltog ved alle foredragene, og blev med tiden me
re og mere optaget af og stærkt involveret i Martinus-arbejdet. 

Kosmos Ferieby oplevede Sam for første gang i feriebyens 6. sæson. 
Sam var nu 27 år gammel, og siden hen har han holdt alle ferier i feri
ebyen: såvel forår og sommer som efterår. Desuden har han gennem 
de mange år, hvor feriebyen blev i stand til at have gæster også om 
vinteren, ligeledes holdt jul på dette dejlige sted, som i dag bærer nav
net: Martinus Center. 

Det er således mange, mange lyse timer, Sam har oplevet i Martinus 
Center, såvel gennem den tid Martinus selv var til stede i centeret som 
i årene, der kom efter, da Martinus i 1981 forlod vores fysiske verden. 

I tiden medens Martinus endnu var hos os, besøgte han, når han ftk 
trang til at slappe lidt af fra skrivearbejdet, ofte Sam i dennes hus på 
Klintvej 55. Sam skærmede Martinus mod hverdagspetitesser, og Mar
tinus vidste, at hos Sam kunne han slappe af i fred og ro. · 

Sam ved Genforeningsstenen på Estherhøj i 2003 
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Dersom Sam ikke var hjemme, satte Martinus sig blot og ventede på 
ham ved en af de mange skønne byggepladser, Sam anrettede i sin me
get store have. Sam var som et anker, han var altid den samme, og han 
gav aldrig Martinus problemer; tværtimod, må man sige, for på sin eg
en stille og uselviske måde har han gang på gang fjernet ubehagelige 
sten, som alle, - også en Kosmisk Bevidst, -uundgåeligt vil møde på 
sin livsvej, når man færdes i en så ufuldkommen verden som vores. 

Sams sind var stærkt og fast som en klippe, fokuserende på det essen
tielle: På enhver måde, det var ham muligt, søgte han at gøre hverdag
en lettere for: Visdommens Budbringer. Sit første hus i feriebyen er
hvervede Sam i 1946. Det senere hus Fyrrebakken testamenterede han 
Martinus-Sagen; og i 1954, som 42-årig, købte Sam Martinus' barn
doms-hjem: Moskildvad ved Sindal. Gennem mange år har Sam, sam
men med andre, ledsaget Martinus på dennes foredragsrejser i Jylland, 
og naturligvis besøgte man samtidigt egnen, hvor Martinus voksede 
op, og hvor hans kære barndomshjem lå og ligger. Takket være Sam 
kan vi stadig sige: ligger! 

Moskildvad ved vintertide, 1999 
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Uden Sams fremsynethed og uegennyttighed ville Moskildvad i dag 
efter al sandsynlighed være bleven solgt til fremmede, som ingen in
teresse ville have haft for Martinus-Sagen. Dermed ville stedet utvivl
somt være bleven jævnet med jorden for at give plads til bedre og me
re tidssvarende bebyggelse. 

Gennem mange, mange, lange timer arbejdede Sam dagligt, målrettet 
og ihærdigt, for at skabe de midler, som skulle gøre ham i stand til at 
hjælpe Martinus og derved også Jordens menneskehed. Sam skabte sit 
eget forlag. Han overtog i 1936 Danmarks første Kryds og Tværs
blad, som han udviklede til succes. 

Altid stod Sam parat, når Martinus manglede midler, og hans kærlige 
indsats vil bære frugt langt ud i fremtiden, hvor mennesker fra alle 
verdenshjørner vil kunne få glæde af at opleve fortidens mindesmær
ker. Sam lod Martinus' barndomshjem restaurere, så det fremstår i 
samme skikkelse, som det havde, da Martinus blev født i dette hus i 
1890. Ved Martinus' 100-års-fødselsdag d.ll. august 1990 blev stedet 
indviet som mindestue og museum, og man vil således, takket være 
Sam, i kommende tider kunne give fremtidens interesserede dybere 
indsigt i de faktiske forhold under Martinus' opvækst. 

To år efter købet af Moskildvad, blev der på Ternevej en villa ledig, 
hvis have stødte direkte op til Instituttets have. Martinus spurgte da 
Sam, om ikke han havde lyst til, at de skulle blive naboer. I 1956 er
hvervede Sam denne villa, og her boede han, indtil han i september 
2007 forlod sit fysiske legeme. Også denne villa testamenterede Sam 
til Martinus-Sagen/Sindal-fonden. 

I de 25 år, hvor Sam og Martinus var naboer, brugte Martinus næsten 
dagligt Sams have som smutvej. Dersom Sam sad ved sit skrivebord, 
hvilket han oftest gjorde, vinkede verdensgenløseren og hans trofaste 
ven muntert til hinanden. 

Om sommeren, når vejret tillod det, inviterede Sam på eftermiddags-te 
i sin have. Her mødtes Martinus med Sam og andre med-inviterede 
venner i den tid af sommerhalvåret, hvor man ikke opholdt sig på 
Klint. Man nød dog ikke alene teen og Sams gæstfrihed, men også at 
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kunne lytte til de forklaringer, Martinus gav på gæsternes mange 
spørgsmål om alt mellem himmel og jord. 

Ligeledes inviterede Sam hver torsdag aften Martinus på en ugentlig 
udflugtstur sammen med en eller flere af de mange Martinus-venner. 
På den måde sørgede Sam for, at Martinus fik afveksling og behageli
ge afslapnings-stunder fra sine mange skrivende arbejdstimer på Insti
tuttet. 

Også her ydede Sam lejlighedsvis en hjælpende ånd, og Martinus gav 
udtryk for, at Sam var den allerbedste af alle, når det handlede om at 
læse korrektur på Livets Bog. Dette er dog ikke så mærkeligt; for med 
en hjerne, som bogstaveligt talt næsten ustandseligt går på "kryds og 
tværs" i ordenes verden, må man jo opelske et supertalent for at se og 
at fmde maskinskrivningsfejL 

I Sams verden kom således "brødet på bordet" ved at sætte ordene på 
plads; men Sam var også meget bevidst om, at sjælelivet må være på 
plads: - lige der, hvor meningen står klar og tydelig. Og meningen er 
jo: uselvisk kærlighed. En mening, som Sam viste på utallige måder 
såvel i relation til Martinus som i relation til alle andre, han mødte på 
sin vej! 

Sams utrolige gæstfrihed er et kapitel for sig: Altid inviterede han til 
te. Hans venlighed og hjertelighed er legendarisk. Han var ligetil og å
benhjertig, og hans hus stod altid åbent for enhver, som måtte være 
glad for at deltage ved de mange teselskaber; og dette forandredes ik
ke efter, da Martinus ikke mere var iblandt os. Han elskede at have 
mange mennesker omkring sig; og at lytte til deres samtaler. Selv ville 
han ved store selskaber i reglen sige ret så lidt; og han blev da også på 
et tidspunkt beskrevet som: 

En rar mand - af få ord, mange tanker og store handlinger. 

Men Sam kunne også være fuld af sjove historier og vittigheder og be
retninger fra fortidens hændelser inden for Sagens rammer; så der var 
ofte megen latter og godt humør ved hans teselskaber. Man skal lede 
længe efter et mere generøst og velvilligt menneske end Sam. Da han 
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Sam ved Villa Rosenberg og Martinus' hus Ternevej 5, Frederiksberg 

stadig havde bil, kørte han gerne for sine venner, og transporterede 
ting og sager med til Klint for dem. Da han havde givet så meget af 
sin arbejdskraft væk, måtte han som gammel leve af sin lille folke
pension. Alligevel trakterede han lige til det sidste altid kærligt med 
lækkerier til sine mange venner, når de kom på besøg. 

To bøger om Martinus' liv nåede Sam at udgive. Den første beskriver: 
Martinus Erindringer. Teksten stammer fra båndoptagelser, og det er 
således Martinus selv, som fortæller om sine oplevelser. Det var Mar
tinus' ønske at disse optagelser skulle bearbejdes til en bog, når han 
ikke længere var iblandt os, og denne bog udkom i 1987. Bog nr. 2: 
Martinus - som vi husker ham er en bog, hvor mange af Martinus' 
venner fortæller om deres oplevelser under samvær med Martinus. 
Disse beretninger udkom i 1990. 

Ligeledes er Sam ophavsmand bag uvurderlige filmoptagelser af Mar
tinus' liv iblandt os; og eftertiden vil således ikke kunne blive i tvivl 
om, hvordan Martinus så ud eller talte. Fremtidens mennesker vil i 
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langt højere grad end de nuværende, være i stand til at sanse og der 
med opleve den utroligt, suverænt ubetingede kærlighed, som Martin
us udstrålede mod alle, og som var essensen i hvert eneste af hans ud
talte ord. 

Flere gange opfordrede Sam Martinus til at plante en minde-eg, hvil
ket Martinus gerne og med glæde gjorde. Derfor har vi nu en dejlig, 
stor minde-eg i forhaven på Klintvej 55 i Martinus Centeret; og vi har 
også en i Martinus' barndomshave, Moskild vad, samt en i baghaven på 
Temevej. Disse træer står som vældige symboler for Martinus-Sagen, 
der med tiden ligeledes vil vokse, og som vil sprede sine håbets blade 
ud over vor verden og !a den til at stråle og lyse i kærlighedens som
mersot 

Medens Sam havde feriebolig i det sydlige Frankrig, stillede han vel
villigt dette dejlige sted til fri disposition for venner og bekendte, og i 
sin feriebolig på Klint husede han jævnligt venner fra nær og fjern. 
Flere af Martinus' udenlandsrejser finansierede Sam; og samtidigt var 
han en god og hensynsfuld rejseledsager, bl.a. til Ægypten, Palæstina 
og England. 

Sams sidste oplevelser på Klint og i Martinus Centeret var i Påsken 
2007. Desværre svigtede helbredet ham, og han blev derfor ikke i 
stand til at deltage i sommerferien 2007. Denne hans sidste sommer 
tilbragte han på Ternevej, hvor han modtog sine sidste gæster fra Mar
tinus-vennekredsen til teselskab og eftermiddagshygge, så sent som 
søndagen før han forlod denne verden om onsdagen d. 19.9.2007. Sam 
var da kort forinden bleven indlagt på Frederiksberg Hospital. 

En kær og elskelig ven har ydet sin sidste indsats i relation til sit fysi
ske liv og dets afslutning; og vi har alle grund til at være glade på 
Sams vegne: En kosmisk rejsende forlod sit oplevelsesredskab og er 
efter et smukt, langt og begivenhedsrigt inkarnationsliv vendt hjem. 
Og når man har haft 95'li år i en udviklingsfase her i vor fysiske ver
den, - og - som Sam på et tidspunkt gav udtryk for: "er bleven mæt af 
dage"; da er det en fryd og en glæde; en stor lykke og en velsignelse at 
vende hjem til sin oprindelige hjemstavn i den åndelige verden. Og vi 
ved jo alle hvem, der først og fremmest har taget imod Sam der. 
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Sam og Martinus nyder en tepause i haven på Ternevej 

Ja, kære Sam; nu er du så igen sammen med Martinus, og vi bør være 
lykkelige på dine vegne. Det er vi også; men vi kan alligevel ikke sige 
os helt fri, hvad vemoden angår; for uden din fysiske tilstedeværen på 
Temevej, på Instituttet, på Klint og i Feriebyen er en epoke uigenkal
deligt slut. 

Så mange episoder- glade minder- trænger sig på, når vi tænker tilba
ge og mindes. Altid Sam, hvor du har været til stede, var det udeluk
kende lyse, smukke og hyggelige venskabs-stunder; og med disse ord 
vil jeg på egne vegne, og på alle dine mange venners vegne, af hjertet 
takke dig og takke Gud for alle disse lyse, smukke og dejlige minder, 
hvor vi oplevede et menneske: vor ven, Sam Zinglersen, som havde en 
umådelig rolig, sund, glad og livsbekræftende indflydelse på alle i sine 
omgivelser. 

Også en dybtfølt og hjertelig tak for alt du har gjort for Martinus og 
Martinus-sagen. 

Må din videre færd gennem fremtidens udviklingsopgaver blive lys og 
lykkelig. 
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Af RonaJahn 

Minder om Sam- fra 1940-2007: Vennen, kammeraten, arbejdsgiver
en og perfektionisten. 

Mit første møde med Sam fandt sted i Klint i 1940. Vi var dengang en 
flok unge i 20-30-års alderen, som havde kendt hinanden godt fra Fe- · 
riebyens første dage- nogen fra før den tid. 

Denne ensomme fyr, flk vi langsomt ind i kredsen; men mens vi i vo
res kreds var friluftsmennesker, så var Sam det i hvert fald ikke. Vi 
kunne ikke lokke ham med, hverken på vore lange traveture i week
enderne eller på skiturene, når der var sæson for det, eller vore 2 gan
ge ugentlige møder i Frederiksberg Svømmehal. Han var en anden 
slags indesluttet udgave af menneskeheden, og det skulle han ha' lov 
til at være. Trods det blev han langsomt en af teamet, og efterhånden 
som årene gik, blev han fast inventar i Klint. 

Tiden gik sin gang, og en dag købte han hus nr. 4, som lå midt ud for 
flagstangen på det store fællesareal. Sams sommerhus med flagstang 
og flag og med Sam forblev et godt samlingspunkt for alle. 

Ud for den første foredragssal i Klint ses fra venstre bl. a. Sam, Martinus, 
Wilhelm Pedersen og Robert Petersen 
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Sam ses yderst til venstre og Kyl/e yderst til højre 

I de private omgivelser på Ternevej var Olga Esmann Jakobsen hans 
husbestyrerinde fra kl. 10 til 17 alle hverdage. Hun og hendes mand 
Esmann fulgte med, når Sam tog til Klint. -Hvordan Sams liv havde 
udfoldet sig før vort kendskab til ham i Klint, spurgte ingen om; men 

Filtenborg, Mogens Møller, fru Filtenborg, Henny Dencker, 
Vibeke Møller og Sam 
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Olga, Sam og Esmann ved Sams sommerhus i Klint 19 51 

et var sikkert, han var ikke nogen ørn med mad og rengøring i det 
daglige. Derfor var Olga hans faste støtte i det hjemlige. Til den årlige 
hovedrengøring havde han dengang Ida Seidelin, og indimellem var 
der så brug for min hjælp. 

Da Olga en dag faldt og brækkede sin højre arm, måtte hun opgive sit 
arbejde hos Sam, og da jeg tilfældigvis var arbejdsløs netop på det 
tidspunkt, overtog jeg posten som husbestyrerinde fra kl. l 0-17. Det 
blev til et par år hos Sam, og det var ikke kedeligt. J eg lærte Sam godt 
at kende, man kan næsten sige ind til sjælen, selv om Sam skjulte den 
godt; men ved det daglige samvær, fandt jeg efterhånden ind. Og nog
le af disse mange spørgsmål omkring ham åbenbarede sig for mig. 

Hans barndom må ha' været ret ensom og indelukket, han manglede i 
høj grad det at lege. At lave krydsogtværser var en slags leg, som han 
gerne ville dele med andre. Dette viste sig blandt andet gennem føl
gen de: Nogle dage før Kryds og Tværs Bladet skulle udkomme, fik 
forlaget tilsendt et par eksemplarer. Det ene gav han mig med hjemom 
aftenen med ordre på at ringe ham op kl. 22 samme aften og i telefon
en fortælle, hvor mange af løsningerne jeg havde gættet; hvis de så var 
rigtige, var der næste morgen en kuvert til mig med 10 kr. for hver rig
tige løsning. Det var en slags leg. Men det havde vi det sjovt med. 
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Bl.a. ses Ben Saxe og søn ved siden af Sam; bag dem Aggi Norstrand 
ogfru Saxe; Robert Petersen og Valdemar Lundholm 

Da Sam år senere flyttede til Fyrrebakken, blev dette hus også et sam
lingspunkt for alle interesserede. Især for de der som Sam yndede god 
klassisk musik. For nogen kunne det næsten føles som en ære, at blive 
inviteret op til en musikaften, for Sam havde lavet sig en fin samling 
af forskellige gode musikværker. Efter sådan en musikoplevelse var 
der tedrikning. Mangt og meget blev herunder drøftet ved sådanne 
lejligheder, og så var det bare hygge. Mange vil sikkert med glæde 
tænke tilbage på disse musikaftener. 

Sam havde fra sine unge år en usædvanlig god hørelse, og denne vel
modererede musik var bare dejlig at høre på. Men som årene gik - og 
dem gik der mange af- lagde hverken Sam selv eller andre mærke til, 
at tonerne fra musikken langsomt blev højere og højere; så for den 
normalt hørende blev nydelsen ikke længere så stor som tidligere. In
gen fik den tanke, at det var Sams hørelse, der var for nedadgående, 
og vel ingengang han selv. Tonerne fik bare en tak opefter lidt efter 
lidt, uden at nogen bemærkede årsagen. Sammenkomsterne var det 
vigtigste. 
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Fyrrebakken, Klintvej 55, Klint, købt 10. maj 1959 

Wilhelm blev en af Sams gode kammerater i Klint. Hver weekend når 
Wilhelm kom på sit ugentlige besøg til Klint, gik begge dage med, at 
de to spillede bordtennis. Til at begynde med foregik det i fri luft, men 
det varede ikke længe efter indflytningen på Fyrrebakken, før Sam 
byggede en udendørshal, hvor de to tilbragte det meste af weekenden 
sammen med bordtennissen. Jeg anså det for at være en kompensation 
for den manglende leg som barn. - Andre kunne i øvrigt altid få lov at 
låne hallen, når der var fri bane. 

Sam var perfektionist. Hvis døren skulle stå 5 cm på klem, så var det 5 
cm og ikke l O cm. Og skulle man ud at køre en tur med ham, så kørte 
man på det aftalte klokkeslet og ikke minutter senere. Kunne man ind
stille sig på det og overholde det, var alt godt. De par år jeg passede 
Sam, inden jeg selv måtte give op, var dejlige år, og mine mange dejli
ge oplevelser stammer fra den periode. 

Kort før jeg begyndte hos Sam, havde Kylle (Anni Hultmann), som 
var hans kontordame, været 14 dage på Mallorca - med alt betalt af 
Sam. Og da jeg havde været hos Sam en måned, lå der en morgen, da 
jeg mødte på arbejde, en masse rejsebrochurer på skrivebordet. Jeg 
spurgte, om Sam skulle ud at rejse, men Kylle sagde: "Nej, men det 
skal du!" Jeg så straks, at det var noget med at flyve, så jeg stejlede og 
sagde, at jeg ikke ville turde at flyve, så det var altså ikke mig. "Pjat!" 
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sagde Sam: "Det må du vænne dig til!" Da jeg bestemt ikke var stolt 
over det med at flyve, beklagede jeg mig til Mie. Hun sagde med det 
samme, at så ville hun tage med mig og støtte mig, og Sam ordnede 
straks en billet til Mie. 

Dagen før afrejsen lå der på bordet penge til diverse udflugter, som tu
ren bød på og med ekstra lommepenge, og dertil en masse rejsemedi
cin til forskelligt brug, såsom for kvalme, hovedpine og diare osv. Der 
manglede ikke noget til at hjælpe mig til et godt ophold. Desuden var 
der sørget for taxa til lufthavnen, så han var sikker på, jeg kom af sted 
til rette tid. 

Min første flyvetur - givet af Sam - blev til mange flyveture med ham, 
når vi senere blev inviteret til Frankrig på et 14-dages ophold i det 
dejlige hus, han havde erhvervet sig i Svaneparken. Vi var gerne 4 per
soner i Frankrig sammen med Sam. Altid var der sørget for en bil, som 
stod parat i lufthavnen, når vi ankom og lejet for de 14 dage, vi op
holdt os dernede. 

Hver dag kørte vi med Sam rundt i Frankrig, men vi vendte altid hjem 
til Nice, for at spise is og derefter hjem til aftensmaden. Sam sparede 
aldrig på noget på disse ture. 

Pia, Lars, Birthe Gerner Larsson og Sam i Juan les Pins 1981 
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N år vi spurgte ham, om han ikke havde lyst til at lære fransk, når han 
nu var der så tit, sagde han, at han ikke ville spilde tiden på at lære 
sprog: det havde han jo os til. Det højeste, han kunne strække sig til, 
hvad sproget angik, var, når vi skulle have noget at drikke; når tjener
en kom, slyngede han flot ordene ud: "4 Sweeps!" Mere syntes han ik
ke, han havde grund til at beskæftige sig med. 

Tiden hos Sam gav mig anledning til at studere ham og hans tilsynela
dende indesluttede væsen. Sam talte aldrig om sin barndom, men han 
talte kærligt om sine forældre. Jeg fandt ud af, at han har været et in
desluttet barn. Han manglede det at lege som andre børn. Han havde 
derfor en umiskendelig trang til at lege. At lave krydsogtværser var en 
slags leg. Han havde meget humor, men havde ligesom ikke nogen, 
der forstod hans humoristiske væsen. Skønt Sam ikke var jyde, men 
fra Slagelse, havde han humor, som han fandt ud af, jeg kunne tage og 
bruge alle de morsomme episoder, han hittede på. Et enkelt eksempel: 
Lige efter en grundig forårsrengøring af hele huset foretaget af Ida, 
kaldte han mig til toilettet, steg op på toiletbrættet, smøg en finger op
pe oven på cisternen: "Se," sagde han: "Støv!" Jeg lo og sagde: "Nu er 
det dig, der har støv på hjernen!"- Så steg han ned, og så grinede vi. -

Sådanne små episoder elskede han at lege med mig. En anden gang 
beklagede han sig over, at der vistnok var støv på lampen over hans 
skrivebord. Jeg sagde ikke noget, men hentede en støveklud, rakte den 
til ham og sagde: "Stig selv op og støv den af, så slipper du for at se 
mig falde ned. Og falder du, skal jeg nok være god ved dig!" Sjældent 
har jeg hørt Sam grine så længe og så inderligt. Det var den slags 
modstykker, han godt kunne lide. Dette at nogen turde sige ham imod, 
og så at vi kunne grine sammen over hans fmurligheder. 

Sam ville gerne tabe sig, og da det var mig, der stod for madlavning
en, mente han, det var min opgave. Så da jeg en morgen ankom, hang 
der på køkkenskabet en række kuverter med lO kr. i. -For hvert kilo 
Sam tabte sig fra nu af, måtte jeg tage en kuvert med en l O-krone. Det 
var igen bare en leg. 

Desværre var Sam en slikmund, som elskede både chokolade og is, og 
på sin daglige morgentur, blev han fristet til at forsyne sig. Når han så 
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havde guffet noget i sig, kastede han det brugte papir i sin papirkurv, 
hvor jeg ved næste tømning fandt papiret. Jeg fiskede det op, gik ind 
til ham og viftede ham om næsen med det, samtidig med at jeg 
skældte ham ud for ikke at holde sig i skindet. Samtidig gik det ud ov
er mig, og det han havde lovet mig; på den måde kunne jeg ikke være 
med, når han gerne ville tabe sig, og så ville jeg jo aldrig :fa de penge 
på køkkenskabet, hvor de absolut ikke pyntede. Han lo med et hult "ha 
-ha-ha'_', hvorpå han gik ud og pillede alle kuverterne ned og gav mig 
dem alle sammen. Igen var det bare en form for leg. 

Hver torsdag sommer og vinter inviterede Sam Martinus, og for at 
glæde ham 4 andre personer, således at der var 6 personer, som var 
passende til et bord på diverse restaurationsbesøg. Om sommeren var 
det Tivoli, som var det foretrukne sted. Når jeg torsdag aften forlod 
Temevej, var det med ordre og penge til en taxa, så jeg kunne være i 
Tivoli en halv time før, der var artistoptræden på Plænen. På restaurant 
Balkonen skulle jeg sætte mig ved det bord, som havde den bedste ud
sigt til forestillingen. Der skulle Martinus sidde. I ventetiden kunne 
jeg blot bestille eller drikke, hvad jeg ville, på bordets regning. Tjener
ne kendte ham og vidste, hvorfor jeg var kommet, og de kom med is 
til mig. - Selvfølgelig blev vi kørt hjem med taxa efterpå. 

Valdemar Lundholm, Chelly, Sam, Martinus og unavngiven 
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Om vinteren søgte han efter biografstykker, som ville glæde Martinus, 
og det skulle være gamle slagere med Harold Lloyd eller Chaplin eller 
andre interessante stykker, som kunne glæde Martinus. Og Martinus 
ftk sig mangen god søvn, hvis det ikke interesserede ham. Det kunne 
også være en invitation til Lorry, og den tur havde sit eget ritual: 

Man mødtes præcis kl. 8 ved indgangen og gik så i samlet flok til det 
bestilte bord, hvor dagens tjener ventede på selskabet. Sam gav tjene
ren en seddel med besked om, hvad han ville have serveret, og på 
hvilket klokkeslæt. Altid det samme, nemlig 3 stykker franskbrød med 
smør og 3 stykker med ost. Efter mange af disse besøg vidste Sam, at 
der altid var 2 skiver ost på brødet, så det første, han gjorde, når fadet 
blev sat, var at tage de 3 skiver ost, som efter Sams mening var frås, 
og lægge dem over på de 3 stykker med smør. Så var der bare te og en 
stor kande varmt vand til fortynding. Et glas pullimut af en slags var 
der aldrig tale om, for der måtte ikke komme spiritus på bordet, når 
Martinus var med. 

Sommeren igennem var der tedrikning i haven på Temevej, og Inge 
Sørensen kom af sig selv. Nogen faldt således bare ind, og andre var 
inviteret, men alle var velkomne. Martinus var fast inventar disse ef
termiddage, men Sam gav stille besked om, at man ikke måtte bom
bardere Martinus ved at udspørge ham: Martinus skulle have fred og 
slappe af netop ved at møde andre mennesker i selskab, uden at skulle 
holde foredrag.-

Rona og Sam i dragter udlånt fra Steenstrup Museum i påsken 1946 
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Noget andet var, at Martinus, når han følte sig i godt selskab, rullede 
sig ud med underholdende historier. De blev slugt godt. 

Engang var Martinus indlagt på Frederiksberg Hospital. Inge Sørensen 
følte et stort ansvar for Martinus og forbød alle at besøge ham: han 
skulle have helt fred. - En eftermiddag bad Sam mig besøge Martinus 
medbringende noget frugt. Da jeg -på grund af de udstedte forbud -
protesterede, sagde Sam: "Du kommer fra mig, så gå du blot!" Hvilket 
jeg så vovede at gøre. Og det var en glad Martinus, som ftk en gæst; 
han udtrykte, at han røvkedede sig, for der kom slet ikke nogen og be
søgte ham. Jeg lovede at komme så tit muligt, men nu var det på tide, 
at han blev udskrevet. Og jeg kunne igen hellige mig plæne-tedrikke
riet hos Sam. 

Jeg havde mange sjove og finurlige episoder med Sam. Mange er dog 
så korte og små, at de ikke alle kan nedskrives, men snarere kort for
tælles om i venners lag. Sam havde savnet det at kunne lege, og det 
gav sig, for den som kunne forstå det, udslag i bordtennisspillet og de 
mange finurligheder, han kunne finde på. 

I mange år var det en tradition, at Sam holdt sin fødselsdag i Lorry. 
Med Martinus selvfølgelig. Det plejer at være fødselaren, som får ga
ver. Men her var det Sam, der gav en klækkelig gave, som var lomme
penge, og det var naturligvis til Martinus. H v er morgen, når Sam kom 
tilbage efter sin morgenspadseretur, hvor han igen havde købt det for
budte guf, tømte han sin pung for guldmønter, som regel 2-kroner. 
Dem samlede han sammen og lavede til en rulle eller pengetut og gav 
Martinus. Til jul var det S-kroner. - Det var omvendt gavegivning. 

Rona og Sam 1997 
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Af Kyl/e/Anni Hultmann 

Jeg har kendt Sam Zinglersen i 60 år og arbejdet for ham på hans kon
tor i 17 år. Derfor vil jeg fortælle følgende: 

Sam var redaktør for Kryds og Tværs Bladet, som udkom hver 3. uge. 
Han lavede selv alle opgaverne, der var meget forskellige. I alt 28 op
gaver i hvert blad. Han var meget flittig, hvad det tyder på. 

Han skulle derfor have meget ro til sit arbejde. Jeg passede telefonen, 
som ringede ofte. Folk spurgte om meget forskelligt. Og ville tit tale 
med Sam selv. Jeg måtte forhindre det så meget som muligt. Men hvis 
de insisterede kraftigt, måtte jeg jo bede Sam om at tale med dem. 
Selv om Sam havde meget travlt, virkede han meget rolig og svarede 
på de forskellige spørgsmål. 

Sam ved sit skrivebord i Peder Skramsgade 

Sam udgav også 4 andre hæfter med krydsordsopgaver plus et opgave
hæfte med hvem-ved-hvad-krydsord. Så han havde jo meget at gøre. 
Han måtte nogle gange arbejde til kl. 18.30 om aftenen. Han begyndte 
kl. 9 om morgenen, så det var jo en meget lang dag. 
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Bladet og hæfterne blev sendt til flere bladcentraler, og blev derefter 
omdelt til forskellige bladhandlere i hele landet, så det var et stort ar
bejde, Sam der påtog sig. 

Han tjente selvfølgelig mange penge, som han med glæde kunne give 
Martinus' Sag. 

Sam inviterede tit Martinus ud på en biltur op langs Strandvejen. Og 
Sam inviterede også Martinus ud til fælles venner i deres hjem. Det 
var Martinus glad for. Martinus og Sam var også her hos mig sammen 
med nogle venner. 

I begyndelsen, da det hed Kosmos Feriekoloni i Klint, havde Sam 
købt hus der, som han kaldte Onkel Sams Hytte. Han var faktisk en 
onkel for mange børn, som han legede med. Han tog en spand, som 
børnene så skulle kaste en bold i med 1-2 meters afstand; det syntes 
de, var morsomt. Og han fandt på andre lege. Børn kunne godt lide 
Sam og løb gerne efter ham. 

Sam arrangerede ofte lege for børn og voksne; her "bolden i spanden" 1943 

Senere, da det blev Kosmos Ferieby, købte Sam det store hus, som hed 
Fyrrebakken. Der inviterede han mennesker til at høre musik i sin dej
lige storstue. Der var meget højt til loftet, så det var næsten som at sid
de i en koncertsal. Så ftk vi te alle sammen. 
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Når jeg skulle i mit sommerhus, fik jeg altid fri en time før, så jeg 
kunne nå hjem at pakke færdigt. Og så kom Sam og hentede mig til 
Klintturen, når han selv skulle op til Fyrrebakken. 

Jeg glemte at fortælle, at Sam havde et filmapparat og gik rundt i Klint 
og tog billeder, der var ret gode. 

Sam har bl.a. udgivet bøgerne: Martinus Erindringer og Martinus -
som vi husker ham. Han har senere udgivet et video bånd, som hedder 
Martinus barndom, En sommerdag i Kosmos Feriekoloni og Marti
nus holder tale 1956. 

Sam har ydet meget til gavn for os alle. Han var meget gæstfri og et 
venligt og imødekommende menneske, parat til at hjælpe, hvis han 
kunne.-

Der er meget godt at sige om ham, og vi er mange, der vil savne Sam. 

Sam, Jacob (Lisbeths søn) og Kylle på Terrassen, Martinus Center 
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Kryds og Tværs Bladet som vi alle kender det, og som Sam har konstrueret 
og udgivet i 62 år til stor fornøjelse og oplysningfor hele Danmark 
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I begyndelsen af Sams krydsordsvirksomhed var opgaven mest at oplyse, un
derholde, udfordre. Senere opstod en helt ny genre inden for krydsord, hvor 

kravet var, at opgaverne skulle være morsomme. Også det mestrede Sam 

92 



/0 . !/. /t;~· 

Dette er en side i et hæfte, Sam lavede hvert år. Hvert hæfte var spækket med 
opgaver. - Bemærk symmetrien og variationen i opgavernes opbygning 

Smagsprøver på Sams gådekryds: 

Hvad er det, der er ubehageligt, ligegyldigt fra hvilken side man læser 
det? (Regninger) 

Hvorfor er Malmøs mad så god for svage maver? (Det er skånekost} 

Hvilke haver er der liv i hele året? (Børnehaver) 

Hvorfor er det bedst at se fJernsyn i Holland? (Der er så mange kanaler) 

Hvad er det, man kan komme op i, men ikke ned ad igen? (Arene) 

På følgende sider et udvalg af diverse avis-interviews gennem tiden: 
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Søndags-Aktuelt den 17. december 1978 

5:-7 a!ln~k&re lever ~kifd(ende af 
at lave _opg"ver til krY•-onfs~e 

&.f O!tO Ludwig O Foto: Per Daugaard 

• rA tcirsdai. er det ~ u ser være 
alden, den (O(IIle !!r)tdsordS· mark alene er Der akal helst 
opgave kemkom;' pl tryk' grebet al dillen. • • pllr vlt~er l dem. 

~:l~k~::;,:=!~t :;,;~; sy~ ~:,.~~~~e~~~v~fk:i· ))Uartige« ord 
Wynnc og lilev trykt 1 •New at fabrikere kr)'d119rd. En .Kun rem pct. at de 1100.000 
Y-ork World• den 21. decem· at dem er Aktuelt's Frk.' dniUko kr)'d.lordJ·Ioscrc 
bcl'liUa. Stjerncfcy<L Han - ror det sendor derea loanlnpr Ind. 

g<!~0oV;~J~:· ·~de:r~!~: ~ ~~sj:~~!i ~c':,~~fr -~~~~~d:~~ !:':J:r~~~ . 
tværa·op(l'liven ·vf,J' enslat-n· næste år. gys':~t~~ burtlct efter 
dcb~~~~to:u~rv;~Jc:r 1 Sam har dansk -starten over :;o blade som 
grev•kil.IJol'Oxrordsblrc:. En rekord kunder. 
nttcn efter cl Bulmeret ael· Landets. tlltllgatc kryds- -Man må hclat Ikke 
•k.'l.b korte h!UI spltltuspå· orda·forfn!tcl' or Slim Zing· være ror •monom• l epe 
virket hjem 1 bil. Det gik tenen. Hnn 11111• levet al at at laJldet, ltvor læter11e or 
(\111. og hans~ kone blev lave krydøord 1 ~narL 45 år meget mlss.IOIItke, fortæller 
dræbt. og bllr Indtill dag lavet ca. han. l et bind l det veatjy• 

1 
Bilmen 6\e,. ldomt C!' JMOO Jcrydeordll·opgaver. ~~~~~~ Te~" J~~~~~~~!:t -

ang tu;;thusStra!. som l!j\fl Sam udgiver •l<ryda og en opgave, hvori ordet •cro· 
-rsoncde i Sydafrika f:om Tværs Bladet•, der tryklcca t l ko fremkom. Synonymet 
dange_,nr. s:lt For al . ~- l 70.000 eksemplarer. aamt havde Jeg kaldt "hjemme· 

en u al g te~cdc ~~~ . -•Humorkryds•, •Solstik• og IYlllOI•. Jog fik opg-aven re· 
en krydsorda-oJ!gavc -;:- flere lllldre opgavobhtde. 
mqd 901 boptavcr. :' · · Desuden laver ban opgaver lur. • 
• f'ængacl3dlrekto~ ble_v ·--m cil række dag· og dl· J en anden opgnvo sA 

lntcrencrct. og da Or'<.iJie' atriktsblade. mnn en tegning n.l en prreøt 
lnvedo ataklu:vla al opga.: . _ En rang jeg bnvdc med et barn ved dobclon
ver, åcndtc direktøren dcljl. god tid, hlv~e le en den. mens de to faddoro 
Ul en B VIs r Kapstaden. 1 krydsords-oprave m ~ro·_ ~~~cc:.f ~~~~ 1~7.~:~11:~: 
Krydsord-pi Amtstldcnde, som dcrcft.cr . ·der •. OgtA den oprave fik • 
graVen bnd mig lave en h~:'7 uge. Sam rotur. Redaktionen 

_ . _ . Den furstc blev trykt den mente, der var tale om 
Orvlllc blcv.rlg latn ~Ile, 11. rcbnuu· '193i. ~cg: fik 5 blasfemi; 't en t~e opga

og da bn fem At• efter loaln· kr. pr. stk~ fortæller Sam -ve var der en tcgtilng ar to 
delsen dodc, cflo•·lud hnn c:n Zlnglcr.~Cn, ~år. damclirystcr, og losningen 
formue tilsin huøhohlcrakc. :Ak så foranetret vnr ~brystbillede•. Det var 

, Hun var den cnc•tc, der ! · ror stærkt for ·m.anie af bla· 
Mgte ham Ulgrnvcn. ·Kry.U og Tvmra Bindet• dets læsere. 

· . k.a~~93jo~~\sin ~~~~ ~d~~ :~A:~~~ -~~-~~~~n:x~~ Kongelig 
f:t:~ ~~e_;;~~~ndrill· å:!1'fo~~~r ~:e ,;~~~~: · krydsords-løser 

Krydsordene kom . til p.vcml!. -Der kommer 30-10 nye 
Danmark 11924, ~den for· - Krydsordene ht\r ror· ord frem hvert ir, forklarer 
~te opgave fremkom l Ser· and.rct sig meget l Udetill Sam. Dcrlor kan man Ikke 
llnpkc Tld~dc1121. scp• lob, alger ltnn. For oa. 20 Ar øælgo $-10 Ar gamle opga' 
tembor 192-l. Den var lavet siden· var de alle iymmo." .v!)r en PJ!J UL MeJet an; 
trf !orfnUcrCII JuUus llfo~ trislc opbyil;-ct. Nu er der vendte øy-ord er •fm~c·, 

gct%;~rcder IIf miiUonJ !d:.c~0~~~~ ~~~r~~ :~~iv. =~!~id~ n~'d~~ 
mannca~er verden over Il!· tegner ,til al hj(l!lpc mig. Ikke tll at undgA. Øerne li 

og: de fleste 
danskere kun tra kryd:tlll' 
d ene. 

Sam bar haft · _manp 
kendte monneslier 10m r.
slc løsere ar sine opg-aver 1 
~•Kryds ~Tværs Bladet ... 
En al dem var kong Frcdo• 
rlkiX. 

Dar IIndea opA enkeile 
prolcøalonolle krydlordt-Jo. 
aaro, PA el lidapunkt vu 
der ol\ mnnd, dQr VllJidt 112-

~~~r'!"~~~~~~!.'i~~ 
lig la:aor mente, der VIl' 
tale om evindel og meldte 
Srun Ul polltlct. 

Det viste alg, at den -
cct vindende var en lovaU· 
depclllllonl:tt p& Vc1terbro. 
Da pollUet lndf!Uidl alg hol 
ham. li der a Ul ble r 4f blade 
med krydsord. Alene al 
•Krycb og Tva:rs Bladet• 
koble manden :;o ck8cmpla• 
ror hver {31lg og sendte 
Iosningerno ind. Han sagde, 
nt hun ha.vde et pænt over
skud p& sil ~rag .... 

Verdens største 
krydsord 

Der okølatoror krydliOI'dt
blndo l nm11lon nlle l11nde. 
såm bar en pron •nmllnc. 
:,>:~kr~ n{~~::"k forwg ... 

SeJvfolgollg er der op! 
.at verdon8rokorder l 

· krydsord. Den hidtil slonte 
krydsords-opgave blcY 
trykt i del sydafrlkan.Ue 
dagblad •The star. 1 1814. 

.Oppven bestod af 618G folo-f 
ter. Inden da havde dot en; 
gelske •Dllily Mali• rckof' 
den med tre OKaYcr, &Om 
liver be3tod ar $929 felter. 
Dnlly .)ofnll havde kun re
kordon et halvt Ar. / 



Ekstra Bladet, 1985 

På besøg i en kryds og tværs-magers værksted 
Kryds og Tværs. Hvor man
ge af os har ikke prøvet at 
sidde med rynket pande og 
spidset blyant, mens hjer
nen febrilsk søger i de støve
de skatkamre efter navnet 
på en fugl med tre bogsta
ver, en dansk købstad på 
tolv, ~Jler en romersk kejser 
der ender på o. 

Hjernen bliver sat på prø-
- ve, for spørgsmåle!le gælder 

alt mellem himmel og jord, -
kemi, historie, musik, 
geografi eller bare ord ord 
ord. Men hvor kommer de 
fra? Hvem er mesteren bag 
al denne visdom? Troede De 
måske, at det er datamater, 
der sådan spytter opgaverne 
ud, ja så . er det skam en 
vildfarelse. 

SVÆRHEDSGRAD 
I en stor gammel. villa på 

Frederiksberg i København 
finder vi mesteren selv, re
daktør Ejlif Zinglersen, 
manden bag Danmarks æld
ste kryds og tværs-blad, det 
lille beskedent udseende 
hæfte, der trods det enkle 
navn Kryds og Tværs Bladet 
udkommer i et oplag på 
55.000 hver tredje uge, og 
det er også ham, der står bag 

.de mere nymodens hæfter 
med store spraglede forsider 
såsom Solstik, Humørkryds 
og Sams Opgavesamling, pu
blikationer kendt af enhver 
krydsox:dsløser i dette land. 

EjlifZinglersen har kun en 
fnysen tilovers , for spørgs-

målet om, hvorfor roån dog 
ikke lader edb-maskiner 
konstruere de mange hoved
brud. 

IRRITATION OG 
FORNØJELSE 

-At lave en god kryds og 
tværs kræver en selvstæn
digt tænkende hjerne, man 
skalhave humor, kunne dra
ge aktuelle begivenheder 
ind, lave gåder og· spidsfin
digheder, samt kunne vur
dere hvilken sværhedsgrad 
de forskellige opgaver hører 
ind under. Alt sammen men
neskelige kvalifikationer, 
som du ikke kan overlade til 
en datamaskine, den er ikke 
i sig selv kreativ, siger Ejlif 
Zinglersen og viser vejen ind 
i sit verbale værksted. 

Det ligger i villaens stuee
tage, i den del, der ikke ud
gør privatboligen, først et 
lille forkontor, til daglig be
mandet af tre medarbejdere, 
der sidder omgivet af hylder 
fra gulv tilloft med kryds og 
tværs hæfter, sirligt sortere
de i små bunker. 

Inde bagved ligger Ejlif 
Zinglersens arbejdsrum, 
nærmest en lille stue med 
smuk udsigt til den frodige 
frederiksbergske .have. Det 
er her de mange krydsord 
bliver til, her hovedbrl\d, 
opgaver og gåder bliver ud
tænkt til glæde, irritation og 
fornøjelse for tusinder af 
danskere, uge efter uge, år 

ud og år ind. 
Ejlif Zinglersen har sit 

værktøj ved hånden. Langs 
alle vægge og på skrivebor
det står et væld af bøger, 
digre værker, ordbøger og 
leksika, bind r. til tyve eller 
mere, for en kryds og tværs 
når langt omkring, selv om 
udgangspunktet faktisk er 
et lille ternet stykke kladde
papir. Mesteren viser hvor
dan. 

- Når jeg skal lave en 
kryds og tværs, begynder jeg 
med at skrive de ord eller 
sæ~ninger, jeg absolut skal 
have medJ f.eks. svaret på 
gåderne i en gådekrydsJ eller 
en aktuel spidsfindighed til 
et aktuelt billede. Det sker 
på et stykke kladdepapir, 
inddelt i felter alt efter stør
relsen på den kryds og tværs 
jeg skal lave, og derefter er 
det så bare at fylde de reste
rende felter ud, med ord og 
selvfølgelig spørgsmål. I vir-

. keligheden kan man lægge 
meget af sværhedsgraden i 
spørgsmålene, de kan være 
mere eller mindre vejleden
de. 

BEGYNDTE AF 
B.ITTER NØD 

Ejlif Zi.pglersen siger, at 
det tager ham det meste af 
en dag at lave en stor helsi
des kryds og tværs, selv om 
han må siges at være vete
ranen af de i dag ca. 15 
professionelle kryds og 

tvæ1·s-magere i Danmark. 
- . Det hele startede .så

mrend .j de økonomiske kri
seår i begyndelsen af tredi
verne, der var stor arbejds'
løshed, og jeg, der havde ar
bejde i en materialehandel i 
Slagelse, matte pludselig se 
mig fyret ligesom så mange 
anare. I begyndelsen vidste 
jeg ikke mine levende råd 
men så en dag sad jeg der
hjemme og konstruerede en 
kryds og tværs, det var nær
mest for sjov, men jeg sendte 
den nu alligevel til Sjællands 
Tidende og minsandten om 
de ikke straks svarede med 
en ordre lydende på: En fast 
kryds og tværs om ugen, 5 
kr. pr. stk. 

Det gav blod på tanden. 
Ejlif Zinglersen fortæller, 
hvordan han nu begyndte at 
sende kryds og tværser 
rundt til alle mulige aviser. 
Og det viste sig, at han, som 

.han selv udtrykke·r det, var 
dukket lige ned i et fuld
stændigtftde. 

Siden ·er det gt!et slag i 
slag, ffa 1936 blev Ejlif Zing
lersen redaktør af Kryds og 
Tværs Bladet, så fulgte de 
andre store krydsordshæf

,ter, og i dag leverer han 
foruden sine egne blade også 
·kryds og tværser til go<;lt 90 
kunder over hele landet, avi
ser, distriktsblade, ugeblade 
og tidsskrifter . - Det kan 
ma1,1 da kalde en succes for 
et godt ord. 

AF GABY JEPPESEN 



Frederiksborg Amts Avis den 12 maj 1991: 

-------------~~--------------------------

Hjernegymnastikken 
og dens bagmænd 
Nogle få menn.esker har gjort det til en levevej at irritere 
millioner a( d~nskeres hjerneceller ' 

;_· .) 

Tekst: CHRISTIAN LANG kuglepen. kryds og tværs. Herefter »ctosswords«. 
Foto: JENS NORMAND Det ·~die ord er på fem skal man helt op til slutnin- Danmarks ældste . 

genaf1800-tallet for at finde bogstav~, begynder med t 
Det første· ord er på fem · og har ·samme navn som et 
bogstaver, begynder med k populært ungdomspro-. 

de næste· forklaringer. Kryds· og tværsens populæ-
En ariden . fortæller, at re historie startede i 1913, da 

den første lqyds og tværs to journalister·. {ra ·New 
blev udgivetaf'et fallittruet York-avisen . The . World 
amerikansk forlag i en bog bragte »dagens og verdens 
vedlagt en blyant. Det blev·. rædsel«, som denne irrite
forlagets redning, fortæller rende tidrøver siden er ble
hi~torien.. . . vet kaldt,til avisens spalter 

og er et andet ord for vejs- gram· i Danmarks Radios 
kæring. P4, hvor Tine Bryld er vært. 
. Det vi taie~ om, er et Den rutinerede hjeme-

begrebpå. i alt tre ... · ord.. gymnast 'har sikkert. for 

Enhver avis og ethvert uge
blad med respekt for c sii :~ 
selv bringer mindst en oirl· 
ugen. Hundredetusinder.· :.·: 
måske millioner -danskert! 
ib.·iteres og fornøjes af dem. 
· Det andet. ord,· De skal 

gætte, er et bindeorci på to 
bogstaver. 

For at få udbytteaf-begre
bet skal der bruges en stor 
portion tålmodighed, en 
blyant og masser af viske
læder. Kun de hovne og 
selvsikre starter med en 

længst gættet denne .lille . 
gåde. Andre kan få udfyldt 
de tomme felter ved fortsat 
læsning. 

En tredie fortæller, at op- på humørsideme. 
fmderen skulle være en vis Første gang kryds & 
Prosper Buranelli. Hvor- tvæts~n kom i dansk udga

Gåde uden løsning . dan ·han skulle have fået ve var i Berlingske Tidende 
. Hvor og hvornår· kryds og· , ideen, melder historien til i 1924. Opgaven var fuld af 
tværsen stammer fra, er en gengæld intet om. fejl og nærmest uløselig. 
gåde, hvor Iøs~gen ligger En fjerde og mere interes- ··.Ikke desto: ·mindre . slog 
godt gemt i historiens mør- sant beretning fortællerom kryds og tværsen an, og en 
ke. · · den engelske tugthusfange mani bredte sig, som det 

Den ældste· forklaring Victor Orville, der med en var sket i alle andre lande, 
fortæller, at der på en mur i fængselsdom på fe~ år for- der havde stiftet bekendt
Cifeneester :i England er drev tiden med at sidde og skab med de lumske gåder. 
fundet romerske skribleri- stykke ord sammen i fir- Kioskernes hylder. bug
er, der kunne minde om en kanter til noget, han kaldte ner i dag af kryds og tværs 



i)jparl< 22. 2990 Niv 
3600 Froderikssund 
voj 31, 3630 J gers s 

Blndcl, der er Dnn· 
rn rk. æld:tc ar slng:;:;cn 
rn d 58 dr ~ b, g n. 

Kun otte klal'ede 
opga en 
- Man suu·tcr med nt kr i v 
delangeordgl\dcrmcdtl •r 
ord ind. D rcfter b •gyndcr 
man i øverste v n tf' hJnr· 
nc og arbejder sig ned mod 
nederste højre: hjornc. for
tæller Eilif Zinglersen om 
at konstruere kryds og 
tværs r og løfter samtidig 
sløret for, hvordan man 
nemmest lp.ser hans drille
ri r. 

Omkrln . 1g l vutncn 1\ 
Frederik!> "r hu r ~i llf 
Zinglcrscn srunlet slg t 
hel bibliotek af ordbogcr, 
lek.sikaer og ndre op ·tugs· 

l 
bøger, som hjælper ham 
mod at få puslespillet til at 

gå op. De har blandt andet 
hjulpet ham til a· la ~ Dan~ 
marks svære-le kn'ds og 
tværs nogen sinde. Kun ot
l kunne løse den. 

Han forbntg lf blyanter 
og vis · J æd r er v :-$Cntllgt. 

ørr end kryd~;ordsloMcr· 
m~s. SeJvom hun bur lavet 
kryds og tvo~rs •r siden 
1934, tager det ham to hel 
dage at konstruere en mid
del · or k ryd s og tværs med 
360 felter. 

Så kan man sel · regne 
ud, hvilket arbejde det m! 
h~vc været at konstruere 
v rdcns hidtUs ors e kryds 
o~ iv •rs, der mAlte tre en 
halv l<vadratmct('r og ha,~
d • 82.1liH l l r 

løste kryds o r tvær nog~n 
inde stod i et.intbrmotion, • 

hæfte fra 1967 udgiv •l af 
Danmarks Rndio og t:l· 
tens Information tj •nc$ e. 
977.803 • hver femte dan~ 
sker- indsendte den ri :tigc 
lpsning på opg.'1.,·en. 

At danskerne stadig går 
op går op I at lpse kryds og 
tværser, kan Eilif Zingler
sen snakke m«l om. Krvds 
& 'I'vmrs Blade har et oplag 
p!\ 40.000 h~;-er tredie uge. 

Og det r ivrige losere. 
• De fA gan , d r har 

v r t fejl i en ds g 
tv. • b r ;cg n..-cnn .tb fi 

le ro n torm. f o ll r Eilif 
Zmgle n. 

Og det er (ør fomoj ts ns 
og irritnt1oncn · kyld, folk 
gi\ r .;i i k t m~d opga. 
v<.'me., an k.an vind min~ 
dre pengepræmier v d ol 

ndc Kryds · 'I'væ.rs Bh~
de rigtige løsninger ind. 

endeterderi virk •lighc 
den så tå mcnnesk ~r, d r 
.gør, af detkan blive en ren 
o~rskudsfon-ctning at bli
ve en lige så professionel 
k:rydsloscr. som Eilif Zing
lcrscn er en professionel 
kryds laver. 



FrederiksbergBladet d 14.juli 1998 

14 frederi~Jitdet 

Et livsværk på kryds og tvær 
Krydsord:62århar 
han brugt på kryds og 
tværs, men nu er det 
sidste bogstav skrevet 

Bl v redaktør 
Lid efter lidt b gyndtc ide~ 
en om kryds og tv rs bu· 
r u a fald p plads. 

• ]cg begyndte at l ve 
kryds og tv :rs for flere bl, .. 
de, o Ok ideen til a.t lave et 
lcyds og tv rs bureau, siger 
S m Zlng1 rs n, der l 'vere· 
d kryd og tv,·~ ll manr 

Efter 62 år som rtdaktør og ejer af-Kryds & Tværs Bladet har Sam Zinglersm ~ulgt at stoppt i 
en clldu af 8 6 år. Han laver selv kryds og tværs til bladet, m enkelt kryds og tværs kan godt vært 
fim dage 11ndervejs. 

blade. 
Kun et kryds og tv rs· 

blad h vdc allered set da· 
gens lys. Med et cksempl r 
af d· c und •r armen og 
hnn til hov dstad n for at 
afl ·ggc bl d· redaktør 
vis i 

• Jeg ~11le gerne lav op~ 
8· v r ' t blad t. men i $tedet 

sagde redaktoren om jeg 
ikke havde lyst til ~t ovcrta· 
ge bladet. rortæller Sam 
Zinglersen. 

Bopælen i Slagelse måtte 
byttes ud med en i K bal· 
havn, da bogtrykkeriet tå 
der. 

• Jeg overtog blade i 
1936 o fik 'dobleto_plag · 
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fra 3.000 til30.000 eksem
plarer, sicrer han. 

Manden bag ordene 
Det er nu :xlt 62 år sidm. 
-t Sam Zinglmen bkv re
d.lk~ r ror K1yds ·Tværs 
Badet. 

- 62 år a 'd af en ~
densrekord. Der er en amt'-



40 års·il!-bilæulif ·:' · , ·::.· : . 
. · · Redaktør :·:-E.~--_ :~~inglerSeil~;··_. 
· Tep].evej 5, ··_kan .den --1~. · -f~jr·e·, 
· et sik-~ert _ ·_ enestå_ende·: _---ju~i- _~ 
læum · · som · · ~ leverartdør · .. ar · 

_ ~~yds og_- tv~rs· -·opgaVer.·_ til . 
. dagbla:cre og--19katavi's:er ,g~n-. 
·nem 40, år.·_- ·,. · -.. -'~. · 

-. ·.Den 11.:.-februa·r 1934 ··hav
~-d-e han ·~fri -_:·fø~S:te ··opgave · .. _i_ 
-.Sorø· ~tstidende~ ~det nuvæ
·renq.e· -~~,_-s]~tlånds .. ~-TiP:ende, .: 
;h vort~~ han na"r -leyet;et _opg a~--. 
v~r g~zment -al~e:_ 4Q·--~r.· .. : __ - ::.· .. 

. _. ·: .Zi-:nglers'r~rl -h8._r .nu_.: genn~:rn :: 
mange år' ·le·veret _!faste ugen t- j 
lige ·opgq,ver -:~II rn~~ge·. lok~-- A 
og ·dagQla~e~-·~Iigresorp ~an har·~ 
f~rt-·<~~.ryqs· øg : __ r.rvær·~:.Biad~t,:~: 
som :hari, _oy~r~og_J '1936! fre:g1 ;1 til ~ ·vo,rt ~._førenqe .< opgaveblap.·i 

. l.t~d~z- ·m~rke~. · Siun~. ~- , · ;_: -· :: (~{~ 
< :Herudover · .·-~er .--,-.~der,.· .bleve-t .: 

_ t:td _· t~l at 'Udgive -. årlig~_· o Pia:.. \ 
~<-~:~--~· ::~.· ~-~-. .i-:~:\-J!:" t·=- --~:'i.~e:;~ ~:-·:~--_"7;~~~---7--~~;: -- ;.~:-;:---: 

· v-~s~llhg~:r ·-~øg ·.:~indt11 _· · :·;:fl~·re· 
h:ån4bøgel .. ·for _kr.ydsordsiøse--~ 

. "r~-·-·:· :' ·:-~ .;; :-.:,~;.:',··:·./.i~~·~~~ _._.~:~:-_::~;z· . 1' f .. : 
.-.····-··,.~ •. - ._:· --~· 
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Af Gunder Frederiksen 

Jeg mødte Sam, før jeg kendte ham. For en del år siden, da jeg var en 
ung lærer i Århus, blev jeg blandt meget andet opmærksom på, at 
mange børn havde svært ved at lære navne - geografiske navne, hi
storiske navne osv. På et tidspunkt opdagede jeg, at der i ugebladene 
var små krydsogtværsopgaver, som jeg også syntes, var meget spæn
dende. Jeg fik da den tanke, om ikke krydsogtværssystemet kunne an
vendes til indlæring af de navne, som ikke rigtig kunne vække børne
nes interesse. 

Jeg havde opdaget Sam Zinglersen i forbindelse med krydsogtværs
opgaverne og fandt hurtigt frem til adressen i København. Så jeg rej
ste til København og fandt frem til Sams kontor. Så vidt jeg husker, 
var det på Dronningens Tværgade. Han tog selv imod mig. Og jeg fo
relagde mit ærinde. 

Den venlige herre med det fremmedartede navn lyttede interesseret og 
udtrykte sig positivt over for ideen. Samtalen sluttede med, at han op
fordrede mig til at fremsende et oplæg, så ville han se på sagen. Jeg 
rejste hjem med velforrettet sag og spekulerede på det oplæg, jeg skul
le lave. 

Da jeg kom til Århus var der imidlertid en masse ander ting, jeg skul
le tage mig af, og krydsogtværs blev grundigt arkiveret i den berømte 
glemme bog. 

Nogle år efter hørte jeg imidlertid om Martinus Verdensbillede og fik 
lyst til at studere dette. Så jeg rejste til Klint- Martinus Center. Og til 
min store forbavselse så jeg pludseligt manden med det specielle 
navn. Jo, det var ham. Jeg lærte ham nærmere at kende, og det har jeg 
aldrig fortrudt. Han hjalp mig fx med at ta den byggegrund, hvor jeg 
byggede mit nuværende hus. Også ved starten af det blad, der nu hed
der Den Ny Verdens IMPULS, var han behjælpelig, og han har i det 
hele taget været meget rar og hjælpsom, ikke mindst over for Martinus 
og den Sag, som var en stor del af hans liv. 
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Møde hos Gunder 1984: Henry Hedegaard, Gunder, Stidsen, Sam, en dame 
og Erik Grevelund med ryggen til 

Men Sam, som vennerne altid kaldte ham, var yderst vennesæl- og 
selskabelig anlagt. Og på det punkt husker vi ham alle som den, der 
med Karine Smidths hjælp var yderst gæstfri. Vi er mange, der har ta
get imod hans venlige invitationer til sammenkomster sidst på ugen 
om eftermiddagen med nærmest overdådige opvartninger. 

Det vigtigste var imidlertid det, der kom efter lækkerierne. Sam fore
slog, at vi på tur skulle fortælle om spændende- ikke mindst mystiske 
oplevelser, vi havde været ude for eller oplevelser i forbindelse med 
Martinus, Gerner Larsson eller andre. Og her var Sam selv den mest 
leveringsdygtige. Sam havde en legendarisk hukommelse, og vi nød 
godt af det. Vi elskede disse sammenkomster, og vi kunne næppe und
gå at komme til at holde meget af Sam. Altid venlig og imødekom
men de, og med sit dybe kendskab til Martinus som person og det kos
miske verdensbillede var han et meget givende og interessant menne
ske at være sammen med. Og så havde han humoristisk sans. Han 
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kunne lide at lege med ordene - måske en bivirkning af krydsogtværs
interessen. Jo, Sam var værd at kende. 

Vi er mange, der skylder ham tak for alt, hvad han har været for os al
le, og her ikke mindst hvad han har været over for den sag, som binder 
os sammen i et interessefællesskab- Martinus kosmiske verdensbille
de. 

Herfra en stor TAK for alt, hvad du har været, Sam, først og fremmest 
for Martinus og hans Sag, men også for vennekredsen! 

Sam, Chelly og Gunder på Fyrrebakken til i 1999 
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Af Ingeborg Frederiksen 

Det var med vemod, jeg hørte, at Sam var død. Mine tanker gik straks 
til de mange gode samtaler og oplevelser, han har været årsag til. 

Sidste gang jeg talte med Sam, var i sommeren 2006 på Fyrrebakken i 
Klint. Sam lå og solede sig i en liggestol nede i haven. Så snart han så, 
der kom besøg, sendte han et stort smil til velkomst og kaldte straks på 
Karine, om hun ville servere te nede i haven eller på terrassen. Et langt 
bord blev dækket ude midt på plænen, og efter et kort øjeblik havde 
Karine serveret te og ostemadder- med masser af purløg- i lange ban
er. -Ja, for der kom hurtigt flere til, og alle var lige velkomne. Det var 
altid dejligt at være i selskab med Sam. Han kunne altid fortælle om 
gode oplevelser, og kosmologien var hans hjertesag, som han gerne 
delte med os. 

Det at være til glæde for andre, var Sams store hobby, og man følte 
egentlig, at han beslæftigede sig meget med, på hvilken måde, han 
bedst kunne dyrke denne hobby. Der er ingen tvivl om, at han tog 
Martinus' 7 leveregler ret alvorligt. 

Sam er en af de få, der på nært hold har fulgt kosmologiens tilblivelse. 
Han har oplevet, hvorledes Martinus gennem en menneskealder udfør
te det store arbejde, der i dag fremstår som Det Tredie Testamente - en 
gave til hele menneskeheden, og han har af hjertet værnet om dette ar
bejde. -Vi skylder Sam stor tak. 

Sam beundrer sine blomstrende syrener på Fyrrebakken 
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Af Grethe Nielsen 

Minder i tilknytning til Sam: 

Sam lærte jeg at kende i mine unge år, da vi begge kom på Martinus 
Institut for at høre Martinus holde tale, såvel som Gerner Larsson. 

Sam var den første, jeg lærte at kende af foredragstilhørerne. Da jeg i 
dag er 86, er det et langt livsforløb, vi har kendt hinanden. 

Fremhæves skal alle de glædelige og berigende stunder med Martinus 
og Sam, der altid var flink til at invitere venner og bekendte, dels til 
Ternevej 5 om vinteren og dels på Fyrrebakken om sommeren. - På 
Fyrrebakken sørgede Sam godt for os såvel med traktement som med 
spændende historier og oplevelser, han havde haft. 

Grethe Nielsen, Esmann, Olga og Sam 
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Melie blev sendt rundt til alle husene med invitationer til musikarran
gementer, som dengang fandt sted på Fyrrebakken hver søndag for
middag 9.45. -Så havde Sam linet stole op i storstuen, hvor man her
efter kunne nyde klassisk musik, som han havde udvalgt og optaget på 
sin båndoptager. 

Og mange er de ferier, Sam har inviteret mig - og andre - på der. Det 
var altid en dejlig oplevelse at være gæst hos Sam, der var en både 
gæstfri, underholdende og opmærksom vært, hvor mennesker med 
glæde kom på besøg. Vi nød også den skønne have, både ved teselska
ber og med solbadning. 

Før den tid husker jeg fra Onkel Sams Hytte, at der altid var en stribe 
af børn omkring huset. Sam satte dem så i gang med forskellige lege. 
Især på Ternevej var Martinus en flittig gæst, og det var altid en stor 
glæde og berigelse, da man blot behøvede at stille ham et enkelt 
spørgsmål, så kunne Martinus derudfra sidde og fortælle om kosmolo
gien hele aftenen- stort set uden afbrydelse- med supplerende spørgs
mål, da det næsten var som et foredrag, han holdt for os. - Martinus 
havde et meget lattermildt gemyt, der virkede afsmittende på de øvrige 
tilstedeværende - så der var altid megen latter, hvor Martinus var. Det 
var nogle meget skønne stunder, vi havde der. 

Om sommeren tog Sam os med på mange herlige køreture ud i det 
grønne - og med Martinus som deltager, hvor vi altid endte ved et 
traktørsted, hvor vi kunne få chokolade, kaffe og te. Og Sam var den 
glade giver. 

Et sted, der lå højt til vejrs og med en flot udsigt, var der et sådant 
traktørsted, der bl.a. var kendt for dets lækre, hjemmebagte pandeka
ger; så det bestilte Sam, når vi var der-intil en i følget en dag fandt ud 
af, de var stegt i svinefedt! Uha, uha! 

Sam har haft en vigtig mission i tilknytning til Martinus, der jo i det 
bekendtskab fik mulighed for at koble lidt af fra sin mission kosmolo
gien, med køreture om sommeren ud på landet og om vinteren med 
samvær med Sam. 
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Ikke mindst den økonomiske bistand, Sam ydede, gav Martinus 
mulighed for at realisere sine planer med hensyn til kosmologien. Det 
kan vi alle være Sam dybt taknemmelige for.- Det var da også en stor 
glæde at se den store deltagelse, der var til mindedagen for Sam den 
11. oktober. 

Ære være hans minde! 

Martinus, Mischa, Joke fra Holland og Sam: en tur på Bakken 
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Af Aggi Norstrand 

Sam Zinglersen var meget gavmild og gæstfri og havde gennem årene 
mange liggende gæster i sit sommerhus. 

Han inviterede ofte aftengæster. Man mødtes i havestuen og kom der
på ind i den store, smukke stue til te. Han kunne lide at underholde om 
morsomme mennesker, fx Valdemar Lundholm og Withus fra Aarhus, 
eller Cassel, som boede i hus nr. 22 og var en virkelig original. 

Naturligvis kom samtalen senere ind på Martinus' analyser og ver
densbillede, som betød meget for Sam og hans gæster. 

Vi vil savne ham! 

Aggi og Sam i haven, hvor teselskaber om eftermiddage oftest fandt sted 
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Sam og hans gode ven Withus, som var en talentfuld kunstner, der både 
leverede tegninger og skulpturer. Withus tegnede for Kosmos og Martinus. 

Han var desuden meget underholdende og vittig 

··~ - - - --- ----
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Withus yndede at lave sjove tegninger på sin post til de nærmeste venner. 
Ovenstående er eksempler på dekorerede kuverter til Valdemar Lundholm. 
På denne tegning sidder Withus selv på den øverste top, mens Sam i bilen 
lader sig skubbe af en hjælpsom kvinde; Valdemar Lundholm er til højre 
i billedet. Withus, Valdemar og Sam var rigtig gode venner. Withus døde 

som ung - han var i tyverne - af en hjernesvulst. På billederne ses, at 
han er delvis glatbarberet i baghovedet efter en treplanation. Sam havde i 

mange år et ønske om at lave en film om Withus, men nåede det ikke 
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At lyve er under alle Omstændigheder forkasteligt, men at tvinge a."ldre 

til at gøre det - - - ! 



Af Mads Leth Jørnø 

Til Minde om Sam Zinglersen 

Sam Zinglersen har i en menneskealder været en stor støtte for Sagen 
og for Martinus personligt, når han trængte til afveksling og oplevel
ser fra sin åndelige forskning. 

I Sams hus på Ternevej stødte hans have op til Martinus' have på Insti
tuttet på Mariendalsvej. I Kosmos Ferieby havde Sam sit sommerhus 
over for Villa Rosenberg, hvor Martinus boede og arbejdede om som
meren. Sams jordbundne og loyale mentalitet sikrede Martinus imod, 
at han i for stor udstrækning blev forstyrret i sit daglige åndsarbejde 
med analyserne. 

Sam var også altid parat til at hjælpe Sagen, når der opstod økonomi
ske problemer, hvilket der løbende har gjort gennem Sagens historie. 

Personligt husker jeg bedst Sam for de ting, som han gjorde for os 
børn og unge mennesker, hvis forældre havde sommerhus i Kosmos 
Ferieby. Han sørgede for, at der var fysiske aktiviteter og lege. For 

Et sejrende håndboldhold, 1944. - Sam står yderst til højre 
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mig ftk det stor betydning, at Sam var glad for at spille bordtennis, da 
han byggede et sted, hvor han kunne udfolde sin passion, og hvor vi 
børn og unge kunne komme og spille, når vi havde lyst. Jeg spillede 
selv meget med Sam, og jeg blev så god til det, at jeg kunne vinde ov
er alle mine kammerater og storebrødre i Kosmos Ferieby og derhjem
me i Virum. Ja, jeg blev så optaget af spillet, at jeg meldte mig ind i 
Virum Bordtennisklub, hvor vi drenge blev blandt de allerbedste i 
Danmark. 

Vi kaldte også Sam for Uncle Sam, da han var den eneste millionær, 
som vi kendte. Han kunne på den måde opfylde enhver drengs drøm 
om den rige onkel fra Amerika. 

Sam byggede også et ungdomshus til os unge i Kosmos Ferieby, hvor 
vi kunne spille spil og udføre mange andre aktiviteter. Ja, vi dansede 
endog til Beatles nye musik i dette hus. I dag kaldes huset blot for 
Terrassen, og nu er det ikke længere et samlingssted for de unge, men 
for alle dem, der er interesserede i at studere Martinus' Åndsviden
skab. Der bliver stadigvæk spillet musik på Terrassen i de lyse som
mernætter, og om de unge danser, når vi "gamle" er gået i seng - det 
ved jeg ikke. 

Sam havde en fantastisk god hukommelse, og han var helt utrolig til at 
huske de mærkeligste ting. Da jeg i februar i år var til hans 95 års fød
selsdag, kunne han stadigvæk huske mine forældres fødselsdage og 
fødselsår, skønt de har været borte fra dette fysiske plan længe. 

I mit liv har jeg kun mødt 3 personer, der var l 00% sikre på, at Marti
nus ville tage imod dem, når de forlod det fysiske plan og fødtes i en 
ny dimension. Min far Poul Jørnø, min onkel Peter Zacho og Sam 
Zinglersen. Alle 3 har de betydet meget for mig, og på hver sin måde 
har de haft noget, som jeg kunne stræbe efter. 

Min "svigermor" Anni Hultmann har arbejdet for Sam i mange år i 
hans forlagsvirksomhed. I den forbindelse har min kæreste Lisbeth 
Hultmann flere gange i sin barndom været på udlandsrejser med sin 
mor og Sam. Sam sørgede også for, at Martinus kom på flere uden
landsrejser og han betalte en udenlandsrejse for Martinus og min on-

112 



kel til Ægypten, Jordan og Israel, hvor de oplevede mange af de helli
ge steder og bibelske seværdigheder. Han sørgede også for at samle 
Martinus, min onkel og gode venner hver torsdag aften, hvor de tog på 
udflugter til kro, cafe, teater, tivoli m.m., eller de besøgte venner rundt 
i landet. På denne måde sørgede Sam for, at Martinus havde kontakt til 
det almindelige fysiske liv, som vi andre lever hver dag. 

Jeg har talt med mange mennesker i forbindelse med Sams bortgang 
fra det fysiske plan. Ingen af os kendte Sam særlig godt personligt, og 
Martinus er nok det menneske, der har kendt Sam bedst og været hans 
nærmeste ven. Sam støttede Martinus igennem hele sit liv, og vi al
mindelige mennesker kan slet ikke gennemskue, hvor betydnings
fuldt det har været for Sagen. 

På himlen lyser stjernerne 
Som ånder udsendt af Gud 
Måtte det lykkes os mennesker 
At skue dette flammende lys 

Helmer Fogedgaard, eftfred. af Okkultisten, Sam, Konrad Simonsen, 
Martinus, Johs. Rasmussen, Ubberup, Sikker Rasmussen, Voss 
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Af Elin Saxe 

Jeg traf Sam første gang i sommeren 1949, da jeg sammen med min 
mand Benjamin besøgte Klint for første gang. Vi så Sam lege med 
børnene på pladsen ved flagstangen. - Derefter inviterede han os ned 
til sit hjem og fremviste hus og have og den vel relativt nye hal, han 
havde fået opført til bordtennis for at glæde små og store i Feriebyen. -
Senere besøgte vi ham mange gange der sammen med Martinus og 
venner. 

År senere stillede han sit hus til vores disposition i 14 dages ferie, 
hvor Sam så var sammen med os i weekenderne. - Ellers sås vi mest 
til møderne på Mariendalsvej. 

Vi flyttede til Hellerup- og på den tid kørte Sam tit aftentur med Mar
tinus og et par venner- og de endte ofte hos os på Nordkrog til aftente 
og kager og hyggelig snak. -Når de gik, sagde Sam altid: "Tak, for det 
lidt jeg har spist." 

Vi flyttede til Frederiksberg- og dermed nærmere Sam og Martinus. -
Vi flk mange gode aftener sammen. Sam arrangerede- og ville gerne, 

Sam i sin have i Klint mellem Vibeke Saxe og Jim 2002 
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at vore børn stillede spørgsmål til Martinus. Selv sagde han ikke meg
et i selskaber. Han glædede sig til tebordet, han gik hen og kiggede på 
kagerne, jeg havde på et rullebord. - Når Sam syntes, det var opbruds
tid, gik han ind i stuen ved siden af og spillede nogle toner på klaveret 
-så var aftenen forbi. 

Sam ville gerne glæde sine venner, så det år min mand og jeg fyldte 
rundt og halvrundt, kom han med en invitation til et ophold i hans dej
lige hus i Sydfrankrig. Vi kørte derned i bil, og Sam var der de første 
dage og viste os rundt til forskellige skønne steder, som han holdt af -
Vi sørgede for gode middage, og om aftenen hyggede vi os.- Det blev 
en fantastisk ferie - hvilket jeg gav udtryk for i hans gæstebog. 

Sidste gang Sam var her, dukkede han op- sammen med en ven- til 
Benjamins fødselsdag i januar 1996. - I juli døde Benjamin. 

Sidste gang jeg traf Sam, var til julekomsammen på Mariendalsvej i 
2005, hvor han var så forandret, at jeg havde svært ved at kende ham. 
Men jeg har mange dejlige minder- og gode billeder far de mange år. 

Sam foran statuen med Nostradamus i Salon de Provence 
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Af Henry Hedegaard 

I stille eftertanke ... 

En varm sommersøndag eftermiddag i 1956 var jeg i gang med at til
plante min daværende grund på Svalegangen i Kosmos Ferieby. Jeg 
havde købt nogle fyrretræsplanter for 25 øre pr. styk hos den lokale 
købmand Carl Jensen. På afstand ser jeg to komme gående, det var 
Sam og Astrid. Vi kom i snak, og Sam sagde: "Når du er færdig med 
dette arbejde, kan du komme op til mig og få et bad, og så skal vi ha
ve lidt at spise. Jeg bor lige heroppe, ud for flagstangen." Sam har al
tid været meget gæstfri. 

En sommersøndag i 1960'erne havde Sam lovet Martinus at tage ham 
med tilbage fra Klint til København i sin bil. Over middag går Sam 
over Klintvej fra sommerhuset Fyrrebakken til Villa Rosenberg for at 
høre, hvomår det ville passe Martinus at tage af sted. Da Sam kommer 
derover, sidder Martinus i haven med ryggen til, og bag ham står Inger 
Gaarde (Erik Gerner Lars so ns daværende kone) og klipper hans hår. 
Vinden havde ført noget af det afklippede hår lidt væk. Efter en plud
selig indskydelse bøjer Sam sig ned, samler et par af Martinus' hårlok
ker op og gemmer i sin lomme, uden at de to bemærker det. Siden da 
opbevarede Sam håret gennem alle årene, og det befinder sig i dag på 
Instituttet. På dette grundlag vil fremtidens forskere let kunne finde 
frem til Martinus' dna-profil. 

Sam refererede ved flere lejligheder en lille vits, som Martinus holdt 
af at fortælle: 

To ældre damer taler sammen. Så siger den ene til den anden: "Har du 
nogen sinde været i Ægypten?" Den anden svarer: "Nej, der har jeg al
drig været." Hvortil den første siger: "Jamen, så kender du sikkert min 
søster, for hun har heller aldrig været der." - Martinus morede sig hver 
gang, han fortalte den. 

Det er tankevækkende, at Sam i alle årene siden 1956, da han købte 
hus på Ternevej 5 og fik nabohave til Instituttet, har haft det privilegi-
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Fra højre: Inger Sofie, Ole Therkelsen, Henry Hedegaard, Sam, 
Else Edeling; med ryggen til: Henny Bøgedal. 22.2.1999 

um at bo dør om dør med Martinus Institut- og hvad deraffulgte med 
mange små teselskaber osv. 

Engang væltede en meget kraftig januarstarm plankeværket mellem 
Instituttets og Sams have. Hans første tanke var at genetablere det, 
men efter nogle dage sagde han: "Der skal slet ikke være noget plan
keværk- naturligvis ikke". 

Da Sam i 1959 købte sommerhuset Fyrrebakken på Klintvej 55, fort
satte det nære "genboskab" også deroppe. 

Sam inviterede ofte sine venner i biografen, i Lorry eller fx i Tivolis 
Koncertsal med efterfølgende hyggeligt samvær på det nærliggende 
Konditoriet. Sam kunne huske mange sjove historier og underholdt 
gerne med dem, fx denne: 
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Den danske skuespiller Mogens With talte en dag med forfatteren Thit 
Jensen, som bl.a. havde skrevet et par bøger om spiritisme. TJ siger til 
MW: "Nu synes jeg, at De går for vidt, With." Hvortil MW svarer: 
"Jamen, det har De jo gjort så tit, Thit." 

Med sit nære venskab med Martinus blev Sams liv særdeles privilege
ret, noget der i stille stunder uden tvivl har affødt dyb taknemlighed 
over for sin skæbne. Og omvendt fik Martinus i mennesket Sam en 
mangeårig nær og fortrolig ven. 

Lad mig afslutte dette lille indlæg med en karakteristisk replik. Når 
man havde siddet og snakket med Sam og rakte ham hånden til af
sked, var hans sædvanlige hilsen: "Ha' det godt, til vi ses igen!" 

Plankeværket mellem Martinus Institut og Sams hus væltet i storm i 1993. 
Sam ønskede det ikke genrejs t: Der skulle ingen barriere være mellem 

Martinus Institut og Sam 
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Af Gerard Oude 

Det havde jeg ikke forestillet mig .... 

For omtrent 8 år siden besøgte jeg Sam, der holdt ferie i sit smukke 
sommerhus i Klint. Han sad eller rettere lå i sin store liggestol, som 
faktisk var fyldt op af puder og en stor madras, på hvilken Sam læste 

Sam i sin elskede have på Fyrrebakken i 2005 med vildkatten Marius 

avis. Vi talte om forskellige ting, og så skete der det, at jeg kom til at 
sige til Sam: "Men det var da godt, at du selv aldrig kom i fmancielle 
problemer, fordi Martinus kom til dig for at bede dig om hjælp til sig l 
Martinus Institut med at betale en gæld, som Instituttet ikke selv kun
ne betale af" 

Sam smilede lidt og sagde så til min store overraskelse: "Sådan var det 
do ikke helt i begyndelsen, da jeg lærte Martinus at kende." Og 
såfortalte Sam mig, at der havde været en tid, da han endnu ikke 
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havde tjent de store beløb, som senere hen blev til en slags formue. 
Martinus var på besøg hos ham (Sam boede allerede på Ternevej nr. 5, 
bag ved Martinus Institut) og efter en tid, i hvilken de talte om knap så 
vigtige ting, kom den virkelige grund til besøget frem, nemlig at 
Martinus Institut skulle betale et større beløb, men slet ikke var i stand 
til dette. 

"Naturligvis sagde jeg med det samme til Martinus, at han ikke læng
ere behøvede at føle sig tynget af denne pengebyrde, fordi jeg ville 
skaffe ham disse penge så hurtigt som muligt," fortsatte han. Og Mar
tinus blev synligt lettet og tog lidt senere afsked med Sam. 

Med et stort smil sagde Sam så: "Problemet var bare, at det beløb, 
som Martinus talte om, var meget større, end jeg havde anet. Så jeg 
måtte faktisk selv låne penge i to banker for at kunne hjælpe Martin
us, men jeg har altid gjort det, så godt jeg kunne." 

Det var altså noget, som jeg selv hørte fra Sam, som jeg ikke havde 
forestillet mig indtil denne smukke sommerdag. - Da blev jeg endnu 
engang klar over, at Sam havde et meget stort hjerte. 

Fra højre ses Martinus, Geran/, 2 gæster, Sam og Anse forrest 
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Af Torben Svendsen 

EjlifSam Zinglersen (1912-2007)- in memoriam 

Indledningsvis vil jeg gerne fortælle lidt om mit møde med Ejlif Sam 
Zinglersen (kaldet Sam), som foregik i begyndelsen af 1960'erne i 
Kosmos Ferieby, Klint, (Nykøbing Sj.). Mine forældre Inger & Søren 
Svendsen, havde anskaffet sig en mindre sommerhusgrund på Lyng
bakken i feriebyen. Vi var 2 voksne og 6 børn og boede i nogle primi
tive telte nogle uger i sommerferien. Beliggenheden ved havet, den 
friske luft, og mine forældres interesse for Martinus Kosmologi brag
te os til feriebyen i Klint, hvor der hvilede en dejlig, indbyrdes stem
ning blandt beboerne. Jeg og mine søskende var unge på dette tids
punkt og uden kendskab eller interesse for Martinus Kosmologi- men 
vidste dog godt lidt om Sagen, Martinus og nogle af hans støtter og 
medarbejdere. 

Jeg blev klar over, at der faktisk var en del unge i feriebyen, som mød
tes på campingpladsen, stranden og legede eller underholdt hinanden, 
ofte imens forældrene gik til foredrag eller studerede kosmologien i 
studiekredse. 

Arrangement i Sams have i Klint. Bordtennishallen til venstre i billedet 
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Sam var kendt som en af Martinus-Sagens mest trofaste mæcener, en 
nær ven af Martinus og blandt pionererne, der praktisk og fmansielt 
medvirkede betydeligt til skabelsen af feriebyen i 1930'eme og i årene 
senere hen. Sam var også kendt som holden mand, en talentfuld kryds
ordsskaber og udgiver af flere krydsordsblade og krydsordsordbøger. 
Således ikke så underligt, at vi kaldte ham onkel Sam. Eksempelvis fi
nansierede han opførelsen af det første ungdomshus, som dog kort tid 
efter blev ændret til det, vi i dag kender som spise- og mødestedet Ter
rassen. 

Sam boede på dette tidspunkt i huset Fyrrebakken på Klintvej, (der 
ligger skråt over for bestyrerboligen Villa Rosenberg- og tilbygningen 
hvor Martinus arbejdede og boede i sommerhalvåret). Særlig kan jeg 
her huske de mange sjove timer, jeg har tilbragt sammen med Sam i 
Fyrrebakken, hvor vi sammen med andre unge dystede ved bordten
nistumeringer i bordtennislokalet Nogle gange bød han bagefter på 
kage og sodavand i havestuen, og når tid og stemning passede sam
men, fortalte han os gerne et par morsomme historier. 

Sam har altid været et meget hjælpsomt, trofast, godt og gavmildt 
menneske, der har stået fast på sine humanistiske idealer, og via sin 
virksomhed bidraget betydeligt til udbredelsen af Martinus' kosmolo
gi i verden. 

Sam nr. 2 fra højre og ved siden af ham Valdemar Lundholm og søn 
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Af Erik Weihrauch 

Kære Sam! 

Efter afslutningen af dit lange liv er det især taknemlighed og fornø
jelse, der står stærkest i erindringen. Mange har mærket din stærke 
trang til at glæde dine medmennesker, når du inviterede til musikalsk 
underholdning på Fyrrebakken i Klint, dit dejlige stråtækte hus, hvor 
du sjældent var alene. Og længere tilbage i tiden, ja, næsten fra starten 
af Kosmos Ferieby, som det hed dengang i 1940'eme, viser gamle fo
tos, som du selv har forklaret, at du arrangerede konkurrencer- med 
præmier til alle! 

Dengang kom du og et par andre også ind i arbejdet med korrekturlæs
ning af Livets Bog, som Martinus jo flittigt skrev 16 sider på til udgi
velse hver 14. dag. 

Du var i det hele taget selv et flittigt menneske, som din krydsog
tværs-virksomhed også krævede. Der skulle laves mange opgaver, og 
du var foregangsmand for mange nye typer krydsord. I mange år var 
det også dig, der var arrangøren af Martinus' fødselsdagsfest, så det ik
ke belastede Instituttet. Særlig spændende var 90-års festen, fordi der 
tilmeldte sig mange flere end tidligere. Man havde taget højde for det 
dobbelte, og da Sheraton ikke kunne udvide mere, måtte det flyttes 
over til Tre Falke. Du viste Martinus brochuren derfra på en "torsdags
tur" ud til Regattapavillonen med te og ostemadder. 

Disse torsdagsture med Martinus har glædet mange mennesker, for det 
var året rundt, når du ikke var i Klint. Om sommeren kørte bilen ud til 
omegnens restauranter med smukke omgivelser, og om vinteren kunne 
det være til en film og nogle gange til Lorrys Landsbyen med under
holdning eller revy. Martinus holdt af at være sammen med andre gla
de mennesker, og du var altid den glade giver. Du skabte dig også go
de muligheder til samvær med andre ved at flytte til Temevej, og med 
husets beliggenhed op til Instituttets baghave var Martinus en 
kærkommen gæst, og han nød at kunne slappe af i solen 
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Te i Sams have på Ternevej: Erik Weihrauch yderst til højre 

len og få en munter snak med ligesindede og høre nyt om Sagens ven
ner. Mange har nydt godt af din gæstfrihed til kl.-3-te, og det var alle 
aldre. 

I din stue er der foregået meget gennem årene. Om torsdagen med 
Martinus, hvis man ikke tog ud til noget. Ofte med andre gæster også, 
f.eks. i sin tid med Steen Landsy, hvor snakken gik, om det var rig
tigst for Steen ikke at engagere sig i Instituttet, men at arbejde for sig 
selv, hvad der senere førte til hans store alternative indsats. Det var 
også i din stue, at Martinus blev interviewet om sine erindringer. Og 
du bekostede udgivelsen af bogen, foruden den anden bog Martinus 
- som vi husker ham. Flotte gaver til menneskeheden, som også har 
hjulpet flere til at indse værdien i Martinus' Kosmologi. 

Gennem årene gik Martinus aldrig forgæves til dig, hvis der manglede 
penge til næste termin. Din hjælpsomhed var stor. 

Du var også modig og kreativ ved at kaste dig ud i at købe et hus i Ni
ce i Sydfrankrig. Det førte mange rejser med sig. Altid på en uge og 
med 3-4 venner, og demede var reserveret en bil, så man kunne kom
me rundt og se noget af det dejlige Provence' natur og udstillinger. Du 
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I Sams hus i Nice: Erik Weihr., Sam, Inge Sørensen, Mary McGovern 1984 

lavede altid et program for næste dag, som så kunne diskuteres ved 
morgenmaden. Især den uge, hvor min søn også blev inviteret med, vi
ste din store gæstfrihed. 

Som bossen på forlaget, hvor jeg var i fire år, var du altid glad og af
balanceret og foregreb begivenhederne, men skulle der være noget, du 
helst så lidt anderledes, var det med en antydning, der ikke var til at 
tage fejl af Skulle der laves noget rutinearbejde, satte du båndopta
geren i gang med her lig klassisk eller operettemusik. 

Kære Sam, du var stille, men fyldte meget. Du var kærlig, dog ikke 
med kram, men i tanke, handling og gerning. Du besværede ikke an
dre med dine problemer og bekymringer, men skabte glæde og fornøj
else og fik selv rigeligt igen. Din trofasthed mod Martinus var græn
seløs, og du fik selv et klippefast livsfundament 

Tak, Sam! Og god åndelig rejse! 
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Af Joy Persson 

Huset i Frankrig 

Sam havde et hus i Frankrig- i les Hauts de Vaugrenier mellem Nice 
og Cannes - et rigtigt smørhul i en super luksus enklave af hvide vil
laer i forskellige niveauer omkring en privat sø med svaner. 

Mange af Sams venner har holdt sommerferie i dette hus. En dag sidst 
i firserne spurgte jeg Sam, om ingen havde været der om vinteren? 
Næh, det havde han aldrig tænkt på, var der nogen, som havde lyst til 
det? Ja, det kan du tro, svarede jeg. Else, Arnrita og jeg har vældig lyst 
til at bo der en vinter lang. 

Vi fløj alle fire til Nice en mørk og kold novemberdag med regn, sne
pjask og slud og sad et par timer senere omkring frokostbordet i haven 
i Vaugrenier i varme og solskin. Hvilken lykke! 

Sams gæstfrihed var jo legendarisk. Han elskede at gøre folk glade og 
havde altid nye ideer. Han blev hos os den første uge, og hvilken uge! 

Joy og Sam i haven i Nice 
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Hver morgen ved morgenbordet- som han havde gjort klar, inden vi 
kom ned - spurgte han os, hvor vi ville hen den dag, og vi kunne væl
ge efter tur. Og der var mange spændende ture at vælge. Østpå og 
vestpå ad de fantastiske bjergveje, op i højderne hvor Sam drillede os 
med at køre helt ud til vejkanten og vise os de mange biler, der var 
faldet ned. Vi overlevede, faldt ikke ned, men så en masse herlige by
er og udsigter, var i Monaco og gik på spillekasino og i Operaen om 
aftenen- jo, det var en herlig tid!-

En anden dag valgte Arnrita parfumebyen ved den franske grænse, og 
så gik turen dertil. Vi fik lov at bestemme det hele, og Sam morede sig 
lige så godt som vi og gav store iskager. 

Om aftenen efter middag - som Else og Arnrita gerne stod for - sad vi 
og hyggede os i de bløde sofaer og snakkede om alt mellem himmel 
og jord- og hvad vi ville næste dag. 

Joy Persson, Else Johansen og Arnrita 
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Da ugen var gået, rejste Sam hjem- han var jo en travl redaktør, som 
han sagde, og overlod os huset indtil jul, hvor han kom igen og holdt 
jul sammen med os. Og det var en herlig julefest, vi havde, med gaver 
og godter og efter at vi først havde været nede i Nice og købt gran til 
juletræ. Og det sjoveste var, at det for en gangs skyld sneede i Nice! 
Promenaden og vores have og palmer var dækket af sne, og pressefo
tograferne var ude at tage billeder af dette helt usædvanlige skue. Det 
var jo kun en dag med sne. De følgende juledage var vi på ture igen, 
til Cannes og Frejus og hvad vi ellers kunne finde på. 

Så kom Eve og Robin fra Findhorn og sluttede sig til os, der var plads 
nok i Sams hus til dem også. Ingen af Sams venner gik forgæves, der 
var altid åbne døre og plads til en til. Så vi havde et muntert selskab 
der lige til nytår, hvor Sam igen rejste hjem og overlod os huset i 
januar og februar, hvorefter han igen kom en uge for at lukke af og 
sælge det, for nu var det Martinus' barndomshjem i Sindal, han skulle 
bygge op; så han havde altid meget at tage sig til, den hjertensgode 
Sam. 

Vi savner ham alle hernede, men han har det jo godt i sin himmel. Gud 
velsigne ham for alt hvad han har gjort for os og Martinus. 

Erik Weihrauch, Sam, Joy m.fl. på Ternevej 
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Sam nyder ferien i sin have i Hauts de Vaugrenier mellem Nice og Cannes 

Sams hus i Nice gik ned til denne sø 
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Peter Zachos hilse t ·z S . 
Oprindeligt foreslog Peter Z h n z am z gæstebogen. ae o navnet Val s ·z 

Vala Suna betyder Solens d l S a uno tz Sams hus i Nice. a . om er det samme som Sindal 
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Af Inger Sofie Jørgensen 

Tanker om oplevelser med Sam 

Man kan sige, at Sam brugte sit liv på at underholde og undervise, ef
tersom det er det, krydsogtværser gør for brugeren. - Det er jo også 
det, Martinus har sagt, er meningen med vores liv - altså at Guddom
men giver os underholdning og undervisning. 

Jeg traf Martinus i 1962, men lærte først Sam at kende i begyndelsen 
af 1970'eme. Sam sagde: "Skal vi være venner for livet." Så var det 
aftalt. 

Man konverserede ikke med Sam. Det var kort og klart, når man lave
de aftaler: "Så står I ude ved garagen om syv et halvt minut." Eller i 
telefonen: "Så må du ha' det godt, til vi ses om 4 7 timer." 

Det var mit indtryk, at Sam i mange år havde en stor omgangskreds 
blandt Martinus-interesserede. Han ville gerne se mennesker og brin
ge dem sammen. Der var tit selskab på Ternevej 5, hvor der også var 
åbent hus på Sams fødselsdag. Og i Klint i sommerhalvåret var der te
selskab lørdag eftermiddag. Sam underholdt med sjove historier om 
lidt anderledes personer eller fortalte vittigheder, så vi kom til at le. 
Det gjorde Martinus i øvrigt også. Der var en god stemning. 

Når jeg boede på Fyrrebakken, var jeg så heldig at lave teselskab for 
Martinus, ligesom vi blev inviteret over på Villa Rosenberg. Det var 
meget dejligt. 

Om torsdagen var Sam sammen med Martinus, og ofte kørte de en tur 
ud i landskabet og drak te på en kro. Jeg var så heldig, at en torsdag 
var "kroen" hos mig. Det var meget dejligt. Jeg blev så glad. 

Sam var en stor støtte for Martinus. Og efter Martinus' bortgang sørge
de han for total renovering af barndomshjemmet i Sindal. Sam tænkte 
kun lidt på sig selv, så engang blev han ved med at gå med en slidt 
jakke. Inge S. og jeg havde vores besvær med at få ham til at købe en 
ny. Martinus lagde jo vægt på, at man skulle se pæn og ordentlig ud. 
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Elva, Sam, Alice, Inger Sofie og Astrid på Fyrrebakken, 1999 

Sam havde humoristisk sans. Engang, hvor jeg ovemattede på Fyrre
bakken, skete følgende: Jeg havde dyne og sengelinned med, og da vi 
havde spist til aften, redte jeg sengen i spisestuen. Vi sad så og drak te 
i den store stue og så tv. Så siger vi godnat, og jeg går ind i spisestu
en. Hvad ser jeg? Der ligger en person i sengen. Det var dog under
ligt. Det viste sig, at Sam havde en buste af sig selv, så han ville lave 
sjov med mig. 

Jeg har mange gode minder om vores oplevelser og er meget taknem
melig, fordi Sam gjorde det muligt for mig at være sammen med Mar
tinus ud over mindedagene d. 11.8. 

Kær lig kosmisk hilsen 
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Af Betty Møllmann 

Sam var, i de år jeg har kendt ham, altid den samme. 

Vi, Jytte Persson (Joy) og jeg, ferierede ved Algarve Kysten i 3 uger. 
Sam kom den sidste uge ned og holdt ferie sammen med os. 

I den uge var han ikke spor anderledes end sædvanlig. Han var altid 
sød og rar, venlig og hjælpsom og let at omgås. 

Muntert selskab på Sams terrasse i 1999: Erik Bech Olesen på skødet af 
damer; derefter Aggi Norstrand, Betty Møllmann, Hanne Lykkeberg, gæst, 

Sam og Hannes søster 
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Af Erik Bech Olesen 

SAM- SOM JEG HUSKER HAM 

Der kan skrives meget om Sam Zinglersen, som selv hørte navnet 
Martinus første gang i 1933, og efterhånden kom tættere på Sagen. Ja, 
vi, som kendte lidt til Sam, kunne næsten !a det indtryk, at Sagen var 
hele hans liv. Han var Sagen en stor støtte og blev nær ven med Mar
tinus. Mon ikke hans største og kæreste projekt var Martinus' barn
domshjem i Sindal, som han købte allerede i 1954, og som han byg
gede helt om efter Martinus' tegninger. Det stod færdigt i året 1990 på 
hundredeårsdagen for Martinus' fødsel, en dag hvor 700 mennesker 
samledes i Sindal til indvielsen. 

Interessant er det at læse Sams egen beretning om sit forhold til Sagen 
og mennesket Martinus i bogen Martinus - som vi husker ham, udgi
vet på eget forlag. Hans ønske om nærhed til Sagen resulterede også i, 
at han købte en bolig, som grænsede op til Instituttet, og et sommer
hus som lå lige over for Villa Rosenberg i Klint. 

I de 16 år jeg boede i Klint, har jeg haft den glæde ofte at blive invite
ret til teselskab i hans sommerhus og også deltage i møder, hvor Sam 
var med. Hvis jeg skulle finde bare et enkelt ord for at karakterisere 
Sam, vil nok det første ord, som dukker op i min bevidsthed, være or
det integritet, og i ordets fornemste betydning. Og jeg rar her lyst til at 
citere den betydning ordet har !aet i Politikens fremmedordbog: "en 
evne til at handle selvstændigt, ærligt og i overensstemmelse med sine 
moralske principper". 

Sam omtalte aldrig den støtte, han ydede Martinus. Han markedsførte 
ikke sig selv, han behøvede det ikke. Sam var suveræn på sin speciel
le måde. 

Det var altid hyggeligt i hans selskab. Han var ikke den, som domine
rede selskabet, men tværtimod lod han andre snakke. Men blev han fx 
spurgt om Sagens historie, eller om hvem som tidligere havde boet i 
sommerhusene og mange lignende spørgsmål, så foldede han sig ud. 
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Juleaften på Martinus Center. Under træet ligger alle Sams præmiegaver til 
underholdningen. Sam ses (som nr. 2 fra højre) ved siden af Erik Bech 

Olesen, daværende bestyrer på Martinus Center 

Da afslørede han, at han havde fulgt nøje med i udviklingen i Klint. 
Han havde et imponerende detailkendskab. Han havde en forbløffen
de hukommelse, og så kunne han fortælle mange morsomme historier 
om de personligheder, som engang havde levet og besøgt Centeret i 
Klint gennem de mange år. Men det var altid uden brod, men med en 
kærlighed og et lune i alt det, han berettede. Lidt nysgerrighed, nogle 
spørgsmål, og han satte i gang med sine beretninger. Jo, der var ingen 
tvivl: Sagen og ikke mindst Klint var et vigtigt omdrejningspunkt i 
hans liv. 

På omslaget til bogen Martinus- som vi husker ham lod han trykke et 
af Martinus' citater, nemlig følgende: "Y dmygheden er nøglen til vis
dommens port". Det kan man jo tænke lidt over. Sam var blandt de 
første og kom til at spille en speciel rolle i Sagens historie. Martinus 
har taget patent på betydningen af det rigtige menneske, derfor vil j eg 
"nøjes" med til slut at sige, at Sam var virkeligt et dejligt menneske. 

Det er sådan, jeg kommer til at huske Sam. 
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Devember 94 

d~ref~sil o~ M§få~nnel - Nu vil jeg gerne takke for brevet, som jeg 
mo g r ug r n. Vedlagte lille gavepakke kan åbnes juleaften. 
Jeg holder jul på Klint sammen med 22 kosmiske og halvkosmiske væsener. 
Der bliver julemad, juleknas og juletræ på den fine nye terrasse. 
Aksel! du skriver, at du kan lave horoskoper- det lyder interessant, og jeg 
vil gerne afsløre mine data. Mine data består næsten udelukkende af -
2-taller. Fødested Slagelse. Den 22-2-12 kl. 20,22. Det var en 2rsdag. 
Jeg var nr. 2 i en børneflok. Jeg havde 2 brødre, 2 søstre og 2 halvbrødre. 
Jeg havde 2 forældre, 2 bedstemødre, 2 bedstefædre. Endvidere 2 fætre, 
2 kusiner, 2 morbrødre, 2 mostre, 2 farbrødre og 2 fastre. Jeg blev født med 
2 ben, 2 arme, 2 ører og 2 øjne, men jeg havde for mange tommelfingre. Min 
mor fik tvillinger 2 gange. Mine 2 søstre har begge fået tvillinger. 
I skolen sad jeg i 2 år ved siden af en pige, som hed 2ve. I regnetimen var 
2ve bedst· til 2-tabellen. På næsen havde 2ve 2 fregner. Hun havde 2 brødre: 
2mas og Ot2. 2mas holdt meget af 2mater, han slog sig ned i 2ron2. - Ot2 
holdt meget af kogt 2rsk. Han besøgte 2~o 2 gange. 
Da jeg var 2 gange 36 år, traf jeg 2 søde mennesker: Aksel og Marianne. 
De havde 2 søde kæledyr: Teddy og Josefine. For 2 måneder siden hørte Teddy 
nogle foruroligende o~ vedholdende ~gter om, at de snart skulle forlade. 
Moskildvad. Dette bevlrkede forståellgt nok, at den stakkels hund fik en 
stærk psykis~ nedtur og måtte have psykoatisk hjælp. Nu kan man kun håbe, at 

den ikke fortæller noget til Josefine, for så får hun også et chok. 

I januar kommer der en meddelelse i "Kosmos" om den ledige bestyrer-plads i 
Sindal. 
Og i begyndelsen af året kommer der 2 halvkosmiske væsener til Sindal: 
Finn og Sam. Det bliver i årets 2. måned. . 

Til slut sender jeg jer 2 ønsker: 

GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR 

. 
\ J-. "'. 

Sam skriver humoristisk julekort til Moskildvads daværende bestyrerpar 
Aksel og Marianne 
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Af Debbie Sebora Christensen 

Mine mindeord om Sam Zinglersen! 

Det var, mens jeg arbejdede på Humlegaarden, at jeg første gang blev 
præsenteret for Sam. Det jeg bed mærke i, var en yderst stærk person
lighed, dybe, kærlige øjne og et fast blik. Da jeg var en ung pige på 23 
år, blev jeg meget forbavset over, den imødkommenhed og velvillig
hed i at fortælle om Martinus, som er min store åndsinteresse. Hvad 
jeg ikke vidste, var, at det skulle blive en spændende og belivende tid, 
jeg gik i møde. 

Næste gang jeg mødte Sam var hos Inge Sørensen i Klint, hvortil jeg 
ankom sammen med en utrolig kær veninde, Inger-Sofie. Ved den lej
lighed inviterede Sam mig til at lave mad til sig og sine gæster i sit da-

Sam, Gunbritt og Debbie i Sydfrankrig 
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Sam i sin have i Nice omgivet af bl.a. Gunn Britt og Debbie til venstre, 1982 

værende sommerhus i Sydfrankrig. Det blev en dag, jeg aldrig glem
mer, og jeg fik ikke sovet den nat, husker jeg. 

Det blev tre skønne og indholdsrige rejser til Sydfrankrig, som opløf
tede mit unge liv- og ikke mindst at høre de mange vidunderlige for
tællinger om Martinus. Både under rejserne og i den kommende tid, 
hvor jeg blev ansat hos Sam på Ternevej 5, Frederiksberg. 

Tit når jeg sad og hørte Sam fortælle, oplevede jeg det, som om det 
var et tilbageblik fra en gammel tid, hvor jeg i et tidligere liv opsøgte 
Sam i et storslået bjerglandskab. Der kom jeg til hans bjerghytte og 
hørte ham fortælle sine legender og sagnhistorier fra svunden tid. 

Sam havde et hjerte fuldt af kærlighed, altid imødekommende, kærlig, 
tolerant og med et ønske om at glæde andre, skabe hygge, latter og hu
mor. Sams mange dejlige invitationer til Lorry, biografen, tivolirevyen 
og teselskaber, opløftede mig i den grad, da jeg på daværende tids
punkt ikke selv havde midler dertil. 
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Tit glædes jeg over, at Sam delte sine mange fortællinger om Martin
us, og at jeg ligeledes nåede at møde Martinus selv inden dennes bort
gang til Det Guddommelige Rige. Sam var for mig den bedste arbejds
giver jeg nogensinde har haft, altid åben og tolerant. 

I min ungdoms iver tog jeg til Sathya Sai Baba, som i den grad fik un
derbygget Martinus åndsvidenskab. Det er en ting, jeg altid husker: 
Sam var altid åben for nye impulser, blot de havde Martinus' filosofi 
og sandhed i sig. Martinus elskede Sam, og vidste hvilken kapacitet 
Sam havde også for Sagen. Somjeg gav udtryk for over for Sam, har 
Martinus været den eneste ud over Sam, som jeg følte total tillid, tole
rance og forståelse fra. Aldrig noget kritik eller fordømmelser, altid en 
dybereliggende forståelse for hver enkelts karma. 

Efter 18 års adskilthed på grund af mit eget karmiske forløb, nåede jeg 
at møde Sam 2 gange sammen med Karine Smidth og nogle kære ven
ner til Sam. Her viste Martinus sig ved Sam. 

Martinus var meget nærværende, og han sagde, at han ventede på Sam 
og glædede sig til, at de kunne have nogle gode snakke og samtaler i 
åndens rige. 

Det, der var en stærk oplevelse, var, at Sam inden sin bortgang stadig 
var fuldt åndsfrisk, og hans klare øjne udstrålede den kærlighed og 
gamle sjæl, som han var og til glæde for mange. 

Til slut vil jeg dele en meget smuk og dejlig oplevelse fra Sams bisæt
telse i kapellet. -Under sangen "Ava Maria" af Schubert, fremtonede 
Martinus og Sam på hver side af kisten og gik ned iblandt de mange 
kære venner i salen. Det var meget smukt, og Sam strålede i sin due
blå åndelige iklædning og Martinus i lysende krystalhvid iklædning. 

Tusind hjertelig tak, Sam, for alt du har givet ud, og for at jeg har måt
tet glædes ved dit samvær, og for at du gjorde Martinus så levende og 
virkelig. Det har betydet meget for mit voksne liv og virke nu på kli
nik og på mine kurser. 

I dybeste tak 

143 



Af Lis Bruun 

Sam var et helt specielt menneske. Jeg har aldrig mødt en person, der 
var så tillidsfuld over for andre. 

Det samme har jeg oplevet med hensyn til gæstfrihed. Igennem Kari
ne, min gode veninde, har jeg været så heldig at få lov at lære Sam at 
kende, med alle hans kvaliteter. 

Jeg har altid følt mig velkommen, både i Klint og på Ternevej. Skulle 
Sam ikke til Klint, kunne Karine og jeg alligevel bruge huset, og mine 
børn Mika og Martin var også altid velkomne. 

På solnedgangstur til Klintebjerg: Lis, Martin og Sam 

Engang mine børn og jeg besøgte Sam og Karine i Klint, underholdt 
Sam med tryllekunster. Jeg husker stadig følgende tryllenummer: 

Først lod Sam en mønt gå rundt blandt alle gæster, for at vi hver især 
kunne sætte et mærke i mønten, så vi kunne genkende den mellem alle 
andre. Vi skulle også tjekke, at en lille tændstikæske var tom. Herefter 
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skulle vi alle højt fremsige en trylleformular efter Sam. Nu flk en af os 
lov at åbne den grundigt indpakkede æske og holrus pokus: mønten lå 
i den lukkede æske! Det var helt fantastisk. Og Martin var så så optag
et af nummeret, at Sam bagefter sagde, han måtte arve æsken efter 
ham. 

Taknemlighed er en anden stor ting, jeg har oplevet fra Sam. I alle de 
år Karine har taget sig kærligt af Sam, især i Klint om sommeren, men 
også på Ternevej i de sidste mange måneder inden Sams død, oplevede 
jeg mange gange, hvor taknemlig Sam var.- Og efter hvert måltid tak
kede Sam med ordene: "Tak, for det overdådige måltid!" eller: "Bed
re mad får man ikke i hele Odsherred!" eller:" på Amalienborg." 

Når man kom som gæst, og syntes det var rimeligt at give et beløb for 
at bo der, fik man ikke lov. Gav man en hånd med, var Sam altid dybt 
taknemlig og inviterede både Karine og mig i biografen, Tivoli eller 
ud at spise, lige meget hvor lidt man selv syntes, man havde lavet. 

Igennem alle de år jeg har kendt Sam, har jeg set og oplevet, at det ik
ke bare var Karine og mig han viste tillid, gæstfrihed og taknemlig
hed: det var over for alle, der kom hans vej forbi. 

En sidste tak, Sam, for den store inspiration, du har været for mig i din 
måde at leve og være på,- som var helt i Martinus' ånd. 

Sam, Lis Bruun, Gitte Muller ud for Martinus' hus i Klint 
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Af Lena Vinther 

Mindeord om Sam: 
Sam var min første københavnske ven, da jeg for 12 år siden flyttede 
fra Sindal til København. Jeg lærte Sam at kende igennem Jan, som 
tidligere havde ansvaret for Martinus barndomshjem. Jeg arbejdede 
først for Sam som ferieafløser på hans kontor på Temevej, og bagefter 
tilbød Sam, at jeg kunne bo i hans dejlige sommerhus sommeren over, 
mod at arbejde i køkkenet på Klint. 

Vi havde mange dybe samtaler om Martinus' værker og om livet gene
relt. Det var meget fascinerende at høre ham fortælle om sit lange 
spændende liv og om sit nære venskab med Martinus. Jeg husker Sam 
som et meget gæstfrit og omsorgsfuldt menneske. Han havde en kær
lighed for opera, som han ofte spillede for os på sin spolebåndoptager. 

Han havde et skjult talent som tryllekunstner, som han underholdt os 
med, til vi var ved at falde ned af stolene af grin. Han var altid fyldt 
med energi og holdt sig i form ved at gå ture hver morgen. Han elske
de Tivoli, hvor han ofte inviterede på te og koncerter. 

Jeg har meget at takke Sam for, og han vil altid være mit forbillede 
for, hvordan livet kan leves! 

Sam forbereder tryllekunst. Lena Vinther og Martin Bruun reb holdere, 1997 
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Af Jan Langekær 

Til erindring om Sam 

Det Tredie testamentes og Martinus' åndsvidenskabs store uegennytti
ge mæcen Sam Zinglersen, som gik bort fra det fysiske plan som 95-
årig i efteråret 2007, lærte jeg først at kende i sommeren 2005, da jeg 
blev bedt om at komme og besøge ham i hans sommerhus Fyrebakken 
ved Martinus Center i Klint i Nordvestsjælland. 

Sam bad mig og en af mine venner, en person med en omfattende 
regnskabs- og bestyrelsesindsigt, om at hjælpe sig med en lidt speciel 
opgave, nemlig at lave en personudskiftning i den fond, han havde 
stiftet engang i 1980'erne. Fonden havde til formål at drive Martinus' 
barndomshjem Moskildvad i Sindal, som Sam havde købt og genop
bygget efter Martinus' anvisninger og tegninger. Opgaven, som Sam 
havde bedt min ven og mig om hjælp til, blev løst i foråret 2007. 

I perioden fra 2005 til 2007 havde jeg derfor af og til personlig kon
takt med Sam, som ofte sammen med Karine trakterede med te og os
temadder. Ifølge Martinus var det ikke tilfældigt, at Forsynet havde gi
vet Sam den enestående evne til at tjene mange penge, således at han 
kunne støtte det åndsvidenskabelige arbejde. 

I sit livs aften kom Sam, på grund af -lad os kalde det tåbelig finansiel 
rådgivning, i den paradoksale situation, at han privatøkonomisk nær
mest må siges at have været uden særlige midler overhovedet. 

Trods denne for Sam meget ubehagelige og ulykkelige økonomiske si
tuation tog han sin skæbne med ophøjet ro og sagde aldrig noget dår
ligt om nogen personer; dog var han hele tiden fast besluttet på at få 
foretaget personudskiftningen i sin fond. Når han havde besluttet nog
et, var han meget vedholdende. 

Sam havde trods sin høje alder en levende interesse i, at åndsvidenska
ben blev gjort almindelig kendt. Især lagde jeg mærke til Sams begej
string for den store vandreudstilling om Martinus, som begyndte på 
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Sindal Bibliotek i foråret 2007. Desuden viste han stor begejstring for 
det omfattende internationale informations- og oplysningsarbejde, der 
i årene 2003 til2007 blev færdiggjort under ledelse af Martinus' sidste 
personlige elev Rolf Elving i samarbejde mellem Stiftelsen Tredje 
Testamentet i Goteborg og Fonden Det Tredie Testamente i Brøndby. 
Sam kunne pga. sine økonomiske omstændigheder ikke støtte dette 
arbejde fmancielt, men han støttede fuldstændig moralsk op om det. 
Og det lunede meget, at netop han forstod dette arbejdes vigtighed. 

Om Sam kan man sige, at han var Sagens fmancielle grå eminence; 
han var flittig, stabil, ægte ydmyg, lun, humoristisk, selvopofrende og 
en helt uundværlig støtte for væksten og opbygningen af Martinus' 
åndsvidenskab i de første mange årtier. 

På gensyn, Sam 

Sam i sin have på Fyrrebakken i Klint 
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Af Vagn Noach 

Jeg startede mit studie af Martinus' livsværk i året 2000. I den forbin
delse læste jeg Sam Zinglersens to bøger om Martinus. 

Ved en julereception i Martinus Institut kom jeg til at sidde ved siden 
af Sam Zinglersen. Jeg fortalte om min begejstring for hans bøger, der 
gav mig indsigt i, hvordan Martinus var som menneske, men det ene
ste han svarede, var dette: "Ja, dem er der mange, der er glade for." El
lers forblev han tavs, og jeg fornemmede, at det skulle der ikke tales 
mere om. - Sam var ikke en mand med store ord. 

I 2004 lå jeg med min sejlbåd i Rørvig Havn, og i den forbindelse blev 
jeg via venner inviteret til te hos Sam. Her nød jeg stemningen i hans 
hus i Klint, men samtalen var alvorlig. Han var usikker på sin økono
miske situation og spurgte mig til råds i min egenskab af revisor. 

I årene der fulgte, komjeg med mellemrum hos Sam på Ternevej nr. 5. 
Her lærte jeg et ældre menneske at kende. En der trods sin alder var 
utrolig åndsfrisk, men stadigvæk :famælt. Sam tænkte sig meget om, 
inden han udtalte sig. Han fortalte om sine temøder med Martinus og 
viste mig den eg, Martinus havde plantet i hans have, og på hvilken 
der var hæftet en mindeplade. 

Sam fortalte også om Martinus' barndomshjem Moskildvad. Det var 
tydeligt, at han var glad for at fortælle om sit samvær med Martinus, 
og stolt af at Moskildvad var bevaret for eftertiden. 

Jeg fik indblik i Sams væsen, og sammen med det, jeg havde læst, og 
de mennesker jeg mødte, fik jeg den fulde opfattelse af, hvad Sam 
havde betydet for Martinus og Sagen. 

Sam var altid hjælpsom, og nogle af Sagens venner boede på skift i 
hans hus på første sal. Nogle havde børn, og disse har fortalt, hvor gla
de de var for Sam. 
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Sam var Sagens trofaste mand, og jeg så ham som Sagens moder. Ud
en Sams økonomiske støtte tror jeg ikke, Sagen var nået dertil, hvor 
den er i dag. 

Da Sam forlod den fysiske verden, flk jeg den ære at være med til 
hans jordfæstelse og med til at bære hans båre. Her så jeg for første 
gang, hvordan en Martinus begravelse flnder sted. - Det var en stor 
oplevelse, og ved den efterfølgende mindehøjtidlighed flk jeg bekræf
tet mit indtryk af Sam som Sagens moder. 

Sam ved sit skrivebord i september 2007. 
Blåregnen blomstrer for anden gang omkring hans kontorvindue 
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AfTageBuch 

(Uddrag fra Tage Buchs tale ved Sams begravelse) 

Det er karakteristisk for Sam, at han aldrig sagde noget dårligt eller 
nedsættende om andre. Det har jeg hørt mange gange i den senere tid, 
det er noget, mennesker især har lagt mærke til: han sagde aldrig no
get dårligt om andre. -Men Sam sagde i det hele taget ikke ret meget. 
Han handlede i stedet for at tale. I al stilfærdighed har han gået og 
gjort en forfærdelig masse ting. Og jeg vil nævne nogle få stykker af 
dem. 

Han har været en fantastisk hjælper og støtte for Martinus og hans 
Sag. - Og jeg vil nævne sådan noget som fjernsyn og tæpper til hans 
lejlighed og en bil, og han har givet ham mange rejser. Han gav rejser 
op til Sindal, han begyndte i det små; men senere blev det til rejser til 
London og rejser til Østen, til Mellemøsten, til Ægypten og Palæstina 
og Jordan, og på den måde gjorde han meget for Martinus personligt. 

For Sagen gjorde han jo det, at Martinus i mange år havde en meget 
svær økonomi, og ved terminstid var Martinus ovre ved Sam og låne 
penge, og Sam sagde: "Så må vi jo se, om jeg kan skaffe dem." Og det 
gjorde han altid. - Så han var en fantastisk hjælp for Martinus og Sag
en. 

Jeg vil også godt sige, at han var en mand, der samlede mange menne
sker omkring sig. Og han gjorde det meget fornøjeligt for mennesker 
og underholdt mennesker meget. - Han begyndte med en helt elemen
tær og enkel ting med en spand og en bold, som man så skulle kaste i 
spanden. Herude på plænen har vi stået og leget, hvor Martinus også 
var med til at lege sådan nogle lege. Sam lavede også præmielege, og 
han lavede gættekonkurrencer, hvor man fik små præmier. 

Hver torsdag var han sammen med Peter Zacho og Martinus i biogra
fen eller i teater eller ude omkring at drikke te bagefter. Og han invite
rede mange gange andre med. J eg har tit været med der også. Så vil 
jeg også gerne sige, at Sam var en fredens mand, han sagde som sagt 
aldrig noget dårligt om mennesker, han var en absolut fredens mand. 
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Et af Sams utallige arrangementer på Fyrrebakken med lege for alle 

Det jeg synes, man kan benytte denne her lejlighed til, det er, at virke
lig blive gode venner. Jeg håber, at en sådan lejlighed som denne, hvor 
vi alle er samlet, at vi virkelig kan få et venskab ud af det. Det var jo 
hele det centrale i Martinus litteratur. Det er det, at man skal blive ven
ner. Det er næstekærligheden, der er det centrale. Det er altså et af mi
ne virkeligt store ønsker, før jeg får lov at dø efter Sam, for jeg er ble
vet 96 år jo, så jeg vil snart følge efter. Og at elske vor næste som os 
selv, det er det, jeg ønsker på denne dag og for vores fremtid, at der 
bliver venskab mennesker imellem, og næstekærlighed mennesker 
imellem. 

Sam sælger i 1998 Kryds og Tværs Bladet efter 62 år. Her pakkes ned 
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Hver torsdag var han sammen med Peter Zacho og Martinus i biogra
fen eller i teater eller ude omkring at drikke te bagefter. Og han invite
rede mange gange andre med. Jeg har tit været med der også. Så vil 
jeg også gerne sige, at Sam var en fredens mand, han sagde som sagt 
aldrig noget dårligt om mennesker, og han var en absolut fredens 
mand. 

Sam var jo en alvorsmand. Men han var også en munter mand; og han 
var en mand, der samlede på morsomme historier, og han var glad for 
at fortælle dem i øst og vest, alle disse historier. - Jeg kan huske, at 
Aage Hvolby holdt en lille tale inde på Instituttet ved en af Sams run
de fødselsdage. Da havde han samlet en hel del ord, der begyndte med 
"SAM".- Det brugte jeg altså også her: SAM-let. -Det eneste af dem, 
jeg kan huske, det var det, at Sam altid havde en virkelig god SAM
vittighed. 

Jeg vil sige TAK til gud for, at vi fik lov til at lære sådan et menneske 
at kende! 

Fra venstre Willy, Sam, Tage Buch. Martinus bag Tage 
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Af John Klemens Nielsen 

Kære Sam og kære Sams venner!! 

Man har jo for vane, at sige lutter pæne ting om de mennesker, der har 
forladt os, til fordel for tilværelsen i den åndelige verden. I Sams til
fælde er det ingen undtagelse, men der falder det mig meget let, for 
jeg har faktisk ikke kendt noget menneske som Sam, der er det mest 
beskedne og uegennyttige menneske, jeg har oplevet. 

Tidligt i min kontakt med Martinus Sagen i 1970'eme hørte jeg om 
Sam, men så dog aldrig personen selv før jeg en dag, via gode venner, 
blev inviteret til te selskab, hvor Martinus ville være til stede, netop i 
Sams hus på Temevej. Det skulle blive til mange flere besøg og sam
vær med Martinus og Sam selv, og jeg kan tydeligt se Sam for mig, 
når han lagde op til Martinus ved f.eks. at sige: "Martinus, hvordan 
var det nu, da du kørte rundt på markedspladsen med bind for øjne
ne?'' og så fortalte Martinus beredvilligt om, hvordan han blev betrag
tet som synsk, men i virkeligheden blot kunne mærke på passageren i 
bilen hvomår han skulle dreje, når han nærmede sig en forhindring. 
Sams loyalitet og beundring for Martinus var enestående. 

Martinus, Andre, Sam 

154 



Hvor mange kendte egentlig Sam rigtig godt? Han var jo et yderst sel
skabeligt menneske, men også et yderst diskret. Utallige er de sam
menkomster han har arrangeret både i sit hjem og mange andre steder, 
men man oplevede ikke, at han på nogen måde solede sig i rampelys
et eller ved Martinus nærvær - tværtimod. Han havde ganske !a men
nesker tæt omkring sig, der må siges at kende ham godt, så godt som 
Sam nu tillod det, medens resten af os ikke kom så meget længere end 
hans næsten Mona Lisa-agtige smil på læben, som bar han på en stor 
og dyrebar hemmelighed. 

Hans fuldstændigt selvudslettende og uegennyttige væsen er jeg først 
blevet bevidst om senere i livet, må jeg bekende, men når jeg kigger 
tilbage, ser jeg manden Sam, som et "lys" for Martinus Sagens eksi
stens. Man skal nu ikke undervurdere Sams stålsatte vilje, for han var 
et uhyre disciplineret menneske. Tænk, at starte en karriere med at la
ve krydsord tillokale aviser og så ende dagene her på Jorden som en 
uvurderlig støtte for en glo bal Verdenskulturs fødsel, som Martinus 
Sagen er. 

Engang var jeg også inviteret med til Holte i J ægerhuset, hvor Sam, 
vanen tro, inviterede til te og ostemad. Medens Sam var ude i køkke
net for at give instrukser til køkkenpersonalet, lænede Martinus sig 
over mod mig og sagde: "Vi havde aldrig klaret os uden Sams støtte. 
Mangen engang har jeg gået gennem baghaven til Sam for at spørge 
om et lån, og han sagde aldrig nej. Vi skylder ham megen tak!" 

Denne tak, kære Sam, er jeg sikker på, at du nu høster på din ophøje
de bopæl i det åndelige rige, hvor de der har viet deres liv til en større 
sag hører hjemme. Alle vi, der beskæftiger os med Martinus Sagen, be
stræber os på, at også leve og være de ting, som vi læser om, med stør
re eller mindre held. Martinus har jo givet os nogle gode råd, som vi 
kan leve efter og som uden tvivl villette vores vej her på Jorden. "Det 
er jo såre enkelt," sagde Martinus så ofte, "man skal blot hele tiden 
tænke på, hvad man kan gøre for sin næste!"- det råd oplever jeg, har 
ligget meget naturligt for Sam i hans gøren og laden. 

Vi ved jo fra Martinus' analyser, at overgangen til den åndelige verden 
er betydeligt lettere, hvis man når at blive gammel, og Sam nåede jo 
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en ret bøj alder, tør man vist godt sige. Der sker det, at man får en na
turlig mætteise af livet i den fysiske verden og efterhånden som alde
ren skrider frem, bliver "sløret" til den åndelige verden tyndere og 
tyndere. Den refleksion, man natur ligt foretager, når man kigger bagud 
på sit liv fra alderdomsstadiet, gør, at man uden det store besvær gli
der ind i den åndelige tilværelse, så snart man forlader det fysiske. 

Jeg føler mig overbevist om, at Sams bortgang forløb, som Martinus 
har beskrevet i en artikel til Kosmos, at man, når man har levet et ueg
ennyttigt liv, så oplever man det, vi kalder døden "som en smuk sol
nedgang fra den fysiske verden til en lige så smuk so lo p gang i den ån
delige verden". 

På gensyn, Sam, og æret være dit minde 

Martinus, Sam, Pia og Willy 
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Hilsen fra Inge Lau g til Sams begravelse 
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Af Svend Age Rossen 

Sams begravelse 11.10.2007 

En begravelse er som regel en sørgelig affære. Men ved Sams begra
velse kan vi tillade os at lade sorgen vige for en glæde over, at han er 
gået videre til en højere verden, hvor venner har ventet på ham og ik
ke mindst Sams særlige ven, Martinus. 

Den salme, vi netop har sunget, er meget inspirerende og smuk. Som 
stor dreng var jeg med til en begravelse i Åbenrå. Præsten omtalte 
særlig andet vers, hvor der står: 

Jeg vil ånde luften i fulde drag 
Synge Gud en sang for den lyse dag, 
Takke ham at morgnen mig end er sød 
At mig dagen fryder, trods synd og død 
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Det var den sidste linje, han hentydede tid: at mig dagen fryder, trods 
synd og død. - Han mente, at det var noget centralt i kristendommen, 
at man kan glæde sig over livet, selvom der er så meget, som ser sort 
ud, altså på trods af synd og død. Jeg har egentlig svært ved at forstå, 
at man kan glæde sig over livet, når der er nogen, der fortabes, sådan 
som man tror i den kirkelige kristendom. 

N år man kender Martinus' verdens billede er det derimod natur ligt. I
følge Martinus er døden hverken en udslettelse eller indledningen til 
en dom, som kan betyde evig fordømmelse, men en overgang til en 
højere verden, hvor alt er lys og glæde. Ja, selv de lidelser, man even
tuelt har haft gennem sit liv, er i dybeste forstand ikke en forbandelse, 
men giver de erfaringer, som modner vort sind og gradvis forvandler 
os til rigtige mennesker. 

Sam var i virkeligheden meget privilegeret i sit fysiske liv ved at have 
levet tæt på Martinus og været en af Martinus' nærmeste venner. Han 
traf Martinus allerede som ung og knyttede sig med stor hengivenhed 
og trofasthed til Martinus. Martinus var på en vis måde et ensomt 
menneske, der koncentrerede sig om sit boglige arbejde og sine fore
drag. Men han havde selvfølgelig også brug for afveksling og for at 
komme ud af huset og træffe andre mennesker. Den opgave tog Sam 
på sig. 

Han tog Martinus med i byen, transporterede ham ud til venner, tog 
ham med i bio grafen eller fx med i Lorry for at opleve lidt munterhed 
og god optræden. Som vi ved, var der hos Martinus ikke noget mod
sætningsforhold mellem hans lære om at leve moralsk og være næste
kærlig på den ene side og harmløs underholdning på den anden side. 
Det at være glad og munter er ikke blot noget, man har lov til, men er 
en naturlig del af det rigtige menneskes liv. Og her var Sam på en må
de en slags skytsengel for Martinus ved at sørge for, at Martinus fik 
gode og underholdende oplevelser. 

Det var Sam i det hele taget god til: at arrangere underholdningsafte
ner. Selv op i en sen alder inviterede han mennesker til sit hus og bød 
tit på underholdning, fx i form afmusikaftener. 
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For Martinus vedkommende synes jeg også, at det skal nævnes, at 
Sam tog ham med til Egypten og Palæstina, hvor Martinus ftk et stort 
ønske opfyldt med at se alle de hellige steder i Palæstina og Egyptens 
pyramider. 

Også økonomisk har Sam hjulpet Martinus og Sagen, når det ind i
mellem kneb med at betale alle regningerne. 

Når man hører om alt dette, skulle man tro, at Sam ikke har lavet an
det end taget sig af Martinus. Men han havde også et helt andet liv, en 
virksomhed, som han drev myreflittigt livet igennem, nemlig arbejdet 
med sit krydsogtværsblad. Som ganske ung stod Sam i købmandslæ
re, men allerede da prøvede han at lave krydsogtværser og sendte for
søgsvis en til det lokale blad i Slagelse. Det blev optaget, og han fort
satte nu i den bane og ftk den i flere og flere blade. Han fik efterhån
den sine krydsogtværser ind i ca. 80 blade over det ganske land. Og 
han lavede sit eget krydsogtværsblad. Det har faktisk givet ham en 
plads i Guinness Rekordbog som den, der længst har produceret og 
udgivet et blad, nemlig i 62 år. Så han har virkelig været myreflittig 
gennem hele sit liv også uden for Martinus' sfære. 

Og hvordan husker vi Sam. Jeg taler på manges vegne, når jeg giver 
ham den karakteristik, at han var utrolig hjælpsom. Man gik ikke for
gæves til Sam, hvis man havde brug for hjælp. Og han sagde aldrig 
noget ondt om nogen. Han tav hellere stille end at sige noget negativt. 
Han havde i virkeligheden et stilfærdigt væsen og holdt lidt afstand til 
mennesker, selvom han sørgede for, at Martinus ft.k mange sociale op
levelser. Men først og fremmest synes jeg, at Sam var et rart menne
ske, der i høj grad levede op til Martinus' ideal om, at man skal være 
til glæde og velsignelse for sine omgivelser og hele tiden være op
mærksom på, hvad man kan gøre for andre. 

Vi synes, Sam skal vide, at vi ærer hans minde. At vi er glade for at 
have kendt ham. Og nu, da han har forladt denne verden, ønsker vi 
ham god rejse ind i det hinsidige, hvor han bl.a. skal møde sin elskede 
Martinus og mange andre venner. Og da vi alle skal samme vej, kan vi 
også sige:"på gensyn, Sam!" 
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Lad os bede Fadervor: 

Fadervor, du som er i Himlene, helliget vorde dit navn 
Komme dit rige, ske din vilje som i Himlen, 

således også på Jorden 
Forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere 

Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde 
Thi dit er riget, magten og æren i evighed, amen. 

Sam ligger begravet på Højby Kirkegaard i Odsherred. 
Her ligger mange af hans venner fra et langt liv samt familie. 

Stensætningenfandt sted den 19.9.2008 på et-årsdagen for Sams bortgang. 
Som en sidste TAK samlede venner ind til Sams gravsten 
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Af Jan Marsfeldt 

Moskildvad - Sams 2ave til fremtiden 

Moskildvad 

I slutningen af 1940 'erne henvendte en dame sig til Martinus. Hun 
ville høre, om han syntes, det var en ide, at købe hans barndomshjem, 
Moskild vad, for at bevare det for eftertiden. 

Han svarede hende, at det ville han tænke over, og kort tid efter kon
taktede han hende igen, hvor han sagde, at han syntes, det ville være 
en god ide. 

Der skete imidlertid ikke noget de følgende år. Måske var damen løbet 
ind i økonomiske problemer - hvad årsagen end var, så blev Moskild
vad ikke købt. 

Sam, der også havde hørt om planerne, tænkte, at nu måtte han gøre 
noget i stedet. Han tog derfor til Sindal, med sin gode ven Peter Za
cho, for at høre, hvad M o skil d vad kunne handles til. 
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Han mødte ejeren, Harald Larsen, og sammen beså de det lille hus
mandssted, som Harald ville sælge for en pris på 22.500 kr. -men det 
var så også inklusiv en hest. Sam måtte da fortælle, at han var redak
tør på Frederiksberg, og ikke havde noget at bruge en hest til, så den 
endelige overdragelsessum blev på 22.000. kr. 

Kirsten Zacho og Sam besøger Moskildvad med Peter Zacho 5.6.1954 

Selve overtagelsen af Moskildvad fandt sted d. 09.08.1954, og Marti
nus flk huset forærende i fødselsdagsgave af Sam d. 11.08.1954. 

Moskildvad blev lejet ud til forskellige familier gennem tiden. Marti
nus og Sam besøgte flere af dem, når de var på tur i Vendsyssel, i den 
bil, som Sam også havde foræret Martinus. Dog ansatte Sam senere en 
"opsynsmand" ved navn Seidelin, til at holde øje med at stedet tog sig 
ordentligt ud. - Seidelin boede med sin kone, Ida, i Istedgade, og han 
kunne fmde på at meddele hende, at "nu gik han ned og købte smør", 
for derefter først at vende tilbage 3 dage senere. Han havde så fået den 
indskydelse lige at gå vejen forbi Hovedbanen, og så tage toget til Sin
dal, for at se hvordan det stod til med Moskildvad. 

I begyndelsen boede Seidelin oppe på Moskildvads ombyggede loft, 
men efter et stykke tid indrettede han sig i den nedlagte svinestald bag 
Moskildvad, (hvor den nuværende bestyrerbolig ligger). Her forsøgte 
han at etablere et "opflnderværksted". Hans største opfmdelse, som 
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dog ikke blev ført ud i livet, gik ud på, at han skulle fremstille mejsler 
i svinestalden. Der skulle så opstilles automater forskellige steder i 
København, fx på Hovedbanen og på Rådhuspladsen, hvor folk så 
kunne trække sig en mejsel for 5 kr., hvis det var sådan, at de pludse
lig stod akut, og manglede et sådant redskab. 

Det kom også Seidelin for øre, at Martinus, under private forhold 
havde fortalt om, at Kosmos Ferieby engang ville vokse til et stort in
ternationalt undervisningscenter med højhuse og lufthavn, og hvor 
folk ville komme langvejs fra, for at studere og blive uddannet. Man 
kunne så, til den tid, tage på enendagstur med fly til Moskildvad, for 
at besøge barndomshjemmet, og fornemme stemningen i området. Sei
delin gik derfor resolut ned i engen, ryddede et større område med sin 
le, for derefter at telefonere til Martinus med meddelelsen om, at "nu 
kunne han godt sende den første helikopter, for han havde gjort land
ingsbanen klar". At der rent faktisk ligger en lufthavn i Sindal i dag, 
som dog ikke bliver benyttet, kan måske være et stille varsel om frem
tidens trafik til Moskildvad. 

Sam og Martinus ved Moskildvad 

På en af Sams og Martinus' mange ture til Sindal, tog de også op til 
Gammel Sindal Kirke, hvor Martinus' mor, Else Christine Mikkelsen, 
blev begravet i 190 l. Her ville de besøge moderens grav, men kunne 
imidlertid ikke fmde den. Der hvor Marinus mente, at graven burde 
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ligge, var nu i stedet anlagt en grussti. De spurgte sig for, om graven 
var blevet flyttet, og hvor den i så fald var havnet. Men ingen vidste 
noget, og væk var stenen og graven. Da gik det op for Martinus, at 
moderens grav skulle fjernes, for at undgå at hun skulle gå hen, og 
blive en ny slags "Jomfru Maria skikkelse", som folk kunne valfarte 
til og tilbede. Så for, på forhånd, at helgardere sig mod mennesker in
den for Sagen, der stadig rummede de mere gammeldags religiøse ten
denser, ikke skulle begynde at "tilbede falske guder", havde Forsynet 
":faet fjernet" graven. 

Nogle af de samme tanker har gjort sig gældende, da Sam skulle over
veje Moskildvads fremtidige status hen imod Martinus l 00 års fød
selsdag. Skulle han forsøge at bevare det meget ombyggede, faldefær
dige og dårligt konstruerede Moskildvad, eller skulle han rive det ned, 
og opføre en mere nøjagtig kopi, af det hus Martinus blev født i, ud fra 
Martinus egne beskrivelser og tegninger af stedet. Sam valgte, fornuft
igt nok, den sidste løsning. Dels kunne man undgå, at stedet ville blive 
tilbedt affolk, der rummede de før omtalte mere gammeldags religiø
se tendenser, og rent pragmatisk ville man også kunne opføre et solidt 
og korrekt hus, der kunne klare det nordjyske klima de næste 500 år, 
eller mere. 

Moskildvad blev derfor jævnet med jorden i marts måned 1988, og 
planlægningen og opførelsen af det nye barndomshjem begyndte for 
alvor. Sam manglede dog et nyt bestyrerpar til Moskildvad, og ad 
mange pudsige "sammentræf', endte Aksel og Marianne Kristensen 

Nedrivningen af Moskildvad i gang i februar 1988 
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l 
l 

Ovenfor ses en skitse Martinus har lavet over indretningen i hans 
barndomshjem. Den har dannet grundlagfor de senere arkitekttegninger, (se 

følgende sider). Til højre på tegningen ses et rids over det ur, 
der vedMartinus'fødsel faldt ned fra væggen 
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Det rekonstruerede Moskildvad under opførelse 

foran Sams sommerhus i Klint i pinsen 1988. Med Sams vanlige tillid 
tillivet og Forsynet sagde han, efter kun lige at have kendt dem et par 
minutter: "Jeg tror, I er sendt fra Himlen. Følg med indenfor, og se på 
tegningerne af huset (bestyrerboligen). I kan stadig nå at ændre på no
get, hvis I vil!" 

Det genskabte Moskildvad 

171 



Interiøret er minutiøst rekonstrueret efter Martinus' tegninger og beskrivelse 

Herunder ses hvor Martinus sov som barn sammen med sine søskende 
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I december 1988 blev der holdt rejsegilde, i april 1989 flyttede Aksel 
og Marianne derop, og det hele stod så færdig til Martinus' 100-års
dag d. 11.08.1990 

Bestyrerboligen under opførelse. 
Det nye besyrerpar Aksel og Marianne ved siden af Sam, 1988 
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Sams gave til eftertiden: Moskildvad står klar og rekonstrueret på 
Martinus' 100-års-dag den 11. august 1990 
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Sams indvielse, taler, og klippen snor over ved hoveddøren, er blevet 
foreviget på film. Det var et stort øjeblik for Sam, da det var hans ind
erligste ønske, at videregive en arv, som fremtidens kosmolager kunne 
:fa glæde af og gode oplevelser ved. 

En sjov anekdote er imidlertid, at ligesom uret - på væggen i stuen
faldt ned, den nat Martinus blev født, så faldt uret ligeledes ned fra 
væggen præcis l 00 år efter - altså på selve indvielsesdagen. Jeg stod 
selv ude i stalden, og hørte braget inde fra stuen, da det skete. Da 
jegkom ind i stuen, stod 3 ældre, forskræmte damer i den anden ende 
af lokalet og proklamerede, at de ingenting havde gjort, og ingenting 
rørt. Man kan for øvrigt stadig se mærket i fodpanelet, der hvor uret 
ramte. Det er i øvrigt ikke faldet ned af sømmet siden. Da jeg selv til
trådte bestyrerstillingen i 1995, gik jeg en sen aften ned på Moskild
vad, for at hente noget. Idet jeg trådte ind i stuen, ringede væguret 
med et ordentligt "dong". Uret var slet ikke trukket op, og jeg kunne 
ikke, på nogen måde, :fa det til at ringe igen. Jeg tog det derfor, som en 
venlig velkomsthilsen. 

Sam besøgte Moskildvad hvert eneste år efter opførelsen, undtagen de 
sidste par år han levede, da han var for svækket af sygdom. Men 
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kræfterne rakte til det, gik vi altid en tur i området, hvor Sam fortalte 
anekdoter fra Martinus barndom, og hans egne oplevelser med Martin
us. Desuden var det fast tradition, at Sam skulle tilbringe en stund ale
ne i huset, siddende på slagbænken inde i stuen. Mit gæt er, at han og 
Martinus sendte minder og kærlige tanker til hinanden. Og det tror jeg 
stadig, de gør. 

Nederste billede viser Moskildvad 2007; Bithe Notlevsen i døren 
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S.:d~ 1/2 

E stor agfor 
Zingl~rsen 

farlin u -velgører sa1nlede 700 vec{ indvielse aj~tnindestue 
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Vendsyssel Tidende l. Sektion Side 7 Mandag 13. August 1990 

Si'de 2/2 

·· . .... ~ . 

. Af..."'$_tener..-Gia.monn . :Martinus vokse~e op ~å i ikke si\dan at forklare med Blandt gæst~rne. ved !re-
/'···· .... .-.:.;:.- . , .. · ··. . ... ··_ .egne~ ·og flyttede som 1 få ord, Man ·skal læse hans ' ceptionen lørdag formiddag 
SINDAL: . Det var en stor~·· 17-ång. da han var blevet 1 bøger, siger Sam Zing- yp.r SindaJs borgmester Jør
d~g for _den købeJ!havnske . · mejeri~t. Ha11 var e!i- ganske : lersen . · .. ·, . " gen Jensen (V). som for-
bogforlægger . Sam Zing- almind~lig ung mand, indtil Fra ·den : dag, Martinus ·ærede ·'Sam Zinglersens 
lersen, da han i lørdags han som 30-årig havde en havde sin å.ndelige oplevel- fond n9gl~ bøger . om ·Sin-
kunne indvi Martinus Min- sto~ åndelig oplevelse, · som 1 se, ønsk'ede hån intet andet · dals historie, · · . :·· · 
destuer i ·husmandsstedet .. ifølge J. ·. f..1artinus-fors}<erne . i v~rden end lov til at skrive · · Også . den samlede besty-
Moskildvad iSindal. . · ' ud~tyr~de ... deri unge mand <1sine tanker ned: .... , · ; · ·' relse for Martinus 'Åndsvi-
... '. : . · . . : _ . ·\·L.'·. ' . , med 'St~~IC'e kos!Jliske !<.ræ-,r- ;·_ ·Ma· • rtin . . · .:.,. _:.:.~·tu·· t ··-. : · · denskabeiige_ 'Institl.it~ var 'l 
700 ' ~- ·- '( ··lll l d ter "'" · .. · · : .. · ·· · · r- uoru~u · ., ''· · · d · ·,.l'·':! · · 

gg lr~~~~7~e, ~ 's~;Hsae" v::.:,. -'J~:ft~~f~\jjt} . n~an~·.~~~-·~t J~-~ .~~(- ft.an' blev!.,ko~sta~t' : n1'~1~· ;s. et!~dag~~r~~~~ ~~~·'afi~ -100 
~~mletpli:området. De,måt- . se gåder og · mystep~r; som . pet af gode venner.og' nåede 'Martinu~~interesserede- ' ·· 
t~ . bese huset på skift. ·.for . ingen . ari.Øre ' kunne gen- r indtil sin død i marts 1981 · 'sarnlet i Sindalhallen l for at 
de( lil!e spartansk. iqdritte- nemskue. ,:. Mar'~inus: _. kunne L at:. udgive ( hilndreaevis . af, fejre -; filosoffens"1 100 :års 
de sted kan ikke-.ruinme 'ret løse livets' gåd~. met1 Øet ~r · små skrifter og bØger: -. • dag. · " · ·"., 
rnange mennesker· ad gan- .. ··. '.( ' · -·u, ... . , · 

gen. 

100 årS tlao '. " · ' e . 
· Dagen i lørdags var også 

ganske særlig på-en, anaen.· 
måde. Det var nemJig 100 år 
siden festens egentlige gen..: 
stand, filosoffen Martinus, . 
blev født. · . · 

Sam Zinglersen, der har 
skrevet to bøger om Marti
nus, har ejet Moskildvad si~ 
den 1954. I mange år var 
det lejet ~d, men n~ er det 
blevet . restaureret og ind
rettet .som. det · så ud i 
1890erne, da Martinus boe- · 
de på stedet. En del af pen-· 
gene kommer fra Sam Zing: . 
lersens fond, som også står 
for driften. . - .• 

-· Martinus har min store .' 
interesse,· og meq indvielse.n 
i lørdags kunne jeg nyde , 
frugterne af arbejdet, . siger· ·. 
en beskeden Sam Zingler-
sen. ..: · . ··~t·.'·._._ . .., . 

·Han har selv_ et il,lle_, yæ-... Det lille husmandssted ser fornemt ud efter resblurerlngen,' men Indenfor er det ~parj 
reJse i. huset, ogb.ar så småt . tansk indrett-et som for 100 a\r siden •. Blandt g•sterne ved Indvielsen var ·repræse.ntan
planer om.'at flytte hc;rover i ,~; ; te,r . for Martinus Andsvidenskabelige 'l!'st~tut og SindaJs borgmester Jørgen Jens~n 
løbe~ ~f .~ogle år~: · . . .... (yderst .ti~ _venstre). (f,~to: _AJ~ Nielsen). · . · · · : .. . ·. " J.: 
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Martinus' l 00 -års-dag 
Kaj Eriks~n)C P 
Kg. Chr. Alle 13, 
Frederikshavn. 

den sradig glidende strøm af 
gæster, der dagen lang defi
lerede gennem husets små 
rum. 

Der blev en uforglemmelig Barndomshiemmet, der 
mindeda~ for de iOO til- !i~Qer så enes.rående smukt 
rejsende.. ~1artinusimeres· placeret· i en lille idyllisk 
serede, der var mødt op i dal, med en rigtig naturbæk 
Sindag på 100 årsdagen for rislende genn.em den smukt 
Martinus fødseL anlagte have, kunne gæsrer-

Giæden og rilt'redsheden ne næsten ikke løsrive sig 
over de[ storstilede arrange- fra. 
ment var sror blandt de . \len den stadige strøm af 
mange ind- og udenlandske · nyankomne nødvendig-
gæster. gjorde det. Gæsierne fik 

Særlig genopførelsen af også i .rutebil en rundrur 
det gamle barndomshjem, forbi de steder, hvor ~ fani-
og u1dretningen med de nus havde vogtet køer eller 
gamle dagligdags møbler og arbejder som dreng j og den 
brugsting vakie almindelig smukke omegn vakre stor 
beundring, og der blev taget begejstring, og mange sag-
i tusinqevis af fotografier, de, at de ville \'ende tilbage 
både inden- O!l udendørs. af hPrtil tf'lr ~t aPnnnl.:wo rl;~t 
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Hvis dette lille pragtfulde 
naturområde, hvor Marti
nus' barndanishjem ligger, 
kan friholdes for en tæt 
omklamring af villabebyg
~else, vil det i fremtiden bli
~e et værdifuldt aktiv for 
Sindal, hvis navn i stigende 
grad vil komme i fokus hele 
~er den over, fordi det sted, 
hvor et geni er født og op
vokset altid v\1 tiltrække in
reresserede. 

Uden HL Sam Zlngler
sens store interesse for· 
Maninus åndsvidenskab, 
havde m!llionprojektet ude 
i den lille. dal ikke været 
muligt, og ·der fortjener 
Sam Zin~lersen en stor tak .... . ' 

for. 



livsværket kører videre 
l DSFAlD: Sam Zinglersen, der skabte museet Martinus Barndomshjem, er død 

SINDAL: På L1stedbovcj i 
Sindal ligger museet Marti
nus barnd ~mhjem. Her 
blev Martinusfodtog vok
sede op. Han forlod Sindal, 
da han blev voksen og dodc 
i 1981. 

r\ u er manden bag m • 
et også d. Sn m Zinglcr
sen blev 95 lr og begra~-es 
J l. oktober på Sjælland. 
Han v:Jr \'en med MartinU$ 
og købte allerede i 1954 
vennens b:!rnrlomshj m og 
indrettede det senere til det 
museum, m boede på 
da en, hvor Martinus l'lln
ne v re fyldt 100 åri 1990. 
Her w 850 mennesker til 
stede, og museet \-ar m 
Zingfmens liv vrcrk. 

Zin ICI'$CO v r fodt i l,a
gclsc og fik første gang 

''Du htster 5011 

wsår· OCJsåi 
forftold til dine 
tanker. Tanker er 
lldætøldfri.'' 
Eklt1Njdp7 fra 
Mntinus 

kendskab til Martinus som te måneder har været 
20-årig. Han udg:IV flere svære at komme igennem. 
boger om A rtinus, og ban I sommer nustede Aksel 
er optage i Guinness Chi en en sin hustru 
World R&:ords 2000 som Muimne, der døde af 
længst redaLtør af samme ft 

publikation": Han kon tru· Martinus så det, hJn i it 
erede, ferligerede og udgav forfatterskab kald r det 
"Kryds og T · Bbdet" guddommeli c lys. Denne 
fra 1936 til 1998, og han bevidsthedsforandring 
tl'ltt~ Martinus og sager blev u~gspunktet for et 

omkring Martinus al'OOO• 60 r langt forfatterskab, 
mi k. der varede lige bl M~rti• 

Aksel Christensen, der er nus døde. 
bestyrer f m u et i ind:tl, Hsn skrev syv bin<h vær
blev i sin tid ansat af Sam !ret Det Tredie Test:tmen
Zinglcrsen. Han kender 1 cl ler "Livets Bog og har 
he.le historien ft3 dengang kilbt det, der bides det 
det gamle oprindelige hu fuldkomne verdensbill de. 
blev rew:t ned, et nyt Han beskriver det, der 6 

blev opforr som en kopi af bag de fy · ke. Du h ter 
d t gamle. Mu eet dn ·es i som du r • ogs i forhold 
dag f Z4m Zinglerscns til dine ttnker. lanker er 
Fond, og Aksel Christ n· ikke toldfri, sagde Mani
sen fortsætter som bcs nus. Samtidig beskrev han 
rcr. Ogsj selv 0111 de sen:-_ ogsA reinkaml1tion. 

Aksel Christensen !f bestyrer for Martinus Barndoms· 
hjtm. Han kend e nu afdtdt Sam Zinqlersen qodt. 



Vi lader Martinus få de sidste ord med nogle af hans takkebreve til Sam: 

Mariendalsvej_ 94 - 96. 23/8 - 1944 •. · 

Kære Hr •. Zinglersen! 

Modtag hermed en rigtig hjertelig Tak for Deres 
Venlighed imod mig i Anledning af min Fødselsdag, samt . 
for al den øvrige Sympati og Trofasthed De igennem Aa
rene har udvist overfor mig og mit Arbejde. 

. , Med de kærligste _ Jiilsener • . - --- -... - ----· .... -- -··- ..... ~: . . . ....... -- ~... -- ---~ ··- - -·--.... 





Den 31';~ December 1959~ 

Kære Samt 

Modtag hermed min allervarmeste Ta~ for alt, hvad du har væ
ret for mig personligtog for min Mission og vor· fæ~les store 
Sag i Menneskehedens Tjeneste i det nu svundne Aar. 

Jeg ved ikke, hvordan jeg skulde kunne geng~lde dig den sto· 
re Glæde og Tryghed, jeg føler ved dit Venskab. -Jeg har end
nu aldrig gaaet forgæves til dig, kære Sam, naar vi var i Van
skeligheder og Økonomien i Sagen knirkede mere eller mindre 
slemt, rent bortset fra al den Omhu og Støtte du saa bered
villigt og uegennyttigt giver mig rent privat:~ Ord er saa fat
tige, men jeg har jo ikke andet at kunne udtrykke mig ved; 
Og derfor siger jeg dig endnu engang ti~tig inderlig Tak,kære 
Sam. - Jeg føler ogsaa Trang til at sige dig inderlig og hjer
telig Tak for de dejlige, ugentlige Samvær, vi har haft sammen 
med Peter, og for vore Ture op til Solnegangene i Nordsjælland~ 
smukke Natur, og vore B~ografbesøg og Thesamvær bagefter. De 
har givet mig dejlige Minder, som jeg altid bliver oplivet og 
glad ved at tænke tilbage paa. Jeg haaber inderligt, at vi maa 
faa ~nge lignende,dejlige Samvær i det nye Aar og videre~~rem 
o v et: 

Og hermed ønsker jeg dig et rigtigt glædeligt Nytaar, samt 
min kærligste Hilsen. 

\ 



J u l e n l 9 6 l . 

Kære Samt 

Modtag hermed mine allerbedste Ønsker om en glædelig Jul og et 

velsignet Nytaar for dig~ 

Samtidigt vil jeg ogsaa gerne her have Lov til at sige dig in

derlig og hjertelig Tak for alt, hvad du har givet mig i 1961. - Jeg 

~pynes ikke,jeg kan takke dig nok for den vidunderlige Rejse til 

Ægypten og de hellige Lande, som du skænkede mig~· Den gav mig vidun-
t 

derlige dejlige Minder, som jeg kan have Glæde af Reste1af dette 

Jordliv. Jeg vil ogsaa gerne sig dig Tak for al den øvrtge Trofast

hed og t~rlighed, du har ladet mig blive til Del igennem de mange 

Aar. Jeg haaber inderligt; pt intet skal blive i Stand til paa nogen 

som helst Maadiat skade elle~ sabotere dette vort Venskab her i denne 

Usandhedens og Krigens Verden• 

Jeg haaber p+nge de~lige Sal!I'Iær i det nye Aar og ~ 
Med de kærligste Hilsener;~ - -



Martinus Institut, Julen 1962.\ 

Iære sad 
Modtag hermed ~ne allerbedste Ønsker for en rigtig glæ

delig Jul og ~t velsignet Nytaar·med mange dejlige, lJse Op

levelser for dig: 

Jeg føler ogsaa !rang til at sige dig inderlig Tak for al 

den Trofasthed og Kærlighed, du igennem !arene har ladet mig 

og Sagen blive til Del. Rejsen til Ægypten, Jordan, Israel og 

Grækenland staar stadigt lysende i mdne Erindringers Land som 
et varmt,lysende Solskin, som jeg atter og atter glædes ved 

.J 

at dvæle i;·· De mange dejlige ugentlige Samvær med dig og Peter 

staar ogsaa for mig som en af mine største Opmuntringer i min 

daglige Tilværelse. Jeg kan slet ikke her udtrykke den store 

Taknemlighed, jeg føler overfor dig, men jeg ved, at du forstaar 
mig;~ 

Og hermed mine kærligste Hilsenei: 



lldtaa her.ed lin hjerteligste Lykfnakli~g paa lødaeladagen 
i Das. 

Jes Yil ogaaaaer~t her bede dis aodtaaø Iia iuderlisa\e og 
Tll'Uat~ !at f~r al din Godhed iaod mig personlist o1 i10d aia 
llissio•t'og Sqea. !at tor alle 4t dejlise qtlltligt •••, •• 
e til stor ØJinmtri~& to~ li&t og aoa J•s hter· Ga~~·~.ie:r llta til 
med stor Glade; 

Det er aaa let bare at sige !ai, •n det dliier jo slet ikke: 
de1 Yarae og Hjertelighed, aoa jeg Ølsker dia til Del. led diD 
store !rofatthed oa klrliae Yenstab er du aed til at danne dea 
beaQtteade llrlipedariq tltriq mil lissiol oa ...... de tr 
.ed til at daut Glwldlaatt tor dens Bestuen os Udbrtdelae til 
ltueskeåedea. 

ltd ldae allerbedste Ølaier tor dis tr110ver og i Baabet oa 
~~~ge dtjlil' l~~aendt 8a~Y~r aed dig~ 



Julen 1963 

lereSul 

Atter er der gået et Ar, og vi skal igen holde jul. Jeg beder 

dig derfor her modtage line allerbedste tuaker for dig 1 julen og 

det nye år. 

Da jeg også i dette 1r fra dig har aodtaget en meget stor trofast· 

hed og venlighed både overfor sagen og aig, Yil jeg gerne her aige 

dig inderlig og hjertelig tak. Jeg har al uendeligt aeget at sige 

dig tak tor, kere Su, el ordet 11 tak" datker hverken det hele eller 

det halve at den taknemlighed , jeg ftler overtor dig. Men jeg kan 

i al fald tilfeje til æmte ord, at tit venskab er aig tilaegen 
j 

stor glede og inspiration, her i ogal indbefattet de dejlige ugent-

lige aamvær, aamt esterlandsrejsen og turene til vensyeeel og ligele

des frem tor alt,din atore tkonOiiake hjælp til sagen. 

Jo, Øre aa.. du er alledee aed til 1 htj grad at gl.ede og opmua- . 

tre mig i min aiasion og arbejde i vor tælles store sag 1 aenneskeht• 

dens tjeneste samtidigt med, at du hjælper til aed at bære den frem-
over. 

Med i1ifåtrltgste ··hilsen. ... ·· · ·~ 



De• 22, Februar 1967. 

Kære Saml 

Rigtig hjertelig til lykke med fødsels

dagen i dag. H!b~r det må blive en dejlig 

dag, som du vil blive glad for at mindes. 

Ved samme lejlighed filer jeg stærk trang 

til at sige dig inderlig og hjertelig tak for 

al din trofasthed og kærlighed til mig og 

min mission og sagen. Og jeg takker også Gud1 

fordi han på så kærlig en måde har knyttet 

dig til vort arbejde for menneskeheden. 

Med min kærligste.hilsen, 



Martinus institut 
d,22/l2.1969. 

Km-e Saml 

Hermed ønsker jeg dig en rigtig glædelig jul og 

et godt nytår med mange dejlige oplevelser. 

Jeg føler også her trng til at udtrykke en rigtig 

hjertevarm tak for al din trofasthed og kærlighed over

for mig og vor fælles store sag i menneskehedens tje

neste. Min taknemlighed er meget større;end disse end 

disse mine fattige ord kan udtrykke. Men jeg kan jo ikke 

takke dig pi anden måde1end med hvad disse mine ord 

kan udtrykke. 

Jeg kan heller ikke noksom takke dig for alle disse 

dejlige ugentlige samvær med dig 1 som du skænker mig 

sammen med nogle af vore venner. Disse dejlige samvær 

liver mig meget op og glæder mig meget i min ellers 

så travle tilværelse, Jeg håber på mange dejlige samvir 

frettover. 

Modtag samtidig hermed mine kærligste hilsener og 

endnu engang 'tak for alt, kære Sam, 



Martinus institut den 22.Februar 1972. 

Kære Samt 

Modtag hermed min inderligste og hjerteligste lykønskning 

i anledning af din store fødselsdag i dag, Jeg håber, du må 

få mange lyse og dejDige oplevelser i dit nye år og frPmover. 

Samtidigt føler jeg en meget stærk trang til at sige dig min 

inderligste og varmeste tak for de mange år, der er gået i 

samvær med dig, siden jeg og vor mission havde den store lykke 

at møde dig, kære Sam. Jeg kan ikke noksom takke dig, for den 

trofasthed og kærlighed, du betingelsesløs har ladet mig og 

sagen blive til del i de mange år, der er gået siden dette 

møde~ Uden mennesker af din slags i sagen, .ville den umuligt 

kunne have vokset over de svære hindringer, der har været for 

den på dens vej frem imod at blive den ny verdensepokes livs

fundament, der er beregnet til at være dens mis~ir~, 

Tak, kære Sam, for alt, hvad du har været og stadigt er for 

mig og sagen. Tak for de mange dejlige og lyse inspirerende 

torsdagssamvæ~, du skænker mig sammen med mine trofaste venn~r 

af saeen, Disse samvær er også til stor opmuntring og inspira

tion for mig i mit stadigt fortsatte arbejde for menneskeheden. 

Med de kærligste hilsener. 



Martinus institut den 22. teb~ar 1970. 

KÆRE SÅM:l 

Jeg ønsker dig hermed rigtig hjertelig til. 

lykke på fødselsdagen i dag. 

Til dette ønske knytter sig også min inder~ 

ligste og varmeste tak for den kærlige om

sorg og trofasth~d, du igennem de mange har 

ladet mig og sagen blive til del. Ord kan ikke 

udtrykke den taknemlighed, jeg føler overfor 

din store og kærlige medvirken i vor mission 

i be!ordringen af det evige lys i menneske

dens tjeneste.Men jeg ved, at Gud velsigner 

den, der er med til at skabe lys i mørket. 

Og hermed en kærlig hilsen og også en tak~< 

:fo! de J!1ange dej~ig ugentlige s;t.mvær, der op-
". . -·"'-""/ 

muntrer mig meget. 
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Kære Sam1 

Hermed ønsker jeg dig en rigtig glædelig jul og et vel~ 

signet nytår,med mange dejlige og skønne oplevelser, 

Atter et år er gå gået. Og du har i dette år, ligesom i 

alle de mange forudgående år, vist sagen og mig overordent~ 

ligt stor omhu, velvillie og kærlighed, Skulle jeg udtrykke 

dette dit forhold til mig personligt og til vor fælles sag 

i menneskehedens'tjeneste,måtte jeg bruge ordet 11 s~ytsengel 11 

eller noget i den retning, kære Sam, Jeg har ikke så stort 

. er ordforråd, at _jeg på annden måde kan udtrykke den taknem

lighed, jeg af hjertet føler overfor din tilknytning til· 

mig, vor mission og sag. 

I håb om dejligt,fortsat samvær og samarbejde i det 

~ye å~ .. b~.-~ier jeg dig her modtage en fi!eget kærlig hilsen, 



Nartinus institut den 11. februar 1974. 

Kære Saml 

Jeg vil gerne hermed udtrykke min inderligste og varmeste 

lykønskning i gnl~dning of' dit fyrretyveårs jubilæum som 

kryds- og tværsforfatter .. Du har med denne din mission glæ

det og oplivet tusinder af mennesker igennem de mango år. 

Jeg h4ber, du m~nge år frem i tiden endnu vil komme til at 

glæde endnu flere tusinder af mennesker med denne din store 

kunst. 

Men jeg har en~nu mere at sig~ dig, kære Sam. Ved ~iden 

af denne din nævnte mission har du samtidigt været en ualmin

delig kær ven og mødopretholder a:f vor mission og sag i menne

skehedens tj~nestc. Macge var de store ~p~rrcndo forhindringer 

og stene, du altid'så beredvilligt hjalp os med at fjerne f'ra .. · 
~6r sk~belse af lyset ~å menneskenes vej fremover. Uden denn~ 

din store forståelse og kærlige indsats ville vor sag ikk~ 
: l • ~ 

have været så lysende oe stabiliseret, som tilfæl<.lct. er. :i. dae;. · 

Ydcrliecre hertil må jeg ogsA føje en hjertelig tak for 

alle de mange dej liae torsdagssaurv-r:cr, vore biogra:fture, lorr:i/.;. 

besøg, vore solnedgangsture ud i sommerlundets skønne aften

stemninger. ~len turene strakte sig ild' e blot hovedstaclons næ

re omgivelser, de nåede longt ud i landet, blandt andet op 

til Yensyssel,Skagen, Sindal, Thisted og mere. ja, end iW{e 

det nære Usten var for langt borte foc c!~ne kærlige indvita

tioner .. Du førtP mig og andre kære venner af' vor sag til Ægyp

tens pyramider, til Jerusalen, Bethlehem, Jeriko, Kapernaum, 

Jordans :flod, det døde hav 1 Nazaret og Karmels bjerg o.s.v. 

Vi har virkelig noget at takke dig for, l<:ære Sam. Hen en 

blot og bar tak ki:!n være en camoufleret isklump. Nen vær sikker 

på, Rære Sam, at her i min tak til dig eksisterer der kun en 

lysende og varmende hjertets solstråle, d~r vil velsigne dig 

og dit navn langt ind i kommeltele fjerne tider. 

Og hermed de kærligste hil~cner. 



Sam Zinglersen 
22.2.1912- 19.9.2007 

Sam Zinglersens navn er kendt af alle i Martinus-kredse. Utræt
teligt støttede han op om Martinus-Sagen, både økonomisk, 
praktisk og moralsk. Fra sin ungdom og indtil Martinus' død 
arbejdede Sam Zinglersen tæt sammen med Martinus og med 
Martinus Institut. Hans store hjælp blev helt afgørende for 
Sagen. 

Med genskabelsen af Martinus' barndomshjem som museum
samt med sine bogudgivelser om Martinus, vil Sam Zinglersen 
i fremtiden fortsat glæde mange mennesker. 

Sam er desuden kendt af de fleste danskere som krydsogtværsens 
grand old man, der med sin ord-genialitet og kreativitet blev 
foregangsmand for mange nye typer krydsord. Ved sin store 
arbejdsomhed skabte han i tusindvis af krydsordsopgaver og 
andre hjernebrud. Han har oplyst, udfordret, underholdt og 
moret flere generationer over de 62 år, han konstruerede og 
producerede sine opgaver; hvilket bl.a. har givet ham en plads 
i Guinness Rekordbog. 

Sam var et beskedent og uegennyttigt menneske, der gerne holdt 
sig i baggrunden. Derfor er det fortjen t, at han post mortern 
bliver hyldet for den store indsats, han har gjort. 

Mindeskriftet er kommet til veje ved gode venners hjælp og er 
udgivet af en kreds, der fik lyst til at hædre dette usædvanlige 
menneske. 

En lang række afhans venner har hermed nedskrevet og udgivet 
nogle af deres erindringer om Sam. En summarisk biografi 
følger med. 
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