
Advokat Bjørn Wittrup 

Philip & Partnere Advokatfirma 

Vognmagergade 7, Box 2227 

l O 18 København K. 

Tlf. 3 3 13 11 12 

. ! 

TESTAMENTE 

Undertegnede Eilif Sam Zinklar Zinglersen, CPR-nr. 22 02 12- 2267, boende Ternevej 5, 2000 

Frederiksberg, der aldrig har været i ægteskab, og som ikke efterlader mig legale arvinger, be

stemmer herved som min sidste vilje følgende, idet jeg samtidig hermed tilbagekalder alle tidligere 

testamenter, idet jeg bemærker, at indholdet af mit notartestamente af 3. september 1959 er effek

tueret ved gaveoverdragelse i levende live: 

§ l 

Alt, hvadjeg efterlader mig, skal tilfalde Sam Zinglersens Fond, CVR-m. 14 53 65 74, Ternevej 5, 

2000 Frederiksberg, betinget af, at fondsmyndigheden giver tilladelse til at ændre fondens vedtæg

ter i relation til formålsbeskrivelse og bestyrelsessammensætning m.v., så de svarer til det sæt 



vedhæftede udkast til vedtægter af 28. ds. som opbevares hos advokat Bjørn Wittrup. Advokat 

Bjørn Wittrup er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, som fondsmyndigheden 

måtte kræve. 

§2 

Såfremt Fondsmyndigheden ikke godkender de nye vedtægter i Sam Zinglersens Fond bestemmer 

jeg, at min universalarving i stedet skal være en helt ny fond, kaldet Martinus ' Dialogfond. Hvis 

dette navn ikke må bruges, findes et andet passende navn. 

Fonden skal have samme formål og samme bestyrelsessanllTiensætning m.v. som fremgår af det 

udkast til vedtægter der ønskes godkendt for Sam Zinglersens Fond, og udkast til den nye fonds 

vedtægter opbevares hos advokat Bjørn Wittrup. Advokat Bjørn Wittrup er bemyndiget til at fore

tage de ændringer i vedtægterne, som fondsmyndigheden måtte kræve. 

Jeg erklærer mig indforstået med, at Sam Zinglersens Fond om muligt ophæves, og at dens midler 

i givet fald sammenlægges med den nyoprettede fond, såfremt der i bestyrelsen er det fornødne 

flertal herfor og det accepteres af Fondsmyndigheden. 

Det er vigtigt for mig at understrege, at Finn Bentzen ingensinde må have nogen indflydelse eller 

tilknytning til den nye fond , og at Martinus Instituttet ingensinde må udpege mere end højst 2 af de 

maksimalt 7 bestyrelsesmedlemmer. 

§ 3. 

Det pålægges min universalarving og mine bebehandlere at respektere de optegnelser, jeg efterla

der mig vedrørende min bisættelse og administration af mit forlag. Det skal her nævnes, at min bi

sættelse skal ske i Odsherred efter den fremgangsmåde, som anbefales af Martinus Instituttet. Jeg 

ønsker, at mit gravsted bliver betalt forud for 40 år. 

Administrationen af mit forlag, E. Zinglersens Forlag ApS, reg. nr. 31 742, Ternevej 5, 2000 Fre

deriksberg, ønskes varetaget af revisor Majken Bøg, Smørum Nedre Gade 23, 2765 Smørum, ind

til ny bestyrelsesmedlemmer kan indsættes som foreskrevet i §§ l og 2. 

Det er mit ønske, at E. Zinglersens Forlag ApS likvideres efter min død, og at midlerne skal indgå 

i dødsboet. 
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§ 4. 

Mine nærn1este venner, herunder Majken Bøg, Inga Vilhjalmsdottir, Vagn Noach og Henry Hede

gård er bekendt med den sag, som jeg med bistand fra advokat Annette Fabricius BjeiTe førte mod 

Firm Bentzen, og som endte med, at han efter politiets indgriben tilbagebetalte anparterne i 

Zinglersens Forlag ApS til mig. Jeg har ønsket, at denne sag ikke blev omtalt i mit levende live. 

Efter min død er de pågældende, der kender sagen, løst fra deres tavshedspligt og berettiget til at 

offentliggøre og omtale sagen på enhver måde, så andre også får kendskab til den og dens udfald. 

§ s 

Såfremt betingelserne for privat skifte er til stede, ønskes dette under medvirken af revisor Majken 

Bøg og advokat Bjørn Wittrup subsidiært advokat Annette Fabricius-BjeiTe. 

Hvis betingelserne for privat skifte ikke er til stede, skal de nævnte personer behandle mit bo som 

executeres testamenti/ bobestyrere, idet jeg lægger meget vægt på, at mit bo behandles af en per

son og en advokat, som jeg kender og nærer tillid til, og som er bekendt med mine formueforhold. 

§6 

Nærværende testamente er oprettet for notarius publicus i to ligelydende eksemplarer, hvoraf det 

ene begæres opbevaret i Notarialkontorets arkiv, således at en udskrift heraf skal gælde lige med 

originalen. 

Som identitetsvidne: 

Frederiksberg, den Z ~ juni 2007 

-c(_;;~ 1!>~4JL1 .ft,M #b~ 
Eilif Sam Zinld;{ Zinglersen 

----._ {/ 
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Eilif Sam Zanklar Zinglersen, der var i stand til fomuftmæssigt at oprette 

testamente, og hvis identitet blev mig godtgjort ved forevisning af pas, har i 

dag i min overværelse på bopælen underskrevet foranstående testamente, 

hvis indhold han godkendte. 

I dokumentet fandtes ingen iøjnefaldende rettelser eller tilføjelser udover de 

med min signatur (initialer) betegnede. 

Hvilket herved bevidnes. 

Retten på Frederiksberg, notarialkontoret, den 28. juni 2007. 


