
Erklrering. 

Denne erkhering er underskrevet af Debbie Christensen og Peter Wraae. Vi har begge vreret 
sammen med Sam Zinglersen i tiden op til hans d0d, den 19.09.2007, og vores 0nske med denne 
attest er, at vi vil bekrrefte, at Sam var andsfrisk lige til sin d0d. 

Erklreringen er skrevet af Peter Wraae. 

For mit vedkommende, blev jeg via mit kendskab til Sams hushjrelp Karine Smidth, spurgt omjeg 
ville k0re Sam og Karine til Sams sommerhus i Klint i pasken 2007 (5 - 9.4). Det indvilgede jeg 
med glrede i, og boede sammen med dem samt k0rte begge til Frederiksberg igen efter endt ophold. 
Jeg arbejdede om dagen pa Martinus Center i Klint, men drak flere gange om dagen te med dem 
begge. Sam spurgte mig pa et tidspunkt, om jeg ville g0re ham en tjeneste, hvilket jeg indvilgede i. 
Han bad mig om, at prnve at reparere en fatning i en entre, som pga af mangel pa lys var meget 
ill0rk, samt en varmtvandsbeholder i badevrerelset pa 1 sal, som ikke fungerede. Jeg fik selv ordnet 
fatningen, men min ekspertise rakte ikke til, at ordne varmtvandsbeholderen. Jeg snakkede med en 
elektriker som a:r:bejde frivilligt pa centeret, men han havde ikke tid til, at se pa den. 

Bade Debbie ogjeg blev inviteret til te og reblekage afKarine hos Sam ijuni maned 2007, hvor vi 
alle havde en dejlig eftermiddag. Sam var ikke et meget kommunikerende menneske, men han 
deltog ind i mellem i samtalen, nar det var relevant. Han var svrekket, men andsfrisk. 
Debbie bes0gte endvidere Karine og Sam et par uger for hans d0d. Han var ved dette bes0g stadig 
andsfrisk. Debbie fortalte, at han under visitten skulle pa toilettet, hvilket han klarede, med st0tte af 
sin rollator, ved egen hjrelp. 

Debbie har kendt Sam siden 1980, og hun har siden 1983 periodisk arbejdet som hushjrelp for ham. 
Derudover har hun ofte bes0gt ham i villaen pa Temevej pa Frederiksberg og i sommerhuset i 
Klint. 

Jeg har kendt Sam siden 2004. Jeg hjalp ham bl.a. med, at frelde nogle trreer som skyggede for hans 
udestue i sommerhuset i Klint. Siden da blev jeg ind i mellem inviteret til te. 

K0benhavn den I ~ ~ 5 - 2. o 1 ? 
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