
køre, og det ville være for hårdt for Sam Zinglersen, når sagen nu var på 
plads. Da Sam Zinglersen ville havde fred, gjorde hun ikke mere ved det. 
Sam Zinglcrsen har betragtet Finn Bentzen som sin økonomiske førerhund. 
Han gjorde det, som Finn Bentzen sagde, han skulle. Han var gammel, og de 
var begge to en del af bevægelsen, hvor det var en opfattelse, at ingen gør 
nogen ondt. Hun konstaterede på et tidspunkt, at Finn Bentzen hverken var 
statsautoriseret revisor eller registrerede revisor. Det havde han i hvert fald 
kun været en kort årrække. Sam Zinglersen troede bare, at Finn Bentzen var 
revisor. Han kendte ikke noget til nogen andre revisorer. Hun mente 
personligt, at man skulle holde sig fra den slags overdragelser, hvis man er 
rådgiver for nogle. Hun ved dog godt, at nogle gør det. Sam Zinglersens 
eneste fonnål var, at midlerne efter ham i videst muligt omfang skulle 
tilfalde Martinus Instituttet. Sam Zinglersen troede, at det var den billigste 
vej, til at give ejendommen til Martinus Instituttet. Han troede det var bedst 
sådan i modsætning til bare at forære Martinus Instituttet ejendommen. Sam 
Zinglersen tænkte fornuftigt nok, selvom han var 92 år. Forretningsmæssig 
indsigt havde han dog ikke på dette tidspunkt. De talte om, at der var andre 
ting der burde kulegraves, men det orkede Sam Zinglersen ikke på dette 
tidspunkt. Han var dog klar over, at der var andre problemer. De drøftede 
ikke på noget tidspunkt, om ejendommen skulle sælges tilbage Sam 
Zinglersen. De havde talt om, at der kunne opstå et erstatningskrav, ved at 
købe ejendommen tilbage, men det orkede han ikke. Hun har ikke talt med 
Martinus Instituttet undervejs. 

Bent Andrup har forklaret, at han er statsautoriseret revisor og har været 
det siden 1986. Han har hele sit arbejdsliv været i revisions branchen. Han 
startede hos Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S i 1987. Han har på et 
tidspunkt ejet ca. 93 procent af selskabet. Det ejede han indtil i 2006/2007 
og havde på det tidspunkt ejet aktierne i ca. l O år. Han har stadig en lille 
tilknytning til selskabet, idet han er medlem af bestyrelsen. Han er ikke 
medlem af direktionen. Han har underskrevet regnskaberne for Sam 
Zinglcrsen. Han har mødt San1 Zinglersen en enkelt gang, men har ikke 
drøftet regnskaber med ham. Han havde det revisionsmæssige ansvar for en 
del af perioden. Det var hans revisorassistent, som lavede bogføringen, og 
herefter var det ham selv, der afsluttede regnskaberne. Når andre, f.eks. 
Bjarne Møldrup, lavede regnskaberne skete det formentligt på samme måde. 
Forvist ekstrakten side 98 og 102 fortalte han, at det viste, at Sam Zinglersen 
ejede anparterne. På det tidspunkt skulle man alene oplyse, hvis man havde 
en anpartspost på over 500.000. Og det var der ikke nogle, der havde her. 
Han huskede ikke, hvorfor Finn Bentzen ikke stod der. Det er ikke noget, 
der er vigtigt, idet der ikke er en formei oplysningspligt herom, men det er 
en fejl, at der ikke også stod Finn Bentzen Invest A/S. Han mødte Sam 
Zinglersen en dag, da han skulle aflevere noget materiale. Han var ikke 
involveret i overdragelsen af ejendommen i 1991. Han rådgav heller ikke 
Sam Zinglersen herom. Det kan have været Bjarne Møldrup eller Bjarne 
Frederiksen, der rådgav herom. Han kan ikke sige, hvem der har rådgivet. 
Man gemmer materialet i revisionsselskabet i fem år. Herefter destrueres 

Side 13/33 



det. Beregninger fTa I 991 ville detfor være væk i 1997. Sam Zinglersen må 
have opfattet, at revisionsvirksomheden var revisor, og at han har forestået 
arbejdet. Finn Bentzen og han arbejdede sammen om det hele. Der var ikke 
nogen, der var hans klienter, og nogle der var Finn Bentzens. Han lavede 
regnskaberne og nogle andre mødtes med Sam Zinglersen. Han har ikke 
lavet andre rådgivningsopgaver fra Sam Zinglersen, og ej heller talt med 
ham om generationsskifte. Han har heller ikke været inde over, at selskabet 
skulle likvideres, i forbindelse med, at aktiviteteme blev bortsolgt. Sam 
Zinglersen havde selv solgt sin kryds og tværs virksomhed fra. Derudover 
var der ikke meget tilbage. Sam Zinglersen havde ingen livsarvinger. Han 
havde ikke gjort sig tanker om, hvad der skulle ske med selskabet, når Sam 
Zinglersen døde. Han vidste dog, at Martinus bevægelsen var inde i bi1ledet 
som arving. Han har ikke drøftet sit arbejde med Finn Bentzen eller 
Martinus Instituttet. Der var kun penge og en ejendom i selskabet. Sam 
Zinglersen havde selv besluttet, at midlerne i selskabet skulle gå til Martinus 
Instituttet. Sam Zinglersen var en beslutsom mand. Det var meningen, at 
ejendommen skulle blive en del af instituttet, og der var også en låge mellem 
Martinus Instituttes ejendom og ejendommen på Ternevej. Han har selv 
undret sig over, hvorfor ejendommen blev købt af Finn Bentzen Invest A/S. 
En eventuel ejendomsavancebeskatning var afhængig af hvilken pris 
ejendommen blev solgt for. Statsautoriserede revisorer har ansvaret for a11e 
ansatte. Han var også ansvarlig for Finn Bentzen. Forvist ekstrakten side 41 
og intialeme FB/SN, forklarede han, at disse dækkede over Finn Bentzen og 
hans sekretær. Den, der har skrevet brevet, lægger intialer til. Brevet er 
skrevet af Finn Bentzen, og ikke af Bjarne Møldrup. I Finn Bentzens 
Revisionsinstitut A/S har der været en eller to statsautoriserede revisorer ad 
gange. Han var i selskabet sammen med Bjarne Møldrup. Han var fra 2004 
og frem alene i selskabet, indtil han stoppede i 2007. Sam Zinglersen kunne 
godt have opfattet Finn Bentzen som sin revisor og ikke ham. Det var Finn 
Bentzen, der kom på Martinus Instituttet. Forvist brevet, ekstrakten side 41, 
forklarede han, at det var Bjarne Møldrup, der var den ansvarlige for brevet. 

Henry Hedegaard har forklaret, at han indtrådte i bestyrelsen i 1996. Han 
indtrådte i stedet for Inga Vilhjalmsdottir. Han kendte Sam Zinglersen i 
forvejen og havde kendt ham i adskillige år. Han indtrådte i bestyrelsen for 
at hjælpe Sam Zinglersen. Sam Zinglersen var på det tidspunkt ved at være 
gammel, han er selv i dag 84 år og var 69 år, da han indtrådte i bestyrelsen. 
Han kendte Finn Bentzen fra Martinus Instituttet. Han kendte ikke til Sam 
Zinglersens testamente på det tidspunkt. Han har ikke nogen 
bestyrelseserfaring. Han er bankuddannet, men kender tillæsning af 
regnskaber. Generalforsamlingerne foregik tit sådan, at Finn Bentzen var 
ordstyrer. Finn Bentzen havde altid meget styr på papirerne. 
Generalforsam1ingerne tog ca. en times tid. Under generalforsamlingeroe 
løb de regnskabstallene igennem, men der var ikke tid til de store 
fordybelser. Finn Bentzen havde oftest travlt og skulle videre. 
Generalforsamlingeme foregik hos Sam Zinglersen på Temevej. De fik ikke 
altid papirerne og regnskabeme på forhånd. Generalforsamlingerne lignede 
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