
Retten i Hillerød 

Udskrift af dombogen 

DOM 

Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: 

Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, 
advokat Bjørn Wittrup 

mod 
Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S 
Københavnsvej 37 
3400 Hillerød 
og 
Finn Bentzen 
Københavnsvej 37, Postboks 123 
3400 Hillerød 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Sagen, der er modtaget i retten den 15. aptil 2008, vedrører spørgsmålet om, 
hvorvidt sagsøgeren har et erstatningskrav mod de sagsøgte for mangelfuld 
skatterådgivning i forbindelse med en overdragelse i 1991 af en 
hovedanpartshavers personligt ejede ejendom til anpru1shaverens selskab. 
Fortjenesten ved selskabets salg af ejendommen i 2008 var skattepligtig. 
Denne skat, samt beskatningen i forbindelse med likvidationen af selskabet, 
kræver sagsøgeren erstattet af de sagsøgte. 

Sagsøgeren, Sam Zinglersens dødsbo, har nedJagt påstand om, at de 
sagsøgte in solidum tilpligtes at betale 2.562.236 kr. til sagsøgeren med 
tillæg af procesrente fra den 15. april 2008 til betaling sker, subsidiært med 
pl'ocesrente af 1.4 l 0.036 kr. fra den 14. april 2008 og af 1.152.200 kr. fi·a 
den I 8. maj 201 O til betaling sker. 

De sagsøgte, Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S og Finn Bentzen, har 
nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af 
retten fastsat mindre beløb. 

Oplysningerne i sagen 

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling,jt: 
retspJ~jelovens § 218 a, stk. 2. 

Sam Zinglersen, født i 1912, boede i en årrække og frem til sin død i 2007 i 



ejendommen Ternevej 5, Frederiksberg. 

Sam Zinglersen, der var ugift og barnløs, interesserede sig tor filosoffen 
Martinus' åndsvidenskab. Sam Zinglersen ændrede løbende sit testamente. I 
en periode fremgik det af Sam Zinglersens testamente, at han ønskede, at 
hans aktiver e1ter hans død skulle tilfalde Martinus Instituttet. Dette blev 
ved testamente af28. juni 2007 rendret ti1, at aktiveme skulle tilfalde Sam 
Zinglersens Fond, som var stiftet af Sam Zinglersen. Fondens hovedsigte er 
ifølge fondens årsrapport for 2006, at støtte det verdensbillede, som er 
formuleret i den danske filosofMru1inus' værker. 

Finn Bentzen blev på generalforsamlingen i E. Zinglersens Forlag ApS den 
26. september 1990 valgt til bestyrelsen i selskabet. Sam Zinglersen ejede på 
dette tidspunkt samtlige rulparter i selskabet. Finn Bentzen og Finn Bentzens 
Revisionsinstitut AIS fungerede på samme tidspunkt som rådgiver og 
revisor for Martinus Instituttet. 

E. Zinglersens Forlag ApS's årsregnskab blev for samme periode udarbejdet 
af Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S. Regnskabet er underskrevet af 
statsautoriseret revisor Henrik Paaske. Det fremgår af balance pr. 31. marts 
1991, at Sam Zinglersen via mellemregningskonto havde et krav hos E. 
Zinglersens Forlag ApS på 393.009 kr. 

Ejendommen Ternevej 5, Frederiksberg, var ejet af Sam Zinglersens 
personligt frem til den l. juni 1991, hvor ejendommen blev overdraget til E. 
Zinglersens Forlag ApS. 

Ejendommen blev overdraget tiJ selskabet for 1.450.000 kr. Ifølge skødet 
var ejendommen på tidspunktet for overdragelsen behæftet med en samlet 
prioritetsgæld på 891.812,96 kr., som selskabet skulle overtage eller indfri. 
Købesummen skulle i øvrigt afi'egnes ved en kontant betaling af558.187,04 
kr. 

Af faktura af 15. august 1991 fremgår, at Finn Bentzens Revisionsinstitut Al 
S ydede rådgivning i forbindelse med overdragelsen af Ternevej 5: 

"Beregninger vedr. evt. køb/salg af Ternevej -lånemuligheder m.v ." 

Den samlede faktura lød på 12.623,35 kr. 

Det fremgår af balance pr. 31. marts 1992 i selskabets efterfølgende 
årsregnskab, at Sam Zinglcrsens krav mod E. Zinglcrsens l•m·Iag ApS via 
mellemregningskontoen var steget til 797.003 i Sam Zinglersens favør. 
Regnskabet er underskrevet af statsautoriseret revisor Bjarne Frederiksen. 

Fra september 1993 opkøbte det af Finn Bentzen ejede Finn Bentzen Invest 
AIS anparter i E. Zinglersens ForJag ApS. Pr. den l. september 2003 ejede 
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selskabet nominelt 120.000 anparter ud af en samlet anpartskapital på 
200.000. Ændringen af ejerforholdene i E. Zinglersens ApS fremgik ikke af 
selskabets regnskaber. 

Ved forlig af 17. maj 2005 tilbagekøbte Sam Zinglersen anpa1terne fra Finn 
Bentzen Invest A/S. 

Finn Bentzen urltrådte afbestyrelsen i E. Zinglerscns Forlag ApS den 18. 
maj 2005. 

Ejendommen Ternevej 5, Frederiksberg, blev med overtagelsesdag den 15. 
juni 2008 af E. Zinglersens Forlag ApS solgt til tredjemand for en købeswn 
af 6.500,000 kr. 

Den af sagsøgeren nedlagte påstand er opgjort således: 

Provenu, hvis ejendommen havde været ejet af 
Sam Zinglersen personligt 
Aktuelt provenu, baseret på selskabets salg af 
ejendommen og efterfølgende likvidation af sel
skabet fratrukket aktieavancebeskatnjng 
Tab/erstatningspåstand 

6.151.437 kr. 

3.589.201 kr. 
2.562.236 kr. 

Foreningen af Statsautoriserede Revisorers Responsumudvalg er under 
sagen blevet anmodet om at besvare en række spørgsmål. l brev af 18. juni 
2009 fi'a udvalget anføres: 

"[ ... ] 
De har stillet udvalget følgende spørgsmål: 

SpørgsmåJ l : 

a) Var det i 1991 i overensstemmelse med god revisorskik, at et 
revisionsfirma fremtrådte som statsautoriseret revisionsfirma, selvom 
en (med)ejer ikke var statsautoriseret revisor men registreret revisor 
med deponeret registrering? 

b) Var det i 1 991 i overensstemmelse med god revisorskik, at en 
statsautoriseret revisor underskrev påtegninger på regnskaber i et 
sådant firmas navn, når ejerforholdene var som anført under l a) 
anført? 

c) Var det i 1 991 i overensstemmelse med god revisorskik, at en 
medarbejder i et revisionsfinna udover at rådgive en revisionskunde 
også var dirigent på denne kundes generalforsamling? 

d) Var det i 1991 i overensstemmelse med god revisorskik, at en 
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medarbejder fra det reviderende revisionsfirma sad i revisionskundens 
bestyrelse? 

e) Var det under de ovenfor anførte omstændigheder i 
overensstemmelse med god revisorskik, at den samme medarbejder 
successivt opkøbte anparter i det reviderede selskab? 

[ ... ] 

Responsumudvalget har behandlet Deres henvendelse i 
overensstemmelse med fon-etningsordenen, som De har fået tilsendt. 

Udvalget skal besvare de stillede spørgsmål således: 

Ad spørgsmål l 

a) Det var ikke tilladt ifølge den i 1991 gældende Revisorlov, at 
statsautoriserede revisorer drev virksomhed med andre end 
statsautoriserede revisorer. Udvalget skal generelt anføre, at det ikke 
var i overensstemmelse med god revisorskik at fremtræde som en 
statsautoriseret revisionsvirksomhed, hvis lovgivningens krav til en 
statsautoriseret revisionsvirksomhed ikke var opfyldt. 

b) Bedømmelsen heraf er afhængig af, om den statsautoriserede 
revisor vidste elJer burde have vidst, at ejerforholdene var som anført 
under l a). Udvalget kan ikke påtage sig at bedømme dette- en sådan 
bedømmelse kræver en retlig vurdering. 

c) I henhold til den dagældende Revisorvejledning 15 skulJe revisor 
udøve sin rådgivning og assistance således, at dennes uafhængighed 
og troværdighed ikke blev anfægtet. Det er udvalgets opfattelse, at 
hvervet som dirigent på en kundes generalforsamling ikke i sig selv 
påvirkede revisors uafhængighed i forhold til eventuelle 
rådgivningsydelser, hvorfor udvalget besvarer spørgsmålet 
bekræftende. 

d) Det er udvaJgets opfattelse, at ingen medarbejder, der deltog j 
løsningen af en revisionsopgave, kunne sidde i den pågældende 
revisionskundes bestyrelse, såfremt medarbejderen deltog i løsning af 
revisionsopgaven. Deltog medarbejderen i løsningen af 
revisionsopgaven, kan udvalget derfor besvare spørgsmålet 
benægtende. Er der derimod tale om en medarbejder, der ikke var 
involveret i løsningen af den pågældende revisionsopgave, kan 
spørgsmålet besvares bekræftende. 

e) I medfør af svaret til l d) ovenfor kunne den pågældende 
medarbejder ikke deltage i løsningen afrevisionsopgaven, da 
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vedkommende sad i revisionskundens bestyrelse. Såfi·ernt 
medarbejderen ikke deltog i løsningen afrevisionsopgaven, kan 
udvalget besvare spørgsmåJet bekræftende. 

Deltog medarbejderen imidlertid alligevel i løsningen af 
revisionsopgaven, vil besvarelsen afhænge af, hvorvidt opkøbet af 
anpa11er medførte, at medarbejderen fik "en mere betydelige 
økonomisk interesse" i det reviderede selskab. Det vil således ikke 
være i overensstemmeJse med god revisorskik, hvis en medarbejder, 
der deltager i løsningen af revisionsopgaven, har "en mere betydelig 
økonomisk interesse" i det reviderede selskab." 

Af skønserklæring af Il. maj 20 l O udarbejdet af statsautoriseret revisor 
Susanne Nørgaard fremgår bl.a.: 

"Svar på spørgsmål 2 

a) Var det i 1991 i overensstemmelse med god rådgivningsski k, at man 
rådgav en hovedanpartshaver til at overdrage sin personligefaste 
ejendom til hovedanpartshaverens anpartsselskab? 

I 1991 var det sædvanligt, at revisor havde drøftelser med en 
hovedanpartshaver om, hvorvidt en ejendom mest hensigtsmæssigt 
skulle ejes direkte af hovedanpartshaveren eller af dennes selskab. 

Der kunne være flere grunde til, at rådgivningen kunne resultere i, at 
man rådgav hovedanpartshaveren til at overdrage ejendommen til 
selskabet, jf. bl.a. besvarelsen nedenfor spørgsmål 2b). 

En sådan rådgivning burde dog sikre, at hovedanpartshaveren blev 
oplyst om både de fordele og ulemper, som en overdragelse ville 
medføre. Det ville således være en forudsætning, at 
hovedanpartshaveren blev oplyst om de betydelige skattemæssige 
konsekvenser, der efterfølgende kunne være forbundet med 
overdragelsen. 

Efter de dagældende skatteregler ville avancer ved salg af ejendomme 
efter en vis ejertid (7 år) være skattefrie, og tab ikke 
fradragsberettigede. Ved at overdrage ejendommen til et selskab, ville 
der dels blive påbegyndt en ny 7~års periode, før end ejendommen 
vilie kunne afstås skattefrit af selskabet, dels ville en værdistigning 
yderligere blive beskattet i form af udbytteskat eller aktieavanceskat, 
når anpartshaveren senere udloddede udbytte/henholdsvis afhændede 
anpru1erne. Omvendt ville et tab på ejendommen indirekte føre til en 
reduceret udbytte~/aktieavancebeskatning. 

b) Kunne der være nogle.fi>rdele.forbundet med en overdragelse som 
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anført under 2a)? 

En overdragelse kunne efter omstændighederne være med til at skaffe 
likviditet til hovedanpartshaveren, og dermed kunne en overdragelse 
isoleret set være en fordel, helt afhængig af de konkrete 
omstændigheder. 

Y derJigere kunne spørgsmål om risikoafdækning, f.eks. i relation til 
forventninger om fremtidig prisudvikling, indeholde et incitament til 
en overdragelse. Som anført ovenfor ville et efterfølgende tab kunne 
føre til et indirekte skattemæssigt fradrag via en reduceret udbytte
/aktieavancebeskatning. 

Endelig kunne anpa11shaveren også have andre mere subjektive 
personlige motiver til at ønske en overdragelse. 

c) Ville det gøre nogenforskelfor besvarelsen aj'Jpørgsmål 2a) og 
2b), at hovedanpartshaveren på rådgivningstidspunktet var 80 år 
gammel? 

Hovedanpartshaverens alder ændrer som udgangspunkt ikke 
besvarelsen af spørgsmål 2a) og 2b ). ved vurderingen af, hvilken vægt 
de nævnte skattemæssige konsekvenser skulle tillægges ville det dog 
være naturligt at inddrage hovedanpartshaverens alder. 

d) Ville det gøre nogen forskel for besvarelsen af spørgsmål 2a) og 
2b), at ejendommen var ubehæftet? 

Ja, hvis ejendommen var ubehæftet ville kapital lettere kunne 
fi·emskaffes ved en belåning uden overdragelse. 

e) Var det i 1991 i overensstemmelse med god rådgivningsskik at 
undlade i skr{(tligform at redegørefor de skatteretlige konsekvenser 
af en overdragelse som anført under 2a)? 

Nej. Efter den dagældende Revisionsvejledning om revisors 
rådgivning og assistance, Revisorvejledning 15 fra maj 1989 burde 
resultatet af den udførte opgave efter omstændighederne foreligge i 
form af en erklæring eller rapport. Det er min opfattelse, at rådgivning 
om så væsentlige skattemæssige konsekvenser faldt ind under de 
omstændigheder, der vil kræve en skriftlig afrapportering. 

f) Ville det gøre nogenforskel i besvarelsen afspørgsmål 2a) og 2b), 
hvis det blev lagt Iil grund, at anpartsselskabet ikke manglede kapital/ 
likviditet på overdragelsestidrpunktet? 

Nej. 

S'I'I>OC•I"f,.SOI·ST~I·K l ... :f.1·1 .. UI~'IIUU·Il>90 
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g) Ville det gøre nogenforskel i besvarelsen af spørgsmål 2a) og 2b), 
hvis det blev lagt til grund, at anpartshaver ikke manglede kapital/ 
likviditet på overdragelseslidspunktet? 

Som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 2b) kunne anpartshaverens 
behov for likviditet være en årsag til at overdrage ejendommen til 
selskabet. Hvis anpartshaveren ikke manglede likviditet/kapital ville 
dette således ikke kunne begrunde en overdragelse. 

h) Vil skønsmanden anse rådgivningen som nævnt under pkt. 2a) og 
2g) for omfattet som øvrige aktiviteter inden for virksomhedsområdet i 
denfør 119 2003 gældende revisorlov og såledesfor omfattet af den 
lovpligtige revisoransvarsforsikring? 

Rådgivningen som nævnt under punkt 2a) og 2g) (og 2b)) var omfattet 
af den dagældende Bekendtgørelse om statsautoriserede revisorers 
virksomhed, jf. Bekendtgørelse nr. 125 af28. februar 1989 udstedet i 
medfør af lov om statsautoriserede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 
56 af 19. januar 1989, § 1 O, stk. 3. For så vidt angår de 
forsikringsmæssige forhold, er disse omfattet af de regler, som var 
fastsat i Bekendtgørelse af lov om statsautoriserede revisorer, 
lovbekendtgørelse nr. 56 af 19. januar 1989." 

Der er under sagen afgivet forklaringer af Finn Bentzen, Anne Fabricius 
Bjerre, Bent Andrup, Henry Hedegaard, Pia Schltintz, Inga Vilhjalmsdottir, 
Willy Kuijper, Ole Terkelsen, Vagn Noach og Majken Bøgh. 

Finn Bentzen har forklaret, at han deponerede sin registrerede revisortitel i 
1987. Han var på det tidspunkt politisk aktiv og sad i skatteankenævnet mv., 
hvilket ikke var foreneligt med at være revisor. Han fik råd fra 
Skattedepartementet om at deponere sin bestalling. Vedrørende 
ejerforholdene i Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S forklarede han, at der 
løbende har været nogle ændringer i revisorloven, hvorfor Bent Andrup i en 
periode ejede hovedparten af aktierne i selskabet. Finn Bentzen In vest AJS 
~jes af ham og hans ekskone. Han har forkøbsret til ekskonens aktier i 
selskabet. Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S har drevet statsautoriseret 
revisionsvirksomhed med en ansat statsautoriseret revisor. En sådan skulJe 
der være i selskabet. Finn Bentzen foretog ikke selv det revisionsmæssige 
arbejde i selskabet. Han har aldrig bogført bilag for hverken Sam Zinglersen 
eller andre. Hans arbejde var at gå ud og rådgive folk, tii det han nu var god 
til. Han skaffede kunder. Foreholdt ekstraktens side 372, spørgsmål d, 
forklarede han, at han ikke har deltaget i revisionsopgaven for Sam 
Zinglersen eller andre. Han har ikke lavet regnskaber og har ikke skrevet 
dem under. Han har skrevet under på andre breve, fordi det var ham, 
kunderne kendte. Det kunne være Rene Lentz Jensen der udfyldte 
regnskabeme, hvorefter den statsautoriserede revisor skrev under. Han kom i 
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kontakt med Martinus Instituttet efter at have læst teologi, hvor han blev 
anbefalet at tage kontakt til Martinus. Den 8. marts 1970 havde han et møde 
med Martinus, og han blev bedt om at være Martinus-bevægelsens revisor. 
Det ville han geme. Martinus er født i Sindal, og han mødte ham flere gange 
personligt. Martinus-bevægelsen har til huse på Mariendalsvej på 
Frederiksberg. Haven til ejendommen på Mariendalsvej støder op til haven 
til Ternevej 5. Det var hele tiden meningen, at ejendommen Ternevej 5 
skulle tilfalde Martinus Instituttet. På et tidspunkt var Martinus og Sam 
Zinglersen oppe og se på Martinus' barndomshjem i Sindal. Sam Zinglersen 
ville gerne give Martinus ejendommen. Martinus ønskede ikke at modtage 
ejendommen, idet Instituttet ikke havde råd til at vedligeholde den. Herefter 
oprettede Sam Zinglersen en fond, der købte Sindal. Sam Zinglersen 
ønskede hele tiden, at ejendommen på Ternevej skulle tilfalde Instituttet. 
Der var mange minder vedrørende Martinus på ejendommen. Mange 
studerende har boet der, når de har studeret på Martinus Instituttet. Han og 
Sam Zinglersen talte om, hvordan man kunne klare en overførelse af 
ejendommen til Instituttet. Han foreslog, at ejendommen skulle over i et 
selskab, men det var Bent Andrup, der lavede beregningerne. Meningen med 
ejendommen var, at de studerende skulle kunne bo i ejendommen, og at 
bøgerne, som Mal1inus Instituttet ikke selv kunne sælge, fordi de var lavet af 
andre end Martinus selv, kunne sælges der fra ejendommen. Det var af både 
praktiske og af følelsesmæssige grunde, at Sam Zinglersen ønskede 
ejendommen overdraget til Martinus Instituttet. Han mødte selv Sam 
Zinglersen første gang i 1970. Sam Zinglersen var en stille mand, men han 
blev inviteret over til the i efteråret I 970, hvor de talte om en fransk 
ejendom, hvor Sam lingiersen af sin revisor havde fået at vide, at han ikke 
kunne trække renterne fra i Danmark. Han mente, at det kunne man godt, og 
han spurgte efterfølgende skatterådsformanden på Frederiksberg herom. 
Herefter fortsatte Sam Zinglersen og hans samarbejde og Finn Bentzens 
Revisionsinstitut AIS udarbejdede efterfølgende regnskaberne for E. 
Zinglersens Forlag ApS og for Sam Zinglersen personligt. Det var alene 
Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S, der reviderede regnskaberne. Det var 
sikkert ham, der kom med forslaget om, at ejendommen skulle over i et 
selskab. Man dikterede intet for Sam Zinglersen, som var meget 
selvbestemmende. Man kunne mærke, at Sam Zinglersen var blevet ældre, 
og til en fødselsdag spurgte han, hvordan han kunne sikre, at Martinus 
Instituttet fik ejendommen. Det var her, at han foreslog ham en overførelse 
til selskabet. Det ville Sam Zinglersen gerne være med til. Statsautoriseret 
revisor Bjarne Møldrup har måske været med. Han mener ikke, at Bjarne 
Møldrup har lavet skødet til overdragelsen. lian har aldrig selv skrevet et 
skøde. Det er korrekt, at de lo viHerlighedsvidner, som er anført i det 
fremlagte skøde (ekstraktens side 67), var ansatte i Finn Bentzens 
Revisionsinstitut AIS. De arbejdede begge fbr Bjarne Møldrup, som var 
revisor i selskabet på det tidspunkt og aktionær. Han ved ikke, om det var 
Møldrup, der har skrevet under på skødet. Han var ikke selv involveret i 
skødeskrivelsen. Det var også Bjarne Møldrup, det· stod for belåningen af 
ejendommen. Han havde forklaret Sam Zinglersen, at han kunne sælge 
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ejendommen til selskabet og få et tilgodehavende i stedet for løn fra 
selskabet. Selskabet var på det tidspunkt ikke så aktivt længere, og det 
gjorde Sam Zinglersen. Arbejdet, der er faktureret med fakturaen i 
ekstraktens side 69a, er lavet af Bjarne Møldmp. Beregningerne, som der 
nævnes, findes ikke længere. Selskabet gemmer materiale i 5 år. Da sagen 
startede, var der intet materiale tilbage fra før 1999. Når Bjarne Møldmp har 
skrevet, at der er foretaget beregninger, så er det ham, der har lavet dem. 
Han er sikker på, at Sam Zinglersen ikke ville have betalt for beregninger, 
hvis han ikke havde faet ydelsen. I-Ian kontrollerede altid fakturaerne. Han 
var helt klar på dette tidspunkt. Baggrunden for, at det var selskabet, der 
skulle overtage ejendommen, og at Sam Zinglersen ikke skulle beholde det 
personligt, var, at Martinus Instituttet ikke måtte eje aktier eller anparter. 
Derfor købte han løbende anparterne i selskabet af Sam Zinglersen. Planen 
var, at Finn Bentzen Invest AIS, når hans ekskone var blevet købt ud, skulle 
omdannes til en fond, som skulle bekoste opførelsen af et mausoleum. 
Baggrunden for, at huset skulle overføres til selskabet, var, at der var brug 
for et selskab, der kunne betale omkostningerne ved driften af ejendommen. 
Det kunne Finn Bentzen Invest A/S betale, hvis der blev problemer med 
omkostningerne i datterselskabet. Overdragelsen til selskabet skulle hermed 
medføre, at testamentet blev opfyldt. Finn Bentzen Invest A/S købte løbende 
anparter for til sin tid at kunne omdanne selskabet til en fond. Dette fremgår 
også af ekstraktens side 198. Martinus Instituttet var klar over, at dette var 
planen. Martinus Instituttet havde folk repræsenteret i bestyrelsen for Sam 
Zinglersens Fond, men ikke i E. Zinglersens Forlag ApS. Af øvrige fordele 
ved overdragelsen af ejendommen til selskabet oplyste han, at Sam 
Zinglersen herved ville kunne få nogle af sine egne penge fri, som han 
løbende kunne hæve fra selskaber uden skat. Han boede billigt på denne 
måde. Udgifter, som han tidligere skulle afholde privat til driften af 
ejendommen, blev fradragsberettiget i selskabet. Sam Zinglersen kunne 
supplere sin pension over mellemregningskontoen. Det var aldrig på tale. at 
ejendommen skulle sælges fra selskabet. Derfor var betragtninger om 
ejendomsavancebeskatning ikke relevante på det tidspunkt. Ejendommen 
skuHe være blevet i selskabet også under fonden. Finn Bentzen Invest A/S 
sku1le omdannes til en erhvervsdrivende fond. Da Martinus Idealfonden er 
optaget på SKAT' s liste, viJle eventuel arv være fritaget for skat. Hvis 
planen var blevet fulgt, kunne ejendommen være blevet i selskabet, og 
fonden kunne beholde ejendommen heri. Det hele skete efter aftale med 
Sam Zinglersen. Det var i sidste ende ham, der bestemte. Sam Zinglersen 
ejede en ejendom på Mø1levangen i Hillerød. Ejendommen var i dårligt 
stand og var beboet af en tante og en niece til Sam Zinglersen. Der var gået 
husbukke og svamp i ejendommen, og Sam lingiersen ville geme have ham 
til at købe ejendommen. De aftalte, at han kunne gøre med ejendommen, 
hvad han ville, når tanten var væk. De aftalte, at der ikke skulle betales 
renter af lånet, fordi der skulJe renoveres så meget. Det var en 
håndværksmester, der værdiansatte ejendommen. Vedrørende Zacho Parker
gælden så havde Sam Zinglersen i mange år lånt penge ud til Peter Zacho 
Parker. Han havde to døtre, Birthe og Lone, som også havde lånt penge af 
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Sam Zinglersen. Dette skete længe før, at han selv kom ind i billedet. Under 
et ophold i Frankrig mødte han selv familien Zacho Parker hos Sam 
Zinglersen, og her talte de om, at sønnen, Michael Zacho Parker gerne vil 
have et flyvercertifikat. De aftalte, at Sam Zinglersen skal kautionere herfor. 
Der blev efterfølgende optaget et lån i Sam Zinglersen bank, Jyske Bank, 
men som følge af Sam Zinglersen alder ønskede banken yderligere kaution 
for lånet. Han havde selv en anden bank på det tidspunkt, Fælleskassen. Da 
Jyske Bank opsagde lånet, fik banken byttet om på pantebrevene. Det var 
derfor, at man på et tidspunkt byttede disse gældsbreve mellem dem. Han 
var ikke klar over, hvordan kw-sen for anparterne i E. Zinglersens Forlag 
ApS var blevet sat til 270. Det har i øvrigt ingen praktisk betydning. Salget 
til tredjemand af ejendommen Ternevej 5 er ikke i overensstemmelse med 
Sam Zinglersens testamente. Det er rigtigt, at E. Zinglersens Forlag ApS var 
stiftet i lang tid før, at ejendommen blev overdraget til selskabet. Selskabet 
fungerede dog ikke længere så meget som et forlag. Det var ham, der sagde, 
at det var en god ide at ovetføre ejendommen til selskabet, men det var Bent 
Andrup, der lavede beregningerne. Sam Zinglersen var begyndt at afvikle de 
forskel1ige aktiviteter i selskabet. Det der skete i I 991 var Sam Zinglersens 
beslutning. Overførelsen hang sammen med, at aktiviteterne ebbede ud. 
Planen var, at Finn Bentzen lnvest NS skulle eje E. Zinglersens Forlag ApS 
1 00 procent og derefter videreoverdrage det til Instituttet. Han gennemgik 
overdragelsen med Sam Zinglersen. Han har ikke rådgivet Sam lingiersen 
skriftlig herom, måske har Bent Andrup gjort det. Han var ikke med til 
fastsættelsen af prisen ved overdragelsen. Bjame Møldrup var også inde og 
undersøge, hvad selskabet kunne låne, og måske er købsprisen blevet fastsat 
i den forbindelse. Det kan godt være, at det er ham, der har formuleret 
brevet i ekstraktens side 41, men det var ikke ham, der godkendte brevet. 
Det var den statsautoriserede revisor. Han ved ikke, hvorfor værdien af 
ejendom blev sat så lavt. Man kan ikke slutte fra, at der er anført initialerne 
FB på et dokument, at det er ham, der har formuleret det. Han huskede ikke, 
da det omhandlede brev blev sendt af sted. Sam Zinglersen har formentlig 
opfattet ham som en ven og fortrolig. De har arbejdet sammen i 40 år og 
rejste sammen. Om han har betragtet ham som sin revisor, ved han ikke. 
Han har sikkert opfattet ham som en rådgiver. Generalforsamlingerne fandt 
altid sted på Ternevej. Bent Andrup var ikke med her. Sam Zinglersen var 
ikke interesseret i at knytte forbindelser til mange mennesker. Han var kun 
interesseret i Martinus, kun kosmologer. Han huskede ikke, om han har 
deltaget i møder med Sam Zinglersen, hvor også Bent Andrup eller Bjarne 
Møldrup var med. Han var selv ansat som almindelig medarbejder i Finn 
Bentzens Revisionsinstitut A/S. Det arbejde, han udførte, skete i selskabets 
regi. Han har aldrig selv udstedt fakturaer personligt. Han er den eneste 
ansatte i selskabet, som har været med fra start. På et tidspunkt krævede 
loven, at en statsautoriseret revisor ejede hovedparten af anparterne i 
selskabet. Han har selv løbende ejet anparter, og det er også derfor, at hans 
investeringsselskab bar stillet kaution for det andet selskab. I 1991 ejede han 
selv al1e aktierne i Finn Bentzens Revisionsinstitut AJS. Hele formålet med 
at overdrage ejendommen, var at bevare ejendommen i Mm1:inus regi. Han 
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lavede også et testamente sammen med Sam Zinglersen. Dette testamente 
drøftede han efterfølgende med advokat Steffen Andersen, som rettede 
testamentet til (ekstrakten side 43). Han har aldrig været bestyrelsesfonnand 
i E. Zinglersens Forlag ApS, det var han alene i Film Bentzen 
Revisionsinstitut NS. Han orienterede Martinus Instituttet om 
overvejelserne, som han og Sam Zinglersen foretog. Når Mattinus Instituttet 
ikke ville have aktier, kunne man bruge hans selskab, der alligevel skulle 
være en erhvervsdrivende fond. Han så ikke nogen etiske problemer i, at han 
købte anpru1eme. Hrut reviderede jo ikke selskabets regnskaber. Han har 
aldrig selv haft nogen klienter. De har alle været selskabets klienter. Sam 
lingiersen var ikke hans klient, men Finn Bentzens Revisionsinstitut NS' s 
klient. Han lagde ikke mærke til, at Finn Bentzen Invest NS ikke fremgik af 
anpartshaverfortegnelsen i regnskaberne for E. Zinglersens Forlag ApS. 
Anparterne, som Mattinus Instituttet ikke kumte modtage, var købt til gavn 
for Martinus Instituttet og ikke for ham selv. Han var oven-asket over de 
breve, som Sam Zinglersen skrev om aftalerne. Han mente ikke, at han 
skyldte MajkenBøghikke Annette Fabricius Bjerre en forklaring om, 
hvorfor anparteme var blevet overdraget. Han var uforstående overfor, at der 
rejstes disse mistanker. Han syntes, at det var en form for generationsskifte, 
at de fik testamentet oprettet. Det talte han og Sam Zinglersen om, og Sam 
Zinglersen syntes, det var den bedste måde, at foretage det på. Der gik lidt 
tid før han trak sig for Sam Zinglersens Fond. Han ville alene trække sig, 
hvis Martinus Instituttet havde et ønske om, at han gjorde det. Det syntes de 
var en god ide, og derfor trak han sig fra fonden. Sam Zinglersen udtog på et 
tidspunkt et varelager af bøger fra forlaget og uddelte det på en lejr. Det var 
det, han i et af brevene i sagen tog afstand fra. Bestyrelsesmæssigt var han 
imod denne handling. Det var i den forbindelse hans bestyrelsesansvar han 
tænkte på. Han har aldrig kunne hævde ~jerrådighed over selskabet. Han 
kunne ikke skrive en check. Hans søn skuJle ikke bo i ejendommen. Sønnen 
har boet i Hillerød i 32 år. Han skulle heller ikke selv flytte til 
Frederiksberg. Han har også altid boet i Hillerød. Forvist ekstrakten side 170 
og ekstrakten side 185 forklarede han, at der i disse bilag blev henvist til og 
beskrevet baggrunden for købet af anparter og plat1en med overtagelsen af E. 
Zinglersens Forlag ApS i Finn Bentzen Invest NS. Mausoleumet er ikke 
blevet opført, da det kræver tilladelse, hvilket er meget svært at få. 

Annette Fabricius Bjerre har forklaret, at hun blev kontaktet af revisor 
Majken Bøgh, og Sam Zinglersen kom ind til et møde på kontoret. Der var 
en person med, som havde kørt ham, det var måske Inga Vilhjalmsdottir. 
Sam Zinglersen havde fAet et forfærdeligt chok, idet han efter at have boet i 
sit hus i mange år, havde fået at vide, at personen, der boede ovenpå kunne 
siges op. Hans revisor havde fået majoritet i selskabet, og han ønskede nu, at 
lejeren ovenpå skulle ud, og revisorens søn i stedet skulle bo i lejligheden. 
Sam Zinglersen troede, at han kum1e bo i huset til sin død, og at det herefter 
skulle udleveres til Mal'tinus Instituttet. Hun gennemgik papirene og syntes, 
der var noget galt. Hun kunne se, at ejendommen var lagt ind i selskabet i 
1991. Det vru· ikke usædvanligt, at lægge ejendomme ind i selskaber på det 
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tidspunkt. Man kunne således spare penge ved det, hvis man havde h~ e 
udgifter. Men det var ikke de store udgifter, som Sam Zinglersen havde haft 
til driften, og der var heller ikke lån i ejendommen, der kunne begrunde en 
overførsel. Det mest bekymrende var dog, at anparterne i selskabet var 
forsvundet fra Sam Zinglersen. Han kunne ikke rigtig forklare, hvorfor 
anparterne skulle sælges. I Martinus-bevægelsen stolede de på hinanden, og 
revisoren havde også en tilknytning til Martinus Instituttet. Sam Zinglersen 
var chokeret og havde tidligere fået forklaret, at det skete var den bedste 
måde at sikre midlerne overfor Martinus Instituttet. Han var på det t idspunkt 
gammel, og man havde ikke indtryk af, at han havde forståelsen for, at 
ejendommen lå i selskabet. Det fremgik, at revisoren havde brugt under 
200.000 på, at erhverve ejendommen til sit investeringsselskab. 
Ejendommen var på det tidspunkt vurderet til i hve11 fald 5.000.000 kr. 
Målet var, at få anpa1teme tilbage så Sam Zinglersen selv kunne styre det 
hele. Han styrede tilsyneladende ikke sin egen økonomi. Hun skrev derfor et 
brev til Finn Bentzen. Det skete efter mødet med Sam Zinglersen. Hun 
regnede med, at han herefter hurtigst muligt ville tilbageføre anpatterne. 
Hun fandt det uetisk, hvad der var foregået. Finn Bentzen var Sam 
Zinglersens revisor, og Finn Bentzen var også anvendt af Martinus 
Instituttet, som revisor. Sam lingiersen betragtede Finn Bentzen som sin 
revisor. Hun fik et brev fra Finn Bentzen, men hun betragtede det mere som 
et forsvar for, at Finn Bentzen skulle have handlet etisk. Hun fandt ikke, at 
Finn Bentzen havde svaret på de spørgsmål, som fremgik afbendes 
henvendelse. Derfor politianmeldte de ham. Sam Zinglersen ville gerne have 
bragt det hele på plads. Han var træt og gammel og ville have fred. Da 
hendes brev til Finn Bentzen ikke gik, henvendte de sig til politiet. Hun 
havde på det tidspunkt arbejdet som forsvarsadvokat i 20 år, og hun mente, 
at der var tale om en berigelse i henhold til straffelovens§ 279. Hun hørte 
hurtigt fra politiet, hvor en rutineret medarbejder gerne ville have et møde 
med hende. Hun mødte først, hvorefter Sam Zinglersen mødte for ikke at 
trætte ham for meget. Politiet tog anmeldelsen alvorligt. Hun er ikke klar 
over, om Finn Bentzen var inde og afgive forklaring, men hun vil tro det. 
Hun ansøgte samtidig om fri proces for en eventuel civil sag. Hun sagde 
tidligt, at de var indstillet på et forlig, hvis Sam Zinglersen kunne fil sine 
anparter tilbage. Han ville gerne betalte et beløb tilbage for anparterne uden 
hensyn til, om der havde været en eventuel modregning. På denne måde 
kunne han b1ive boende, og damen ovenpå kunne få fred. Finn Bentzens 
advokat sagde, at de ville have renter af beløbet, og Sam Zinglersen 
godkendte dette, også selv om hun syntes, det var urimeligt. De fik herefter 
anparterne retur. Der var ikke fundet en forligsmæssig løsning, hvis de ikke 
havde indgivet en politianmeldelse. Hun fik forklaret af Sam Zinglersen, at 
anparterne i Finn Bentzen Invest A/S skulle overdrages, tor at der kunne 
bygges et mausoleum. Hun fik aldrig nærmere forklaring herpå. Hun forstod 
ikke, hvorfor anparterne skulle over i Finn Bentzens selskab for at få opført 
et sådan. Politiet blev orienteret om forliget. Politiet opgav herefter sagen, 
og det var hendes indtryk, at det skete, fordi sagen hvilede på Sam 
Zinglersens forklaring. Han skulle i retten i flere dage, hvis sagen skulle 
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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 
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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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hinanden, og både han og Sam Zinglersen havde også noget at skulle have 
sagt på generalforsamlingerne. Han huskede ikke, at der blev afholdt andre 
møder i bestyrelsen. På et tidspunkt ville Sam lingiersen gerne genoptrykke 
to af sine bøger, hvor der bl.a. skulle foretages nogle rettelser inden tryk. 
Han hjalp Sam Zinglersen med kontakt til et trykkeri, og han lagde også ud 
for betalingen af optrykningen af bøgeme. Sam Zinglersen betalte siden 
pengene tilbage. Finn Bentzen var selskabets revisor. Han hæftede sig ikke 
ved; at det var Bent Andrup, der havde skrevet under på regnskabeme. Han 
vidste, at Bent Andrup var ansat i samme selskab som Finn Bentzen. Sam 
Zinglersen havde et tæt forhold til Martinus Instituttet; og derfor var det 
naturligt for ham at bruge samme revisor som Martinus Instituttet- nemlig 
Finn Bentzen. Han afholdt ikke nogen møder med Bent Andrup. Han troede, 
at Sam Zinglersen var ejer af seJskabet indtil 2004. Forevist ekstrakten side 
149, huskede han ikke en passus fra regnskabet om, at Sam Zinglersen var 
eneanpartshaver. Op til forløbet i 2004 blev Sam lingiersen mere og mere 
utryk ved forholdene. Sam Zinglersen følte, at Finn Bentzen gik lidt for 
hårdt til ham. Sam Zing1ersen trængte på det tidspunkt til ro og tryghed. 
Derfor skrev han selv på et tidspunkt til Martinus Instituttet. Han syntes, at 
det var synd for Sam Zinglersen, som ikke kunne forstå, at han ikke havde 
nogen penge. Sam Zinglersen optog på det tidspunkt også et lån i huset. 
Foreholdt brevet på ekstraktens side 197 huskede han, at han skrev det. 
Indholdet var ikke noget, Sam Zinglersen havde sagt specifikt, men det var 
noget han fornemmede. Han havde også talt med Inga Vilhjalmsdottir om 
forholdene. Han håbede, at Martinus Instituttet kunne støtte Sam Zinglersen 
på forskellig vis. De kunne godt have været lidt mere hjælpsomme. Sam 
Zinglersen havde hjulpet dem meget i 50' erne og 60' erne, og også da 
Martinus selv var i live. Sam Zinglersen havde forventet, at Instituttet ville 
tage initiativ til at få ordnet hans bo, mens der var tid til det, og inden han 
blev for gammel. Sam lingiersen var ikke bange for Finn Bentzen, han ville 
bare gerne have lidt tryghed, og han kunne ikke overskue sine pengesager. 
Han tænkte ikke på, om huset var ejet af selskabet, men han mente, at det 
var Sam Zinglersens hus. Han huskede ikke rigtig, hvor meget han egentlig 
lagde mærke til, hvis hus det var. I starten vidste han ikke meget om det med 
anparterne. Senere viste det sig, at de var ejet af Finn Bentzen, og det var 
lidt overraskende. Efterfølgende ryddede MajkenBøghop i anpm1eme. Han 
var ikke overasket over, at anpm1ene var overdraget til Finn Bentzen, han 
mente, at Finn Bentzen kom med en opgørelse på et tidspunkt. Hverken han 
e11er Sam lingiersen kunne overskue det helt. Han har ikke på noget 
tidspunkt spurgt, hvmfor anparterne blev overdraget, og han hm· heller ikke 
spurgt Finn Bentzen, hvorfor han har købt dem. Han var glad for, at Maiken 
Bøgh kom ind i sagen. Hun ryddede lidt op. Han huskede også, da advokat 
Aimette Fabricius Bjerre kom ind i billedet. I 2004 fik Sam Zinglersen 
skrevet et nyt testamente sammen med Majken Bøgh, og han huskede 
disputten på generalforsamlingen i 2004 omkring Inga Vilhjalmsdottir og 
hendes aflønningsforhold. Finn Bentzen havde sagt, at Sam Zinglersen ikke 
måtte sælge ud af aktiverne i selskabet uden at spørge bestyrelsen først. På 
det tidspunkt havde Sam Zinglersen solgt sin bil til Inga VilhjaJmsdottir. 
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Finn Bentzen syntes måske, at de 40.000 kr., han havde fået for bilen, var 
for lidt. På det tidspunkt mente han, at Sam Zinglersen følte, at de havde 
brug for en ny rådgiver. Sam Zinglersen var på det tidspunkt 92 år, men 
åndsfrisk. Han huskede, at anparterne blev solgt tilbage til Sam Zinglersen. 
Han lånte ikke penge til Sam Zinglersen i den forbindelse, men han havde 
tidligere lånt ham penge til genoptryk af nogle bøger. Sam Zinglersen skulle 
betale ca. 230.000 kr. for anparterne. Sam Zinglersen var meget lettet, da 
anpatteme var kommet tilbage. Nu var Finn Bentzen ude af forlaget, og nu 
skulle Sam Zinglersen blot have ham ud af fonden. Han huskede ikke 
hvordan og hvornår, Finn Bentzen udtrådte af bestyrelsen for fonden. Der 
gik vist lidt tid. Sam Zinglersen har altid ønsket, at aktiver og hans ejendom 
skulle tilfalde Mattinus Instituttet. Ternevej 5 lå lige opad Instituttets have. 
Sam Zinglersen havde gennem årene en meget tæt kontakt til Martinus 
bevægelsen. Martinus selv gik i sin tid gennem Sam Zinglersens have, når 
han skulle til byen. Plankeværket mellem de to haver væltede på et tidspunkt 
i 1980'ene og blev ikke genopført. Sam Zinglersen ville hjælpe Martinus 
Instituttet. Det var en fordel for Instituttet at have Sam Zinglersens ejendom, 
fordi Instituttet manglede plads. Han huskede, at han engang havde sendt et 
brev til Finn Bentzen, om at Ternevej Il og en lejlighed i nr. 7 var sat til 
salg. Han skrev til Finn Bentzen, fordi han havde nævnt, at han gerne ville 
tæt på Instituttet. Finn Bentzen havde også tidligere sagt, at han gerne ville 
bo på Temevej 5. Sam Zinglersen var en venlig og rar mand at være 
sammen med. Han var en god ven. Sam Zinglersen fik måske ideerne fra 
andre, og så gik ban og overvejede tingene og traf selv beslutningerne. 

Pia Schliintz har forklaret, at hun har kendt Sam Zinglersen i en lang 
ån-ække. Hun flyttede ind på Ternevej 5 et stykke tid efter, at han købte 
ejendommen i 1950'erne. Han er kommet i deres hjem siden SO'erne. Hun 
var på det tidspunkt 12 år, da de flyttede ind på l. salen af ejendommen på 
Ternevej 5. Hendes mor, Astrid, er i dag 92 år og kan ikke afgive 
vidneforklaring. Hun ved fra sin mor, Astrid Schltlntz, at hun sad med i 
bestyrelsen i E. Zinglersens Forlag ApS. Hun sad der, fordi der ikke var 
andre, der kunne sidde der. Moderen deltog aJdrig i generalforsamlingerne 
eller lignende i selskabet. Hun underskrev blot de ting, der blev forelagt. 
Hendes mor var ikke regnskabskyndig, hun arbejdede med journalisering i 
Landbrugsministeriet. l 1991 udtrådte moderen, fordi hun i 1990 flyttede fra 
Ternevej. Hun flyttede fra ejendommen, fordi hun havde hørt, at Finn 
Bentzen skulle overtage huset efter Sam Zinglersen, og så ville hun ikke bo 
der. Hun havde ikke hørt om salget af ejendommen til selskabet, og hun 
kendte heller ikke til Finn Bentzens opkøb af anparter i selskabet. Sam 
Zinglersen har været en slags reserve far for hende og hendes søster. Hun så 
derfor fortsat Sam Zinglersen efter deres fi·aflytning og indtil hans død. De 
bevarede kontakten. De sås så sent som 14 dage før Sam Zinglersens død til 
et gardenparty hos Sam Zinglersen. Hun erfarede op til Sam Zinglersens 
død, at anparterne var blevet solgt til Finn Bentzen. Hun huskede ikke, 
hvorti·a hun hørte det. Der var et fint forhold mellem Sam Zinglersen og 
Finn Bentzen. Sam Zinglersen anså Finn Bentzen som sin revisor. Det betød 
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meget for Sam Zinglersen, at Finn Bent7.en også var revisor for Martinus 
Instituttet. Det tog han som en blåstempling. Hun har ikke kendskab til 
selskabsforholdene. Sam Zinglersen var lukket omkring økonomiske 
forhold, men han nævnte dog altid, når han fik en regning fra Finn Bentzen, 
men han betalte dem altid. Sam Zinglersen søgte altid mindelige ordninger. 
Hendes mor var kommet en dag og sagt, at Sam Zinglersen ingenting ejede. 
Her hørte hun om problemerne, men hun hørte aldrig om dem i detaljer. Hun 
hørte her, at Sam Zinglersen ikke ejede sit eget forlag, men at Finn Bentzen 
gjorde det. Det var klru1, at Sam Zinglersen ville give alle sine penge til 
Martinus Instituttet. Han ville også give penge til huset i Sindal, som han 
havde sat i stand. Det havde han altid sagt, men han har aldrig fortalt 
specifikt, hvad der skulle ske med Ternevej 5, når han døede. Hun mente, at 
ejendommen skulle gå ti1 fonden. Hun har ikke på noget tidspunkt set et 
testamente. Hun var ikke klar over, om Sam Zinglersen var lettet efter 
forliget om anparterne, men hun forstod, at tilliden var brudt mellem Sam 
Zinglersen og Finn Bentzen. Hun kendte ikke til den løbende 
anpartsoverdragelse. Sam Zinglersen var en egenrådig person, men han var 
meget afhængig af råd om økonomien. Sam Zinglersen forstod sig ikke på 
økonomi. Finn Bentzen rådgav ham, og Sam Zinglersen accepterede, hvad 
Finn Bentzen rådede ham til. Hun huskede ikke noget om, hvordan 
ejendommen skulle overdrages til Martinus Instituttet. Sam Zinglersen 
havde en utrolig orden i sine papirer. 

Inga Vilhjalmsdottir har forklaret, at hun kom bestyrelsen for E. 
Zinglersens Forlag ApS i 1990. Hun sad i bestyrelsen indtil 1996. Hun 
indtrådte i bestyrelsen, fordi det var nemt, da hun samtidig var deltidsansat i 
forlaget. Hun havde ikke tidligere bestyrelseserfaring og var ikke 
regnskabskyndig. Hun deltog ikke aktivt i bestyrelsesarbejdet og deltog ikke 
i generalforsamlingerne. Hun huskede, at hun skrev regnskaberne under, og 
at de blev sendt hjem til hende, eller at hun underskrev dem på arbejdet. 
Hun urltrådte af bestyrelse, fordi hun ikke kunne lide ikke at have noget at 
skulle have sagt. Hun var med i bestyrelsen, fordi hun gjorde Sam 
Zinglersen en tjeneste. Der var et stort tillidsforhold mellem hende og Sam 
ZingJersen. Hun huskede ikke, at hun var orienteret om salget af 
ejendommen til selskabet. Det vidste hun ikke noget om. Forevist 
ekstraktens side 69z bekræftede hun, at det var hendes underskrift på 
protokolatet. Hun var ikke klar, at ejendommen ikke var ejet af Sam 
Zinglersen personligt. Hun havde ikke tænkt på, hvem der ejede anparterne. 
Hun gik ud fi·a, at det var Sam Zinglersen. Hun udtrådte af bestyrelsen, fordi 
hun ikke havde nogen indflydelse på arbejdet i bestyrelsen, og at hun derfor 
ikke havde lyst til at fortsætte. Hun blev boende i lejligheden på Ternevej 2-
3 år efter. Forevist ekstrakten side 170 forklarede hun, at hun fik forevist 
brevet af Sam Zinglersen. Det var ikke normalt, at Sam Zinglersen viste 
hende breve, men han var meget rystet over brevet fra Finn Bentzen. Hun 
foreslog Sam Zinglersen, at de kontaktede en ny rådgiver. De kontaktede 
herefter Majken Bøgh. Sam Zinglersen var ikke klar over, at tingene hang 
sammen, som det fremgik af brevet. Sam Zinglersen var glad for, at Majken 

Side 17/33 



Bøgh indtrådte i sagen. I-Ians tillid til Finn Bentzen havde lidt et knæk. Han 
var bange for at miste huset, og Finn Bentzen havde tidligere fortalt, at han 
gerne ville bo i huset på Ternevej. Hun huskede ikke, hvordan Finn Bentzen 
havde sagt dette. Finn Bentzen var ikke glad for, at hun boede på l. sal i 
huset. Hun ved ikke hvorfor. Hun har aldrig set Sam Zinglersens testamente, 
men hun ved, at Martinus Instituttet skuJle arve ham. Sam Zinglersen talte 
ikke meget om det, men dem der kendte ham vidste, at det var hans vilje. 
Hun var ikke med til mødet hos advokat Annette Fabricius BjetTe, men hw1 
mener, at hun mødte hende under et møde hos politiet. Hun var chauffør for 
Sam Zinglersen, når der var behov for det. Sam Zinglersen havde måske 
Henry Hedegaard med til mødet hos Annette Fabricius Bjerre. Sam 
Zinglersen var glad for, at anparterne kom retur, og det var hun også. Hun 
havde ikke talt med Sam Zinglersen om overdragelsen af anparterne. Sam 
lingiersen stolede på Finn Bentzen. Finn Bentzen var Sam Zinglersens 
eneste rådgiver. Sam Zinglersen brugte Finn Bentzen, fordi Martinus 
Instituttet også brugte Film Bentzen som revisor. Martinus Instituttet 
støttede ikke Sam Zinglersen under sagen. Hun deltog aldrig i 
generalforsamlinger eller møder i bestyrelsen. Hun har aldrig deltaget i 
møder med Finn Bentzen, men kender i øvrigt Finn Bentzen. Finn Bentzen 
havde på et tidspunkt givet udtryk for, at han gerne ville bo i huset på 
Ternevej. Hun kendte ikke vedtægterne til bestyrelsen. Hun ved ikke, 
hvorfor Martinus skulle arve huset. Sam Zinglersen var en meget stille 
person af få ord. Han tænkte ikke altid pengesagerne helt i gennem. Hans 
tokus var ikke penge. Han var velbegavet, og han var ikke af den impulsive 
type. Sam Zinglersen havde orden i sine ting, og han gemte alle tingene i et 
arkiv i kælderen. Han kunne måske ikke altid tinde tingene, men han gemte 
dem. 

Willy Kuijper har forklaret, at han er pensionist, og at han var ansat på 
Martinus Instituttet fral983 til 2009. Han blev tilknyttet bevægelsen i 
1970 'erne. Han har således været tilknyttet bevægelsen i en periode på knap 
40 år. Han startede med at være ansat i Klint som ansvarlig for Martinus 
Instituttets feriekoloni. Herefter var han tilknyttet Mariendalsvej på 
Frederiksberg fra ca. 1988 og frem. Instituttet havde på det tidspunkt 4-5 
ansatte. Han har kendt Finn Bentzen siden 1970' erne. Han kendte ham indtil 
2005, hvor Finn Bentzens selskab udarbejdede det sidste regnskab for 
Martinus Instituttet. Herefter solgte Finn Bentzen sit selskab. Han mødte 
Sam Zinglersen første gang i 1971. Han blev inviteret til the i Sam 
Zinglersens have sammen med Ma.t1inus selv. Der var et nært forhold 
mellem Martinus og Sam Zinglersen. Ternevej 5 ligger i baghaven til 
Martinus lnstituttet. Det var oprindelig Martinus, der foreslog Sam 
Zinglersen at købe ejendommen. Hegnet mellem de to ejendomme var væk, 
og de kunne derfor gå i gennem haven. Det var praktisk at benytte 
ejendommen, og han har selv overnattet der, og andre gæster har også 
overnattet på Ternevej. Det var Sam Zinglersens helt klare ønske, at huset 
skulle benyttes aflnstituttet. Sam Zinglersen har på et tidspunkt skrevet til 
Martinus Instituttet og fortalt, at huset skulle tiJfalde dem. Det skete ved et 
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brev den 26. november 2004. Ejendommen skulle bruges af Martinus 
Instituttet. Mmtinus Instituttet så, hvordan sagen me1lem Sam Zinglersen og 
Finn Bentzen udviklede sig, og der var nok ikke nogen anden udvej end det 
skete. Det var ikke Sam Zinglersens ønske, at ejendommen blev solgt til 
tredjemand. Overv~jelserne omkring overdragelsen blev drøftet flere gange. 
Bestyrelsen i Martinus Instituttet var ikke medbesluttende i sådanne sager. 
De havde blot hØli, hvordan det skulle gøres. Martinus Instituttet kunne ikke 
købe anparter af etiske grunde. De fik at vide, at anpartsselskabet sku11e 
købe huset i 1990-1991. Planen var, at Mattinusbevægelsen skulle arve Finn 
Bentzens investeringsselskab, og at de her igennem skulle arve ejendommen 
i datterselskabet. Martinus Instituttet kunne herved få brugsretten til 
ejendommen og et eventuelt overskud af driften i selskabet. Martinus 
Instituttet kunne få brugsretten, men uden at sku1le have anparterne. De fik 
først senere at vide, at Finn Bentzen havde købt anparterne. Han huskede 
ikke hvornår. Det var måske i 2000. De fik det at vide, fordi de i bestyrelsen 
drøftede, at der var problemer meUem Sam Zinglersen og Finn Bentzen. De 
havde vidst længe, at Finn Bentzen Invest A/S's aktiver skulle tilfalde 
Martinus Instituttet. Sam Zinglersen og Finn Bentzen var begge interesseret 
i at oprette en begravelsesforening til opførelse af et mausolæum. Sam 
Zinglersen skrev i 2007 om hjælp til nogle regninger. Han havde på det 
tidspunkt Majken Bøgh som rådgiver. Sam Zinglersen var egenrådig, og han 
var ikke uddannet til at rådføre sig med nogen. Han besluttede for sig selv, 
hvad der skulle ske og lod sig ikke pådutte noget. Sam Zinglersen var en 
tilknappet person, der ikke sagde så meget. Når han talte havde det stor 
vægt. Han var på et tidspunkt inviteret til Frankrig, hvor Sam Zinglersen 
havde lagt et fast program, der ikke kwme brydes af gæsterne. Det var Sam 
Zinglersen, der bestemte dagsordenen. Sådan var det også i Danmark. Han 
var i 60 år kryds- og tværsredaktør og var derfor selvstændig i mange år. 
Hans indtryk var, at Sam Zinglersen havde nogle midler. Han havde indtryk 
af, at han havde penge, men til slut havde Sam Zinglersen ikke det store 
økonomiske overblik. Sam Zinglersen var noget naiv økonomisk. Han var 
meget konservativ og gik altid rundt med rede penge. På et tidspunkt gav 
Sam Zinglersen f.eks. nogle af Sam Zinglersen fondens bøger væk uden at 
være klar over, hvem de tilhørte. Han troede på det tidspunkt, at han gav 
anpartsselskabets bøger væk og var ikke klar over, at fondens bestyrelse 
skulle høres før det skete. Martinus Instituttet kunne godt bruge noget mere 
plads i 2007. Hvis de havde modtaget ejendommen, viJle de ikke have solgt 
den videre. De ejer mange ejendomme- særligt sommerhuse. De har en 
regel om ikke at sælge ejendomme, som de arver, idet sigtet med arven 
hermed mistes. De kunne godt bruge Ternevej til arkiv i kælderen og 
overnatning - samt kontorrum med mere. Det havde været det nemmeste, 
hvis han bare havde testeret ejendommen direkte til Martinus Instituttet. 
Begravelsesforening, som Sam Zinglersen og Finn Bentzen havde talt om, 
skulle bistå interesserede i begravelse. Sam Zinglersen var selv bange for 
døden og ville balsameres. Det er en service, der er svær at få j Danmark. 
Martinus Instituttet far ikke besked, hvis der oprettes et uigenkaldeligt 
testamente. Til at begynde med havde Sam Zinglersen stor tiltro til Finn 
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Bentzen. Han fandt ikke, at de under konflikten støttede nogen part. 
Instituttet opfordrede parterne til at finde en mindelig løsning. Sam 
ZingJersen har ikke sagt overfor han1, at han var skuffet. Foreholdt 
ekstraktens side 198 bekrætlede han, at der altid havde været et godt 
samarbejde mellem Sam Zinglersen og Finn Bentzen. Det var hans indtryk, 
at de indtil 2004 var enige om deres plan. 

Ole Therkelsen har forklaret, at han er uddannet civilingeniør og biolog. 
Han har haft en livslang interesse for Martinus bevægelsen. Han har 40 års 
jubilæum i år i bevægelsen. Han sad i bestyrelsen i Instituttet i 1998 til 
2004. Finn Bentzen var rådgiver og reviderede regnskaberne for Instituttet. 
Finn Bentzen var en rigtig god rådgiver for Martinus Instituttet, og Martinus 
selv var meget tilfreds med hans hjælp. Alle var tilfredse med Finn Bentzens 
rådgivning. I 1955 eller 1956 ringede Martinus til Sam Zinglersen og sagde, 
at ejendommen på Ternevej var til salg. Det var Sam Zinglersen meget 
beæret over. De to ejendomme havde haver der støtte op mod hinanden. 
Sam Zinglersen sørgede for, at en minde-eg blev plantet for Martinus i 
Ternevej 5 's have. Sam Zinglersen var en speciel herre, han var egensirlig og 
egenrådig. Han var en self-made mand. Sam Zinglersen er i rekordbogen 
som den, der har været redaktør for et kryds- og tværsblad længst. Han var 
det i 62 år. Han var meget selvstændig. Han var egenrådig med nogle 
beslutninger og havde sin egen dagsorden og færden. Han blev mindre 
fleksibel i takt med alderen og var mere firkantet på sine gamle dage. Han 
var relativ kvik af sin alder men var dog noget affældig efter 2002 og frem, 
han var ikke senil. Han vidste ikke altid, hvad han gjorde til sidst. 
Testamenter og andet kunne han til slut ikke rigtig overskue, men han var 
kvik og underholdende. Sam Zinglersen ville gerne have, at hans ejendom 
skulle gå til Martinus Instituttet. Det kunne have været en dyr gæstebolig for 
Martinus Instituttet. Planen var, at der fra ejendommen kunne sælges andre 
værker end Martinus· egne, som var de eneste, der kunne sælges fra 
Instituttets ejendom på Mariendalsvej. Man spekulerede på et tidspunkt på at 
oprette et helt område i bydelen som et Martinus område. Han blev 
orienteret om overdragelsen af ejendommen til selskabet i 1990' eme. Han 
havde tidligere hørt om, at Finn Bentzen og Sam Zinglersen ville opføre et 
mausoleum. Han tænkte, at overdragelsen til selskabet muligvis skete for at 
kunne støtte mausolæumsbyggeriet. Selskabet kunne også bedre eje 
ejendommen end Martinus Instituttet. Han hørte før 1998, at Finn Bentzen 
opkøbte anparter i forlaget. Sam Zinglersen inviterede tit til theselskaber, og 
han har sikkert hørt det ved et sådant eller ved et støn·e møde. Det var ikke 
en hemmelighed, at anpartetne blev købt. Han kendte ikke ti1 den konkrete 
årsag, han tænkte bare selv, at det havde noget med mausolæumstanken at 
gøre. Han så det endvidere som en sikring af, at huset blev på Martinus 
Instituttets hænder. Han vidste, at Finn Bentzen ville testamentere alt ban 
ejede til Martinus Instituttet. Finn Bentzen var meget omhyggeJig med sit 
arbejde og lavede ikke fejl. Mausolæumsbyggeriet er ikke endnu blevet 
opføt1. Der er heller ikke doneret penge hertil. De er ved at sondere 
mulighederne for opfØrelsen af et mausolæum. De har udarbejdet en folder 
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omkring begravelse. Sam Zinglersen har formentlig haft tillid til Finn 
Bentzens rådgivning. Han har aldrig selv set Sam Zinglersens testamenter. 
Det var helt klart for ham, at Martinus Instituttet skulle arve Sam Zinglersen. 
Sam Zinglersen købte på et tidspunkt Martinus' barndomshjem, som skulle 
være et museum. Sam Zinglersen ville have ønsket, at hans penge gik til 
Martinus Instituttet eller til hans egen fond. Indenfor Martinusbevægelsen 
går man ind for balsamering ved sin død. Når balsameringen er sket, skal 
man lægges i et mausolæum. Kirkeministeriet har løbende afvist opførelsen 
af et mausolæum i Klint. Tanken med mausolæet var, at alle interesserede 
kunne bruge det. 

Vagn Noacb har forklaret, at han er statsautoriseret revisor, og at han har 
siddet i SFR's responsumudvalg i 1 O år. Han arbejdede tidligere hos BDO, 
men er pensionist i dag. Han mødte Sam lingiersen i sommeren 2005, det 
var formentlig i juli. Han var på det tidspunkt i Klint for at se området, og 
under det besøg kørte de forbi Sam Zinglersens sommerhus til et theselskab. 
Han havde før hørt om Sam Zinglersen og kendte ham af navn. Under 
theselskabet kom Sam Zinglersen hen til ham, og han gav ham et udkast til 
stævning, der var udarbejdet af advokat Annette Fabricius Bjerre, og Sam 
Zinglersen spurgte ham, om hvad han mente om det. Han kunne se på 
stævningen, at det ikke var et forhold, han på stående fod kunne udtale sig 
om. Det var en større sag. Sam Zinglersen sagde ikke på det tidspunkt, at 
sagen var forligt Han læste efterfølgende stævningsudkastet og fandt det 
som rystende læsning. Han ringede efterfølgende til advokat Annette 
Fabricius Bjerre og drøftede sagen. Han talte med hende i august eller 
september 2005. Heller ikke her sagde nogen til ham, at sagen var forligt 
Han troede, at det var et udkast til stævning, der skutie pudses færdigt og 
sendes. Han fik i september/oktober 2005 at vide, at sagen var farligt, og at 
Sam Zinglersen havde fået anparterne tilbage. I februar 2006 anmodede han 
om et møde med Martinus bevægelsen. Han ville informere dem om, 
hvordan deres egen revisor havde opført sig overfor Sam Zinglersen, som 
var en af bevægelsens største mæcener. Willy Kuijper deltog sammen med 
to andre. Han forklarede mødedeJtagerne hele forløbet, men fandt senere ud 
af, at de vidste det hele i forvejen. Han følte, at han havde været til grin ved 
at afho)de et sådant møde. Han mente ikke, at Finn Benzens rådgivning var 
troværdig. Hans kritikpunkter var, at Finn Bentzen skjulte opkøbet af 
anpru1eme, idet det ikke fremgik af regnskaberne. Det var endvidere 
kritisabelt, at Finn Bentzen sad i bestyrelsen selvom hans selskab reviderede 
regnskabeme. Samtidig var anparterne købt til en latterlig lav pris, prisen 
var flere hundrede tusind kroner for billig. Han fandt Finn Bentzens 
optræden meget kritisabel. Dette orienterede han Instituttet om. Han havde 
forventet, at Instituttet indkaldte Finn Bentzen til et møde for at høre hans 
kommentarer. Det skete aldrig. Finn Bentzen fortsatte bare som revisor for 
Instituttet. Willy Kuijper lod på møde, som om de ikke vidste noget. Han 
fandt efterfølgende ud af, at Instituttet havde været involveret, da Sam 
Zinglersen fandt ud af det med anparteme. Instituttet hjalp ikke Sam 
Zinglersen, der selv måtte tage affære. Herefter holdt han sig lidt på afstand, 
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fordi han vidste, at Sam Zinglersen havde en række rådgivere, og han ville 
ikke blande sig. På et tidspunkt fik han at vide, at Sam Zinglersen gerne ville 
tale med ham. Han kom ud til Sam Zinglersen i begyndelsen af2007, hvor 
Sam Zinglersen sagde, at Finn Bentzen skulle ud af fondens bestyrelse. Han 
sendte herefter en e-mail til Finn Bentzen og bad ham om at udtræde 
frivilligt. Finn Bentzen svarede, at det ville han ikke, da det ikke var Sam 
Zinglersens fond. Finn Bentzen sendte også dette svar til Martinus 
Instituttet. Forevist ekstraktens side 319 forklarede han. at det var et brev, 
han skrev. Efter svaret fra Finn Bentzen afholdt han et møde igen med Sam 
lingiersen den 20. april2007. Han fik her udleveret Sam Zinglersen private 
økonomiske papirer. Sam Zinglersen sagde til ham, at han havde været 
frygtelig naiv, og han troede, at han havde den bedste revisor i verden, fordi 
Martinus Instituttet også brugte Finn Bentzen. Han havde fulgt alJe de råd, 
som Finn Bentzen gav ham. Sam Zinglersen sagde, at han havde fået at vide, 
at det der var sket, var det bedste for Mrutinussagen, og anparterne derfor 
skulle overdrages. Sam Zinglersen havde lavet et testamente på det 
tidspunkt. Han forstod på Sam Zinglersen, at han havde mistet tilliden til 
Finn Bentzen og til Martinus Instituttet, og at det derfor skulle være hans 
egen fond, der arvede ham. Sam Zinglersen bad ham om, at Finn Bentzen 
aldrig fik noget at gøre med hans forhold. Da Finn Bentzen ikke ville 
udtræde af fonden :fi:ivilligt, kontaktede de advokat Annette Fabricius Bjerre 
for at starte sagen igen. CiviJretsstyrelsen kan forlange, at en person skal 
udtræde, hvis man er uværdig. De mente, at en sag mod Finn Bentzen kunne 
medføre, at han var uværdig til at sidde i bestyrelsen. De afholdt herefter et 
bestyrelsesmøde i fonden, hvor Finn Bentzen ikke dukkede op. Annette 
Fabricius Bjerre kunne ikke på det tidspunkt tage sagen på grund af nogle 
personlige forhold, og han rettede derfor henvendelse til advokat Erik 
Malmberg. På denne måde kom advokat Bjørn Vittrup ind i sagen. WilJy 
Kuijper sagde til bestyrelsesmødet, at han ville sørge for, at Finn Bentzen 
ud trådte af fonden. Han fik herefter en måned til at få dette foranstaltet. De 
fandt alle, at det var bedst, hvis Finn Bentzen udtrådte frivilligt. Det var Sam 
Zinglersens ønske, at Finn Bentzen skulle udtræde, og det fik Fitm Bentzen 
også at vide af Majken Bøgh. Han ved ikke, hvem der har fonnuleret teksten 
til Finn Bentzens udtrædelse. Hans opgørelse over mulige erstatningskrav 
var et slag på tasken og angav ca. 5 millioner som et krav. Ansvaret skulle 
støttes på dårlig rådgivning. Det ligger klart, at man ikke skal forvandle 
noget, der er skattefrit, til noget der er skattepligtig, herunder udgifterne ved 
likvidation. Sam Zinglersen drøftede herefter erstatningskravet med sine 
nærmeste. Jan Langkjær sagde på et tidspunkt til Srun Zinglersen, at han 
lovede, at han ville bekoste en eventuel erstatningssag, hvis den skulle 
køres. Sam Zinglersen havde ikke selv tænkt på et erstatningskrav på det 
tidspunkt. Det er ham, der først siger ordet erstatningskrav, efter han har 
gennemlæst Sam Zinglersen papirer. De gik ikke videre med 
erstatningskravet på det tidspunkt, da Sam Zinglersen kort efter døde. Han 
huskede ikke, hvor meget Sam Zinglersen på det tidspunkt havde af 
kontante midler. Han havde ikke de store beløb. Han måtte låne pengene, da 
anparterne skulle købes tilbage fra Finn Bentzen. Der har formentlig været 
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et fornuftigt forhoJd mellem Finn Bentzen og Sam Zinglersen inden 2004. 
Han så det tidligere testamente, hvor det fremgik, at Martinus Instituttet 
skulle arve. Da tilliden til Martinus Instituttet blev ødelagt, foreslog Sam 
Zinglersen, at hans midler i stedet blev testamenteret til hans egen fond. I 
den fond sad der en repræsentant fra Sindal og en fra Martinus fonden og så 
en neutral person. Her kunne fonden betale omkostningerne til 
vedligeholdelse og driften af Martinus' barndomshjem i Sindal, og 
kommune kunne måske på sigt overtales til overtage huset som et museum. 
Sam Zinglersen specificerede ikke på det tidspunkt, hvad der skulle ske med 
Ternevej 5. Forevist ekstraktens side 321 forklarede han, at han havde set 
bilaget før. Det glædede ham, da han læste det, fordi han kunne se, at Sam 
Zinglersen havde forstået, hvad han havde forklaret ham og rådgivet ham til. 
Sam Zinglersens midler var i testamentet båndlagt overfor fonden, indtil 
forholdet til Martinus var normaliseret. Sam lingiersen forstod det, der 
skete. Han var på det tidspunkt indlagt på hospitalet og blev i den 
forbindelse teste for demens. De havde på hospitalet aldrig oplevet en så 
frisk og kvik mand i den alder, men han var svækket fysisk. Under hans 
møde med Martinus Instituttet kom de ikke ind på, om Martinus Instituttet 
havde sanktioneretelJer godkendt transaktioner mellem Finn Bentzen og 
Sam Zinglersen. Mødet var et orienterende møde, hvor han fortalte. 
Repræsentanterne for Instituttet havde ikke mange kommentarer. Han 
mente, at det var usædvanligt at sidde i en bestyrelse, hvis ens selskab er 
revisor fra selskabet. Han sad fra 1983 til 1992 i SFR 's responsumudvalg. 
Da Finn Bentzen var revisor, var han derfor også involveret i 
revisorep gaver. Finn Bentzen skrev også under på breve og regnskaber. Det 
er rigtigt, at Bent Anctrup var den ansvarshavende revisor i selskabet. Sam 
Zinglersen var kvik og velfungerende under hele forløbet, men var fYsisk 
påvirket af sin alder. 

Majken Uøgh har forklaret, at hun i 1991 ikke var registreret revisor, men 
blev det efterfølgende, men at hendes registrering nu er deponeret. Hun blev 
på et tidspunkt kontaktet af Inga Vilhjalmdottir, som ville høre, om hun 
kunne hjælpe Sam Zinglersen. Forevist ekstraktens side 170 bekræftede hun, 
at hun havde set brevet fra Finn Bentzen til Sam Zinglersen, og hun mente, 
at det var rystende læsning. Sam Zinglersen vidste ikke, at han havde mistet 
både hus og forlag. Han troede, at han skulle være heiTe i eget hus indtil sin 
død. Sam Zinglersen ville testamentere alt til Martinus' sag. Sam Zinglersen 
forklarede, at anpatteme blev overført for at sikre, at Martinus Instituttet 
blev tilgodeset ved arv. Hun fik ikke nogen nærmere forklaring fra Sam 
Zinglersen på konstmktionen. Hun var ikke klar over hvilke retsregler, der 
sku1le styre, at midlerne herefter kom Martinus~sagen tiJgode. Umiddelbart 
fandt hun, at transaktieneme gjorde, at midlerne kom Finn Bent7...en tilgode. 
Finn Bentzen forklarede dem ikke noget. Han afviste at forklare noget som 
helst. Hun har aldrig hørt før, at Finn Bentzen lnvest A/S skulle omdannes 
til en fond. Det virker ikke rigtig, at en erhvervsdrivende fond skulle kunne 
overdrages til Martinus-bevægelsen. Den forklaring har hun aldrig hørt før. 
Hun var med under sagen med advokat Annette Fabricius Bjerre. Hun talte 
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undervejs med Sam Zinglersen flere gange. Han var meget rystet, og hun 
prøvede at hjælpe ham ned på jorden igen. Han var meget bekymret indtil 
sin død og fandt, at hans penge var smuldret væk. Hans selskab gav 
underskud, og da der ikke var indtægter men alene udgifter til ~jendommen, 
kunne det ikke løbe rundt. Sam Zinglersen måtte indskyde midler i 
selskabet, og han måtte optage lån for at få indløst sin mellemregningskonto. 
De ville gerne have Jukket selskabet på det tidspunkt, men de kunne ikke 
lukke det, da det ville kræve en stor skat, der skulle betales. De ville derfor 
have været nødsaget til at sælge huset. Hun kom frem ti1 på det tidspunkt, at 
der vru· en skat på 2,5 mio. kr .. Da man solgte aktiviteterne ud af selskabet 
tidligere, skuJle man have likvideret selskabet med det samme, da der på det 
tidspunkt var penge til skatten. Hun undrede sig over, hvorfor ejendommen 
lå i selskabet. Da Sam Zinglersen var en ældre mand, var lejeværdien lav, og 
det var ikke en grund til at overføre ejendommen til selskabet. Sam 
Zinglersen gav igen og igen forklaringen om, at det var bedst for 
Martinussagen, at ejendommen lå i selskabet. Når det kom til pengesager, 
havde Sam Zinglerscn erkendt, at han havde brug for hjælp. Inga 
VilhjaJmsdottir lavede kasserapporterne. Hun hjalp Sam Zinglersen efter 
tilliden til Finn Bentzen var mistet. Hun fik indtryk af, at Finn Bentzen 
havde givet råd om, hvad der var bedst for Martinus Instituttet. Sam 
Zinglerscn havde troet meget på Finn Bentzen. Ved brevet, ekstraktens side 
170, blev tilliden melJern Finn Bentzen og Sam Zinglersen brudt. Finn 
Bentzen var meget nedladende overfor de andre to i bestyrelsen. Zacho 
Parker-gælden rystede hende også. Sam Zinglersen havde forklaret hende, at 
Zacho Parker var kommet ind i hans økonomi gennem Finn Bentzen. Sam 
Zinglersen var vred og overrumbiet og såret over det brev, som Finn 
Bentzen sendte (ekstraktens side 170). På det tidspunkt inddrog Sam 
Zinglersen Instituttet. Han ville gerne løse problemerne i mindelighed. Det 
rystede hende, at Finn Bentzen havde drøftet forholdet med Instituttet 
forinden. Herved brød han sin tavshedspligt. Sam Zinglersen havde troet, at 
Instituttet ville støtte ham. Han havde gennem tideme støttet Instituttet i stor 
udstrækning. Sam Zinglersen blev skuffet, fordi Instituttet ikke gik ind i 
sagen. I det oprindelige testamente blev det angivet, at fonden sku1le arve. I 
2005 ville Sam Zinglersen ikke lade arven tilfalde Sam Zinglersens fond, 
fordi Finn Bentzen sad i bestyrelsen. Han ville hellere have, at Martinus 
Instituttet skulle arve, fordi der sad en stølTe bestyrelsen, der kwme forvalte 
arven, selvom Finn Bentzen var revisor for Instituttet. Det sidste testamente 
blev lavet, da Finn Bentzen var udtrådt af Sam Zinglersens fond. Han ville i 
sit testamente sikre sig, at der blev lavet en ny fond, hvis ændringen af 
vedtægterne ikke blev vedtaget inden. Sam Zinglersen var ikke på det 
tidspunkt helt tryg ved Willy Kuijper. Der var på et tidspunkt snak om at 
lade Inga ViJhjahnsdottir og en anden person arve et beløb af Sam 
Zinglersen. De var med i første udkast af det sidste testamente, men han 
ændrede mening og besluttede, at alt skulle gå til hans fond. Hw1 drøftede 
erstatningskravet for den dårligere rådgivning med San1 Zinglersen. Det 
vigtige for ham var imidlertid, at han havde fået anparterne tilbage. 
Prioriteten var herefter, at Finn Bentzen skulle ud af Sam Zinglersens 
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fonden. Herefter skulle der laves et testamente. Herefter blev Sam 
Zinglersen så syg, at han ikke kunne køre en erstatningssag. Hun er ikke klar 
over, om han ønskede at køre en erstatningssag. Han var mest bekymret 
over, at han ingen penge havde, og hvordan han kunne blive boende i 
ejendommen. Hun prøvede at berolige ham med hans økonomiske 
muligheder. Sam Zinglersens vigtigste ønske var, at Martinus Instituttet og 
barndomshjemmet skulle have hans arv. Hun havde spurgt Martinus 
Instituttet, om de ville overtage ejendommen, og det havde de sagt nej til, 
idet det var for dyrt, og de ikke havde brug for pladsen. Hun mente, at Sam 
Zinglersen var med til mødet. 

Parternes synspunkter 

Sagsøgeren, Sam Zinglersens dødsbo, har i sammenfattende processkrift af 
2. maj 2011 anført følgende: 

"Nærværende sag vedrører et erstatningskrav, som dødsboet har mod de 
sagsøgte for mangelfuld skatterådgivning i forbindelse med en overdragelse 
i 1991 af Sam Zinglersens ejendom, Ternevej 5, Frederiksberg til hans 
selskab Zinglersens Forlag ApS. 

Overdragelsen har medført, at selskabet er blevet fuldt skattepligtigt af 
fortjenesten ved salget af ejendommen, ligesom der er udløst en 
ekstrabeskatning ved likvidation af selskabet, som begge kunne være 
undgået, såfremt ejendommen var forblevet ejet af Sam Zinglersen 
personligt. Den ekstraskat, som derved er blevet udløst, udgør ifølge bilag 
35 kr. 2.562.236,- som dødsboet under nærværende sag kræver erstattet af 
de sagsøgte, der har ydet den mangelfulde rådgivning. 

[ ... ] 

Til støtte for påstanden gør sagsøger gældende: 

at de sagsøgte er erstaningsansvarlige for det tab sagsøger har lidt som 
følge af mangelfuld skatterådgivning, idet Sam Zing1ersen ikke ville 
have overdraget ejendommen til selskabet, såfremt han behørigt var 
blevet informeret om de skattemæssige konsekvenser heraf, 

at sagsøgte har begået en fejl ved ikke at rådgive sagsøger om de 
skattemæssige konsekvenser af en overdragelse af ejendommen til 
selskabet. Sagsøger henviser nærmere til PWC's skænserklæring af 
11. maj 201 O bilag 36, side 3, litra e, hvor skønsmanden på 
spørgsmålet 

"var det i J 991 i overensstemmelse med god rådgivningsskik at 
undlade i skriftligform at redegørelsefor de skattemæssige 
konsekvenser '!f en overdragelse som anført under 2A?" 
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Svar: "nej". 

at sagsøger ikke ville have overdraget ejendommen til selskabet, hvis 
han havde været bekendt med de skattemæssige konsekvenser heraf, 

at den merskat, som en overdragelse af ejendommen til selskabet 
indebærer, udgør kr. 2.562.236, som opgjort i bilag 35, hvilket beløb 
er identisk med sagsøgers tab, 

at de sagsøgte har handlet i strid med god revisionsskik ved at Finn 
Bentzen Jod et revisionsfinna i hvilket han havde væsentlige 
ejerinteresser udføre revision i Zinglersens Forlag ApS, samtidig med 
at han i sit andet selskab, Finn Bentzen Invest NS, i hvilket han også 
havde en betydelig ~jerandel, indgå omfattende retshandler med Sam 
lingiersen og hans selskab, Zinglersens Forlag ApS, som Finn 
Bentzen i 1984 successivt var blevet hovedanpartshaver i. 

at skønsmanden i bilag 44 har bekræftet, at ejendommen kunne være 
solgt skattefi·it, hvis den havde været ejet af Sam Zinglersen personligt 
og tabet kan dermed opgøres som anført i bilag 35, svarende til 
sagsøgers påstand, 

at der er den fornødne årsagsforbindelse mellem sagsøgers tab og de 
sagsøgtes mangelfulde skatterådgivning, 

at sagsøgte l er ansvarlig i sin egenskab af sagsøgers og selskabets 
revisor, og det fremgår af sagsøgtes faktura bilag 4, at der er tale om 
en ydelse, som sagsøgte specifikt har anført på sin faktura, 

at erstatningskravet ifølge bilag 35, side 3, kan opgøres til kr. 2.562.236 
kr., svarende til den merskat som en overdragelse af ejendommen til 
selskabet har medført for sagsøger, 

at sagsøgte l er ansvarlig for Finn Bentzens rådgivning i medfør af 
principalansvaret, og Finn Bentzen er selvstændig ansvarlig, fordi 
rådgivningen tilsyneladende er ydet af ham i hans egenskab af ansat 
hos sagsøgte l , 

at overdragelsen af ejendommen til sagsøgers selskab ikke mindst 
sagsøgers alder (79 år) og omstændighederne i øvrigt synes at savne 
enhver rimelig menig og forekommer helt ekstraordinær og 
usædvanlig og uforklaring, 

at det bestrides at der foreligger forældelse eller passivitet, idet 
forældelsesfristen har været suspenderet, så længe sagsøbl'te 1-2 var 
rådgivere for sagsøger, dvs. frem til2004/2005, det sagsøger indtil det 
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tidspunkt og fmmentlig helt frem til 2007 var i utilregnelig uvidenhed 
om sit erstatningskrav mod rådgiveme. Den 5 årige forældelse kan 
derfor ikke begynde at løbe før sagsøger blev bekendt med forholdet, 
dvs. først i 2007. Ved rådgiveransvar medfører sagsøgers manglende 
sagkundskab at fristen er suspenderet indtil fejlen konstateres, hvilket 
tidligst kunne ske ved revisorskiftet i 2005 og 

at det bestrides, at sagsøgers tab helt eller delvis kunne være undgået ved 
dispositioner fra sagsøgers side efter revisorskiftet i 2005, 

at forældelsesfristen har været suspenderet eller forlænget, idet der har 
foreligget et svigagtigt eller hermed ligestillet forhold fra de sagsøgtes 
side, som de har forsøgt at skjule for sagsøger og/eller på anden måde 
udnyttet hans manglende sagkundskab og hø:ie alder til at opnå en 
berigelse på hans bekostning." 

De sagsøgte, Finn Bentsens Revisionsinstitut A/S og Finn Bentzen, har i 
sammenfattende processkrift af 9. maj 2011 anført følgende: 

"2: Politianmeldelsen og anparterne: 

Vedrørende forholdene omkring den indgivne politianmeldelse fremhæves, 
at efterforskningen imod Finn Bentzen i det hele blev frafaldet, jfi·. skrivelse 
af 9. juni 2005 (bilag A), hvilket sagsøger har været undenettet om og det 
forekommer derfor fortsat ikke etisk rigtigt, at dette forhold på en sådan 
måde nævnes i stævningens sagsfremstilling samt medtages ved en 
fremlæggelse af et omfattende bilagsmateriale, hvis indhold alene ses 
anvendt til at stille sagsøgte "i et dårligt lys", idet fremhæves, at sagsøgte 
netop havde redegjort for begrundelsen for at erhverve anparterne, dette 
efter Martinus Instituttets accept.. 

Det kan lægges til grund, at der processuelt imellem parterne er enighed om, 
at købesummen for anparterne er tiJbagebetalt af Sam Zinglersen og 
anparterne overdraget,jfr. i øvrigt bilag 13. 

3: gældsbrevene- familien Parker: 

Vedrørende de af sagsøger anførte fo rhold omkring nogle gældsbreve 
(bilagene 17 op 18) omhing 1990 henvises til det i svarskriftet anførte, 
hvorefter disse forhold alene relaterer sig til afdøde Sam Zinglersens 
forhold. 

4: Ejendommen Ternevej 5: 

Det må lægges til grund, at Sam Zinglersen som 80 årig var fuldt ud i stand 
til at vurdere tingene, idet bemærkes, at han jo ca. 15 år senere fuldt ud var i 
stand til at ændre det dengang oprettede testamente i betydelig grad. 
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Det kan vedr. ejendommen, Ternevej 5, lægges til grund, at de sagsøgte ikke 
er i besiddelse af noget materiale tilbage fra 1991. 

Det fremgår imidlertid af bilag 5, skrivelse af 15. august 1991, at der er 
faktureret "beregninger vedrørende eventuelt køb l salg af Ternevej
lånemuligheder mv." og det har derfor på baggrund af dette dokument en 
bevisfonnodning for sig, at der har ligget egentlige beregninger på 
daværende tidspunkt. Det fastholdes j fr. bilag S, at der er udarbejdet en 
skriftlig redegørelse ti1 sagsøger for de skattemæssige konsekvenser og 
denne er også faktureret. 

Det fremgår af dette bilag, at selskabet ikke har faktureret for 
ejendomshandlen l skødeskrivning, idet overdragelsen, der er foregået pr. l. 
juni 1991, er sket med Ejlif Zinglersen som anmelder på skødet. 

Sagsøgte ved ikke hvem, der har udarbejdet dokumentet, men det er 
øjensynligt EjlifZinglersen, der selv har foretaget alle ekspeditionerne og 
dette må som konsekvens af anmelderbetegnelsen lægges til grund. 

Det kan lægges til grund, at ejendommen er en flcrfamilieejendom 
bestående af en lejlighed på l. sal til beboelse samt en lejlighed i stueetagen, 
der har været opdelt i to lejemål til henholdsvis beboelse (en mindre del for 
Sam Zinglersen personligt) og et støn·e kontorlejemåL 
Det kan lægges til grund, at der efter overdragelsen i 1991 er betalt leje fra 
alle tre lejemål til selskabet. 

Der er således næppe tale om en § 8 ejendom. men derimod en i alle tilfælde 
delvis avancepligtig ejendom. 

Det er sagsøgtes standpunkt, at overdragelsen til selskabet er sket efter Sam 
Zinglersens ønske, for at denne kunne hæve mindre løn hos forlaget, der var 
under afvikling pga. den positive mel1emregning, Sam Zinglersen derved fik 
overfor forlaget. 

Det kan lægges til grund, at ejendommen i henhold til testamente var testeret 
til Martinus Instituttet (eUer Jdealfonden) og det var hensigten, at 
ejendommen fra selskabet skulle gives som gave til Idealfonden, idet det 
bemærkes, at Fonden er afgiftsfri. Herved ville der ikke være nogen 
beskatning. 

Den skattepligtige ejendom blev derfor solgt til selskabet, hvorved 
ejendomsværdibeskatningen bortfaldt (tidligere den særlige indkomstskat) 
og Sam ZingJersen kunne derved ffi opfyldt sit ønske om, at overdrage 
ejendommen til instituttet, idet det bemærkes, at overdragelsen til selskabet i 
1991 efter det oplyste, ikke udløste beskatning efter de dagældende 
skatteregler. 
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Samtidigt skal overdragelsen ses i sammenhæng med de ovennævnte 
forhold omkring testamentet l Martinus Instituttet, idet bemærkes, at 
Martinus Instituttet efter dagældende praksis fi·a selskabet kunne have fået 
overskødet ejendommen til den offentlige vurdering med fradrag af 15 %, 
hvilket ville udløse den lavest mulige beskatning i selskabet og idet 
selskabets fmmue ved likvidation heraf afgiftsfrit kunne testeres til 
instituttet (der ubestridt er omfattet aflisten over institutioner, der er fritaget 
for boafgift (arveafgift) kan modtage testamentsarv). 

Det fastholdes, at baggrunden for overdragelse af ejendommen til selskabet 
var at sikre, at ejendommen skulle tilfalde Martinus Idealfond l Martinus 
Instituttet billigst muligt (ligesom Sam Zinglersens øvrige aktiver) og idet 
Martinus Idealfond ikke kunne eje anparter i en erhvervsdrivende 
virksomhed. 

Det fi·emhæves, at aftalen er lavet efter nøje aftale med Martinus Idealfond 
og afdøde og det fastholdes, at det anfølte om "at tilegne sig ejendommen til 
en pris langt under markedsprisen" er såvel vildledende som utilbørlig . 

Efter det oplyste er ovennævnte aftale dengang forelagt for og godkendt af 
Martinus Instituttet/ ldealfonden, hvilket vil blive belyst ved 
vidneforklad n ger. 

Det fremgår, at testanlentet fremlagt som Bilag C, at dette er underskrevet 
for Notaren den 21. januar 1991 og det er sagsøgtes standpunkt, at dette skal 
ses i direkte sammenhæng med det af Sam Zinglersen 6 måneder senere, den 
12. juni 1991 udarbejdede endelige skøde (bilag 4). 

Det fremhæves, at testamentet, j fr. § 2 direkte henviser til Martinus 
Instituttet, ligesom nu afdøde Sam Zinglersens ønske om at administrationen 
bliver foretaget af sagsøgte for så vidt angår både forlaget og fonden tydeligt 
fremgår. 

Som det fremgår af det som bilag 4 fremlagte skøde blev ejendommen 
overdraget ved overtagelse af indestående prioriteter og afregning af en 
restkøbesum kr. 558.187,04 til Sam Zinglersen, der på denne baggrund fik 
en yderligere mellemregning med selskabet. 

Det bemærkes, at Sam Zinglersen, j fr. det som bilag 3 fremlagte regnskab 
pr. 31. marts 1991, dvs. før overdragelsen, havde en mellemregning med kr. 
393.009,00 og at der derved ville opstå en samlet mellemregning med kr. 
951.196,00 mellem Sam Zing1ersen og selskabet, der herefter skattefrit ville 
kunne trække dette beløb ud via mellemregningskontoen henholdsvis betale 
husleje for den del af ejendommen, der blev anvendt personligt. 

Vedrørende de personlige motiver henvises til det ovenfbr anførte 
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vedrørende Martinus Instituttet. 

Ad yderligere fordele bemærkes, at overdragelsen til selskabet yderligere 
gav eneanpartshaveren, Sam Zinglersen, mulighed for at leje lejligheden til 
en særdeles billig husleje, ligesom løn til anpartshaveren, der ved et 
personligt ejerforhold sku1le trækkes ud af selskabet på sædvanlige 
lønmodtagervilkår ved afregning af skat, i stedet kunne konverteres til et 
træk på mellemregningskontoen, j fr. ovenfor uden betaling af skat. 

Herudover ville anpartshaveren ikke skulle betale "lejeværdi af egen bolig", 
nu ejendomsværdiskat. 

Herudover fremhæves, at Sam Zinglersen i hele selskabets levetid var 
enedirektør og således alene disponerede over selskabets midler og 
aktiviteter. 

f'inn Bentzen har på intet tidspunkt modtaget løn eller udbytte fra selskabet. 

S: god revisionsskik: 

Det fastholdes, at der ikke er nogen overtrædelse af god revisionsskik l 
almindelige habilitetsregler, dette særligt set i lyset af det anførte vedrørende 
Martinus Instituttet. 

Herudover bemærkes, at revisor i 1991 var Bent Andrup og at der efter 1991 
har været en række skiilende revisorer som revisoransvarlig for selskabet. 

Det fi·emhæves, at Finn Bentzen på intet tidspunkt har været 
revisoransvarlig hverken i relation til selskabet eller Sam Zinglersen privat. 

Der henvises herudover til den af responsumudvalget afgivne redegørelse, 
der efter sagsøgtes opfattelse i det hele er faldet ud til sagsøgtes fordel. 

6: Forældelse- rettighedsfortabende passivitet: 

1 det omfang, at der skulle være et ansvarsgnmdlag gøres det gældende, at 
dette er forældet senest i 1996 efter Lov om forældelse af 1908's 
hovedregel. 

Det fastholdes, at afdøde, j fr. i øvrigt bilag 5 og de angivne beregninger l 
rådgivning har været fuldt ud klar over konsekvenserne omkring 
overdragelsen og at denne således er foregået efter såvel afdødes instruks 
som accept. 

Det forhold, at sagsøger rejser sagen ca. 17 år efter overdragelsen og at de 
sagsøgte er allerede af denne grund ikke nu så lang tid senere i besiddelse af 
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nogen dokumenter (hverken i denne eller andre sager af denne alder) må 
komme sagsøger til skade. 

Det fremhæves, at ingen af de sagsøgte har udarbejdet det som bilag 4 
fremlagte skøde, der fi·emtræder som at være udarbejdet afEjlifZinglersen 
selv. 

Det gøres gældende, at Sam Zinglersen her må identificeres med sine 
rådgivere, der i hvert tilfælde har haft kendskab til forholdet siden december 
2004, j fr. advokat Annette Fab1icius-Bjerres skrivelse af 12. januar 2005 
(bilag B) og således har haft kendskab til forholdet i hvert tilfælde mere end 
3 år før der udtages stævning i sagen, samt at dette tidsrum konstituere 
rettighedsfortabende passivitet. 

7: den subsidiære påstand: 

Det fremhæves, at afdøde, i levende live, uden problemer kunne have 
foretaget overdragelsen tidligst i 2005 (jfr. det i stævningen anførte) fra 
selskabet til sig selv for en værdi svarende til vurderingen pr. l. oktober 
2004, (eventuelt vurderingen med fradrag af 15 %, på dagældende 
tidspunkt) og således have reduceret en eventuel beskatning væsentligt. 

Sagsøger var opfordret til at oplyse, hvorfor en sådan overdragelse ikke den 
gang fandt sted, dette i situationen at man fortsat mener, at det ikke var 
forsvarligt at overdrage ejendommen til et selskab og den manglende 
besvarelse af denne provokation må medføre processuel skadevirkning 

Herudover bemærkes, at overdragelsen ikke tager højde for, at afdøde ved 
overdragelsen har sparet "lejeværdi af egen bolig l ejendomsværdiskat" i en 
lang periode på 16 år og at hans boligudgifter har kunnet reduceres til en 
afvikling på en mellemregningskonto." 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Det lægges til grund, at Finn Bentzen ikke har deltaget i revisionen af E. 
Zinglersens Forlag ApS's regnskaber. Retten finder det på denne baggrund 
ikke i strid med god revisorskik, at Finn Bentzen sad i bestyrelsen af E. 
Zinglersen ApS, og at Finn Bentzen gennem sit seJskab Finn Bentzen Invest 
AJS opkøbte anparter i E. Zinglersens Forlag ApS. 

På det toreliggende grundlag og henset til Sam Zinglersens indkomstforhold 
og prioritetsgælden i ejendommen Ternevej på tidspunktet for overdragelsen 
i 1991, samt de dagældende lempelige skatteregler for hovedanpartshaveres 
benyttelse af selskabets ejendom, samt de dagældende regler om 
ejendomsavancebeskatning, hvorefter alle, herunder selskaber, efter 7 års 
ejerskab kunne sælge fast ejendom skattefrit, tinder retten det ikke godtgjort, 
at der ved rådgivningen om overdragelsen af ejendommen Ternevej fra Sam 

Side 31/33 



Zinglersen til E. Zinglersens Forlag ApS er handlet ansvarspådragende. 

Retten tillægger tillige i den forbindelse skønsmandens besvarelse af særligt 
spørgsmål2 a betydning, hvorefter det var sædvanligt, at revisor i 1991 
havde drøftelser med en hovedanpartshaver om, hvorvidt en ejendom mest 
hensigtsmæssigt skulle ejes direkte af hovedanpartshaveren eller af dennes 
selskab. 

Retten finder ikke, at det kan føre til et andet resultat, at overdragelsen 
ifølge Finn Bentzens forklaring tillige skete som led i en noget usædvanlig 
aftale mellem Sam Zinglersen og ham, som i sidste ende skulle begunstige 
Martinus~ bevægelsen. 

Retten bemærker i den forbindelse, at det under sagen opgjorte tab, henset til 
de dagældende regler og ovennævnte aftale ikke på tidspunktet for 
rådgivningen var påregneligt, men derimod for en del af det opgjorte tab er 
en følge af efterfølgende stramninger i regleme for avancebeskatning ved 
salg af fast ejendom. 

Det forhold, at det i dag 20 år efter overdragelsen ikke af de sagsøgte ved 
dokumentbevis kan godtgøres, at rådgivningen om overdragelsen skete efter 
behørig skriftlig orientering fra de sagsøgte til Sam Zinglersen, finder retten 
ikke kan føre til en anden vurdering af ansvarsgrundlaget Retten tillægger 
det i den forbindelse betydning, at det af faktura af 15. august 1991 fremgår, 
at Finn Bentzens Revisionsinstitut NS foretog beregninger vedrørende det 
eventuelle køb eller salg afTernevej, og retten finder det herefter ikke 
godtgjort, at Sam Zinglersen ikke er blevet informeret om konsekvenserne af 
overdragelsen. 

De sagsøgtes frifindelsespåstand tages på denne baggrund til følge. 

Sagens omkostninger findes herefter passende at kunne fastsættes til et 
samlet beløb på 305.000 kr. 

Retten har ved fastsættelsen af beløbet til dækning af sagsomkostninger 
henset til sagens udfald, karakter og langstrakte forløb, hvorunder at der er 
indhentet en udtalelse fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorers 
Responsumudvalg, samt været udmeldt syn og skøn. 

De sagsøgte, Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S og Finn Bentzen, har 
været repræsenteret af samme advokat, der har skullet forholde sig til 
klienternes rolle inden for samme kontekst, hvorfor sagsomkostningerne for 
hver er reduceret med l/3. Det til Finn Bentzen tilkendte beløb er tillagt 
moms. 

Thi kendes for ret: 

De sagsøgte, Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S og Finn Bentzen, 
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.frifindes. 

I sagsomkostning~r skal sagsøgen.m, Sam Zinglersen~ dødsho, indt!n 14 dage 
betale 135.000 kr. til sagsøgte, Finn Bentzens Revbions.institut AJS, og 
170.000 kr. til sagsøgte, Finn Hent/en. 

Hanne Weirup Malten 

t fdskriftens rigtighed bekræftes. 
Retten i f!iUeroJ, d~n25. august 2011. 

1 ·/.ry 
l -! ! l, 

Christi~·af6;~gaaid, Konfl)rfuldmægtig 
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