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Den betroede

Advokat Leif Skov, født 28. februar 1938, var Aage V. 
Jensens mest betroede samarbejdspartner og suveræne, 

administrative arving. Det var ham, der i praksis overtog 
og fortsatte alle Aage V. Jensens engagementer med fonde, 
ejendomsselskaber og den øvrige administration.

Med en stringent og sikker stil har han vundet respekt for sin evne til 
at styre aktiviteterne, især på det natur- og miljømæssige område, der 
traditionen tro ofte fremkalder stærkt ladede følelser hos omgivelserne.

16.

Advokat Leif Skov blev 
udpeget til suverænt at 
køre Aage V. Jensens 
forretning videre i form 
af en fond: Aage V. Jensen 
Charity Foundation i 
Liechtenstein, der senere 
har fået en hundrede 
procent dansk udløber: 
Aage V. Jensen Naturfond. 
(Foto © Ajour Press)
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I dag er det Leif Skov, der tegner firmaet, og som formand tager sig af de 
principielle spørgsmål. På fondsbestyrelsernes vegne har han taleretten 
over for medier og offentlighed. Det er også ham, der - sammen 
med bestyrelserne - afstikker forretningslinjerne, investeringerne og 
udviklingen af den del af Aage V. Jensens efterladte arv, der gik til hans 
fond.

Det er den arv, der er baggrunden for, at tømrermesterens fond efter 
hans død er blevet landets største, private jordbesidder. Det skyldes 
opkøbene af bevaringsværdige naturarealer, der omfatter Lille Vildmose, 
Vejlerne, Æbelø, Filsø-projektet og meget mere, i alt omkring 18.000 
hektar i Danmark.

Mens Leif Skov selv udtaler sig om det overordnede, lægger han 
til gengæld vægt på, at eksperter og faglige medarbejdere deltager i 
debatten, informerer og udtaler sig om fondenes mange projekter lokalt 
såvel som på landsplan.

Leif Skov kom fra en ansættelse hos kammeradvokaten og overtog i 
1971 advokat Rolf Ricklefs advokatfirma i København. Samtidig var 
Leif Skov lektor i skatteret på Københavns Universitet og underviste 
tillige på advokat- og revisorkurser. Blandt Ricklefs mangeårige kunder 
og gode venner var Aage V. Jensen, som på kontoret og også i andre 
sammenhænge blev kaldt Aage V.

Tømrermesteren havde i stigende grad brug for en skatteekspert ud 
over en bred, juridisk bistand i al almindelighed. De krav levede Leif 
Skov ved første øjekast helt op til, så derfor blev de enige om at fortsætte 
samarbejdet med advokatfirmaet efter ejerskiftet.

Samarbejdet gik dog alt andet end glat i starten. Den unge, forholdsvis 
nyuddannede advokat og den 27 år ældre tømrermester havde svært 
ved at finde de samme takter, selv om de begge var nordjyder, for det 
indebar også, at de var lige stædige.

Leif Skov husker det sådan: ’Efter et halvt år afbrød vi samarbejdet 
på grund af nogle konkrete sager, hvor Aage V. holdt på sit, og jeg holdt 
på mit. Jeg ville ikke føre de pågældende sager på hans betingelser. Det 
skete igen efter to-tre år. Men efter nogen tid kom Aage V. tilbage og 
vrissede anerkendende: ’Du er det mest stædige, jeg har været udsat for’.

’Efter de to episoder opstod der aldrig oftere problemer i vores 
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samarbejde, der varede til hans død’, fortæller Leif Skov.
’Når vi afbrød samarbejdet i to omgange, var forklaringen nok, at 

Aage V. indtil det tidspunkt ikke havde været udsat for at blive modsagt 
overhovedet. Pludselig stod han over for en yngre advokat som mig, der 
sagde, at sådan og sådan skulle det være, og hvis han ikke ønskede at 
følge det råd, måtte han finde en anden advokat.

Først blev han overrasket, men jeg tror, det satte en vis respekt, som 
så førte til, at det fra at være et decideret klientforhold hurtigt udviklede 
sig til også at være et privat venskab. Vi rejste sammen, spillede golf, og 
jeg kom meget i hjemmet både i Italien og Schweiz.’

Leif Skov karakteriserer Aage V. Jensen som en mand, der ikke uden 
videre gik i folk med træsko på. På det punkt var han ikke let, men 
søgte for det meste at holde en vis distance. I forretningsforhold var han 
kort og kontant. I sine metoder og sans for hvor og hvordan, der skulle 
bygges, var han langt forud for andre tilsvarende aktører.

’H an var en meget skarp og god forretningsmand, når 
det drejede sig om fast ejendom og budgetstyring 

af byggeri, men når det handlede om investeringer i 
almindelighed, havde det ikke hans store interesse, så 
det overlod han til mig. Det var byggeriet og specielt 
opførelsesprocessen og udformningen af bygningerne, der 
optog ham. Han elskede at sidde og rette på arkitekternes 
planer og skitser. Når et byggeri var færdigt, vendte han 
næsten aldrig tilbage til det. Det var overstået for ham, 
og han tænkte kun på næste skridt.’

Leif Skov er ikke i tvivl om, at Aage V. Jensens nordjyske ’kontant-
afregnings-gen’ i byggeriet kan spores helt tilbage til starten på hans 
entreprenante virksomhed i Hvidovre.

Efter at opførelsen af det første parcelhusbyggeri gik rigtig godt, 
besluttede han at gå sammen med andre om flere familiehus-byggerier, 
som der var stor efterspørgsel på. Han kunne i den spæde start af 
byggefirmaet endnu ikke klare sig helt uden at samarbejde med andre. 
Det begyndte han så på i blind tillid til, at en aftale var en aftale. Han 
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skrev under på veksler, der for ham var ret store på det tidspunkt.
Desværre for Aage V. Jensen var det absolut ikke stabile samarbejds-

partnere, han var løbet ind i. En af disse drak det hele op og gik konkurs, 
så Aage V. Jensen hang på gæld og forpligtelser.

Leif Skov: ’Aage V. fortalte mig senere, at det var den bedste lærestreg, 
han nogensinde havde fået i sin karriere. Den situation ville han aldrig 
nogensinde udsættes for igen. Hans daværende kone, Lily Forring, 
fortalte mig, hvordan kreditorerne havde jagtet hendes mand, så han 
fysisk måtte gemme sig på badeværelset. Det havde han det meget skidt 
med, og fra det øjeblik byggede han ikke sammen med andre, men blev 
hundrede procent selvstændig.’

Når Aage V. Jensen var et skridt foran sine entreprenør-konkurrenter, 
skyldtes det ikke en bedre uddannelse end deres. Han var uddannet 
tømrer, og det tog han til gengæld meget højtideligt. Ud over at han 
vedblev at kalde sig tømrermester til sin død, brugte han sin håndværker-
indsigt til meget tidligt i sin karriere at holde øje med, hvad der foregik 
omkring ham på byggepladserne. Derfor var han ualmindelig godt 
rustet helt ned i detaljerne af både mindre såvel som større byggerier. 
Det var en afgørende del af forklaringen.

Leif Skov: ’Han havde et imponerende overblik, og hans forretnings-
mæssige talent kom for alvor til overfladen i forhandlingerne og 
på byggemøderne. Der var han virkelig skrap og ikke til at løbe om 
hjørner med – heller ikke kontraktmæssigt. Han var beundringsværdigt 
velforberedt og havde sat sig ind i alle detaljer. Det kunne knibe for 
andre omkring bordet overhovedet at følge med. Ud over nogle meget 
veludviklede, medfødte egenskaber, havde han den naturlige pondus.

Der stod stor respekt om ham, så snart han viste sig i lokalet.’
Når Aage V. flyttede til Schweiz skyldtes det en alvorlig lægelig 

advarsel. Han havde op gennem 1960’erne været en af landets største 
bygherrer og var personligt engageret i alle sine byggerier, og det sled 
på helbredet. Derfor fulgte han lægens råd om at geare ned. Han havde 
lige siden sin tid som naver haft et ønske om at kunne slå sig ned i en af 
de smukke dale i Schweiz, som han havde besøgt under sine vandringer.

Den drøm realiserede han faktisk fra den ene dag til den anden ved 
dels at stoppe for alt nybyggeri og dels flytte til en lille rolig sidedal til 
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Rhonedalen.’
Leif Skov afviser dog ikke, at en medvirkende årsag til Aage V. Jensens 

beslutning om at stoppe for nybyggeri skyldes, at han tabte en af sine få 
alvorlige retssager på det dengang meget brogede boligmarked.

Det drejede sig om pristalsreguleret husleje på et tidspunkt, hvor en 
lovændring om det endnu ikke var trådt i kraft. Han havde vundet i 
Landsretten, men tabte senere i Højesteret.

Skov begyndte først samarbejdet med Aage V. Jensen efter den 
”uendelige” sag om pristalsregulerede huslejer. Til gengæld kom han 
ind omkring den såkaldte Vagtelvej-sag om byggesjusk og årelange 
diskussioner om ansvarsfordelingen for et for dårligt afleveret byggeri, 
som Aage V. Jensen mente en underleverandør og hans tilsynsførende 
arkitekt var skyld i.

Leif Skov frarådede fra starten Aage V. Jensen at føre sagen, men 
han holdt stædigt fast i overbevisningen om, at han ikke havde presset 
håndværkerne hårdere, end de selv havde indgået aftale om.

Sagen martrede ham i lange tider nærmest i døgndrift og tærede 
uforholdsmæssigt meget på hans kræfter. Han tabte sagen ved Højesteret 
og uanset sin forbitrelse over det, indså han, at det frem for at blive ædt 
op af sin uretfærdighedsfølelse, var klogere at sælge Vagtelvej, som Leif 
Skov foreslog. Og sådan blev det.

Leif Skov var den unge 
advokat, der med sit 
nordjyske temperament 
holdt lige så fast på sine 
beslutninger som Aage V. 
Jensen. Derfor endte deres 
professionelle forhold med 
at udvikle sig til også at 
blive et nært venskab. Her 
Leif Skov på besøg hos 
Aage V. Jensen i Schweiz 
(Privatfoto)
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Det, der fra starten af deres samarbejde undrede Leif Skov mest, var 
Aage V. Jensens manglende interesse for sine investeringer. Det var 
nærmest lige som med byggerierne: Når pengene var tjent, blev de 
anbragt i obligationer, og så interesserede de ham ikke mere.

Det blev noget af det første, Leif Skov gik i gang med, og efter nogle 
succesfulde omlægninger til blandt andet danske værdipapirer, der 
steg næsten 100 procent i forbindelse med Danmarks indtræden i EF 
(senere EU) i 1972, blev det i stigende grad hans opgave at rådgive Aage 
V. Jensen om anbringelsen af hans midler.

Mange er af den opfattelse, at Aage V. Jensen skabte sin formue på 
Hvide Hus-hotellerne og hans andre byggerier i Danmark. Hotellerne 
var aldrig et investeringsobjekt for Aage V. Jensen, men en hobby 
specielt i forbindelse med at finde de rette placeringer, udfærdige skitser 
og tegninger og stå for opførelsen.

Økonomisk bidrog hotellerne ikke til Aage V. Jensens formue, men 
var, set ud fra den investerede kapital, en underskudsforretning. De 
øvrige byggerier, herunder ejerlejlighedsejendomme, har klart været en 
god og langsigtet investering, men ikke i en grad, som mange forestiller 
sig. Det har selvfølgelig skabt grundlaget for formuen, men den langt 
overvejende del af den er skabt ved investeringer i udlandet, efter at han 
flyttede til Schweiz.

Leif Skov: ’Da jeg startede samarbejdet med Aage V., havde han 
allerede boet i udlandet i et par år og var stadig aktiv i den daglige 
drift. Men det stod mig ret hurtigt klart, at det ikke rigtig interesserede 
ham længere. Byggerierne, som havde været hans drivkraft, var slut, og 
tilbage stod at tage stilling til de mange problemer, der følger med, når 
man ejer omkring 60 forskellige ejendomme og 8-10 hoteller, som han 
gjorde.

På kontoret i København havde han nogle gode medarbejdere i 
broderen Henry Jensen, revisor Erik Grusgaard og bogholderen, fru 
Anne-Marie Hansen. De var også til stor hjælp, da boet i Danmark 
efter Aage V. skulle gøres op. De kendte hver en ejendom og forholdene 
omkring dem. Erik Grusgaard blev desværre syg og døde kort tid efter 
Aage V.’s død. Heldigvis fortsatte Henry Jensen, der var direktør for 
Dansk Inveco A/S , som administrerede direktør for Aage V.s danske 
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ejendomme, og bogholder, fru Anne-Marie Hansen, en del år endnu, 
inden de gik på pension.

Da Aage V. Jensen forlod Karen Elise Jensen til fordel for sin sekretær, 
Lis Danvad, tog Henry Jensen og Erik Grusgaard begge Karen Elise 
Jensens parti, og der opstod tillige et anstrengt forhold til Lis Danvad. 
Specielt det mangeårige venskab mellem Erik Grusgaard og Aage V. led 
et knæk. Det satte sit præg på kontoret i København, når Aage V. og Lis 
Danvad var hjemme på besøg.

Aage V.’s besøg på kontoret i København blev kortere og med større 
mellemrum op gennem årene, hvilket var fuldt forståeligt. Selv om han 
havde opgivet nybyggeri og besluttet at geare ned, fulgte han dog stadig 
nøje med i administrationen og driften af ejendommene.

Alle de større sager og problemer lå på hans skrivebord, når han kom 
på kontoret. Han startede meget tidligt om morgenen og fortsatte til 
sent på dagen og med et hav af møder ind imellem. Det var både meget 
trættende og stressende, og turene til Danmark var som oftest langt fra 
en fornøjelse for ham.

Vi, der arbejdede tæt sammen med ham, vidste, at havde vi sager, vi 
skulle drøfte med ham, mens han var i landet, skulle det ske først i hans 
ophold, for selvom han havde tilkendegivet, at han ville blive i en uge 
eller to, så blev det pludselig for meget for ham, og så kunne det ikke 
gå hurtigt nok med at komme tilbage til den mere fredfyldte dagligdag 
i Schweiz.

’J eg var imponeret over hans arbejdskraft og hans 
evne til at skifte fra den ene komplicerede sag til den 

næste i de mange møder, han nåede på en dag. I dem alle 
traf han en klar og hurtig beslutning. Jeg lærte meget af 
ham i sager, som jeg ikke tidligere som advokat havde 
beskæftiget mig med.’

Vores samarbejde udviklede sig efterhånden til et nært venskab. 
Det skyldes nok en del ligheder i vores udvikling. Vi var begge fra 
Nordjylland, og lige som Aage V. ville jeg gerne have fortsat i gymnasiet 
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efter den almindelige folkeskole, men det var der heller ikke råd til i 
mit hjem. Efter skolen arbejdede jeg først i landbruget og på et mejeri, 
hvorefter jeg blev ansat i postvæsenet. Efter at have aftjent min værnepligt 
som postmester på flådestationen i Grønnedal på Grønland tog jeg 
den 2-årige studentereksamen på aftenkursus og herefter jurastudiet 
ved Københavns Universitet, mens jeg fortsat havde fuld arbejdstid i 
postvæsenets generaldirektorat.

Derefter fulgte uddannelsen hos kammeradvokaten, inden jeg straks 
derefter blev selvstændig advokat. Aage V. havde i 1930erne ikke de 
muligheder, jeg havde i slutningen af 1950erne og begyndelsen af 
1960erne for at gennemføre et studium ved siden af arbejdet. Ellers er 
jeg sikker på, at han med sin energi, stædighed og intelligens ville være 
nået langt i den akademiske verden.

Aage V. Jensen og hans to 
nære golf-venner, advokat 
Leif Skov, København, 
og stadsingeniør H.H. 
Hansen, Ebeltoft. 
(Privatfoto)
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Min kone og jeg besøgte ofte Aage V. og Lis i deres hjem i Schweiz og 
Italien, og vi rejste en del sammen. Mens Aage V. på mange punkter 
var mådeholden, var der ingen smalle steder, når vi var på restaurant 
eller rejse. På grund af sine forholdsvis lange ben havde han svært ved 
at sidde på de almindelige flysæder. Jeg var flere gange med ham til 
forhandlinger i New York og Boston, og det foregik på 1. klasse med fly 
og på 1. klasses hoteller.

Aage V. og Lis rejste en del på ferie sammen, men Aage V. befandt sig 
bedst derhjemme, når han kunne gå og reparere eller snedkerere og pleje 
de store naturgrunde, han havde såvel i huset i Botyre som i Imperia i 
Italien. I Botyre ejede han tillige en naturgrund et par kilometer længere 
nede i dalen. Der havde han en lille hytte. Vi gik ofte derned for at nyde 
en øl. Ved disse lejligheder fortalte han ofte løs om sine oplevelser og 
sine drømme og om, hvordan han gerne så verden udvikle sig. Men 
bortset fra lige i starten af vort bekendtskab, drøftede vi aldrig politik. 
Der var vi for forskellige. 

Han nøjedes med at erklære: ”Ja, ja, Leif – du bliver nok klogere med 
alderen’.

En af de ting Aage V. ikke fortalte om, var hans ældste søn Vagn 
Forring. Det skete først efter, at jeg lavede en ændring i hans testamente, 
og der fandt Vagn omtalt. Da jeg spurgte ind til, hvor Vagn var, og hvad 
han lavede, blev Aage V. flov og måtte indrømme, at han ikke vidste 
meget om sønnen. Det var klart noget, der pinte ham, og da jeg havde 
fundet ud af, at Vagn var emigreret til Australien, drøftede vi, at Aage V. 
skulle tage kontakt til Vagn og eventuelt besøge ham. Det blev desværre 
aldrig til noget. Jeg er sikker på, at Vagns historie, der på visse måder 
minder om Aage V.’s ungdom som naver, ville have interesseret ham og 
formentlig også gjort ham stolt. Når dertil kommer, at Vagn var den af 
børnene der af statur, udseende og sind lignede Aage V. mest, var det 
synd for begge parter, at det aldrig lykkedes dem at mødes. Men begge 
var for stædige og stolte til at tage det første skridt.’

Vagn Forring tog en uddannelse som agronom og arbejdede efter 
soldatertiden i landbruget. Da han ikke så de store muligheder indenfor 
det felt, besluttede han i 1969/70 at emigrere til Australien. Det første 
forsøg havde som mål at nå Malaysia eller Singapore og derfra finde et 



Den betroede     -     185

skib til Australien. Transporten foregik på en af datidens knallerter ned 
gennem Europa over Tyrkiet til Iran. Opholdet undervejs skete ofte på 
en mark et stykke fra landevejen for at undgå røveri. Da han nåede til 
Iran måtte han bestikke en grænsevagt med lidt tyrkiske mønter for 
at komme ind i landet. Ved ankomsten til Teheran fik han oplyst, at 
han alene kunne få et turistvisum på 24 timer til at komme gennem 
Burma. Det var umuligt at nå på knallert, så den blev solgt, og turen 
gik så med fly via Libanon tilbage til København. Vagn Forring fortsatte 
til Southampton, hvor det i 1970 lykkedes ham at komme med et 
emigrationsskib til Australien. Der arbejdede han sig op og endte med 
at drive egen forretning.

’Efterhånden skubbede Aage V. flere og flere sager over på mig, selvom 
de intet havde med jura at gøre. Han ville ud af den daglige trummerum, 
hvor han flere gange dagligt blev ringet op i boligen i Schweiz eller 
Italien om det ene og det andet. Der sad han, ligesom når han var 
på kontoret i København, med bunker af papirer foran sig. Han ville 
hellere nusse rundt i haven, eller arbejde på sit lille værksted, ligesom 
han blev mere og mere optaget af at male. Og sidst, men ikke mindst 
kunne han lide at læse bøger.

I starten syntes jeg, at det var spændende, men efterhånden blev det 

Det blev til mange 
hyggelige møder under 
sydens sol. Fra venstre med 
ryggen til stadsingeniør 
H. H. Hansen, i centrum 
den altid opmærksomme 
vært, tømrermester Aage V. 
Jensen, Kamma Madsen 
(gift med H. H. Hansen), 
samleveren Lis Danvad og 
Judy Skov. 
(Privatfoto)
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lidt for meget ved siden af min øvrige advokatforretning, og det sagde 
jeg til Aage V. uden, at det fik nogen rigtig virkning. I efteråret 1982 
døde lensgreve Tido Wedell, der var den største private godsejer her i 
landet med godserne Frijsenborg og Wedellsborg. Jeg havde arbejdet 
for ham, siden jeg overtog Ricklefs advokatforretning i 1971 og var 
eksekutor i hans bo. Desuden havde jeg på daværende tidspunkt et par 
andre store gods- og virksomhedsoverdragelser kørende. Det betød, at 
jeg ikke kunne hjælpe Aage V. så meget, som han ønskede, og det var 
han ikke tilfreds med.

I foråret 1985 kom Aage V. til mig og sagde: ”Nu skal du overtage 
det her.” Mit svar til ham var først ret afvisende, for jeg havde en 
virkelig god forretning, sad som lektor i skatteret på universitetet og i 
skatteministerens rådgivende organ Skattelovrådet, og var i gang med 
at ordne en del generationsskifter. ’Det kan jeg ikke, Aage V. Jeg har alt 
for meget at lave,’ sagde jeg. Fakta var, at jeg på daværende tidspunkt 
sammen med min makker advokat Finn Thomsen nok drev en af de 
mest givtige advokatforretninger i landet.

Aage V. ville ikke acceptere mit svar, for han havde besluttet sig. Jeg 
slog det hen, men tog så alligvel mere og mere over, for jeg kunne godt 
se, at arbejdet ikke interesserede ham, men snarere stressede ham.

I august 1985 havde vi et møde med en af hans banker i Zürich, 
hvori også deltog Aage V.’s gode ven og medlem af hans fondsbestyrelse 
i såvel Aage V. Jensens Fond som Aage V. Jensen Charity Foundation, 
bankdirektør Sven Hoffmann, Københavns Handelsbank. Efter et 
langstrakt og trættende møde i banken tog Aage V. igen sagen op under 
frokosten og sagde: ’Jeg gider ikke det her mere. Nu er tiden inde til, at 
du må tage over.’

Det ville ikke være muligt for mig at overtage mere af Aage V.s 
forretninger ved siden af min advokatforretning, og selv om vi siden 
1980 havde arbejdet hen mod det, var jeg på det tidspunkt ikke lige 
klar til at stoppe som praktiserende advokat. For mig var det ikke kun 
et økonomisk spørgsmål om at skulle dreje nøglen om. Jeg følte ikke, 
jeg bare kunne sige farvel til mine klienter. Det kan være vanskeligt at 
starte eller overtage en advokatforretning, men at meddele mangeårige 
trofaste klienter, at man ikke længere kan bistå dem, er sandelig heller 
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ikke let. Jeg havde altid kørt en enmandsforretning og ventet, at der 
ville være mere tid til at afvikle min forretning.

Aage V. blev ved at presse, støttet af Sven Hoffmann, og de fremlagde 
et forslag til, hvordan overtagelsen skulle foregå, og hvordan det skulle 
vederlægges. Aage V. havde allerede i forbindelse med stiftelsen i 1980 
af Aage V. Jensen Charity Foundation indsat i vedtægterne, at jeg skulle 
efterfølge ham som formand for fonden og administrator for hans 
ejendomme og hoteller. Da boet efter lensgreve Wedell netop var ved at 
blive afsluttet, gav jeg efter og besluttede at lukke min advokatforretning 
bortset fra nogle få klienter, herunder lensgrevinde Irene Wedell, som 
jeg bistod med at drive Frijsenborg og Wedellsborg, indtil sønnen, der 
var 7 år ved faderens død, kunne tage over.

I begyndelsen af december 1985 ringede en af Aage V.s bedste 
venner og nære nabo i Schweiz, landsretssagfører Rolf Ricklefs kone, 
Gertie, der var psykolog, til mig og sagde, at Aage havde været til en 
undersøgelse hos en professor, der havde bedt om et møde sammen 
med hans nærmeste. Jeg måtte hellere komme derned, for der var noget 
galt.

Jeg fik fat på sønnen, Niels-Ole Jensen, og sammen tog vi til Schweiz 
for at få besked om, hvordan situationen var. Jeg troede i første omgang, 
at det var stress, men det viste sig snart at være langt mere alvorligt. Den 
10. december 1985 tog vi hen til professoren, der havde undersøgt Aage 
V., og fik chokket. Han fortalte om den udsigtsløse sygdom: Det var 
Alzheimer.

Jeg anede på daværende tidspunkt ikke, hvad Alzheimer var, og spurgte 
derfor ind til sygdommen. Det var forfærdeligt at høre udsigterne for 
den person, som jeg så op til og var ven med. Professoren beskrev, 
at Aage V.’s sygdom var i sin begyndelse, og at man ikke kunne sige 
noget om, hvordan den ville udvikle sig. Det kunne gå meget hurtigt, 
eller der kunne gå mange år, men man kunne intet gøre for at standse 
sygdommen.

Man kunne ikke på det foreliggende grundlag erklære Aage V. 
umyndig og heller ikke fratage ham kørekortet. Det skete først flere 
måneder efter, da hans kørekort udløb. Det lykkedes, at få hans læge til 
at undlade at forny det.
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Niels-Ole og fru Ricklefs var begge psykologer og kendte til Alzheimer, 
men for mig var det et skræmmende møde med denne forfærdelige 
sygdom. Under den lange tur tilbage til Botyre tror jeg ikke, jeg mælede 
et ord. Også fordi jeg vidste Aage V. sad derhjemme og ventede på at få 
besked om vores besøg hos professoren.

Vi besluttede på stedet efter konsultation af bankdirektør Sven 
Hoffmann og bestyrelsesmedlem i Aage V. Jensen Charity Foundation, 
dr.jur. Guido Meier, at vi fra samme dag ikke ville medvirke til at ændre 
noget, det være sig i form af testamente, gaver eller lignende, der kunne 
ændre Aage V.s økonomiske forhold mellem arvinger, fond eller andre. 
Men vi kunne ikke forhindre Aage V. i at foretage sådanne skridt, 
hvilket dog ikke skete.

Der fulgte fem svære måneder, mens sygdommen udviklede sig med 
aggressiv hast. Jeg oplevede specielt i starten, at Aage V. trods diagnosen 
var meget klar og spurgte til hotellerne og andre sager, han uden 
problemer kunne huske i detaljer.

Efter de første par måneder gik det hurtigt ned af bakke, og det blev 
nødvendigt at have Aage V. under opsyn 24 timer i døgnet, idet der 
skete ændring i hans tidsfornemmelse. Aage V.’s nære ven, stadsingeniør 
H.H. Hansen, Ebeltoft, og jeg delte landet op i øst og vest, og vi rejste 
det tyndt for at rekvirere og tale med danske pensionerede sygeplejersker 
for at få dem ned til Schweiz og deltage i pasningen og opsynet med 
Aage V. De fleste kunne kun klare en kortere periode på grund af det 
isolerede samfund, som boligen lå i, og det anstrengende arbejde med 
også om natten at følge efter Aage V., hvis han ønskede at gå en tur. 
Men alle var de meget glade for Aage V. og satte stor pris på ham.

For Lis Danvad var det en meget hård tid at passe Aage V., men også at 
se den mand, hun elskede, sygne hen. Hun havde gennem 17 år haft et 
godt samliv med Aage V. og været ham en rigtig god støtte. De levede 
et stille og roligt liv, som hun indordnede sig under, uanset det ikke helt 
stemte med hendes ønske. Hun ville gerne have lidt mere liv omkring 
sig, og det var som regel altid hende, der tog initiativet til ferierejser og 
invitation af gæster.
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Aage V. gav ikke i almindelighed udtryk for sine følelser, men alligevel 
sad de altid med hinanden i hånden. I flere breve til mig beskrev Aage 
V., hvor glad han var for sit samliv med Lis, og hvor godt de havde 
det sammen. Det var tydeligt at se. Selv om Aage V. ikke altid var det 
nemmeste menneske at leve sammen med, når sagerne tyngede ham, 
var Lis aldrig sur eller skældte ud, men var meget god til at få ham ned, 
når han blev ophidset, og hans forhøjede blodtryk trådte frem.

Lis blev umiddelbart lidt skuffet, da det gik op for hende, hvordan 
arven blev fordelt. Hun kunne ikke forstå, at Aage V.’s børn, som han 
ikke havde haft nogen større kontakt med i de sidste mange år og ikke 
mindst hans fraskilte hustru, skulle arve så store beløb. Hun følte, 
at hun gennem sit samliv med Aage V. i de sidste 17 år af hans liv i 
højere grad end hans børn og fraskilte hustru burde være betænkt i 
hans testamente. Men da Aage V. fastlagde Lis Danvads arv, gjorde han 
det ud fra, at hun var barnløs, og at han ikke havde noget nærmere 
forhold til hendes familie. Han ønskede derfor ikke, at en eventuel 

Lis Danvad fulgte Aage 
V. Jensen i 17 år som 
hans partner. I mange år 
forinden havde hun været 
hans privatsekretær. Her ses 
hun sammen med advokat 
Leif Skov. (Privatfoto)
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større arv til Lis Danvad skulle havne hos en familie, han ikke havde 
nogen relationer til. I stedet besluttede han at sikre Lis ved, at hun ud 
over de kontante pengegaver, han havde givet hende i levende live, fik 
en livsvarig, vederlagsfri boligret i huset i Schweiz med alle drifts- og 
vedligeholdelsesudgifter, inklusive gartner, fuldt dækket. Ligeledes var 
hun sikret overtagelse af indbo, bil og et større, årligt kontant beløb, så 
længe, hun levede. Lis Danvad boede i huset i et par år, hvorefter hun 
besluttede at flytte til Frankrig og senere tilbage til Schweiz. I begge 
tilfælde skete det med økonomisk bistand fra Aage V.’s fonde.

Da Aage V. døde i maj 1986 var boet vanskeligt at gøre op på grund 
af de mange forskellige ejendomme. Af de omkring 60 ejendomme var 
seks hoteller i Danmark og dertil kom boligerne i Italien og Schweiz. 
Boopgørelsen blev yderligere kompliceret af, at der ikke forelå en klar 
aftale mellem Danmark og Schweiz om, hvordan et bo af den type skulle 
behandles. Det var specielt spørgsmålet om, hvilke aktiver og passiver, 
der skulle henføres til de respektive lande, der var vanskeligt. Beløbene 
skulle danne grundlag for skat og arveafgift og gav store problemer. 
Efter omkring tre års bobehandling og forhandlinger med de respektive 
myndigheder, blev boet dog endelig afsluttet og arven udlagt.

Hovedarving var Aage V. Jensen Charity Foundation, men dels på grund 
af tvangsarven til børnene på halvdelen, og dels fordi Aage V havde 
tillagt sin fraskilte hustru Karen Elise Jensen en sjettedel af arven, blev 
der mindre end en tredjedel tilbage til fonden. Arvingerne ønskede ikke 
at oplyse arvens størrelse, hvilket ikke mindst skyldes hensynet til de to 
mindreårige arvinger, Susses børn. Det har muligvis været medvirkende 
til at skabe nogle overdrevne forestillinger om arvens størrelse. Det var 
efter datidens forhold en stor arv, men slet ikke i den størrelsesorden, 
som der har været gisnet om’, fastslår Leif Skov.
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Leif Skov i fondenes 
mødelokale omgivet af 
naturpriser, blandt andet 
Karen Blixen-fondens 
Rungstedlundpris 2008. 
(Foto © Ajour Press)


