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Inspiration til 

et advokatfirma      

Hej, jeg hedder Justus. 
Jeg er opkaldt efter den romerske gudinde Justitia. 

Intet mindre. 
Hende med sværdet og vægten, og bind for øjnene.      

     

Min sorte hovedbeklædning indikerer, 
sammen med det, at jeg er en ugle, 

at jeg er ret klog. 
Jeg er koboltblå. 

Jeg er grå.   

På billedet ovenfor spørger jeg: "Skal vi den ene eller den anden vej?" 
Jeg vil komme med forskellig inspiration, 

så vi kan finde  nogle kendetegn til virksomheden. 
Eet logo eller flere, afhængigt af situationen. 

I gamle dage, da man ikke havde IT, måtte man bruge megen tid for at 
finde eet logo til alle formål. 
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Det behøver vi ikke, der kan let være forskellige kendetegn til 

forskellige formål.   

Jeg har før arbejdet med advokatfirmaer. 
Jeg ved godt, der er mange meninger og synspunkter. 

Det står i målsætningen. 
Det er det, man lever af!!!!     

For at komme i gang 
har jeg set lidt på virksomhedens baggrund:   

Bent Skov & Partnere er etableret den 1. januar 1991 ved en fusion af to af Vejles 
største og ældste advokatfirmaer. 

Via yderligere fusioner med flere mindre lokale advokatfirmaer er Bent Skov & 
Partnere i dag Vejles største advokatfirma. 

Firmaet er etableret som et aktieselskab, der beskæftiger ca. 35 medarbejdere, heraf 
12 jurister. 

Bestyrelsens formand er advokat Bent Skov, og direktionen består af advokaterne 
Gert Eg, Jens Møller og Keld Norup.    

Det er godt nok. 
Jeg har set lidt på virksomhedens målsætning:   

Bent Skov & Partnere har som målsætning at fastholde sin position som et af Syd- og 
Sønderjyllands førende advokatfirmaer. 

Vores største forretningsområde er juridisk rådgivning og bistand for 
erhvervsvirksomheder, pengeinstitutter og offentlige myndigheder. Vi har herudover 

også mange private klienter. 
Firmaet har gennem en lang årrække betjent en væsentlig del af erhvervslivet i 

regionen, og har ligeledes etableret en tæt kontakt til andre rådgivere, eksempelvis 
revisorer, ejendomsmæglere m.v. 

Det er en del af vores forretningskoncept, at klientens kontakt til firmaet sker gennem 
en fast advokat. I det omfang der er behov for specialviden fra andre advokater på 
kontoret eller ekstern rådgivning, koordineres dette af den pågældende advokat, 

således at klienten kun har behov for én kontaktperson. 
Firmaets advokater har møderet for Landsret og Højesteret, ligesom firmaet råder 

over advokater, der er beskikket som offentlige forsvarere, er autoriseret af 
Justitsministeriet som bobestyrere for Skifteretten eller antaget som Skifterettens 

medhjælpere i gældssaneringssager. 
Vi lægger vægt på, at alle jurister er dygtige generalister, men at de herudover også 

har specialviden indenfor områder som erhvervs- og selskabsret, 
virksomhedsoverdragelse, finansieringsret, insolvensret, miljøret, funktionær- og 

arbejdsret, familie- og arveret, generationsskifte, forvaltningsret. De har endvidere 
erfaring i at føre rets- og voldgiftssager ved landets forskellige domstolsinstanser. 

Firmaet har egen RKI-autoriseret incassoafdeling. Vi har endvidere en særlig afdeling 
for ejendomsadministration og køb og salg af fast ejendom med advokater, der er 

certificeret som danske BOLIGadvokater. 
Det indgår i vores målsætning at yde en hurtig og kvalificeret rådgivning, og vores 

medarbejdere - såvel jurister som sekretærer - a jourfører derfor løbende deres faglige 
viden i et uddannelsesprogram med både ekstern og intern undervisning. 
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Også informationsteknologisk arbejder vi løbende på at være med i forreste række. 

Formålet er at forbedre vores faglige ydelser, sikre en effektiv sagsbehandling samt at 
være i hurtig og løbende kontakt med klienten.   

Det hele ser ud til at være godt nok. 
Men. 

Er det tryghed eller kampånd, man vil sælge? 
Eller begge dele?   
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Tryghed         

   

Mit første udkast er helt traditionelt. 
Pænt - pænt, nydeligt. 

Farvevalget er dog OK. 
Marineblå, koboltblå og grå nuancer. 

Men det er ikke noget, der på nogen måde skiller sig ud.    

Jeg vil prøve at stilisere paragraftegnet lidt og 
lægge et par streger på.   

   

Rimeligt pænt, men der er for meget dollartegn over det. 
Ikke just det bedste signal at sende til klienter og potentielle klienter, 

der måske har en fordom om, at advokathjælp 
er noget dyrt noget. 
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Mere karakter, jeg tror dollartegnet er på vej væk.    

   

Dollartegnet er væk, men lad os for en stund prøve at forlade paragraftegnet, 
som jo bliver anvendt som logo for alle i advokatbranchen. 

Det skal ikke skorte på fantasi her.       
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Romerretten - Kampånd   

Vort retssystem har rødder i Romerretten. 
To Ting.  

Jeg kommer til at tænke på to ting, når jeg tænker på Rom i 
denne sammenhæng. 
Den første ting 

er min navnemoder retsvæsenets gudinde Justitia. 
Kunne jeg bare finde noget om hende 

i den romerske mytologi, jeg kunne bruge. 
Jeg vil i hvert fald flyve en tur til Rom og se, 

om jeg kan find hendes tempel.   

Jeg tror, jeg selv vil flyve.   

   

Og dog. 
Min bror Louis, der er opkaldt efter Danmarks første socialdemokrat, 

og har tilbudt sin hjælp til en mand ved navn Mogens, 
fløj for nyligt for højt 

og faldt dybt ned.   

Jeg tager flyveren. 
Arnold har nogle dejlige driftsikre lyseblå Boing 737. 

Med en hvid syvtakket stjerne på haleroret.   
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Den syvtakkede stjerne ser sådan ud. 
Det er Sofus, der står med flaget. Han skulle for nylig hjælpe en virksomhed med at 

kommunikere "corporate values" til medarbejdere, kunder, omgivelser osv. 
Han skulle fortælle om "rettidig omhu" - derfor flaget. 

Den anden ting, 
jeg kommer til at tænke på, 

når Rom nævnes, er 
Cicero. 

Vel nok den første advokat. 
Marcus Tullius Cicero levede 106-43 f. Kr. 

Han var politiker, jurist og skribent. 
Cicero er især kendt for sine taler imod Antonius, 

hvilket viste sig senere at være ret livsfarligt for Cicero. 
Man kan stadig studere Cicero, da ca. 50 af hans taler findes endnu. 

Taler, hvor han med sin stilistiske begavelse formulerer politik og jura 
på et malende og magtfuldt latin. 

God fornøjelse!   

På dansk har vi nogle begreber, der udspringer af 
Ciceros navn og virke:   

cicero 
efter en tysk udgave på latin af Ciceros værker er 

Cicero blevet en typografisk betegnelse for stor skrifttype.   

cicerone 
fremmedfører, vejleder   

ciceroniansk 
veltalende    
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Rom, Siena, Firenze, Venezia.   

Jeg fløj til Rom i sommeren 2002. 
Rom har en gennemsnitstemperatur i Juli måned på 30 grader. 

Men det regnede og det var koldt. 
Vi landede i en lille lufthavn nord for Rom. 
En gedesti med nogle høje huse som naboer. 

Når det regner, kører romerne ikke på deres scootere, de kører i bil. 
Med det resultat at byen er ufremkommelig.   

I løbet af en dag så jeg San og mine rejsefæller Giovanni in Laterano, Basilica di Santa 
Maria Maggiore, 

Viktor Emanuel II monumentet, Basilica di San Pietro - Peterskirken, Trevi fontænen, 
Den spanske trappe og meget mere.   

I Colloseum og på turen gennem Forum Romanums ruiner var jeg særligt opmærksom. 
Men. 

Justitias tempel var der ikke. 
Jeg spurgte mig for og fik det svar, 

at det kun var de mere populære guder, der fik templer. 
Ikke Justitia. 

På vej mod nord ud ad Rom, deromkring hvor Castel Sant' Angelo ligger, hørte jeg 
pludselig een 

sige Palazzo Giustizia - justitspalæet. 
Men det viste sig at være den gamle retsbygning. 

Ikke Justitias Tempel.   

Færdig med Rom, jeg måtte prøve at søge andre steder. 
Gennem Tocsana til Siena, Firenze, forbi Bologna gennem Po sletten til Venezia, 

Ravenna og Assisi. 
Jeg så mange spændende ting undervejs. 

I Siena Palazzo Publico - rådhuset og 
Piazza del Campo - Italiens smukkeste plads, 

hvor 30.000 indbyggere hvert år entusiastisk følger hestevæddeløbet mellem de enkelte 
bydele. 

I Firenze så jeg Ponte Vecchio og 
Uffizi-galleriet. Efter en timelang kø. 
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Jeg skulle bare se dem: 

Botticelli 
Leonardo da Vinci 

Michelangelo 
Rafael 
Rubens 

Van Dyck 
Giotto. 

Med lys i øjenene kom jeg ud af en af de mange sale 
og nærmest råbte til 

mine rejsefæller: 
"Der hænger 3 Rembrandt'er i Sal 44!!!!". 

Hvortil en af dem træt svarede: "Hvem er Rembrandt?" 
I Venezia så jeg Dogepaladset med verden størst maleri og 

Piazza san Marco - Markuspladsen. 
Det var ret overvældende pludselig selv at være på denne plads med duerne. 

Denne plads, hvor film efter film er optaget. 
Denne plads, hvor man kan sætte sig 

på en restaurants meget lidt luksuøse stole 
og betale en formue for en kop espresso. 

Ok, så er der også et 3 mands orkester, der spiller til. 
Fed stemning. 

Og så tager tjeneren til samme pris det obligatoriske foto, 
som jeg glæder mig til at vise til en ganske bestemt, 

der bliver ophidset over den slags ekstravagance. 
Det og så sejle med gondoler - 

det skal man, når man er i Venezia.   
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Da jeg kom hjem skulle jeg bare lave dette billede:   

 

"piazza san marco" 
Acrylic on canvas 

201 x 139 cm 
artist's exclusive selection 2003 

five numbered, signed and certified specimens - US$ 125,000 each 
inspired from a stay in Venice, violin music, cups of espresso and Murano 

Contact cornelius.
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Men Assisi...   
En fantastisk by med en fantastisk historie. 

Byen ligger på Subasio-bjerget. 
Ved foden af bjerget ligger San Francesco Kirken og franciskanernes kloster. 

Jeg indlogerede mig på et hotel, der var nabo til klostergården. 
Med en helt fantastisk udsigt over dalen nedenfor.   

Alt sammen berømt på grund af San Francesco. 
Frans af Assisi. 

Munken, der i 1210 dannede munkeordenen fanciskanerne. 
Jeg blev meget fascineret af Frans. 

Hans syn på mennesker. 
Hans syn på kirken. 
Hans liv i fattigdom. 

Det var lidt højtideligt, da jeg sammen med en masse moderne pilgrimme, 
med stor ærefrygt, 

stod nede i krypten ved Frans' grav.   
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Da jeg kom hjem til Danmark lavede jeg et kæmpebillede symboliserende Frans' lyse 
lære og 

syn på mennesket som en del af en lige så vigtig natur - det lysegrå kors, 
set i kontrast til den voluminøse og stort set ukristne institution kirken 

- det sorte kors, der vender på hovedet.    

 

"san francesco" 
Acrylic on canvas 

201 x 139 cm 
artist's exclusive selection 2003 

five numbered, signed and certified specimens - US$ 125,000 each 
inspired from a stay in Assisi in Italy, Basilica di San Francesco, Basilica di San Pietro in Rome, 

the dome in Siena and Santa Maria del Fiore in Florence.   
Contact cornelius.
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Op ad bakke.  

For at komme fra hotellet og til Assisis bymidte skal man gå opad. 
Stejlt opad. 

Når man så er mere end forpustet når man mellem 
Via San Paolo og Corso Mazzini til Piazza del Comune. 

På dette torv kan man sidde og hygge sig på fortovscafeerne sammen 
med franciskanermunke og nonner.   

På Piazza del Comune fandt jeg det. 
Justitias Tempel. 

Det vil sige, det var et Minerva tempel bygget i år 0. 
Bygget af romerne i år 0, 
på kejser Augustus' tid. 

Minerva var oprindelig en etruskisk gudinde. 
I år 241 før Kristus erobrede romerne byen Falerii i 

          Etrurien og hjemførte herfra en statue af Minerva - "Minerva Capta", 
som blev opstillet i et tempel på 

Monte Celio, en af Roms syv høje. 
          Hun sidestilles med den græske Pallas Athene, var datter af Jupiter og gudinde for 

visdom, krig, kunst, videnskab og kvindelighed. 
Der er 6 søjler i Minervas tempel i Assisi, 

men der er nu kun to i Justitias.      

  

"justitias tempel" 
grå og marineblå 
på sort baggrund 
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"justitias tempel" 
grå og marineblå 

på marineblå baggrund       
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Justitias sværd og vægt.          

Justitias sværd og hendes vægt har jeg  

   

fundet frem på dette billede. 
Vægten som symbol på retfærdighed og sværdet i denne sammenhæng symbol på 

straffen. 
Jeg har ikke taget bind for øjnene, 

for jeg har et skarptslebet sværd i hånden. 
Og så skal jeg holde balancen med den skide vægt. 
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Et skarptslebet sværd, der med lethed hugger gordiske knuder over.      

  

Et skarptslebet svær, som er godt, når man skal kæmpe. 
Til forsvar. 
Til angreb. 
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Justitias vægt.       
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Kunst som inspiration         

Lad os kigge på det billede, det maleri, jeg lavede til 
indvielsen af de nye lokaler i Havneparken 1     

  

"number 1 harbor park" 
2002 

Daler-Rowney acrylic on canvas 
97 x 97 cm 

owned privately       
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Maleriet var inspireret  af 
en igangværende opgave, hvor følgende blev lavet:    

 

"anima mural" 
2002 

Daler-Rowney acrylic on brick wall - mural 
256 x 376 cm 

sold  
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"anima I - II" 
2002 

Daler-Rowney acrylic on canvas 
128 x 90 cm, 90 x 90 cm 

sold   

    

"anima III-VI" 
2002 

Daler-Rowney acrylic on canvas 
45 x 45 cm 

sold       
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Logo/kendetegn-muligheder  

På basis af inspirationen ovenfor vil vise nogle mulige logo/kendetegn for 
virksomheden. 

 

Jeg føler ikke, jeg selv er god som logo. 
Jeg kan bruges som cicerone. 

Jeg kan for eksempel bruges til interne meddelelser. 
Og afhængigt af partnernes mod til meddelelser ud af huset.   

Farvevalg generelt:  

Marineblå 
Koboltblå 
Lysegrå 

Sort  

Tekst generelt:  

Her kommer Cicero ind i billedet. 
Skrifttypen Swiss 721 Th BT er flot i stor skrifttype.     

Eksempel:   

.....
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Mulighed I - JUSTUS som logo   

   

Skal jeg bruges stiliseret uden sværd og vægt og 
med mit navn som appel, så ser jeg vel således ud.  

    

Uden at navnet er anført. 
Ellers ser jeg jo sådan ud. 

Er jeg først blevet introduceret, så tor jeg ikke, 
at man glemmer mit navn.   

Det interne nyhedsbrev 
og måske det udgående ville oplagt hedde 

"JUSTUS".  
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Mulighed II - Alm. paragraftegn som logo  

  

         

... 
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Mulighed III - Stiliseret paragraftegn som logo         
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...   
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..

.. 
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....   
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Mulighed IV - Justitias tempel som 

logo/kendetegn               
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Gyseligt, 
men vi skal da lige omkring, 
hvordan det ikke skal være. 
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Justitias tempel er ikke så let at bruge som decideret logo, 
men det er godt til at signalere 

"indgang".  

Eksempler: 
Velkomst til nye medarbejdere 

Firmahåndbog 
Internetportal 

Velkomst til nye klienter 
Nyheder til klienter       
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    Mulighed V 

 
Justus /Justitias 

sværd som logo      
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Mulighed VI - Vægten som logo    

Vægten bruges meget af retsvæsenet, 
og da den er grafisk set uinteressant, synes jeg, 

vi skal springe den over.          



 

41

 
Mulighed VII - Kunst som logo/kendetegn         
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Vælger man at bruge dette kunstværk som logo, 
vil det være helt naturligt at trykke et begrænset oplag 
serigrafier af motivet i eks. størrelsen 35 x 35 cm, lade 

oplaget nummerere og signere og indramme og så 
sende det ud til alle klienter. 

Potentielle klienter og forretningsforbindelser kan 
få et eksemplar i et paprør.  
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Til sidst et par eksempler på, at man tager elementer fra 

den kunstneriske udsmykning og bruger dem som logo/kendetegn. 
Jeg vil blot illustrere, at dette giver et 

meget stort antal muligheder      
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SLUT 

 

Nu har vi været på en tur omkring virksomhedens baggrund og målsætning, 
vi har bevæget os ad den traditionelle vej med paragraftegnet, 
vi har været i Italien, vort retsvæsens og advokatstands vugge, 

vi har kigget på anderledes advokatlogoer 
og med turen forbi kunsten, 

har vi gjort det helt anderledes end alle andre. 
Det første skridt på vejen til noget rigtig godt 

er forvirring. 
Det er mit håb, at du er totalt forvirret nu.      


