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Overtaget to advokat-
firmaer på 7 måneder

Advokat Bruno Pedersen har indset betydningen af større enheder også 
på dette specielle område

Advokat Bruno Pedersen
Der er en udpræget tendens til 

større enheder i dette land, udfra 
den betragtning at sammensmeltnin
ger giver større styrke. Det 
kendes indenfor erhvervslivet, det 
praktiseres i bank- og sparekasse-
verdenen, og indenfor en række 
liberale erhverv sker der fusioner. 
Det, som den 49-årige horsensian-
s ke  advoka t  B r u n o  Ped e rsen  
stdr som eksponent for, er ikke 
nogen fastion, men han har ihvert
-fald I de seneste måneder udvidet 
sin forretning betydeligt.

Bruno Pedersen overtog 1. okto-
ber  s idste  år  sag fører f i rmaet  
Lorentzen & Dahl på Vitus Berings 
Plads, hvor han 1 1949 blev ansat 
som fuldmægtig. Siden har han 
gennemført en ret omfattende 
rationalisering og modernisering. 
— Det er, siger han, simpelthen 
nødvendigt med den megen lovstof 
og de mange problemer, som eksi-
sterer I dag. Det er f. eks. Ikke 
længere så enkelt at skrive et 
skøde som før.

— Der er, fortsætter han. nok 
en del, der siger, at advokatbi-
stand er dyr, men I virkeligheden 
er det helt modsat, fordi man ved 
ekspertbistand kan spare mange

penge. I det sidste halve årstid har 
vi  arbejdet på at skabe bedre 
rammer og dermed også et bedre 
arbejdsklima, og det er begyndt at 
fungere. Selvfølgelig tæller man 
engang imellem på knapperne, men 
som et led i bestræbelserne for at 
få en større forretning og flere 
medarbejdere, har det været en 
god ting, og jeg har netop antaget 
en ny medarbejder, som tiltræder 
til august, og som kommer fra 
Københavns kommunes teoretiske 
skattekontor.
— Nu har jeg overtaget afdøde 
landsretssagfører Knud Lawætz' 
forretning, og det er jeg glad for. 
Det er de færreste beskåret at 
efterlade sig så smukt et 
eftermæle som lrs. Lawætz, og 
det gælder både forholdet til 
klienter og kolleger. Lawætz har 
siddet I kredsbestyrelsen, og var der 
kolle-

ger, som havde et problem, kunne 
de trygt gå til ham. Han har øvet 
en betydelig indsats, og derfor er 
det godt at kunne betegne sig som 
Lawætz efterfølger.
Jeg har overtaget hans arkiver, 

hvilket er et stort ansvar. Jeg har 
fået hele hans litteratur og fører 
selvsagt verserende sager videre. 
Tendensen går som sagt i retning 
af større enheder, og jo flere juri-
ster i et firma, jo mindre katastro-
falt i en sygdoms- eller feriepe-
riode. Hvortil kommer, at man 
kan klare en ekstrabelastning.
— Og som auktionarius er De 

flyttet til Sognegårdsvej i Dagnæs. 
— Ja, jeg synes selv, vi har fået 
ganske udmærkede arbejdsvilkår. Vi 
har fået tingene sat i system, og 
der er sat ekstra mandskab ind for 
at få dette til at køre.
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