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Kristians juridiske  
skadestue 
Den første tirsdag i måneden kan alle, uanset indkomst
forhold, få gratis mundtlig rådgivning om juridiske spørgsmål 
af advokat Kristian RavnPetersen. 

Mange oplever i løbet af livet at stå i en 
situation, hvor der er brug for advokat
hjælp. Men ikke alle har råd til en advokat, 
og samtidig kan det være svært at finde 
overskuddet midt i en konflikt.  

Derfor startede Kristian RavnPetersen 
i 2018 Advokatvagten, hvor man kan få 
mundtlig juridisk rådgivning om emner 
som skilsmisse, fordeling om arv eller 
uenigheder med naboen.  

 Hvis noget går i stykker derhjemme, 
kan jeg måske godt være nervøs for at 
ringe til en håndværker, for hvad nu hvis 
det koster enormt meget. Og på samme 
måde, så tror jeg, der er mange derude, 
der har et juridisk problem, som de er 
bange for at ringe til en advokat med. For 
hvad nu hvis det koster 100 kr. i minuttet, 
så snart de tager telefonen.

Frivillig rådgivning 
Det kan fylde meget og have store økono
miske konsekvenser, hvis ikke man får 
den hjælp, man har behov for.  

 Når man har en eller anden bekym
ring, så kan det veje meget tungt. Og det 
ville jo være forfærdeligt, hvis en person 
er kommet til skade og ikke lige ved, at 
man er berettiget til en erstatning, og der
for ikke går videre med det, siger Kristian 
RavnPetersen. 

Kristian er i forvejen aktiv i det lokale 
foreningsliv, men han har ikke tidligere 
brugt sin uddannelse i sit frivillige ar
bejde. 

 Jeg har været formand i gymnastik
foreningen og trænet ungerne til fodbold, 
og det har jeg været rigtig glad for. Men 
jeg kan godt lide idéen om, at ligesom man 
kan være frivillig i alle mulige andre sam
menhænge, så kan advokater jo også et 

eller andet, de kan være frivillige med. 
Skanderborg Kommune blev kontak

tet og var helt med på idéen. I starten 
prøvede de med forskellige tidspunkter 
og timeantal, men nu ligger det fast den 
første tirsdag i måneden fra kl. 15.30 til 
17.00 på Fælleden. 

Alle samfundslag  
kommer forbi 
Inden Kristian RavnPetersen åbnede dø
rene til Advokatvagten første gang, tænkte 
han over, hvem der mon ville dukke op. 

 Jeg forestillede mig, at jeg ville få 
rigtig mange mennesker, som var knapt så 
velbemidlede. Men der er også mange, der 
bare har brug for et godt råd, og så finder 
de frem til Advokatvagten. Her er men
nesker fra alle samfundslag, både unge og 
gamle, etniske danskere og personer med 
etnisk minoritetsbaggrund. 

 Folk kommer her anonymt. Jeg star
ter ikke en sag op, jeg skriver ikke deres 
navne ned. Den fortrolighed, der ifølge 
loven skal gælde mellem en advokat og en 
klient, gælder også i Advokatvagten. Der 
er fuldstændig tavshedspligt. Det er meget 
vigtigt at værne om.  

Ingen penge op  
af lommen 
Det er ganske gratis at besøge Advo
katvagten, så man kan blive klogere på, 
hvilke muligheder man har. 

- De fleste kommer herind, fordi de er 
usikre på noget, og så får de noget hjælp 
og bliver ledt i den rigtige retning. Det kan 
være alt muligt, som folk kommer med – 
udfordringer med en lejer eller udlejer, 
konflikt i forbindelse med en skilsmisse, 
uenighed om arven eller et træ i naboens 
have.

 Ved at gå til advokatvagten skal man 
ikke bekymre sig om at skulle have penge 
op af lommen for at få svar på: Er der 
overhovedet noget at komme efter? Skal 
jeg gå videre med det eller lade det ligge? 
Er det noget, jeg selv kan ordne? Det er 
den slags spørgsmål, en advokatvagt kan 
hjælpe med. Ofte er svaret også bare, at 
jeg godt kan forstå, at det er en rigtig ær
gerlig situation, men sådan er reglerne. Og 
så stopper de måske helt med at forfølge 
det, fordi de nu har fået fred med, at det 
faktisk var i orden, det der skete for tyve 
år siden eller lignende. Det er enormt 
tilfredsstillende, hvis man, i hvert fald i en 
lille grad, kan hjælpe mennesker med at 
løfte byrden. 

Kristian RavnPetersen er advokat og 
bor i Virring sammen med sin kone og 
deres tre børn.
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Hver måned står Kristian Ravn-Petersen klar på Fælleden med gratis juridisk rådgivning.

Hos Advokatvagten kan alle få svar på juridiske spørgsmål om skilsmisse, arv, nabostridigheder eller noget helt fjerde.

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene  
og styrke kvinders og pigers rettigheder  
og muligheder

Du kan træffe Advokatvagten 
den første tirsdag i hver  
måned kl. 15.30 - 17.00

Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg  
Mødelokale 1.S.02 - tag trappen eller  
elevatoren til mødecentret på 1. sal.

Advokatvagten kan kun kontaktes ved  
personligt fremmøde.

Vagten har lukket på helligdage, i juli og  
mellem jul og nytår.


