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I en gamme� dansesa� på Frederiksberg ti�b�der en adv�kat a�ternativ 

�g bi��ig e�teruddanne�se ��r k���eger �ver he�e �andet. K�n�eptet har 

udvik�et sig ti� �gså at v�re en er�a-gruppe �g er �ige ti� at k�piere ��r 

adv�kater, der gerne de�er viden med andre.

HVAD GØR EN ADVoKAT, s�m ska� i gang 

med den �b�igat�riske e�teruddanne�se, men 

ikke rigtig s�nes, at udbuddet er per�ekt, �g 

�aktisk har sv�rt ved at �nde tiden ti� det? 

Han gør det se�v. 

Anders lind�vist, partner i adv�kat�r-

maet Martine��i på Frederiksberg, har i tre 

år ud�evet sit entreprenør-gen �g arrangeret 

e�teruddanne�se ��r adv�kater. I beg�nde�sen 

var det mere a� nød end a� ��st, men i dag er 

det ��sten, der driver ham ti� at p�an��gge 

�g a�h��de en uges e�teruddanne�se hvert 

år ��r g�dt 50 adv�kater �ra he�e Danmark. 

Hans k�n�ept er simpe�t. lige ti� at k�-

piere.

Et anta� adv�kater s�år sig sammen �m 

hver is�r at undervise k���eger 45 minut-

ter i et emne, s�m de br�nder ��r. I Anders 

lind�vists k�n�ept er der p�ads ti� �mkring 

50 adv�kater, �g det bet�der, at der i �øbet a� 

en uges e�teruddanne�se på Frederiksberg er 

mu�ighed ��r at �ø�ge 54 �ekti�ner. 

Emnerne sp�nder vidt – �ra �ejeret, ins��-

vensret, b�behand�ing ti� se�skabsret, pers�n- 

�g �ami�ieret – �g så er de sat i s�stem. F�r 

eksempe� er a� undervisning i �ejeret he��iget 

mandagen, hvi�ket gør det �ettere ��r de�ta-

gerne at �å undervisningen ti� at passe ind i 

en trav� hverdag. 

Med Anders lind�vists k�n�ept er der rig 

mu�ighed ��r at �å papir på en st�r de� a� de 

påkr�vede 54 �ekti�ners e�teruddanne�se 

�ver en treårig peri�de. 

- Da jeg t�g initiativ ti� mit ti�bud i 2010, 

kunne de feste adv�kater g�dt se, at de 

mang�ede temme�ig mange �ekti�ner. Det 
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gja�dt ikke mindst ��r k���egerne på v�res 

eget k�nt�r, siger Anders lind�vist.

ingen slipper �or at undervise
- De st�re adv�katk�nt�rer sender ���k �ra 

den ene a�de�ing ti� den anden �g underviser 

hinanden. Så har de ud���dt uddanne�seskra-

vene. Så har de �ået et fueben. Jeg t�nkte: 

lad �s s�tte n�get �ignende i s�stem, ��rt��-

�er han. 

Anders lind�vist sendte here�ter invita-

ti�ner bredt ud i sit netv�rk, ��r eksempe� 

ti� k���eger i retshj��pen. Hans ti�bud �m 

e�teruddanne�se var møntet på mindre �g 

me��emst�re adv�kat�rmaer �iges�m Mar-

tine��i.

Ti�bageme�dingen �ra netv�rket var 

�verraskende p�sitivt. Han havde håbet på 

14 ti�me�dinger. Der k�m 50, �g de�tagerne 

k�mmer �ra he�e �andet. 

Den største ud��rdring var at �å ���k ti� at 

undervise. Sådan var �g er k�n�eptet. Ingen 

s�ipper ��r at undervise k���egerne. 

- Jeg måtte pa�e et par a� de�tagerne ti� 

at undervise. F��k, der ikke vidste, hvad de 

sku��e ta�e �m, �k besked �m, at de i så �a�d 

vi��e �å emnet ‘ku�d��sning �g me��emdøde 

børn’. Det er et emne, s�m a��e dumper i ti� 

�ørste årsprøve på jurastudiet. Så me�dte de 

��nhurtigt ti�bage med et emne, �g var parate 

ti� at undervise, ��rt���er Anders lind�vist 

med et smi�. 

grebet a� undervisning
- Ti� st�r �verraske�se var de�tagerne entusia-

stiske. Jeg havde �r�gtet, at ���k bare sad �g 

var �idt �jerne i b�ikket med deres b�rbare 

p�’er �g bare sku��e have de her �ekti�ner 

�verstået. Men det b�ev vi�dt sp�ndende. 

- Mange adv�kater t�nkte, at det var ��r 

�ang tid at undervise i 45 minutter, men når 

���k �ørst k�m i gang, kunne man n�sten 

ikke st�ppe dem, siger Anders lind�vist �g 

n�vner, at han har måttet ind�øre et p�ker-

ur, s�m t���er ned ��r at �å underviserne ti� 

at st�ppe e�ter de 45 minutter.

- N�rma�t når man sidder ti� et kursus, 

kan man g�dt �a�de hen �g t�nke, ‘jeg ska� 

bare v�re her’. Du er ikke så engageret, ��rdi 

du ikke se�v er en de� a� undervisningen �g 

ikke rigtigt kender dem, s�m underviser. 

N�g�e gange har du måske kr�dset et kursus 

a�, s�m ikke var det mest interessante. Men 

her hører du på den ene e�ter den anden, s�m 

��rt���er �m den mest interessante ting, de 

�verh�vedet interesserer sig ��r. Det er sv�rt 

ikke at b�ive grebet, mener Anders lind�vist. 

e�teruddannelse og er�a-gruppe
Det a�ternative uddanne�sesti�bud på Fre-

deriksberg har en sidegevinst. Gruppen a� 

undervisere, s�m j� �gså er de�tagere, har 

udvik�et sig ti� at b�ive en er�a-gruppe. 

- Jeg havde ��r eksempe� en sag, hv�r jeg 

sad med entrepriseret, hv�r entreprenøren 

ti����digt havde en k�ne, s�m var �ra ud�an-

det �g havde pr�b�emer med �ph��dsti��a-

de�sen. Jeg sad �g nørk�ede med sagen med 

�ph��dsti��ade�sen, men bes�uttede at sende 

sagen ti� en a� de�tagerne, s�m er spe�ia�ist 

i ud��ndingeret. Der gik ingen tid, �ør jeg 

�k sagen ti�bage �g i øvrigt ti� en brøkde� 
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a� den pris, s�m det havde k�stet, hvis jeg 

se�v sku��e s�tte mig ind i sagen, ��rt���er 

Anders lind�vist. 

- I beg�nde�sen s�ntes jeg, at kravene ti� 

e�teruddanne�se var n�get �anden havde 

skabt ud �ra devisen �m, at en ��rnu�tig 

adv�kat, s�m har spe�ia�iseret sig, n�k se�v 

ska� sørge ��r at h��de sig �pdateret på de 

��rske��ige rets�mråder. Det irriterede mig 

�gså, at der var en �av�risering a� de st�re 

adv�katk�nt�rer, s�m havde mu�ighed ��r 

at s�tte undervisningen i s�stem internt, 

siger Anders lind�vist, men med tiden har 

han �ået en anden �p�atte�se a� kravene ti� 

e�teruddanne�se. 

- Vi er gået mere �ra at v�re undervisning 

ti� at v�re en s�ags er�a-gruppe, hv�r vi ud-

veks�er er�aringer på et større niveau. Nu 

er jeg en st�r ti�h�nger a� e�teruddanne�se. 

Adv�kater er a�minde�igvis et k�nservativt 

���ke��rd, s�m ikke vi� have påduttet n�get, 

men at �å mu�ighed ��r at snakke med k��-

�eger �g udveks�e meninger er �aktisk ikke 

n�gen dår�ig idé. 

standen må hjælpe
- Det vi��e v�re rart, hvis standen kunne 

stå sammen �g �å a��e med, så ingen �a�der 

igennem kravene ti� e�teruddanne�se. Stan-

dardbøden ��r at ign�rere kravene er 10.000 

kr�ner. Man b�iver �gså ���ent�iggj�rt med 

navns n�vne�se �g b�iver n�vnt på Adv�-

katsam�undets hjemmeside. Det er bare ikke 

�edt ��r adv�katstanden, at der p�udse�ig 

b�iver h�ngt adv�kater ud med navns n�v-

ne�se ��r at have �vertrådt g�d adv�katskik, 

understreger Anders lind�vist. 

- Vi må gøre n�get. F�rt�� ���k, s�m er ved 

at �a�de igennem, hvad mu�ighederne er. Der 

er �aktisk g�de mu�igheder ��r at �nde re�e-

vant e�teruddanne�se, når �ørst man k�mmer 

i gang med at undersøge markedet. Jeg har a�-

�erede p�an�agt n�ste års �ekti�ner. De �a�der 

�ra 16. ti� 20. september 2013, �g jeg er k�ar 

ti� at p�an��gge en ekstra uges undervisning, 

hvis det viser sig, at mange k���eger b�iver 

ramt a� e�teruddanne�seskravene. 

V� �r ���� ��r� �r� �� v�r� ����rv������ ��� �� v�r� �� ����� �r��-�r�pp�, hv�r v� 

��v�����r �r��r����r p� �� ���rr� ��v���. n� �r ��� �� ���r ���h����r �� ����r�����-

�����. a�v�����r �r ����������v�� �� �����rv���v� �������r�, ��� ���� v�� h�v� p����-

��� �����, ��� �� �� �����h�� ��r �� ������ ��� �������r �� ��v����� �������r �r 

������� ���� ����� ��r��� ��é.

ANDERS lINDqUIST, ADVoKAT

En uges undervisning inklusive �orplejning 

koster 5.000 kroner hos Lindqvist/ Mar-

tinelli. Læs mere på adv-martinelli.dk.


