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Det er mye fint man kan skaffe seg på 
postordre. Mens roterende nesehårs-
fjerner har vært en schlager i mange 
år, kan tittelen master i forretningsjus 
bli den neste store hiten. I hvert fall 
hvis vi skal tro den Nøtterøy-baserte 
gjeldsrådgiveren Stig Atle Mathisen, 
som etter å ha kjøpt et brevkurs i 
praktisk forretningsjuss hos NKI fjer-
nundervisning nå tar over 1.100 kroner 
i timen for å opptre som advokat og 
prosessfullmektig i retten. Forret-
ningsjurist er tittelen han bruker når 
han representerer gjeldstyngede klien-
ter, som det i disse tider fort kan bli 
flere av. 

– Jeg har brukt tittelen for å avgrense 
hva jeg holder på med. Hadde jeg bare 
kalt meg jurist, ville jeg ha ljugi som 
faen, sier Mathisen, som også i logoen 
for sitt selskap Regina har brukt beteg-
nelsen “Medlem av Norges juristfor-
bund.”

Ifølge Mathisen ble brevkurset hos 
NKI fjernundervisning gjennomført 
som selvstudium med undervisning 
over internett og avsluttende eksamen 
på Nøtterøy videregående skole. Dvs. 
et opplegg som normalt kun koster 
noen få laken. Med mer enn en tusen-
lapp i timelønn kan brevkurset på 
postordre derfor sies å gi en ekstraor-
dinært god avkastning på utdannelsen, 
i hvert fall sammenlignet med de tul-
lingene som normalt bruker fem–seks 
år på å få sin examen juridicum og flere 
års praksis for å få tilsvarende lønn pr. 
time.

Likevel må vi advare. I en nylig 
avsagt dom fra Kongsberg tingrett slår 
nemlig dommer Carl Philip F. Fleischer 
hardt ned på denne typen advokatvirk-
somhet for gjeldsofre. 

– Både Mathisens bruk av tittelen 
“forretningsjurist”/“Master i forret-
ningsjus” og profileringen som medlem 
av Norges Juristforbund, må etter ret-
tens oppfatning være å anse som vill-
ledende markedsføring og i strid med 
god forretningsskikk, konkluderer 
Fleischer, som av den grunn har nektet 
Mathisen å fremme en sak på vegne av 
en konkursrammet klient mot Sands-
vær Sparebank.

– Retten vil avslutningsvis bemerke 
at det er et faktum at ikke alle kredito-
rer opptrer på en redelig måte, og sær-
lig deler av inkassobransjen er preget 
av lav etisk standard og ukyndighet. 
Det kan derfor være til stor hjelp for en 
skyldner å få profesjonell hjelp når han 
havner i en gjeldskrise, men hvis den 
som skal hjelpe ikke har den påkrevde 
kyndighet og i tillegg tar seg godt 
betalt, vil dette kun være å legge stein 
til byrden, heter det i dommen.

Mathisen gir overfor Kapital uttrykk 
for at han tar dommen til etterretning 
og titulerer seg nå i stedet som gjelds-
rådgiver og bedriftsrådgiver.

Tilsynelatende på grensen til ville-
dende markedsføring det også. Mathi-
sens rådgivningsselskap Regina, som 
de tre siste årene har gått med under-
skudd, fikk ved siste regnskapsinnle-
vering påpakning fra revisor fordi det 

hadde gitt ulovlig lån til aksjonær, 
verdsatt eiendelene i strid med regn-
skapsloven og ellers hadde svakheter i 
rutinene. 

– Er det ikke uheldig for en som 
ynder å kalle seg bedriftsrådgiver å ha 
et regnskap som er spekket med skjem-
mende revisoranmerkninger?

– Hm, hm, hm. Det gidder jeg ikke å 
kommentere, humrer Mathisen. – Dere 
er bare ute etter å drite ut folk – og det 
er for så vidt greit. n
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