
Jeg er en jurist på 28 år, der er bosat i Århus, hvor jeg på tredje år arbejder som 
advokatfuldmægtig hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel. For at styrke mit internationale 
grundlag valgte jeg at deltage i studie- og praktikforløbet European Lawyers Programme 2011. 
 
European Lawyers Programme 2011 indebar et spændende 6 måneders teoretisk og praktisk 
forløb bestående af både undervisning på University of Edinburgh og praktikophold i juridiske 
stillinger. Deltagerne i programmet bestod af 11 unge jurister fra forskellige europæiske lande i 
alderen 28 til 36 år. Opholdet blev indledt med 7 ugers undervisning på University of Edinburgh, 
hvor vi fik en grundlæggende indføring i skotsk ret. Dette havde bl.a. til formål at forberede os på 
det første praktikforløb, hvor jeg i seks uger arbejdede i forskellige advokatvirksomheder, herunder 
McGrigors LLP, der er et af de førende advokatkontorer i Skotland, og som på mange måder kan 
sammenlignes med det advokatfirma, jeg arbejder for i Danmark. Det var interessant i dette firma 
at opleve arbejdsgange og se forskelle og ligheder mellem arbejdet i et stor skotsk og et stort 
dansk advokatfirma. Efter dette forløb fulgte yderligere et par ugers undervisning på universitetet, 
inden vi afsluttede programmet med 9 ugers praktik ved Faculty of Advocates i Edinburgh, der er 
en institution, hvorfra advokater med møderet for landsretten arbejder. Dette praktikforløb indebar 
udfærdigelse af juridiske notater samt bistand til landsretsadvokater i retten og i forbindelse med 
møder. Forløbet var udbytterigt for mig, da jeg i mit daglige virke som advokatfuldmægtig en et 
stort dansk advokatfirma har begrænset erfaring med retssagsførelse. Studieopholdet bød 
herudover på flere ekskursioner, bl.a. et besøg i Højesteret i London, der også er den højeste 
domstol for Skotland. Det var et stort privilegium at møde og diskutere med to britiske 
højesteretsdommere. 
 
Deltagelse i studieopholdet har givet mig mange brugbare kompetencer og erfaringer i relation til 
mit videre virke som advokatfuldmægtig (og senere advokat) i Danmark, idet jeg har styrket mine 
juridiske engelskkundskaber og har stiftet kendskab til et andet retssystem. Dette er værdifuldt for 
mig, fordi jeg i mit arbejde i stort dansk advokatfirma ofte arbejder med udenlandske klienter og 
modparter samt i min sagsbehandling tit oplever konflikter mellem dansk og udenlandsk ret. 
Herudover venter jeg i fremtiden at kunne drage væsentlig nytte af, at jeg ved praktikforløbene, i 
forhold til det jeg er vant til fra Danmark, har oplevet andre arbejdsgange, rutiner og tilgange til alt 
fra klientmøder, forholdet til kollegaer og interne arbejdsgange. Det kan givetvis hjælpe mig til at 
takle problemer på bedst mulig møde i Danmark, ligesom jeg føler, at meget lidt vil kunne 
overraske mig i mit fremtidige professionelle virke efter de oplevelser, jeg har gjort mig i Skotland. 
 
På det personlige plan har det været en stor oplevelse at tilbringe et halvt år i Edinburgh. Det har 
været interessant at opleve den skotske kultur på nær hånd, ligesom vi havde lejlighed til at rejse 
en del rundt i weekenderne og se andre dele af Skotland. Til min overraskelse var skotterne i 
deres mentalitet og væremåde ikke så forskellige var danskerne. Herudover var det en stor 
oplevelse at komme tæt på 10 andre unge jurister fra forskellige europæiske lande. Jeg delte 
lejlighed med fire af de andre deltagere fra henholdsvis Belgien, Italien, Spanien og Grækenland. 
Det fungerede rigtig godt, og vi havde mange interessante samtaler og diskussioner om 
forskelle mellem vores lande, særligt i relation til juridiske forhold. Det kan forhåbentlig komme mig 
til gode i min videre karriere, ligesom jeg har opbygget et stærkt professionelt netværk til de andre 
deltagere og til de skotske jurister, som jeg lærte at kende i forbindelse med programmet.  
 
Sammenfattende kan jeg fremhæve, at deltagelse i European Lawyers Programme 2011 har været 
en stor oplevelse på grund af programmets indhold og særligt mit møde med så mange 
spændende mennesker. Jeg venter tillige, at min deltagelse i programmet har styrket mig 
væsentligt i relation til mit videre professionelle virke, og jeg kan derfor uforbeholdent anbefale 
programmet. Desværre er det uklart, om den skotske regering vil fortsætte med at yde den 
nødvendige økonomisk støtte til programmet i de kommende år. 
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