Michael Wennicke
Har været dommerfuldmægtig i Grønland i 2 år og 8 måneder
39 år, gift, far til 1-årig søn
Min primære begrundelse for at tage til Grønland var at opleve naturen. Jeg er et friluftsmenneske
med hang til skiløb og jagt. Vi har til fulde fået opfyldt vores forventninger. Jeg er superglad for at
være heroppe. Jeg blev dog overrasket over, at Nuuk er en by med asfalt og mange biler.
I Grønland får man som ung fuldmægtig lov til at arbejde med mange sagsområder. Man får et stort
ansvar fra dag ét. Derfor er det godt, hvis man har lidt erfaring, inden man tager af sted. Kort efter,
at vi kom herop, blev vi gift i den gamle Zionskirke i smukke Ilulissat med udsigt til Diskobugten.
Det var en guddommelig flot kirke, solen skinnede, og vi var bare os to.
Der er en grønlandsk tradition for at invitere til kaffemikker. Det er meget uforpligtende, og man
går, når man ikke gider mere.
Ulempen ved at være så langt væk fra familien er, at vi nogle gange kan mangle pasningsmuligheder til vores søn. Ligeledes savner familien i Danmark specielt ham den lille.

Lene Casadepax
Har været dommerfuldmægtig i Grønland i 1 ½ år
36 år, gift, mor til 11-årige tvillinger
Min mand og jeg havde allerede talt om, at vi skulle ud og opleve noget nyt. Derfor var det ikke så
svært at overtale ham, da jeg hørte om muligheden for at komme til at arbejde for domstolene med
tjenestested i Grønland. Den primære årsag til at tage herop var kombinationen af et fagligt spændende arbejde, retsreformen der trådte i kraft 1. januar 2010 og naturen i Grønland, som på mange
måder er utæmmet, vild og eksotisk.
Jobbet som dommerfuldmægtig i Grønland spænder over en bred vifte af opgaver, og man får meget hurtigt et stort ansvar. Udover at fungere som dommer i alle typer af sager, har vi vejledningsopgaver overfor kredsdommerne, der ikke er jurister, og man rejser på en del tjenesterejser rundt i
landet. Retsvæsenet gennemfører selv uddannelsesforløb for kredsdommerne med juridisk indhold,
og vi er med til at undervise og lave undervisningsmateriale under disse uddannelsesforløb.
Hvis man er en friluftsfamilie, er der masser af muligheder – for eksempel holder vi af at løbe på
langrend, stå på snowboard og vandre i fjeldene i sommeren. Det er slet ikke så mørkt heroppe om
vinteren, som jeg havde forestillet mig.
Det er en god idé at begynde at lære sproget, lige når man er kommet herop. På det tidspunkt er man
mest motiveret og har bedst tid til at lære det grundlæggende. Det er også vigtigt, at børnene er interesserede i at lære det grønlandske sprog. Niveauet i de større klasser i folkeskolen kan desværre
godt være lavere end i Danmark. Vi supplerer derfor med undervisning derhjemme.
Der er meget man kan tilmelde sig i fritiden via aftenskoleprogrammet. Vores børn går til guitarundervisning, badminton og fodbold. Min mand og jeg går til grønlandsk polka. Det er noget af det
mest fantastiske, jeg har prøvet. Vi griner to timer i træk. Grønlændere er utroligt åbne og gæstfrie

mennesker, hvilket danskerne kan lære meget af. Nuuk er en meget moderne by, og der er desværre
ikke slædehunde til stor skuffelse for vores børn. Til gengæld så vi hvaler fra vores vindue hele efteråret, da vi lige var kommet herop, og nordlyset er helt fantastisk.
Franjo Stojanovski
Har været ansat ved Retten i Grønland i 1 ½ år, herunder ½ år som afdelingsleder
Arbejdede tidligere på et advokatkontor, hvor han tog sin advokatfuldmægtiguddannelse
37 år, bor alene
Jeg kan lide at rejse. Grønland trak i mig, fordi jeg som barn havde gået i skole med nogle grønlændere, der havde vist mig billeder af den smukke natur. Mine venner og familie havde dog svært ved
at forstå, at jeg gerne ville til Grønland.
Jeg trives rigtig godt heroppe. En af de ting, jeg ikke havde tænkt over på forhånd, var roen. Der er
færre tilbud heroppe end i København, og det gør det lettere for mig at fokusere. Her er desuden
masser af faglige udfordringer og mulighed for at vokse som person. Det grønlandske retssystem
har haltet lidt bagefter det danske. Retsplejeloven, der blev indført i 2010, minder om den, der fungerede i Danmark i 2001. Så der er mange juridiske og organisatoriske udfordringer.
De fleste taler dansk i dagligdagen, men retssproget er stadig grønlandsk. Der bliver dog tolket til
dansk, når en eller flere i retten ikke er grønlandsksprogede. Televideo, som det danske retsvæsen
lige er begyndt at bruge, er ret indarbejdet heroppe.
Kasper Skare
Har været dommerfuldmægtig i Grønland i ½ år
29 år, bor alene
Naturen heroppe er ikke så friseret som i Danmark. I Nuuk kører man ti minutter på cykel, og så er
man ude i den vilde natur. Det tiltaler mig meget. Der er mange tjenesterejser, og det er en super
god måde at opleve Grønland på, da det ellers godt kan være ret dyrt at rejse rundt heroppe. Det
skifter, hvilke kredsretter vi skal vejlede, så vi får mulighed for at se forskellige dele af Grønland.
Jeg havde været i Nuuk for 6 år siden og lave frivilligt arbejde. Jeg vidste derfor godt, at her var en
brugs og et bymiljø.
Jeg kan bedre gøre som jeg har lyst til, end jeg kunne i Danmark. Det skræmmer mig ikke at være
alene med en bog eller at tage riflen over skulderen og gå ud i fjeldet. I Danmark blev jeg inviteret
til masser af arrangementer hos familie og venner, og jeg fik at vide, at jeg var kedelig, hvis jeg bare
ville være mig selv. Her er dog også masser af positive tilbud og et godt foreningsliv. Jeg betaler
300 kroner for både at gå til klatring, VHF-radiokursus og sejl-duelighedskursus.
Jeg er glad for, at jeg havde fået lidt erfaring og ikke kom herop direkte fra universitetet. Det er et
meget selvstændigt arbejde. Jeg kunne dog godt have tænkt mig at have lidt mere erfaring, inden jeg
tog herop.

