
 

 

JURIDISK FORENING I KØBENHAVN  

OG 

DEN DANSKE STYRELSE FOR DE NORDISKE JURISTMØDER  

 

indbyder til jubilæumsseminaret 

 

DEN DANSKE AFTALELOV 100 ÅR 

 

 

mandag den 8. maj 2017 kl. 16.00-19.00 

– med efterfølgende festmiddag –  

 

på 

 

Det Juridiske Fakultet  

Alf Ross-auditoriet (bygning 9A, 3. sal, auditorium 1) 

Njalsgade 76  

2300 København S. 

 

 

Mandag den 8. maj 2017 er det præcis 100 år siden Danmark fik sin aftalelov. Med si-

ne tre kapitler om aftalers indgåelse, ugyldighed og fuldmagt har loven ikke alene lagt 

grunden for dansk aftaleret, men også for store dele af fællesnordisk formueret. 100-

årsdagen fejres med denne konference, der efter to korte indlednings- og afslutnings-

foredrag sætter fokus på tre problemstillinger, der knytter sig til hver af lovens kapit-

ler. Dagen sluttes med en festmiddag. Både mødet og middagen afholdes i Det Juridi-

ske Fakultets nye domicil på Søndre Campus (følg skiltning). 

 

 

Program: 

 

16.00-16.15: Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen: Hvorfor fejre en 100 år 

gammel lov, som stort set aldrig citeres? 

 

16.15-17.00: Professor, dr.jur. Henrik Udsen: Hvordan forholder kapitel 1-modellen 

sig til nye former for aftaleindgåelse, herunder via kvasiløfter og digitale medier? 

 

17.00-17.45: Professor, dr.jur. Erik Werlauff: Kan aftalelovens regler om stillings-

fuldmagt bringes i harmoni med de selskabsretlige regler om tegningsret? 

 

17.45-18.00: Stræk ben-pause  
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18.00-18.45: Ph.d.-studerende Kristian Torp: Offentligretlige forbudsregler og pri-

vatretlige aftalers ugyldighedsvirkning: Hvornår er en ulovlig aftale også en ugyldig 

aftale? 

 

18.45-19.00: Professor, dr.jur. Torsten Iversen: Har aftaleloven en fremtid? 

 
Ordstyrer: Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen 
 
 

19.00 – 22.30: Festmiddag på Det Juridiske Fakultet (følg skiltning) 

 

-----oo0oo----- 

 

For deltagelse i den efterfølgende festmiddag opkræves en symbolsk betaling på 

100 kr. for medlemmer født før 1977. Takket være en donation fra Karsten Meyers 

Legat for Unge Jurister deltager jurister født i 1977 eller senere gratis.  

 

For medlemmer født før 1977 sker tilmelding til festmiddagen ved indbetaling af de 

nævnte 100 kr. senest den 3. maj 2017 til Juridisk Forenings konto i Danske Bank, 

Reg.nr. 1551, Konto.nr. 1078267.  

 

For juristmedlemmer født i 1977 eller senere sker tilmelding til festmiddagen ved e-

mail til Juridisk Forenings sekretariat på mns@plesner.com med angivelse af fødsels-

år.  

 

Man anmodes indtrængende om ikke tilmelde sig festmiddagen uden også at deltage! 

 

Ønskes kursusbevis udstedt, så send en e-mail til Marianne Nellemann Skov, 

mns@plesner.com, med angivelse af 

 

(1) Navn og titel 
(2) Arbejdssted 

 

-----oo0oo----- 

 

Som grundlag for mødet vil foreligge et kursusmateriale, der på kursusdagen vil være 

tilgængeligt fra foreningens hjemmeside på www.juridisk-forening.dk.  

 

 

på vegne af Juridisk Forening i København  

og Den Danske Styrelse for De Nordiske Juristmøder 

 

 

Mads Bryde Andersen 

formand 
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