
ANGLO-AMERIKANSKE KONTRAKTSMODELLER 

PROSJEKTETS FREMDRIFT 

 

1. Prosjektets bemanning 
Den første fase med ansettelser av vitenskapelig personale er over, og vårt prosjekt 
inkluderer nå følgende: 

Prosjektets styre:  

Prosjektets styre består av Viggo Hagstrøm, Giuditta Cordero Moss, Erling Selvig, 
Lasse Simonsen og Trine-Lise Wilhelmsen. 

Doktorgradstipendiater: 

• Hermann Bruserud er ansatt i prosjektet og skal tiltre stillingen i løpet av mai. 
Han skal skrive en avhandling om hardship klausuler.  

• En ytterligere stipendiatstilling vil bli utlyst neste år. 
• Margrethe B. Christoffersen har vært stipendiat en stund på Institutt for Privatrett 

(for tiden i fødselspermisjon) og skriver en avhandling om overdragelse av 
virksomhet. Hun er knyttet til prosjektet i og med at deler av hennes avhandling 
(spesielt om representations and warranties, indemnities) er meget relevante.   

Vitenskapelige assistenter: 

• Stian Fagervold har vært vitenskapelig assistent på Institutt for Privatrett siden 
høstsemester 2003. Han skriver en studentavhandling om klausulen "no oral 
amendments" (skriftkravet)  

• Tor Sandsbraaten har nettopp fått Lindh Stabell Hortens stipend for å delta i 
prosjektet og skal skrive en studentavhandling om de juridiske begrepene 
conditions, covenant, representation, warranty.  

• Silje Gundersen har nettopp fått et sjørettslig stipend for å delta i prosjektet og 
skal skrive en studentavhandling om klausuler i pantehaverinteresse forsikring.   

• Christine Halvorsen mottok Lindh Stabell Hortens stipend i 2003 og skriver en 
studentavhandling om erstatningsansvar ved mislykkede kontraktsforhandlinger 
etter engelsk rett.   

 

2. Bruker-/Referansegruppe 
 
Responsen fra advokatene som ble invitert til å delta i prosjektets bruker-
/referansegruppen har vært meget positiv. Deltagerlisten er som følger: 
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Navn Firma 

Biller, Odd Ivar  
– advokat 

Norsk Hydro 

Conley, Terrence 
– advokat 

Norsk Hydro 

Blanck, Lars Jacob 
- advokat 

Lindh Stabell Horten 

Brautaset, Lasse  
– advokat 

Nordisk 
skipsrederforening 

Eriksrud, Sven  
– advokat 

Wikborg, Rein & Co. 

Føyen, Arve  
– advokat 

Simonsen Føyen 

Gisvold, Marius  
– advokat 

Wikborg, Rein & Co. 

Grønningsæter, Marius  
– advokat 

Elkem 

Heiberg, Gunnar 
– advokat 

Norsk Hydro 

Knutzen, Pål 
– advokat 

Elkem 

Eriksen, Ivar A.  
– advokat 

Statens Petroleumsfond 

Jansen, Jan  
– advokat 

Arntzen De Besche 

Kolrud, Helge J. 
- advokat 

Haavind Vislie AS 

Klouman, Hans Henrik  
– juridisk direktør 

Storebrand 

Knudtzon, Stephen  
– advokat 

Thommessen Krefting 
Greve Lund 

Landmark, Sverre  
– advokat 

Norske Skog 

Lund, Christian  
– advokat 

BA-HR 

Michelet, Christian  
– advokat 

Arntzen De Besche 

Mikalsen, Geir  
– advokat 

BA-HR 

Omreng, Bjørn  
– advokat 

Skanska Norge AS 

Ramm, Erik  
– advokat 

Wiersholm, Mellbye & 
Bech 

Selen, Arne-Jørg  
– advokat 

Scancem International 
ANS 

Slaatta, Bjørn  
– advokat 

Lindh Stabell Horten 

Steen, Sven Iver  
– advokat 

Arntzen De Besche 

Sørlie, Gunnar  
– advokat 

Sørlie, Wilhelmsen 

Thyness, Erik  
– advokat 

Wiersholm, Mellbye & 
Bech 

Ødegaard, Arnstein  
– advokat 

Lindh Stabell Horten 
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3. Internasjonalt nettverk 
 
Vi er i ferd med å knytte til prosjektet amerikanske og engelske praktiserende advokater. 
Disse kan bidra med systematisk kunnskap om anglo-amerikansk kontraktspraksis på de 
områder som er relevante for prosjektet.  
 
Vi har lykkes med å få tilgang til noen trainee stillinger ved International Court of 
Arbitration, International Chamber of Commerce i Paris. Deltagerne i prosjektet, spesielt 
doktorgradsstipendiater, vil få muligheten til å delta i dette anerkjente voldgiftsinstituttets 
virksomhet og til å få direkte erfaring med tvisteløsning i internasjonale kontrakter. 
 
Vi har gode kontakter med Max Planck Institutt für ausländisches und internationales 
Privatrecht i Hamburg, som er blant de mest anerkjente internasjonale institutter innenfor 
området. Deltagerne i prosjektet, spesielt doktorgradsstipendiater, vil kunne oppholde seg 
i lengre perioder ved Instituttet.  
 
 

4. Arbeidsplan 
 
Ansettelsesprosessen i prosjektet har vært mer langvarig enn forutsatt. Det er derfor 
prematurt med et første seminar før sommeren, slik det ble antydet i første 
informasjonsbrevet. 
Første seminar er planlagt i slutten av oktober. Nærmere informasjon om tidspunkt 
kommer senere. 
 
I mellomtiden håper vi å kunne kontakte enkelte deltagere i brukergruppen direkte med 
spesifikke forespørsler om material, erfaringer eller lignende. 

 

5. Hjemmeside 
 
Vi arbeider for tiden med å lage en hjemmeside for prosjektet, der det vil bli mulig å få 
opplysninger om prosjektets program, deltagere, publikasjoner med mer. 
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