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Retten i Glostrup  

Udskrift af dombogen 

DOM 

Afsagt den 4. januar 2018: 

A 

mod 

Tryg Forsikring A/S 

Klausdalsbrovej 601 

2750  Ballerup 

Sagens baggrund 

Hovedtvisten i sagen er, om en hændelse, A var udsat for den 24. eller 25. 

maj 2008, er undtaget fra dækning i henhold til hans ulykkesforsikringer 

som følge af udvist grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse eller slagsmål. 

Parternes påstande 

Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Tryg Forsikring A/S, 

skal betale 154.429,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 20. juni 2008. 

Sagsøgte, Tryg Forsikring A/S, har nedlagt påstand om frifindelse subsidi-

ært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb. 

Sagens omstændigheder 

A var i 2008 dækket af en ulykkesforsikring hos Tryg Forsikring med en 

forsikringssum på 1.032.600 kr. samt en gruppeulykkesforsikring tegnet 

gennem Ingeniørforeningen i Danmark ligeledes hos Tryg Forsikring med 

en forsikringssum på 897.773. 

Det fremgår af forsikringsbetingelserne for de tegnede ulykkesforsikringer, 

at forsikringerne ikke dækker følger af ulykkestilfælde, der er fremkaldt af 

forsikrede ved grov uagtsomhed. Følger af ulykkestilfælde, der skyldes del-

tagelse i slagsmål og selvforskyldt beruselse er endvidere undtaget fra dæk-

ning. 

A og hans daværende hustru, B, var den 24. og 25. maj 2008 på Hawai. 

Det fremgår af journal fra Medical Center i Honolulu, at A ankom til centret 

med ambulance den 25. maj 2008, hvor han blev tilset af læge. Det fremgår 

videre: 

"... 
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Admission/Registration Information 

... 

 Admit Dt: 5/25/2008  Time:    3:50 

... 

HISTORY OF PRESENT ILLNESS: This is a 48-year-old male 

brought in by ambulance. He apparently had been drinking tonight 

when he was assaulted by some individuals. He was found down on 

the ground, had some loss of consciousness according to witnesses of 

unknown duration. He has had several episodes of vomiting since the 

injury. He arrived awake, alert though with a GCS of 15, complaining 

of some left-sidede facial pain and slight pain in the neck and in the 

abdomen. 

... 

GENERAL APPEARANCE: The patient is an awake, alert, obese male, 

somewhat intoxicated but generally cooperative but did vomit a few 

times after arriving in the emergency department. 

... 

MEDICAL DECISION-MAKING/ED COURSE: This is an individual 

who was assaulted with loss of consciousness reported by witnesses 

who appears neurologically intact but vomiting on presentation. Labs 

and imaging studies are obtained. 

..." 

Det fremgår af et kort fra Honolulu Police Department, at der den 25. maj 

2008 var en henvendelse til politiet om "Assault 3rd". Kortet henviser til 

"Report number 08-194-745". 

A mailede den 6. juni 2008 til Tryg Forsikring og anmeldte krav med hen-

visning til et policenummer, der vedrørte en rejseforsikring. 

Den 8. juli 2008 fremsendte A og B skadeanmeldelse vedrørende en rejse-

forsikring. Det fremgår af anmeldelsen: 

"... 

Jeg bliver d. 24/5. pludselig overfaldet af en anden gæst på hotellet, 

han slår mig flere gange i ansigtet og hovedet med knyttet hånd, og 

jeg falder om på gulvet, hvor han sparker mig i hovedet, på armene 

som jeg forsøger at beskyttet mit hoved med, samt i ribbenene og 

overkroppen. 

Sikkerhedsvagterne tager manden i forvaring indtil politiet kommer, og 

tilkalder en ambulance som tager mig til et hospital i Honolulu, da jeg 

ikke kan rejse mig op. 

..." 

Tryg Forsikring foranledigede den 8. august 2008 sagen yderligere undersøgt 

ved en privat efterforsker. Efterforskeren fik kontakt til vidnet ODI og SK, 

der var en af de betjente, der blev tilkaldt til den episode, hvor A har anført, 
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han blev overfaldet. Efterforskeren afgav den 24. oktober 2008 rapport til 

Tryg Forsikring, hvoraf blandt andet fremgår: 

"... 

This office was able to learn in speaking with Mr. ODI that it was his 

recollection that both men involved in this incident as well as the 

woman were obviously intoxicated in his opinion. Mr. ODI, when 

asked, stated that he did not recall any statements being taken by ei-

ther the Special Duty Sheriff´s or the Honolulu Police Oficeres who 

responded. He further stated that he did not think any officer even en-

tered the establishment and only spoke wit the parties outside. He also 

stated he felt the officers handled it more like a "drunk and disor-

derly" type of case. At this point Mr. ODI stated that he probably 

shouldn´t answer any further questions. 

On September 12, 2008 this office met with Ms. SK who related that 

she recalled the incident at the Nightclub though not by specific date, 

but by the descriptions of the individuals provided. 

She related that she and her partner Officer BOS were on duty at the 

club but never entered the club as is there normal procedure. Ms. SK 

related that toward the end of the night they observed a large Caucasian 

male "stagger" out of the club and walking directly toward them. As 

this man neared them Ms. SK stated that the man tripped and fell over a 

chair in the lobby area of the hotel and cut his arm. He got up and con-

tinued to them and stated that he had been assaulted inside the club. 

Ms. SK related that the man was obviously intoxicated and "somewhat 

excited". 

Ms. SK stated she spoke with the man who stated that a large "white 

male" dressed in all black had punched him in the chest inside the club 

causin him to fall. He stated that he had no idea why he had been 

punched and remembered that he said the guy "punched like a horse". 

As Ms SK continued to speak with the male she asked the security 

guard who had arrived to call for an ambulance to assess the man´s in-

jury, wich she again related was caused when he fell over the chair and 

not inside the club. 

While awating the ambulance and medical personnel Ms. SK stated that 

a very large Samoan male dressed in all black exited the club together 

with a woman. The Caucasian male identified him as the person who 

had assaulted him and she detained the man and woman at that time. 

She related that in speaking with the two she was told that the Cauca-

sian man had fondled or groped the woman and as the boyfiend stepped 

forward to intervene; the Caucasian man stepped backward and fell 

down. Ms. SK stated that the two acknowledged that the had been 

drinking but in her opinion they did not appear very intoxicated. She 

stated that she asked the female if she wanted to press charges and the 

woman said that she did not, and saying it wasn´t that big of a deal. 
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Ms. SK stated that the Caucasian man continued to be excited about the 

situation and said that he did want to press charges, therefore she call 

for the Honolulu Police Department which is standard procedure for 

Sheriff´s officers working special duty assignments. 

Ms. SK went on to say that the ambulance arrived and provided treat-

ment to the male and he was inside the ambulance when officers from 

the Honolulu Police Department arrived. She said it was her recollec-

tion that the HPD officers spoke with the victim, the alleged assailant 

and his girlfriend and then went into the club. She recalled that an of-

ficer came back out and said that he could not locate any personnel or 

patrons who had witnessed the incident. Shortly thereafter the police 

told the Samoan man and his grilfriend they could leave and the am-

bulance transprotted the Caucasian male victim. 

..." 

Den 15. september 2008 anlagde B og A sag mod Tryg Forsikring om beta-

ling af 383.786,99 kr. vedrørende krav i henhold til en rejseforsikring. 

Ved email af 22. januar 2010 meddelte PO, at straffesagen på Hawai var 

blevet accepteret af anklagemyndigheden som "Assault in the Third De-

gree", der efter det oplyste har en strafferamme fra bøde på 2.000 USD til 

fængsel i 1 år. A svarede samme dag og fastholdt sin anmeldelse. 

Den 27. januar 2010 blev Arbejdsskadestyrelsen anmodet om en vejledende 

udtalelse om blandt andet A’s méngrad. 

Den 15. april 2011 mailede A’s daværende advokat til Tryg Forsikring og 

spurgte til sagsbehandlingen i ulykkesforsikringssagerne. 

Den 23. januar 2013 afgav Arbejdsskadestyrelsen en vejledende udtalelse 

om A’s varige mén og erhvervsevnetab. 

Efter det oplyste blev der i den af A og B tidligere anlagte sag mod Tryg 

Forsikring den 1. juni 2014 inddraget et krav om méngodtgørelse, hvilket 

skete ved indlevering af processkrift 5. 

Det fremgår af en rapport af 25. mart 2015 fra G4S blandt andet: 

"On Tuesday, March 24, 2015, a request was received to locate and ver-

ify information about the subject/assailant, C. We were asked to deter-

mine if C had been tried and convicted of the criminal offense of As-

sault in the Third Degree, resulting from the May 25, 2008, altercation 

with the Insured, A. The 2008 incident was documented in the Hono-

lulu Police Department, Report No. 08-194745. 

The Criminal Court case resulting from this matter was filed on Janu-

ary 26, 2010, and proceedings were held in the Honolulu District 

Court, in the entitled case State of Hawaii vs. C. 
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It was learned that the court case file was no longer kept in the Hono-

lulu District Court and the physical file was now located in the court´s 

off-site storage facility. An expedited request was made to obtain a 

Court Certified copy of the docket sheet, which was all that the court 

clerk was required to maintain for stored case files. 

On the same date, the expedited Court Certified copy of the docket 

sheet was receved. (See copy enclosed at the end of this report.) The 

certified document was a 3-page document with filings starting on 

January 26, 2010 and ending on May 4, 2010. The last filing was a 

Bench Warant issued for C´s arrest, for not appearing at that day´s 

hearing. There was no further filings listed on the docket sheet. This 

criminal court case was inactive and was eventually classified as 

"DISPOSED" and the case file was placed into storage, without a fi-

nal disposition. 

Also on Tuesday, March 24, 2015, an online request was made for the 

certified copy of C´s Hawaii Criminal Convition record. (See copy en-

closed at the end of this report.) C´s conviction record remained un-

changed since the record was last obtained on October 13, 2010. There 

was NO RECORD found for C being convicted in Honolulu District 

Court Case No. 1P110-1356. No further information was obtained. 

..." 

Den 28. april 2015 afsagde Retten i Glostrup dom i den sag, der oprindelige 

var anlagt af A og B mod Tryg Forsikring. Det fremgår af dommen, at A var 

indtrådt som part i forbindelse med hovedforhandlingen, hvor påstanden 

var, at Tryg Forsikring skulle betale 1.039.875 kr., hvoraf 30.106,08 kr. ved-

rørte varigt mén på 8 %. Tryg Forsikring blev frifundet, og A blev pålagt at 

betale sagens omkostninger med 100.000 kr.  Det fremgår af rettens begrun-

delse, at det indtalte krav flere gange havde været været overdraget til og 

mellem forskellige selskaber, og det var herefter ikke bevist, at A var beret-

tiget til at rejse kravet. 

 

Den 2. maj 2016 stadfæstede Østre Landsret Glostrup Rets dom af 28. april 

2015 og bestemte, A skulle betale sagens omkostninger for begge retter med 

200.000 kr. 

Det fremgår af brev af 8. juli 2016 fra Department of the Prosecuting Attor-

ney, City and County of Honolulu til A, at C var udeblevet fra et retsmøde 

den 4. maj 2010, og at A ville blive underrettet om næste retsmøde. 

Den 8. september 2016 mødte A i fogedretten vedrørende skyldige sagsom-

kostninger til Tryg Forsikring, hvor A afgav insolvenserklæring. 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet partsforklaring af sagsøgeren, A. 

A fik oplæst uddrag af sin forklaring som gengivet i dommen af 28. april 

2015, side 4, afsnit 1 – 4, hvoraf fremgår: 
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"A har forklaret blandt andet, at hans datter havde gået et år i skole på 

Hawaii, og  at han og B skulle over og deltage i hendes graduation. 

Den aften han og B ankom, besluttede de at gå ud at spise. De gik der-

efter på natklub. De fik et par drinks. Han havde lige købt to drinks og 

stod med dem og kiggede over dansegulvet, da der pludselig kom en, 

som slog ham i gulvet og begyndte at sparke på ham. Det lykkedes 

ham at løbe hen til nogle vagter, som førte ham udenfor, hvor han sad 

på en stol. Han talte med en kvindelig og en mandlig betjent. Det var 

lokal betjente. Der kom to statsbetjente til. De optog rapport.  Han fik 

en kvittering for anmeldelsen, som er fremlagt i sagen Han blev kørt 

på hospitalet. Han var svimmel og var øm. Han havde hjernerystelse 

og kastede op.  På hospitalet blev han scannet. Han blev udskrevet 

næste formiddag kl. 11.33. 

Han havde en floater, altså prikker i øjet. Han fik at vide, at det ville gå 

væk efter nogle dage. Hospitalet sagde, at han skulle holde sig i ro. 

... 

Med hensyn til overfaldssagen, var han i kontakt med  politiet og med 

PO, som var statsanklager. Han fik at vide, at de rejste sigtelse mod 

overfaldsmanden. De sagde, at han ville blive indkaldt som vidne, hvis 

de besluttede sig for at rejse tiltale. Senere fik han så at vide, at nu var 

gerningsmanden  tiltalt. Han sagde, at han ville komme og vidne. Siden 

har han ikke hørt noget. 

...” 

A har bekræftet at have forklaret sådan og forklarede supplerende, at han er 

uddannet civilingeniør, men han ikke længere kan arbejde i fuldt omfang. I 

2008 var hans daværende hustru forsikret hos Tryg med blandt andet en rej-

seforsikring, der også dækkede ham, og han havde selv en ulykkesforsikring 

i samme selskab. Han var endvidere omfattet af en gruppeulykkesforsikring 

hos IDA, som også viste sig at være tegnet hos Tryg. 

Den omhandlede aften den 24. maj 2008, var han og hans hustru på natklub 

på Hawai. De havde forinden fået et glas vin til maden, da de spiste ved 18 

tiden. Da de senere kom på natklub, fik han to drinks i løbet af aftenen og 

frem til episoden ved 23 tiden. Han havde således fået lidt at drikke, men 

han var ikke fuld. 

Senere, da han hentede to drinks i baren, var der pludselig en, der slog ham i 

hovedet. Han havde ikke forulempet nogen forinden. 

Det, der fremgår af Trygs undersøgelser, om, at han forinden havde forulem-

pet en kvinde, passer ikke. Det passer heller ikke, at han faldt over en stol. 

Det, der skete, var, at han pludselig og uden grund blev slået i hovedet af en 

mand. Han faldt derefter om, hvorefter manden sparkede ham i hovedet. 

Han anmeldte med det samme forholdet til politiet, der har en verserende 

sag mod gerningsmanden. Han har forespurgt til straffesagen på Hawai og 

fået oplyst, at gerningsmanden står til anholdelse. Han har bestilt billetter 

for at rejse over til retssagen. Han har fået bekræftet fra Hawai, at gernings-

manden stadig er efterlyst til sagen. 
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Han anmeldte sagen til Tryg Forsikring. Vist bilag 4, email af 6. juni 2008, 

omfattede anmeldelsen alle hans krav mod Tryg Forsikring både for så vidt 

angår rejseforsikringen og ulykkesforsikringerne. Han havde på daværende 

tidspunkt afholdt udgifter på 300.000 kr. til hospital med videre. Han havde 

forinden fået oplyst fra IDA, at gruppeulykkesforsikringen var tegnet gen-

nem Tryg Forsikring. 

Det efterfølgende forløb med retssagen mod Tryg Forsikring chokerede 

ham. Han troede, han var forsikret, men Tryg Forsikring undslog at betale 

erstatning, selvom hans krav er fuldt dokumenteret. 

Han har ikke været i stand til at betale de sagsomkostninger, han blev pålagt 

i den forrige sag, da han er ruineret på grund af sagen. 

Adspurgt af Tryg Forsikrings advokat forklarede han, at han udfører konsu-

lentbistand til forskellige firmaer i få timer om ugen. Adspurgt, hvad hans 

konsulentarbejde består i, forklarede han, at han får tildelt nogle opgaver, 

som han ser på og løser. Det kan være opgaver inden for byggeri og IT, det 

vil sige civilingeniøropgaver. Han kan ikke nævne nogle firmaer, som han 

har udført arbejde for. 

Han modtager sygedagpenge og supplerer med få timers konsulentarbejde. 

Han er uden formue. 

Parternes synspunkter 

Sagsøgeren, A, har i påstandsdokument af 17. maj 2017 gjort gældende: 

"Grov uagtsomhed/selvforskyldt beruselse 

Indledningsvist bestrides det, A’s skader er sket som følge af grov uagtsom-

hed eller selvforskyldt beruselse. Bevisbyrden herfor pålægger Tryg Forsik-

ring, og det bestrides, at den er løftet ved fremlæggelse af en ensidigt ind-

hentet rapport fra Tryg Forsikrings samarbejdspartner. Opmærksomheden 

henledes på, at der i øvrigt ikke er dokumentation for påstandene fremført i 

rapporten, jf. bilag 9. 

Yderligere henvises der til bilag 2, der dokumenterer, at politiet i Honolulu 

anklagede den sigtede for vold, ligesom det fremgår af bilag 15, at den sig-

tede fortsat er tiltalt for overfaldet på A. 

Derudover er A’s skader, jf. bilag 3 også forenelige med et overfald. At A 

”had been drinking tonight”, jf. bilag D ændrer ikke på ovenstående. 

Opgørelse af kravet 

På den baggrund gøres det gældende, at A er berettiget til erstatning for sit 

varige mén på 8 %, jf. bilag 12. 

Ulykkesforsikringerne havde en forsikringssum på henholdsvis 1.032.600 kr. 

og 897.774 kr. 8 % af dette er henholdsvis 82.608 kr. og 71.821,92 kr., i alt 

154.429,92 kr., svarende til påstanden i nærværende sag. 
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Renteberegning 

I henhold til forsikringsaftalelovens § 24 kan forsikringsydelsen kræves be-

talt 14 dage efter, at selskabet har været i stand til at indhente de oplysnin-

ger, der er nødvendige til bedømmelse af forsikringsbegivenheden og fast-

sættelse af forsikringsydelsens størrelse. 

I henhold til bilag 4 kan det konstateres, at Tryg Forsikring hvert fald den 6. 

juni 2008 modtog kopier af lægejournaler. Renteberegningen bør derfor ske 

fra den 20. juni 2008. 

Det bemærkes ligeledes, at Tryg Forsikring på baggrund af de i bilag 4 

fremsendte lægejournaler var i stand til at udtale sig om, hvad der var medi-

cinsk forsvarligt for A, jf. korrespondancen i bilag 5. 

Subsidiært gøres det gældende, at renteberegningen skal ske 14 dage fra den 

8. juli 2008, hvor A hjemvendt fra USA foretog en mere formel skadesan-

meldelse. 

Det gøres i den forbindelse gældende, at A’s anmeldelse af forsikringsbegi-

venheden til Tryg nødvendigvis må omfatte alle A’s forsikringer, og at han 

ikke skal bør udarbejde en anmeldelse for hver forsikring. 

Mere subsidiært gøres det gældende, at forretning skal ske 14 dage efter 

henvendelsen den 15. april 2011, jf. bilag 13, hvorfor forretning skal ske fra 

den29. april 2011. 

 

Modregning 

Det bestrides, at Tryg Forsikrings krav på sagsomkostninger kan modregnes 

i A’s erstatning for varigt mén, jf. retsplejelovens § 513. 

Derudover bestrides det, at der er konneksitet mellem de sagsomkostninger, 

som Tryg Forsikring er tilkendt i henhold til retssagen vedr. årsrejseforsik-

ringen og kravene i nærværende sag, som stammer fra to ulykkesforsikrin-

ger. Der henvises til U.1977.663H. 

Endelig følger det af forsikringsaftaleloven § 96, at Tryg Forsikring ikke 

kan modregne krav mod A for forhold der er opstået efter, at Tryg Forsik-

ring blev vidende om forsikringsbegivenheden. I nærværende sag er Tryg 

Forsikrings krav på sagsomkostninger opstået den 2. maj 2016, mens forsik-

ringsbegivenheden fandt sted den 24. maj 2008. 

Såfremt Tryg Forsikrings argument herfor skulle følges, ville det betyde, at 

et forsikringsselskab kunne afvente udbetaling under en forsikring i håbet 

om, at de senere vil have et modkrav mod forsikringstageren. Dette har 

næppe været lovgivers hensigt. 

..." 
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Sagsøgte, Tryg Forsikring A/S, har i påstandsdokument af 18. maj 2017 

gjort gældende: 

"Ad grov uagtsomhed/selvforskyldt beruselse/slagsmål 

Tryg Forsikring gør på linje med anbringenderne i rejseforsikringssagen 

gældende, at det på det foreliggende grundlag må lægges til grund, at A’s 

skade (nethindeløsning) er opstået som følge af, at A i beruset tilstand op-

trådte provokerende på baren på Hawaii og var involveret i en batalje med 

en samoaner og dennes kæreste. 

Det må på det foreliggende grundlag lægges til grund, at der ikke er sket 

yderligere strafferetlig forfølgning af den påståede gerningsmand til overfal-

det, hvilket understøtter, at A selv har medvirket til skadens indtræden ved 

grov uagtsomhed/selvforskyldt beruselse eller indladelse på slagsmål. 

Det fremhæves i den forbindelse, at selv hvis gerningsmanden måtte være 

blevet strafferetligt forfulgt er dette for så vidt uden betydning i forhold til 

den forsikringsretlige bedømmelse af, om A selv måtte have forvoldt eller 

medvirket til skaden. 

Det gøres herved gældende, og at sagsøgers bilag 15, brev fra anklagemyn-

digheden på Honolulu af 8. juli 2016, nærmere understøtter, at der ikke har 

været tale om et overfald på A, når henses til, at C først var tilsagt til et rets-

møde den 4. maj 2010, og at kaution for manglende fremmøde alene blev 

sat til 1000 dollars. 

Ad renter 

Forrentningen efter FAL § 24 kan ikke begynde at løbe fra noget tidligere 

tidspunkt end før Tryg Forsikring under ulykkesforsikringen modtog anmel-

delse af den pågældende skade. Dette skete tidligst ved en mail af 30. april 

2011, hvorfor renter tidligst kan løbe fra 14 dage efter tidspunktet fra mod-

tagelsen af sagens bilag 13 og, det vil sige fra den 29. april 2011. 

Ad modregning 

Det gøres gældende, 

at A, der førte og gennemførte en retssag i to instanser for så vidt 

angår rejseforsikringen øjensynlig uden at have været i besid-

delse af midler til at betale sagsomkostninger, jf. udskrift af fo-

gedretsbogen, sagens bilag B, må affinde sig med modregning af 

de til Tryg Forsikring tilkendte sagsomkostninger, 

at Tryg Forsikrings adgang til modregning ikke kan afskæres efter 

retsplejelovens §513, jf. herved dommen gengivet i 

FED1998.538Ø. 
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Der må herved særligt lægges vægt på, at A må antages at have været insol-

vent allerede på tidspunktet for sin indtræden som sagsøger i byretssagen i 

rejseforsikringssagen, jf. sagens bilag A, og at han desuagtet foretog anke og 

gennemførte ankesagen for landsretten med deraf følgende tilkendelse af 

yderligere kr. 100.000 til Tryg Forsikring i sagsomkostninger, jf. sagens bi-

lag 14. 

At i hvert fald under disse omstændigheder, består der en tilstrækkelig kon-

neksitet mellem de til Tryg Forsikring tilkendte sagsomkostninger i anled-

ning af en gennemført retssag udspringende af hændelsen den 25. maj 2008 

på Hawaii og nærværendes sag vedrørende krav på ulykkesforsikringer ud-

springende af den samme hændelse den 25. maj 2008 på Hawaii. 

Som følge heraf kan Tryg Forsikring i det hele modregne de tilkendte sags-

omkostninger (med tillæg af renter) i en eventuel erstatning, der måtte til-

komme A under nærværende sag (med tillæg af renter). 

..." 

Rettens begrundelse og afgørelse 

A har forklaret om episoden, at han og hans daværende hustru, B, havde væ-

ret ude og spise om aftenen den 24. maj 2008, hvor de fik et glas vin til ma-

den. Derefter tog de på natklub og fik to drinks frem til kl. 

23.00, hvor han pludselig blev overfaldet af en mand, der slog ham i hove-

det og sparkede ham, da han lå ned. A har afvist, at han var påvirket af alko-

hol af betydning for sagen, eller at han indlod sig i slagsmål. 

Det fremgår af oplysningerne i den rapport om episoden, som en privat ef-

terforsker afgav til Tryg Forsikring den 24. oktober 2008, at betjent SK, der 

ankom til stedet umiddelbart efter episoden, huskede en stor hvid mand, 

som det lægges til grund var A, komme gående ud fra klubben, hvorefter 

han faldt over en stol og kom til skade. Hun beskrev ham videre som åben-

bart beruset og noget ophidset, og der blev derefter tilkaldt ambulance, der 

kørte A på hospitalet, hvor han ifølge hospitalet ankom kl. 03.50. 

Retten lægger herefter til grund, at episoden fandt sted omkring kl. 03.00 

den 25. maj 2008 og således flere timer senere end forklaret af A. Det læg-

ges videre til grund, at A var tydeligt beruset, da dette fremgår både af læge-

undersøgelsen og betjent SK’s forklaring til den private efterforsker. 

Det fremgår videre af oplysningerne i den førnævnte rapport af 24. oktober 

2008, at A ifølge vidneudsagn til politiet fra den påståede gerningsmand, C, 

og dennes kæreste ikke blev overfaldet, men at A havde opført sig provoke-

rende og grænseoverskridende over for kæresten, hvorefter A faldt. Det 

fremgår videre af oplysningerne i en rapport af 25. marts 2015, at der ikke 

har været gennemført en straffesag mod C. 

På denne baggrund, og da A’s forklaring om skadestidspunkt og alkohol 

som fastslået ovenfor ikke har kunnet lægges til grund, har Tryg Forsikring 
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godtgjort, at følgerne af episoden skydtes A’s selvforskyldte beruselse, og 

Tryg Forsikring frifindes for den nedlagte påstand. 

Statskassen skal i henhold til den meddelte fri proces bevilling betale sagens 

omkostninger til Tryg Forsikring med 30.000 kr. inklusive moms. Retten 

har ved fastsættelsen af beløbet, der vedrører Tryg Forsikrings advokatud-

gifter, lagt vægt på sagens værdi, karakter og forløb. 

Thi kendes for ret: 

Tryg Forsikring A/S frifindes. 

Statskassen betaler sagens omkostninger til Tryg Forsikring A/S med 30.000 

kr. 

Hans J. Christensen dom-

mer 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Retten i Glostrup, den 5. januar 2018. 

Signe Ljungdahl Romme Hansen, Afdelingsleder 


