
Dommen er faldet i sag om pizzeriabrand i Overlund: 
Brødre fængsles og modtager advarsel om udvisning 

 
To brødre er i dag blevet idømt 1,5 års fængsel og en advarsel om udvisning efter branden i 
Stjerne Pizza tidligere på året. Arkivfoto: Morten Pedersen 
 

To mænd modtog onsdag eftermiddag en længere 
fængselsstraf samt en advarsel om udvisning af Danmark, 
efter de tilbage i august satte ild til pizzeriaet Stjerne Pizza. 
Retten skulle onsdag tage stilling til, hvorvidt brandstiftelsen 
skete med henblik på udbetaling af forsikringpenge eller 
grundet trusler rettet mod de tiltalte. 
 
Viborg Stifts Folkeblad, 18 dec. 2019 kl. 19:48 
 
Nicole Leicht Oszadlik nilos@viborgfolkeblad.dk 
 

Viborg: Da 21-årige Ahmad Farhan Albashan og hans bror, den ti år ældre Hasan Farhan 
Albashan, onsdag eftermiddag forlod Retten i Viborg, var det på trods af en ubetinget 
fængselsdom på et år og tre måneder med et anerkendende håndtryk fra et familiemedlem på 
tilhørerpladserne. 



Brødrene havde nemlig begge - med en advarsel fra retten - undgået udvisning til hjemlandet 
Syrien og fået lov at blive i Danmark, hvor de har boet de seneste fem år. 

Det sker, efter begge brødre onsdag blev kendt skyldige i at have påsat en brand på Stjerne 
Pizza i Overlund, som var ejet af den ældre bror, med et håb om senere at få udbetalt en sum 
penge fra forsikringsselskabet Alm. Brand. 

De to havde fra morgenstunden erklæret sig skyldige i selve brandstiftelsen, og derfor 
kredsede onsdagens retsmøde sig især om ét spørgsmål: 

- Vi kan allerede nu sige med sikkerhed, at det er de tiltalte, der har startet branden i Stjerne 
Pizza den 19. august. Så det spørgsmål, vi står tilbage med, er "hvorfor?" Det er det, vi 
kommer til at beskæftige os med i dag. 

Sådan indledte anklager Jakob Kjær retsmødet onsdag morgen, hvorefter han kort beskrev 
resten af programmet og gennemgik en række billeder fra gerningsstedet for at forberede 
retten på dagens forklaringer. 

Derefter kunne afhøringerne gå i gang. 
 
Truet på livet 

Den yngste bror, Ahmad Farhan Albashan, som var ansat ved Stjerne Pizza på 
gerningstidspunktet, er den første, der får lov at tage plads midt i salen og afgive sin 
forklaring. Men først foretages en kort oplæsning af hans udtalelser under grundlovsforhøret 
tilbage i september. 

Her forklares det, at de to brødre natten til mandag den 19. august var kørt forbi en 
tankstation, hvor de havde anskaffet sig to dunke fyldt med diesel. Derefter kørte de mod 
pizzeriaet, hældte dunkenes indhold ud over pizzabakker og borde og satte ild til det. Men 
ifølge Ahmad Farhan Albashan handlede det på intet tidspunkt om forsikringspengene. 

- Vi blev truet ad flere omgange. En gruppe mænd dukkede op ved pizzeriaet, efter de andre 
ansatte var gået hjem, og sagde til os, at de kunne se, det gik godt for forretningen, og at vi 
skulle sende dem penge, for ellers ville det gå ud over en af os, siger den 21-årige på arabisk 
gennem sin tolk og påpeger, at det så ud som om, mændene havde våben på sig. 

Broren Hasan Farhan Albashan kan tilslutte sig forklaringen om truslerne, som ifølge dem 
fandt sted tre gange over tre måneder. 

- Vi havde ikke pengene, og derfor kom vi til sidst frem til, at vi ikke havde andet valg end at 
brænde pizzeriaet ned, så der ikke var en forretning at rette truslerne imod, forklarer han 
gennem tolken. 
 
Trusler eller forsikringspenge 

De tiltalte forklarer altså motivet bag branden med gentagne trusler, men spørger man 
anklager Jakob Kjær, er han langt fra forstående over for historien. 



Efter en forklaring fra en skadeinspektør fra Alm. Brand mener han nemlig, at motivet bag 
branden må stå soleklart for enhver. 

Her afsløredes det, at Hasan Farhan Albashan havde en forsikring, som i starten af 2019 blev 
ophævet grundet en manglende betaling. Men det blev der rettet op på i løbet af sommeren, 
og 11 dage inden branden blev der foretaget et opkald til forsikringsselskabet, som skulle 
sikre, at alt var i orden. 

- Jeg mener ikke, at der kan være nogen som helst tvivl om, hvad der ligger bag valget om at 
brænde Stjerne Pizza ned. Der er intet, der støtter de tiltaltes forklaring om trusler, men til 
gengæld kan vi se, at Hasan var i økonomiske problemer på gerningstidspunktet, slår Jakob 
Kjær fast. 

Han påpeger derefter, at den ældste brors kæreste dagen efter ringede ind med det, 
forsikringsselskabet på daværende tidspunkt opfattede som en anmeldelse af branden. 

Derfor mener han, at der er tilstrækkelige beviser for, at der lå en hensigt om forsikringssvig 
bag branden, og at en fængselsstraf på halvandet år i kombination med en udvisning af landet 
er en passende konsekvens for brødrene. De to forsvarere er derimod enige om, at en 
fængselsstraf på 10 til 12 måneder er mere passende. 
 
Dommen falder 

Efter forklaringen fra skadeinspektøren og de afsluttende bemærkninger fra advokaterne må 
retten efter en halv times votering da også erklære sig enige med anklageren i, at branden 
tilbage i august blev påsat med henblik på udbetaling af penge fra forsikringsselskabet. 

- Det kan sagtens være, at der derudover er blevet fremsagt trusler imod jer, men det kan 
aldrig undskylde at sætte ild til et pizzeria. Og på baggrund af kontakten til 
forsikringsselskabet sammen med de beviser, vi har set for Hasans økonomiske problemer, 
mener vi, at der er tilstrækkeligt belæg for at sige, at branden blev påsat med håb om 
udbetaling af forsikringspengene, fastslår dommeren og idømmer dem begge et år og tre 
måneders fængsel. 

Og så er der kun spørgsmålet om udvisning tilbage. 
 
Danmark eller Syrien 

- Hvis jeg bliver udvist af Danmark, så vil det ødelægge mit liv. 

Sådan siger 21-årige Ahmad Farhan Albashan, da han bliver spurgt, hvorvidt han har 
yderligere kommentarer inden domfældelsen. Og til både han og brorens store glæde slipper 
de da også begge med en advarsel. 

Hasan Farhan Albashan har med sin ekskone to børn bosiddende i Danmark, og siden han 
kom til landet, har han boet sammen med sin yngre bror, som også har et meget tæt bånd til 
børnene. Derudover har ingen af dem en omgangskreds i hjemlandet Syrien, som de begge 
forlod for en del år siden. 



Derfor valgte retten i første omgang at give de to en advarsel i stedet for en egentlig 
udvisning. 

- Se det som et glas vand, der langsomt bliver fyldt, når I begår kriminalitet. Til sidst skal der 
ikke ret meget til, før glasset flyder over, og I altså udvises af danmark, forklarer dommeren 
afsluttende. 

Dommen blev modtaget af både Ahmad Farhan Albashan og Hasan Farhan Albashan. 
 
 
 
 


