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Av KARIN BOJS DN:s Göteborgsredaktion
Polisen i Trollhättan har ännu inte gripit någon för den brand som
totalförstörde Trollhättans moske natten till söndagen.
- Vi har påbörjat en teknisk utredning med hjälp av tekniska roteln i
Borås. Men allt tyder på att någon har tänt på utifrån, säger
kriminalinspektör Östen Johansson på kriminalpolisen i Trollhättan.
Polisen hoppas nu på vittnen som "sett vissa saker vid en aktuell
tidpunkt", som Östen Johansson säger.
Enligt vissa uppgifter har berusade unga män hörts sjunga rasistiska
sånger medan branden rasade i mosken.
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Sean Penn hedras i Frankrike
Tilldelas en heders-Cesar. Skådespelaren hyllas
på den franska motsvarigheten till Oscarsgalan.
ANNONS:

Mosken i Trollhättan byggdes 1985 och är Sveriges enda som är
specialbyggd för shiamuslimer. Den shiamuslimska föreningen i
Trollhättan har cirka 200 medlemmar och grundades 1972 av en grupp
asiater som blivit utvisade från Uganda.
- Det har aldrig tidigare varit något problem, förutom lite klotter. Tvärtom
har mosken varit väl accepterad av grannarna. Vi har haft många
invandrare här i många år, men vi har varit förskonade från sådana här
rasbråk, tills nu det här bråket med somaliern. Det är mycket generande
för Trollhättan, säger kriminalinspektör Östen Johansson.
Från Svenska kyrkans Lextorpsförsamling i Trollhättan kom på
måndagen ett uttalande där församlingen fördömer branden som ett
"övergrepp mot religionsfriheten, mot människor och deras tro".
Bojs-Karin
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