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Misstänkt 
mordbrand 
i trapphus
NORRKÖPING
Polisen misstänker att 
någon avsiktligt startade 
branden i ett flerfamiljs-
hus på Bråbogatan i 
Norrköping under natten 
mot tisdag.

Det var strax innan mid-
natt på måndagen som en 
inringare larmade om rök 
i trapphuset i huset som 
ligger i stadsdelen i Ma-
rielund. Enligt räddnings-
tjänsten hade någon eldat 
i trapphuset.

Man ventilerade ut röken 
och lämnade över ärendet 
till polisen, som därefter ge-
nomförde en brottsplats-
undersökning.

– Man har inlett en förun-
dersökning gällande försök 
till mordbrand, sade Daniel 
Johansson, vakthavande be-
fäl på polisen.

 Det finns inga rapporter 
om personskador. 

På tisdagsmorgonen 
meddelade polisen att det 
brunnit i papper som nå-
gon troligtvis tänt på och i 
samband med brottsplats-
undersökningen säkrades 
spår efter branden.

Folkbladet

Polisen 
stoppade  
misstänkta 
rånare
NORRKÖPING
En grupp ungdomar 
ska ha försökt råna en 
person på bussen mot 
Lindö i måndags kväll.

Vid åtta-tiden på kvällen lar-
mades polisen om ett för-
sök till rån på buss 11 mot 
Lindö.

– Inringaren ska blivit 
krävd på jacka och mobil-
telefon av en grupp ungdo-
mar men klarat sig därifrån 
oskadd, berättade polisens 
vakthavande befäl Maria-
na Persson för Folkbladets 
webbupplaga.

Gärningspersonerna 
fortsatte resan men på en 
busshållplats nära rondel-
len mellan Söderleden och 
Lindövägen väntade po-
lisen, som konfronterade 
gruppen av ungdomar.

– Vi har fått tag i ett par 
ungdomar, de är hemskjut-
sade till föräldrar och kan 
eventuellt misstänkas för 
brott, sa polisens pressta-
lesperson Michael Persson.

Ungdomen som utsat-
tes för rånförsöket ska inte 
ha skadats fysiskt vid hän-
delsen.

Folkbladet

Polisen var på plats och 
konfronterade de misstänk-
ta vid hållplatsen. 
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Attentat mot synagoga  
– vad gör kommunen?
NYHETER
Oron ökar i den judiska församlingen  
i Norrköping sedan några personer 
nyligen hoppade över stängslet runt 
synagogan och sedan försökte tända 
eld på ett flertal dörrar. Lena Posner 
Körösi, ordförande i judiska central
rådet i Stockholm, menar att oron är 
befogad just i Norrköping. Antalet 
incidenter och sabotage under de  
senaste 34 åren har ökat mer här än 
på andra orter.

– Incidenter låter som ett 
ganska blekt ord för det som 
händer men det är så de kall-
las i polisrapporterna. Försö-
ket till mordbrand är ju vär-
re än så liksom händelsen på 
försoningsdagen förra året 
när medlemmar i Nordiska 
motståndsrörelsen försök-
te skrämma besökarna från 
att gå in i synagogan. Hoten 
tycks ha blivit grövre just i 
Norrköping än på andra håll 
i Sverige. Därtill kan vi lägga 
allt klotter som huset har ut-
satts för, säger Lena Posner 
Körösi i en kommentar och 
uppmanar både polisen och 
kommunen att agera. 

Hon tillägger att många ju-
dar runt om i Sverige upple-
ver en generell oro utan att 
ha blivit direkt utsatta men i 
Norrköping finns det de fac-
to en oro som måste tas på 
allvar. 

– Man bör diskutera att ska-
pa någon sorts skydd för sy-
nagogan. Hur det ska gå till 
är inte min sak att bedöma 
men jag hoppas att de två 
myndigheterna tillsammans 
nu gör något åt hotbilden. 

Lena Posner Körösi menar 
att hoten mot judarna nu-
mera mest kommer från 
den högerextrema världen 
som fått luft under vingarna 
i stort sett över hela världen 
under senare år. Aktiviteter-
na från andra grupper som 
radikala islamister och vän-
sterradikala grupperingen är 
just nu inte alls lika många. 

Polisen i Norrköping har 
under det senaste året tagit 
emot tre anmälningar om 
brott kring synagogan. Den 
senaste händelsen från förra 
veckan har rubricerats som 
skadegörelse, inte försök 

till mordbrand. Tidigare i år 
stod en person inne på syna-
gogans tomt och tvingades 
ta emot glåpord från en för-
bipasserande. En gång kasta-
des ett hårt föremål mot ett 
fönster, som krossades. Brot-
ten är svåra att utreda. 

– Något generellt skydd 
mot synagogan har vi i poli-
sen inte resurser till. Vi hop-
pas att folk ringer 112 så fort 
något händer men annars 
får församlingen lita till sitt 
eget skydd, säger gruppche-
fen hos polisen Olof Fäldt.

Säkerhetssamordnaren på 
Norrköpings kommun, Tony 
Georgson berättar att kom-
munen har en kontinuerlig 
dialog med den judiska för-
samlingen. Speciellt inför ar-
rangemang och utställning-
ar med judiska berörings-
punkter där församling och 
kommun medverkar. Då gör 
kommunen en bedömning 
om vilket skydd som behövs 
och vem som ska se till att 
skyddet finns där. Polisen ger 
tillstånd och bedömer om ett 
speciellt skydd behövs, men 
sedan är det oftast arrangö-
ren själv som får se till att det 
skyddet kommer på plats. Po-
lisen finns närvarande vid 
särskilda tillfällen som ny-
ligen när Arbetes museum 
hade en utställning om för-
intelsen. Vad gäller egendom 
har de enskilda organisatio-
nerna ett eget ansvar för att 
skydda sin egendom genom 
larmanordningar och annat, 
menar han.

– Det som har hänt mot 
den judiska församlingen 
under senare år är bekläm-
mande på många sätt. Svårig-
heten är att bedöma var och 
när skyddet behövs. Svårig-
heten är att bedöma var och 
när ett skydd behövs och ett 
kontinuerligt skydd är en po-
lisiär fråga. Vi har religions-
frihet och yttrandefrihet i 

vårt land vilket ska respekte-
ras. När inte den respekten-
finns är svårt att förutse. Vi 
kommer fortsätta vår dialog 
med den judiska församling-
en kring deras säkerhet. Det 
är viktigt att man känner sig 
trygg, säger Tony Georgson. 

Marianne Odelius
Marianne.Odelius@ostmedia.se

JUDISKA HÖGTIDER 
●Försoningsdagen, eller 
Jom kippur, är en av juden
domens viktigaste helgdagar. 
Den infaller tio botdagar ef
ter rosh hashána, det judiska 
nyåret, och är en helg för 
eftertanke och botgöring ge
nom fasta och bön. 
●Vid nyåret ber man sina 
medmänniskor och på för

soningsdagen Gud om för
låtelse.
●Den judiska högtiden cha
nukka den 18 till 26 de
cember firas för att minnas 
mackabéernas återinvigning 
av templet i Jerusalem år 
164 före vår tideräkning, ef
ter att de hade befriat temp
let från grekerna.

Judiska synagogan utsattes för ett mordbrandsförsök dagen innan den judiska högtiden chanukka inleddes den 19 december. Hos polisen rubriceras händelsen 
so skadegörelse. FOTO: ROLAND KLINGA

Lena Posner Körösi är ordförande i judiska centralrådet och 
oroar sig för utvecklingen i Norrköping. Tony Georgson,  
säkerhetsamordnare på kommunen, säger att man har en 
ständigt pågående dialog med den judiska församlingen.  
 FOTO: CARL GABOR/RIKARD W LARSSON


