
Textstorlek:

  ”VILLE SKYDDA OSKYLDIGA” Joel Bjurströmer Almgren åtalades i går
misstänkt för försök till mord under nazistattacken i Kärrtorp. Själv anser
han att han handlat i nödvärn. ”Han förstår varför han sitter häktad, men
tycker att han har handlat moraliskt rätt för att skydda oskyldiga”, säger
35-åringens advokat Björn Törnell.

  Vänsteraktivisten Joel Bjurströmer Almgren är misstänkt för att ha
knivhuggit en av nazisterna i Kärrtorp
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Joel Bjurströmer Almgren, 35, har åtalats misstänkt för
försök till mord under nazistattacken i Kärrtorp.
Vänsteraktivisten misstänks ha knivhuggit en av nazisterna
två gånger i ryggen.
– Hans inställning är att han handlat i nödvärn för att skydda
demonstranter från nazisterna, säger mannens advokat Björn
Törnell.
Säpo uppskattar att det i dag finns ett 100-tal brottsaktiva
vänsterextremister i Sverige.
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Under förra året begick Revolutionära fronten en mängd våldsdåd
mot personer i Mälardalsregionen.
Sex personer åtalades den 21 mars vid Västmanlands tingsrätt
misstänkta för misshandel, försök till mordbrand, grovt olaga hot
och skadegörelse.
Bland annat misstänks gruppen ha misshandlat en person med
kopplingar till det nazistiska Svenskarnas parti och slagit sönder
fönster hos politiska meningsmotståndare.
Efter attacken i Kärrtorp, där en antirasistisk demonstration
attackerades, har tre ledande nazister tidigare dömts till fängelse.

”Fett pinsam”
I veckan kom det första åtalet mot en av personerna på
”vänstersidan”.
Det är 35-årige Joel Bjurströmer Almgren, med starka kopplingar till
Revolutionära fronten, som misstänks för försök till mord alternativt
försök till dråp.
Enligt åklagarens stämningsansökan ska han ha knivhuggit en
28-årig nazist två gånger i ryggen.
Han misstänks också för våldsamt upplopp och brott mot knivlagen.
Almgren har i polisförhör vägrat svara på frågor. Han har
kommenterat att ”hela grejen är ju fett pinsam”.
På frågan vad han menar med det svarar han:
– Att ni gör förövare till offer.
Åklagaren påstår i sitt åtal att Almgren varit drivande i det
våldsamma upploppet. Hon hänvisar till sms som han har skickat
som styrker hans roll som anstiftare.
Polisen har hittat elva olika telefoner som tillhör Almgren.
35-åringens advokat Björn Törnell uppger att hans klient medger att
han stuckit 28-åringen i ryggen men att han förnekar brott.
– Hans inställning är att han handlat i nödvärn för att skydda
demonstranter från nazisterna, säger advokaten.

”Försvarade sig”
Advokat Törnell uppger för Aftonbladet att hans klient bestrider
åtalspunkten gällande våldsamt upplopp.
– Han förstår varför han sitter häktad men tycker att han har
handlat moraliskt rätt för att skydda oskyldiga.
Hur mår han?

– Han är samlad men tycker det är jobbigt att vara häktad för att ha
försvarat sig mot ett angrepp.
Sedan tidigare har flera andra personer med kopplingar till
autonoma vänsterrörelser delgivits misstanke om brott i den stora
utredningen kring naziattacken i Kärrtorp och upploppet som följde.
Fem personer misstänks för våldsamt upplopp, samtliga med
kopplingar till den autonoma vänstern.
Nyligen begärdes också en 25-årig man häktad i sin frånvaro,
misstänkt för dråpförsök i samband med händelserna i Kärrtorp.
25-åringen ska, enligt åklagaren, ha utdelat en stöt med en
flaggpinne som träffat en av nazisterna i ansiktet.
Troligen sker rättegången mot Joel Almgren 8-9 april, men datumen
är inte fastställda.

Oskar Forsberg
Martin Nilsson
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MMS & SMS: 71000
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Mejla: tipsa@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11
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