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”Varför får inte Hells Angels vara ifred?”

Han är känd som kristdemokratisk politiker – och ”Hells Angels-

advokat”.

En för de flesta helt osannolik kombination, men Ismo Salmi ser inga 

motsättningar:

– Kristdemokrater värnar rättssäkerheten. Och den ska gälla mc-

gäng också.

Han har två Harley Davidsson i garaget, är fembarnspappa och driver en advokatbyrå 

där invandrade jurister ofta har företräde till jobben.

Ismo Salmi, 52, är finnen och svensken som utan att tveka tar klienter som 

allmänheten ofta dömt på förhand. Som arbetade gratis i flera år, för att få ge den av 

polisen dödsmisshandlade landsmannen Osmo Vallo upprättelse.

Ismo Salmi, 52, tar utan att tveka klienter som allmänheten har dömt på förhand. Foto: Christ…
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Det – och kopplingen som försvarare av Hells Angels, har inte varit populärt i alla 

läger.

– Jag vet att det där väcker väldigt ont blod hos många poliser. Men problemet där 

är att det är en så väldigt sluten kår, säger Ismo Salmi.

– Även om polisen skulle göra fel, så sluter de sig med taggarna utåt och säger ”Vi 

har inte gjort något fel!”. Organisationen är inte lärande, kulturen blir enhetlig, man 

håller käften om man har en avvikande mening.

Det låter som det skulle kunna vara hos Hells Angels? Vad har du för 

anknytning till dem?

– (Skratt) Jag har ingen kontakt med dem. De är mina klienter i vissa fall, mer är det 

inte.

Men vinner du klienter på att bli beskriven så? Eller finns det de som tittar 

snett på dig, och inte vill anlita dig?

– Kortsiktigt kan det kanske vara så. Säkert. Men klienter väljer i längden inte 

advokater efter vilka andra klienter den har, de utgår från om advokaten är bra eller 

inte. Men klienter vet kanske också att om Hells Angels anlitar mig, så gör de det just 

därför att jag är en bra advokat. Men det är spekulationer.

Du blev först omskriven när du tog över Osmo Vallo-fallet, killen som dog i 

samband med ett polisingripande. Det gjorde du gratis, varför då?

– Fallet berörde mig. Killen hade finskt påbrå som jag, men framför allt att hela 

poliskåren i Karlstad gav sig på mamman, som ville ha rättvisa.

– Utredningen som gjordes var bara skit, och mamman satte sig att hungerstrejka 

utanför kyrkan. Hon berättade att polisen åkte förbi flera gånger om dagen och 

hånflinade. Det berörde mig så mycket: först övergreppet, de har ihjäl hennes son. Och 

så fortsätter övergreppet. Då tyckte jag att jag nog måste dra mitt strå till stacken.

paybackpeter



– Tyvärr hann ju mamman gå bort innan hon fick rätt, men jag vet att polisövervåld nu 

tas på ett helt annat allvar än innan dess. Det fick enorma konsekvenser

Vad tycker polisen om dig efter det där?

– Ibland när jag kommer till en polisstation för förhör så tittar de väl lite snett. Många 

av dem gillar inte mig som person, men de för vettiga dialoger.

Poliser gillar inte dig som person – hänger det ihop med att du försvarat Hells 

Angels i olika sammanhang?

– Grejen är ju att även mc-klubbar ska behandlas som alla andra människor. Går du 

ut på krogen där det finns skumma människor – inte blir du muddrad? Polisen sätter 

inte upp vägspärrar och letar efter vapen .Trots att det förmodligen finns långt fler 

våldsbenägna människor på en krog på Södermalm.

– Men säger man så, då tittar folk snett och säger att ”det vet man ju, Hells 

Angels…”, men så är det inte. Varför låter man dem inte vara ifred? Det finns ju inga 

belägg för att de begår brott.

Det finns ju en historia – ett 90-tal med ett mc-krig där människor sköts ihjäl 

och skadades?

– Ja, och det var olyckligt, det stora mc-kriget. Men det är ett kvarts sekel sedan. Det 

kanske är dags att släppa det.

Du åker mc själv, vad har du för cykel?

– Jag har två HD, kraftigt ombyggda. Jag har ett motorcykelintresse i grunden.

Kom det innan du blev advokat?

– Ja, jag hört kört mc länge. Jag tycker det är kul att åka på mc-träffar, och efter 

många turer hamnade jag i en klubb som heter Overdooze, i Tullinge söder om 

Stockholm. Vi är väl ett 20-tal medlemmar.

Varför ville du bli advokat?

– Först tänkte jag bli civilingenjör, gick två veckor på KTH på 1980-talet, men fattade 

ingenting. Jag hoppade av. Men juridiken, efter första lektionen förstod jag att det 

passade mig. Det finns ett system där, logiskt till sin natur.  Och jag  vill att det ska gå 

rätt till, jag har alltid hatat övergrepp, från sandlådan och fram till om det är en stat som 

det handlar om.

Osmo Vallo och hans mor Signe Modén. Foto: Ulf Höjer
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Det var inte alldeles lätt för dig i början? På 80-talet 

trodde folk att du var turk?

– Ja. På den tiden var det svårt om man inte var blond 

och hade svenskt namn. Fortfarande i slutet av 90-talet 

var det svårt för en invandrare att få ett akademiskt yrke. 

Folk bytte namn för att få komma på intervju.

– Jag startade en egen byrå, och började anställa 

invandrarjurister. Och det talades illa om det, vi kallades 

”turkbyrån”, ”blattebyrån” och sånt. Men jag tyckte det var 

rätt kul, det var ju jättelyckat kommersiellt. Det fanns 

hundratusentals turkar i Sverige redan då.

– Vi hade en tid en jurist i slöja, vi var nog första byrå 

som anställde en sån tjej. Det var väl att dra sitt strå till 

stacken och göra det här samhället mer accepterat för 

alla.

Du driver nu ett civilmål för en mc-klubb i Helsingborg. Du tänker stämma 

polisen och staten. Vad handlar det om?

– Rent juridiskt om att polisen går in i en HA-lokal och kräver legitimering av dem 

som är där, utan att reflektera över om det är lagligt. Men det finns ingen 

legitimationsskyldighet, så i det avseendet blir det olaga tvång från polisen. Och de 

muddrar folk, det blir olaga kroppsvisitation. Det är tjänstefel. Jag är övertygad om att 

bakgrunden bara är att trakassera, men det går ju aldrig att bevisa. Därför går vi på 

tjänstefel.

– Vad det i grunden handlar om är att få de skyldiga till tingsrätten, och där berätta 

varför de gjorde vad de gjorde. Vår förhoppning är väl att att det ska bli så jobbigt för 

dem (poliserna, reds anm) att kulturen hos dem förändras.

Är det svårare att försvara en oskyldig än en skyldig?

– Man vet ju aldrig, den enda som vet i ett mordfall är mördaren själv. Inte ens om 

man erkänner ett brott behöver man vara skyldig. Det kan vara påtryckningar och 

annat. Men jag ser inga problem med att försvara någon som har erkänt sig skyldig, 

inte ens till ett vidrigt brott. För mig handlar det om en intellektuell utmaning: räcker 

åklagarens bevisning? Eller inte?

– Sedan om många människor kan tycka att jag är hemsk som försvarar någon de 

tycker är hemsk, det bryr jag mig inte om.

Ismo Salmi tycker att det är…

FAKTA

Pappa till fem barn

Namn: Ismo Salmi.
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Den inställningen hos er advokater får ofta allmänheten att tänka att ni saknar 

hjärta. Men du är ju också en moralisk människa, kristdemokratisk politiker, hur 

håller du isär rollerna?

– Jag är tränad. Försvararen måste fungera, börjar man moralisera i yrket, då 

förlorar människor förtroendet för rättsväsendet.

– Jag tycker vi advokater och jurister klarar våra roller, men jag blir mer och mer 

oroad för polisen. Trots att resurserna ständigt ökar blir andelen uppklarade brott allt 

mindre. Gör jag en polisanmälan för en klients räkning, så händer ofta inget. Vi blir 

hänvisade till civilmål.

– Det är väldigt tråkigt, och det blir bara värre: man hänvisas till att själv driva sin 

rätt. Medelklassen klarar det, har försäkringar och nätverk, men de drabbade är de 

lägre socialgrupperna. De har inga pengar och nätverk, ingenting. Deras enda hopp är 

polisen, och när den inte funkar…

Du är kristdemokrat – är du troende?

– Nej det är jag inte.

Vad säger partiet om att du försvarar tungt 

kriminella? KD är känt som rätt konservativt?

– Det som bland annat utmärker kristdemokrater är att 

man värnar om rättssäkerhet. Att rent konkret, även Hells 

Angels, har rätt till en försvarsadvokat. Men visst, jag vet 

att det finns många i partikarriären som inte gillar mig.

Du blir aldrig partiledare?

– (Skratt), Nej, aldrig! Men jag ser mitt politiska 

engagemang som en medborgerlig värnplikt. Kan man 

påverka ska man göra det, och inte sitta på fikarasten och 

gnälla. Vi är ett konservativt parti, men vi är också ett parti 

som kan se att människan inte är fullkomlig, hon kan göra 

fel. Och vi kan förlåta.

Ålder: 52 år.

Familj: Gift med Cecilia, barnen Kristin, Alexandra, Simon, Leo och Katja.

Bor: Villa i Upplands Väsby.

Tjänar: ”1,2 miljoner om året”.

Ismo Salmi gillar att kristde…

FAKTA
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