
Skatterazzia på Scandoramas huvudkontor & Johan Malmqvist i tillfälligt förvar 
 
Ekobrottsmyndigheten i Malmö genomförde en onsdag förmiddag i februari 2009 en razzia på 
Scandoramas huvudkontor. 
 
Ett flertal poliser från ekobrottsmyndigheten kom till Scandorama vid 9.30-tiden på onsdagen. 
Enligt uppgifter till Travel News medtog de bokföring inklusive leverantörskontrakt med 
hotell och bussbolag. 
Vice chefsåklagare Krister Ström på ekobrottsmyndigheten i Malmö bekräftar besöket på 
Scandorama, men uppger att ärendet inte avser företagets verksamhet utan gäller en chef på 
företaget. 
-  Brottsmisstanken avser skattesidan, men mer kan jag inte säga eftersom förundersökningen 
precis har inletts. 
Travel News har sökt företrädare för Scandorama under dagen utan resultat. 
Scandorama har haft ett tufft år bakom sig. I våras stod bolaget på konkursens brant och fick i 
höstas en ny maltesisk huvudägare Aviation Seat Brokers från Malta. Förra sommaren sades 
14 personer upp och ytterligare ett tiotal personer har nyligen sagts upp. 
 
Johann Malmquist har lämnat Scandorama som VD. 
 
Skadeglädjen lyser långa vägar hos många bussåkare, kanske med rätta vad vet jag, men krävs 
det inte 2 parter för att ingå ett avtal? Klart är att Scandorama först år 2008 betalade samma 
dags ersättning som vi på GDG Resor / Continentbus redan gjorde 1985. Man behöver nog 
inte vara Einstein för att förstå att kör man för dessa låga priser så handlar det inte om att tjäna 
pengar till bussbolaget utan att hålla bussar och förare igång som inte får lön utan kör på 
traktamenten eller semester, av naturliga anledningar finns det inget skäl för Scandorama att 
betala mer än vad bussbolagen acceptera i ersättning, Bergkvarabuss, Marks Limousine är 
några av bolagen som villigt ställt upp och där Marks begärde inkasso i december 
överstigande 2 milj kronor. Hur mycket Bergkvarabuss har att fordra för terminalen i Malmö 
och bussuppdrag vill man inte skylta med.  
  
Februari 2009 tog framgångssagan Johan Malmqvist och Berglund slut, ikapp kom 
skattemyndigheter, fordringsägare och allt dribblande med bolag och konton gick inte längre, 
också detta en form av ekonomisk pyramid spel. Redan tidigare trixade man över 
skatteskulder genom ett Norge kontor som inrättades för att snuva svenska 
skattemyndigheten. Åtminstone såg dom detta så, något svenska skattemyndigheten inte 
godkände en märklig konstruktion som verkade vara väldigt amatörmässigt vilket jag tidigare 
har skrivit, skatteskulden som svenska skattemyndigheten lyckades få det till översteg 35 
miljoner sek och så flyttade man skulden till ett nytt bolag och kursade bolaget. Redan här 
borde Johan ha förstått att det är kört, i Sverige får man slå ihjäl folk med ringa straff att lura 
skattemyndigheten på en tusenlapp då är man med ena benet bakom galler.   
 
Nu försvann eldsjälarna i Scandorama, man har byggt upp en spännande verksamhet och 
gjorde ett delvis förvärv av Ölvemarks som nog lär få en och annan sömnlös natt. Vem som 
skall reda ut soppan är skriven i stjärnorna, det lär blir kostsamt att reda ut.  

Birgitta Kjellander blir ny vd på Scandorama Det är en spännande utmaning att 

vidareutveckla produkterna inom varumärket Scandorama. Vi har redan många idéer och 

långt gångna planer på en moderniserad verksamhet med ett utökat produktutbud, säger 

Birgitta Kjellander 



 

Så här uttrycker sig en person om Birgitta som VD 
Vad i hela helvete...  
Birgitta Kjellander ny VD... Jag är svensk/amerikan bosatt i Florida sen ett par ar tillbaka. 
Läste att Birgitta Kjellander skulle vara ny vd. Det kan ju inte bara vara sant.... Har de nya 
ägarna nån som helst koll på vem hon ar? Hon ar absolut inte mogen att driva ett företag, 
har folk redan glömt bort den pinsamma Europa Touring affären? Hon borde ratta ett bolag 
stort som Hyllinge eller nåt... Dessutom har hon ju inte ens personalen med sig, vad jag har 
hört sa har hon gått over lik för den här positionen... Stackars gamla Scandorama och 
Birgitta, inte sa värst meriterande att ha 2 konkurser på sitt CV... 
Nån som vet var Jeanette Larsson håller hus? Det är en kvinna mogen att styra skeppet 
Scandorama i ratt riktning!!! 

Det var ord och inga visor! Gamle Electrolux chefen sa en gång följande, en person som inte 

varit med om minst 2 konkurser är inte mogen att vara chef, i vart fall i denna aspekt har 

Birgitta Kjellander uppfyllt ett viktigt krav… 
 
Scandorama har funnits med under åren med rubriker i både fackpressen och dagstidningarna 
Det var mest personal problem och anmälningar hit och dit och Scandorama fälldes och fick 
böta 250.000 kronor då man avskedade en person på felaktig grund. 
 
Problem med pengar sedan en tid tillbaka 
 
Enligt uppgifter till Travel News var tillskottet av externt kapital nödvändigt för att rädda 
Scandorama som drabbats av en likviditetskris. Bolaget har inte heller lämnat in någon 
årsredovisning för 2007. 
Vd Johan Malmqvist, som tills nu varit ensamägare till Scandorama, medger att bolaget haft 
en försvagad likviditet till följd av avvecklingen av skidresearrangören Lion Alpin, som sålts 
till danska Höjmarks. Men att bolaget varit konkurshotat förnekar han. 
- Det får stå för dina källor. Vi visar ett positivt resultat för årets första nio månader. Att 
årsredovisningen är försenad beror på problem med avstämningar i vårt gamla 
ekonomisystem, säger han till Travel News. 
Aviation Seat Broker är en resegrupp som bland annat driver bolaget Meeting Points i olika 
delar av Europa. Det ingångna avtalet innebär att bolaget går in som majoritetsägare i 
Scandorama. 
- Däremot förhandlar vi fortfarande om hur mycket kapital de ska tillföra och i vilken takt, så 
det är för tidigt att säga hur stor aktieandelen blir. De har ingen bussreseverksamhet tidigare, 
men blev intresserade eftersom Scandorama tillsammans med Ölvemarks, som vi tar över 
successivt fram till 2010, har en dominerande marknadsposition, säger Johan Malmqvist. 
Scandorama har tidigare varit hälftenägare i arrangörsbolaget Vastranas, som äger 
nischarrangörer som Kinaresor och Äventyrsresor. Dessa bolag berörs inte av affären, 
eftersom Scandoramas aktier sålts till ett bolag som Johan Malmqvist äger som privatperson. 
Ägarandelen har dessutom minskat till en tredjedel. Styrelseproffset Anders Eslander har 
även han minskat sin andel i Vastranas till en tredjedel samtidigt som Tord Wilkner, en av 
grundarna till WM Data, gått in som en tredje delägare 

 

Här finner du ett urval av en rad länkar och tidigare artiklar om Scandorama i detta 

Nyhetsbrev 

Brakförlust i Scandorama   

http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20081228-9.pdf 



 

Scandorama gör ett nytt försök med att emigrera? 

http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20081109-5.pdf  

 

Storaffär i svensk bussresenäring: Scandorama köper Ölvemarks Holiday 

http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070819-24.pdf  

 

scandorama, Bergkvarabuss och Ölvemark gör en historisk satsning!   

Artikel nr 9 

http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=886&q=scandorama&ww=strong 

 

Hur skall de stora reseföretagen likt scandorama och Ölvemarks klara nästa säsong? 

 Artikel nr 4 

  http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=820&q=scandorama&ww=strong  

 

Sveriges två största bussresearrangörer bygger en ny bussterminal i Malmö   

Artikel nr 19 

http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=800&q=scandorama&ww=strong  

 

 

Samtliga svenska storföretag inom turism började sin bana med bussresor! 

Artikel nr 9 

http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=800&q=scandorama&ww=strong  

 

scandorama skuldsanera genom konkurs något jag skrev om för 4 år sedan att så skulle det 

ske! Sorry 

ledaren 

http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=656&q=scandorama&ww=strong  

 

 

scandorama, har överlevt eftersom dessa flyttat sina huvudkontor till Norge. Övriga inom 

incomingbranchen består av bucketshops med 1-5 personer.   

Atikel nr 3 

http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=640&q=scandorama&ww=strong  

 

 

DÄRFÖR MISSLYCKAS BUSSTRAFIKEN ! exempel 1 Arlanda bussarna exempel 2 

Swebus, Säfflebussen, Svenska Buss m.fl. exempel 3 scandorama, Ölvemarks m.fl. Efter 

första steget av avregleringen kan man konstatera att bussen inte har en chans om den utsätts 

för konkurrens. Sammanfattningsvis är det inte fel på bussen som produkt, utan de som är 

tillsatta att sköta verksamheten. 



http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=67&q=scandorama&ww=strong  

 

Misantropisk = Suck & Stön 

nu lär jag (Toni) vara Misantropisk enligt Claes Berglund, scandorama och tillika avgående 

BRA ordförande! Han, Claes som körde föreningen slutligen i sank… 

http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=93&q=scandorama&ww=strong  

 

 


