
Johan Malmqvist rentvådd – förundersökning mot honom nedlagt 

 

Åklagar myndigheten har beslutat att avskriva förundersökningen som aldrig han bli 

ett åtal än mindre en domstolsfråga. Förundersökningen mot Johan Malmqvist, fd 

Scandorama är därmed lagt till akta. 

Därmed kan vi konstatera ännu en rättsskandal bland många andra i Sverige, men 

vem bryr sig?  

För familjen Johan Malmqvist är det dock en viktig bit i livet, man är friat, alla elaka 

belackare får sig en törn, teflon hjärnorna kommer vara tysta, ingen ber om ursäkt, 

det är så man agera i vårt land när saker blir obehagliga man försöker tysta ned och 

låtsas om som det aldrig inträffat. 

 

På denna länk kan du läsa om bakgrunden till ekobrottsmyndighetens agerande: 

Skatterazzia på Scandoramas huvudkontor & Johan Malmqvist i tillfälligt förvar 

http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20090302-1.pdf  

 

Bakgrund: 

På ovanstående länk finner du flera länkar som beskriver Scandoramas trixande med 

svenska skattemyndigheterna och då skall man ha i minnet orsaken till det hela är en 

felaktig skattepolitik i Sverige som lett till att samtliga större företag lämnat Sverige. 

Det finns ingen inkommande verksamhet kvar i Sverige utan finns företagen numera 

i Norge, Danmark, Schweiz och England för att nämna några länder. Den svenska 

politiken har helt enkelt utarmat Sverige på driftiga företag och inte bara inom 

reseindustrin utan i ännu större grad inom Industrin där snart alla företag ägs av 

stiftelse eller holdingbolag med bas i länder söder om Sverige. Arla ägt av 

bondekooperationen har numera sitt huvudkontor i Danmark sug på den du…! 

Socialisternas Folksam ville flytta dit, IKEA gjorde det 40 år sedan för att nämna 

några av över 500 svenska välkända företag. 

  



Det var när Scandorama flyttade formellt sin verksamhet till Norge som 

skattemyndigheten inte godkände flytten och gjorde en egen bedömning där man 

drog till med att få det till överstigande 35 miljoner sek i skatter som man hävdar 

skulle betalats i Sverige. 

Scandorama gjorde då det enda rätta med att snabbt flytta skatteskulden 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. 

Men skattemyndigheten kunde inte komma åt konkursen då den var helt legalt. 

Då får man förmoda att ”skattejuristerna” sitter och klura hur man skall knäppa till 

Johan Malmqvist som var huvudägare och tillika vd personligen. Skattemyndigheten 

gör detta riskfritt, man är avlönat av samhället, man har oändlig med tid, man kan ta 

till vilka maktmetoder man vill likt i vilken bananrepublik som helst, man är en stat i 

staten och dit flockas jurister som oftast saknar möjligheter i det civila. 

 

Johans agerande var som ”den siste Mohikanen” rädda kvar Scandorama bolaget i 

Sverige där han sökte olika lösningar för sitt företag som är specialiserad på 

bussresearrangemang och därmed tilltalar en ytterst liten kategori köpare och med 

några års förluster i bagaget och skattemyndigheten flåsande i nacken är 

möjligheterna ytterst begränsade.  Malta baserade delägaren var därför en parantes i 

turerna. Ingen normal begåvad utlänning blir klar när insikten kommer hur det 

svenska rättsväsendet faktisk kan arbeta, då svalna snabbt intresserat av att investera 

i Sverige. Exemplen är otaliga. 

 

Rättslösheten är anmärkningsvärt och det är fråga om flagranta brott mot mänskliga 

rättigheter som är grunden i EU och FN. 

Sverige har i otaliga fall blivit beivrat för sitt agerande mot privatpersoner i 

Europadomstolen varför regeringarna med olika färg endast ändra lagen ytterst 

marginellt för att visa att man gjort något. Så kommer dagen då Johan Malmqvist i 

ottan får hembesök, det är polisen, skattemyndigheten men ingen av dessa får ta sig 

in villan, varför man alltid i dylika falla engagerar kronofogden som har alla 

befogenheter som de andra 2 myndigheter saknar, som snällt ställer upp och öppnar 

dörren hemma och på kontoret. För att få mesta möjliga mediala effekt har man 



informerat media som lydigt som i vilken totalitär stat står på plats på tider där 

journalister normalt har sin djupa sömn. Ekoåklagaren kommentera att raiden inte är 

riktat mot bolaget utan mot Johan Malmqvist personligen. Man rycker upp familjen 

hemma, fru och barna ur sängen storma in och hämta ”bevismaterial” medans en 

chockad familj tror man förflyttats till ”Gadaffi land” och inte bor i mellan mjölkens 

land Sverige.  

  

Johan tas om hand och sitter i häkte i flera dagar då man anser att han kan fly landet, 

förstöra bevis, fotboja räcker inte, och mediat som redan dömt Johan till 

skattebrottsling får nu lämna alla sina uppdrag även sitt politiska mandat, nu är den 

tidigare påläggskalven inte hållbar och alla vänder sig ifrån Johan. Det ingå i det 

totalitär politiska spelet som åklagarna idag sysslar med, man skall inte enbart säkra 

bevis utan maximalt utnyttja tolkningsföreträdet och massmedialt döda den tilltänkte 

”boven” innan ens en domstol tagit del av ärendet, det gäller att skada maximalt så 

att omvärlden dömer i förväg och helst påverka den politisk sammansatta juryn. 

  

Reaktionerna låter inte vänta på sig, bransch mediat som tar upp fylls med 

kommentarer från elaka belackare där undantagslös är de ”som vet” de som önska 

att han skall sys in” de som bara väntat på det hela” de som tycker åklagaren gjorde 

rätt! För att nämna några kommentarer som pekar på att människan inte kommit 

särskilt långt i utvecklingen och befinner sig alltjämt på stadiet ”flockdjur”. 

 

Att åklagarens agerande kan vara ett grovt brott mot mänskliga rättigheter, att det 

förstör en hel familj som nu blir jagad där barnen tar emot spä från flockfolkets 

föräldrar det finns med i kalkylen när man skall ”döda” en person innan domstolen 

dömer. Skall påpekas att det aldrig kommit till åtal utan endast handlade om en 

förundersökning vilket inte gör skandalen mindre. 

 

I Johan Malmqvist fall kommer det aldrig så långt som till en domstol, bevisföringen 

räcker inte ens till ett åtal, det är hörsägen, man kör på som i forna DDR där alla 

anmälde varandra som var misshälliga personer, det är dagens svenska rättssystem 

vi talar om som årligen ”misshandlar” folk som aldrig åtalas då bevisen inte ens 

räcker till politisk sammansatta tingsrätter.  



Man tvingas ofta lägga ned åtalen men personen är stämplat för lång tid framåt då få 

vill eller kan sätta in sig i verkligheten. För att rättfärdiga alla ”pellar” som 

applåderade i förväg så skapas snart en ny sanning, ”ingen rök utan eld” och så 

håller man igång fördömandet. (Flockdjursbetendet) 

 

Det handlar om justitiemord och i en studie som gjordes för några år sedan av ett 

antal jurister som arbeta inom EU visade det sig att Sverige tillhör den absoluta 

toppligan med orättfärdiga anhållanden, vi leder antal fällande domar i EU 

domstolen för brott mot mänskliga rättigheter.  

 

Nu kan vi lägga till ett fall till, Johan Malmqvist åtal med häkte och husrannsakan är 

fel och bevisen så tunna att det inte räcker till ett åtal och definitivt inte till för en 

prövning inför domstol. 

Skam över det svenska rättssystemet som inte blivit ett smack bättre under Alliansen 

där olika partiledare ständigt talar om människans rätt och skydd i samhället. Det 

handlar om dubbelmoral fullt i klass med vad USA prestera, det handlar om en örfil 

till alla journalister som ständigt lånar ut sig till makthavande utan att använda den 

egna IQ och kanske fundera lite innan man skriver all dynga som alltför ofta är fel 

men politisk korrekt. 

Grattis Johan Malmqvist, snart upptäcker du att världen inte kretsar runt Sverige, 

redan söder om Malmö är det få som har någon annan bild av Sverige annat än den 

från Pippi Långstrump! Som sagt det är en saga och krassa verkligheten är en helt 

annan! 

 

Citat: 

Henry Montgomery, professor i psykologi 

Vi är flockdjur. När allt fler i omgivningen ger sig ut och protesterar är 
det svårt att själv inte följa med.  Människan är i grunden ett 
strukturerat flockdjur och när allt fler protesterar är det svårt att inte 
följa efter, säger Henry Montgomery. 


