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Skånska miljardärparet om
projekten, pengarna och
kärleken
DAN OLOFSSON  Publicerad 17 aug 2019 kl 05.46

IT-mogulen, entreprenören och filantropen Dan Olofsson och hans
hustru Christin är goda för miljarder. 

Paret har hem både på sin egen paradisö och på Franska rivieran – men
trivs bäst hemma i villan i Malmö. 

Nu berättar de för Kvällsposten om drivkrafterna, projekten, pengarna
och kärleken till familjen. 

Paret Olofsson tar emot oss i den stora villan med gångavstånd till både havet och stan i
västra Malmö. De är nyligen hemkomna efter en lång sommar på resande fot, bland annat
med hela familjen i Cannes på franska Rivieran. 

– Jag åkte ner först, med några väninnor eftersom det var en som fyllde jämt. Sedan
kom Dan och så började alla barn och barnbarn droppa in tills alla var samlade i en hel
vecka, berättar Christin. 

Trots parets många bostäder runtom i världen, bland annat i Cannes och på den egna
paradisön utanför Tanzanias kust, är det här, i huset i Malmö, som Dan och Christin trivs
bäst. 

– Det här är vårt hem, om vi skulle behöva sälja allt är det här huset det sista vi skulle
sälja, berättar Christin. 
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Framförallt är det närheten till barnen och barnbarnen som gör att de helst håller sig i
Malmö. 

Av de tre barnen bor två i staden, med sju av de tio barnbarnen. 
Att hålla sig jordnära trots framgången är ingenting som varit svårt, berättar Dan och

Christin, och de tror att det beror på att det tog så många år av hårt arbete att tjäna in
förmögenheten. 

”Har ju kämpat på” 
Det var nämligen först 1993, när Dan med 15 miljoner kronor i skulder köpte loss
konsultdelen i Sapia som sedan fick namnet Sigma, som saker började gå uppåt. 26 år
senare är han god för uppåt 4 miljarder kronor. 

– Vi har ju kämpat på, och inte alltid haft allt. För oss har det därför varit helt naturligt att
fortsätta umgås på samma sätt med våra gamla vänner, till exempel. Det samma gäller
våra barn, de är väldigt jordnära, för de kommer ju ihåg hur det var innan. Det är svårare
med barnbarnen, det är så svårt att inte skämma bort dem!, säger Christin. 

Förutom att umgås med familj och vänner tycker paret mest om att ta det lugnt när de är
hemma, berättar de. Bland fritidsintressena finns bland annat att spela piano, simma och
jaga – ibland i sällskap av Zlatan Ibrahimovic, som tidigare bott bara ett stenkast bort. 

Innan paret återvände hem till Malmö efter sommaren hann de också med en vända till
Kaxås i Jämtland, för att ”sparka igång” det nystartade ”Projekt Kaxås” 

– Projektet handlar om att bryta avfolkningstrenden och skapa arbete och boende för
unga familjer. Det är ett problem med avfolkning i Norrlands inland, berättar Dan. 

Vill stoppa avfolkningen 
Idén till projektet kom när Dan i vintras blev ombedd att skriva en artikel med anledning av
att ortens skola skulle stänga. 
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Efter att artikeln publicerats beslutade kommunen att fortsätta hålla skolan öppen, men
Dan hade då redan bestämt sig för att göra något åt avfolkningen på orten. 

Planen är att bygga 41 så kallade ekohus på orten, och redan nu ligger sex stycken ute
till försäljning. Intresset för projektet och att flytta till orten har varit stort, berättar Dan, inte
bara från folk i området utan i hela landet. 

Samtidigt ska arbetstillfällen i Åre och Östersund locka familjerna. 
– Många unga familjer i dag är miljömedvetna och vill vara nära naturen. Det här är en

revolution ute på landsbygden, det finns ett stort intresse. Alla tycker att det är ett bra
nytänk för att vända trenden att flytta ifrån landsbygden, berättar Dan. 

En stark vilja att hjälpa 
Viljan att engagera sig och hjälpa till är stark, berättar Dan, och det har visat sig i ett flertal
projekt genom åren, däribland ”Star for Life”, en välgörenhetsorganisation som grundades
2005 för att minska spridningen av hiv och aids i utsatta områden i Afrika. 

– Vi är inte uppväxta med några förmögenheter, jag startade mina bolag 1986 och fick
jobba väldigt hårt som entreprenör. Jag var uppåt 50 när jag väl fick de här resurserna,
och jag insåg att jag inte vill leva i ett samhälle där man inte hjälper varandra, säger Dan.

Han berättar också att en gemensam nämnare för de företag och organisationer han
hjälper är att de är ”underdogs”. 

Senast i juni blev det klart att han tillsammans med affärsmannen Lennart Blecher
donerar en stor summa pengar till judiska församlingen i Malmö. 

Donationen till judiska församlingen  
Det var efter en middag med några judiska vänner i slutet av förra året som Dan och
Christin på allvar kände att de ville göra något åt antisemitismen i Malmö. Vännerna
berättade om den växande antisemitismen och den allt minskande judiska befolkningen. 

– Jag skrev en artikel i januari om saken och hoppades väl att kommunen skulle ta tag i
frågan. Efter tre månader kontaktade jag Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och sa att jag ville
ha ett möte, berättar han. 

Under våren lade judiska församlingen i Malmö fram ett förslag om hur åtgärderna mot
antisemitismen skulle påverkas. Dels skulle kommunen bedriva utbildning om
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Paret Olofsson utanför sitt hus i Malmö.
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antisemitism på skolorna i kommunen, och samtidigt skulle församlingen få bidrag från
näringslivet för att kunna ha en fungerade och säker verksamhet. 
– Tanken var att vi i näringslivet tillsammans med kommunen skulle sluta upp bakom
judiska församlingen, visa att vi i Malmö bryr oss. Jag hade ett antal möten med
kommunen under våren, men vid ett möte den 11 juni fick vi veta att kommunen backade
ur, att de inte ställde upp på det här, berättar Dan. 

– S prioriterar röster från andra väljargrupper, och det är ett bekymmer. Malmö stad
skämmer ju ut sig, men nu hoppas vi att de fixar det här till hösten som de lovat, säger
han. 

Dan och Christin Olofsson kommer tillsammans med Lennart Blecher under de
kommande tio år att årligen donera fyra miljoner kronor till judiska församlingen. 

Hyllar hustrun 
Trots att det är Dan som skött företagandet i familjen är han noga med att framhålla att
han inte kunde gjort det utan sin hustru. 

– Hon har varit väldigt involverad. Ska man lyckas med företag finns det två saker som
måste fungera, den ena är familjen, den andra är företaget. Funkar inte familjen och dina
barn far illa så kan man inte driva företag, utan Christin hade jag inte kunnat hänge mig åt
detta, säger han. 

I höst fyller Christin 70 år, och det ska firas med kalas för släkt för släkt och vänner. 
– Det skulle egentligen vara ett litet kalas, men nu blev det större än jag tänkt! säger

Christin och skrattar.
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Christin fyller 70 år i höst.
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