
När du köper den här broschyren går överskottet från 

försäljningen till SOS Barnbyar.

I SOS barnby i Chimoio, Moçambique, har närmare hundra 

föräldralösabarn fått ett nytt hem efter att Henning Mankell gett 

en stor donation till SOS Barnbyar som finansierade byggandet 

av en ny barnby och förskola i landet. Förutom att ta hand om 

barn som blivit övergivna eller föräldralösa, och ge dem en trygg 

uppväxt i en barnby, jobbar SOS Barnbyar även förebyggande 

och stärker befintliga familjer för att hindra att barn ska överges. 

För närvarande hjälper SOS Barnbyar drygt 1000 barn i 200 olika 

familjer i Moçambique genom olika typer av familjestärkande 

åtgärder.

– För de här barnen hade alternativet sannolikt varit döden. Nu 

får de den elementära möjligheten att överleva, säger Henning 

Mankell.

I Moçambique är över 2 miljoner barn föräldralösa varav ca 670 

000 förlorat en eller båda föräldrarna på grund av aids. SOS 

Barnbyar har funnits i landet sedan 1986 och nu finns det bland 

annat fem barnbyar, två ungdomsboenden, fem förskolor och fyra 

grundskolor. – SOS Barnbyar har förstått att de inte kan hjälpa 

alla, men de barn de hjälper, hjälper de hela vägen. För mig räcker 

det om ett barn kan få hjälp, även om jag aldrig är nöjd, säger 

Mankell, som ser donationen som ett privilegium snarare än en 

uppoffring.

www.henningmankell.se

YSTADS BÄSTA GUIDE TILL
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Wallanders Ystad

Miljoner läsare världen över har följt 
kommissarie Kurt Wallander när 
han jagar mördare genom de trånga 
kullerstensgränderna i Ystad, när han 
fikar på Fridolfs konditori, eller är hemma 
i sin lägenhet på Mariagatan. Författaren 
Henning Mankell har skapat en fiktiv 
karaktär och berättarvärld som utspelar sig 
i verkliga existerande miljöer i Ystad.

I Mankells Ystad döljer sig ondskan under 
ytan i småstadsidyllen med korsvirkeshus 
och prunkande stockrosor längs 
husväggarna. En verkningsfull kontrast 
till de grymma brott som författaren låter 
utspela sig i denna lilla stad med medeltida 
anor. Och kanske är det just kontrasten som 
är så fascinerade? Kontrasten mellan den 
vänliga och lugna staden vid vattnet och det 
mörka och ondskefulla som finns där man 
minst anar det.



5

Många internationella journalister och 
skådespelare som har besökt Ystad genom 
åren har beskrivit detta på olika sätt:

“You know big skies and fields of rape and 

great sways of pinewood that stretches along 

the coast... And it is empty and mysterious and 

often the emptiest place is the scariest because 

we don’t know what’s lurking beneath.”

– Tom Hiddleston, skådespelare

”Murder has seldom looked quite as 

breathtakingly picturesque as in Wallander –  

a masterpiece mystery adaption of Mankell’s 

bestselling novels.”

– Brian Lowry, Variety

Filminspelningarna är en del av vardagen i 
Ystad. Numera är det inte ovanligt att bilar 
sprängs i luften eller att hela stadsdelar 
blir strömlösa. Händelser i den annars så 
lugna staden kommenteras ofta med en 
axelryckning och ”Nu spelar de in igen”.

Även om inspelningarna av Wallanderfilmer 
har avslutats så har Ystad blivit en 
filmstad att räkna med. Sedan 2004 
har fler än 90 filmer spelats in här. 
Filmproduktion har blivit en viktig näring 
i Ystad-Österlenregionen. Regionen kan 
stoltsera med en lokal filmfond, vackra 
inspelningsmiljöer, bra studiofaciliteter, 
engagerade kommuninvånare, närhet till 
Malmö och Köpenhamn samt ett filmvänligt 
klimat.

Visste du?
De 44 Wallanderfilmerna som har spelats in i Ystad och Skåne har kostat 800 miljoner 

kronor i produktionskostnader och beräknas ha gett Skåneregionen intäkter på 250 miljoner kronor. 

Wallanderäventyret i Ystad började 2004 med Innan frosten, med Krister Henriksson 
som Kurt Wallander och Johanna Sällström som hans dotter Linda, och avslutades 2014 

med den fjärde säsongen av BBC med Kenneth Branagh som Wallander.

I en brittisk undersökning som presenterades hösten 2014 uppskattas pr-värdet för Wallander 
i sociala medier till 210 miljoner kronor. Namnet Ystad har blivit världskänt och 

har fått en stor viral spridning tack vare Wallanderfilmerna.
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Författaren Henning Mankell om Ystad

”Jag växte upp i ett skogsbevuxet inre 
Norrland. Jag tänker att min granskogskvot 
nog fylldes den gången. Sen sökte jag 
mig till det öppna landskap som Skåne 
utgör. Dessutom är detta ett gränsland. 
Här tar Sverige slut och här börjar det, 
beroende på varifrån man kommer. Det 
finns en speciell dynamik på Österlen och i 
Ystadstrakten som ständigt är lockande.”

”När jag började skriva om Wallander i 
slutet av 1980-talet började skillnaden 
mellan stora städer och mindre städer 
att utplånas. Inte minst visade det sig i 
kriminalstatistiken. Det tror jag var de 
tyngsta skälen. Sen bodde jag ju där i 
mitten av det som kom att bli  
”Wallander County”.”

”Mitt smultronställe på Österlen? Det 
finns så många platser. Men jag tycker 
om att ströva om hösten på det ödsliga 
Mossbystrand, och sen skulle jag kunna 
ge 15 andra exempel. Ett får räcka. Några 
hemligheter måste man behålla...”

www.henningmankell.se

FOTO FREDRIK EKBL AD
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Karaktären Kurt Wallander

Kurt Wallander är inte en särskilt välpolerad 
typ, utan mer av en vardagshjälte. Kanske 
till och med lite av en antihjälte. Han 
sover dåligt, dricker för mycket alkohol 
och motionerar inte alls. Men det är 
kanske det som gör honom så populär 
hos en stor publik. Att han är mänsklig 
och ingen superhjälte. Han mår inte alltid 
bra, visar sina känslor och misslyckas 
ibland på jobbet. Han kompenserar sina 
tillkortakommanden med sin skarpa 
intuition och en stor portion envishet.

Första gången läsaren möter Wallander i 
böckerna har han precis lämnats av sin fru 
Mona, och tonårsdottern Linda orkar inte 
träffa honom speciellt ofta. Hans sociala 
situation och hatkärlek till arbetet som 
kriminalkommissarie driver honom till att 
ofta arbeta övertid. När han väl är ledig 
varvar han gärna ner med en whisky och 
operamusik. Han har en viss fallenhet för 
självömkan, och i svåra stunder händer det 
att han ringer sin exfru Mona och gråter 
ut i telefonen. Wallanders känslomässiga 

bekymmer bottnar i att han oftast har 
prioriterat sitt arbete före familjen, och när 
han väl inser det är det alltid för sent.

Att Kurt Wallander är omtyckt vittnar 
böckernas och filmernas stora popularitet 
om. Kanske är det för att Kurt är lite som 
folk är mest; en vandrare på livets krokiga 
stig där såväl avgrunden som himlen 
öppnar sig ibland.

FOTO BALDUR BRAGASON
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HENNING MANKELL OM KURT WALLANDER

Varför är Kurt Wallander så omtyckt?

”Wallander är en karaktär som jag tror 
uppfattas som väldigt mänsklig. Han 
är en duktig kriminalare men han har 
också problem, som hans kamp mot 
en begynnande diabetes och bristande 
förmåga att värna om personliga relationer. 
Han är väldigt hängiven sitt arbete men 
kan ändå tvivla och undra om det han gör 
är rätt. Och han längtar ibland bort från allt 
elände, som vi alla kan göra då och då.”

Hur kom det sig att du började skriva 
Wallanderserien och hur föddes Kurt 
Wallander?

”Idén om Wallander föddes ur en strävan att 
skriva om den växande rasismen i Sverige 
på 1980-talet. Rasism är för mig en kriminell 
åtbörd och därför föll det sig naturligt att 
jag tänkte mig en brottsintrig. Det var efter 
det som tanken på en polisman föddes.”

”Namnet Kurt Wallander plockade jag ur 
telefonkatalogen. Sedan fortsatte det. När 
jag skriver försöker jag alltid att spegla den 
verklighet vi lever i. En verklighet som blir 
allt råare och våldsammare. Detta våld och 
dess påverkan på människor runt omkring 
är vad jag försöker spegla i Wallander.”
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Wallander x 5

Under årens lopp har fem olika 
skådespelare axlat rollen som Kurt 
Wallander.

ROLF LASSGÅRD

Lassgård hade huvudrollen i de första 
nio filmatiseringarna av böckerna som 
producerades mellan 1994 och 2005. 
Lassgård förkroppsligar bokens Wallander 
både till utseende och sätt och han har 
också fått kultstatus för rollen som den 
bufflige kommissarien. De första filmerna 
är huvudsakligen inspelade i Trollhättan, 
Uddevalla och Malmö men man spelade 
även in några scener i Ystad och på 
Österlen.
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KRISTER HENRIKSSON

Henriksson spelar Wallander i de filmer 
som spelades in i Ystad 2004 - 2012. Med 
undantag för Innan frosten baseras filmerna 
inte på böckerna, utan på filmmanus, som 
har skrivits utifrån idéer av författaren 
Henning Mankell. I samband med de 
första av dessa filminspelningar öppnade 
Ystad Studios på Regementsområdet och 
filmstaden Ystad föddes. I denna filmsvit 
beskrivs Kurt Wallander som en betydligt 
mer balanserad person. Han blir både 
förtjust och förfärad när hans dotter Linda 
väljer att gå i hans fotspår. Linda börjar sin 
tjänstgöring på Ystadpolisen och de arbetar 
sida vid sida – en konstellation som inte 
alltid är problemfri.

I den andra filmsviten som spelades in 
2008 - 2009 filmade man mestadels ”on 
location”, ett begrepp som innebär att man 
spelar in på befintliga miljöer i motsats 
till studiomiljöer. I de här filmerna får 
Wallander insikt om att livet är kort, då 
dottern Linda har valt att försvinna ur hans 
liv. Han förverkligar två stora drömmar – att 
flytta till ett hus vid havet och att skaffa 
hund. Hunden döps till Jussi efter Jussi 
Björling, den store tenoren.

Den tredje filmsviten bygger på händelserna 
i boken Den orolige mannen och består 
av sex filmer som spelades in under 2012.  
Kurt Wallander har blivit morfar och inser 
att livet har mer att erbjuda än att bara 
vara polis. När han förbereder sig på att 
gå i pension drabbas han av Alzheimers 
sjukdom. I den sista säsongen med Krister 
Henriksson som Kurt Wallander återvänder 
dessutom Wallanders dotter Linda. Hon har 
gift sig med Hans och tillsammans har de 
dottern Klara. I en intervju i december 2012 
bekräftade Henriksson att han inte skulle 
komma tillbaka i rollen som Wallander.

KRISTER HENRIKSSON OM ATT 
SPELA WALLANDER

Hur känner du igen dig i Wallander?

– Han är en representant för en fyrtiotalist: 
han har gjort klassresan som vi fick 
möjlighet att göra, och har lagt hela sin 
själ i jobbet, vilket får till konsekvens att 
det blev en skilsmässa. Han har en ganska 
bristfällig kontakt med dottern. Det där med 
alkoholen, vanskötseln av sig själv som 
karriärister tvingas in i - att snabbt koppla 
av för att vara på hugget igen.

Hur var det att spela in i Ystad?

– Att filma är att leva. När man kommer ner 
till Ystad då uppstår en gemenskap, och 
då kan det kännas lustigt att komma hem 
till sin egen familj. Man längtar hela tiden 
tillbaka för att det är något man lever så 
starkt i.
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SIR KENNETH BRANAGH

Branagh spelar Wallander i tolv filmer 
gjorda av Yellow Bird och Left Bank 
Pictures för BBC 1. Kenneth Branagh 
blev fascinerad av Wallanderböckerna 
så mycket att han själv tog initiativet till 
att få spela huvudrollen. Det var under 
Bergmanveckan på Fårö som han träffade 
Henning Mankell för första gången. Han 
säger sig ha upptäckt böckerna, som har 
sålts i över 30 miljoner exemplar världen 
över, relativt sent. Kombinationen av starka 
kriminalberättelser och samhällskritik 
fångade honom.

Filmerna spelades in i Ystad och på Österlen 
under åren 2008 - 2014. För att inte påminna 
för mycket om Inspector Morse så dricker 
Kenneth Branaghs Wallander inte whisky 
eller lyssnar på opera. Istället kopplar han 

gärna av med ett glas vin från en bag-in-
box, något som i England anses vara typiskt 
svenskt. Självklart kör han också en Volvo.

Filmerna vann det brittiska tv-priset BAFTA 
2009 för bästa dramaserie, och BAFTA 
Craft Awards för bästa originalmusik, foto, 
produktionsdesign och ljud. Branagh fick 
dessutom pris som bästa skådespelare 
i Broadcasting Press Guild Award. För 
många är Branagh den ”riktige” Wallander 
eftersom han gestaltar rollen med stor 
inlevelse, empati och känslosamhet. 
Branagh säger sig gilla Kurt Wallanders 
reflekterande, mörka och komplexa natur. 
Han menar att Mankell kommenterar en 
värld i förändring från det mikrokosmos 
som är Ystad.

De senaste tre BBC-filmerna hade över 
18 miljoner tittare när de visades i 
Storbritannien 2012. Tack vare att de 
engelska filmerna har visats runt om i 
världen har också de svenska filmerna 
spridits och har numera tittare i samtliga 
världsdelar. Intresset har varit enormt och 
många internationella journalister har 
på ett eller annat sätt sökt sig till Ystad 

och skrivit reportage och artiklar. År 2012 
genererade film och Wallander 290 artiklar i 
engelskspråkiga tidningar och tidskrifter

KENNETH BRANAGH OM ATT SPELA WALLANDER

När Kenneth Branagh talar om 
poliskaraktären gör han det som om det 
vore en levande människa, en god gammal 
vän och inte en fiktiv skapelse. Hans 
förklaring till varför romanerna och filmerna 
om Wallander och Ystad har nått så stor 
spridning är vardagligheten. 

”Folk tror att de kommer till en annan del 

av världen. Samtidigt känner de igen sig i 

berättelserna som utspelar sig i en liten stad 

i Sverige. Kurt är som du eller jag. Jag tror att 

publiken tror att de känner honom och att de 

gillar honom.”

KENNETH BRANAGH OM ATT SPELA IN I  YSTAD

”Jag gillar Ystad och har haft en väldigt bra tid 

här. Jag har träffat många trevliga människor. 

Det är mycket svårt att föreställa sig att man 

inte ska komma tillbaka hit igen.”
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LENNART JÄHKEL

Talismanen är en svensk tv-serie skriven av 
Jan Guillou och Henning Mankell med Per 
Graffman i huvudrollen som Wallton. Den 
sändes på TV4 2003.

Huvudpersonen Walltons namn är en ordlek 
på Henning Mankells och Jan Guillous 
romanhjältar Wallander och Hamilton.

Wallton är huvudperson men även 
Kurt Wallander som spelas av Jähkel 
förekommer i serien.  Wallander medverkar 
dock blygsamt i Talismanen, i jämförelse 
med i de vanliga filmserierna om Kurt 
Wallander.

GUSTAV SKARSGÅRD

Skarsgård spelar en ung Wallander i filmen 
Pyramiden där Wallander återupplever 
en traumatisk upplevelse som oerfaren, 
patrullerande polis i Malmö.
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Mångsysslaren Henning Mankell

Författaren Henning Mankell debuterade 
1973 med boken Bergsprängaren och har 
mottagit en lång rad utmärkelser för sitt 
författarskap. Det stora genombrottet 
kom 1991 med den första boken om 
kriminalkommissarie Kurt Wallander: 
Mördare utan ansikte. Samma år fick han 
Svenska Deckarakademins pris för Bästa 
svenska kriminalroman.

Motiveringen löd: ”Mankell utnyttjar på ett 
suveränt sätt kriminalromanens möjligheter 
i sann humanistisk anda”. Mördare utan 
ansikte var tänkt som en enstaka bok, men 
har hittills resulterat i tolv böcker och mer 
än 50 filmer om kriminalkommissarie Kurt 
Wallander vid Ystadpolisen. Böckerna om 
Wallander finner ständigt nya läsare.

Förutom deckare och romaner, har Henning 
Mankell skrivit ungdomsböcker och ett 
flertal pjäser. Han är en av Sveriges mest 

sålda författare med mer än 30 miljoner 
sålda exemplar. Hans böcker är översatta till 
mer än 40 språk.

Snö, djup snö, är ett av Henning Mankells 
första minnen från uppväxten i Jämtland. 
Senare i livet, när han hade valt att dela upp 
sin tid mellan Sverige och Moçambique, 
konstaterar Henning Mankell: “Jag står med 
en fot i snön och en fot i sanden”.

Mankell har ett stort solidariskt 
engagemang i olika projekt, i både 
Afrika och Indien. Han och hans fru Eva 
Bergman, som är teaterregissör, donerade 
i oktober 2007 pengar till SOS Barnbyar 
för att finansiera byggandet av tre byar för 
föräldralösa barn i Moçambique.

– Det finns 800 000 hemlösa barn i 

Mocambique. Jag kan inte hjälpa dem alla, men 

det betyder inte att jag inte kan hjälpa några. 

Det är ingen uppoffring för mig. Det är ett 

privilegium.

Henning Mankell blev år 2015 tilldelad 
hederspriset av tidskriften Chef för att bland 
annat ha startat den svenska deckarvågen. 
Hela motiveringen lyder:

“Swedish crime, Nordic noir, Scandinavian 

crime. Det finns många namn på en av våra 

mest framgångsrika exportprodukter – den 

svenska deckargenren. Årets hederspristagare 

är en av dem som utlöste deckarvågen som 

nya generationer författare och filmmakare 

fortfarande surfar på. Sedan 1973 har han 

bott halva tiden i Afrika och hans brinnande 

engagemang för kultur och mänskliga 

rättigheter har också uppmärksammats 

internationellt.”

Mer om Henning Mankell på  
www.henningmankell.se
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Böckerna om Kurt Wallander

Mördare utan ansikte.  .  .  .  .  .  .  . 1991

Hundarna i Riga  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1992

Den vita lejoninnan   .  .  .  .  .  .  .  . 1993

Mannen som log .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1994

Villospår  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1995

Den femte kvinnan .  .  .  .  .  .  .  .  . 1996

Steget efter .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1997

Brandvägg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1998

Pyramiden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1999

Innan frosten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2002

Den orolige mannen  .  .  .  .  .  .  .  . 2009

Handen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2013
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– Krister Henriksson

Innan frosten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2004

Byfånen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2005

Bröderna  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2005

Mörkret   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2005

Afrikanen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2005

Mastermind .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2005

Den svaga punkten .  .  .  .  .  .  .  .  . 2005

Fotografen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2005

Täckmanteln   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2006

Luftslottet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2006

Blodsband  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2006

Jokern  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2006

Hemligheten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2006

Hämnden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2008

Skulden   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2008

Kuriren .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2008

Tjuven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2009

Cellisten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2009

Prästen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2009

Läckan  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2009

Skytten.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2009

Dödsängeln .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2009

Vålnaden  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2009

Arvet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2009

Indrivaren.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2009

Vittnet  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2009

Wallanderfilmer – Rolf Lassgård

Mördare utan ansikte.  .  .  .  .  .  .  . 1994

Hundarna i Riga  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1994

Den vita lejoninnan   .  .  .  .  .  .  .  . 1996

Villospår  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2001

Den femte kvinnan .  .  .  .  .  .  .  .  . 2002

Mannen som log .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2003

Steget efter .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2005

Brandvägg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2006

Pyramiden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2007
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Den orolige mannen  .  .  .  .  .  .  .  . 2012

Försvunnen .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2012

Sveket  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2012

Saknaden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2012

Mordbrännaren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2012

Sorgfågeln  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2012

– Kenneth Branagh

Sidetracked .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2008

One step behind .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2008

Firewall.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2008

The man who smiled  .   .   .   .   .   .   .   . 2009

Faceless killers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2009

The fifth woman .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2009

The dogs of Riga .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2011

Before the frost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2011

An event in Autumn  .  .  .  .  .  .  .  . 2011

A Lesson in Love .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014

The Troubled Man  .   .   .   .   .   .   .   .   . 2014

The White Lioness  .   .   .   .   .   .   .   .   . 2014

”Vad jag än hittar på, så är verkligheten värre”

”Jag önskar att jag kunde göra mer av värde och 

att världen ändras till att bli anständig” 

Henning Mankell
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Vem är vem i Wallanders värld?

LINDA WALLANDER, KURTS DOTTER

Skarpsynt och egensinnig, har ett komplicerat 
förhållande till sin far som dock blir lite bättre 
med åren sedan hon flyttar tillbaka till Ystad med 
sin familj.

STEFAN LINDMAN

Poliskollega med en stark känsla för rättvisa och 
som lätt brusar upp.

MARTINSSON 

Teknisk begåvad och mycket kompetent som 
polis. Hypokondrisk.

SVEDBERG

Har anlag för fobier, är mörkrädd och avskyr att 
lämna Ystad. Kurts bästa och kanske enda vän.

ANN-BRITT HÖGLUND

Den yngsta kriminalaren på polisstationen och 
Wallanders viktigaste samtalspartner.

NYBERG

Kroniskt vresig och en oerhört skicklig 
kriminaltekniker.

POVEL/KARL WALLANDER

Kurts vresige far som har målat otaliga 
tjädertavlor. I böckerna heter han Karl – men i 
de brittiska filmerna Povel. Han är inte med i de 
svenska filmerna med Krister Henriksson.

RYDBERG

Kurts mentor och vän.

ISABELL 

Ifrågasättande, självständig och positiv 
polisaspirant.

PONTUS 

Smart men lite klumpig polisaspirant.

KATARINA AHLSELL

Åklagaren som bor granne med Kurt i den andra 
sviten filmer.

EBBA

Hjälpsam och omtänksam receptionist.

KLARA

Kurts första och högt älskade barnbarn.

HANS

Lindas man och Kurts svärson.

BEA

Klaras förskollärare som Kurt blir smått förälskad 
i när de träffas på förskolan i den tredje sviten av 
filmer.
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World Wide Wallander

När man läser böckerna om Kurt Wallander 
inser man ganska snart kopplingarna till 
olika platser runt om i Ystad, Österlen, 
Skåne, Sverige, Europa och världen. 
Karaktärererna kommer från olika platser 
och brotten som Wallander löser leder 
läsaren till olika platser runt om i världen. 
Mer information om dessa platser kan 
hittas i Henning Mankells bok Handen 
(2013). Här följer ett utdrag ur de platser 
som figurerar i de olika böckerna om Kurt.

MÖRDARE UTAN ANSIKTE

Kurt äter middag på Hammenhögs gästis 
med Anette Brolin, tvingas tillbringa 
julen instängd på ett pensionat i Gilleleje 
i Danmark på grund av oväder, bilar med 
Linda till Nordkap och går på Det Kongelige 
Teater i Köpenhamn.

HUNDARNA I RIGA

Wallander åker till Kåseberga för att 
köpa rökt fisk, spenderar natten på hotell 
Hermes i Riga och åker till Åhus för att 
träffa en sjukgymnast vid namn Ellen från 
Kristianstad.

DEN VITA LEJONINNAN

På Fars Hatt utanför Skurup stannar Kurt för 
att dricka kaffe. På vägen mellan Tingsryd 
och Ronneby är han nära att krocka med 
en älg och han åker till Thailand på en 
treveckorsresa under sin sjukskrivning.

MANNEN SOM LOG

Kurt tillbringar fjorton dagar på Barbados 
efter att ha blivit sjukskriven. I Lund stannar 
han för att tanka och reser till Skagen 
flera gånger under sommaren 1993 för att 
promenera längs stränderna och få bukt 
med sin djupa depression.

VILLOSPÅR

Wallander möter Göran Boman på Hotel 
Svea i Simrishamn. Han besöker också 
pastorsexpeditionen i Smedstorp och 
tar båten över sundet från Helsinborg 
till Helsingör där han äter middag med 
Waldemar Sjösten.

DEN FEMTE KVINNAN

På centralstationen i Malmö träffar 
Kurt sin poliskollega Kalle Birch. 
Wallander åker också till Älmhult för att 

undersöka omständigheterna kring en 
drunkningsolycka och flyger till Östersund 
för att köra till Svenstavik.

STEGET EFTER

I Fyledalen utanför Tomelilla hittar 
Wallander Åke Larstams bil parkerad. På 
Amigo klubb i Köpenhamn söker han efter 
Louise och på ett vägkafé strax utanför 
Västervik stannar han och tar en fika.

BRANDVÄGG

Wallander åker till Hässleholm på ett 
seminarium där Rikspolisstyrelsen 
presenterar nya riktlinjer för kontroll och 
övervakning av motorcykelligor. Kurt 
åker till Lund för att träffa rättsläkarna på 
Patologiska institutionen samt träffar Elvira 
Linfeldt i baren på Savoy i Malmö.
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PYRAMIDEN

På Bulltofta i Malmö tycker sig Kurt 
höra ett plan som går ned för landning. 
I Pildammsparken i Malmö blir han 
knivhuggen och på en av Öresundsfärjorna 
mellan Köpenhamn och Malmö möts Kurt 
och Mona för första gången.

INNAN FROSTEN

Kurt och Linda tar av vid avfartsvägen 
till slottet vid Charlottenlund när de skall 
undersöka anmälningarna om de brinnande 
svanarna. Vid kyrkogården i Limhamn 
bodde Wallander med sina föräldrar som 
barn. Wallander köper ett hus i Svarte men 
ägaren drar sig ur och Kurt blir utan hus vid 
havet denna gång.

DEN OROLIGE MANNEN

Wallander är på Lindas svärfar Håkan 
von Enkes sjuttioårs fest på Djursholm. I 
Oranienburg på väg mot Berlin tillbringar 
Kurt en natt med en kvinna på Hotel 
Kronhof. Han åker också ut till Värmdö med 
Sten Nordlander för att besöka ett kafé.
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Wallanders olika bostäder 
i böckerna och filmerna

Siffror hänvisar till kartorna.

MARIAGATAN

Få gator i Sverige har rönt så stort intresse 
som Mariagatan i Ystad och ännu färre med 
anledning av en fiktiv karaktär. Förutom 
att det är adressen för Kurt Wallanders 
lägenhet spelade gatan en stor roll i filmen 
Saknaden då det var där skummisen 
Kenneth bodde och där det också låg en 
bordell.

1 MARIAGATAN 10

Bostadsadress i böckerna. Gatlyktan sprider 
sitt gula sken, Wallanders bil står parkerad 
på gatan och från lägenheten ljuder en 
operaaria.

2 MARIAGATAN 11C

I de första tretton filmerna med Krister 
Henriksson som Wallander filmade man på 
Mariagatan så som det beskrivs i böckerna. 
Av filmtekniska skäl valdes dock ett annat 

1991 
första boken

44
språk som böckerna  

har översatts till

100
länder där böckerna har getts ut

Wallander i siffror fram till 2015

30 miljoner
sålda exemplar

44
filmer som är 

inspelade i Ystad - 

Österlenregionen

800 
miljoner

produktionskostnader för filmerna
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hus som ligger snett mittemot. Interiörerna 
spelades in på Ystad Studios där man 
byggde upp Wallanders lägenhet.

3 VÄSTRA VALLGATAN

I filmerna med Rolf Lassgård i huvudrollen 
valde man att förlägga Mariagatan till 
denna gata. Här bor Wallander i ett av 
korsvirkeshusen.

4 BEJERSGATAN

BBC valde en tegelvilla från 1970-talet som 
Kurts hem i de första tre filmerna.

5 SKARVIKEN

Västra kustvägen, Ystad. Kurts hem i 
resterande nio engelska filmer. I filmen An 
Event in Autumn hittar Kurts hund ett lik 
under några buskar i trädgården.

6 VÄSTRA KUSTVÄGEN, SVARTE

Kurt Wallander pratar alltid om att han vill 
bo nära vattnet. Och i den andra serien 
av Wallanderfilmer flyttar han således till 
ett litet hus i Svarte. Även Lena Endres 
karaktär, åklagaren Katarina Ahlsell bosätter 
sig bredvid Kurt på Kustvägen i Svarte. Här 
inleds den första filmen Hämnden i den 
andra sviten med en stor kräftskiva.

MARIAGATAN 11C, FOTO FREDRIK EKBL AD FOTO FREDRIK EKBL AD
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De olika polishusen i böckerna och filmerna

POLISHUSET

Kurt Wallanders ”andra hem”. Här tillbringar 
han många sena kvällar och det är här hans 
arbetskamrater och trygghet finns.

7 YSTADS POLISSTATION, 
KRISTIANSTADSVÄGEN 51

Böckernas och verklighetens polisstation.

8 YSTAD STUDIOS

I de första tretton filmerna med Krister 
Henriksson spelades polisstationen in med 
interiörer från Ystad Studios och exteriörer 
från Regementsområdet.

9 GAMLA FRITIDSBADET, ÖSTERLEDEN 19

För BBC-produktionerna byggdes en 500 
kvadratmeter stor polisstation upp i Ystad 
Studios. Men polisstationens entré och 
reception filmades på Gamla Fritidsbadet 
i Ystad. Scenerna från Wallanders kontor 
spelades in på Kåseberga café & bistro och 
i fastigheten Skeppet som ligger i hamnen i 
Simrishamn.

LILL A NORREGATAN, FOTO PETRA RUNDQVIST GAML A FRITIDSBADET, FOTO KRISTIAN ÖRDELL
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10 YSTADS STATIONSHUS

I den andra filmsviten med Krister 
Henriksson har inte bara Wallander 
flyttat, utan även polisstationen. 
Produktionsbolaget använde sig av B & B 
Stationen vid järnvägsstationen för 
inspelningarna. Byggnaden föreställer 
Ystads polisstation såväl invändigt 
som utvändigt och användes även som 
produktionskontor för filmteamet. När 
inspelningarna avslutades återgick 
byggnaden till B & B. Här kan man övernatta 
i Wallanders rum! Rekvisita från filmerna 
finns kvar.

11 LILLA NORREGATAN 5

I den sista och avslutande sviten flyttar 
poliskontoret ännu en gång. Denna gång 
används det gamla hantverkshemmet som 
i folkmun även kallas ”Villa Frida”. Det 
passade produktionsbolaget perfekt att 
hyra fastigheten då den ändå stod tom och 
var till salu. Här har både Kurt Wallander, 
Linda Wallander, polischefen samt tekniker 
Nyberg sina arbetsrum. Den första filmen 
i serien var Den orolige mannen som hade 
biopremiär i januari 2013.

Här mördas Wallanders kollega Svedberg 
i boken Steget efter. Inte långt därifrån har 
lokaltidningen Ystads Allehanda sitt kontor. 
Tidningen bevakar inte bara de aktuella 
filminspelningarna i staden, utan finns 
också med som en aktör i filmerna, och 
sköter bevakningen av händelserna. 
I BBC-serien med engelsktalande 
skådespelare övervägde man länge om 
tidningsrubrikerna som visas i filmerna, 
skulle skrivas på engelska eller svenska. Det 
blev svenska. Ystads Allehandas kontor har 
också fått agera som Malmös polisstation i 
filmen Sorgfågeln.

GAML A FRITIDSBADET, FOTO INGEL A ENVALL LILL A NORREGATAN, FOTO PETRA RUNDQVIST
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Utvalda platser från både böcker och filmer

Här presenteras utvalda platser i Ystad med omnejd som har anknytning till Kurt Wallander. Siffror hänvisar till kartorna.

12 FRIDOLFS KONDITORI

Wallanders favoritkafé. Hit går Wallander 
ofta för att äta en smörgås eller en 
kanelbulle och dricka kaffe eller mjölk. 
Poliskollegan Hanson köper ibland 
wienerbröd här till sina kollegor.  Fridolfs 
konditori är också känt för sin polisblåa 
Wallanderbakelse.

13 YSTADS TURISTBYRÅ

I boken Den vita lejoninnan får 
konspiratören Rykoff hjälp av personalen 
på turistbyrån att gömma yrkesmördararen 
Victor Mabashas efterträdare. 
Turistbyrån kan hjälpa till med ännu mer 
detaljerad information kring Wallander. De 
säljer också vykort och souvenirer.

14 YSTAD KONSTMUSEUM

Sjukhusscenen, där karaktären Erika 
Carlman vårdas efter sitt självmordsförsök 
i filmen Sidetracked, spelades in i 
konstmuseets hörsal.

15 HOTELL CONTINENTAL DU SUD

Sveriges äldsta hotell invigt år 1829. 
Wallander äter ofta i restaurangen på 
hotellet. Ibland slår han på stort och 
bjuder med sig dottern Linda på middag. 
Restaurangen på hotellet utnyttjas frekvent 
av Ystadspolisen för julbord och andra 
evenemang i böckerna. Än idag finns Kurts 
stambord i restaurangen. 
På hotellet utspelar sig en mordspaning 
i boken Steget efter. Wallander planerar 
att gripa seriemördaren Åke Larstam 
under en maskeradbal som äger rum 
på hotellet. Fastigheten omringas av 
poliser och Wallanders kollegor Ann-
Britt Höglund och Martinsson klär ut sig 
till serveringspersonal. Mördaren dyker 
dock aldrig upp och Wallander känner en 
blandning av både lättnad och besvikelse.

16 S:TA MARIA KYRKA

Mona och Kurt Wallander vigdes här 1970 
av Monas konfirmationspräst. I boken 
Steget efter hålls begravningen för den 

mördade polisskollegan Svedberg här. Då 
är det bland andra Kurt som bär kistan och 
Ann-Britt Höglund som håller tal.

17 STICKGATAN

Här brukar Wallander parkera sin bil. I 
böckerna är det en blå Peugeot.

18 PILGRÄND

I filmen Hämnden skjuts den kontroversielle 
politikern Wester till döds i sitt hem i 
Pilgrändshuset, trots att polisen bevakar 
huset under mordnatten.

19 STORA ÖSTERGATAN

I boken Den femte kvinnan går Wallander 
för att köpa en cd med några berömda 
operaarior. Wallander besöker en optiker 
nära Pilgränd och hyr också en film i en 
videobutik där.



27

I filmen Sorgfågeln tar en förvirrad Kurt 
en runda med bilen här trots att det är en 
gågata.  Han grips av panik när han inser 
att sjukdomen börjar göra sig mer och mer 
påmind.

20 GAMLA KYRKOGÅRDEN

När Kurt har fått diagnosen diabetes 
besöker han kyrkogården för att smälta 
beskedet i boken Steget efter.

21 ÖSTERPORTSTORG

I filmen Bröderna får jakten på 
gärningsmannen ett brutalt slut då han 
kastar sig framför ett pansarfordon 
under en militäruppvisning på torget. I 
filmen Mörkret visar det sig att alla offren 
har kopplingar till Österportsskolan. På 
Österportsgrillen köper både skolans 
elever och poliser gärna en varmkorv eller 
en hamburgare. På restaurang Helsa På 
äter Pontus lunch med sin far och sin son i 
filmen Skytten.

22 KING’S HEAD

I filmen Fotografen hamnar polisen 
Stefan Lindman i slagsmål med den 
huvudmisstänkte Robert Thuresson under 
ett gripande. På Kings Head är det möjligt 
att beställa Wallanders favoritwhisky.
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23 KLOSTRET I  YSTAD

I filmen Cellisten gjordes klostret, idag 
Ystads stadsmuseum, om till en rysk-
ortodox kyrka. I närheten, på Klostergatan, 
bor Tynnes Falk som är it-specialist i boken 
Brandvägg. Han påträffas död framför 
uttagsautomaten vid Stortorget. Hans kropp 
försvinner spårlöst från Ystads lasarett. 
Kroppen, med avskurna händer och fötter, 
återfinns senare på stranden i Svarte.

24 LASARETTET

Här behandlas Kurt för sin diabetes och 
sina stressymptom. Senare också för sin 
begynnande Alzheimers. Barnmorskan 
Ylva Brink, Svedbergs kusin, arbetar på 
lasarettet och är ett nyckelvittne i boken 
Den femte kvinnan. 
I filmen Mörkret blir ett antal flickor 
utnyttjade av flera män. En av de utnyttjade 
flickorna, Tove, vårdas här efter ett 
mordförsök. Hon blir i en dramatisk scen 
bortrövad och förd upp på sjukhusets tak 
för att tystas för alltid. 
Wallanders far läggs in här efter att ha 
hittats förvirrad på en åker. 
Klara som är Hans och Lindas dotter och 
Kurts första barnbarn föds här den 30 
augusti 2007.

25 HOTELL ANNO 1793 SEKELGÅRDEN

Bo Runfelt, ett vittne i boken Den femte 
kvinnan samt UD-kvinnan Birgitta Törn 
i boken Hundarna i Riga, bor här.  Det 
gör även poliserna Ludwigsson och 
Hamrén som befinner sig i Ystad för att 
assistera Ystadpolisen i boken Villospår.  
På bryggeriet bredvid berättar Pontus 
för Isabell i filmen Skytten att han har en 
son. Det finns möjlighet att hyra hotellets 
Wallandersvit som avslut på en dag i 
Wallanders spår

26 HARMONIGATAN

Ironiskt nog förlägger Henning Mankell 
mördarens bostad till ett sött litet hus på 
gatan med det mjukt klingande namnet 
Harmonigatan i boken Steget efter.

27 SJÖMANSGATAN

I ett gulputsat hus längs med gatan ligger 
Sten & Gustaf Torstenssons advokatbyrå 
som figurerar i boken Mannen som log. Här 
mördas Sten Torstensson med tre skott. Vid 
tidpunkten för mordet funderar Wallander 
på att sluta som polis. Men han tar beslutet 
att fortsätta eftersom han känner Sten 
sedan tidigare och gärna vill jobba med 
utredningen. Advokaten hjälpte honom med 
skilsmässan från exfrun Mona.
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28 YSTADS TEATER

I filmen Cellisten blir Ystadpolisen 
indragen i ett skoningslöst krig med den 
ryska maffian. Efter en konsert i den 
anrika byggnaden från 1894 utsätts den 
ryska konsertcellisten Irina för ett otäckt 
bombattentat på parkeringen utanför 
teatern. 
Hit går Bea och Kurt på date i filmen 
Mordbrännaren. Tyvärr väntar polisen 
utanför då Kurt kommer ut från konserten 
och han får åka iväg på jobb och lämna Bea 
ensam. 
I boken Den orolige mannen är Wallander 
på Ystads Teater och ser en, i sitt eget tycke, 
tråkig pjäs som är skriven av en modern 
amerikansk dramatiker.

28 SÖDRA DRAGONGATAN 22

Exteriör och interiör i Skogshyddans 
restaurang i den brittiska filmen A lesson in 
Love.

29 HAMNGATAN

Den nuvarande Restaurangen Bröderna 
M är ett av Wallanders favoritställen. Hit 
går han för att dela med sig av sina tankar 
till restaurangens ägare Istvan. I boken 
Brandvägg beställer två unga flickor en taxi 
från pizzerian, en färd som slutar med mord.

På Handelsbanken tar Johannes Lövgren ut 
en större summa pengar i boken Mördare 
utan ansikte.

30 STORA VÄSTERGATAN

Här bor den åttaåriga flickan som heter 
Ella i filmen Försvunnen.  Kurt kommer 
flera gånger till lägenheten för att förhöra 
mamman om Ellas försvinnande.

31 STORTORGET

På torget, med alla dess knutpunkter, finns 
bland annat bokhandeln som Wallander 
ofta besöker. Där ligger också restaurang 
Upp eller Ner dit Wallander bjuder ut 
kollegan Nyberg i boken Steget efter – utan 
att ha pengar med sig och Nyberg får 
stå för notan. Gamla Rådhusets exteriör 
får föreställa en bank i filmen Byfånen. 
Gisslandramat i filmen får sin upplösning 
på torget då en man, målad som en indian, 
spränger sig själv i luften. 
Ett annat gisslandrama äger rum i filmen 
Hämnden när en man med en bomb 
kedjar fast sig vid försvarsministern när 
hon håller sitt tal på Stortorget. I samma 
film har politikerna Wester sitt kontor i 
Gamla Rådhuset, och utanför arresterar 
polisen demonstranter. I filmen Sveket har 
huvudkaraktären Erik Wredin sitt kontor här. 
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Vid ett av hörnhusen bor Herlitz mamma i 
en lägenhet i filmen Saknaden. 
I boken Steget efter ber Linda sin kompis 
Zebran köpa med sig mat från Kinakrogen 
som ligger på hörnet. Hon har själv fastnat 
med foten i en rävsax.

32 GOSSELMANSGATAN 2, NORREPORTSKOLAN

I filmen A lesson in Love kommer Kurt till 
skolan för att förhöra några elever efter att 
en flicka som heter Hanna har försvunnit 
spårlöst. Många elever på skolan fick 
möjlighet att agera statiser och spela mot 
Sir Kenneth Branagh.

33 VIDEGATAN

Här bor fosterfamiljen till den försvunna 
flickan Hanna i den brittiska filmen A lesson 
in Love.

34 TVÄTTORGET, CAFÉ BÄCKAHÄSTEN

Efter en misslyckad första träff med en 
kvinna vid namn Ella på Soft Social Club 
som ligger på Stora Östergatan, träffar 
Wallander till slut henne igen på Café 
Bäckahästen i filmen Firewall. Wallander är 
förälskad men Ella har andra intentioner. 
Hon utnyttjar Wallander för att komma åt 
hemlig polisinformation.

35 ÖSTERPORTSTORG, NYA RÅDHUSET

Under en stor militärövning på Österports 
torg i Ystad mördas ett gift par under 
tortyrliknande former i filmen Byfånen.  
Någon dag senare hittas ytterligare en man 
mördad på liknande sätt. En av de sista 
scenerna i filmen Bröderna spelades in 
framför Nya Rådhuset.

36 ÖSTERPORTSKOLAN

En bil hittas övergiven vid en busshållplats. 
I bilen sitter en tvåårig pojke ensam. Av 
föräldrarna syns inga spår. Det visar sig 
snart att barnets pappa ensam har tagit 
hand om pojken sedan mamman har lagts 
in för att behandlas inom psykvården. 
Mamman är inte kontaktbar och pappan 
är spårlöst försvunnen. Denna handling 
utspelas i filmen Mörkret.

37 FRITIDSBAREN, SANDSKOGEN

Anrikt café beläget vid havet. Här fikar 
Wallander och förälskelsen Anja under sitt 
kortvariga förhållande i filmen Den svaga 
punkten.

38 YSTADS SALTSJÖBAD, SALTSJÖBADSVÄGEN

I filmen Fotografen leder spåren till hotellet. 
Delar av hotellet och Kåseberga Café och 
Bistro skapade det exklusiva lyxboendet i 
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filmen Luftslottet. 
Av hotellets SPA-avdelning, Kåseberga café 
& Bistro, och ett bostadsområde i Ystad 
skapades genom filmklippning de exklusiva 
lyxbostäderna Soldala som spelar en 
central roll i filmen Luftslottet.

39 NYA VATTENTORNEN,  
DAG HAMMARSKJÖLDS VÄG

I filmen Hämnden som är den första filmen 
i den andra serien får Ystad uppleva vad 
man tror är en terroristattack och armén 
kallas in. Medan Wallander blickar ut över 
staden får han de första ledtrådarna till 
fallets upplösning. Scenen vid de nya 
vattentornen kretsar kring ett spänt möte 
mellan Wallander och Lindström.

40 BLANKAS GATA

I det nordvästra bostadsområdet i Ystad 
ligger denna villa där Martinsson arresterar 
Peter Adler i filmen Vålnaden.

41 BLÅSBORGSVÄGEN 161

Vid återvinningscentralen i Hedeskoga sker 
det hemska dådet som kommer att prägla 
filmen Vittnets historia. En liten flicka som 
gömmer sig på soptippen måste tystas till 
varje pris efter att ha blivit vittne till ett 
brutalt mord.

42 VÄDERGRÄND

När det i den 27:e filmen om Kurt Wallander 
åter igen är dags att introducera Linda som 
karaktär väljer man det pittoreska gathuset 
på Vädergränd till att bli hennes hem. Här 
bor hon med sin man Hans och deras dotter 
Klara i den tredje filmsviten.

43 SOLDALENS FÖRSKOLA, KROGDAMMSVÄGEN

Här går barnbarnet Klara Wallander på 
förskola och här arbetar Bea som Kurt lär 
känna i den sista filmsviten.

44 VITLÖKSGATAN

Föreställer en villagata i Stockholm. Här bor 
familjen Engelbrecht i filmen Den orolige 
mannen.

45 YSTADS TINGSRÄTT, BOLLHUSGATAN 16

Kurt är tillbaka på polisstationen efter 
avstängningen. Han involveras direkt 
i ett fall med den åttaåriga Ella som 
är försvunnen i filmen som heter just 
Försvunnen. Ystads tingsrätt får i denna film 
agera som Trelleborgs polisstation

46 FORSHAGASTIGEN 1, SANDSKOGEN

Här bor Bea som Kurt umgås allt flitigare 
med i den tredje filmsviten. Bea arbetar 
som förskollärare på Klaras förskola och 
introduceras för första gången i filmen Den 
orolige mannen.

47 VÄSTRA VALLGATAN 3N

Här bor Olle Tjäder som är 
narkotikamissbrukare och en av de 
huvudmisstänkta i filmen Sorgfågeln.

48 STORTORGET 15, LE CARDINAL

I Ystad sker en brutal kidnappning av en 
känd krögare, Paolo Salino. Detta är hans 
restaurang i filmen Sorgfågeln. Samma 
restaurang är Joijes bakficka i filmen 
Försvunnen. Vid en sen kvällspromenad i 
filmen Mordbrännaren hamnar Kurt mitt 
i en bokcirkel som Bea har arrangerat på 
restaurangen.  Men han måste avbryta 
abrupt när att han får ett samtal och blir 
beordrad att komma till polisstationen. 
I filmen Innan frosten samtalar Kurt med 
sin dotter Linda om polisyrkets baksidor. 
Samtalet mynnar ut i en känslig scen på 
gatan utanför restaurangen som har blivit 
en av nyckelscenerna i samma film.
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49 SEGELGATAN 11, PIREN VID 
SMÅBÅTSHAMNEN

Det är snart jul och Kurt är märkt av sin 
minnessjukdom. Han inser att det snart 
är nödvändigt att berätta för sina kollegor 
och resten av världen att han är sjuk. När 
han mår dåligt promenerar han på bryggan 
och ”talar” med sin döde far Povel i filmen 
Sorgfågeln.

50 SÖDRA DRAGONGATAN

En av fastigheterna längst ner på gatan 
föreställer den amerikanska ambassaden i 
filmen Den orolige mannen.

51 REGEMENTSGATAN 15, MÖLLERS BAGERI

I filmen Försvunnen tickar minuterna 
och Kurt blir besatt av att finna åttaåriga 
Ella som är försvunnen. En av de 
huvudmisstänkta har sitt bageri här. I 
en annan scen i samma film gör Jannika 
Hammar inbrott i bageriet.

52 HEJDEGATAN

Hit flyttar Linda Wallander till ett radhus 
efter uppbrottet med poliskollegan Stefan 
Lindman. I filmen Hemligheten hinner det 
förflutna ikapp Stefan. En kväll åker han 
skottskadad hit för att söka tröst. Han bär på 
en mörk hemlighet om sitt förflutna.
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53 YSTADS MARINA

I filmen Jokern avrättas en kvinna framför 
dotterns ögon utanför sin restaurang, Chez 
Moi, i verkligheten Marinans Restaurang. 
I filmen Firewall byter restaurangen namn 
till Vyströms bar. Hackern Modin, som har 
anlitats för att hjälpa Ystadpolisen, hämtar 
Wallander här under hans middag med en 
dambekant. 
Här gömmer sig Jens Riis med sin dotter 
undan från den ryska maffian i filmen 
Cellisten. Filmen slutar med en våldsam 
uppgörelse på båten Moskus som ligger 
förtöjd i småbåtshamnen. 
Martinsson och Wallander jagar kidnappare 
med räddningsbåt i filmen Vålnaden.

54 YSTAD SANDSKOG

Gustaf Wetterstedt, före detta 
justitieminister, har ett hus i Sandskogen 
och mördas på en av sina kvällspromenader 
vid stranden i boken Villospår. Mördaren 
har skalperat sitt offer. I filmen Sidetracked 
bor Stefan Fredman på Lövsångarestigen, 
medan samma karaktär i boken Villospår 
bor i Malmö. 
Sedan Wallander fick sin diabetes 
konstaterad, syns han nu minst fyra gånger 
i veckan motionerandes längs de slingrande 
småvägarna i skogen. Sandskogen är ett av 

Skånes äldsta fritidshusområden med både 
enkla sommarhus och påkostade villor. 
I boken Hundarna i Riga leder Wallander 
jakten på en misstänkt våldtäktsman som 
har förskansat sig i ett av de övergivna 
husen här. 
Sandskogen nämns ofta i berättelserna 
om Wallander och används flitigt i flera 
filmproduktioner. Dels för att det ligger 
nära Ystad Studios men dels för att det 
är ett område med stor variation av 
inspelningsmiljöer. 
I filmen Försvunnen ses åttaåriga Ella cykla 
längs motionsslingan. Polisen finner senare 
hennes mamma Helene död på samma 
plats i sandskogen.

55 YSTADS IDROTTSPLATS, 
SALTSJÖBADSVÄGEN

En rad villainbrott sker i Ystad och några 
grannar bestämmer sig för att ta saken 
i egna händer i filmen Tjuven. Ystads 
idrottsplats spelar en stor och avgörande 
roll i filmen. Här sker handlingens 
upplösning.

56 TEPPGRÄND

Kvinnojouren som i filmen Saknaden tar 
emot de kvinnor som flytt från hemska 
hemförhållanden ligger här.

57 INDUSTRIGATAN

I boken Hundarna i Riga åker Kurt hit för att 
träffa den som har tipsat om två döda män i 
en räddningsflotte. 
Här ligger också bilfirman där Kurt köpte sin 
bil, en Peugeot 306.

58 BORNHOLMSGATAN 8

I filmen Saknaden finner man vid ett 
grävjobb kvarlevorna av en prostituerad 
kvinna från Moldavien och Kurt blir 
inkopplad på fallet. Spåren leder till en 
rysk människohandlare som kallar sig 
modefotograf. För att finna svaren tvingas 
Kurt bege sig till just Moldavien. Detta 
område i Ystad hamn föreställer både 
horstråk, färjeterminal och flygplats i 
Moldavien.

59 MISSUNNAVÄGEN

Vid bankomaten utanför livsmedelsbutiken 
hittas it-specialisten Tynnes Falk död i 
boken Brandvägg.

60 SÖDRA DRAGONGATAN 15, UNIQUE DENTAL

Lokalen agerar socialkontor i filmen 
Saknaden. 
På denna gata återfinns narkomanen Olle 
Tjäder död i filmen Sorgfågeln.
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61 MILITÄRVÄGEN 2, PREVIA

Interiört föreställer neurologiska 
avdelningen där Kurt går till sin läkare.

62 KÖRLINGS VÄG

Här bor Victor Nilsson i filmen Försvunnen. 
Han är en av de misstänkta för delaktighet i 
försvinnandet av den åttaåriga flickan som 
heter Ella.

63 KYRKOGÅRDSGATAN

Nära postterminalen kräks Kurt mot en 
husvägg efter en middag med Ann-Britt 
Höglund och hennes man i boken Mannen 
som log.

64 KRONOHOLMSVÄGEN, NYA KYRKOGÅRDEN

Här ligger poliskollegan och Kurts 
läromästare Rydberg begravd.

65 NORRA ZINKGATAN 6

Från kriminalvården släpps mordbrännaren 
som har avtjänat sitt straff i filmen 
Mordbrännaren.

66 NORRA PROMENADEN

I parken och på lekplatsen som ligger här 
letar föräldrar och vänner efter åttaåriga 
Ella i filmen Försvunnen.

67 FRIDHEMSGATAN 45C

I en av lägenheterna bor den korrupta 
polismannen Leif Thorson i filmen 
Sorgfågeln. Här finner polisen honom död.

68 KOPPARGATAN

Här finner vi Stockholms polisstation i 
filmen Den orolige mannen.

69 LAVENDELVÄGEN

Poliskvinnan Jenny Bloms hus i filmen 
Sorgfågeln.  Ingen vet att hon förvarar 
restaurangägare Paolo Salinos instängd i en 
låda i sin källare.

70 HERRESTADSGATAN

Här har den ryske modefotografen Tigran 
sin studio där han filmar sina glamourflickor 
i filmen Saknaden.

71 SKJUTBANAN, SANDSKOGEN

Poliskvinnan Jenny hotar forna kollegan 
Leif Thorson med pistol i filmen Sorgfågeln. 
Hon vill hämnas en gammal oförrätt och 
skipa rättvisa en gång för alla.

72 KLOSTERGATAN

I boken Brandvägg bor it-specialisten 
Tynnes Falk i en hyreslägenhet på 
den fiktiva Apelbergsgatan.  Scenen i 
lägenheten i brittiska filmen Firewall är 
inspelad på Klostergatan.

73 ÖSTERLEDEN, PRESSBYRÅN

Här träffas Kurt och den före detta 
pyromanen Tommy Ek en sen kväll när 
Kurt är ute med sin hund Jussi i filmen 
Mordbrännaren.

74 BORNHOLMSGATAN 1A

I brittiska filmen The troubled man 
fungerar lokalerna här som korridorer och 
förhörsrum för Ystads polisstation.
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FILMINSPELNINGSPLATSER I  LANDSKAPET

Det finns en atmosfär i det skånska 
landskapet som är speciell och som 
inte är lätt att finna någon annanstans. 
Landskapet som Henning Mankell beskriver 
med stor inlevelse i sina böcker är en del av 
Wallander-succén världen över.

Det geografiska läget som gör Skåne till 
ett gränsland där människor från alla 
väderstreck möts, fascinerar Henning 
Mankell. En fascination som känns igen 
i hans böcker om Kurt Wallander och 
landskapet han bor i.

75  BUSSMEVÄGEN, NYBROSTRAND

Kurt blir känslomässigt djupt engagerad 
i den unga Amanda som kommer in på 
polisstationen i filmen Sveket och anmäler 
sin mor försvunnen. Ganska snart hittas 
moderns kropp svårt bränd nere på 
stranden vid familjens lyxvilla.

76 VÄSTRA KUSTVÄGEN, SKARVIKEN

…”and every time I paint the same thing.  

The landscape.” 
I en liten havsvik omgiven av strandängar 
lyckas BBC:s filmteam på ett mästerligt 

sätt fånga den svenska sommaridyllen. 
Wallanders far Povel och hans fru Gertrud 
bor vid denna vackra vik som ska föreställa 
böckernas Löderup. Fadern målar gärna, 
landskapsmotiv med eller utan tjäder, något 
som Wallander aldrig har förstått. 
I filmen Sidetracked har Wallander och 
fadern ett känslofyllt samtal, där fadern 
använder sitt målande som en metafor för 
livets gång. Han avslöjar då varför han alltid 
målar samma motiv. Povel spelas av David 
Warner som vi känner igen från Twin Peaks.
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”the landscape in Southern Sweden is just as 

important a character as Wallander himself”.

– John Harvey, Brittisk 
kriminalromanförfattare
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77 LIEVÄGEN, GLEMMINGEBRO

I ett av husen på denna gata bor Jurina 
som är ett svårt brännskadat offer i filmen 
Mordbrännaren.

78 GLEMMINGEVÄGEN, GLEMMINGEBRO

Exteriört och interiört matställe – Asian 
Corner, i brittiska filmen A lesson in Love.

79 PLOGVÄGEN, GLEMMINGEBRO

Här bor Boman som är en av dem som inte 
gillar att den före detta mordbrännaren 
Tommy är utsläppt i filmen Mordbrännaren.

80 KNAPPSDALAVÄGEN, GLEMMINGEBRO

Här låg Reines kiosk i filmen 
Mordbrännaren. En mordbrännare i Skåne 
har avtjänat sitt straff och släpps ut i det 
fria. Men han är inte välkommen i det lilla 
skånska samhället där kioskägaren inte 
ens vill sälja cigaretter till honom. Samma 
natt antänds kiosken och kioskägaren blir 
innebränd.

81 MOSSBYSTRAND

När Linda var liten brukade Kurt ta henne 
med till Mossbystrand. I boken Brandvägg 
berättar Linda för Kurt att hon ska bli polis. 
I närheten av stranden ligger ett hus som 
Wallander tittar på, men inte köper. 

I boken Hundarna i Riga flyter en flotte med 
två döda män i land här. I boken Pyramiden 
kraschar ett sportflygplan i närheten. Här 
promenerar Kurt längs stranden med sin 
hund i brittiska filmen The troubled man.

82 SVARTE

Två fjortonåriga pojkar misshandlar en 
tolvårig pojke till döds helt utan orsak i 
boken Den femte kvinnan. 
Vid Kustvägen köper Kurt till sist sitt hus vid 
havet som han så länge har drömt om.

83 KRONOVALLS SLOTT

Festlokalen där svärsonen Hans far Håkan 
von Enke firar sin födelsedag i filmen Den 
orolige mannen.

84 GE-MA LIVS, STATIONSVÄGEN

På baksidan av affären möts åttaåriga Ella 
och livsmedelshandlaren Victor för första 
gången i filmen Försvunnen.

85 VÄSTRA VEMMENHÖG

Den spännande slutstriden i filmen Kuriren 
utspelar sig i Västra Vemmenhögs kyrka. 
Den nuvarande kyrkan, som kännetecknas 
av sitt gråstenstorn, stod färdig 1868 och 
ersatte då en kyrka från 1200-talet.
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86 HAMMAR

I Hammar som ligger längs med kustvägen 
mellan Ystad och Simrishamn hade några 
rollspelande ungdomar stämt möte i boken 
Steget efter. Därefter skulle de fortsätta till 
Hagestads naturreservat men de kom inte 
så långt innan de blev mördade. 
I filmen Innan frosten har Linda och 
hennes väninna Anna picknick med sina 
vänner uppe på åsen. Utflykten slutar 
med meningsskiljaktigheter. De fridfulla 
backarna bildar en stark kontrast till 
vansinnesdådet i filmen Firewall där en 
taxichaufför knivhuggs till döds i sin bil. 
Från Hammars backar har man en 
storslagen utsikt över havet och landskapet. 
Området är naturreservat och populärt 
bland häng- och skärmflygare.

87 KÅSEBERGA OCH ALES STENAR

Ales stenar är ett av Sveriges mest populära 
besöksmål och Wallanders favoritställe när 
han behöver tänka ostört. I boken Innan 
frosten väljer även dottern Linda denna 
plats för att fundera kring sin väninna 
Annas försvinnande. 
Wallander överraskar åklagaren Anette 
Brolin med en picknick precis intill 
skeppssättningen i filmen Mördare utan 
ansikte. Mannen som har kört utför stupet 

A
L

E
S

 S
T

E
N

A
R

, F
O

T
O

 F
R

E
D

R
IK

 E
K

B
L

A
D



40

med sin motorcykel hittas död på stranden i 
filmen Kuriren. 
I filmerna med Kenneth Branagh som 
Wallander används ovanvåningen på 
restaurang Kåseberga café & bistro som 
Wallanders kontor.

88 DAG HAMMARSKJÖLDS BACKÅKRA

”Det finns en stenring där. En eftertankens 

stenring, uppmurad några år tidigare. Den 

inbjöd till ensamhet och sinnesro. Han satte sig 

på en sten och såg ut över havet”. 
I boken Mördare utan ansikte stannar Kurt 
till i Backåkra för att samla ihop sig inför 
mötet med sin far i Löderup. 
I boken Brandvägg avfyrar lönnmördaren Fu 
Cheng ett skott mot Wallander på Backåkras 
parkeringsplats, men missar i den täta 
dimman.

89 HAGESTAD NATURRESERVAT

I boken Steget efter mördas tre ungdomar 
här då de firar midsommar utklädda i 
1700-talskläder. Mördaren gräver ner 
kropparna i skogen för att senare gräva upp 
dem igen. När de halvt förruttnade liken 
hittas har mördaren återplacerat kropparna 
på picknickfilten. I den brittiska filmen One 
Step Behind har scenen spelats in i skogen 
som ligger närmast parkeringsplatsen.

90 LÖDERUP

”Sedan prickade han bestämt in en svag röd 

nyans i tjäderns fjäderskrud”. 

Utanför Löderup bor Kurts far i en vitkalkad 
skånelänga. I uthuset har han sin ateljé där 
han målar sina landskapsmotiv, med eller 
utan tjäder. 
I boken Pyramiden får Wallander en 
vägbeskrivning av sin syster Kristina: 
”I utkanten av Löderup, sa Kristina. Först far du 

förbi en lanthandel. Sen genom en pilallé. När 

den tar slut ligger huset till vänster, med en 

stenmur mot vägen. Det har svart tak och är 

väldigt fint”. 

Året är 1969 och fadern har precis flyttat till 
platsen – lanthandeln och pilarna är kanske 
borta – men fina vita hus med svarta tak 
finns det gott om!

91 VALLEBERGA KYRKA

Kyrkan är byggd i kalksten i mitten av 
1100-talet, och är Skånes enda kvarvarande 
rundkyrka. Den är inspirerad av 
helgedomarna på den danska ön Bornholm. 
I filmen Innan frosten körs en skåpbil 
fullastad med sprängämnen fram till kyrkan, 
ett bombattentat som riktar sig mot ett 
gay-bröllop. Linda och kollegan Stefan 

lyckas förhindra blodbadet i allra sista stund 
och skåpbilen exploderar en liten bit från 
kyrkan.

92 INGELSTORP RESTAURANG & PENSIONAT

Wallander och Lone Kjaer, kollega från den 
danska polisen, anhåller mannen som kallar 
sig Louise på Copenhagen Bar i filmen 
One Step Behind. Barens exteriör filmades 
på plats i Köpenhamn medan Ingelstorp 
restaurang & pensionat fick föreställa 
interiören till den trendiga baren.

93 BRANTEVIK

”Det såg ut som om hon sov. Men han visste 

genast att hon var död”. 
Wallander misslyckas med att beskydda 
Isa Edengren, trots att han är med henne 
på Barnsö. Seriemördaren som även 
ligger bakom hennes vänners död vid 
midsommarfirandet har lyckats spåra 
upp Kurt och Isa. Seriemördaren avrättar 
henne kallblodigt med ett skott. Barnsö i 
boken Steget efter, ligger i den östgötska 
skärgården och nås med båt från Fyrudden. 
Kenneth Branagh, i rollen som Kurt 
Wallander, behövde dock inte resa så 
långt. Stranden vid Vårhallarna, fiskebyn 
Branteviks södra hamn och ett fritidshus 
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vid Borrby Strandbad förvandlades genom 
filmklippning i filmen One Step Behind till 
det idylliska Barnsö.

94 SIMRISHAMN

Det är inte ofta Wallander arbetar i det 
angränsande polisdistriktet Simrishamn, 
men staden nämns ofta i både böckerna 
och filmerna. På hotell Svea träffar Kurt sina 
kollegor från Karlstad i boken Mördare utan 
ansikte. 
I boken Villospår unnar han sig en middag 
på Hamnkrogen. Han promenerar sedan 
runt i hamnen medan han grunnar över 
fallen där offren har blivit skalperade. 
I boken Mannen som log träffar Kurt Sofia, 
som arbetar hos hans gode vän Sten Widén, 
på ett konditori. På Systembolaget hamnar 
Wallanders far i slagsmål och grips av polis.

95 S:T OLOFSVÄGEN, VITABY

I den brittiska filmatiseringen av The 
troubled Man ses Wallander köra norrut på 
vägen. Bensinmacken skymtar i bild.

96 KIVIK

Kiviks marknad med drygt tusen 
marknadsstånd är Sveriges största 
marknad. Varje år besöker cirka 100 
000 människor marknaden under tre 

dagar i juli. Mankell har valt denna 
folkfest som en kuliss där Wallander 
och Martinsson, efter en vild jakt bland 
besökare och marknadsstånd, griper 
de två gärningsmännen som dödade 
lantbrukarparet i boken Mördare utan 
ansikte.

97 BRÖSARPS BACKAR

”Dimman. Den var som ett ljudlöst smygande 

rovdjur, tänkte han”. 

Klockan är nio på kvällen då advokat 
Gustav Torstensson kör hem från det fiktiva 
Farnholms slott i sydöstra Skåne i boken 
Mannen som log. Det är mörkt och dimmigt. 
Vid Brösarps backar står det plötsligt en 
stol med en docka mitt på vägen. När 
Torstensson stiger ur bilen, får han ett slag 
mot huvudet. Han är död innan han sjunker 
ihop på den blöta asfalten. 
Det är lätt att föreställa sig hur scenen 
utspelar sig i de södra backarna där väg 9 
slingrar sig genom backlandskapet mellan 
Brösarp och Kivik. Från parkeringen, som 
ligger invid vägen tar man sig enkelt upp på 
backarna och kan njuta av utsikten över det 
skånska landskapet.

98 SNÅRESTAD

På det som tidigare var Snårestads 
vandrahem utspelar sig ett svartsjukedrama 
i filmen Prästen. En präst hittas skjuten 
utanför byggnaden. Det ser ut som ett 
försök till en kallblodig avrättning. Medan 
prästen kämpar för sitt liv på lasarettet i 
Ystad uppdagas hans utomäktenskapliga 
kärleksaffär.

99 MARSVINSHOLM

”Lamslagen såg han hur hon vacklade runt i 

rapsfältet medan elden fräste och flammade 

mot hennes kropp” 

Rapsfältet där Dolores bränner sig till 
döds i boken Villospår ligger i närheten 
av slottet Marsvinsholm. Wallander 
upptäcker att Dolores var en av flera unga 
kvinnor som fallit offer för internationell 
människohandel. 
I filmen Sidetracked valde man ett 100 
hektar stort rapsfält till samma scen i 
närheten av Charlottenlund. 
Den 3 april 1990 skedde ett brutalt rån 
mot ett äldre lantbrukarpar i Knickarp. 
Denna verkliga händelse ligger till grund 
för Mankells första Wallanderbok Mördare 
utan ansikte. Mankell skapade den fiktiva 
byn Lenarp som han placerar i närheten av 
Marsvinsholm.
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100 NYBROSTRAND

Bland sanddynerna nära Nybrostrands 
camping sker ett mord på ett bröllopspar 
och deras fotograf i boken Steget efter. 
I en vitkalkad skånegård med halmtak 
bor Stefan Lindman och tidvis även Linda 
Wallander i de första svenska filmerna. 
Huset ligger precis vid stranden bredvid 
scoutstugan. Det är även i Nybrostrand som 
några av kollegorna på Ystadpolisen brukar 
ha sin årliga kräftskiva. 
På stranden skjuter Wallander förbrytaren 
Rykoff som är beväpnad med automatvapen 
i boken Den vita lejoninnan.

101 KRAGEHOLMSSJÖN

”Som flaxande eldklot försökte de undkomma 

sin plåga genom att lyfta ut mot sjön”. 

Henning Mankell använder sig oftast av 
verkliga platser i sina berättelser, men 
i boken Innan Frosten förlägger han 
händelserna med de brinnande svanarna 
till Marebosjön. I filmen med samma namn 
spelades scenerna in vid Krageholmssjön. 
Linda Wallander hamnar i livsfara när hon 
hittar kulturgeografen Birgitta Medberg 
ihjälslagen vid sjön. Vid tidpunkten är 
mördaren fortfarande kvar i området. I 
boken Den femte kvinnan ställs Wallander 

inför en rad brutala mord där förövarna 
själva är offer. Karaktären Eugen Blombergs 
liv får därför ett extra plågsamt slut i 
Krageholmssjöns mörka vatten där just 
lidandet är en del av hämnden. 
I filmen One Step Behind föreställer 
ett gods i området familjen Edengrens 
bostad. Wallander hittar Isa Edengren 
medvetslös i ett uthus intill godset efter ett 
självmordsförsök. 
Strax bortom Krageholm möter mäklaren 
Louise Åkerblom sin baneman i boken Den 
vita lejoninnan. Hon kör vilse på en liten 
väg som slingrar sig genom ett skogsparti 

FOTO BALDUR BRAGASON
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och sedan mynnar ut i Sövde. Hon tvingas 
fråga efter vägen vid en skånelänga. Där 
stöter hon på en före detta KGB- officer som 
dödar henne med ett enda skott i pannan. 
Några dagar senare är tjuven Peter Hansson 
i trakten för att stjäla gårdspumpar. Till sin 
fasa hittar han kroppen efter Louise i en 
brunn när han försöker bryta loss pumpen.

102 KADESJÖ

I den stillsamma skogen vid Kadesjö 
gård avslöjar Wallander en hemlighet för 
sin dotter Linda i boken Innan frosten. 
Wallander utser specifika träd i skogen som 
får tillhöra och representera hans döda 
släktingar och vänner. Åt Stefan Fredman, 
den förtvivlade indianen i boken Villospår, 
väljer han en ung ek.

103 BALDRINGE KYRKA

I denna kyrka från slutet av 1100-talet, 
byggd i romansk stil  hålls begravningen 
för Wallanders mördade kollega Svedberg 
i BBC-filmatiseringen av filmen One Step 
Behind.  Filmteamet lyckas fånga kyrkan 
i det speciella ljus som kännetecknar 
Österlen.

104 DILIGENSVÄGEN 32, SKÅNE TRANÅS

Här ligger Joanna Mellbergs hus i den 
brittiska versionen av The troubled man.

105 TUNBYHOLMS SLOTT, SMEDSTORP

Här firas Håkan Von Enke, som sedan 
försvinner, i den brittiska versionen av 
The troubled man. Interiöra scener såsom 
gästrum, riddarsal och cigarrum har 
använts. Exteriört har slottsparken och sjön 
filmats.

106 KVARNBY 115, BORRBY

Här håller mc-gänget i brittiska filmen 
A lesson in Love till.

107 HAMMENHÖGS GÄSTGIVARGÅRD

Exteriört och interiört äldreboende i 
brittiska filmen A lesson in Love.

108 FYLEDALEN

”De blodiga pålarna med sina spjutliknande 

spetsar hade på några ställen trängt igenom 

kroppen”. 

I boken Den femte kvinnan bor 
fågelskådaren Holger Eriksson på en ensligt 
belägen gård med namnet Avskildheten i 
Fyledalen. Varje kväll ger han sig ut till ett 
fågeltorn i närheten, en vana som blir hans 
död. Mördaren har preparerat spången 

som Eriksson måste passera på vägen till 
tornet. Plankorna knäcks och han spetsas 
bestialiskt på pålar. 
I filmen Hemligheten hittas den döda 
kroppen av elvaårige Johannes här. 
Kriminaltekniker Nyberg kan dock 
snabbt konstatera att fyndplatsen inte är 
mordplatsen. 
Stefan Fredman, den unge mördaren i 
filmen Sidetracked, har sitt gömställe i 
en gammal husvagn i Fyledalen. Hit tar 
han sin syster Louise innan han ger sig i 
väg på sitt sista uppdrag som är att döda 
Sandin. I boken Steget efter utspelar sig en 
spännande jakt i Fyledalens mörker mellan 
två beväpnade män – Wallander och en man 
som hela tiden befinner sig ett steg före.

109 ÖJA KROG

Stallarna som är en del av Öja krog byggdes 
temporärt om till det fiktiva klostret Rölleka. 
I filmen Täckmanteln göms flyktingar i 
klostret. Wallander besöker ibland klostret 
för att samtala med nunnorna. Hans tankar 
kretsar ofta kring dilemman om vad som är 
juridiskt korrekt.



44

CINETEKET

Besök Cineteket som är Ystads filmmuseum. 
Här finns aktiviteter för alla åldrar. Förutom 
en inblick i hur en filmproduktion går till, 
har besökaren chans att möta folket bakom 
filmerna, testa trickfilmning, samt se filmer 
i filmhörnan. För barnen finns ett mysigt 
rymdrum att leka i.

I filmutställningen får besökaren bland 
annat följa arbetet med att göra en svensk 
långfilm. Särskilt stolta är man över sin 
unika Wallanderutställning som består 
av kulisser, kläder och rekvisita från de 
svenska och brittiska produktionerna.

F
O

T
O

 J
A

C
K

 L
Ö

F
V

IN
G

F
O

T
O

 J
A

C
K

 L
Ö

F
V

IN
G

Cineteket

Elis Nilssons väg 8 

(granne med Ystad Studios) 

0411-57 70 57 • 0709-47 70 57 

cineteket@ystad.se 

YSTAD STUDIOS

År 2004 förvandlades de gamla 
luftvärnshallarna på regementsområdet 
i Ystad till en fantastisk filmstudio. Den 
första inspelningen blev Pernilla Augusts 
regidebut med novellfilmen Blindgångare. 
Därefter har en mängd filmer och tv-
serier spelats in i huset som rymmer 3500 
kvadratmeter. De två inspelningshallarna 
är vardera 650 kvadratmeter stora och 
byggda så att två separata inspelningar kan 
drivas samtidigt, med separata sminkloger, 
kostym, rekvisitaförråd, loger och kontor. 
Dessutom finns utrymme för snickeri, 
ateljé eller vad de olika produktionerna kan 
behöva.

Med Ystad Studios säkrar man tillgången 
till en studio med tillräckliga resurser för 
både stora och små inspelningar. Studion 
rymmer även Ystad Studios Film Camp, 
som är en lek och lär-filmstudio. Här kan 
skolklasser lära sig om filmskapande och 
själva prova på att filma och redigera. Film 
Camp är uppbyggd kring rymdskeppet från 
tv-serien Vid vintergatans slut, producerad 
av Sveriges Television som också spelades 
in här.
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