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Henning Mankell har nyligen skrivit sin sista bok om 
kommissarie Wallander. Lundajournalisten Annika 
McClintock däremot har precis skrivit sin första, 

vilken fått namnet Wallanders Värld.
– Jag fick idén till boken för ett år sedan. Det finns flera 

fina turistbroschyrer om Wallander, men jag ville göra nå-
got som var mer beständigt, något som gick på djupet och 
berättade historierna bakom platserna kring några av de 
viktigaste episoderna i böckerna och filmerna, berättar 
Annika McClintock. 

Hon gick noggrant igenom alla Henning Mankells böcker 
om den populäre ystadkommissarien och kartlade intres-
santa händelser och platser. Totalt hittade hon 78 platser 
som efter sortering och gallring decimerades till 20 styck-
en. I boken berättar hon bland annat om Klostret i Ystad, 
Marsvinsholms slott, Kåseberga och Ales stenar. 

– Jag lärde mig mycket om Ystad under arbetet, det var 
väldigt intressant! T ex att S:t Knuts torg var inre hamn på 
1400-talet och att Klostret har varit kronobränneri, säger 
Annika. 

fakta och fiktion
Annika kontaktade tidigt bokförlaget Roos & Tegner i Mal-
mö som nappade på idén direkt. 

– Idén verkade jättespännande! Wallander är ju oerhört 
populär i hela Europa och jag gillade tanken på att blanda 
fakta och fiktion, säger Anders Roos, förläggare och upp-
hovsman till bilderna i boken.

Som en extra krydda har de pratat med och fotografe-
rat personer som har anknytning till de aktuella platserna. 
Ewa-Gun Westford på Polisen, Ingvar Persson på Fritidsba-
ren och tornväktare Roland Borg är några som har berättat 
om sina upplevelser av Wallander. 

– Kändisarna har redan fått säga sitt i pressen, vi tyckte 
det var mer intressant att träffa människor som lever i 
Ystadstrakten eller som jobbat med filmteamen, säger An-
nika. 

Verklig person?
En häpnadsväckande upptäckt Annika gjorde var hur när-
varande Kurt Wallander är i Ystad. Många ser honom som 
nästan en verklig person. Kanske är han till och med det?

– Jag tror mig ibland se honom på gatan när som helst. 
Ewa-Gun på Polisen omnämnde Kurt som ”en av mina bäs-
ta vänner” och fiskarna i hamnen pekade ut bänken där 
”han brukar sitta”. Märkligt och spännande, tycker Annika. 
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Precis som miljontals andra människor över hela världen har journalist Annika McClintock och 
fotograf Anders Roos trollbundits av kommissarie Kurt Wallander. Till den grad att de gjorde en 
foto- och guidebok till några av de intressantaste platserna i böckerna och filmerna om Ystads 
mest kända polis. Boken har fått den passande titeln Wallanders Värld och releasepartyt äger 
rum den 24 juni på Stortorget.
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GALLERI
VALLEBERGA

Vernissage
lördag 12/6 kl 12-18

STIG BLOMBERG
”Med naturen i bakhuvudet”

Måleri
t.o.m. 6/7

DIAGRAM
”Three Lightningbolts”

Skulptur
t.o.m 5/9

Öppet dagligen 10-18
Peppingevägen 333 mellan
Kåseberga och Valleberga

Tel: 0411-52 72 65
www.gallerivalleberga.se
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30 konsthantverkare
från Österlen
med gemensam butik

Öppet 
helger 11-17
från 19 juni öppet
alla dagar 11-17

Mellby Skola, Kivik 0414-711 06

Bygatan

Simrishamn

VallbyHammenhög

Borrby

0708-49 85 38
www.hantverkslangan.se

Hantverk • Presenter
Många smaker från 

Svenskt Mathantverk

NYINKOMNA!
Ullgarner från Danska KAUNI

Enfärgade & Effektfärgade
Även andra garnsorter

Stickor • Mönster

NYHET! Näverstickade sjalar.

Utställning med
olja • akvarell • keramik

Öppet Lör – Sön  11 - 16
Från den 22 juni

Öppet Tis-fre    11-17
            Lör-sön  11-16

Wallander’s World
Professional journalist Annika McClin-
tock and Anders Roos the photo-
grapher, both great fans of Kurt Wal-
lander, decided to get together and 
write a guide book to Wallander’s 
world where they list and describe 
interesting places in the books and 
films dedicated to Henning Mankell’s 
hero. The book will be launched at a 
release party on Stortorget in Ystad 
on 24 June.

After thoroughly researching the 
books Annika short-listed some 78 
places before deciding on the twenty 
most suitable and exciting. 

Some ‘real’ characters also appear in 
the book such as local police PR mana-
ger Ewa-Gun Westford and the clock 
tower watchman Roland Borg – they 
both know Wallander well!

“Sometimes it was difficult to sepa-
rate fact from fiction,” says Annika . 
“Eva described Kurt as one of her best 
friends and local fishermen point to 
the bench where ‘Kurt likes to sit’.”

It almost seems as though Annika 
and Anders will be disappointed in 
Kurt doesn’t come to the launch – we 
will just have to see!  Kanske har Kurt Wallander vuxit ur 

böckerna och filmerna och materialiserat 
sig på gatorna i Ystad? Håll extra utkik 
den 24 juni utanför Bokhandeln i Ystad. 

Då är det nämligen premiär för boken 
Wallanders Värld och vem vet om hu-
vudpersonen själv håller sig framme när 
det är dags för boksignering 




