
är du köper den här broschyren går överskottet från 

örsäljningen till SOS Barnbyar.

OS barnby i Chimoio, Moçambique, har närmare hundra 

öräldralösabarn fått ett nytt hem efter att Henning Mankell 

ett en stor donation till SOS Barnbyar som finansierade 

yggandet av en ny barnby och förskola i landet. Förutom 

tt ta hand om barn som blivit övergivna eller föräldralösa, 

ch ge dem en trygg uppväxt i en barnby, jobbar SOS 

arnbyar även förebyggande och stärker befintliga 

amiljer för att hindra att barn ska överges. För närvarande 

jälper SOS Barnbyar drygt 1000 barn i 200 olika familjer 

oçambique genom olika typer av familjestärkande 

tgärder.

– 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
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En fullspäckad guide om alla böcker, filmer 
och inspelningsplatser. Broschyren kostar  
50 kr, överskottet går till SOS Barnbyar.  
Finns på turistbyrån, Cinteket och  
www.visitystadosterlen.se. Sök Wallander.

YSTAD´S BEST GUIDE
In this packed guide you get information 
about all the books, films and locations.  
The brochure costs sek 50 and the surplus  
from the sale goes to SOS Children’s Villages. 
For sale at tourist office, Cineteket and  
www.visitystadosterlen.se. Search Wallander.

YSTADS BESTE REISEFÛHRER FÛR YSTAD
In diesem informativen Guide finden Sie 
Informationen über alle Bücher, Filme und 
Drehorte. Die Broschüre kostet Kr. 50 und der 
Reingewinn geht an die SOS Kinderdörfer. 
Erhältlich in der Touristeninformation, Cineteket 
und www.visitystadosterlen.se. 
Suchbegriff: Wallander
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Henning Mankells romanfigur Kurt 
Wallander är kriminalkommissarie  
i Ystad. 11 böcker som är översatta 
till 44 språk är skrivna och 44 
filmer har spelats in om  
Wallander i Ystad.

Wallanderäventyret i Ystad 
började 2004 med filmen 
Innan Frosten med Krister 
Henriksson som Wallander 
och avslutades 2014 med 
den fjärde säsongen av BBC 
med Kenneth Branagh som 
Wallander.

WALLANDER IN YSTAD
Henning Mankell’s fictional  
character, Kurt Wallander is a police 
inspector in Ystad. 11 books which 
have been translated into 44 languages 
have been written and 44 films have 
been made about Wallander in Ystad.

The Wallander story in Ystad began 
in 2004 with the film Before the Frost 
with Krister Henriksson as Kurt  

Wallander and concluded in 2014 
with season four from the BBC with 

Kenneth Branagh as Wallander.

WALLANDER IN YSTAD
Henning Mankells Romanfigur 
Kurt Wallander ist Kriminal-
kommissar in Ystad. 11 Bücher, 
übersetzt in 44 Sprachen, 
wurden über Wallander in 
Ystad geschrieben und 44 Filme 

wurden über ihn gedreht.

Die Geschichte von Wallander 
in Ystad begann 2004 mit dem 

Film Vor dem Frost mit Krister Hen-
riksson als Kurt Wallander und wurde 
2014 mit der vierten Staffel der BBC 
mit Kenneth Branagh als Wallander 
abgeschlossen.
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