
Sveriges sydligaste landskap är så mycket mer än bara 
Malmö. Följ med Valle Westesson till Skånes dolda pärlor.
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 v 
alle Westesson är komikern och författaren 
bakom de populära reseböckerna 100 balla stäl-
len i Stockholm och 100 balla ställen i Skåne. Med 
humor och inlevelse tar han med läsaren på en 
fartfylld och spännande upptäcktsfärd till vackra, 
historiska och undangömda svenska smultron-

ställen. nu kommer en nyutgåva av 100 balla ställen i skåne – med 
tio helt nya platser – och grip passade därför på att snacka med 
valle om vad läsarna kan förvänta sig.
Varför ska vi besöka just Skåne?

– som landskap är skåne väldigt unikt, det är väldigt tätt mellan 
vitt skilda resmål. Du kan nå nästan hela skåne på en timme. Det 
finns branta klippor där vågorna rullar in, vackra ekskogar, övergivna 
byar och pittoreska fiskelägen. På lagom dagsutflyktsavstånd finns 
något för vilket sinnestillstånd du än råkar befinna sig i. 
Vilka är dina egna favoritresmål i Skåne?

– Det varierar efter mitt humör, men jag har ett par favoriter. 
Bland annat Blåherremölla på Österlen, en gammal kvarn från 
1200-talet som även har ett mysigt litet kafé. sjöholmens tågstation 
vid ringsjön är också häftig. inga tåg har stannat där de senaste 35 åren 
och slyn har tagit över. Med lite fantasi kan det liknas vid ett inkatempel 
i amazonas djungel.
Varför skrev du boken?

– Det började med att jag gick runt för mig själv och samlade på mig 
balla ställen. Jag brukade också tipsa mina vänner om utflyktsmål och 
märkte att det var uppskattat. Med det kom en tanke att man inte 
nödvändigtvis behöver åka till new York för att upptäcka nya saker, 
när det finns så mycket spännande i ens närmiljö. Jag snackade med 
förlaget och de nappade, det var just en sådan bok de hade letat efter.

Boken kommer nu ut i en uppdaterad version, vilka ställen har 

du lagt till?

– en av platserna jag skrivit om är Döda byn. en näst intill bort-
glömd by i nordöstra skåne som hette spångabro när den existerade. 
Människorna som bodde i spångabro var fattiga och hade det så 
eländigt att alla gav sig av en efter en, många av dem till amerika i 
hopp om att skapa sig ett bättre liv. Det som fascinerar mig är att det 
faktiskt inte var så länge sedan som människor kände att förutsätt-
ningarna i vår del av världen var så usla att de inte kunde bo kvar här. 

– en annan plats jag vill nämna är vulkanerna kring söderåsen. 
vulkaner och dinosaurier är någonting vi mest känner till från 
barnböcker och hollywoodfilmer. Det finns dock riktiga fotavtryck 
från dinosaurier, och tydliga formationer av lava som har sprutat 
upp och stelnat i så kallade basaltpelare, kring söderåsen. De är så 
klart inte som Kilimanjaro, men det ger en ganska mäktig känsla att 
veta att det är en vulkan du kliver 
upp på. Dessutom inbjuder det till 
fantastiska vyer. 
Du har redan skrivit en bok om 

Malmö och en om Stockholm, 

när skriver du 100 balla ställen  

i Göteborg?

– Det ligger faktiskt i planeringen, 
men jag vill täcka in hela västkusten. 
Jag bodde på en ö i Bohuslän under 
fem år av min barndom och har kvar 
en bit av mitt hjärta i den delen av 
landet. Med lite tur kan jag släppa 
boken till våren 2016.

»DET VAr FAkTISkT InTE Så länGE SEDAn SOM 
MännISkOr känDE ATT FörUTSäTTnInGAr  

I Vår DEl AV VärlDEn VAr USlA .» 

Upptäcktsfärd




