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Skåne har andra utflyktsmål att erbjuda än Bokskogen, domkyrkan i Lund och Ales
stenar. Valle Westesson har skrivit en bok där han samlat 100 balla ställen – som sällan
nämns i turistbroschyrerna. City listar tio av dem.

City guidar till Skånes

ballaste
Pestkyrkogården
vid Killeberg

UFO-monumentet
i Vegeholm

Pesten tog kål på en tredjedel av Sveriges befolkning på 1350-talet. Mindre känt är att pesten återkom ett
20-tal gånger fram till 1700-talet, och
spreds genom loppor från smittade
råttor. I Killeberg i Osby kommun finner du en pestkyrkogård från en av
de senare smittoperioderna.

En utomjordisk farkost ska enligt uppgift ha landat utanför Ängelholm den
18 maj 1946. Företagaren Gösta Carlsson fanns på plats, och 26 år senare
lät han uppföra ett monument av
cement gjutet exakt efter de avtryck
i marken som ufot efterlämnade.

Det övergivna
vikingalandet

Kändisgalleriet
i Örkelljunga

På 1970-talet etablerades
en nöjespark intill E4:an.
Först hette det Snapphaneland, men snart byttes det
till Vikingaland. Bland annat gjöt man av oklara skäl
dinosaurier i betong. Redan
1985 slog sommarlandet
igen portarna – men kvar
står dinosaurierna.

På turistbyrån ställer en
pensionerad fotograf ut sitt
livsverk – skolfotoliknande
porträtt av kändisar som passerat Örkelljunga de senaste
25 åren. Exempelvis Paolo
Roberto, Sanna Nielsen
och Hasse ”Kvinnaböske”
Andersson.

Grottbyn vid
Skånes djurpark
En stenåldersby gjuten i betong år 1980.
Forntiden möter kulmen på hippietiden
och skapelsen liknar inget annat som någonsin byggts eller kommer anläggas av
människor, enligt Valle Westesson. Grottbyn funkar i dag som vandrarhem med
totalt 64 bäddar. I vissa grottor finns
möjlighet att ha med sig husdjur.

Inspelningsplatsen av
bröderna Lejonhjärta

Arlövs kaninavelsförening

Astrid Lindgrens roman om Jonatan
och Karl som dör och hamnar på andra sidan stjärnorna i Nangijala filmatiserades 1977. Brösarps backar valdes
ut som inspelningsplats för scenerna
där de goda stod mot Tengil och Katla,
som representerade det onda.

Sugen på att para din kanin?
1933 bildades Arlövs kaninavelsförening, som håller
till i ett par träbodar på den
gamla soptippen på Spillepengen, som nu är rekreationsområde. Föreningen
har drygt 90 medlemmar.

NYHETER I KORTHET
MALMÖ

Butik poppar upp
på Augustenborg

På måndag öppnar Malmös första
pop up-butik för second hand. En
pop up är en butik som redan från
början bara är tänkt att finnas en
kort tid. Fenomenet kommer från
Japan, men är också populärt i USA.
Stadsmissionen öppnar sin butik
på Augustenborgs torg klockan 10
på måndag. I nuläget vet ingen hur
länge den kommer att finnas kvar.
– Det är ett unikt tillfälle där vi
i en tillfällig lokal under en begränsad period kan erbjuda Malmöborna riktigt bra dealer, säger Ingela
Havgärde på Stadsmissionen i ett
pressmeddelande.
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SKÅNSK HOBBIT
HJÄLPER ÄLDRE
■ Forskare vid Lunds tekniska högskola deltar i ett projekt för att ta fram en robot
som ska hjälpa äldre människor med enklare sysslor
i hemmet. Roboten, som fått
namnet Hobbit, är utrustad
med en griparm och ska instrueras genom att man talar
med den. På bilden syns, förutom Hobbit, Märta Olsson.

FOTO: LUNDS UNIVERSITET
SCANNA QRKODEN FÖR ATT SE
ETT TV-INSLAG OM
ROBOTEN (INSLA-
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Tandläkare
misstänkt för
grovt bedrägeri

En Malmötandläkare har
begärts häktad misstänkt
för grova bedrägerier. Mannen misstänks även för trolöshet mot huvudman.
– Misstankarna har samband med hans yrkesutövande. Jag säger inget
mer eftersom det råder förundersökningssekretess, säger åklagaren Bo Albrektsson.
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VECKANS Anställd tros ha
TIPS
slagit tolvåring
I morgon öppnar en
utställning med den
hyllade brittiska bokdesignern Coralie
Bickford-Smith på Rosengård. Coralie Bickford-Smith håller även
två föreläsningar, en
i morgon klockan
13–14 på Rosengårdsbiblioteket och en
på söndag klockan
13–14 på stadsbiblioteket. Föreläsningarna
är gratis, men antalet
platser är begränsade.

MALMÖ

En anställd på ett elevhem
i Malmö misstänks ha misshandlat en tolvårig, autistisk pojke som bor på hemmet under veckorna.
Enligt stämningsansökan
höll den anställde fast pojken
och slog honom i ansiktet.
Flera personer var närvarande, men ingen pratade med
föräldrarna förrän de själva
undrade över blåmärket på
pojkens kind när de hämtade
honom, två dagar senare.
Den anställde nekar till
anklagelserna.
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