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Bo med spöken om du vågar 
Bo bland spöken – eller var säker på att slippa dem. 
Inför Halloween finns nu möjligheten att hitta boenden på herrgårdar, slott och andra 
anläggningar med egna spöken. Eller välja dem som är garanterat spökfria. Bara i Dalarna 
finns spöken både på Garpenbergs Herrgård och på Wanbo Herrgård. 

Det är sajten Informus som nu lanserar en spöktjänst.  

– Vi har stött på spökhistorier från många platser under alla år som vi arbetat med söktjänsten för 
boenden och konferens. Nu inför Halloween har vi kartlagt så många vi kunnat och som vi fått tillstånd 
att publicera, säger Mikael Bengtson, vd på Informus. 

Det är spännande historier som kommer fram. Gardinstänger som ramlar ner. Hästekipage som rider 
in med vansinnesfart på uppfarten. Lokaler som möbleras nattetid. Kalla vindilar och osynliga steg 
bakom ryggen. 

Nu kan man hitta var spökena finns. Och även var de garanterat inte finns. 
– Man kan söka på både spöken och spökfritt, säger Mikael Bengtson. 

I Dalarna hittar man spöken på bland annat Garpenbergs Herrgård och på Wanbo Herrgård. 

Det här kan man läsa om Wanbo: 

”Prosten Birgersson försvann spårlöst från Wanbo i början av 1300-talet. Ryktet säger att han blev 
mördad. Idag kan flera vittna om hans vålnads närhet, både personal och gäster. Och om man uttalar 
”Birgersson, ta min hand” i källaren kan man känna en kall vindil. 

Men Birgersson är inte det enda spöket på Wanbo Herrgård. Här bor även en mörkhårig kvinna som 
visar sin skepnad lite då och då. Ingen vet vem denna kvinna var eller varför hon går igen. Man vet 
dock att fotsteg hörs trots att ingen finns närvarande, ljus tänds och flera personer har sett en ung 
kvinna stå stilla i huset eller på gården för att sedan upplösas i dimma.” 

För mer information, kontakta: 

Mikael Bengtson 
Vd Informus 

070-590 59 99 
018-34 62 00 
mikael@informus.se 
www.informus.se 

Informus är sedan 1996 en söktjänst för alla som bokar konferens, möten, logi, fest, event och aktiviteter. 
Med fakta om över 3800 ställen är Informus Sveriges största Internettjänst i sitt slag. 
Bokningen sker alltid direkt med anläggningen – inga mellanhänder, inga dolda provisioner. 


