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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
Södermanland finns spöken både på Gripsholms Värdshus och på Södertuna slott.
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 Södermanland hittar man spöken på bland annat Gripsholms Värdshus och på Södertuna slott.
Det här kan man läsa om slottet:
”Det sägs att älskarinnan till en av de forna ägarna spökar i ett av rummen på Södertuna Slott. Hon
fick aldrig vistas utanför sitt rum och fortfarande är hon inlåst där. Flera gäster, oberoende av
varandra, som bott i rummet har upplevt konstiga saker. Många har sovit dåligt. Garderobsdörrar har
öppnats och stängts. Vissa har skymtat en gråaktig skepnad.
Spöket visar sig framför allt för ensamma män som bor där. En morgon när personalen kom för att
öppna slottet låg en man på parkbänken utanför slottet. Han hade inte vågat bo kvar i rummet under
natten.”
För mer information, kontakta:
Mikael Bengtson
Vd Informus
070-590 59 99
018-34 62 00
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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.

