
 

 

           
   För Buss- och Gruppresor  samt grupper 
 

                                                TEMA- ARRANGEMANG             

Inga fler mord – Mystik, spänning och upplevelser  
i deckarförfattarinnan Maria Langs fotspår 

 
Deckarförfattarinnan Maria Lang ( Dagmar Lange)   bodde och skrev sina böcker i Nora 
 ( Skoga). Miljöerna och personerna i böckerna är från Nora.  Åkerby Herrgård var en av 
hennes favoritplatser.  Flera av hennes böcker har dramatiserats och spelats in med 
kända skådespelare. De har visats på bio och sänts i TV4 i flera omgångar. Kanske kan det 
bli fler filmer framöver. 
  
Åkerby Herrgård erbjuder i samarbete med Owe Hoffner, Dagmar Langes systerson,   
unika och spännande specialarrangemang för buss- och gruppresor.  
Olika koncept som bara arrangeras av och på Åkerby Herrgård, med ensamrätt 
 
Vi skräddarsyr temaarrangemang med olika inriktningar och kombinerar spännande nya 
buss- researrangemang med fokus på Nora Bergslagen och de fantastiska natur- och 
kulturmiljöer som bara finns att uppleva här. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Förslag på koncept / ”paket” 

TEMA:   Inga fler mord – mystik, spänning och 
upplevelser i Maria Langs fotspår  
 

   
                        

 
  
  
 
 

 

1. Två-dagars arrangemang med 2 övernattningar 
 ” Inte fler mord”  - mystik och spänning i Maria Langs          
           favoritmiljö 

 
En helg eller dagar med pirrande mystik och spännande upplevelser där deltagarna får möta 
episoder och händelser ur deckarförfattaren Maria Langs synnerligen fascinerande 
deckarromaner . Upplevelser och som sätter fart på såväl puls, fantasi som nyfikenhet och 
hjärnkontor.  Kanske blir det ”fall” som måste lösas med hjälp av deltagarna.  

 
Under dagarna serveras läckra, spännande och smakfulla måltider och bakverk som är designade 
Utifrån temainriktningen ”i Maria Langs fotspår” 
En mordisk afton passar bäst kvällstid när mörkret infaller och genomförs därför efter kvällens      
måltid. Maria Langs systerson Owe Hoffner genomför aktiviteterna. Åkerby Herrgård var en av 
Maria Langs favoritplatser  
                              
 Program 
 
Fredag kväll :                               Ankomst under eftermiddag /kväll till Åkerby Herrgård 
                                19.00  Måltid  och berättelse  ”Det du inte visste om 

person. Dagmar Lange bakom pseudonymen ” 
Maria Lang” 

 
Lördag :  hålltider 08.00 – 09.00  Frukost 
                              09.30- 12.00 Besök i Skoga, I Maria Langs kvarter ( i Nora) 
      Rundvandring med guide. Egen tid i Nora 
 
    12.00-13.00   Lunch 
     
 



 

 

 
    13.00- 15.00 Till Pershyttan med buss 
       Besök Pershyttans gruvområde med guide 
 
                    15.00 -15.30 Bussförflyttning   till Bryggeriet 
     15.30- 17.00 Nora Brygghus och flera hantverkare  
     Öltillverkning, mässingssmed, textilhantverk 
     Keramik m.m. 
     17.00- 19.00 Åter til Åkerby och egen tid 
 
    19.00 Tre rätters Måltid 
                     Kvällsaktivitet ”  Mordisk afton” med Ove Hoffner 
                             Film visning 

                                               Övernattning 
 
 
Söndag : hålltider 08.00- 09.00 Frukost 
    09.00- 09.30 Resa till Stripa gruva 
    09.30- 11.00 Gruvmiljöer, gruvbesök guidning 
    11.30- 12.30 Maria Lang litteratur, filmer,  
      Gifter, medicinska effekter, smart-skumt- 
      fantasi - verklighet 
    12.30- 13.30 Lunch 
      Avresa 
 
 
Antal: Grupp om minst 15 personer 
 
Kostnad för hela helgen;   
Inkluderar  2 övernattningar. aktiviteter, alla måltider 
 

    2575/ p i dubbelrum  3075 kr/ p i enkelrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. Två-dagars arrangemang med 1 övernattning  

 ” Inte fler mord”  - mystik och spänning i Maria Langs          
           favoritmiljö 

 
En helg eller dagar med pirrande mystik och spännande upplevelser där deltagarna får möta 
episoder och händelser ur deckarförfattaren Maria Langs synnerligen fascinerande 
deckarromaner .Upplevelser och som sätter fart på såväl puls, fantasi som nyfikenhet och 
hjärnkontor.  Kanske blir det ”fall” som måste lösas med hjälp av deltagarna.  

 
Under dagarna serveras läckra, spännande och smakfulla måltider och bakverk som är designade 
Utifrån temainriktningen ”i Maria Langs fotspår” 
En mordisk afton passar bäst kvällstid när mörkret infaller och genomförs därför efter kvällens      
måltid. Kunniga Maria Lang guider genomför aktiviteterna. 
Åkerby Herrgård var en av Maria Langs favoritplatser   
 
 
 Program 
 
Lördag :  hålltider   
                              10.00  Ankomst Nora, Rådhustorget 
      Kaffe  
      Besök i Skoga, I Maria Langs kvarter ( i Nora) 
      Rundvandring med guide. Egen tid i Nora 
 
    13.00   Lunch på Åkerby Herrgård 
       Incheckning 
 
                   15.00                  Pershyttan.Nora  Besök med guide i ett 

kultur-historiskt område där gruvnäringen 
var stor. Vi får se och ta del av hyttornas 
betydelse, teknik och hur det gick till förr när 
järnframställningen var som störst 

      kaffe   
     16.30 Bryggeri-området , Nora 

Järnet- hantverksbyn i Nora där en rad olika 
hantverkare finns samlade 

      
       19.00 Tre rätters Måltid 
                     Kvällsaktivitet ”  Mordisk afton”  och Film 

                                               Övernattning 
 
 
 
 



 

 

 
 

Söndag : hålltider 08.00- 09.30 Frukost 
     09.30- 10.00 Åkerby herrgårds spännande historia   
    10.30- 12.00 Siggeboohyttan – en av de största 

bergslagsgårdarna i regionen, väl bevarad 
och med en unik histora. Här finns Europas 
längsta svalgångar,  intressant inredning och 
tekniska lösningar som man inte trodde fanns 
på 1700tal   

    12.30- 13.30 Lunch  
    13.00- Avresa   
 
 
Antal: Grupp om minst 15 personer 
 
 
Kostnad för hela helgen;   
Inkluderar  1 övernattning. 2 Maria Lang aktiviteter, 1 aktivitet på konungaStollen 
alla måltider, kaffe m.m 

    1600/ p i dubbelrum    1850 kr/ p i enkelrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3 En dags  arrangemang   

 ” Inte fler mord”  - mystik och spänning i Maria Langs          
           favoritmiljö 

 
En heldag med pirrande mystik och spännande upplevelser där deltagarna får möta episoder och 
händelser ur deckarförfattaren Maria Langs synnerligen fascinerande deckarromaner 
.Upplevelser och som sätter fart på såväl puls, fantasi som nyfikenhet och hjärnkontor.  Kanske 
blir det ”fall” som måste lösas med hjälp av deltagarna.  

 
Under dagen  serveras smakfulla måltider och kaffe med  bakverk som är designade 
Utifrån temainriktningen ”i Maria Langs fotspår” 
  
Åkerby Herrgård var en av Maria Langs favoritplatser   

 
        Program 

 
     
                              10.00  Ankomst Nora, Rådhustorget 
      Kaffe  
      Besök i Skoga, I Maria Langs kvarter ( i Nora) 
      Rundvandring med guide. Egen tid i Nora 
 
    12.30   Lunch på Åkerby Herrgård 

 Mer om Maria Lang, böcker, filmer och                
       hennes spännande liv  

 
                   14.00                  Pershyttan.Nora  Besök med guide i ett 

kultur-historiskt område där gruvnäringen 
var stor. Vi får se och ta del av hyttornas 
betydelse, teknik och hur det gick till förr när 
järnframställningen var som störst 

      kaffe   
     15.30 Bryggeri-området , Nora 

Järnet- hantverksbyn i Nora där en rad olika 
hantverkare finns samlade samt ölbryggeri 

      
       17.00 Kvällsmåltid på temat mordisk afton 
      Avresa och hemfärd 
        
Kostnad  ;   
Inkluderar Maria Lang aktiviteter,  alla måltider, ( lunch och middag samt 2 kaffe m.m 

   600 kr  

 



 

 

 
 

Frågor och  Bokning: Anna-Lena Persson, 0587- 91210, 070- 6960601 

   

Skicka e-post till info@akerbyherrgard.se 

Ring till Åkerby Herrgård tel 0587-91210 

   
   Med vänliga hälsningar 
 

  Anna-Lena Persson 
  Anna-Lena Persson, VD 
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