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En oförglömlig middag i sann deckaranda  

med en ”mördare” i sällskapet! 
 
Vem är mördare? Vem kan man lita på? 

Hos oss kan du tillsammans med en grupp vänner eller arbetskamrater uppleva en kväll i sann 

deckaranda samtidigt som ni äter god mat. Det finns olika Mordmysterium att välja mellan och de 

kan utföras på både svenska och engelska. Mordmysterium är ett roligt och spännande sätt att 

lära känna sidor hos dina kollegor som du inte trodde fanns.  

Alla är misstänkta – en är skyldig. Kanske är det DU som är mördaren. 

Efter en introduktion får alla deltagare instruktioner om sin rollfigur och slår sig ned till middag. 

Det är där som gåtan ska lösas. Alla deltagare får en egen roll med sina egna ledtrådar och egna 

uppdrag som ska utföras under middagen.  Runt bordet finns bl.a. Kommissarie Wallander, 

Pastor Ulf Smekman och den undersökande reportern Dan Guillou.  

 

Genom att diskutera och ställa frågor till de andra ska man komma fram till vem som är 

mördaren. Alla får presentera sin teori om vem som är mördaren och varför han eller hon gjorde 

det. Varje deltagare väljer själv på vilken nivå man vill lägga sitt agerande. En instruktör finns med 

vid bordet och hjälper till så att handlingen går framåt. Mordmysterium är en perfekt aktivitet för 

dig som gillar att mingla och vill lära känna dina kollegor under lättsamma former. 

 

Middagen blir garanterat en succé med många skratt. 

 

Tidsåtgång 2.5 – 3.5 timmar 

  

Ett komiskt mordmysterium  

med mycket skratt och humor 
  
 

 
 
 
 

Mordmysterium har blivit en succé bland företag och privatpersoner.  

Detta är ett helt nytt sätt att umgås över en trevlig middag.  

 
Mord + Middag = Succé 

 
      
 
 

 
 För mer information och meny: 

 Margretetorps Gästgifvaregård 
 www.margretetorp.se 

 
          0431-45 44 50       info@margretetorp.se 
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MORDMYSTERIUM 
 
I våra Mordmysterium har alla en egen karaktär och deltar själva. 

Varje deltagare spelar sin egen roll, har sina egna uppdrag och hemliga ledtrådar. Under middagen uppstår ständigt 

nya dråpliga inslag som kärleksaffärer, spontana tal, köp & handel och kanske till och med ett MORD. Det gäller att ta 

reda på så mycket information som möjligt under middagen för att kunna lista ut vem mördaren är. Kanske är det DU 

som är kvällens mördare. Hela aktiviteten leds av en eller flera professionella instruktörer som också har en roll i vårt 

Mordmysterium. 

Syftet med vår aktivitet är möjligheten att kliva ur vardagen och att få nya upplevelser tillsammans för att skapa 

teamkänsla, stimulera, motivera, eller helt enkelt för att roa. En lyckad aktivitet svetsar samman gruppen och kan bli 

det där dråpliga eller underbara som tål att plockas fram åratals framöver. Den som löst ett Mordmysterium med sina 

arbetskamrater får inte bara med sig ny kunskap om gruppen, utan också om sig själv.  

Om inte annat, lär man sig i alla fall hur högt man kan skratta ihop. 
 

Det finns tre olika mordmysterier att välja mellan: 
 

”Balltorps Teater” – Passar för grupper mellan 7-19 personer.  

Tidsåtgång: ca 2,5 tim. Kan genomföras på både svenska och engelska. 

En tragisk händelse har skett i den så annars lugna världen av Balltorps teater. Under en föreställning av 

uppsättningen ”Den sista ridån” har John Doe, huvudrollsinnehavaren, kollapsat död på golvet. Medan publiken och 

skådespelare skriker faller ridån och undersökningarna och misstankarna börjar. Det verkar som om John inte dött en 

naturlig död och polisen misstänker ett mord! Trots det som hänt, i sann teaterial anda måste showen fortsätta. Johns 

ersättare spelar hans roll vid föreställning och sedan kallas hela företaget av teaterchefen, Tony Smith. Alla som 

arbetar på teatern kommer att vara där för att hedra Johns liv och även svara på frågor som ställs av kommissarien 

som kommer senare under kvällen. 
 

”Cederhalls Ridklubb” – Passar för grupper mellan 19–200 personer.  

Tidsåtgång: ca 2,5 (kort) eller 3–3,5 tim (normal). Kan genomföras på både svenska och engelska. 

Fru Amanda Cederhall, ordförande i Cederhalls ridklubb, dog tragiskt i förra veckan efter att ha fallit av sin häst. Detta 

besked togs emot med stor sorg av klubbens medlemmar och anhöriga, av vilka hon kommer vara mycket saknad. Det 

måste snarast väljas en ny klubbordförande. Polisen misstänker att Fru Amandas död inte var någon olycka, men 

polisutredningen kan inte stoppa klubbens fortsatta arbete med att välja en ny ordförande. Det ska satsas pengar på 

hästlopp där klubbens hästar kommer att delta. Förutom att tjäna oerhört mycket pengar och inte bli arresterad, 

kommer allas mål att vara att försöka identifiera mördaren. Detta mordmysterium har en rekommenderad minimiålder 

på 18 år då det förekommer både droger, spel och dobbel.  
 

”Firmafesten” – Passar för grupper mellan 19-80 personer. Tidsåtgång ca 3 tim. 

Wall Enberg har bjudit in sina anställda på Intrustor AB till årets firmafest. Kvällen tar dock en oväntad vändning när 

kommissarie Wallander anländer till festen för att gripa någon för mord. Ett komiskt mysterium med fokus på att 

skratta tillsammans och att se sidor av sina kollegor som man inte trodde fanns. Detta mordmysterium har en 

rekommenderad minimiålder på 18 år då det förekommer både droger, spel och dobbel. 
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Så här går det till 
 

 

Introduktion: 
Vi startar med en introduktion där vi förklarar vad vårt Mordmysterium går ut på, vad som förväntas hända under 

kvällen och hur upplägget ser ut. Under introduktionen får även alla deltagare sina roller/karaktärer och efter det kan 

mordmysteriet börja! Alla deltar och agerar i mordmysteriet på den nivå man själv är bekväm med och ingen blir 

tvingad till något man inte vill. Man behöver därmed inte vara någon skådespelare för att vara med och man kan 

dessutom läsa sig till alla ledtrådar under kvällen.  

Introduktionen tar ca 45 minuter. 

 

Middag: 
Efter introduktionen kan förrätten serveras och därefter fortsätter alla deltagare med sina uppdrag de fått i sina 

kuvert. Exempel på uppdrag kan vara att ta reda på vad som hände vid ett visst tillfälle eller hitta en specifik person 

med viktig information. Någon kommer kanske göra ett frieri, vara kvällens tjuv eller utöva utpressning mot någon. 

Alla har massa olika uppdrag som ska uträttas. Varje deltagare har dessutom sin unika information som ska bytas 

mot annan information. Ju mer information man lyckas samla in desto närmare mördaren kommer man. En i gänget 

är mördaren och för denne person gäller det att spela med och agera på samma nivå som alla andra för att inte röja 

sig. Under middagen får deltagarna nya ledtrådar. Det kan vara att de får kuvert med ny hemlig information eller 

också är det någon i gruppen som ställer sig upp och läser upp nya ledtrådar. 

 

Ca. 45 minuter efter förrätten äter man huvudrätt och sedan avslutas middagen med lite kaffe och eventuellt dessert 

och vi delar ut olika priser och diplom till ”bästa lösning”, ”mest pengar” och ”bästa karaktär”. 

 

Mordmysterium: 
Vi kan genomföra våra mordmysterier på både svenska och engelska.  

Tidsåtgången kan justeras efter gruppens önskemål. Mellan 2,5 – 3,5 timmar 

 

Vill man ha andra varianter av middagar såsom buffé, julbord eller annat antal rätter går detta utmärkt. 

Våra professionella instruktörer ser till att alla hänger med i upplägget.  

 

 

Rekommendationer: 
• Försök att tidigarelägg middagen något eftersom det tar ca 45 minuter innan ni kan börja äta 

 samt att ni får ”egen” tid efter mordmysteriet. 

• Försök att undvika alkohol innan mordmysteriet börjar då det händer väldigt mycket i början och det kan 

vara svårt att hänga med om man inte är skärpt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


