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RYS OCH MYS på Varbergs fästning  

När mörkret lägger sig över Varberg vaknar väsen som gör höstlovet 
härligt spännande för barnen. 23 oktober är det premiär för nya 
satsningen RYS OCH MYS, som håller andarna vid liv på Varbergs 
fästning ända till 22 november.  

Mörker och ljus i historisk miljö gör att man får uppleva fästningen på ett helt 
nytt sätt, när besökaren redan på vägen möts av ljud- och ljusinstallationer. 
Under höstlovet erbjuds flera mörkervandringar som kan förbokas, och 
öppettiderna är förlängda på museet. I utställningen ”Rädd?” får man möta 
rädslor och fobier från både förr och nu.  

Christina Andersson-Wiking, 1:e intendent på Hallands Kulturhistoriska Museum 
är entusiastisk inför RYS OCH MYS:  
- Vi har pratat om detta projekt under flera år, och hur vi med ljusinstallationer 
och mörker kan förstärka upplevelsen på Varbergs fästning under höstens mörka 
tid. Äntligen har vi i samverkan med Varberg Energi och Varbergs kommun 
skapat ett första RYS OCH MYS! 

Ett attraktivt Varberg året runt 

RYS OCH MYS är en del av flerårig satsning på att skapa ljus och aktivitet i 
Varberg under höstsäsongen.  

-  Vi har ett uppdrag att arbeta med utvecklingen av Varberg som en behaglig, 
trygg och intressant plats att bo på, inte minst under hösten, säger Daniel 
Svensson, affärsområdeschef Entreprenad på Varberg Energi. Därför känns det 
extra kul att kunna göra något utöver det vanliga för att lysa upp i mörkret! 

- Varberg ska vara en attraktiv destination året runt, och höstlovet är en viktig 
vecka för besöksnäringen, säger Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs 
kommun. I år utgår Liseberg och Gröna Lunds höstlovssatsningar, och 
svenskarna reser inte utomlands i lika stor utsträckning. Då vill vi välkomna 
familjer med skollediga barn och erbjuda ett kul och genomtänkt alternativ som 
passar med nuvarande restriktioner. 

Helhetsupplevelser för hela familjen 

Ryset och myset kommer inte enbart att finnas på och runt Varbergs fästning.  
Det syns också på ett urval av hotellrum och restaurangmenyer, kanske som ett 
läskigt pyntat rum, en spökig hall eller en otäck efterrätt för barn.  
Rysligt välkomna! 
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Arrangörer: 

Hallands Kulturhistoriska Museum  
Varberg Energi 
Varbergs kommun genom Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) 
 

För mer information, kontakta: 

Christina Andersson-Wiking, 1:e intendent på Hallands Kulturhistoriska Museum 
caw@museumhalland.se  070-529 45 49 

Daniel Svensson, affärsområdeschef Entreprenad på Varberg Energi  
Daniel.Svensson@varbergenergi.se 0340-62 88 48 

Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs kommun 
martin.andersson@varberg.se 070-810 44 46  
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