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Titel: 
Rädd? En upplevelsebaserad utställning om rädslor och fobier 

Utställningsplats: 
Hallands kulturhistoriska museum, Rikssalen, Varbergs fästning

Storlek: 
288 kvm

Produktionstid: 
7 månader  

Visningstid: 
30/5 – 5/11 (stängning pga pandemin)

360° genom hemsidan:
https://www.theasys.io/viewer/Z4CwGVNaFxX3q0Waj14bOPocRT0yn2/

Intro till 360°:
https://youtu.be/Rfi9hXYMjyE

Producerad av: 
Hallands kulturhistoriska museum

Utställningsteam: 
Producent, formgivare, fotograf, textförfattare, korrekturläsare, tekniker, sömmerska, arkivarier, arkeolog och pedagog.

Budget: 
200 000 kr 
Inkl. externa tjänster: filmare, ljus- och ljudtekniker. Materialkostnader. 
Exkl: lokalkostnad och fasta löner.

Kontaktuppgifter till utställningsansvarig:
Charlotta Sandelin, Hallands kulturhistoriska museum
E-post: charlotta.sandelin@museumhalland.se

Alla bär vi på rädslor. Välkomna hit och utforska!



Rädslan har i alla tider varit en naturlig del av människans liv. Just idag är mångas största fasa 
viruset Covid-19 medan den stora rädslan här för 150 år sedan handlade om fattigdom och svält. 
Ännu längre tillbaka, präglades mångas liv av rädslan för att hamna i helvetet efter döden.

Berättelsen

Utställningen består av en kulturhistorisk del, en systematisk del och en upplevelsebaserad del. 
Berättarstrukturen ger dels besökaren ett kartotek där rädslor och fobier gås igenom och förklaras. 
Dagens rädslor sätts i ett historiskt sammanhang som kopplar ihop individuella med allmänmänskliga 
frågor om livets sårbarheter. Covid 19-pandemin bröt ut mitt i produktionen och vävdes in i den större 
berättelsen. Föremål och arkivmaterial stärker kopplingen mellan då och nu. Berättargreppet i den 
upplevelsebaserade delen ger möjligheten för besökaren att möta den egna rädslan eller förkovra 
sig i sagor och myter.

Gestaltning

Rädd? bidrar till en utveckling av mediet genom att besökaren kan möta/utsätta sig för varje rädsla eller 
fobi i gestaltade upplevelserum. I ”väntrummet” om tandläkarskräck hörs ljudet av borr och salivsug och 
ljusrören flimrar. I rummet för klaustrofobi är det tyst och svart, rummet ”krymper” så att besökaren får 
krypa ihop och gå ut genom en liten lucka. För yngre besökare och dem som söker lugn, finns Skogen. 
Genom film och ljud berättas om troll, lyktgubben, skogsrået och bäckahästen. Här kan man bygga med 
klossar, läsa böcker och rita. I skogen växlar ljus och ljud efter dygnets timmar.  

I utställningens historiska del gestaltas Död, Sjukdom, Krig och Nöd genom föremål och fakta. 
Takhängda vepor delar rummet och illustrerar känslan av en pelargång i en katedral. Varje monter har 
miljöljud som knyter an till ämnet. 

Publikvänlighet

Rädd? är gjord för att passa alla åldrar genom olika teman, vägval och möjligheter. Besökarna engageras 
i mycket hög grad och stor igenkänning utlovas. Upplevelserummen stimulerar till interaktion och insikter 
om egna rädslor. Utställningen inbjuder till samtal. Var kommer rädslan ifrån? Kan man lära sig att inte 
vara rädd? Är rädsla alltid något dåligt? När man ser skräckfilm vill man ju bli skrämd, varför det? 

De flesta berättelserna kommer från museets arkiv, men det finns också möjlighet att dela med sig av 
berättelser om egna rädslor och fobier. Materialet ska bevaras i arkivet till eftervärlden. 
Utställningspedagogik och lärarhandledning finns, men på grund av pandemin har visningar för skolor 
eller allmänhet fått ställas in.

Metod

Utställningen är producerad i projektform med interna funktioner och externa konsulter. 
En större omställning gjordes på grund av pandemin. Till exempel användes fler kompetenser in-house 
och medarbetare bidrog på tvärs över ordinarie organisation. Effekten blev en förnyelse av den interna 
arbetsprocessen och en besparing i utställningsbudgeten.



Fantasieggande fotografier och film. 
Film: Lars Hillerström

Upplevelserum utifrån. En sviktande bräda i rummet för höjdskräck.

För yngre besökare och de som söker 
lugn, finns Skogen. Genom film och ljud 
berättas om troll, lyktgubben, skogsrået 
och bäckahästen. Här kan man bygga 
med klossar, läsa böcker och rita. 
I skogen växlar ljus och ljud efter 
dygnets timmar. 



Foto: Leif Eliasson
Catagelofobi (rädsla för att bli till åtlöje)
Ett exempel på foton på temat fobi av inbjudna lokala fotografer. 

Gångna tiders uppteckningar väcker diskussion. Hur skiljer sig dagens rädslor mot historiens?



Artiklar ur Hallandspostens arkiv. 
Vad har media för påverkan på våra rädslor?

1973 visade museet utställningen ”Det räddaste jag är för” som 
var ett samarbete med halländska skolelever. Bidraget ovan lyfter 
dagsaktuella frågor som miljöförstöring och krig.



Brev från hallänningar till kung Christian IV om Kalmarkrigets 
fasor i länet.

Fotograf Severin Nilson, tidigt 1900-tal. 
Samlingarna berättar om nödår och fattigauktioner.



Planritning.

Samtliga foton där inget annat anges: 
Charlotta Sandelin / Hallands kulturhistoriska museum


