
UTSTÄLLNINGENS NAMN
ATT SÖKA SIN VÄG – konstnärsvännerna Ottilia Adelborg och Hilma af Klint

PLATS
Dalarnas museum, Falun samt Ottilia Adelborgmuseet, Gagnef

PRODUKTIONSTID
Hösten 2020 – sommaren 2021

VISNINGSTID
26 juni – 7 november 2021 Dalarnas museum, DM           
1 juli – 12 september 2021 Ottilia Adelborgmuseet, OAM

STORLEK
Dalarnas museums konsthall: 270 kvm, Ottilia Adelborgmuseet: 40 kvm

BUDGET
Dalarnas museum: 222 000 kr
Ottilia Adelborgmuseet: 123 000 kr
Totalt: 345 000 kr för hela projektet fördelat på 2 år.
I kostnaderna ingår projektledning, material, inlån av konst, transporter, 
framtagning av utställningskatalog/skrift, marknadsföring.
I kostnaderna ingår inte fasta löner, lokalkostnader mm.
Ottilia Adelborgmuseet bygger helt på ideella arbetsinsatser.

KONTAKTPERSONER
Ingrid Zakrisson, 070-592 51 81, zakrisson.ingrid@gmail.com  
Ann Olander, 070-720 32 37, ann.olander@dalarnasmuseum.se
 
BESTÄLLARE
Ottilia Adelborgmuseet och Dalarnas museum

UTSTÄLLNINGSTEAM
Ingrid Zakrisson projektledare,  Ann Olander utställningsantikvarie, Hedvig 
Ersman släkting till Hilma af Klint samt museitekniker Anders Nilser.



Berättande
Utställningen bygger på en tidigare okänd historia om konstnärsvännerna Ot-
tilia Adelborg och Hilma af Klint, som efter gemensamma studier vid Konsta-
kademien på 1880-talet blev vänner för livet. Ett exempel på kvinnor som gick 
utanför normen och valde att verka som konstnärer. Adelborg mest känd som 
illustratör och författare av barnböcker och att värna om sin hembygd Gagnef. 
af Klint var under sin levnad relativt okänd, men har på senare år lyfts fram 
som en av den abstrakta konstens pionjärer. Olika som personer, gick skilda 
vägar, valde olika konstnärliga uttryckssätt. Men kom att betyda mycket för 
varandra.
Genom att söka i historiska dokument, brev, fotografier och dagböcker rull-
lades en ny historia upp. Två helt olika konstnärers liv sammanflätades. Vi får 
följa deras parallella liv i sökandet efter sin konstnärliga väg.

Gestaltning
En grundlig bakgrundsforskning resulterade i två utställningar, en utställ-
ningsskrift, en kulturvandring samt några videosamtal/filmer. Pandemins 
restriktioner innebar nytänk vad gäller såväl lokalernas användning som 
videoinspelat material på nätet. 
Utställningens form bygger på att gå från ett makro- till ett mikroperspektiv 
genom historien in mot det specifika. 
Historien visas i olika rum, såväl rent geografiskt som inom respektive 
museum, där färgvalet speglade tiden och höll samman det betraktaren såg. 
Jätteförstoringar av konst och fotografier från tiden, samtida tidskrifter, 
affischer och annat tryckt material varvades med ett omfattande inlån av 
originalkonst, såväl privata som allmänna, där betraktaren kom nära och gav 
möjlighet till detaljstudier.
Stor vikt lades på berättelsen och det skrivna ordet. Textens förmåga att fånga 
in besökaren i historien blev det centrala som väckte nyfikenhet och ledde 
vidare. 

Publikvänlighet
Med hänsyn till rådande pandemi valdes en luftig presentation utan inter-
aktiva stationer där besökarna skulle kunna hålla avstånd. 
Två museer, ett länsmuseum och ett lokalt museum, slog sig samman om en 
idé att utforska en hittills okänd historia. Målet var att få besökarna att se 
båda museerna. I länsmuseet fanns helheten – den övergripande berättelsen 
om kvinnors möjlighet att verka som konstnärer i början av 1900-talet. I Gag-
nef gjordes ett nedslag, 1904. Det år af Klint besökte Adelborg i hennes nya 
hemort i Gagnef. Ett besök som kom att få stor betydelse för deras respektive 
utveckling som konstnärer. Till detta lades en kulturvandring i Gagnef, som 
kunde laddas ner via hemsida eller följas via karta på ort och ställe.
Utställningen blev en publiksuccé och drog ny publik till båda museerna. 
Det lokala museet nådde utanför kommunen och fick liksom länsmuseet nya 
besöksgrupper. Här märktes en stor ökning av besökare som tog sig tid att se 
båda museerna och dessutom vandra i Ottilias fotspår. Ett lyckat exempel på 
samarbete. 1+1 blev 3!

Metod
Det lilla lokala museet fick genom samarbetet möjlighet att producera en ut-
ställning för en större målgrupp. Utställningsproducenten delades mellan båda 
museerna och kunde i samarbete med länsmuseets formgivare få tillgång till 
helt andra resurser och därmed bidra till en ökad professionalitet i form och 
exponering. Samarbetet blev kostnadseffektivt och gynnade båda. Det lokala 
museet hade inte haft resurser att genomföra detta på egen hand och länsmu-
seet nådde målet att verka för hela länet och dess kultur.  



Arbetsskisser, exempel, Konsthallen Dalarnas museum







Östra salen, lila delen

Rum 1, blå rummet

Rum 2 Rum 3

Östra salen, gula delen Västra salen, Hilma af Klints del

Västra salen, Ottilia Adelborgss del
Vägval



Att söka sin väg 
Konstnärsvännerna Ottilia Adelborg och Hilma af Klint  
2020-11-10, uppdaterad senast 2021-02-21 Ingrid Zakrisson  
 
1 Intro  
Vägg A 

• RUBRIK 
• Text 1 intro, syfte mm 

    
 

RUM 1 
  
2 Det sena 1800-talet 
Vägg D 

• fotoförstoring HK med färgpaletten i handen  Stift HaK  
• fotoförstoring OA målande akvarell 1896  Konstakad  ok 

 
Vägg E/F 

• text 2 c  Det sena 1800-talet 
• text 2 d  Vetenskap och ockultism 
• foton som ger en bild av samhället Ingrid kollar 

 
Vägg B  

• text 2 b HK 
• HK nr 51 familjeporträtt  foto Ann kollar tillstånd Erik af K 
• HK nr 18 sjökort alt HK nr 19 sjökort original   ok 

 
Vägg C  

• text 2 a OA 
• tre systrar Adelborg  foto  ok 
• teckning Bror Jacob A 1860 (Maria 11, Hedvig 9, Gertrud 7, Ottilia 5) 

NMH 191/2016, blyerts på papper, 34x21, Ann kollar foto 
• citat: modern dör, dagbok 12 mars 1903 
• citat: teckningar far o farfar, ur Bilderbok, ritfunderingar 1907 

 
      

RUM 2 (Östra salen) 
 
3 Studietiden (tekniska skolan, Konstakademien) 
Vägg G       

• Text 3 a Tekniska skolan och Konstakademien 
• HK s 32 modellstudie man, Konstakad, se även OAK25 original + foto ok 
• OA – K25 naken man, samme man som HK s 32 original 
•  
• OA – K26 naken man med penisfodral 1886  original  

Manus, exempel, Dalarnas museum



Bilder Dalarnas museum, foto Emma Henning DM

Intro Insteg första rummet 



Rum 1, blå rummet
Presentation av huvudpersonerna
och kontexten/tiden de levde i.



Rum 2, östra salen, lila delen, utbildningsåren



Rum 2, östra salen, lila delen, kontexten under utbildningsåren



Rum 2, östra salen, gula delen, Dalarna



Rum 2, östra salen, utsikt mot rum 3 Insteg rum 3, västra salen



Rum 3, västra salen, Hilma af Klints del





Rum 3, västra salen, Ottilia Adelborgs del





Rum 3, västra salen, Ottilia Adelborgs del och avslut Vägval



Frihetslängtan 

Ottilia Adelborg och Hilma af Klint.
Två kvinnor med konstnärliga ambitioner.
Sju år skiljer dem åt.
Vad förenar dem?
Båda med adlig bakgrund, från sjöofficersfamiljer,
men med begränsade ekonomiska tillgångar.
De visste båda hur det kändes att förlora en syster i unga år.
Som yngst förväntades de ta hand om sina mödrar.

De levde med skapande kvinnors ständiga dilemma 
att finna tid och utrymme för sin verksamhet.
Båda hade en gedigen konstnärlig utbildning 
och drömde om någon form av konstnärskap.
Som pionjärer var de synliga med en press att lyckas.
Inte minst den press de satte på sig själva.
Under en period delar de ateljé i Stockholm.
Gemensamt var också behovet att försörja sig 
genom att illustrera barnböcker och jultidningar.
Ingen av dem gifte sig.

Båda längtade efter att själv få bestämma över sitt liv.
De tillhörde en av de första generationerna konstnärinnor.
Kvinnorna bildade sammansvetsade grupper, nätverk,
med täta kontakter livet igenom som stöttade 
ekonomiskt och uppmuntrade varandras vägval. 
Nätverken var kanske inte lika synliga och starka 
som männens, men säkert lika betydelsefulla.
Många kände varandra väl, andra kände till varandra.
De flesta rörde sig inom samma kretsar.

Varken Ottilia eller Hilma stod på barrikaderna, men båda 
arbetade träget för att förbättra kvinnors villkor. 
Gertrud Adelborg starkt engagerad i kvinnofrågor 
och verksam i kampen för kvinnors rösträtt. 
Tankar som systern Ottilia delade.
För Hilma af Klint innebar frihet att helhjärtat 
få ägna sig åt sitt stora, viktiga uppdrag.

Konstnärsrollen 

Hur såg männen på kvinnor som kollegor?
Som trevliga kamrater, ett tillskott i konstnärsgruppen, 
som okvinnliga, konkurrenter, ja rent av ett hot?

Konstnärsgeniet var en manlig mytbildning.
Den geniale, begåvade, framgångsrike, 
bohemen, rumlaren, den som gick sin egen väg.

De flesta kvinnor som sökte sig till akademien kom, 
till skillnad från männen, från samhällets övre skikt.
För en del var utbildningen ett tidsfördriv, 
för andra en nödvändighet.
För ytterligare andra en stark önskan att bli konstnär.
Hur förenade sig konstnärsrollen med den borgerliga 
synen på kvinnlighet?
För att välja konstnärsyrket krävdes mod.
Mod att gå utanför konventionerna. 
Mod att ifrågasätta uppfostran och värderingar.

I början såg de flesta män positivt på sina 
konstnärskamrater.
Det är först då de började konkurrera om uppdrag 
och visa sig framgångsrika som attityderna ändrades.
Något som märktes i konstkritik och stängda karriärvägar. 

Carl Larsson formulerade sig senare i sin självbiografi ”Jag”:
”Men var precis den kvinnliga avdelningen befann sig 
och huru denna var, det fick jag aldrig klart reda på; 
jag vet endast riktningen, och det genom den ständiga 
kaffedoften. 
Lika lata och frånvarande som vi, de manliga voro, 
lika träget lära dessa stackars kjoltyg legat i. 
Och göra väl så än, gunås…”

Bildexplosionen

Under 1800-talet utvecklades den grafiska industrin.
En rad nya trycktekniker såg dagens ljus.
Möjligheten att återge bilder i tryck förbättrades.
Bilder fick en betydelse som aldrig förr.
I stället för att låta texten stimulera fantasin 
illustrerades den med konkreta bilder.
Bilder som etsade sig fast på näthinnan.
Och gav ett nytt bildseende.

Det framväxande borgerskapet dekorerade 
sina hem med bilder av alla slag.
Fotografier började dyka upp i dagspressen  
för att bli allt vanligare under 1900-talet.

Det växande behovet av bilder lockade konstnärerna. 
Här fanns en möjlighet till försörjning.
För en del var illustrationsuppdragen en bisyssla, 
för andra en huvudsyssla.
Nya yrken, som xylograf och litograf, utvecklades.
Särskilt passande ansågs yrket för tidens konstnärinnor  
då uppgiften kunde kombineras med hem och hushåll.

Utbudet av böcker, tidningar och reklam växte. 
En ny genre var jultidningen, som ökade lavinartat.
Jultomten, Julklappen, Snöflingan, Barnens Julrosor …
Alla med associationer till jul och vinter.
Ottilia Adelborg skissade på uppdrag redan 1890 
och var en flitig jultidningsillustratör långt in på 1900-talet.
Hilma af Klint illustrerade jultidningar åren 1900 – 1910.
Kanske lockad av Ottilia Adelborg som kände många 
i branschen.

Exempel på textvepor som ger fördjupningen



Arbetsskiss Ottilia Adelborgmuseet



Utställningen i OAM
Utanför museet 
2 stora printar fästa på huset. Ja från Gunilla på kommunen 2/6, kolla upp-
sättning och mått

Entrén
Betalning och butik

Lilla rummet
Vägg 1  Intro

•	 Vepa 60x170,   
•	 Text samma intro som DM bredare se Gertrud utst, 60 tecken inkl 

blanksteg

Vägg 2 OK och HK
•	 Vepa 60x170 Foto Ottilia 1896 + text
•	 Vepa 60x170 Foto Hilma 1890-tal + text

Vägg 3 Studietiden
•	 Vepa 106x170 bilder  HK 32 + OA K26 

Under gruppbild av kvinnor vid akad 1899
•	 Vepa 60x170: text Studietiden

Vägg 4 För Sv Konstn
•	 Vepa 60x170: text För Sv Konstnärinnor

•	 Vepa 60x170: affischen 1911

Vägg 5 Vintern 1904
•	 Vepa 1 60x170: text Vintern 1904 i Gagnef
•	 Vepa 2 Hilma stannade i 11 dagar 60x170
•	 Vepa 106x170: gul bakgrund + de 2 bilderna
•	 Vepa 60x170 : 2 foton skolhuset + Liss Per med familj
•	 Original: B 88 Kulla med barn 1904, blyerts, Ottilia Adelborg.
•	 Original T 27 + A166+ K15 alla bilder på Liss Per o Anna

Vägg 6 Vänner för livet
•	 vepa 60x170: text Vänner för livet
•	 förstoring Barnens Julrosor 1906
•	 förstoring Hilma vid staffliet 1902
•	 i monter jultidningar och kopior av HK och OA verk , böcker mm

Vägg 7
•	 ny hängning + bildtexter

Vägg 8 HKs verk inne i museet vid dräkterna
•	 vepa 106x170 HK nr 108 eller båda på samma 105
•	 vepa 60x170  text HK nr 105

Manus, exempel, Ottilia Adelborgmuseet
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Kartan till Kulturstråket i Gagnef, Ottilia Adelborgmuseet



Konstskriften/katalogen, exempel uppslag


