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Ottilia Adelborgmuseet
Kyrkbyvägen 36, 785 30 Gagnef

info@ottiliaadelborgmuseet.se • ottiliaadelborgmuseet.se
– mötesplats mitt i Dalarna –

Tel 0241-151 00 I www.gagnef.se

Allemansrätten innebär frihet under ansvar. Visa hänsyn när du går längs Kulturstråket.
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The walk consists of 10 stops. You choose however many
you wish to visit. The walk goes through Gagnefs kyrkby
and is almost 2 km long.

Vandringen består av 10 olika stationer. Du väljer själv hur
många du vill besöka. Promenaden går genom Gagnefs
kyrkby och är nästan 2 km lång.
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1. Ottilia Adelborgmuseet
The Ottilia Adelborg Museum
Museet presenterar OttiliaAdelborg som
konstnär och författare samt hennes gärning
med att bevara det folkliga kulturarvet med
samlingar av Gagnefsdräkten och knypplade
spetsar.

2. Prostens rabatt
The Parson’s Garden
Under sin Dalaresa 1734 övernattade Carl von
Linné i prostgården. Han upptecknade då
växterna i prostenAndreasHesselii (1677-1733)
rabatt. Rabatten kunde tack vare uppteckningen
återskapas avOttilias odlarförening.

3. Gamla Kyrkskolan
The Old Church School
Här låg den gamla kyrkskolan, där Ottilia
Adelborg 1903 hyrde en bostad tillsammans
med sina systrar. Valet av sommarnöje blev
lyckat. Ottilia Adelborg ritade, målade och
bedårades av bygden.

4. Vintern 1904
The Winter of 1904
NärHilma af Klint kom till Gagnef 1904 hade
OttiliaAdelborg bott där i ett halvår. Ottilia
Adelborg visade sitt älskadeGagnef,
landskapet, människorna, traditionerna, de
färgstarka dräkterna…

5. Gagnefs kyrka
Gagnef Church
OttiliaAdelborg hyrde åren 1903–1908 bostad i
skolhuset, granne med kyrkan. Här befann hon
sig i händelsernas centrum. I vapenhuset
ovanför den stora porten hänger en målning
gjord av Ottilia Adelborg.

6. Prostdammen
Parsons’s Pond
Överallt i Gagnef stöter vi på dem – lokorna,
de små sjöarna runt om i landskapet. Ner mot
Dalälven finns också många raviner, bildade
av älvens urgröpta slingringar. En av dem
alldeles vid kyrkan kallas ”Långgropa”.

8. Adelborggården
The Adelborg House
SystrarnaAdelborgs nya hem på Solsheden
stod färdigt 1907. Umgänget var stort, huset
fullt av vänner. Systrarnas många kontakter
och engagemang fortsatte att uppta deras tid.
Här möttes de, den tidens kulturelit.

9. Gagnefs Minnesstuga
Gagnefs Minnesstuga
Tillsammans med systrarna Anna och Lotten
Falk samt Clara Wahlström samlades
byggnader, föremål och medel in för att
förverkliga drömmen. År 1909 stod den färdig
och skänktes som gåva till Gagnefs folk.

10. Utsikten och flottbroarna
The View and Floating Bridges
Platsen förMinnesstugan på sluttningenmot
älven var väl vald. Härifrån var utsikten
fantastisk. Nere vidDalälven ligger en av
Gagnefs flottbroar.Människorna behövde
transportera över sig, sina djur och varor över
vattnet.

7. Folk och gårdar
People and Farmsteads
Den som tar omvägen genombyn får nästan
samma känsla somOttiliaAdelborg en gång
fick.Många av demhon lärde känna bodde i
gårdarna runt omkring. Vimöter dem i hennes
konst.
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