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Professor Gerda Boethius i spelmdnnens lag vid en spelmansstdmma pa Gammelgdrden.

MORA (Fran var utsanda medarbetare.) Zornmuseet i Mora
— kdnt over hela vdrlden och \uppskattat lika av bade krdset
folk och menige man. I dag for aderton dr sedan oppnades del
den sommaren som slutade i krig. Over en miljon mdnniskor
har under den tiden gatt igenom dess dorrar som statt mer
oppna an de allra fiesta museers. %tt i alia avseenden tillgdng-
ligt museum. Men nu om tvd veckor gar professor Gerda
Boethius, som under de aderton aren varit intendent for Zorn-
samlingarna, for sista gangen ut genom museets port som dess
chef och del dr dags att be henne berdtta om delta hennes
livsverk, ndr del skall avslutas.

a Boethius
Gerda Boethius. lamnar sista
juni chefsposten vid Zornmuseet
i Mora och beraltar har om' del-
ta sitt livsverk. Museet har un-
der hennes tid blivit en sevard-
her med stark dragningskraft, och
over en miljon manniskor fran
in- och utlandet har hittills be-
sett det.

Zorn samlade for museet han
dromde om — konst, gamla hus,
gamla ting och pengar - - Ragnar
Ostberg ritade i sinom tid dess hus,
Anders Dios 'byggde det och Gerda
Boethius ordnade museet. Det ar ju
skaparkvartetten bakom Moras
monstergilla museum med den rena
roda tegelfasaden invid makarna
Zorns personligt formade, minnes-
rika hem. Jo, sager professor Gerda
Boethius, om man genast lagger till
ett namn — Emma Zorns. Hon ri-
tade inte hus och hangde inte tavlor
men hon var med om alia tillblivel-
semomenten som inspiration och
drivkraft, hon forkovrade arvet efter
Zorn inte minst genom att samla
bans egen konst efter hans bort-
gang, hon intresserade sig for ritan-
det och planerandet — om hon ock-
s& tyckte att byggmastar'en och in-
tendenten hade gripits av storhets-
vansinne nar de kalkylerade med
20 000 besokare om aret. . . Det
lopte visst in femton tusen personer
redan det forsta kvartalet som mu-
seet var oppet. Fru Zorns tillagg tili
makarnas gemensamma testamente.
i^vilket de lamnar den valdiga dona-
tionen till svenska staten, utfyller
och preciSN^r ocksa pa det mest
forutseende salt hur donationen
skall forvaltas och utnyttjas.

en gammal gard i Al. Lagg dartill
att till foraldrarnas vanner horde
systrarna Adelborg, av vilka Ottilia
var akademikamrat med Zorn och
den som fick till stand ett hem-
bygdsmuseum i Gagnef, sa forstas
att intresset for gammal kultur vack-
tes tidigt och att vagen till konsthis-
toriska studier och museiarbete sta-
kades ut liksom ofrankomligt for
Gerda Boethius. Anda var det den
dekorativa konsten som lockade den
unga Gerda mest och hon dromde
viil om en bana som utovande konst-
nar, nar hon sjuttonarig gick i
konstakademien i Bryssel. Samtidigt
blev hon djupt foralskad i neder-
landskt 1400-tal och foralskelsen ut-
lostes sa smaningom i boken om
Broderna van Eyck.

dagens utan alia .tiders. De olik
epokernas konst ska komma till sin
ratt och fa paverka det nyajskapan-
det, darigenom halls den "levande
— sen vaxlar naturligtvis lyhordhe-
ten for de skilda konstnarsgenera-
tionerna, som blir liksom turvis upp-
bjudna till dans och betydenhet och
turvis stallda i skymundan. Men det
ar aldrig museichefer och konstkri-
tiker som ska dana utvecklingen,
det ar de skapande konstnarerna.

DEN IDEALISKE
MUSEIBESOKAREN

Om man bortser fran de riktigt
konstbildade vill jag prisa den "na-
turliga" manniskan, sager prof. Boet-
hius apropa folk pa museum odh
deras reflexioner. Har moter ett op-
pet sinne for skonhetsupplevelsen i
konsten, stor villighet att ta emot
orientering och' inga forutfattade
meningar. Under beredskapsaren
hade vi i Mora en stor militarfor-
laggning, och man kunde undra vad

dessa man fran alia landsdelar
skulle ta sig till pa fritiden i den
bistra dalavintern. Vi oppnade

museet gratis for dem. Och de kom
i massor, varenda sondag. De kom-
mer an pa aterbesok under semester-
tiden och ibland sticker de in huvu-
det och tackar for sist. En och an-
nan .berattar att Zornmuseet var de-
ras forsta museibekantskap men nu
springer de pa museum, sa snart de
kommer nagonstans dar det finns
ett.

Skolbarnen ar ocksa pigga beso-
kare, mycket intresserade aven om
de blir lite . tveksamma nar Axel
Oxenstierna eller Gustav Vasa har
inte ser ut som i deras historiebok,
men de kan overtygas om att man-
niskor ser olika ut vid olika lev-
nadsalder. Deras reflexioner ar all-
tid ovantade. Har finns en malning
av von Rosen som skildrar Stock-
holms stortorg dagen efter blodba-
det. En makabert suggestiv tavla
med morgonljuset glisande i blod-
polarna, en rad manliga gestalter
hiingande i en galge och i forgrun-
den en hund med ena framtassen
upplyft och nosen i vadret — man
faktiskt ser hans forfarade tjut.
Eramfor delta hiskliga drama ur det
forgangna foil en liten flicka i djup
begrundan. Till slut utlat hon sig
med en tacksam suck: "Tank att
hunn fick leva!"

DE MANGA VARVENS
KVINNA

Har sitter vi och pratar i Zorn-
museets bibliotek — ett storartat re-
ferensbibliotek for ovrigt i fraga om
konsthisloria, nordiskt folkliv, arki-
tektur (ett av museichefens special-
intressen ar nordisk timmerbygg-
nadskonsl), stora uppslagsverk. Kar-
nan ar fr,u Zorns eget bibliolek, i
kallarskapen och inne i garden finns
sana dyrgripar och rariteter i bokvag
att ett bibliofilhjarta varker av ha-
begar. In kommer da en budbarare
och sager att bilen ar har for all
hamta professorn till-Vamhus.,Och
vad ska vi gora i Vamhus? Jo, \ipp-
tacka och uppmata grunden till det
for lange sen rivna gamla kapellet,
det behovs for en sockenbeskrivning
som en ung konsthistoriker haller
pa att skriva. Kapellgrunden patraf-
fas mycket riktigt, sen besoks ett
harbrii. Det ska undersokas om det
kan ha varit kyrkans gamla. Pa det
tredje stallet framslapas ur ett lider
en uraldrig dorr for identifiering av
prof. Boethius. All in a day's work,
ler hon.

Nu har har ingenling sagts om
Gerda Boethius alia andra intressen,
ambelen och garningar, hennes stora
insatser i hemslojden, hembygdsvar-
den, naturskyddet, hennes forfattar-
skap som framdeles kanske aven
kommer alt agnas at en biografi
over Emma Zorn. Men all denna
ovriga verksamhet star hon vitalt
mitt uppe i, den avgaende intenden-
ten for Zornsamlingarna har han-
derna fulla av uppgifter.

V.
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Matbordet och Zorns klubbstol i hans vildmarksatelje Gopsmor-
stugan, som nu aven hor till museets samlingar.


