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Klenod 2009 tillbaka i Sverige
I dag överlämnas det värdefulla relikskrin som stals från Ullångers kyrka i Ångermanland till Sverige.
Skrinet stals 1999 och har sedan dess befunnit sig i Spanien. 2009 utsågs Ullångerskrinet till Årets Klenod,
något som ökade uppmärksamheten kring stölden.
– Vi är mycket glada att skrinet äntligen har kommer tillbaka till Sverige. Ullångerskrinet är bara ett av många
exempel på kulturskatter som stulits från svenska kyrkor, säger Mats Persson, generalsekreterare för
Riksförbundet Sveriges museer.
I dag kommer riksantikvarie Inger Liliequist och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth delta vid det formella
överlämnandet av skrinet till den rättmätiga ägaren Svenska kyrkan. Därefter kommer skrinet att placeras i den
specialdesignade säkerhetsmonter som utgjorde förstapriset i Klenod 2009.
– Genom Klenodtävlingen bidrar vi till ökat fokus kring säkerheten för Sveriges kulturskatter. Det finns
ovärderliga skatter i hela landet som hotas av stöld eller av att de inte förvaras i klimatsäkra montrar, säger Mats
Persson.
Ullångerskrinet är ett relikskrin från tidigt 1200-tal. Skrinet är utformat i fransk emalj och ett av få i sitt slag i
Sverige. Skrinet, som troligtvis kommer från Limoges i Frankrike, har varit i Ullångers församlings äga sedan
1600-talet. Under en period mellan 1994 och 2005 stals ett stort antal föremål från svenska kyrkor.
Ullångerskrinet var ett av dem. Skrinet stals vid ett inbrott 1999 och dök så småningom upp på ett museum i
Madrid som hade köpt det i god tro. Ullångers församling och Riksantikvarieämbetet har arbetat aktivt i flera år
för att skrinet ska återlämnas till Sverige från spanska staten, något som nu har blivit verklighet.
Klenod är en tävling som syftar till att lyfta fram och medverka till att rädda föremål som tillhör det svenska
kulturarvet. Sällsynta, spännande eller vardagliga föremål som alla har en historia att berätta och som kan vara
värdefulla både ur ett ekonomiskt och ett kulturhistoriskt perspektiv. Föremål som måste skyddas mot stöld eller
klimatpåverkan för att kunna visas upp. Klenod 2010 stöds av Riksförbundet Sveriges museer. Huvudsponsor är
Milox AB.
Besök gärna www.klenod2010.se och rösta på årets bidrag.
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