Stöldgods vinnare av Klenod 2009.
Med projektet Klenod 2009 vill Riksförbundet Sveriges Museer rädda och lyfta fram
föremål som är av ett stort intresse för svenska folket – föremål som samtidigt är för
värdefulla eller ömtåliga för att kunna visas upp om de inte skyddas mot stöld och
klimatpåverkan.
Genom en tävling riktad till landets alla museer, kyrkor, institutioner och
hembygdsföreningar ville man uppmärksamma hoten mot vårt kulturarv och få
förslag på ”dolda” kulturskatter som behöver skyddas.
Över 50 bidrag anmäldes till tävlingen, av vilka en jury nominerade 10 som gick
till folkomröstning. Nu har svenska folkets röstat fram vinnaren som belönas med en
specialdesignad monter, värd upp till 75 000 kronor, från huvudsponsorn Milox
Skyddsmontrar.
800 år gammalt relikskrin från Ullånger kyrka – ännu i spanska statens ägo.
Vinnare av Klenod 2009 blev ett berömt relikskrin från tidigt 1200-tal.
Skrinet stals i augusti 1999 från Ullångers kyrka. Sex år senare dök skrinet upp på
en auktion i Madrid och ropades in av spanska staten för 90 000 euro.
Ullångerskrinet finns för närvarande på "Museo Nacional de Artes Decorativas"
och förhandlingar ska påbörjas med spanska staten om hur och när Ullångerskrinet
ska återföras till Västernorrland och Ullångers församling. När skrinet så småningom
återvänder till Sverige finns all anledning att säkerställa skrinets säkerhet vad gäller
klimat- brand- och stöldskydd.
- Vi är mycket tacksamma för det stöd vi fått av allmänheten och i media.
Uppmärksamheten kring Ullångerskrinet och det faktum att vi nu kan garantera dess
säkerhet, kommer säkert att påskynda förhandlingarna med spanska staten, menar
Bengt Edgren museichef på Länsmuseet i Västernorrland.
Överlägsen vinnare.
Med 23% av rösterna vann Ullångerskrinet folkomröstningen i överlägsen stil. Men
Ullångerskrinet var inte den enda vinnaren i tävlingen. Bland alla de 2, 099 som
röstat på bidrag i tävlingen, belönades 10 st med frikort till landets alla museer.
- Det är roligt att vi fick in så många spännande bidrag till tävlingen och att så
många har hörsammat uppmaningen att rösta på sin favoritklenod. Extra kul att det
fantastiskt vackra Ullångerskrinet vann, menar huvudsponsorn Randal Stranicky på
Milox Skyddsmontrar AB.
Hela listan, platserna 1-10.
1. RELIKSKRIN (Västernorrland). Relikskrin
från Ullångers kyrka. 480 röster.

4. KRISTINAS KALK MED LOCK
(Östergötland). Tillverkad kring år 1600 och
skänkt till Linköpings Domkyrka. 234 röster

2. MADONNASKULPTUR (Kronobergs Län).
Madonna från 1100-talet med ursprung från
Hemmesjö gamla kyrka. 302 röster.

5. KALVTRÄSKSKIDAN (Norrbotten). Genom
datering med kol-14 metoden, har man
konstaterat att skidorna är 5200 år gamla.
233 röster.

3. ANDRÉES KAMERA (Jönköping). Kameran
med vilken Nils Strindberg dokumenterade S A
Andrées Polarexpedition 1897 - en av
polarhistoriens mest omtalade expeditioner.
241 röster.

6. ST MIKAEL (Västernorrland). Sankt Mikael i
Haverö är den äldsta bevarade träskulpturen
av Mikael som drakdödare i Sverige.
200 röster.

7. NILS BRAHES BLODIGA TRÖJA
(Uppsala). Nils Brahes tröja hör utan tvekan till
ett av de mest unika och intressanta föremålen
i Skoklosters slotts samlingar. 196 röster.
8. XYLOTEK (Stockholm). Träbibliotek i 63
delar innehållande prov på vegetativa delar av
virkesproducerande träd och buskar,
monterade i kapslar i form av böcker.
139 röster.

9. ÖJAMADONNAN (Gotland). Träskulptur
från Öja Kyrka på Gotland. Skulptur i snidad ek
från 1200-talets andra hälft. Får betraktas som
en av Gotlands mest kända klenoder.
48 röster.
10. BERÖMD FIOL (Värmland). Fiol tillverkad
av klockaren Nils Melanoz i mitten av 1800talet. Melanoz omnämns av Selma Lagerlöf i
Mårbacka, kapitlet Orkestern. 26 röster

För frågor, kontakta:
Ann-Charlotte Backlund, Stadsantikvarie och museiechef Stockholms Stadsmuseum
ann-charlotte.backlund@stadsmuseum.stockholm.se
Randal Stranicky, Milox Skyddsmontrar
randal.stranicky@milox.se 08-747 84 15
För bilder på nominerade objekt, gå in på:
www.klenod2009.se (pressrum)
Klenod 2009 stöds av Riksantikvarieämbetet och Riksförbundet Sveriges Muséer.
Huvudsponsor: Milox Skyddsmontrar AB. www.klenod2009.se

