Dagmarkorset
Til Dagmar knytter sig historien om et lille kostbart byzantinsk relikviekors fra
1000-tallet, altså 100 år før dronning Dagmar. Korset blev fundet i St. Bendts
Kirke i Ringsted i 1683 tæt ved dronning Dagmars grav. Det er usikkert,
om korset virkelig har tilhørt dronning Dagmar, men navnet hænger
ved - korset kan ikke hedde andet end Dagmarkorset. Korset er
bevis på de tætte familieforbindelser mellem det danske kongehus og russiske fyrster i middelalderen.
Dagmarkorset er fremstillet i en detaljerig emaljeteknik, hvor
tynde guldvægge skiller de mange felter med hver deres emaljefarve og er et dygtigt guldsmedearbejde.
På den ene side med billedet af Kristus på korset står der øverst
med græske bogstaver ”Jesus Kristus”. På den anden side ser vi Jomfru Maria på højre side af
Kristus, og på venstre side Johannes Døberen. Over og under Kristus ser vi to helgener – øverst
Basilios og nederst Johannes med tilnavnet Gyldenmund på grund af hans veltalenhed.
Dronning Dagmars grav er placeret tæt ved alteret i Sankt Bendts Kirke, og når en brud
i dag går over graven, bærer hun ofte en fin kopi af Dagmarkorset. Den tradition startede kong Frederik den 7.
Han lod udføre en kopi af korset som bryllupsgave til prinsesse Alexandra, den senere dronning af England.
Det originale Dagmarkors findes i dag på Nationalmuseet.

Opgaver:
1.	Hvorfor er Dagmarkorset et bevis på en nær forbindelse mellem det danske kongehus og det russiske? Hvordan er den forbindelse opstået?

2. Hvad er et relikviekors? I hvilken religion bruger man det?

3. Hvor stammer korset fra, når det er byzantisk?

4. Lav dit eget ”dagmarkors” i papirmosaik.
Du skal bruge:
| Et kraftigt stykke sort karton i A3-størrelse
| En skalpel eller hobbykniv
| Et skæreunderlag
| En guldtusch
| En saks og lim

Ulla Sjørup

Sådan gør du:
1. Tegn korset med dens dekorationer op.
2.	Skær de dele af korset, der skal have ”emalje”, væk
med en hobbykniv.
3.	Lim farvet pergamyn ind i det udskårne felt. Pas på
limen ikke sviner den sorte karton!
4. Dekorer den sorte del af korset med en guldtusch.
5. Klip korset ud og hæng det op på en vinduesflade

