
Stiftets tre kendte kors 

Tre af landets mest kendte kors-smykker er fundet i Roskilde Stift. De er 

så særlige, at de udstilles på Nationalmuseet. Læs de dramatiske og 

spektakulære fortællinger om de tre kors her 

 

Af Otto Lundgaard og Sidsel Drengsgaard 

 

DAGMARKORSET 

Dagmarkorset er fundet i Ringsted – og er lidt af en gåde.  

I 1683 lod præsten Christen Blichfeldt udgrave et gravkammer til sig og sin familie i Sct. Bendts 

Kirkes gulv. Sådanne anlægsarbejder var dengang skik og brug blandt gejstlige og borgerskabets 

spidser, og da nationalromantikken var et endnu ukendt begreb, måtte de kongelige grave vige. 

Valdemar den Stores datter Richiza, Dronning af Sverige, og hans første hustru Dronning Dagmar 

lå på det sted, hvor man fandt korset – som en usikker tradition efterfølgende har knyttet til 

Dagmar. For vi ved ikke, om Dagmar har båret dette kors; men folkevisens fine ry har så at sige 

lagt hendes navn til korset. 

Der er tale om et 3,4 cm højt, 2,9 cm bredt og 0,3 cm tykt relikviekors i guld og emalje, fremstillet i 

Byzans i 1000-tallet. På korsets ene side vises den korsfæstede Jesus, på den anden side Jesus med 

Jomfru Maria og Johannes Døberen samt de græske helgener Johannes Chrysostomus og Basilios 

den Store. Korsets lille hulrum har givet plads til et relikvie, måske en splint af Kristi kors.  

Dagmarkorset er nu på Nationalmuseet, mens en kopi kan ses i en montre i Sct. Bendts Kirke i 

Ringsted. Ved bryllupper i kirken bliver bruden tilbudt at bære denne kopi i en gylden halskæde. 

Mange siger ja – også foran alteret. 

 

ORØKORSET 

Orøkorset kaldes også Margrethekorset – og her er man betydeligt mere sikker på navnet, der 

knytter sig til korset.  

Det var nemlig den unge tjenestepige Bodil Margrethe Hansdatter, der fandt dette gyldne kors på 

en nypløjet eng ved veststranden på nordspidsen af Orø. Ikke langt herfra fandt hendes to 

morbrødre den kæde, der hører til korset. De indleverede kors og kæde til Oldnordisk Museum og 

fik udbetalt danefæ. De 162 rigsdaler, der blev Bodil Margrethes andel, betød at hun kunne blive 

gift med sin hjertes udkårne, en ung bondesøn fra Bybjerg på Orø.   

Guldkorset er rimelig stort af et halssmykke at være: 8,3 cm langt, 6,25 cm bredt og med en vægt 

på 310 gram. Også Orøkorset er et relikviekors. Dets forside viser den korsfæstede Jesus, der 

under Guds hånd træder en orm eller drage under fode – symbolet på Guds magt over synden – 

samt en indskrift, der kan oversættes til ”Olaf konge”. På bagsiden ses Jomfru Maria. 



Undersøgelser har påvist, at korsets graveringer og dyrehovederne på korsets kæde er nordiske, 

efter idé fra byzantinsk kunst. Således antages, at korset er fremstillet i Norden, formentlig 

omkring år 1100.  

Det opbevares på Nationalmuseet, og en kopi kan ses på museet Orø Minder. 

 

ROSKILDEKORSET 

Roskildekorset, blev også opdaget ved en tilfældighed.  

I 1806 blev en del af Roskilde Domkirkes inventar solgt på auktion. En lokal kobbersmed ved navn 

Gennerup købte en krucifiksgruppe fra 1200-tallet. Han havde brug for godt brænde. I dag ville det 

have været – ja, helligbrøde at gå løs med en økse på kirkeligt inventar, men tiden var en anden, 

og fortidsminder havde først og fremmest værdi for ejeren. Kristusfigurens hoved blev hugget 

over og åbenbarede et silke-indpakket kors i guld og emalje, besat med syv perler og femten 

ædelstene. 

Fundet af Roskildekorset har lært os, at man i middelalderen indlagde relikvier i træskulpturer af 

Jesus, Maria og hellige personer. Det lærte kobbersmeden i al fald; tillige blev han klog, men også 

lidt rig af skade, idet han modtog 60 rigsdaler og 48 skilling i dusør for dette danefæ. 

Roskildekorset er 6 cm langt.  Det er fremstillet i 1100-tallet og af byzantinsk form med to 

korsarme. Også dette kors er et relikviekors, og i hulrummet har man netop fundet, hvad der 

kunne tænkes at være en splint af Kristi kors.  

I dag kan Roskildekorset og Kristusfigurens halve hoved ses på Nationalmuseets udstillinger. 

 

JUBILÆUMSKORS 

I forbindelse med fejringen af Roskilde Stifts 1000 års jubilæum, har Stiftet bedt en lokal guldsmed 

i Roskilde, Anders Nielsen Hansen, om at nyfortolke Roskildekorset.  

”Det har været vigtigt for mig, at det får et enklere og mere moderne udtryk,” fortæller 

guldsmeden om sit arbejde med nyfortolkningen. Han ejer sammen med sin hustru, Vivi Nielsen 

Hansen butikken og værkstedet Guldsmedene i Roskilde.  

Smykket vil blive udstillet og solgt i forbindelse med jubilæumsfejringen og efterfølgende i 

butikken i Skomagergade.  

 


