DET LILLA KORSET

”Varför finns det inget kors utanför Hjortensbergskyrkan?”
Frågan ställdes av en besökare i kyrkan, som ligger i Nyköping.
Styrelsen tog frågan på allvar och en grupp bestående av tre personer i församlingen,
två arkitekter och en ingenjör, fick uppdraget att ta fram olika förslag på hur korset
skulle kunna se ut. Ett fristående kors, ritat av Maria Dahlin, förordades.
Korset är fem meter högt, har bred bas, smalnar av uppåt och betraktaren får på det
viset intrycket att det är högre än det egentligen är.
Korset har fått sin form, sin design, för att också kunna ses som en människa. Det är
Jesus som står med öppna armar och säger: -Kom!
En 100-årig ek skänktes till församlingen, fälldes på vårvintern 2014, sågades,
torkades i ett drygt år innan arbetet med att färdigställa korset kunde påbörjas.
Det stora korset invigdes i september 2015. Våren 2016 dog oväntat den besökare
som frågat varför kyrkan inte hade något kors på utsidan. Maria hade tillverkat tre
mindre träkors i olika storlekar av spillvirke från det stora korset. Vid begravningen
gav hon det minsta utav träkorsen som gåva och tack till besökarens familj. Flera
som såg det lilla korset ville ha ett likadant.
Så kom det sig att Maria började tillverka små kors för hand, med enkla verktyg i en
grannes källare. Det blev dock svårt i längden. Därför kontaktade hon
fängelseledningen på Skänninge- respektive Norrtäljeanstalterna och ställde frågan
om internerna skulle kunna tillverka korsen istället? Svaren blev ”Ja, vi prövar.”
I Norrtälje tillverkas korsen maskinellt, i Skänninge görs hela arbetet för hand.
Varje kors är unikt.
Tanken är att det lilla korset ska spridas som gåva, tack, tröst och hopp.
Det lilla korset kan stå fritt om ytan är plan, utan sockel. Korset är i skala 1:40 vilket
betyder ca 12,5 cm verklig höjd.
Korset levereras med tryckt kort i en vacker ask, också de färdigställda på
fängelserna. Det lilla korset kan beställas från Maria Dahlin på info@detlillakorset.se.
Korsen kostar 100 kr styck (inkl. moms).

