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Església Anglicana de St Albà, Copenhaguen
L’Església de St Albà, l’única església anglicana (episcopal) a Dinamarca,
va ser consagrada el 1887. Fins llavors, els cristians de parla anglesa
s’havien reunit pel culte en diversos salons llogats a Copenhaguen i
Elsinor (Helsingør). St Albà és part de la Comunió Anglicana mundial, la
qual és liderada per l’Arquebisbe de Canterbury, i està a la Diòcesi
d’Europa. La litúrgia és la de l’Església d’Anglaterra.

La construcció de l’Església
Després d’uns 30 anys de determinació, treball dur i recaptació de fons, l’església va ser
construïda entre 1885 i 1887. L’emplaçament, prop del Palau Reial, es va aconseguir amb
l’ajuda de la princesa Alexandra (1844-1925), filla del rei Christian IX de Dinamarca (18181906), i el seu marit Eduard, Príncep de Gal·les, que més tard va ser el rei Eduard VII de
Gran Bretanya. El príncep Eduard va mostrar un gran interès en el projecte i va ser
president del comitè de recaptació de fons de Londres.
La princesa va posar la primera pedra el 19 de setembre de 1885, acompanyada del
príncep, el rei Christian IX i la reina Louise, el tsar i la tsarina de Rússia (la germana
d’Alexandra), i els membres de la família reial grega i d’altres escandinaves, que van
tornar dos anys després per ser testimonis de la consagració de l’església el 17 de setembre
de 1887.

L’exterior de l’Església
St Albà és un bon exemple d’arquitectura gòtica victoriana ‘Early English’. Va ser
dissenyada per l’arquitecte d’esglésies d’estil victorià, Sir Arthur Blomfield, i portada a
terme sota la supervisió de l’arquitecte danès el Professor L. Fenger. Malgrat l’aparença
molt anglesa de l’església, la majoria dels materials de construcció provenen de Dinamarca .
Els apòsits de pedra són de pedra calcària de Faxe i a les parets exteriors es troben sílex
esquerdats provinents de Stevns, ambdós al sud de Sealand. La torre és de pedra tallada
d’Öland, Suècia. La teulada està coberta amb rajoles de Broseley de Shropshire. A causa de
la naturalesa del terreny, l’Església va ser construïda sobre pilotis, i el terra de la cripta està
per sota del nivell freàtic local i es manté sec gràcies a una bomba automàtica.

L’interior de l’Església
A més de l’addició de monuments commemoratius i finestres, l’edifici de l’església ha
canviat molt poc des de 1887, amb excepció de l’installació d’enllumenat elèctric i un
sistema de calefacció central a principis de 1930. Els revestiments de parets interiors i
motllures són de pedra calcària blanca i fina de Faxe. Les rajoles del terra van ser donades
per l’empresa de Rajoles Campbell a Staffordshire. El tipus de lletra (collocat al costat de
la porta per rebre els membres a l’església per mitjà del baptisme), el púlpit i el retaule
són de terracota i ceràmica Doulton i van ser un regal de Doulton & Co. de Londres.

L’orgue va ser construït per J.W. Walker and Son, de Londres, el 1887 i encara conserva la
caixa original. El 2004/5 va ser restaurat a Durham per Harrison & Harrison i el registre es
va ampliar a 1.480 tubs. Les campanes de la torre són el conjunt original de vuit campanes
tubulars Harrington installades el 1887 (la torre no va ser construïda per a campanes més
grans). El 2013 s’hi van afegir set campanes extra, també fetes per Harrington i d’una data
similar. Les campanes es toquen abans i després dels serveis, repiquen els quarts i toquen
melodies diferents a cada hora.
Les vidrieres són de tres períodes diferents . Les finestres de la part principal de l’església
són d’estil victorià i van ser realitzades per Heaton , Butler i Bayne a Londres entre 1887 i
1901. Les finestres de la nau lateral es van fer com a part de la commemoració d’Alexandra
per Geoffrey Webb a la fi de 1920, i la finestra de la capella lateral, la finestra en memòria
de la Princesa Viggo, va ser feta per una companyia local el 1971. Les finestres victorianes
van ser netejades i emplomades en un important projecte de conservació el 2011/2012.

Sant Albà
L’església porta el nom de Sant Albà, el primer màrtir d’Anglaterra (c. 303 dC). Albà va ser
un soldat romà que va albergar a un sacerdot que era perseguit. Albà estava tan inspirat
pels ensenyaments del sacerdot que, quan els soldats van arribar en la seva cerca, es va
posar la seva túnica de sacerdot i es va lliurar. Desafiat i condemnat a mort, va declarar
“Jo venero i adoro al Déu viu i veritable, creador de totes les coses.” El sacerdot també es
va entregar, inspirat per la fe i el coratge d’Albà. Segons la llegenda, les relíquies d’Albà
van ser portades a l’església de Santa Maria i Sant Albà a Odense, Dinamarca, on el nom
de St Albà encara es manté en la seva veneració.
Més sobre la història de l’església i una guia es poden trobar al fullet La història de St Albà
i guia disponible a l’entrada de l’església.

Avui en dia
Som una església oberta a tothom i internacional que, mentre venera a Déu dins la
tradició Anglicana Episcopal, dóna la benvinguda a persones de totes les tradicions
cristianes , així com a aquells que estan a la recerca de la fe en Déu . Actualment
comptem amb persones de 22 països diferents en la nostra congregació, i se’ns uneixen
molts visitants, també als nostres serveis a l’estiu. També hi ha una congregació a Aarhus
que es reuneix vuit vegades a l’any a Møllevangs Kirke.
Si teniu temps, abans de marxar hi ha l’oportunitat d’encendre una espelma i dir una
oració o deixar una petició d’oració en el llibre situat a la capella lateral de l’església.
Com l’església no rep cap suport financer del Regne Unit ni de Dinamarca,
qualsevol contribució serà ben rebuda. Les donacions poden ser col·locades a la
plata d’ofrenes o a la caixa forta de la paret del nàrtex.
Gràcies per visitar St Albà.
Us desitgem les millors benediccions i esperem tornar a veure-us aviat.
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