DANISH

Skt. Albans Kirke
Skt. Albans Kirke – den eneste anglikanske (episkopale) kirke i
Danmark – blev indviet i 1887. Indtil da mødtes engelsktalende kristne
til gudstjeneste i lejede lokaler i København og Helsingør. Skt. Albans
Kirke er en del af det verdensomspændende anglikanske kirkesamfund,
som ledes af ærkebiskoppen af Canterbury og er beliggende i Europas
Stift. Liturgien er den samme som i Church of England.

Bygning af kirken
Efter ca. 30 års hårdt arbejde og indsamling af midler blev kirken bygget mellem 1885 og
1887. Grunden, som kirken er bygget på (nær Amalienborg Slot), blev anskaffet med
hjælp fra prinsesse Alexandra (1844-1925), datter af kong Christian d. IX af Danmark
(1818-1906) og hendes ægtefælle, Edward, prins af Wales, den senere kong Edward d. VII
af Storbritannien. Prins Edward nærede dyb interesse for projektet og var formand for
komitéen i London, som rejste midlerne.
Prinsessen lagde grundstenen d. 19. september 1885. Til stede var ligeledes hendes
ægtefælle prinsen af Wales, kong Christian d. IX og dronning Louise af Danmark, tsaren
og tsarinaen af Rusland (Alexandras søster), kong Georg d. I (Alexandras bror) og
dronning Olga af Grækenland, kronprins Frederik (Alexandras bror) og kronprinsesse
Lovise af Danmark samt andre medlemmer af det danske kongehus, som alle vendte
tilbage to år senere, d. 17. september 1887 for at overvære indvielsen af kirken.

Kirkens ydre
Skt. Albans Kirke er et smukt eksempel på victoriansk ‘tidlig engelsk’ gotisk arkitektur.
Den blev tegnet af den victorianske kirkearkitekt, Sir Arthur Blomfield og arbejdet blev
udført under ledelse af den danske arkitekt, professor Ludvig Fenger. På trods af kirkens
meget engelske udseende er de fleste byggematerialer danske. De ydre sten er kalksten
fra Faxe og ydermurene er beklædt med flintesten fra Stevns. Spiret består af granit fra
Öland i Sverige. Taget er dækket af Brosely tagsten fra Shropshire i England. På grund af
jordens struktur er kirken bygget på pæle og gulvet i krypten er lavere beliggende end
den lokale vandlinje og holdes tør af en automatisk pumpe.

Kirkens indre
Bortset fra tilføjelsen af mindeplader og –vinduer, har kirken ikke ændret sig meget siden
1887, når man ser bort fra installation af elektricitet og centralvarme i begyndelsen af
1930erne. De indre vægges beklædning og gesimser består af hvid kalksten fra Faxe.
Kaklerne i gulvet blev doneret af Campbell Tile Company i Staffordshire. Døbefonten
(placeret ved indgangsdøren for gennem dåb at byde nye medlemmer velkommen i
kirken), prædikestolen og altertavlen består af terrakotta og Doulton fajance og var en
gave fra Doulton & Co. i London.

Orglet blev bygget af J.W. Walker & Son i London i 1887 og befinder sig endnu i den
originale kasse. I 2004/05 blev det renoveret i Durham af Harrison & Harrison og dets
rækkevidde blev forøget, så det består af 1.480 piber. Klokkerne i tårnet er det originale
sæt af otte Harrington rørformede klokker (tårnet er ikke bygget til at huse større
klokker), der blev installeret i 1887 og som ringer før og efter gudstjenesten. I 2013 blev
der tilføjet syv ekstra klokker, ligeledes udført af Harringtons, Klokkerne ringer før og
efter gudstjenesterne, samt hver halve time og spiller en forskellig salme på hvert
timeslag.
De blyindfattede vinduer er fra tre forskellige perioder. Vinduerne i hoveddelen af kirken
er victorianske og blev udført af Heaton, Butler & Bayne i London mellem 1887 og 1901.
Vinduerne i sidegangen blev udført som en del af Alexandra mindetavlen af Geoffrey
Webb i slutningen af 1920erne og vinduet i sidekapellet, prinsesse Viggos mindevindue,
blev udført af et lokalt firma i 1971. De victorianske vinduer blev renset og fuldstændigt
genblyindfattet under et større konserveringsarbejde i 2011/12.

Sankt Alban
Kirken er opkaldt efter Sankt Alban, den første kristne martyr i England (ca. år 303).
Alban var en romersk soldat, som beskyttede en præst fra forfølgelse. Alban blev så
inspireret af præstens lære, at da præstens forfølgere ankom, klædte han sig i præstens
rober og overgav sig. Anklaget og dømt til døden udtalte han: ”Jeg tilbeder og elsker den
sande og levende Gud, som skabte alt.” Inspireret af Albans tro og mod overgav præsten
sig. I henhold til legenden blev Albans relikvier sendt til Skt. Maria og Skt. Albans Kirke i
Odense, hvor Skt. Albans navn stadig æres.
Mere om kirkens historie samt en guide kan findes i hæftet St. Alban’s History and Guide,
som kan erhverves i våbenhuset.

I dag
Vi er en international og inkluderende kirke, som – skønt vi tilbeder Gud i den
anglikanske/episkopale tradition – byder folk fra alle kristne kirker velkommen og
ligeledes dem, der søger troen i Gud. I øjeblikket består vor menighed af folk fra 22 lande
og vi har også mange besøgende, som deltager i vore gudstjenester om sommeren. Der er
en menighed i Århus, som afholder gudstjeneste otte gange om året i Møllevangs Kirke.

Kirken modtager ingen økonomiske bidrag, hverken fra Storbritannien eller fra
Danmark. Derfor modtages frivillige bidrag med tak.
Der forefindes en kirkebøsse i våbenhuset til dette formål.

Tak for Deres besøg. Vi ønsker Dem Guds velsignelse og håber at se Dem igen.
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