FINNISH

Pyhän Albanin Anglikaaninen Kirkko,
Kööpenhaminassa
Pyhän Albanin kirkko, ainoa Anglikaaninen kirkko Tanskassa, vihittiin
käyttöön vuonna 1887. Siihen saakka englantia puhuvat kristityt
kokoontuivat pitämään jumalanpalveluksia vuokratuissa tiloissa
Kööpenhaminassa ja Helsingörissä. Pyhän Albanin kirkko kuuluu
Canterburyn Arkkipiispan johtamaan maailmanlaajuiseen
anglikaaniseen yhteisöön joka puolestaan kuuluu Euroopan
hiippakuntaan. Liturgia on Englannin kirkon mukainen.

Kirkon rakentaminen
Noin 30 vuoden määrätietoisen kovan työn ja varojen keräämisen jälkeen kirkko
rakennettiin vuosina 1885 – 1887. Kirkon sijainti, lähellä kuninkaallista linnaa onnistui
Prinsessa Alexandran (1844-1925) avustuksella, hän oli Tanskan Kuningas Christian IX:n
(1818-1906) tytär. Myös Prinsessa Alexandran aviomies Edward, Walesin Prinssi,
sittemmin Englannin Kuningas Edward VII oli kiinnostunut hankkeesta ja oli Lontoon
varojenkeräyskomitean puheenjohtaja.
Prinsessa laski peruskiven 19. syyskuuta vuonna 1885. Läsna olivat Prinssi, Kuningas
Christian IX ja Kuningatar Louise, Venäjän Tsaari ja Tsaaritar (Alexandran sisar), Kreikan
ja Skandinavian kuningashuoneiden jäseniä ja he palasivat takaisin kaksi vuotta
myöhemmin 17. syyskuuta 1887 kun kirkko vihittiin käyttöön.

Kirkon ulkonäkö
Pyhän Albanin kirkko on hyvä esimerkki viktoriaanisesta ”varhais englantilaisesta”
goottilaisesta arkkitehtuurista. Se oli viktoriaanisen kirkkoarkkitehdin Sir Arthur
Blomfieldin suunnittelema ja toteutettiin tanskalaisen arkkitehdin professori L. Fengerin
ohjauksella. Vaikka kirkko on ulkonäöltään tyypillisen englantilainen, niin suurin osa
rakennusmateriaaleista on Tanskasta. Kirkko on rakennettu kalkkikivestä ja ulkomuurit
päällystetty piikivellä, kalkkikivi on Faxesta ja piikivi on Stevnsistä Etelä Själlandista.
Kirkon torni on rakennettu Öölannin graniitista. Kattoon on käytetty Brosley tiilejä
Shropshirestä. Maaperästä johtuen kirkko on rakennettu paaluille ja kryptan lattia on
vedenpintaa alempana pysyen kuivana automaattisen pumpun avulla.

Kirkon sisustus
Muistolaattoja ja lasimosaiikki ikkunoita on lisätty kirkkoon. Muuten rakennus on
muuttunut hyvin vähän vuodesta 1887, vain sähkovalo ja keskuslämmitys on asennettu
1930- luvun alussa. Sisäseinien päällystys ja muotolistat ovat hienoa Faxen kalkkikiveä.
Campbell Tile Company Staffordshirestä lahjoitti lattialaatat. Kastemalja (joka on asetettu
oven viereen toivottaamaan jäsenet tervetulleiksi kirkkoon kasteen kautta), saarnatuoli ja

alttaritaulu ovat terrakottaa sekä Doulton porsliinia ja olivat lahjoitus Doulton & Co
yhtiöltä Lontoosta.
Urut on rakentanut J.W. Walker and Son Lontoosta vuonna 1887 ja urkujen ulkokuori on
vielä alkuperäinen. Vuosina 2004/5 Harrison&Harrison kunnosti urut Durhamissa ja
pillien lukumäärää lisättiin käsittämään 1480 pilliä. Torniin asennettiin kahdeksan
Harrington kelloa vuonna 1887 (Torni ei ollut rakennettu suurempia kelloja varten).
Vuonna 2013 kellojen määrää lisättiin seitsemällä kellolla, myös nämä olivat Harringtonin
valmistamia ja samalta aikakaudelta. Kelloja soitetaan ennen ja jälkeen
jumalanpalveluksen. Kellot soivat joka neljännestunti ja joka tunti sävel on erilainen.
Lasimosaiikki ikkunat ovat kolmelta eri kaudelta. Ikkunat kirkon pääosassa ovat
Victorian aikakaudelta; Heaton, Butler and Brown yrityksen valmistamia Lontoossa
vuosien 1887 ja 1901 välillä. Ikkunat sivukäytävässä Alexandran muistoksi valmisti
Geoffrey Webb 1920-luvun lopulla. Ikkunan sivukappelissa, Prinsessa Viggon
mustoikkunan, valmisti paikallinen yritys vuonna 1971. Victorian aikaiset ikkunat
puhdistettiin ja lyijysovitukset uusittiin perusteellisesti suuren suojeluprojektin
yhteydessä vuosina 2011/2012.

Pyhä Alban
Kirkko on nimetty Pyhän Albanin, Englannin ensimmäisen marttyyrin (n.303 jKr.)
mukaan. Alban oli roomalainen sotilas, joka pelasti papin vainolta. Alban oli niin
innoitettu papin opeista, että sotilaiden tullessa hänta uhkaamaan hän pani ylleen papin
kaavun ja antautui. Köyhänä ja kuolemaan tuomittuna hän lausui “palvon ja rakastan
oikeata elävää Jumalaa joka loi kaiken”. Myös pappi antautui Albanin uskon ja urheuden
inspiroimana. Tarun mukaan Albanin reliikit tuotiin Pyhän Marian ja Pyhän Albanin
kirkkoon Odenseen Tanskaan, missä Pyhän Albanin nimieä edelleen pidetään arvossa.
Lisätietoa kirkosta ja sen historiasta löytyy opaskirjasta St Albans history and Guide, jonka
voi ostaa kirkossa.

Tänään
Olemme kansainvälinen kirkkoperhe, palvomme Jumalaa Anglikaanis-Episkopaalisen
perinteen mukaan ja toivotamme tervetulleeksi ihmiset kaikista Kristinuskon
suuntauksista ja heidät jotka etsivät uskoa Jumalaan. Tänään seurakuntamme jäsenet
edustavat 22 eri maata ja kesäaikana monet täällä vierailevat tulevat kirkkomme
tilaisuuksiin. Myös Aarhusissa on seurakunta joka kokoontuu kahdeksan kertaa vuodessa
Møllevangin kirkossa.
Jos sinulla on aikaa, sytytä kynttilä ja sano rukous tai jätä rukouspyyntö kirjaan joka
löytyy kirkon sivukappelista.
Kirkko ei saa taloudellista tukea Isosta-Britanniasta eikä Tanskasta, joten kaikki
avustukset otetaan kiitollisuudella vastaan. Lahjoitukset voi asettaa
kolehtikulhoon tai seinässä olevaan lippaaseen.
Kiitos, että kävit Pyhän Albanin kirkossa.
Toivotamme sinulle Herran Siunausta. Tervetuloa uudelleen.
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