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Skt. Albans anglikanske Kirke, København
St. Albans Kirke – den eneste anglikanske (episkopale) kirken i
Danmark – ble innviet i 1887. Inntil da møttes engelsktalende kristne til
gudstjeneste i leide lokaler i Kjøbenhavn og Helsingør. Skt. Albans Kirke
er en del av det verdensomspennende anglikanske kirkesamfunnet, som
ledes av erkebiskoppen av Canterbury og er beliggende i Europas Stift.
Liturgien er den samme som i Church of England.

Bygging av kirken
Etter 35 års hardt arbeide og innsamling av midler ble kirken bygget mellom 1885 og 1887.
Tomten, som kirken er bygget på (nær Amalienborg Slot), ble anskaffet med hjelp fra
prinsesse Alexandra (1844-1925), datter av kong Christian d. IX av Danmark (1818-1906) og
hennes ektefelle, Edward, prins av Wales, den senere kong Edward d. VII av
Storbritannia. Prins Edward viste stor interesse for prosjektet og var formann for den
komitéen i London, som skaffet midlene.
Prinsessen la grunnsteinen d. 19. september 1885. Til stede var også hennes ektefelle
prinsen av Wales, kong Christian d. IX og dronning Louise av Danmark, tsaren og
tsarinaen av Russland (Alexandras søster), kong Georg d. I (Alexandras bror) og dronning
Olga av Grekenland, kronprins Frederik (Alexandras bror) og kronprinsesse Lovise av
Danmark samt andre medlemmer av det danske kongehuset, som alle vendte tilbake to år
seinere, d.17. september 1887 for å overvære innvielsen av kirken.

Kirkens ytre
Skt. Albans Kirke er et vakkert eksempel på victoriansk ‘tidlig engelsk’ gotisk arkitektur.
Den ble tegnet av den victorianske kirkearkitekt, Sir Arthur Blomfield og arbeidet ble
utført under ledelse av den danske arkitekt, professor Ludvig Fenger. På tross av kirkens
meget engelske utseende er de fleste byggematerialene danske. De ytre steinene er
kalkstein fra Faxe og yttermurene er bekledd med flintstein fra Stevns. Spiret består av
granitt fra Öland i Sverige. Taket er dekket av Brosely takstein fra Shropshire i England.
På grunn av jordens struktur er kirken bygget på pæler og gulvet i krypten er lavere
beliggende enn den lokale vannlinjen og holdes tørr av en automatisk pumpe.

Kirkens indre
Bortsett fra tilføyelsen av minneplater og –vinduer, har kirken ikke endret seg meget
siden 1887, når man ser bort fra installasjon av elektrisitet og sentralvarme i begynnelsen
av 1930årene. De indre veggenes bekledning og gesimser består av hvit kalkstein fra Faxe.
Kaklene ble donert av Campbell Tile Company i Staffordshire. Døpefonten (plassert ved
inngangsdøren for gennem dåp å by nye medlemmer velkommen i kirken), prekestolen

og altertavlen består av terrakotta og Doulton fajanse og var en gave fra Doulton & Co. i
London.
Orgelet ble bygget af J.W. Walker & Son i London i 1887 og har fortsatt det originale
orgelhuset. I 2004/05 ble det renovert i Durham av Harrison & Harrison og dets
rekkevidde ble utvidet, så det består av 1.480 piper. Klokkene i tårnet er det originale sett
av åtte Harrington rørformede klokker installert i 1887 (tårnet er ikke bygget til å huse
større klokker). I 2013 ble de utvidet med syv ekstra klokker, som også ble laget av
Harringtons på samme tid. Klokkene ringer før og etter gudstjenestene, og de ringer hvert
kvarter og spiller en forskjellig salmemelodi hver time.
De blyindfattede vinduene er fra tre ulike perioder. Vinduene i hoveddelen av kirken er
victorianske og ble utført av Heaton, Butler & Bayne i London mellom 1887 og 1901.
Vinduene i sidegangen ble utført som en del av Alexandra minnetavlen av Geoffrey Webb
i slutten av 1920årene, og vinduet i sidekapellet, prinsesse Viggos minnevindue, ble utført
av et lokalt firma i 1971. De victorianske vinduene ble renset og fullstendig
gjenblyinnfattet under et større konserveringsarbeide i 2011/12.

Sankt Alban
Kirken er oppkalt etter Sankt Alban, den første kristne martyren i England (ca. år 303).
Alban var en romersk soldat, som beskyttet en prest fra forfølgelse. Alban ble så inspirert
av prestens lære, at da prestens forfølgere ankom, kledde han seg i prestens rober og
overga seg. Anklaget og dømt til døden uttalte han: “Jeg tilber og elsker den sanne og
levende Gud, som skapte alt.” Inspirert af Albans tro og mot overga presten seg. I
henhold til legenden ble Albans relikvier sendt til Skt. Maria og Skt. Albans Kirke i
Odense, hvor Skt. Albans navn fortsatt æres.
Mer om kirkens historie samt en guide kan leses i heftet ‘St. Alban’s History and Guide’,
som finnes ved innghangen til kirken.

I dag
Vi er en internasjonal og inkluderende kirke, som – skjønt vi tilber Gud i den
anglikanske/episkopale tradisjon – byr folk fra alle kristne kirker velkommen og likeledes
dem, som søker troen i Gud. For øyeblikket består menigheten vår av folk fra 22 land, og
vi har også mange besøkende, som deltar i gudstjenestene våre om sommeren. Det er en
menighet i Århus, som holder gudstjeneste åtte ganger i året i Møllevangs Kirke.
Hvis du har tid, er det mulighet for å tenne et lys og be en bønn, eller etterlate et
bønneønske i boken i kirkens sidekapell.
Kirken mottar ingen økonomiske bidrag, hverken fra Storbritannia eller fra
Danmark. Derfor mottas frivillige bidrag med takk.
Det finnes en kirkebøsse i våpenhuset til dette formålet.
Takk for besøket. Vi ønsker deg Guds velsignelse og håper å se deg igjen.
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