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Anglikanska cerkev Sv. Albana, Kopenhagen
Cerkev svetega Albana, edina anglikanska cerkev na Danskem, je bila
posvečena leta 1887. Do takrat so se angleško govoreči kristjani zbirali v
različnih dvoranah v Kopenhagnu in Elsinoru. Cerkev je del svetovne
anglikanske zveze, katero vodi kanterburški nadškof, in pripada evropski
škofiji. Bogoslužje je enako Cerkvi v Angliji.

Gradnja cerkve
Okoli 30 let trdega dela, zbiranja sredstev in prizadevnosti je bilo poplačanih med leti
1885 in 1887, ko so cerkev svetega Albana končno pričeli graditi. S pomočjo princese
Aleksandre (1844 – 1925), hčere kralja Kristijana IX Danskega (1818 – 1906) in njenega
moža princa Edvarda Valežanskega, kasneje kralja Edvarda VII Britanskega, so cerkvi
priborili odlično lokacijo blizu Kraljeve palače. Princ Edvard je bil nad projektom
navdušen in je predsedoval londonski komisiji za zbiranje sredstev za cerkev.
Temeljni kamen je 19. septembra 1885 položila njena visokost, princesa iz Walesa ob
prisotnosti kralja Kristijana IX in kraljice Louise, ruskega Carja in Carice ter grških in
drugih skandinavskih kraljevih družinah. Vsi so se vrnili dve leti pozneje na posvečenje
cerkve 17. septembra 1887.

Zunanjost cerkve
Cerkev svetega Albana je odličen arhitekturni primer Viktorijanske gotike in zgodnjega
angleškega sloga. Projektiral jo je arhitekt Sir Arthur Blomfield, dela pa so bila izvršena
pod očesom danskega arhitekta, profesorja L. Fengerja. Kljub nadvse angleškemu izgledu
cerkve, je večina gradbenega materiala iz Danske. Kamnita obloga je sestavljena iz
sedimentnih kamnin iz Faxe, zunanje stene pa so pokrite s kremenom iz Sevnsa, obe
mesti sta iz juga Sealanda. Vrh zvonika je zgrajen iz obdelanega kamenja iz švedskega
Olanda. Streha je prekrita s strešniki iz Shrophirja. Zaradi geološke zgradbe površja je
cerkev zgrajena na lesenih stebrih, tla grobnice pa so pod nivojem vode, zato jo ohranja
suho električna vodna črpalka.

Notranjost cerkve
Če izvzamemo dodane spomenike in spominska okna, se je izgled cerkve, razen
električne napeljave in ogrevanja v zgodnjih tridesetih letih prejšnjega stoletja, od leta
1887 zelo malo spremenil. Notranje stene so obložene s finim belim apnencem iz Faxe.
Tla so prekrita s ploščicami, ki so bile dar staffordshirskega podjetja Campbell Tile. Napis
nad vrati, ki poziva vernike v cerkev, prižnica in oltar so iz terakote (žgane gline) in so bili
darovi podjetja Doulton & Co iz Londona.

Orgle je zgradil J. W. Walker and Son of London leta 1887 in od takrat so še vedno v
originalnem ohišju. V letih 2004/5 jih je Harrison & Harrison restavriral v Durhamu.
Obseg orgel je povečal in dodal 1480 piščali. V zvoniku je osem posebnih vzravnanih
zvonov iz seta Harringtonovih zvonov, ki so jih namestili leta 1887. Ti so zravnani, ker
zvonik ni bil zgrajen za večje zvonove. Inštalacija je bila leta 2013 povečana za dodatnih
sedem zvonov, katere je prav tako naredil Harrington. Zvonovi zvonijo pred in po
evharistiji, vsakih 15 minut, vsako uro pa zaigrajo drugo melodijo.
Vitražna okna so iz treh različnih obdobij. Okna v glavnem delu cerkve so izdelali
Heaton, Butler in Bayne v Londonu v viktorijanskih časih med letoma 1887 in 1901. Okna
v stranski ladji je naredil Geoffrey Webb v poznih dvajsetih letih prejšnega stoletja kot del
spomenika Aleksandri. Spominsko okno princese Viggo v stranski kapeli je naredilo
lokalno podjetje leta 1971. Vsa viktorijanska okna so bila očiščena in obnovljena v velikem
projektu med letoma 2011 in 2012.

Sveti Alban
Cerkev je poimenovana po svetemu Albanu, prvemu angleškemu mučeniku. Alban je bil
rimski vojak, ki je spremljal preganjanega duhovnika. Duhovnikov nauk, se je Albana tako
dotaknil, da se je oblekel v njegova oblačila in se predal namesto njega, ko so ju vojaki
ujeli. Izzvan in obsojen na smrt je izrekel: ''Častim in ljubim pravega in živega Boga, ki je
vse ustvaril.'' Duhovnika sta Albanova vera in pogum tako navdihnila, da se je tudi sam
predal. Kakor pravi legenda, so Albanove relikvije odnesli v cerkev svete Marije in svetega
Albana v Odense na Danskem, kjer Albanovo ime še vedno častijo.
Več o zgodovini cerkve lahko preberete v knjižici St Alban's History and Guide, ki jo
najdete pri vhodu v cerkev.

Danes
Smo mednarodna in vseobsežna cerkvena družina, ki med slavljenjem Boga po
anglikansko-škofovski tradiciji, sprejemamo medse tako vse kristjane, kot tudi vse tiste, ki
iščejo vero v Boga. Trenutno so v naši cerkveni skupnosti ljudje iz dvaindvajsetih različnih
držav, katerim se vsako poletje pri obredjih pridruži veliko obiskovalcev cerkve. Cerkvena
skupnost je tudi v Aarhusu, kjer se verniki zberejo osemkrat na leto v Mollevangs Kirke.
Če vam čas dopušča, lahko ob molitvi prižgete svečo, ali svojo prošnjo zapišete v knjigo,
namenjeno prošnjam, katero jo najdete v stranski kapeli.
Ker cerkev ne dobiva nobene finančne podpore iz Velike Britanije in Danske, smo
vam za prostovoljne prispevke zelo hvaležni!
Prostor, kjer lahko oddate vaše prispevke, se nahaja v preddverju.
Hvala, da ste obiskali cerkev svetega Albana.
Naj bo Božji blagoslov z vami in se veselimo vašega ponovnega obiska.
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