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Uke 24 
 

 22. juni: Alban(us) 
En av de tre første britiske martyrer (død ca 250 eller ca 303) 

 
Alban var fra Verulanum, den byen som senere ble oppkalt etter ham og hvor han er begravet: 
St.Albans. Da det ble kristenforfølgelse, gjemte han en kristen soldat eller prest. Under 
samtalene med flyktningen ble Alban kristen. Han hjalp flyktningen med å unnslippe og ble 
dømt til døden for dette og for sin kristne bekjennelse. 
Benediktinermunker fra England tok med Albanusdyrkingen til Skandinavia: I Odense i 
Danmark var en kirke vigslet til St.Alban. Det var i denne kirken den danske kongen Knut IV 
ble drept den 10.7.1086 (se 10.7.) 
Også klosterkirken i Selje kloster er vigslet til St.Albanus. Denne er nok bygget av 
benediktinermunker fra England (fra St.Albans?). 

 
Bønn: Medlidende Gud, du som gav Alban tro og styrke, vi takker deg for dine trosvitner i 
den romerske tiden på de britiske øyer. Vi takker for munkene fra England som 1000 år 
senere ville bygge din kirke her i nord. Og vi takker deg for dem som har hjulpet oss til å bli 
kjent med Jesus Kristus. Hjelp at også vi bekjenner troen og støtter dem som i dag blir 
trakassert på grunn av sin kristne tro. 
 
Bibeltekster: Sal 56 2. Tim 2,3-7 Luk 12,1-12 
 

Kvar var ditt guddomsvelde, kvar var di frelsarhand, 
Når nådens born vart selde til spott og bål og brann? 

Vi såg din styrke, Herre, vi trudde på deg, Krist, 
Når Lammets pris og ære var deira song til sist. 

(A.Brunvoll i Norsk Salmebok 80,2) 
 

Andre merkedager: 
 
12. juni: Eskil var en av de angelsaksiske misjonærene som på 1000-tallet reiste fra England 
til Skandinavia (se også 15.2. Sigurd/Sigfrid; 2.6. Stephan/Simon fra Hälsingland;  24.6. 
Thøger; 15.7. David fra Västeras). Han ble steinet den 12.6.1080 i Strängnäs hvor han kanskje 
var biskop. Senere ble han gravlagt i Eskilstuna (translatio-dagen er 6.10.) 
 
17. juni: Henrik Wergeland (17.6.1808 – 12.7.1845, se 12.7.). Fødselsdagen hans blir 
markert i Suttung-bevegelsen (Ingeborg Refling Hagen). 


