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Da Halling Kirke fik sit kirkeskib
af  Kirsti Leth

Festgudstjeneste  
i Halling Kirke
Den 24. april 1983 var der fest-
gudstjeneste i Halling Kirke. Til 
stede var biskoppen af Aarhus, 
Herluf Eriksen, sognepræst Carl 
Ejner Rosenberg og medlemmer 
af menighedsrådet i Halling Sogn. 
Blandt menigheden var også 
familien Leth, bl.a. Otto Valdemar 
Leth, som i en alder af 93 år fulgte 
interesseret med i begivenheden.

Den festlige anledning var, at 
Halling Kirke den dag skulle have 
sit eget kirkeskib – en model af 
skonnerten Brita Leth. 

Man kan selvfølgelig undre sig 
over, at kirken med sin nære be-
liggenhed ved havet ikke allerede 
havde et kirkeskib. I Danmark 
er det en udbredt tradition at 
udsmykke kirker med en skibsmo-
del. På landsplan findes ca. 1200, 
heraf er hovedparten sejlskibe.

Hvad er et votivskib?
Skibet har altid været et gammelt 
symbol for menigheden og kirken, 
der med Kristus ved roret klarer sig 
gennem tilværelsens stormfyldte 
hav. Desuden har den traditionelle 
opdeling af kirkerummet lånt flere 
begreber fra skibsmiljøet. Bl.a. hed-
der rummet, hvor menigheden 
opholder sig, skibet. 

Skikken med kirkeskibe kendes 
fra alle europæiske områder med 

Model af skonnerten Brita Leth af Aarhus
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tilknytning til havet, men ingen 
steder er traditionen så levende 
som i Danmark.  Det er en skik, der 
oprindelig opstod i det katolske 
Europa, men som slog igennem 
i Danmark efter reformationen. 
Skikken synes at have været kendt 
i det meste af Europa fra slutnin-
gen af middelalderen.

Kirkeskibe kaldes også votivski-
be, som betyder, at skibsmodellen 
er en gave til kirken. Et kirkeskib 
givet som votivgave, er opfyldel-
sen af et løfte til Gud om en gave, 
hvis man f.eks. overlever et skibs-
forlis eller en anden livstruende 
situation.        

Hous havnefoged får en god idé
Det var der nu ikke tale om i dette 
tilfælde. Idéen kom fra havnefo-
geden i Hou, Hanne Jensen, som 
gennem flere besøg på Ærø - og 
her især Marstal og Ærøskøbing, 
havde lagt mærke til de mange kir-
keskibe, som hænger i øens kirker.

Hun undrede sig over, at Halling 
Kirke - med den nære beliggenhed 
og tilknytning til Hou Havn - ikke 
havde et kirkeskib. Som medlem 
af menighedsrådet i Halling Sogn 

satte hun sig derfor i spidsen for en 
indsamling til fordel for fremstillin-
gen af en skibsmodel, som kunne 
ophænges i kirken. Første skridt 
var at indsende en ansøgning til 
Kirkeministeriet, som i samarbejde 
med Nationalmuseet altid skal 
give tilladelse, hvis der skal ske 
ændringer i landets kirkerum.

Ansøgning til Kirkeministeriet
I forbindelse med sin aftræden som 
sognepræst i foråret 2019, fandt 

Hanna Nissen ansøgningen i gem-
merne, og den gengives her i sin 
fulde ordlyd:

”Halling den 2. juni 1982.
Til Kirkeministeriet.
Vedrørende Halling Kirke – Gosmer-

Halling Sogne Pastorat, skal man 
herved anmode om tilladelse til 
ophængning af et Kirkeskib i Halling 
Kirke, da der ikke er et sådan, og der 
hører en havn med til Kirkesognet, 
finder man tiden er inde til at få 
etableret et sådan. Det skib som 
man har bestemt, er en ”Foran agten 
skonnert” Spejlgattet 87 btr. 75’ lang 
21’ bred 8’ dybgang og bygget i 1911 
i Svendborg. Med navnet ”Brita Leth”. 
Skibet har gennem mange år haft 
tilknytning til Hou, da man på Hou 
Skibs- og Bådebyggeri har haft den 
på bedding mange gange og udført 
arbejde på den førend den blev er-
hvervet af O. Leth, som har rod i det 
gamle Hou og hvis forfædre hviler på 
Halling Kirkegård. Samt i relation til 
at det i år er 140 år siden den første 
fisker begyndte at fiske fra Hou. Ud fra 
vedlagte foto og stregtegning, håber 
man på svar fra Dem samt tilsagn i 
vores favør.
Med venlig hilsen fra  
Halling Menighedsråd.” 

Brita Leth på besøg i Hou Havn
Hanne Jensen kendte fra sit arbejde 
på havnen den to-mastede skon-
nert, Brita Leth af Aarhus. Hun blev 
altid glad, når skibet med jævne 

Havnefoged Hanne Jensen og sognepræsten, 1983

Brita Leth på bedding ved Hou Skibs- og Bådebyggeri, 1976
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mellemrum anløb Hou og syntes, det 
smukke træskib pyntede i havnen. 
Hun kontaktede derfor skipper Otto 
Bjørn Leth og forelagde ham projek-
tet, og han var straks med på idéen. 

Brita Leth er bygget i 1911 og ejes 
den dag i dag af familien Leth, som 
har familiemæssige rødder i Hou. Det 
har tidligere, da det sejlede som sten- 
og vragfisker og senest i 1970’erne 
flere gange været på bedding ved 
Hou Skibs- og Bådebyggeri.

Fra idé til virkelighed
Ansøgningen til Kirkeministeriet 
blev imødekommet. Straks efter den 
positive tilbagemelding, iværksatte 
menighedsrådet derfor en indsam-
ling blandt Halling sogns beboere. I 
sparekassen i Hou blev udstillet en 
lille model af skibet, så bidragsyder-
ne kunne se, hvad pengene skulle 
bruges til. Foruden de indsamlede 
midler, blev der bevilget et beløb 
fra kirken, som var øremærket til 
kulturelle formål.

I et kirkeskrift fandt man adressen 
på en modelskibsbygger. Nu kunne 
menighedsrådet tage på besøg i As 
i Juelsminde, hvor skibsmodelbyg-
geren Aksel Andersen boede. Han 
gav den 2. august 1982 et skriftligt 
tilbud på 5.000 kr. for at bygge mo-
dellen. Ifølge det ville skibet blive 
bygget efter tegninger og opmå-
linger fra Søfartsmuseet samt Aksel 
Andersens egne fotos. Skroget ville 

få en længde på 85 cm og en bredde 
på 21 cm. 

Menighedsrådet besøgte Aksel 
Andersen flere gange, mens han ar-
bejdede på modellen. Hanne Jensen 
fortæller, at hun ved ét af besøgene, 
fik indblik i, hvor dedikeret model-

byggeren arbejdede. Han havde 
f.eks. købt nogle gode okseben, 
som han efter kogning spaltede op 
i hvide strimler. Dem benyttede han 
bl.a. til nogle af detaljerne på skibet.

Skibsmodellen Brita Leth
Resultatet blev den smukke skibs-

model, som hænger i Halling Kirke 
i dag. Det fortælles, at biskoppen 
ved festgudstjenesten sagde nogle 
uforglemmelige ord, som lyder 
nogenlunde sådan her:

”Fremover, hvis menigheden sidder 
og keder sig under en gudstjeneste, 
eller hvis præstens prædiken er tør 
og kedelig, så kan man jo altid sidde 
og betragte kirkeskibet ”Brita Leth” 
og drømme sig med det ud i den vide 
verden.”

Jens og Otto Leth forfattede et 
”historisk skrift”, som blev lagt i 
skibets skrog inden ophængningen. 
Det skal fortælle og bevare histo-
rien om det gode skib ”Brita Leth” til 
kommende generationer.

Brita Leths bovspyd rager ud over Strandgade. I baggrunden ses Gern Møbelfabrik

Brita Leth ud for Hou Nordstrand, Skt. Hans morgen, 1975


