
vå i sentrumsområdet. Dette oppnås 
kanskje best ved at veien graves ned 
med «lokk» over.  Terrenget skulle 
egne seg godt for en slik løsning, siden 
Teie sentrum ligger på en liten bakke-
topp. Teie sentrum får dermed et helt 

annet preg, med betydelig mer areal 
til både bebyggelse og friareal, i tillegg 
til et sammenhengende torgmiljø uten 
motorisert trafi kk. 

J. KILANE SKAAR

Når fremtidens Teie sentrum skal formes, 
fi nnes det nå en unik mulighet for å skape 

noe spesielt attraktivt, noe som får de fl este på 
øyene og kanskje også mange fra fastlandet, til å 
velge Teie torg for handel og hygge. 

Dersom våre folkevalgte tjenere tilrettelegger 
for gunstige forhold for beboerne og småbe-

drifter både m.h.t. trivsel, økonomiske ramme-
vilkår og infrastruktur, vil Teie bli enda mer av 
en kulturell og kommersiell perle.

Det kreves en investering i fremtiden, som 
kan lønne seg langt mer enn å tillate store 

butikk-kjeder å etablere seg på Teie.

I stedet for at overskudd kommer lokalsamfun-
net til gode, sender de store butikkkjedene 

pengene ut av kommunen, til sine hovedkon-
torer langt borte, hvor de blir fordelt til rike 
toppledere og eiere. 

Den mest nærliggende løsningen for planleg-
gere kan lett bli å prioritere de enkleste og 

billigste løsningene, på bekostning av hva det 
fremtidige lokalsamfunnet er best tjent med. 

Teie torg kan vel neppe bli noe særlig bra sen-
ter så lenge man har en gjennomfartsvei der. 

Derfor må motorisert trafi kk på Smidsrødveien 
gjennom Teie sentrum ut av bildet. I det min-
ste bør Smidsrødveien gjøres om til gågate, 
slik at også barn og gamle kan bevege seg 
fritt uten motorisert trafi kk. Men den beste 
løsningen, både med hensyn til miljøet ved 
Teie Torg og trafi kkavviklingen, vil åpenbart 
være at Smidsrødveien legges under bakkeni-
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Miljøvennlig Teie Torg

Denne fi ne modellen viser et krigsskip, 
modellen stammer fra 1600-tallet og hang 
opprinnelig i Mariakirken. Skipet er muli-
gens et såkalt votivskip. Begrepet er særlig 
knyttet til katolsk tradisjon, hvor man over-
bringer gaver som takk for frelse fra farer 
på havet, eller som takknemlighetsgave for 
et vellykket tokt.  

At skipet står sentralt som symbol i kris-
tendomen vises blant annet i benevnelsen 
på kirkens hovedrom - «skipet». Hvorfor 
man bruker denne maritime omtalen på 
hovedrommet i en kirke kan diskuteres, 
men kirkefaderen Augustin (1300-tallet) 
sammenligner møtestedene til de tidlig 
kristne med Noas ark. Samlingsstedene, 
som senere ble kirker, var tilfl uktsteder i en 
farlig verden hvor hedenskap og forfølgelse 
truet. Som i Noas ark var tilværelsen innen-
for skipet trygt, mens det på utsiden hersket 
ondskap og kaos. Og siden menigheten så 
på seg selv som mannskapet til Sankt Peter, 
var de også mannskapet ombord på et skip. 
En annen forklaring kan søkes i det greske 
ordet naos, som betyr tempel. De fl este tid-
lige kristne var ikke grekere, men gresk var 

hovedspråket rundt Middelhavet på den 
tiden, og likheten mellom naos og ordet for 
skip, navs, er slående.

Kirkeskipene som er hengt opp i kirkene, 
kan symbolisere kirken som skipet skal 
føre mot Guds rike. De fl este skipsmo-
dellene henger med stevnen mot alteret, 
kirkens bilde på Guds nærvær, som også 
er skipets bestemmelsessted. Et trekk som 
ofte går igjen i mange av skipsmodelle-
ne, er at de representerer krigsskip, med 
kanonene klare til å fyres og fl aggene heist. 
Kirkeskipet symboliserer her den kjempen-
de kirke, som tar opp kampen mot det onde 
(katolske kirke?) og sikrer en trygg seilas. 

Skipet som religiøst symbol møter vi i 
mange religioner, f. eks. i vår norrøne reli-
gion. Osebergskipet symboliserte en ferd 
mellom de levendes verden og dødsriket. 
I den norrøne mytologien hører vi i for-
tellingen om Balders død at skipet var et 
fraktemiddel over til Hels rike. I tillegg til 
å være et transportmiddel er båten også et 
bindeledd mellom liv og død, mellom det 
kjente og det ukjente.

Når det gjelder motivet for å gi bort kir-
keskip, ble det tidligere vist til skikken med 
å gi en offergave som takk for beskyttelse 
mot farer. Men vi kjenner sjelden omsten-
dighetene bak det enkelte skip som er blitt 
hengt opp. Et unntak er Løvøya utenfor 
Horten. Kirkeskipet ble visstnok bygget 
som takk for at en skipper overlevde en 
fryktelig storm. 

De fl este kirkeskip er laget av sjømenn, 
enten på frivakt under lange reiser eller 
hjemme under vinteroppholdet. 

Den skarpe iakttager ser at skipsmodel-
len i Tønsberg domkirke mangler livbåter. 
Det trengs naturligvis ikke. Hvem står ved 
roret? Kristus naturligvis.

EIVIND LUTHEN

FLOTT KIRKESKIP: Denne fi ne modellen viser 
et krigsskip, modellen stammer fra 1600-tallet 
og hang opprinnelig i Mariakirken, men henger 
nå i Tønsberg domkirke.  FOTO: RUNE TVEITEN

Kirkemodellen i Tønsberg domkirke

Spesialister
En bensinstasjons ansatt på Sola,
ble spurt av en kunde, han Ola,

om eksperter de var,
og fi kk følgende svar:

«Vi har pølse i lumpe og Cola».

Tjah

Ta det du vil
En knivtruet banksjef fra Enger,

sa til raneren: «Ta det du trenger»,
så raneren Basse:,

«Kanskje jobb i ei kasse,
  jeg er fl ink til og fi ntelle penger».

Tjah

Dotten i potten
Ei pokerglad jente fra Botten,

satset mye på innsats i potten,
og grunnen var den,

da de fl este var menn,
hun høynet det hele med dotten.

Tjah


