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KULTURHISTORISK VEGBOK. RUTEDEL

TEMA: Bønder og busetnad T37
KART: K431

BERGKUNST I ETNE
Inga bygd i Hordaland har så mange
helle ristningsfelt som Etne (K184).  

Somme av felta har berre skål groper,
andre kan også ha motiv av ulikt slag.
Skip, ringfigurar og fot sole-lik nande figurar
er dei van legaste. På biletfelta i Etne finst
elles menneske figurar, dyr, tre, øksar og
ymse andre motiv representerte. 

Vi kallar dei jordbruksristningar, av di
funn tilhøva tyder på at slike motiv grupper
høyrde heime i ein kulturkrins prega av
jord bruks næring. Ein meiner desse rist nin  -
gane er synlege minne om kultiske og
 ritu elle handlingar som i stort mon har
krinsa kring grøderikdom og liv. Dei kan
daterast til bronsealderen (1800-500 f.Kr.). 

Skålgropene er det vanlegaste motivet:
runde, skål- eller gryte forma groper, med
tverr mål frå 2-3 og opptil vel 10 cm.  

Skipsfigurane er oftast sterkt stili serte, men
det kan likevel tenkjast at dei gjev eit visst
inntrykk av korleis bronse alder skipa såg ut. 

Ringfigurane kan ha ulik ut forming, frå
enkel sirkel til fleire sirklar inni kvar -
andre. Somme har «eiker» som i eit hjul
eller som ein kross og vert gjerne kalla
«hjulkross» eller «solkross». «Fotsolane» er
ofte hogne som eit par og er teikna med
enkel kon turline.  

På dei glatte bergflatene ovanfor vegen
på FJØSNANESET er det fleire figurfelt.
Her finst både båtar, ring figurar og fot -
solar, men få skål groper.

På DYNJAHAUGEN på Fitja og på
DUESTEINEN på Vinja er det ring figurar,
den siste har også mange groper. BRU -
TEIG STEINEN på Flote har det mest
varierte biletfeltet i Etne med ringfigurar av
fleire slag: skip, men neske, dyr, tre, øksar,
lurar, fotsolar, spiralar, ovalfigurar og skål-
groper. Flest figurar, om ein rek  nar  gropene
med, har Helga berget på Støle.

HELGABERGET – det heilage berget – er ein liten bergknaus som løftar seg
nokre få meter opp over terrasseflata på Støle. Bergflata er oversådd av
heller  istnings figurar og har etter alt å dømma vore ein kultstad i bronse-
alderen. Namnet kan tyda på at tradisjonen om heilagdomen kan ha
halde seg gjennom nære på 3000 år.
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Helgaberget 

Helleristningane på Helgaberget
høyrer til bonden sin kultur -
krins og er av det slaget vi kallar

jordbruks ristningar. Det er ringfigurar og
skål groper som dominerer på berg flata
på Helgaberget. Her finst ikkje skips -
figurar, som elles er så vanlege på jord -
bruks ristningar i Hordaland, også i Etne.
Heller ikkje finst her teikningar av fot -

solar, menneske eller dyr. Kva år sa kene
til slike skilnader i val av motiv måtte
vera, har vi ingen sikker kunnskap om.

På Helgaberget er det skålgropene som
dominerer: runde, små skål- eller gryte -
forma groper, frå 3-4 til 10 cm i tverr mål.
Minst 270 stykke er påviste til no. I tillegg
kjem somme som tykkjest høyra til ring-
figursymbol. 

Her er 23 ringfigurar av ymse
slag. Somme av dei har eiker
som i eit hjul, andre er hogne
som fleire konsentriske sirklar
inni kvarandre, med ei skål -
grop i midten. Her er også
kring 20 ovale eller U-forma
figurar.

Helgaberget ligg midt inne
i eit uvan leg rikt funnmiljø
frå bronse   alderen, etter vest -
norsk målestokk. Her har
vore fleire gravhaugar, og
nokre få hundre meter nord -
aust for ristningane vart ein
koste sam bronsehalsring
funnen (R187).   ❑

Bruteigsteinen har eit variert
biletfelt.

Helleristningane på Helgaberget.


