
Sikring av bergkunst

Bildene i berget har vært her i flere 
tusen år. Berget er forvitret og 
bergkunsten er et sårbart kultur-
minne. Det er forbudt å gå ut på 
berget. Belastning på berget gjør 
at biter av berget løsner og fører til 
skader på bergkunsten.

Av estetiske- og bevaringshensyn 
maler man ikke lengre opp helle-
ristninger. Skrått lys gir imidlertid 
en effektfull skyggevirkning i de 
hugde linjene, og lav morgen- og 
ettermiddagssol gjør figurene godt 
synlige. 

Helleristningene på Kirkely er 
tilrettelagt med kunstig skråbe- 
lysning. I skumringen og mørket 
kan du selv slå på lysbryteren og  
få en ny opplevelse av figurene. 
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Bergkunsten er fredet iht Lov om  
kulturminner.

På Tennes finnes den største samlingen 
bergkunst i Troms. Tre av fire felt 
er tilrettelagt for publikum; Kirkely, 
Bukkhammaren  
og Gråberget.  

Fra 1856 til utpå 1900-tallet var Tennes  
kommunesenter i Balsfjord, med lensmann og 
prest, butikker, post, kommunale kontorer og 
dampskipsekspedisjon. Kirkebergan ble på  
1920-tallet brukt til tørking av klippfisk som  
ble eksportert til Sør-Europa. I dag er kommune-
senteret på Storsteinnes, men kirka på Tennes  
er fortsatt møteplass for folk i kommunen.

Bergkunsten 
Helleristningene er de eldste sporene etter  
mennesker i Balsfjord. Bildene ble hugget på  
svaberg i fjæra da sjøen stod 17–18 meter høgere  
enn i dag. Strandlinjedatering viser at helle- 
ristningene ble laget for 6–7000 år siden men i 
forskjellige tidsperioder. 

Helleristningene forestiller mennesker, dyr og  
båter og gir oss et innblikk i fortidas forestillings-
verden. Forskere har gjennom tiden hatt ulike teorier 
om hvordan bildene i berget skal tolkes. Tidligere ble 
det hevdet at bilder av rein og sjøpattedyr inngikk i 
ritualer knyttet til ønsket om god jakt. Etterhvert har 
figurene blitt tolket til å være symboler på ulike familier 
eller folkegrupper, og at de som møttes her hugget sine 
merker inn i berget, som en slags bumerker. Elg kunne 
symbolisere folket fra innlandet og hval og båter folket 
fra kysten. Eller kanskje hadde ristningene en rolle i 
ritualer knyttet til sjamanens kontakt med gudenes og  
åndenes verden. 

Kulturstien går mellom helleristningsfeltene. Deler 
av stien er tilrettelagt for funksjonshemmede. Fra 
parkeringsplassene opp til bergkunstfeltene har 
stien fast underlag, benker og rekkverk. Ved hvert 
bergkunstfelt er det informasjonstavler. Her kan du 
sitte ned og oppleve bergkunsten og nyte stillheten 
og det vakre landskapet.

Stien mellom Kirkely og Bukkhammaren går 
gjennom skogen. Stien er omtrent en kilometer 
lang og det er utkikksplass med benker omtrent 
midtvegs. Vi anbefaler godt fottøy når du går 
utmarkstien, siden enkelte områder kan være våte.

Velkommen 
til Tennes

BÁKTEDÁIDDA TENNES 
NAMMASAŠ BÁIKKIS 

Tennes báikkis gávdno dat stuorámus 
čoahkkáldagat báktedáidagis Romssas. 
Golmma njealjii surggiin leat láhčán 
álbmogiid; Kirkely, Bukkhammaren ja 
Gråberget nammasaš báikkiin. 

1856 logus gitta sullii 1900-lohkui lei 
Tennes suohkanguovddáš Báhccavuonas. 
1920-logus geavahedje goikadit 
fleahkkaguliid Kirkebergan nammasaš 
báikkis mat ledje vuovdimassii olgoriikii 
Lulli-Europai. Odne lea Eliašnjárga 
suohkanguovddáš, muhto girku lea 
Tennes:is ja lea ain geavahusas.

Báktedáidda
Báktečuldosat leat dat boarraseamos 
assansajit Báhccavuonas.  Govat leat 
čullojuvvon leađđui fievrrás dalle go 
mearra lei 17-18 mehtera badjelis go odne, 
6-7000 jagi áigi.

Báktečuldosat govahallet olbmuid, gottiid, 
nissuid ja fatnasiid. Leat máŋggat teoriijat 
manne sii ráhkadedje báktečuldosiid. 
Ovddeš dutkit gádde báktečuldosat 
ledje čatnon bivdomeanuid. Eará 
teoriijat lohket ahte govat mearkkašedje 
eaiggátmearkkaid mat ledje čullon 
báktái iešguđetge bearrašiin dahje 
olmmoščearddain go deaivvadedje dáppe. 
Dahje soaitá čuldosiin lei rolla meanuide 
mii lei čatnon noaiddi oktavuođaide 
ipmiliidda ja vuoiŋŋalaš máilbmái. 

Kulturbálggis manná gasku daid golbma 
báktečuolussurggiid. Oasit bálggás 
leat láhččon doaibmahehttejuvvon 
olbmuide. Biilačuožžunsajiin bajás 
báktedáiddasurggiide lea bálgái biddjon 
bistevaš vuođđu, beaŋkkat ja giehtaáidi. 
Juohke báktedáiddasurggiin leat 
diehtojuohkintávvalat. 

THE ROCK ART  AT TENNES
 

Tennes has the largest collection of 
rock art in Troms. Three of four existing 
panels are adapted for the public; Kirkely, 
Bukkhammaren and Gråberget

From 1856 until the early 1900s Tennes 
was the municipal centre in Balsfjord. 
Kirkebergan was used in the 1920s for 
drying cod (clipfish) that was exported 
to Southern Europe. Today the municipal 
centre is at Storsteinnes, but the church at 
Tennes is still in use.

Rock Art
The rock engravings are the oldest traces 
of human activity in Balsfjord. The images 
were carved into the rock surface along 
the shore 6-7000 years ago when sea 
level was 17-18 meters higher than today.

The rock carvings portray humans, 
reindeer, porpoises and boats. There are a 
number of theories about why the rock art 
was made. Earlier researchers thought the 
rock art was connected to hunting rituals. 
Other theories state that the images are a 
mark of ownership that different families 
or groups carved into the rock when they 
met. Perhaps the carvings had a role in 
rituals connected to the shaman’s contact 
with the world of the gods and spirits.

The culture trail goes between the 
three rock art panels. Parts of the trail 
are wheelchair accessible. From the 
parking lots up to the rock art panels 
the trail has a hard surface, benches 
and railings. There are information 
signs at each of the rock art panels.

The trail between Kirkely and 
Bukhammaren goes through the  
forest. The trail is about one km  
long and there is a lookout place  
with benches at about the mid-point. 
We recommend good foot-wear when 
you walk the cul-ture trail as some 
places can be wet.
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Nord-Norge og 
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ti tusen år

Kulturstien er et samar-
beid mellom Balsfjord 
kommune og kulturetaten 
i Troms fylkeskommune. 
Arbeidet er finansiert 
gjennom støtte fra Riks-
antikvaren og Troms 
fylkeskommune


