Lierelgen helleristningsfeltet på Utenga
Fredet kulturminne Helleristningsfelt
Norges største helleristningsfigur av elg ble funnet på bergflaten ovenfor i 2013. Elgfiguren måler over 4 m i
lengde. Den er sett fra siden, med et stort gevir og flere rektangulære riss i kroppen. Elgen er en av flere
dyrefigurer på bergflaten.
Elgristningene her hører trolig til samme tidsperiode som helleristningene i Skogerveien og på Åskollen i
Drammen. Flere slike ristninger finnes ved Geithus i Modum. For over 6000 år siden, i eldre steinalder, har
de blitt hugget på svaberg i strandsonen. Helleristningene gir oss en unik mulighet til å trenge inn i steinalderfolkenes tankeverden. Dette folket drev jakt, fangst og fiske i Drammensfjorden, som den gang strakte seg helt
inn til Geithus.
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Illustrasjon av hvordan landskapet kan ha sett ut for omkring 6000 år siden
Illustrasjoner av elgfigurene på bergflaten

Ristningene er svært sårbare for slitasje – vennligst ikke trå
på berget der ristningene ligger. Advarsel: Fare for glatte
bergflater – ferdsel på berget gjøres på eget ansvar.
Buskerud fylkeskommune er ansvarlig for skilting og skjøtsel
av automatisk fredete kulturminner i Buskerud.
Kontakt oss på telefon 32 80 85 00

Oversiktskart over området og nummerering av kulturminnene:
1) Elgristningene, 2) Skålgroper, trolig fra bronsealder, 3) Gravhaug fra jernalder,
4) Steinalderboplass

Skiltløsning og grafisk produksjon 2016:

Nattbelysning med skråstilt kunstig lys og fotografering ble utført senhøsten 2013

Veideristninger er ofte sett i sammenheng med jaktmagi, ritualer og religiøse forestillinger. I Søndre Buskerud
forestiller ristningene i hovedsak ville dyr som elg, hval, fisk, og sjøfugl. Elgfigurer er et sentralt motiv som vi
finner på alle de ovennevnte veideristningsfeltene, noe som tyder på at dyret må ha hatt en spesiell betydning
for menneskene her. Enkelte forskere mener at elgen kan ha vært et totemdyr for den eller de stammene som
brukte området som sitt territorium.

