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Omslagsbild. Flyttblocket med läget för de figurativa hällmålningarna vid Bratten, Lycksele kommun.
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Bakgrund 
Hällmålningarna upptäcktes i slutet av september 2012 av Kristina Nilsson, 
Skogsstyrelen som kontaktade Sixten Karlsson och Jan-Erik Isaksson.  
De kontaktade Västerbottens Museum och Erik Sandén som gjorde en första 
besiktning i början av oktober.  
Den 3 oktober besöktes platsen av undertecknade. Det framgick omedelbart att 
det rörde sig om flera hällmålningar på ett flyttblock, ca 1,5 m över marknivå, 
och att åtminstone en av figurerna föreställde ett djur.  
 
Dokumentationsarbetet ingår i projektet Rock Art In Sápmi och är delfinansierat 
av Vetenskapsrådet genom projektet Älgen och människan i Norr. 
 

 
Fig. 1. Översiktskarta med hällmålningen markerad med en röd stjärna 

Lokalisering 
Hällmålningarna (som utgörs av två djurfigurer, en människofigur och flera 
färgfläckar) är belägna 1,5 km från byn Bratten i Lycksele kommun, på 
fastigheten Brattforsskogen 1:1. De är målade på ett stort flyttblock som ligger ca 
25 m Ö om Örån och ca 200 m S om Väg 365 mellan Lycksele och Åsele. 
Målningarna exponerar mot SÖ. Området framför hällmålningarna är nyligen 
avverkat och markberett.  
 
Koordinater i SWEREF 99: 7158160, 661250 
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Fornlämningsbild 
I närheten av hällmålningen finns enstaka boplatslämningar registrerade såsom 
härdar vid Lass-Massheden (RAÄ 889-890 & 1193, Lycksele sn) och två by- och 
gårdstomter benämnt Gammbyn (RAÄ 277, Lycksele sn) och Gammalhemmet 
(RAÄ 277, Lycksele sn). By- och gårdstomterna består av fossila åkermarker, 
odlingsrösen och husgrunder. Enligt tradition dateras de till senat 1600-tal och 
ska de vara de första gårdarna i Bratten. Fornlämningsbilden omkring 
hällmålningen utgörs i övrigt av fångstlämningar som fångstgropar och lämningar 
efter utmarksnäringar som tjärdalar och kolbottnar. Den närmast registrerade 
fångstboplatsen (RAÄ 942, Lycksele sn) ligger ca 9,5 km norr om hällmålningen 
vid Gammhemssjön. 

Dokumentationen 
Dokumentationen av hällmålningarna utfördes av Jans Heinerund (Västerbottens 
Museum) och Thomas B Larsson (Umeå universitet) den 10 oktober 2012. 
Lavarna på blocket avlägsnades försiktigt med en borste och de identifierade 
figurerna kalkerades med tuschpenna till en plastfilm. De färgfläckar där inget 
motiv kunde konstateras kalkerades ej. Plastfilmen scannades och filen sparades i 
TIFF-format. Originalkalkeringen förvaras på Västerbottens museum. 
 

 
Fig. 2. Flyttblocket med läget för de figurativa hällmålningarna markerat med röd pil. Flera obestämbara 
färgfläckar, med spår av sot och vittringsskador, kunde konstateras framför personen (Heinerud) i bild.  
Foto: Thomas B Larsson. 
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Fig. 3. De tre målade figurerna på flyttblockets Ö kant. Bilderna har målats på en yta med en finkornigare 
bergart jämfört med flyttblocket i övrigt, som utgörs av en grovkristallin granit. Foto: Thomas B Larsson. 
 

 
Fig. 4. En målad djurfigur, sannolikt en älg, som delvis är skadad av vittring.  
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Fig. 5.  En människofigur med en utsträckt arm (t. v) och en behornad djurfigur, möjligen en ren (?). Djurets ben 
fortsätter ner i den ljusare, grovkristallina graniten. Även under människofiguren kan ses svaga spår av färg. 
Båda bilderna har bearbetats i dator, där de röda nyansernas mättnad förstärkts. Foto: Thomas B Larsson. 
 

 
Fig. 6. Färg- och sotfläckar på flyttblockets S del, 2,4 m S om de figurativa målningarna. Inga figurer kunde 
identifieras. Foto: Thomas B Larsson. 
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Fig. 7. Färglagd kalkering av de målade figurerna samt två små färgfläckar. 

Beskrivning och tolkning 
Figuren (A) längst till vänster föreställer sannolikt en älg. Den är 30 cm lång och 
25 cm hög. Hela djurkroppen verkar ursprungligen ha varit målad. Pga. vittring 
och en vattenränna i blocket har färgen på ett parti av djurets hals försvunnit. Vid 
en jämförelse med andra målade och ristade djurfigurer i Nordskandinavien är 
formen något ovanlig (speciellt frambenet). Djuret kan ursprungligen ha varit 
behornat, då svaga färgfragment finns ovanför mulen. 
Till höger har vi en ”komposition” som består av en människofigur (B) och ett 
djur med horn (C). Människan är 14 cm lång och sträcker ut en arm mot djuret. 
Människans kropp är helt målad, men benen kan inte säkert identifieras. Denna 
figur har det kraftigaste färgskiktet av alla målningarna på platsen (se även fig. 
5). Det kan tyda på att den påmålats flera gånger. Djurfiguren är 38 cm lång och 
26 cm hög. Den har öron, en hornkrona och något som liknar hakskägg. 
Huvudet är helt målat, medan kroppen i övrigt bara är konturmålad. Ovanför 
ryggen är en liten färgfläck. Kroppsformen och hornet tyder på att det rör sig om 
bilden av en ren eller älg. Hakskägget, eller påsen under halsen, passar in på båda 
arterna. De allra flesta nordliga hällristningar och målningar föreställer älgar och 
då hornlösa sådana, vilket gör denna figur speciell. Benställningen är däremot 
mycket vanligt förekommande bland förhistoriska hällbilder. Sannolikt uttrycker 
kompositionen en relation mellan människa och djur – den utsträckta armen mot 
djuret är ett tecken på detta. 
Ca. 2,4 m S om (A) är ett ca 2 m långt och 0,7 m högt område med sporadiska 
färgfläckar utan säkra former (Fig. 6). I samband med eldning under 
klippöverhänget (se fig. 2) är denna yta av blocket även svart av sot och 
eldningen har sannolikt skadat de målningar som kan ha funnits här. Ytan är 
kraftigt vittrad.  
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