
Kategori: Fornminne
Gruppe: Boplass
Type: Huleboplass
Funksjon: Fangstboplass (Arbeids- og spisested)
Datering: 500 f.Kr. – 500 e.Kr. 

Lokalisering: I Flatåsen og i Babylonsåsen 
(ved Gressbanen)
Posisjon:(23 EUREF 89 UTM-sone 33)
      X:7263874 – Y:371210
Kartblad: Brønnøysund

Status: God tilstand, men utgravd 1925-26
Eier: Opplysningsvesenets fond
Vernestatus: Automatisk fredet kulturminne
Vurdering: Meget høg verdi ved sin funksjon 
og nærhet til regionens største skoletun

Etter hvert, i Yngre steinalder (3.500–1.500 f. Kr.), 
blir Br.sund til en rekke holmer og ”fløskjær”. Hulebo- 
plassene (500 f.Kr.–500 e.Kr) er tre kalksteinhuler i Flatåsen 
og en hule i Babylonsåsen. Disse hulene er både natur- 
historie og de første tegn på menneskelig aktivitet i Brønnøysund. – Kanskje 
var den største hula et kombinert arbeids- og spiserom for steinalderfolket. Et sted der de 
tilbredte og fortærte fangstutbytte.  Hulene ble utgravd i 1925-26. Fra ei av hulene ble det 
sendt 52 funnesker til Vitenskapsmuseet i Trondheim. 

Einar Høvding gir følgende beskrivelse: – ”Der viste seg straks mektige kulturlag med 
mange ildsteder og en mengde måltidsrester bestående av snegel, skjell østers, fugl og dyr 
samt en mengde fisk. Det var rester av sild, uer, torsk, kveite og annen fisk. Der var knuste 
og markspiste knokler av rovdyr og gressetende dyr, ville dyr og husdyr. Blant funnene er 
hjortehorn og mange oterskjeletter. Alle redskaper som hittil er funnet er av ben. Det er 1 
pilspiss, 1 spydspiss, 2 skaft og 1 benangel. Pilespissen skal være karakteristisk for eldre 
jernalder fra 500 f.Kr. til Kristi fødsel. Boplassen, hvis nivå er 10 m., antas å være bebodd 
i flere tidsaldre oppigjennom. Da vi var kommet 8 m., inn i hulen, fant vi under en stor stein 
i øverste lag også tyvgods fra 16-1700-tallet, nemlig en gammel alterkanne av tinn. Den er 
avgjort fra katolsk tid.”
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KULTURMINNER
        I BRØNNØY

HULEBOERPLASSENE
i FLATÅSEN (1)

Dette kulturminne er freda etter kulturminneloven. 
Det er derfor ikke tillatt å grave, skrive eller å gjøre andre inngrep.!


