
Kategori: Fornminne
Gruppe: Boplass
Type: Huleboplass
Funksjon: Fangstboplass (Soverom) ?
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

Lengst vest av hulene i Flatåsen, finner vi en ualminnelig praktisk og vakker hule – Dette 
må vel være det perfekte soverom for fangstfolk – her er bålplass under tak, en smal hule- 
åpning som gir ly, og innerst en utvidet hule med gode muligheter for noen soveplasser. 

Det sies at da Even Ulving i 1909-1910 malte altertavla til Brønnøy kirke; så brukte han denne 
hula som lokalitet og modell for Jesus oppstandelse. På altertavla kan vi i bakgrunnen se  
Flaggstanghaugen, som skal illustrere en høyde i Jerusalem.

Einar Høvding gir følgende beskrivelse fra utgravingen: ”Her fant vi under berghvelvet et stort 
ildsted med masse av de samme måltidsrester. Denne hules nivå er 12 meter.  Inne i hulen er 
foreløpig funnet mennesketenner, et stykke flint og et stykke av middelaldersk lerkrus. Den øn-
ske om å skjerme disse felter og reise et bygdemuseum i en nærliggende bjørkelund.”

Her er lunt og idyllisk. Einar Høvding gir også følgende beskrivelse: ”Liksom Altis – den hellige 
eng – ligger ved foten av Kronoshøyden i Olympia, lå den gresskledte strandflaten ved foten 
av Babylonsåsen … et landskap av nesten gresk karakter, som kjennere har kalt ”noe av det  
skjønneste av nordlansk kalkflateland”.

Fra 1925 til etter 1945 var det en bitter strid om bygging av idrettsplassen (eller bygde- 
museum). Quisling (og NS) ble forsøkt dratt inn i denne striden. Hulen lengst mot øst i Flatåsen ble 
ødelagt av tyskerne da de benyttet den som ”tilfluktsrom”.  – Huleboerplassene er et kulturminne av 
regional verdi, ved bl.a. sin sentrale beliggenhet ved flere barnehager og regionens største skoletun. 
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KULTURMINNER
        I BRØNNØY

HULEBOERPLASSENE
i FLATÅSEN (2)

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


