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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med Reguleringsplan for Gamle Ringeriksvei 56 – Gjønnes gård, på Gjønnes 18/1, 
Bærum, Akershus, ble det i perioden 8. - 16. juni 2010 gjennomført en arkeologisk undersøkelse av 
lokalitet id 100725. Planområdet ligger i Østre Bærum, like sørvest for Bekkestua sentrum, og det 
omfatter dagens gårdstun på Gjønnes gård med tilhørende jordbruksareal. Planområdet avgrenses av 
Kolsåsbanen i sør, fylkesvegen ”Gjønnesjordet” i vest, Gamle Ringeriksvei og eksisterende 
boligområde i nord, og eksisterende boligområde langs Bærumsveien i øst. 
 
Ved maskinell flateavdekket ble det åpnet sjakter på til sammen ca. 3.236 m2. Med bakgrunn i flere 
løsfunn av steinøkser i nærområdet, var det tenkelig at de på forhånd registrerte strukturene viste til 
aktiviteter og/eller bosetning fra bronsealder/ yngre steinalder. Dette kunne imidlertid ikke belegges 
gjennom undersøkelsen. Det ble imidlertid observert enkelte relativt tydelig definerte grøfter som 
trolig kan knyttes til drenering av området i forbindelse med dyrkning. Alderen på grøftene er ikke 
avklart, men kraftig nedpløying antyder at de er av en viss alder. Det ble ikke samlet inn kullprøver 
med tanke på datering av grøftene, da konteksten for slike prøver ble ansett som mindre god. 
Majoriteten av strukturene som ble avdekket besto av mørk brunsvart porøs humus- og kullblandet 
leire, enkelte med et innhold av både brent og ubrent tre. Flere av strukturene er åpenbart resultat av 
naturlige prosesser der vann og organisk materiale er blitt liggende i terrengets forsenkninger og 
gradvis blitt nedbrutt. Topografisk sett har platået hvor lokaliteten ble registrert potensial for 
kulturminner. Det er grunn til å tro at slike i all hovedsak er ødelagt og pløyd bort som følge av 
moderne landbruksdrift gjennom flere år. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
GJØNNES, 18/1, BÆRUM KOMMUNE, AKERSHUS 

GRETHE B. BUKKEMOEN OG OLE CHR. LØNAAS 

________________________________________________ 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Nedenstående er i all hovedsak hentet fra prosjektplanen (Lønaas 2010:2). 
 
Planområdet omfatter dagens gårdstun på Gjønnes gård med omkringliggende jordbruks-
areal. Planens hensikt er å legge til rette for utbygging av boliger med 100-150 boenheter 
i den østre delen av området. Boligene vil utgjøre en forlengelse av eksisterende 
boligfelt. Et område mellom boligområdene og gårdstunet er regulert til barnehage. Selve 
gårdstunet med bygninger er avsatt som spesialområde – bevaring. De øvrige områdene 
nord, sør og vest for gårdsbygningene vil utgjøres av landbruksområder (jordbrukspark 
og balløkker). I grove trekk vil om lag 1/3 av området omfattes av boliger, mens 2/3 vil 
utgjøres av landbruksområder. Tiltakshaver er eiendomsselskapet Gjønnesparken AS. 
 
Utarbeidelse av planen ble varslet i februar 2006, og Akershus fylkeskommune foretok 
en arkeologisk registrering høsten 2006. Da planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i 
august 2007 var planområdet utvidet. Fylkeskommunen påpekte at undersøkelsesplikten 
ikke var oppfylt, og ytterligere registreringer ble utført i områder tenkt avsatt til 
landbruksformål. Gjennom maskinell sjakting ble det avdekket tre områder med 
fornminner. Lengst øst i planen ligger lokalitet id 100725, hvor det ble registrert i 
overkant av 150 enkeltminner tolket som bosetningsspor. Lokaliteten blir direkte berørt 
av områder avsatt for boliger. Like sør for gårdstunet ligger lokalitet id 117075 hvor det 
ble påvist 15 enkeltminner av typen bosetningsspor. Lokaliteten er regulert til bevaring 
(SB2, SB3). Lengst nord i planen ble en enkeltliggende kokegrop undersøkt gjennom 
utvidet registrering (id 117076). 
 
Akershus fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i brev av 6. september 
2008 for behandling i henhold til kulturminneloven § 8, 4. ledd. Fylkesrådmannen tilrår 
her at det gis dispensasjon for de omsøkte lokalitetene id 100725 (med vilkår om under-
søkelse) og id 117076 (uten vilkår). Kulturhistorisk museum oversendte sin uttalelse til 
Riksantikvaren i brev av 21. november 2008. Her ble lokalitet id 117076 anbefalt frigitt 
uten vilkår. Når det gjelder lokalitet id 100725, ble det bemerket at flere av kultur-
minnene synes å være usikre. Det ble imidlertid understreket at det ikke kan utelukkes at 
flere strukturer er reelle anlegg fra forhistorisk tid. Riksantikvaren ble anbefalt å 
dispensere lokaliteten med vilkår om arkeologisk undersøkelse. Riksantikvaren ga 
tillatelse til inngrep i de omsøkte kulturminnene i brev av 11. desember 2008 til 
fylkeskommunen. Lokalitet id 117076 ble her dispensert uten vilkår, mens det ble stilt 
vilkår om undersøkelse av id 100725. 
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Reguleringsplanen ble vedtatt av Bærum kommunestyre 28. oktober 2009. Akershus 
fylkeskommune oversendte planen til Riksantikvaren i brev av 29. januar 2010 for 
fastsettelse av omfang, kostnader og andre vilkår knyttet til undersøkelsen, jf. kultur-
minneloven § 10. Kulturhistorisk museum oversendte sin uttalelse til Riksantikvaren i 
brev av 11. februar 2010. Riksantikvaren fattet sitt vedtak i brev av 25. februar 2010 til 
Gjønnesparken AS. Tiltakshaver aksepterte vedtaket og bestilte undersøkelsen i brev av 
27. april 2010 til Kulturhistorisk museum. 
 

2. DELTAGERE OG TIDSROM 
Feltleder var Grethe B. Bukkemoen, mens Jessica Leigh McGraw og Tom Davies var 
feltassistenter. Utgravningen fant sted i tidsrommet 8. til 16. juni 2010, og omfattet i alt 
21 dagsverk i felt. Rune Borvik var ansvarlig for Gis, og utstikking av enkelte registrerte 
kulturminner samt digital innmåling av feltavgrensning ble foretatt ved to anledninger. 
 

3. LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Nedenstående er i sin helhet hentet fra prosjektplanen (Lønaas 2010:3). 
 
Planområdet ligger i Østre Bærum, like sørvest for Bekkestua sentrum, og det omfatter 
dagens gårdstun på Gjønnes gård med tilhørende jordbruksareal. Planområdet avgrenses 
av Kolsåsbanen i sør, fylkesvegen ”Gjønnesjordet” i vest, Gamle Ringeriksvei og 
eksisterende boligområde i nord, og eksisterende boligområde langs Bærumsveien i øst.  
 

 
Figur 1. Cf.43241_002. Planområdet før avdekking. Gjønnes gård ses i bildets vestre ytterkant. Retning 
mot N. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 

 
Bekkestua sentrum er i stor grad preget av ulike forretninger, i tillegg til at det er et viktig 
knutepunkt for kommunikasjon. Nærområdet for øvrig utgjøres for en stor del av 
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boligbebyggelse. Like nord for Gjønnes gård ligger Nadderud idrettspark og Nadderud 
videregående skole, mens Kolsåsbanen går umiddelbart sør for planområdet. Bekkestua 
er for en stor del utbygget, og Gjønnes gård er ett av få gjenværende landbruksområder 
av en viss størrelse i Østre Bærum. Gården er i dag 135 daa stor og består av et større 
gårdstun beliggende nær opp til eksisterende boligområde i øst. De eldste gårds-
bygningene er trolig fra første halvdel av 1800-tallet og anses å ha høy verneverdi. Tunet 
er for en stor del omgitt av et åpent jordbrukslandskap, og området utnyttes i dag til 
produksjon av ferdigplen. Planområdet ligger mellom 50 og 60 meter over havet. 
 
Bekkestua ble for en stor del nedbygd i en periode da metoden maskinell sjakting ikke ble 
benyttet. Av den grunn har vi liten kjennskap til forhistoriske bosetningsspor i området. 
Det er heller ikke kjent synlige fornminner som gravhauger, rydningsrøyser, hulveier med 
videre i planens umiddelbare nærhet. De nærmeste kulturminnene ligger cirka 1 til 1,5 
km fra planområdet. Eksempelvis er det registrert en gravrøys (id 40320) og et felt med 
skålgroper (id 81392) om lag 1,1 km NØ for den dispenserte lokaliteten. Tettheten av 
kulturminner er for øvrig større i de mer urørte og skogvokste områdene noen kilometer i 
nordvestlig retning enn tilfellet er i boligområdene omkring Bekkestua. Det er grunn til å 
tro at en rekke kulturminner gjennom årenes løp har gått tapt i forbindelse med utbygging 
av Bekkestua-området. 
 
Det arkeologiske funnbildet i umiddelbar nærhet av planområdet er preget av løsfunn av 
steinøkser. Det har blitt innlevert tre økser som er funnet på Gjønnes gård, uten at det 
foreligger detaljerte opplysninger om funnsted. Øksene utgjør eggstykket til en slipt og 
bredegget øks av groruditt (C22478), en uskadet og tykknakket øks av grønnaktig bergart 
(C29896) i tillegg til en stor, grov og forvitret øks av sandstein (C29897). Det vises til 
registreringsrapporten for nærmere beskrivelse av øksene (Johannesen 2007 og 2008). 

 
Ytterligere tre steinøkser er funnet mellom 100 og 200 meter fra planområdet, og funn-
stedene er avmerket på kart i rapporten (Johannesen 2008:4). En skafthulløks av gråaktig 
bergart ble funnet i forbindelse med arbeid på tomten i Kolleveien 2b, ca 200 meter vest 
for planområdet (C28721). Videre ble et fragment av en skafthulløks av typen R28 funnet 
i en nå nedbygd åker, om lag 100 meter nord for planområdet (C23273). Til slutt skal 
nevnes en tykknakket flintøks som skal være funnet i overkant av 100 meter øst for 
planområdet, i et nå nedbygget område (C19529). Øksene viser til aktivitet/ bosetning i 
området fra neolitikum/ bronsealder. 
 

4. ARKEOLOGISK REGISTRERING AV ID 100275 
Ved den arkeologiske registreringen ble det benyttet maskinell sjakting i dyrket mark. 
Store deler av planområdet ble bakkeplanert på 1960-tallet. Det ble ikke påvist bakke-
planering innenfor et større område i øst, og her ble den aktuelle lokaliteten id 100725 
registrert. Lokaliteten ligger på et høydedrag med utsikt mot vest. Det ble åpnet en rekke 
parallelle sjakter i området. Sjaktene var om lag 4 meter brede og ble lagt med cirka 6 
meters mellomrom. Ut fra måling på kart i rapporten er lokaliteten beregnet til om lag 
12.000 m². Strukturene synes imidlertid å ligge innenfor ca 10.000 m², hvorav ca 40 % 
ble sjaktet. Det ble avdekket i alt 154 enkeltminner innenfor 12 sjakter. Strukturene er av 
registranten tolket som 57 stolpehull, 9 kokegroper, 28 ildsteder, 56 nedgravninger med 
uviss funksjon, 2 rester av kulturlag og 2 veggrøfter. Det foreligger to radiologiske 
dateringer av kullprøver. Den ene prøven er fra et snittet stolpehull (F125), der dateringen 
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faller innenfor neolitikum. Den andre prøven er fra en sterkt kullholdig nedgravning 
(F152) som ble datert til senmiddelalder/ etterreformatorisk tid. 
 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1. PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 
Flere av de registrerte strukturene ble ansett som usikre, og en sentral problemstilling var 
knyttet til funksjonsbestemmelse og datering av anleggene. Videre ble det ansett som 
relevant å identifisere eventuelle hustomter og avklare hvilke aktiviteter som har foregått 
på lokaliteten. Når det gjelder anlegg som var registrert som kokegroper, ble det ansett 
som viktig å sikre ”statistiske data” med henblikk på å belyse problemstillinger knyttet til 
kokegropenes funksjon, kontekst med videre. 
 
I Akershus har det vært foretatt færre arkeologiske undersøkelser av bosetningsspor i 
Vest-regionen (Asker og Bærum) enn i Follo og på Romerike. Nærmere 100 av 
anleggene på id 100725 var registrert som stolpehull og kokegroper/ildsteder. Av den 
grunn ble det lagt vekt på å belyse den forhistoriske gården ved den påfølgende 
utgravningen. Nedenstående tekst er hentet fra prosjektplanen (Lønaas 2010:8). 
 
Det vil bli prioritert å identifisere eventuelle gårdsbygninger, og undersøkelse av 
stolpehull vil dermed stå i fokus. Ildsteder og kokegroper kan i visse tilfeller knyttes til 
gårdsbygninger/ gårdstun, og erfaringsmessig er konteksten til kullprøver for datering fra 
slike anlegg gjerne god. Undersøkelser av sikre og lett erkjennbare anlegg som nettopp 
kokegroper vil derfor få høy prioritet. Ut fra registreringsresultatene er det problematisk å 
ha en klar formening om de udefinerte strukturenes funksjon, men det anses som 
sannsynlig at deler av disse kan være spor etter for eksempel skogrydding. Et mindre 
utvalg av de udefinerte strukturene snittes, men i utgangspunktet vil disse ha lav prioritet. 
 

5.2. UTGRAVNINGSMETODE OG UNDERSØKELSENS FORLØP 
Undersøkelsen ble befart av representanter fra Riksantikvaren, fylkeskommunen og 
Kulturhistorisk museum den 11. juni 2010, etter tre dager i felt. Da ble videre framdrift 
diskutert, og det ble besluttet å videreføre arbeidsopplegget slik det framgår av 
prosjektplanen. 
 
Undergrunnen på stedet besto av lys gul silt, med enkelte partier av grovere grus og 
hardere silt med overgang til leire. Matjordslaget hadde en tykkelse på rundt 40 cm. Det 
ble åpnet fire parallelle sjakter innenfor lokaliteten, se kart under kap. 7.2. To av sjaktene 
strakk seg gjennom hele lokaliteten i retning nordøst – sørvest. Lengst i nordvest ble det 
lagt ytterligere en sjakt som strekker seg gjennom halve lokaliteten. I tillegg ble det 
avdekket et område omkring det registrerte stolpehullet F125 med datering til neolitikum. 
Avslutningsvis ble en kort sjakt strukket lengst i sørøst. I hovedsak fulgte to arkeologer 
gravemaskinen og renset undergrunnen med krafse. Utvalgte strukturer fra registreringen 
ble stukket ut, og slike ble fortløpende snittet parallelt med den maskinelle avdekkingen. 
 
Utgravningen var lagt opp som en flerfaset og fleksibel undersøkelse, der antallet 
arkeologer skulle justeres ut fra funnbildets kompleksitet, funnfrekvens med videre. 
Undersøkelsen var beregnet til å kunne gjennomføres i løpet av 7 uker i felt, og det 
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maksimale omfanget var beregnet til 187 dagsverk. En innledende første fase ble anslått 
til 2-3 uker i felt. Den maskinelle avdekkingen gikk imidlertid raskere enn beregnet, og 
prosjektet kunne avsluttes allerede midtveis i den planlagte første fasen. I alt ble det 
avdekket 3.236 m² i løpet av 5,5 dager med maskin, hvilket utgjør nærmere 1/3 av den 
registrerte lokaliteten. Funnbildet innenfor det avdekte arealet anses som representativt 
for lokaliteten i sin helhet. 
 

 
Figur 2. Cf. 34241_017.  Nordvestre del av planområdet hvor det ble åpnet et større sammenhengende 
felt rundt det registrerte stolpehullet F125. Retning mot SV. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 

 

5.3. UTGRAVNINGSRESULTATER 
Fremkomne strukturer ble snittet fortløpende, og utgravningen viste at flertallet ikke kan 
anses som reelle fornminner av vitenskapelig verdi. Det ble for øvrig heller ikke avdekket 
fornminner i områder som lå mellom sjaktene fra registreringen. Den ”tradisjonelle 
gården” med treskipete langhus fra eldre jernalder slik vi kjenner den fra tidligere 
undersøkelser ble ikke påvist. Med bakgrunn i at det er gjort flere løsfunn av steinøkser i 
nærområdet, var det tenkelig at registreringen viste til aktiviteter og/eller bosetning fra 
bronsealder/ yngre steinalder. Dette kunne imidlertid ikke belegges gjennom 
undersøkelsen. I planområdets østre del ble det avdekket en del kullholdige strukturer 
som trolig kan knyttes til blant annet skogrydding, da det framkom flere tydelige 
rotvelter. Majoriteten av strukturene var utflytende med tydelige rotganger. Det ble 
imidlertid observert enkelte relativt tydelig definerte grøfter som trolig kan knyttes til 
drenering av området i forbindelse med dyrkning. Alderen på grøftene er ikke avklart, 
men ettersom de var kraftig nedpløyd, er de trolig av en viss alder. Det ble ikke samlet 
inn kullprøver med tanke på datering av grøftene, da konteksten for slike prøver ble 
ansett som mindre god. Majoriteten av strukturene som ble avdekket besto av mørk 
brunsvart porøs humus- og kullblandet leire. Enkelte inneholdt både brent og ubrent tre. 
Flere av strukturene er åpenbart resultat av naturlige prosesser der vann og organisk 
materiale er blitt liggende i terrengets forsenkninger og gradvis blitt nedbrutt. 
Topografisk sett har platået hvor lokaliteten ble registrert potensial for fornminner. Det er 
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grunn til å tro at slike i all hovedsak er ødelagt og pløyd bort som følge av moderne 
landbruksdrift gjennom flere år. 
 

 
Figur 3. Cf. 34241_006 og Cf. 34241_010. To mulige eldre dreneringsgrøfter (S2 og S6). Retning mot 
hhv. V og N. Foto: Tom Davies. 
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7. VEDLEGG 

7.1. FOTOLISTE 
Negativnr. Cf.34241 

 

Filmnr_Negativnr Motivbeskrivelse 
Retning 

mot Navn Dato 

Cf34241_001.jpg Planområdet før avdekking S 
Bukkemoen, Grethe 
Bjørkan 08.06.2010 

Cf34241_002.jpg Oversikt over planområdet før avdekking N 
Bukkemoen, Grethe 
Bjørkan 08.06.2010 

Cf34241_003.jpg Oversikt over planområdet før avdekking NV 
Bukkemoen, Grethe 
Bjørkan 08.06.2010 

Cf34241_004.jpg Første sjakt igangsatt. S 
Bukkemoen, Grethe 
Bjørkan 08.06.2010 

Cf34241_005.jpg 
S2 (F11 fra registreringen). Mulig eldre dreneringsgrøft. 
Plan. N Tom Davies 10.06.2010 

Cf34241_006.jpg 
S2 (F11 fra registreringen). Mulig eldre dreneringsgrøft. 
Profil. V Tom Davies 10.06.2010 

Cf34241_007.jpg S7. Mulig eldre dreneringsgrøft. Plan. N Tom Davies 11.06.2010 

Cf34241_008.jpg S7. Mulig eldre dreneringsgrøft. Profil. N Tom Davies 11.06.2010 

Cf34241_009.jpg S8. Mulig eldre dreneringsgrøft. Plan. N Tom Davies 11.06.2010 

Cf34241_010.jpg S8. Mulig eldre dreneringsgrøft. Profil. N Tom Davies 11.06.2010 

Cf34241_011.jpg 
S12 (F45 fra registreringen). Endepunkt for moderne 
dreneringsgrøft. Plan. N Tom Davies 14.06.2010 

Cf34241_012.jpg 
S12 (F45 fra registreringen). Endepunkt for moderne 
dreneringsgrøft. Profil. Ø Tom Davies 15.06.2010 

Cf34241_013.jpg 
S17 (F64 fra registreringen). Moderne dreneringsgrøft 
gravd ned i eldre. Plan. N Tom Davies 15.06.2010 

Cf34241_014.jpg S15. Mulig eldre dreneringsgrøft. Profil. N Tom Davies 15.06.2010 

Cf34241_015.jpg 
S17 (F64 fra registreringen). Moderne dreneringsgrøft 
lagt i eldre grøft. Profil. N Tom Davies 15.06.2010 

Cf34241_016.jpg 
Oversikt over nordvestre del av planområdet med 
sjakter. V 

Bukkemoen, Grethe 
Bjørkan 15.06.2010 

Cf34241_017.jpg 
Oversikt over området som ble åpnet rundt stolpehull 
datert til neolitikum. SV 

Bukkemoen, Grethe 
Bjørkan 15.06.2010 

Cf34241_018.jpg 
Undersøkelse av strukturer. I bildet: Jessica Leigh 
McGraw Ø 

Bukkemoen, Grethe 
Bjørkan 15.06.2010 

Cf34241_019.jpg S26. Mulig eldre dreneringsgrøft, profil. NØ 
Bukkemoen, Grethe 
Bjørkan 15.06.2010 

Cf34241_020.jpg Oversikt over vestre sjakt. S 
Bukkemoen, Grethe 
Bjørkan 16.06.2010 

Cf34241_021.jpg 
Oversikt over vestre sjakt og mot planområdets sørlige 
del. S 

Bukkemoen, Grethe 
Bjørkan 16.06.2010 
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7.2. KART 
 

 
Figur 4. Oversiktskart ved Rune Borvik, KHM. 
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Figur 5. Oversikt over avdekket område. Kart ved Rune Borvik, KHM. 
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Figur 6. Oversikt over mulig eldre dreneringsgrøfter. Kart ved Rune Borvik, KHM. 
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