
 BØNSNES KIRKE 
er en av våre eldste middelalderkirker. Sagnet forteller at det var Olav den Hellige som bygget den. Han var i livsfare ute på 
Tyrifjorden, og lovet da å bygge en kirke om han kom levende til lands. - Det har også vært nevnt at Sigurd Syr bygget ka-
pellet i tilknytning til sin kongsgård, for private messer.  Men det er mest sannsynlig at Bønsnes kirke ble bygget i Olav Kyr-
res regjeringstid (1066-93). Kirken må da være ca. 900 år gammel. 
 
 Det er interessant å merke seg at Bønsnes kirke ligger nær det stedet der Sigurd Syr bodde. Olav den Hellige har altså 
vokst opp her sammen med sin halvbror Harald Hårdråde. Snorre forteller også at Olav den Hellige dro til Ringerike med 
sine menn da han kon tilbake fra England for å vinne kongemakt. Her ble han lovet støtte og hjelp av Sigurd Syr og en rekke 
andre mektige menn på Østlandet. 
 
 Vi vet ikke så mye om Bønsnes kirke i middelalderen. Med den har uten tvil vært en meget godt besøkt ”pilegrimskirke”- 
Mange som skulle nordover til Nidaros fra distriktene rundt Oslo-fjorden la gjerne veien over Tyrifjorden til Bønsnes for å be-
søke Helgen-kongens barndomshjem og kirken som var vigslet til St.Olav. På veien videre var det også muligheter til å be-
søke andre kirker som var blitt bygd omtrent samtidig med Bønsnes kirke, for eksempel Stein, Hole, Norderhov og Haug.  
 
Ved reformasjonen ble det forandringer når det gjaldt Bønsnes kirke. Da den ikke var sognekirke, og mangelen på prester 
var stor i landet i tiden som fulgte, ble det snart helt slutt på gudstjenester i kirken. Bønsnes kirke hadde helt siden kirken ble 
bygget fungert som privat votiv kirke eller som det ble kalt på norsk: lovekirke. En ga et løfte til kirkens helgen om beskyttel-
se. I Bønsnes kirke var det St. Olav man ba om beskyttelse hos. Helgendyrkelsen og votivkirke-institusjonen forsvant med 
reformasjonen. De fleste kirker av denne type ble revet. Bønsnes kirke overlevde merkelig nok, men kom etter hvert i sterkt 
forfall og var til dels brannskadet da lagmann Jørgen Philipsen på Viul, sorenskriver Jens Tygesøn Lund på Bønsnes, sok-
nepresten i Hole Henrik Andersen Opdal, og andre tok initiativet til en pengeinnsamling i bygdene på Ringerike for å få gjen-
reist kirken. 
 
”Gaveboken” – som nå er i Riksarkivet – ble satt i sirkulasjon i 1677. Det ble lagt nytt tak på de utbrente murene, og det ble 
skaffet tilveie en del ”brukt” inventar. Særlig må her nevnes procurator Anders Christensen og hans hustru Anna Clausdatter, 
som bl.a. skaffet både prekestol og døpefont til Bønsnes kirke. Disse verdifulle treskjærerarbeidene fra barokk-tiden, hadde 
tidligere stått i Grinaker stavkirke på Hadeland som ble revet i 1866. Disse vakre arbeidene ble gitt til Bønsnes kirke i 1726. 
 
Av annet inventar kan nevnes ”Gave-blokken”, som står på venstre side når man kommer inn hovedinngangen. Den er låst 
fast til en bærestolpe under galleriet, og utallige er de store og små pengegavene som er lagt i denne gamle ”kirkebøssen” 
gjennom tidene, både fra bygdefolket og tilreisende. Bønsnes kirke er nemlig en av de gamle ”Love-kirker”, der det var van-
lig at folk ga et større beløp som takk til Gud for bønnhørelse, hvis de for eksempel var blitt helbredet for sykdom, eller de 
hadde fått spesielle ønsker oppfylt. Ved rettssaker ble også iblant de dømte pålagt å betale en sum til Bønsnes kirke. Like 
innenfor sidedøren mot syd, henger et jern-beslått skrin eller kiste. I dette ”dokument-skrinet” ble tidligere kirkens regnska-
per oppbevart, bl.a den tidligere nevnte ”Gave-boken” fra 1677. Innholdet er for lengst overført Riksarkivet. Utenpå skrinet 
står: ”Bønsnes Kirches Bref Skrin – 1729”. 
 Kirketårnet er av trevirke, og ikke så særlig gammelt. På tårnvimpelen er satt årstallet 1862. En gammel kirkeklokke fra Mid-
delalderen ble i 1753 sendt til Holland, og erstattet av to nye som begge bærer samme inskripsjon: ”Soli Deo Gloria Ao. 
1753”. 
 Til slutt tar vi med følgende episode fra kirkens 900-årige historie: 
Christiania Stiftsdireksjon fikk i sin tid en søknad datert 24. august 1841 fra innvånere av Tyristrand om å få egen kirke, samt 
at de måtte bli overdratt Bønsnes Kapell, ”hvilket de anser overflødig på det sted det nu står”. Hole formannskap anbefalte 
søknaden og uttalte bl.a.  
”Denne Kirke er ganske overflødig og unnværlig og snart må ventes at falle allmuen til betydelig byrde, når den siste rest av 
dens ubetydelige midler er anvendt.”. Nesten alle som bodde på Bønsnes var møtt fram og protesterte heftig mot vedtaket. I 
den gamle regnskapsbok er føyet til: ”Resultat blev, at regjeringen nektet bygden rett til å disponere over kirken eller dens 
midler, og således blev denne formannskapsbeslutning nektet sanksjon. Dette viser, at kirken for ettertiden er sikret for lik-
nende anslag, liksom visstnok også må sikkert antas at bygden ei er forpliktet til å hold den i stand, om den ei ved gaver kan 
holdes vedlike”.  
 
 I dag står selvsagt kirken under tilsyn av Riksantikvaren, og vervet som Kirkeverge for Bønsnes kirke innehas alltid av en 
av bøndene som bor på Bønsnes. 
 Selv om Bønsnes kirke er i privat eie, er soknepresten i Hole pålagt å holde 6 gudstjenester i året her. Disse blir holdt i tiden 
mai – oktober, med høydepunktet i Olsokmessen, som har fast tradisjon siden 1930. I tillegg kommer gjerne en del brylluper 
og dåpsgudstjenester, særlig fra familier med tilknytning til bygda. 
 Mange er de besøkende både fra vårt eget og andre land, som år om annet er innom dette 900 år gamle Gudshus som står 
i nærheten av Olav den Helliges barndomshjem. I all sin enkelhet og samtidig betagende skjønnhet, virker det hele sterkt på 
enhver som kommer inn.  
 
 La oss håpe at Bønsnes kirke også i årene som kommer kan stå på neset ut i Tyrifjorden, og være samlingssted for folk fra 
fjern og nær, om Guds Ord og Sakramentene. 

Altertavlen er også fra barokk-tiden. Det nederste feltet fremstiller innstiftelsen 
av nattverden, og  er signert: J. Leunig Facit Ao. 1736. Det øverste feltet, med 
bilde av korsfestelsen, er uten årstall og signatur. 
 
 Antependiet (det broderte forhenget på alteret) bærer initialene IHSN og KSD 
og årstallet 1671. En messehagl hører sammen med antependiet, og den har 
bokstavene LISE og CED med årstallet 1682. Begge disse gamle kirke-
tekstilene ble siste gang restaurert i 1950. 
 
 Av altersølv finnes sølv-kalk og disk som ble gitt til kirken i 1671 av Berthel 
Jacobsen. De ble laget av Baard Gandolphi Bonsach, men kalken er i tidens 
løp blitt forandret. Det står inngravert følgende opplysning: ”I året 1855 er den-
ne kalks overdel omarbeider på grund av at den var forliden.”. 
 
 På alteret står også to lysestaker av jern som fremdeles brukes ved gudstje-
nestene. Under disse står malt navnet Nils Onsager 1654. De to messinglyse-
stakene er sannsynligvis av nyere dato. 

I sør-østlige hjørnet av kirken fin-
nes det eldste inventaret, på en 
hylle mellom to tre-lysestaker: En 
madonnaskulptur i tre fra ca. 
1250. Det er ung-gotiske arbeid av 
stor verdi. Lignende skulpturer fin-
nes bl.a. i Hedalen stavkirke i 
Valdres og i Treungen kirke i  
Nissedal. 

På nordveggen, ved siden av prekestolen, henger et stort ba-
rokk-maleri. Det ble gitt til kirken i 1779 av Anders Christensens 
sønn, prokurator Jørgen Nachskou og hans hustru Karen So-
phie f. Sehested. Det er antagelig en kopi av en ukjent barokk-
maler fra ca. 1700. Den norske kunstmaler A. C. Svarstad, som 
har malt flere interiørbilder fra Bønsnes kirke, har også malt en 
kopi av det gamle barokkmaleriet av Jesu fødsel, som hang i 
hans hjembygds kirke. Kopien er nå plassert i Hole kirke (1986). 

I kirken henger et 
par gamle krusifik-
ser som vi ikke har 
nærmere opplys-
ninger om. Derimot 
er det bygdekunst-
ner Torkel Olsen 
Lehne, som bodde 
på en av  
Leinegårdene 
nordøst for kirken, 
som har skåret ut 
de fire evangeliste-
ne på skilleveggen 
mellom sakristiet 
og alterpartiet 

”Kirke-skipet” som 
henger over midtgang-
en må også nevnes. 
Det er en fullrigget 
gammel skute med Da-
nebrog-flagget i mas-
ten, som bærer navnet 
”St.Nikolai”, og årstallet 
1729. 

Kirkeorgelet er også ganske interessant. Det er nemlig bygget i 1840 til Hole kirke (som brant 
1943), men orgelet ble overlatt til Bønsnes like før århundreskiftet da hovedkirken fikk et større or-
gel. Dette orgelet i Bønsnes kirke har bare 7 stemmer, og er bygget av Anders Gomnes fra Hole. 
Orgelet ble siste restaurert i 1966. Han bygget flere kirkeorgler, bl.a. til Norderhov og til Hønefoss 
nye kirke i 1862. Sistnevnte ble restaurert og plassert i kapellet ved Hole kirke i 1985. ©  Foto og layout: Per Aa. Mandt - 2004 © 
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