FOREDRAGET OM OPRØR MOD BOV OG HOLBØLS PRÆSTER. v/ Lars Hennningsen.
Foregik på Bov Museum "Oldemorstoft" tirsdag den 14. marts 2017. Arrangeret i
samarbejde mellem Bov menighedsråd og Historisk forening for Bov og Holbøl
sogne. Der var fuldt hus, så det blev noget af et tilløbsstykke, da historikeren Lars
Henningsen fortalte om folkets oprør mod præsterne i Bov og Holbøl sogne i slutningen af
1700 tallet. Man protesterede mod ordren fra myndighederne i København om, at
gudstjenesterne i hertugdømmerne skulle afvikles på en for almene mennesker mere
forståelig måde.
Lars Henningsen startede med et indlæg om pastor Rønnaus bog "Bov kirkelige og
sogne krønike", som i høj grad interesserede lokalbefolkningen. Den blev til ud fra
tolder Thorvald Larsens oversættelse af Rønnaus gotiske håndskrift til dansk. Bogen blev
udgivet i 2016 og kan stadig købes ved henvendelse til Kirkekontoret.
Derefter berettede han om hans eget indtryk af pastor Rønnau, erfaret ved
gennemlæsning af forskellige beretninger, som han efterlyste i forbindelse med
forberedelserne til hans nyeste bog, som udkom sidste år. Her giver han en ret negativ
beskrivelse af Rønnau, som var ansat i Ensted sogn fra 1865-74, hvor han hurtigt kom på
kant med en stor del af menigheden derude, som ikke kunne tolerere hans stejle tyske
facon. Kirkegangen var desuden meget ringe - under 50 personer pr. gang-, og han
genbrugte sine prædikener. Så alt i alt var han ikke særligt respekteret. Han blev
efterfølgende forflyttet til Bov.
Og her fortsætter besværlighederne for den stejle præst. Biskoppen udtaler: "Rønnau er
ikke tilfreds med menigheden og den ikke med ham. Han søger at gøre sig gældende på
en helt forkert måde ved at lade befolkningen føle sig afhængig af ham, han er en virkelig
ringe prædikant og kateket".
Men Lars Henningsen fremhævede dog, at man ved at læse Rønnaus Bov kirkekrønike får
et helt andet indtryk af manden. Han er godt nok tysk, men han får dog efterhånden et
godt forhold til de dansksindede. Rønnau omtaler dette helt ærligt i omtalen af sin
ansættelse i 1874: "Modtagelsen var lunken, man havde ønsket sig en anden, en der
spillede l'hombre og som lod alt blive ved det gamle, som ikke forvoldte omkostninger, og
som forvaltede fattigvæsenet gratis. I så fald blev de skuffet! Kun lidt efter lidt blev
forholdet forbedret, kirkebesøget blev dog vedvarende dårligt".
I Bov Krøniken på 500 håndskrevne sider kommer Rønnau så at sige ind på alt lige fra
oldtiden til nutiden. Han skriver om landskabet, skolevæsenet, det kirkelige menighedsliv
og kommer også ind på mange finurlige detaljer. Fx: "Automobiler bliver ganske vist vel
endnu ikke holdt her i kommunen. Med største hensynsløshed suser disse køretøjer enten det er biler eller motorcykler - afsted, således at landmanden med yngre heste foran
sit køretøj næppe længere vover sig ud på chausseen. Det ville derfor være
hensigtsmæssigt og rigtigt, hvis amtsforstanderen forbyder disse køretøjer på samtlige
landeveje i sognet".
Jo, Krøniken er spækket med sådanne små sjove oplysninger.
Lars Henningsen sluttede sin omtale af Krøniken med at sige, at et stort arbejde var udført
og et kildeskrift af værdi er gjort tilgængelig, og han pointerede, at Krøniken giver et mere
sympatisk billede af Rønnau end det, han indledte oplægget med.
Med venlig hilsen
Anne Grete Schlaikjer-Petersen.

