Månedens historie. Oktober 2018:
Før der blev bygget bro over Vonaaen.
Forbindelsen mellem Ringkjøbing og Holmsland over Vonaa skete lige til 1860 med færgefart.
Færgefarten var oprindelig en slags privilegium, idet strandrider Peder Hansen den 22. jan. 1687 fik kgl. tilladelse til at
drive færgefarten.
I 1807 blev der udstedt bevilling for Jens Nielsen, der havde købt færgestedet, til for livstid at betjene færgeriet. For
denne betjening må han af hver person, som passerer, oppebære 1 skilling danske. Endelig skal han, ihvorvel han er
tilført sørullen, så længe han er færgemand, være fritgiven for udskrivning til kgl. søtjeneste undtagen i nødstilfælde.
Ved færgeriet fandtes også et vadested, hvorover der, når vandet er lavt, både kan køres og rides.
(Uddrag fra Ringkjøbing Amts Dagblad.)

(Engene ved Vonåen, hvor vejen i gamle dage gik ud til vadestedet (foto Jørgen Borg)

Fra midten af 1800-tallet:
Over aaen, der skilte byen fra Holmsland førte den gang ingen bro, men der var et
vadested, hvor vogne kunne køre over. Jeg antager stenene ligger der endnu, det gjorde
de i hvert tilfælde i min barndom, hvor vi fandt dem, når vi badede fra skolens
svømmeflåde, der lå lidt nord for dem.
Til dette vadested knytter sig et mundheld der bruges meget i byen, nemlig: ”Nu vil æ af og
gå”. Det stammer fra lærer Christensens kone, der som født sønderjyde brugte formen ”æ”
i stedet for det gængse ”a” og som en gang udtrykte sig således da hun var midt i
strømmen og vognen skrumlede over de store sten. For fodgængerne var der færgefart.
”Per Færgemand” boede på Holmslandsiden. Hver aften ved solnedgang gik han udenfor
sit hus, blæste 3 gange i sit horn og råbte derefter 3 gange: ”Er der folk o æ Østerland”.
Var der så ingen, der svarede, gik Per rolig i seng, og så kom ingen over inden det blev
dag.
(fra bogen ”Ringkøbing set fra Østergade” af Poul Ellerbæk.
En anden beretning fra 1854:
Dagen efter kørte kongen med stort følge til havet ved Søndervig. Derovre havde jeg mærkelig nok endnu aldrig været
og fik nu stor lyst til at komme der. Og det skete. Samtidig med, at jeg sejlede over med færgen, kørte herskaberne over
åen ved kørestedet, og det var interessant at se vognene køre derhenne i vand til langt op på hjulene. Ad genvejsstien
ilede jeg over Holmsland, vadede over Sandene - ”æ Saaen” - og nåede ud til havet så betids, at jeg overværede hele
stadsen.
Først sent nåede jeg tilbage til Ringkøbing, meget træt, men dagen havde været indholdsrig.
(Fra erindringsbogen: Apotheker Christen Mikkelsen Ringkøbing – Mariager – Odense, skrevet af L. C. Nielsen)

Holmsland Bro
Efter at have betjent sig med færgefart, indsendte sognerådet i 1845 et andragende om, at der blev bygget en bro tæt på
ved indgangen til Ringkøbing. Ting tager tid – også den gang, men i 1860 kom broen altså, og dermed ophørte også
færgefarten.
Allerede i 1864 var broen ved at blive ødelagt. Østrigske soldater havde besat Ringkøbing, og på et tidspunkt troede de
sig angrebet af danske dragoner vestfra, hvorfor de satte ild til broen. Ilden blev dog slukket igen og broen repareret. Da
man i 1926 fornyede broen, fandt man spor efter branden i 1864.
I 1972 blev broen udvidet og fik sin nuværende skikkelse.
(Uddrag fra klostersside.blogspot.com)

