Månedens historie, marts 2022, Blegdammene
Når vi synger Ingemanns hyggelige aftensang ”Fred hviler over land og by”, hvor der i et af versene står: ”På
dammen fjerne vogter går og lover herrens navn” - hvad tænker vi så på?
Der står, at en vogter går på dammen ? Det kan da ikke lade sig gøre – eller?
Ingemann levede fra 1789 – 1862.
Enhver by havde formentlig dengang sin Blegdam, hvor kvindernes fine, hjemmespundne og hjemmevævede
hørlærred blev ud for at bleges. Det siges, at det er rigtigt, men at det var natteluften, der blegede stærkest.
København havde sin Blegdam ved søerne, deraf formentlig gaden Blegdamsvej og Blegdamshospitalet.
Dengang og desværre også i dag, var der folk på færde for at ”bjerge” lidt af næstens gods. Derfor blev der
lejet en mand til at holde vagt ved det fine lærred for natten. For at oplive sig selv og andre gik vogteren
derude i sin ensomhed og sang.

Engen fra Vonå ind mod Ringkøbing. Huset til højre er på hjørnet af Enghavevej/Torvegade.

Men hvad har det med Ringkøbing af gøre? Jo vi havde skam også en Blegdam her i byen. Blegdammen er
et lavtliggende, sumpet område, der ofte er oversvømmet. I 1940’erne og 50’erne vidste ethvert barn i
Ringkøbing hvor ”æ Frødammer” lå. Det er området omkring Vonå, hvor Hotel Fjordgården ligger.
Før vandstanden i fjorden blev sænket, var det børnenes herlige skøjtebane, når isen på fjorden endnu ikke
var stærk nok. Dette er byens gamle Blegdam, hvor utalte slægter har lagt lærred ud, for at det kunne få den
fine, hvide farve.

Huset “Engbo” der ligger på hjørnet af Enghavevej/Torvegade.

I 1956 blev engene omkring Vonå afvandet, hvorfor ”Æ Frødam’s” tid for stedse er forbi.
I 1957 lyder det således: Vandstanden i mosehullerne i Amtmandens Lund synker katastrofalt. ”Æ kåg” er
ødelagt, og frødamme bliver der aldrig mere.
Kilde: Hardsyssels årbog og Ringkøbing årbog.

