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DET SKER

Fredag
15: Admiralen, Søndergade 22: Irish Slice
19: Galleri Ilvig, Biosgård: A.K. Hansn

Bio Silkeborg
16: Transformers
16 - 18.30: Step Up - All in (3D)
16: Forelsket i New York
16: 22 Jumpstreet
16.10: En Flænge i Himlen 
18.10 - 21: The Expendables 3
18.30: Hercules
18.45: Bad Neighbours
19.10 - 21: Magic in the Moonlight
20.45: Abernes Planet
20.50: Guardians of The Galaxy (3D)
21.15: Lucy

Lørdag
11-14: Torvet: Torvejazz: Swing Slingers
13: Kunstcentret Silkeborg Bad: Omvisning i 
udstillingen »Ballettens indre rum«

SERVICE
Borgerservice
RÅDHUSET, SØVEJ 1, SILKEBORG: Man-tirs 
10-15, tors 10-17, fre 10-14

Affald
TANDSKOV GENBRUGSPLADS: Man-fre 7-18, 
lør-, søn- og helligdage 9-16. 
TIETGENSVEJ GENBRUGSPLADS: Man-fre: 
12-18. Lør-søn 9-16. Lukket helligdage

Faste vagter
ALARMCENTRAL: Tlf. 112
BRAND & REDNING: Tlf. 89 70 3599
LÆGEVAGT: Tlf. 70 11 31 31
SILKEBORG POLITI: Tlf. 114
TANDLÆGEVAGT: Brobjergskolen 20, Aarhus 
(fredag 18-21, lør-søn-helligdage 10-13): Tlf. 
40 51 51 62
APOTEKERVAGT: 11.-17. august: Ørne Apotek: 
Vagt man-fre indtil 19, lør til 13.30 og 17-18, 
søn- og helligdage 10-12 og 17-18; derudover 
tilkaldevagt
GAS- OG VVS-VAGT: Tlf. 70 22 20 20
EL-VAGT (WEEKEND): Silkeborg, Kragelund, 
Serup: Tlf. 70 20 03 76. Them: Tlf. 70 20 03 
73. Resenbro, Linå, Gjern: Tlf. 70 20 03 75. 
Kjellerup: 70 20 03 72

Bibliotek
SILKEBORG BIBLIOTEK: Man-tors 10-19, fre 
10-17, lør 10-14. Selvbetjening man-fre 8-10

Den første »rigtige« 
Regatta var i 1899 i 
forbindelse med et stort 
samlet, jysk dyrskue

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE  Ildfestregatta - eller lokalt 
bare »regadda« - er imponerende, fantastisk, 
usædvanlig, smuk, yndefuld, overvældende, 
voldsom, påtrængende (og for nogle måske 
trættende og udmattende). Det er en stem-
ning, og det er tusinder af  kulørte lys og 
lamper. Fest, gøgl og ballade og masser lyd 
(som nogle ville kalde larm). Det er også 
Danmarks største folkefest og Danmarks 
flotteste og længste fyrværkeri. Endelig 
rummer Ildfestregattaen mange traditioner 
og megen historie. 

Vi skal her ikke se på regattaens historie 
gennem tiden. Vi skal dykke ned i avisens 
reportager fra den første, rigtige Regatta. 

Vand + ild + lys 
Traditionen med »ildfester« daterer sig til-
bage til 16. juli 1899. Der havde været nogle 
enkelte tilløb tidligere, men det var her i 

århundredets sidste sommer, at det hele 
begyndte.

Foreningen af  Jydske Landboforeninger 
havde valgt at holde sit store dyrskue i 
Silkeborg dette år. Faktisk var det forenin-
gens 25. fællesskue - og desuden skulle det 
blive det største ungskue, der til dato havde 
været afholdt i Jylland. Man forventede, at 
omkring 30.000 ville komme rejsende til Sil-
keborg. Så der var nok at tage fat på for at 
klare det store rykind. Lunden blev valgt 
som ramme for den landbrugsfaglige del af  
arrangementet. Men der skulle jo også no-
get underholdning og adspredelse til rundt 
omkring i byen - når man ovenikøbet kunne 
»risikere», at gæsterne blev der i de tre dage, 
dyrskuet varede. 

Nogen har nok tænkt: Hvordan kan Silke-
borg - byen og dens dens borgere - bidrage 
til at gøre denne fest speciel og minderig? 
Hvordan får vi gjort et uudsletteligt indtryk 
på vores mange gæster fra hele Jylland? Og 
det oplagte svar blev: Ved at kombinere det 
flotteste. vi har »vand«, med »ild« og »lys«. 
Og hensigten var selvfølgelig en sikker 
markedsføring af  Silkeborgs herligheder - 
præcis som i dag.

Sejltur og fyrværkerifest
I Silkeborg Avis kan man læse, at byrådet 
besluttede »at indbyde alle deltagerne i den 
store fællesspisning på lørdag til en sejltur 
og fyrværkerifest … op ad åen i »Hjejlen« 
og »Ternen« med slæbebåde. Selvfølgelig 
vil der blive musiceret på vejen, og såvel 
dampbådene som Langebro og jernbane-

broen vil blive illuminerede, medens der 
fra både afbrændes fyrværkeri og masser 
af  bengalske blus.«

Journalisten tilføjer desuden, at »åen vil 
blive opfyldt om aftenen med alle de private 
både, der er til at opdrive, og sandsynligvis 
vil der fra disse både også blive leveret et 
kontingent til det almindelig fyrværkeri, 
ligesom åhavernes ejere kan ventes at ville 
illuminere til ære for de mange gæster«. 
Det var ingredienserne til en livskraftig 
tradition. For sådan blev det - også i alle de 
efterfølgende årtier, ja århundreder.

Fra avisens reportage
Vi ved ikke, om der var fotografer til stede 
under fællesskuet eller på sejlturen den 
sommeraften i 1899. Silkeborg Arkiv har 
ingen fotografier fra begivenheden. Men vi 
har noget, der er næsten lige så godt. Før 
pressefotografens billeder tog over og blev 
den fortællende del af  enhver avisreportage, 
formidlede journalisten sine oplevelser og 
iagttagelser med ord, masser af  ord og ord 
alene.

I en sådan reportage kommer vi helt tæt 
på et enkelt menneskes oplevelser. Han er 
overvældet, imponeret, forundret, begejstret. 
Han får - ligesom alle de andre, der overvæ-
rede det – »én på opleveren«. 

Hans oplevelse er fastholdt i avisens spal-
ter, og vi kan her genopleve, hvad ord kunne 
bruges til i en næsten billedløs tid. Der kom-
mer uvægerligt til at køre en film for det 
indre øje ... prøv selv. I artiklen herved er 
der en smagsprøve på en sådan »ordfilm«.

»Regaddaen« er over os …

SILKEBORG Tirsdag blev der afholdt sommerbridge i 
Bridgehuset, Tværgade 22 i Silkeborg, med deltagelse 
af  80 spillere.

De bedst placerede blev:
A-rækken: Nr. 1: Betty Holm - Ole Elmegård Morten-

sen. Nr. 2: Ulrik Jacobsen - Tom Abildgaard Nielsen. 
Nr 3: Hanne Thorsager - Mogens Thorsager.

B-rækken: Nr. 1: Henry Lykke-Inger Overgaard. Nr. 
2: Morten Rathke - Frede Hansen. Nr. 3: Karen Lund 
Sørensen - Erling Møller Sørensen.

C-rækken: Nr. 1: Hanne Simmelkjær - Grete Jørgen-
sen. Nr. 2: Hans Peter Thomsen - Poul Erik Nielsen. 
Nr. 3: Hanne Juul - Torben Juul.

D-rækken: Nr. 1: Michael Futtrup - Rene Agerskov. 
Nr. 2: Søren Moth Pedersen - Inger Moth Pedersen. 
Nr. 3: Christian Iversen - Steen Aggerbeck-Tauritzen.

80 var til sommerbridge

 | Det venetianske palads i Havnen 
under regattafesten 1948.
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Uddrag af  
artiklen fra  
Silkeborg Avis

»De fremmede var … begejstrede 
over sejladsen ad den smukke, bug-
tede å med sine ludende træer langs 
bredderne, men endnu større blev be-
undringen, da damperne nåede ud i 
Brassø, der lå spejlblank og rolig med 
de omliggende skove og lyngbakker 
belyst af  månen og indhyllede i den 
fineste dis. 

Og videre stævner damperne igen-
nem det smalle stræde ved Sejs ud i 
Borresø omkring de idylliske små øer. 
Musikken intonerer »Der er et yndigt 
land«, og alle synger med, greben af  
stemningen i det ejendommelige land-
skab. 

Men den største overraskelse er 
tilbage. Da »Hjejlen« og »Ternen« 
atter når tilbage i Brassø, ligger Ny 
og Gl. Hattenæs klædt i festdragt, ny-
deligt pyntet med kulørte lamper. Gl. 
Hattenæs stråler som Tivolis basar, 
og fra Ny Hattenæs, hvis ene fløj er 
illumineret, stiger raketter til vejrs, 
efterfulgt af  snurrende sole og andet 
fyrværkeri.

Oppe ved Kongedybet (ved indsej-
lingen til Remstrup Å) ligger en stor 
båd behængt med kulørte lamper og 
spejler sig i vandet. Fra en anden 
båd, pyntet med store lysende bal-
loner, stiger raketterne til vejrs, og 
netop som damperne løber ind i åen 
forandres som ved et signal sceneriet. 
Fra forskellige både lyser røde og blå 
blus, der kaster et magisk skær over 
skovbredderne, vandet og hundreder 
af  både, som man ikke tidligere har 
opdaget. 

Fra disse, der er fyldt med glade sil-
keborgensere, brændes hvert øjeblik 
fyrværkeri af, ligesom fra de lette kap-
roningsbåde, der piler over vandet og 
snart er foran, snart bag damperne. 

Men ballonbåden tager dog têten. 
Den har et helt arsenal af  brændbare 
sager i lasten og sparer ikke på varer-
ne. Snart lyser et strålende ildneg op, 
snart en sol eller et bombardement, og 
jo længere man kommer ind i åen, jo 
mere tager fyrværkeriet til og jo flere 
både træffer man. Der er til sidst sort 
af  disse omkring damperne. 

De fremmede gæster står betagne 
og betragter det uvante, gribende 
skue, der stadig akkompagneres af  
musikken. 

Damperne har sagtnet deres fart 
til det mindst mulige, dels for at for-
længe nydelsen, dels for at undgå 
sammenstød med bådene. Næsten 
umærkeligt går turen ned af  den 
fantastiske oplyste å, der til overflod 
oplyses inde ved bredderne af  faststå-
ende petroleumsfakler, men fremad 
går det dog og ved åens næstsidste 
bøjning ses pludselig alle åhaverne 
ovenfor jernbanebroen liggende i 
eventyrbelysning, pyntede med ku-
lørte lamper langs bolværkerne, op 
ad lysthusene og inde mellem træerne. 

Det ene arrangement er smukkere 
end det andet, og efterhånden som 
damperne passerer, hvisler raketter 
og sole, mens kanonslagene dundrer. 
Kun jernbanebroen ligger mørk og 
trist i al herligheden, men ligesom den 
skal passeres, tændes her et mægtigt 
fontænebatteri, der opsender præg-
tige kulørte bomber, medens to kæm-
peneg på siderne udspyer en regn af  
stråledne ild. 

Ovenpå denne overraskelse følger 
atter synet af  de nydeligt illuminerede 
åhaver ned til havnepladsen. Pensio-

natet »Bella Vista« (den senere Hus-
holdningsskole på Åhavevej), der fra 
øverst til nederst er pyntet med lys 
og kulørte lamper, stråler som et rent 
festpalads, og de fremmede gæsters 
hurraråb, der ikke har været spar-
somme på turen, stiger her til en sand 
bifaldsstorm. 

Musikken spiller stadig, og dam-
perne bevæger sig sagte frem i det 
magiske ildhav, omgivet af  hundreder 
af  både, hvis besætning anstrenger 
sig for hver især at yde deres bidrag 
til festen ...

Der er tusinder af  denne art nyde-
lige enkeltheder, som straks forjages 
af  det hele storslåede sceneri, og man 
vågner først ligesom op til virkelig-
heden, da landgangspladsen, der er 
stuvende fuld af  mennesker, nåes. 
Dog skal man endnu en gang rives 
tilbage til den gamle stemning. Lige-
som folk skal gå fra borde høres en 
knitrende lyd ovre fra den modsatte 
bred og i et nu farer en glimrende sol 
rundt, ledsaget to fontæners stråleild, 
der lyser op, så man ser de tusinder 
mennesker, der fuldstændig dækker 
havnepladserne og den lange bro. Et 
vældig kanonslag - og den storslåede 
fest er endt.«

Sprede Silkeborgs ry
Med slet skjult stolthed afsluttes 
reportagen i mandagsavisen med 
ordene: »Hovedsagen er at det store 
fællesskue … har været til ære for vor 
by og spredt det skønne Silkeborgs ry 
ud over det ganske land«.

Og det er vel også det, dagens Ildfe-
stregatta går ud på. At fortælle alle og 
enhver, der gider høre på det - og også 
gerne opleve det ved selvsyn, om de 
muligheder byens beliggenhed giver 
og hvilken prægtig by Silkeborg er!

Regattaen i 1899 - som 
journalisten oplevede den

SILKEBORG 
ARKIV
Henvendelser om  
artikler bragt under 
»Det var dengang«  
kan ske til Silkeborg  
Arkiv, Hostrupsgade 
41A, Silkeborg

email:  
arkiv@silkeborg.bib.dk 

telf.: 87221924

Silkeborg Arkiv har 
åbent mandag-onsdag 
kl. 11-16 og torsdag  
kl. 12-19

 | Lystableauer i åhaverne. Regattaen 1950.

 | Det store regattativoli stilles op på Søvej ved gasværket. Regattaen 1950.

SILKEBORG Silkeborg Arkiv vil gerne 
have fat i nogle af  de mange, digitale 
optagelser fra årets Ildfestregatta, 
som vi allesammen går rundt og ta-
ger. 

- Vores opgave er jo bl.a. at sørge for 

at få dokumenteret nutiden til frem-
tiden, siger arkivleder Lis Thavlov. 

- Så vi har lavet en side på det so-
ciale fotodelingssted Instagram på 
kontoen @silkeborgarkiv. Her viser 
og deler (reposter) vi nogle af  de 

mange billeder, som vi håber, at I al-
lesammen - nutidens regattagæster 
- vil dele med os på #regatta14. 

Man kan se, hvordan man kommer 
i gang med Instagram på silkeborgar-
kiv.dk.

Skyd, del og bevar DINE regatta-oplevelser

 | Den voldsomme trængsel efter fyrværkeriet bliver taget 
med godt humør. Regattaen 1950.

Det var 
DENGANG


