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50 års jubilæet 
markeres med en 
billedkavalkade

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg Arkiv

SILKEBORG »Riverboat Jazz Festival« 
er musik. Riverboat er jazz. Riverboat 
er fest og ballade. Riverboat er glade 
musikere og glade tilskuere. Riverboat 
er en stemning. En tradition. En in-
stitution. 

Silkeborgs musikalske flagskib er 
ved at blive midaldrende. I år er det 
50 år siden, det hele begyndte. Der er 

sagt og skrevet meget om Riverboat 
gennem tiden. Derfor markerer vi her 
jubilæet med en serie af  fotografernes 
mange fotos. 

De indgår i det store fotoarkiv, som 
Midtjyllands Avis overlod Silkeborg 
Arkiv i 2003 - og som netop er blevet 
beriget med Jens Anker Tvedebrinks 
store, digitale fotoarkiv.

Riverboat-festival  
gennem fem årtier

 | I 1986 indtog Riverboat for alvor 
byen. Der var nu 30 orkestre at vælge 
imellem, og der var musik overalt 
- på Havnen, på Torvet, i kirken og 
på Bindslevs Plads. Her ses det store 
jazztelt på havnepladsen omkring 
1986.

 | I de første år i 1980’erne var det svære tider. Økonomien hang ikke rigtig 
sammen. Og i 1984 kom man ud med et stort underskud. Det kunne have 
været enden på historien. Men alle gode kræfter blev forenet. Et bredt 
samarbejde blev etableret, og så lykkedes det. Restauratørerne begyndte at 
sponsorere musikken, og musikteltene kom så småt til. Dermed blev alt gratis, 
og jazzelskerne kunne nu falde ind, hvor det passede dem. Her er det den 
midlertidige »Café Charly« på havnepladsen i 1984. 

 | Et godt sted at stå og se sejladsen fra Havnen er oppe på jernbanebroen - og selv i dårligt vejr, som her 
omkring 1996, er det da et imponerende skue. Tilskueren på broen får så i tilgift krydret oplevelsen med en 
masse lydstumper.  Her er Hjejlen godt pakket med frysende og forventningsfulde passagerer - »Mon vi bliver 
våde?«, tænker de fleste af dem nok.

 | Hjejleflådens afgang fra Havnen har alle dage været et tilløbsstykke, som 
her i 1979.
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 | Dengang det hele begyndte i juni 1966. Hjejlen stævner 
ud fra Havnen i Silkeborg med Bourbon Street Jazzband om 
bord. Idéen om en musikalsk flod-jazz-sejlads i Silkeborg á la 
Mississippi blev fostret allerede i 1956. Men blev altså først 
for alvor til virkelighed i 1966.
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 | Bassisten med det 
karakteristiske skæg, Hugo 
Rasmussen, døde i august 2015 - 
kort tid efter, at han optrådte for 
sidste gang - i Silkeborg. Som en 
særlig hyldest til denne jazz- og 
Riverboat-legende er dette års 
plakat helliget hans minde.  
FOTO: JENS ANKER TVEDEBRINK

 | Der er 
trængsel ved 
åbningsceremonien 
på Torvet. Det 
er også en af 
traditionerne. Her er 
det i 1995.

 | En del af trængslen skyldes nu også det rent logistiske, at både orkestre og 
ikke mindst de mange passagerer alle skal om bord på Hjejlebådene på næsten 
samme tid. Her er Hjejlen allerede fyldt godt op - i 1986.

 | Selvom der ikke havde 
været afholdt festival i årene 
1971, 1972 og 1973, blev der 
fejret 10 års fødselsdag for 
festivalen, der var og er den 
eneste af sin slags i Danmark. 
Der blev også det år lavet en 
film om »fænomenet«, som 
i øvrigt kan ses på dvd’en 
fra 2004 »Silkeborg. En by 
i blåt og grønt«. Her ser vi 
filmholdet til streetparade 
med Bourbon Street Jazzband 
på Østergade på vej til 
Havnen. 

 | Riverboat-plakater er en 
historie for sig. Det er altid svært 
at vælge årets plakat. Her er det 
dommerkomtéen i 2014, der er 
i gang med opgaven. Der var 
som altid rigtig mange forslag at 
vælge mellem - faktisk 180 - og 
kun én skulle igennem nåleøjet.  
Dommerkomitéen bestod det år af 
Riverboat-koordinator Steffen Juul 
Hansen, sekretariatsleder Line-
Marie Hougaard Dencker, tidligere 
leder af Dansk Plakatmuseum 
Peder Stougaard og daværende 
chefredaktør for Midtjyllands Avis 
Steffen Lange.  
FOTO: JENS ANKER TVEDEBRINK

Elever og lærere 
fra Silkeborg 
Produktionshøjskole 
er taget til Bornholm

AF KENNETH HUSUM
husum@mja.dk

SILKEBORG Elever fra Silkeborg 
Produktionshøjskole går i køkkenet 
til det store folkemøde på Bornholm.

Sammen med elever fra andre 
produktionsskoler skal elever og 
lærlinge lave mad til produktions-
skolernes folkekøkken, der kommer 
til at bespise omkring 500 gæster.

Fem lærlinge og et par elever fra 
produktionshøjskolen tog torsdag 
morgen fra Silkeborg med kurs mod 
Bornholm, hvor de næste dage by-
der på en blanding af  mad og debat.

Lørdag og søndag får de travlt i 
køkkenet med at lave lamme- og kyl-
lingespyd og fiskefrikadeller, men 
de får også tid til at nyde øen og den 

politiske debat. 
Fredag byder programmet blandt 

andet på hygge med elever fra an-
dre produktionsskoler, så de lærer 
hinanden at kende, inden de skal 
arbejde sammen i folkekøkkenet.

De kommer også til at følge en 
politisk debat om uddannelse, der 
blandt vil handle om produktions-
skolerne og deres rolle for de unge, 
der ikke går den lige vej gennem 
uddannelsessystemet.

En spændende oplevelse
- Vi glæder os rigtig meget til at ar-
bejde på tværs af  skolerne og samti-
dig give vores elever en spændende 
og anderledes oplevelse, siger Su-
sanne Eriksen, der er leder af  køk-
kenværkstedet på skolen.

Også hos eleverne er der store for-
ventninger til de kommende dage.

- Jeg elsker udfordringer, som 
bare gør uddannelsen mere spænde-
ne. Samtidig bliver man mere rustet 
til virkeligheden, der venter forude, 
lød det fra Nicolai Eskegaard, der er 
lærling på skolen. 

Elever laver  
mad til folkemøde

 | Til daglig har eleverne travlt i køkkenet på produktionshøjskolen, men 
i de kommende dage skal de bruge ekstra store gryder, når der skal laves 
mad til 500 gæster.   FOTO: PRODUKTIONSHØJSKOLEN

SILKEBORG Hjælpemiddeldepotet 
skifter adresse og navn.

I løbet af  august måned kommer 
hjælpemiddeldepotet til at flytte fra 
Lyngbygade til mere modene ram-
mer på Mads Clausens Vej.

Bygningen på Mads Clausens Vej 
11, der tidligere har huset el-virk-
somheden Toka El-Teknik A/S, som 
gik konkurs i 2013, er en af  landets 
mest moderne og teknisk intel-
ligente erhvervsbyggerier og har 
væsentlig lavere forbrugsudgifter 

og mindre vedligehold end tilsva-
rende, traditionelt byggeri.

Det er planlagt, at hjælpemid-
deldepotet er i fuld drift på den nye 
adresse senest 1. september.

Den formelle indvielse er planlagt 
til 5. oktober, og for interesserede er 
der mulighed for at se de nye ram-
mer, når der 7. oktober bliver holdt 
åbent hus. 

Hjælpemiddeldepotet komme 
samtidig til at skifte navn, men der 
er endnu ikke besluttet et nyt navn.

Hjælpemiddeldepot  
klar til september


