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Et mærkeligt sæt nøgler 
er dukket op på Silkeborg 
Arkiv

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE Kom ikke og sig, at det 
er kedeligt og støvet at arbejde på et arkiv, 
endsige at ordne og registrere kommunale 
sager. 

På Silkeborg Arkiv dukkede der for nylig 
et nøglesæt op med et skilt med påskriften 
ANTABUS-NØGLER TIL »SOFUS«. 

Dermed meldte der sig adskillige spørgs-
mål og ikke så mange svar.

Hvem var Sofus? Og hvorfor er hans navn 
i citationstegn? 

Hvorfor skulle antabussen låses inde i et 
skab eller en skuffe? 

Hvorfor sidder der to nøgler i bundtet? 
Hvem havde adgang til skabet eller skuf-

fen? 
Var »antabussen« måske i virkeligheden 

det modsatte??  
Og var »Sofus« måske navnet på en lille 

»nøgleklub«, der hyggede sig lidt - efter ar-
bejdstid naturligvis?? 

Vi får nok aldrig svar på de mange 
spørgsmål, men vi gemmer, da helt  
sikkert nøglerne blandt de mange sjove ar-
kivfund ...

Silkeborg Arkiv hører meget gerne fra læ-
sere, som kan hjælpe med til at løse gåden 
om ANTABUS-NØGLERNE. 

FREDAG 13. JUNI 2014

DET SKER

Fredag
15: Admiralen, Søndergade 22: Ole Nørskov 
og Jens Erik Møller
19: Indelukket: Sommerballet med Den 
Kongelige Ballet
19.30: Silkeborg Kirke: Kirkekorenes som-
merkoncert

Bio Silkeborg
16 - 18.30 - 21.10: En Flænge i Himlen.
16 - 17.15: Cykelmyggen og Minibilen.
16: En du elsker. 16: Edge of Tomorrow.
18.15: X-Men: Days of Future Past. 18.45: 
Maleficent. 18.45 - 21.15: A Million Ways to 
Die in the West. 19: Kolbøttefabrikken. 21: 
Edge of Tomorrow (3D). 21: The Salvation. 21: 
Når Dyrene Drømmer

Lørdag
10-13: Reshape Institute, Tindbjergvej 2, 
Virklund: »Levende blod og grøn mad«, 
foredrag, øvelser og energirig snack
10.15: Torvet i Silkeborg: Åbning af Jakob 
Jakobsens lydinstallation »33 læsninger af 
Asger Jorn«.
10.30: Adventistkirken, Gødvadhøjen 1: 
Gudstjeneste v/Arne Wagenblast
11-14: Torvet: Jesper Thilo med Polles New 
Orleans Jazz Band
13: Kunstcentret Silkeborg Bad: Introduk-
tion til »Jorn Lab«

SERVICE
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: 2. juni til 8. juni: Himmel-
bjerg 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 Organisationen »Motorsport For Life« gav 

forleden 11 børn fra børneafdelingen på Vi-
borg Sygehus en oplevelse af  de helt store, 
da man sammen med FDM Motorsports 
Events og DTC-køreren Nicki Petersen invi-
terede på tur i en potent bil på Jyllandsringen 
i Resenbro.

Først hørte børnene lidt om Nicki Petersen 
og  teamet Danpor Motorsport, som under 
normale løbsrammer befinder sig i en 500 
HK Chevrolet Camaro i DTC.  Denne dag rå-
dede Nicki i stedet over en Scirocco fra FDM 
Motorsports Event, som skulle give børnene 
en enestående rundtur på Jyllandsringen.

Omgang efter omgang - kun afbrudt af  
meget korte pauser - gav Nicki fuld gas til 
stor glæde for både børnene og deres foræl-
dre, der også var inviteret med.

- Det er simpelthen så fedt, at stå her og se, 
hvordan smilet bare vokser i de små ansig-

ter, så snart hjelmen bliver trukket af, sagde 
én af  fædrene.

Da alle børn havde fået stillet sulten efter 
fart, blev der tid til både autografkort, sig-
nerede kasketter og en sludder med Nicki, 
som på nuværende tidspunkt ligger placeret 
som nr. 4 i DTC-mesterskabet.

- Det er stort, at vi får en mulighed som 
denne. Vi holder fuldt og fast på, at alle syge 
børn skal have glæde af  det ,vi gør. Vi har 
et unikt samarbejde med sygehusene, vi er 
tilknyttet, og vores samarbejdspartnere som 

f.eks. DTC A/S og FDM Motorsports Events 
- og ikke mindst alle kørere og teams, som 
altid tager imod os med åbne arme, siger 
Henrik Nørgaard, Motorsport For LIFE. 

Det var 
DENGANG

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

Hvad er antabus-nøgler  
- og hvem var Sofus?

 | Silkeborg Arkiv vil meget 
gerne have en forklaring på 
dette fund. Måske gemmer 
der sig en sjov historie bag 
nøglerne og mærkesedlen 
med den mystiske påskrift.

UDKIG

 | Om det er sjovt at køre hurtigt 
på Jyllandsringen med DTC-køreren 
Nicki Petersen? Ansigtsudtrykket 
her fortæller alt.  FOTO: GRIPPING MEDIA

SILKEBORG På Kunstcentret Silkeborg Bad kan gæ-
sterne i morgen få en introduktion til udstillingen Jorn 
Lab og høre om, hvordan 12 nutidige kunstnere for-
holder sig til Asger Jorn i deres værker. 

Udstillingen sætter en ramme, hvor publikum får 
indblik i, hvordan kunstnerne inspireres af  hinanden 
- hvad enten de bygger videre på eller tager afstand 
fra kolleger i generationen før. Gennem laboratoriets 
læringsstationer blive klogere på Jorn.

Lørdag 14. juni kl. 13:  
Silkeborg Bad: Introduktion til Jorn Lab

I Jorns »lab«


