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Lysavisen blev opsat i 
1972 og bragte blandt 
andet nyheder fra 
Silkeborg Avis - nu 
Midtjyllands Avis

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg 
Arkiv

LOKALHISTORIE Lysaviser er noget, 
vi forbinder med storbyer som Køben-
havn, London og New York. Danmarks 
første lysavis blev tændt på Politikens 
ejendom på Rådhuspladsen i Køben-
havn 2. november 1926 - og den brin-
ger stadig lysende nyheder.

Men har vi også haft en lysavis på 
Torvet i Silkeborg? Det spørgsmål 
blev jeg stillet på arkivets læsesal for 
et stykke tid siden. Ja, måske er det 
flere år siden. Jeg husker spørgsmålet, 
fordi jeg ikke umiddelbart kunne finde 
svaret - ja eller nej og især hvornår.

En søgning i vores database gav  
på daværende tidspunkt ingen hits. Så 
jeg måtte være svar skyldig. Men det 

kan der rådes bod på nu.

Blandt »herreløse« fotos
Forleden dukkede der et foto op af  en 
flyttekasse fuld af  usorterede fotos, 
som vi for nylig har fået fra Midtjyl-
lands Avis i forbindelse med rydnin-
gen af  et fjernlager. Det forestillede, ja 
rigtig gættet ... LYSAVISEN oppe på 
taget af  Østerport.

En fornyet søgning på vores hjem-
meside gav efterfølgende henvisnin-
ger til to avisudklip fra 1972, og i det 
kommunale byggesagsarkiv på nettet 
var der også bid - nu, hvor jeg kendte 
stedet.

Forklaringen på det bedre søgeresul-
tat er den, at vi løbende får indtastet 
stadig mere af  de ældre dele af  vore 
samlinger, så den søgning, der ikke 
gav resultat i går, kan i princippet 
give det i dag. 

Silkeborg Lysavis
I den kommunale byggesag kan vi se, 
at firmaet »Esbjerg Invest« i januar 
1972 ansøgte Silkeborg Kommune om 
tilladelse til at montere en 1,5 meter 
høj og 15 meter lang lysavis på taget 
af  Østerport oven over nedgangen til 
rutebilstationen (hvor Matas ligger i 
dag). Firmaet oplyste, at man allerede 
havde oprettet en kontrakt med ejeren 
af  Østerport. Så alt skulle være klar 
til en hurtig sagsbehandling. 

Det fremgår endvidere, at forvalt-
ningen med udgangspunkt i byg-
ningsvedtægten frarådede, at man gav 
den fornødne tilladelse. Det skyldtes 
muligvis, at man syntes, at en sådan 
lysende »kolos« ville ødelægge den 
bygningsmæssige helhedsvirkning 
her på østsiden af  Torvet. I marts 
blev ansøgningen behandlet i Byg-
ningsrådet, som dog gav tilladelse til, 
at firmaet kunne realisere projektet. 

Og så gik monteringsarbejdet i 
gang. Allerede 31. maj var der premi-
ere på Silkeborg Lysavis. Dagen efter 
blev det nævnte foto bragt og i en 
kort billedtekst fik læserne at vide, at 
lysavisen var »beregnet på at bringe 
reklamer og vil tillige i kort form ori-
entere om de vigtigste nyheder i Sil-
keborg Avis.«

Styret fra Sejs
I en større artikel fra 14. november 
skriver Silkeborg Avis, at Esbjerg In-
vest nu har indviet sine fem lysaviser 
officielt. Den første af  firmaets lysavi-
ser blev startet i Esbjerg i december 
1971. Derefter fulgte én i Herning og i 
slutningen af  maj 1972 kom så turen 
til Silkeborg. Senere på året oprettedes 
også lysaviser i Holstebro og Viborg. 

Det fremgår, at der var tale om fuld-
elektroniske lysaviser, der som de 
første i Europa blev styret ét sted fra. 
»Computerterminalen«, hvorfra nyhe-

der og reklametekster blev sendt, var 
placeret i et énfamiliehus på Julsøvej 
- hos W. A. Christiansen, som drev en 
handels- og agenturvirksomhed. Sy-
stemet var udviklet og fremstillet af  
Falcon Electronics i Aarhus. 

Det var et topmoderne og revolutio-
nerende system. Ved de »gamle« lys-
aviser skulle der sendes en operatør 
op til lysavisen, hver gang en ny tekst 
skulle på, eller en tekst skulle fjernes. 
Her kunne alle fem lysaviser styres fra 
ét sted - altså i Sejs. Det nævnes også, 
at firmaet havde planer om at opstille 
lysaviser i resten af  landet, bl.a. på 
S-togsstationer i hovedstadsområdet.

12 minutters lysavis
Systemets hukommelse og dermed 
lysavisens kapacitet var på 2400 
bogstaver, tal, tegn eller mellemrum 
(til sammenligning har denne artikel 
omkring 10.000 tegn). Med en almin-
delig læsehastighed på ca. 100 tegn i 
minuttet tog det 12 minutter at køre 
lysavisen igennem. Det vil altså sige, 
at »læseren« skulle indfanges i mørket 
på Torvet og blive stående i mindst 12 
minutter for at få hele budskabet med.

Lysavisen blev startet af  et skum-
ringsrelæ. Så når det blev tilstrække-
ligt mørkt, tåget eller diset, begyndte 
avisen at køre og fortsatte til kl. 3  
om natten. Derefter startede den igen 
kl. 6 om morgenen og fortsatte frem 

til, at det atter var lyst.

Computerterminal
Vi må næsten også her have forklarin-
gen på, hvordan de fem tele-lysaviser 
fungerede. For avisens læsere må det 
have lydt som fagre nye verden og 
man må spørge sig selv, om de og jour-
nalisten har forstået ret meget af  det: 

»Hver lysavis har sit telefonnum-
mer, som drejes fra Sejs, hvorefter tek-
sten, der skal op på lysavisen skrives 
ind i computerterminalen. I post- og te-
legrafvæsenets modem-udstyr ændres 
programmet, så det kan sendes over 
telefonnettet til bestemmelsesstedet, 
hvor et andet modem-udstyr »oversæt-
ter« tilbage til det oprindelige, som så 
programmerer en computer, der er 
indbygget i lysavisens elektroniske 
styring. Dette program opbevares i en 
elektronisk hukommelse, indtil noget 
nyt bliver programmeret. En karak-
tergenerator omdanner programmets 
koder til bogstaver og tal, som vises 
på lysavisen.«

Ja, det lyder jo da meget simpelt - og 
for en nutidig læser næsten forståeligt. 

Det oplyses endvidere, at teknikerne 
foretog næsten 50.000 lodninger, og at 
der blev brugt godt 4000 timer på at 
udvikle anlægget. Så udgifterne til ud-
viklingen af  computerterminalen har 
sikkert været store. 

På spørgsmålet om, hvorfor det 

Lysavisen på taget af Østerport

 | Den 1,5 meter høje og 15 meter lange, fuld-elektroniske lysavis 
på toppen af Østerport tændes første gang 31. maj 1972. Hvornår 
tages den ned igen?
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 | På Århusvej og Horsensvej ser vi i 
disse dage et nyt bud på »moderne« 
annonceplatforme - fem meter høje 
digitale info-skærme.   
FOTO: LARS CHRISTENSEN

 | Første udgave af Ekstraposten fra 
mandag 16. april 1973.

 | Birthe Christiansen sender nyheder til lysaviserne fra computerminalen i Sejs.

 | W.A. Christiansen tilser 
»hukommelsen«, der var 
placeret i et loftsværelse i 
Østerport under lysavisen.

lige blev Silkeborg, der kom med i 
den første bølge af  lysaviser, svarer 
W.A. Christiansen, at det skyldes, at 
»Silkeborg - som de fire andre byer - 
er inde i en kraftig udvikling, som må 
formodes at fortsætte.«

Alligevel var man fra firmaets side 
så realistisk, at hvis ikke lysavisen 
gav et fornuftigt overskud, så ville 
man tage den ned for så at etablere 
den et andet sted. I artiklen uddybes 
det med, at »for at man kan tale om 
en tilfredsstillende investering, skal 
belægningsprocenten være på 80… I 
øjeblikket ligger den på 30, og inden 
august næste år skal de 60 procent 
være nået.« Det store spørgsmål er så, 
om den belægningsprocent blev nået.

Hvor længe?
Arkivets samlinger afslører ikke, 
hvor længe lysavisen bragte nyheder 
og reklamer fra toppen af  Østerport. 
Jeg har gennem årene spurgt, om folk 
huskede den - og ingen har hidtil kun-
net fortælle mig noget om den. Men 
netop i tirsdags var der alligevel én, 
der huskede lysavisen »som strålede 

i mørket og gav Torvet et mærkeligt 
storbyagtigt præg.« Vedkommende 
huskede ikke, hvor længe den var der. 
Så man må formode, at vores lokale 
lysavis var og blev en døgnflue. 

Hvis læserne kan hjælpe med op-
lysninger om, hvor længe den lyste 
op på Torvet, så må de meget gerne 
kontakte Silkeborg Arkiv. Vi vil også 
meget gerne høre nærmere om firmaet 
W. A. Christiansen i Sejs.

Begrænset rækkevidde
Hvad kan grunden være til, at lys-
avisen efter al sandsynlighed fik en 
kort levetid? Hvis det skyldes en lav 
belægningsprocent, så kan forklarin-
gen være, at tiden ikke var moden til 
den form for markedsføring. Og at an-
noncørerne vurderede, at de ikke fik 
nok ud af  deres annoncekroner ved 
et så forholdsvist flygtigt medie som 
en lysavis.

Vi kender allesammen Torvet i 
aftentimerne - der færdes ikke over-
vældende mange mennesker. Og det 
gjorde der sikkert heller ikke i 1972, 
selvom byens biografer stadig lå i 

midtbyen. Desuden indgik Vester-
gade, en del af  Torvet og Tværgade i 
november 1972 i gågade-området - så 
heller ingen biler kom derefter over 
Torvet om aftenen. Derudover har det 
sikkert også været en forholdsvis dyr 
annonceplads - udviklingsomkostnin-
gerne taget i betragtning. 

Så rækkevidde kombineret med pris 
kan have været altafgørende for den 
manglende succes. Endelig dukkede 
der i foråret 1973 et helt nyt reklame-
initiativ op, som viste sig at have en 
meget længere holdbarhed.

Ekstraposten ser dagens lys
Mandag 16. april udsendte Silkeborg 
Avis den annoncefinansierede uge-
avis, Ekstraposten. Den var gratis og 
blev omdelt til Silkeborg Kommunes 
knap 18.000 husstande. I det første 
nummer blev målsætningen formule-
ret på denne måde: »Den nye ugeavis 
… er først og fremmest en tilbudsavis, 
der skal virke som kontaktled mellem 
de handlende og borgerne og fra bor-
ger til borger, når man ønsker at sælge 
eller købe.« Det var dog også planen, 

at der skulle bringes lokalstof  og un-
derholdende stof, samt forbrugerstof  
af  forskellig art. 

Så hvilken annoncør ville vælge en 
flimrende lysavis, som kun blev set 
af  ganske få, når Ekstraposten havde 
som særligt mål at »appellere til min-
dre og mellemstore forretninger, som 
her får et billigt annoncemedium med 
total dækning inden for storkommu-
nens område«, som det hed i Silkeborg 
Avis’ omtale af  det nye fænomen. Der 
var i øvrigt, som i dag, annoncemæs-
sigt samarbejde med Silkeborg Avis i 
form af  en fælles pris ved indrykning 
af  samme annonce i begge blade. 

Ekstrapostens start var dog lidt 
vanskelig. Udgivelsesdagen var uhel-
digvis planlagt til at være torsdag 5. 
april. Men netop på dette tidspunkt 
var der konflikt på arbejdsmarkedet 
- faktisk den største arbejdskonflikt 
i Danmark nogensinde med 155.000 
strejkende og 105.000 lockoutede. 
Så det første nummer udkom som 
nævnt mandag 16. april. Det blev der  
imidlertid rettet op på, så bladet frem-
over kom hver torsdag - senere blev 

det til hver onsdag.
Silkeborg Lysavis var helt klart for-

ud for sin tid. Og projektet har givetvis 
ikke kunnet hænge sammen økono-
misk. Mon belægningsprocenten er 
kommet meget over de nævnte 30?

Nu om dage bliver vi bombarderet 
med budskaber fra computerstyrede 
info-skærme overalt i det offentlige 
rum - i tog og busser, på offentlige in-
stitutioner, i forretninger og nu også 
udendørs. De er helt sikkert kommet 
for at blive. 

Moderne annonceform
På Århusvej og Horsensvej kan vi nu 
se et bud på en »moderne« annonce-
platform. Der er netop opstillet to fem 
meter høje, digitale info-skærme, hvor 
Visit Silkeborgs medlemmer kan få 
»synlighed i både dagslys og mørke, 
sne, regn og direkte sollys«, som det 
hedder i pr-materialet. 

Tiden vil vise, om disse »lysavi-
ser« vil klare skærene - og generere 
en indtjening, der gør, at de får en læn-
gere levetid end lysavisen på taget af  
Østerport tilsyneladende gjorde. 

Det var 
DENGANG

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

email: arkiv@silkeborgbib.dk 

telf.: 87221924

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


