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AV CURT EWERT 

rMOUTH söt :~anco 

• Ä ven om det först på senare år har 
blivit mera uppenbart både för trafik
företagen och reklamköparna att tun
nelbanor, bussar och spårvagnar kan 
bjuda lämpliga annonsplatser efter
som reklamköparna .där med sina re
klambuds-kap träffar stora mängder 
människor, har inom SS reklamen 
ganska långa anor. Många minns 
säkert de gamla dekalkomanierna i de 
äldsta spårvagnarna och till och med 
hade man utvändig baksidesreklam på 
hästspårva,gnar. Reklam flaggor för 
travtävlingar är ett inslag i stadsbil
den som man minns från tiden redan 
före 1949, det år då det första egent
liga reklamavtalet träffades med Spår
vägsreklam, som alltsedan dess har 
skött vagnreklamen. Man heslöt vid 
den tidpunkten att utöka reklamen 
med flyttbara skyltar i vagnarna där 
det alltså tidigare enda,st funnits mera 
permanent uppsatta skyltar i form av 
dekaikomanier eller i emalj - den 
tidens normala skyltmateriaI. 

Första reklamavtalet av år 1949 ·ga
ranterade spårvägsbolaget en årlig in
komst på 100 000:  kr ä ven om de 
verkliga inkomsterna sedan kraftigt 
ökwe år från år. 

Genom tillkomsten av T -banan 
1950 öppnades nya möjligheter för 
reklam genom fasta skyltar i T -ba
nan, framföralLt på plattformsväggar
na. Man vägde estetiska och kommer
siella synpunkter och har t. o. m. i 
senare års konstnärspristävlingar om 
utsmyckning av T-banan innefattat 
klara bestämmelser om att även re
klamen skall höra hemma i T -banan. 
Reklamen där har aUtsedan starten 
skötts av AB Tunnelbanereklam. De 
båda entreprenadfirmornas arbetssä tt 
har varit likartat, dock att Tunnel
banereklams folk själva satt upp och 
tagit ner de fas·ta skyltarna mot att 
reklamen i vagnarna uppsättes av hall
personal - med undantag av viss ut
vändig reklam (klistring av skyltar 
på vagnssidor ). Fr. o. m. nästa års
skifte har det stora ARE~bolaget över
tagit Tunnelbanereklams verksamhet 
och &köter den fasta reklamen i Tub 
I och Tub 2. Spårvägsreklam är ett 
dotterföretag till ARE-bolagen och 
har fortfarande hand om reklam i 
spårvagnar, bussar och tunoelvagnar. 
De hå.da företagen drives med hänsyn 
til! den omfa·ttande rörelsen som två 
separata företag, ehuru under gemen
sam direktör. Tunnelbanereklam har 
sitt kontor i kv. kams och Spårvägs
reklam på Gotlandsgatan. Spårvägs
bolagets in:k.om5ter på reklam och ut
hyrning överstiger tio miljoner kro
nor per år, av vilken otvivelaktigt im

ponerande inkomstsiffra reklamen sva
rar för nästan hälften. Det gäller allt
så för Spårvägsreklam och Tunnel
banereklam att under 1965 sälja re
klamplatser för brutto ca sex miljoner 
kronor. 

Allmänheten vill ha omväxling 

Den snabba utveckling som över
allt sker nu för tiden gör att inte hel
ler reklamen står stilla Man söker nya 
former och skapar nya ideer tillrätta
lagda efter reklamköparnas önskemål. 
Största nyheten i samband med öpp
nandet av Tub 2 är heslutet, att på 
en del stationer i stället för de kända 
tavlorna i storformat på tunnelväg
garna införa s. k. reklamband (höj
den är 1,40 m, längden hela platt
formen dV5. 145 m med möjlighet att 
köpa t. ex. 20 meter utplacerad en 
månw i taget per station med dylika 
reklamband under ett år för I 400 kr) 
utefter plattformarna. Härigenom ges 
reklamköparna större möjlighet att 
välja ytor alltefter vars och ens smak. 
Trafikanterna kan också röra sig ut
efter plattformslängden och läsa re
klarnmeddelandena som i mycket stora 
längder, teoretiskt hela plattforms
längden, finns att läsa. Spårvägsbola
get har under årens lopp fått många 
bevis för allmänhetens uppskattning 
då det gäller reklamen i T -banan, som 
man anser utgöra en trevlig och om
växlande färgklick. Det är emellertid 
genomgående eOt önskemål både från 
allmänheten och rekla,mköparna att 
reklamen skall varieras och ändras. 
A v detta skäl flyttas t. ex. både rull
trappsaffischerna och de stora vägg
tavlorna på plattformssid.orna månad 
efter månad från station till station. 
Den nya given med reklamband på 
vissa sta-tioner gör också att enformig
heten häves och att värdet av rekla
men ökas genom variationer i dess 
presentation. Även hudskapen på re
klambandet kommer att flyttas från 
station till station. 

För närvarande håller Östermalms
torgs station på att färdigställas och 
där har man planer på nya metoder 
för att presentera reklammeddelanden 
i rulltrappor. Det kan hända - f. ö. 
som resultat av senaste konstnärspru
tävlingen - att även rörlig reklam 
kommer att anbringas i taket på någon 
plattform. 

Allmänheten positiv vid 
panoramareklamen 

Beträffande ytnä tsreklam är som be
kant de största nyheterna på senare 
år de stora sidoskyltarna på hussar 
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och spårvagnar, som numera säljes 
kombination med baksidesskylten (s. k. 
»panoramareklam» på bussarna), var
igenom annonsören på ett bättre sätt 
än tidigare präntat in sitt meddelande 
i åskådarnas medvetande. Det var f. ö. 
en hel del ståhej om vagnsidesrekla
men, innan den kom till och det be
hövdes regeringens hjälp men denna 
reklamform har sedan mottagits myc
ket positivt av hela allmänheten. 

Man kan alltså konstatera att sam
tidigt som reklaminkomsterna ökar 
liksom utbudet av reklamplatser, le
ver densanuna vidare och förändras 
år efter år för att anpassa sig efter 
moderna reklamprinciper. Måhända 
är det någon som i detta sammanhang 
frågar sig om det bara är för att göra 
en färgglad T -bana som reklamen finns 
eller om den verkligen har en samhäl
lelig funktion att fylla. På den frå
gan kan man tryggt svara att med det 
moderna samhället och den standard, 
som vi har idag, följer ett stort utbud 
av varor ech utbudet måste ske i sam



band med reklam i skilda former. Det 
är uppenbart, att en fabrikant, som 
genom reklam ökar tillverkningsse
rierna, också har möjlighet att sänka 
utförsäljningspriset så att varan bur 
tillgänglig för en större allmänhet än 
eljest. Var och en vet ju att verktyg, 
projektering och andra fasta kostna
der utgör en väsentlig del aven varas 
pris och att det därför gäller att få 
en masstillverkning till stånd. Det är 
just här som reklamen gör sin stora 
insats. 


