
• Det sista nattåget har lämnat av 
sina sömniga trafikanter. Klockan är 
tre på morgonen. Efter att under dyg
net ha stått så där en halv miljon 
människor till tjänst kommer nu T
banan att ligga öde i två timmar. 

Tror man, ja! Ingenting är felak
tigare. I stället utgör det sista tåget 
signalen för en febril verksamhet i 
tunneln. Det är i första hand Banans 
folk som nu ostört kan hugga in med 
underhållsarbeten. Spärrvakterna kan 
koppla av från biljettförsäljningen 
men har nu i stället städningen i sina 
kiosker a tt tänka på. 

Men frågan är, om det inte är en 
tredje grupp, som ligger hårdast i 
startgroparna vid det heliga treslaget. 
Hack i häl på det sista nattåget kom
mer nämligen en liten dressin tuf
fande. Den är i båda ändar högt stap

lad med reklamtavlor. Det är Tunnel
banereklams folk som rycker ut för 
att se till att vi nästa dag har något 
nytt att vila ögonen på i väntan på 
tåget. I två timmar har man tillstånd 
att disponera banan i innerstaden. Un
der den tiden gäller det för tillsy
ningsman Hans Larsson och hans 
mannar att skifta alla stortavlor på 
två stationer. Varje station har nor
malt 64 tavlor och var och en väger 
50-55 kg, så jag kan försäkra, att 
det inte blir några döda punkter un
der passet. Att tavlan kan variera i' 
vikt beror på om den är ommålad. 
Varje målning kräver 5 kg färg. 

I I mil per natt 

Det är ett väl inkört gäng som job
bar här. Det behövs inga ord, var och 
en vet vad han skall göra. Och undan 
går det. Det är inte utan att det pir-
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Under ftattens två tysta 
timmar på T-banan sker all 
omskyltning av reklamen. 
Det gäller att organisationen 
är perfekt. 

rar i magtrakten när dressinen kör på 
motspår mellan stationerna. Den råa 
morgonluften känns fuktig och man 
laborerar osökt med tanken: Vad gör 
jag om det trots allt kommer ett tåg 
mot oss? 

- Ingen risk, säger tillsyningsman 
Larsson. Det har endast varit en olyc
ka sedan starten 1952 och inte heller 
den var av det allvarligare slaget. En 
tralla stod för nära en övergångsväxel 
och blev krossad av ett tåg. Ingen 
skadades. 

Vi har under årens lopp blivit för
trogna med T -banan och vilka risk
moment som finns, främst strömske
nan. Varje natt, av de fem nätter i 
månaden som vi skiftar stortavlor, 
åker vi i medeltal I I mil dressin. 

Under <le två nattimmarna skiftar 
T-banan fullständigt karaktär. En 
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REKLAM FÖR MILJONER 
Forts, från lid, 

daglig trafikant skulle säkert känna 
sig konfunderad om han var i under
jorden nu. lig
ger tavlorna i . ett visst sy
stem mitt för den plats på väggen där 
de skall sitta, På spåren rullar nu helt 
andra fordon än de Inte 

,"u...",..""' som kan-
Det är den 

och an
nat 
na 
före 

Goda grannar 
• AB Tunnelbanereklam är ett före

som står i intim kontakt med SS 
sätt. Verksamhetsfältet är ju 

U<;'.'"'''''''' men man har också sina ad
ministrativa lokaler i granne 
med säkerhetssektionen. 

Vad händer bakom den skärm som 
finns bort Odenplans sta

Atelje, står det 
textat Det är där 

kommer till. Reklamman 
med sin assistent tillver

50 tavlor i månaden. 
Innan Icarus kom till, hade Tun

nelbanereklam sitt kontor i autentisk 
miljö innanför stationen Vi 
skall här inte in på den 
som har rått om T -banereklamen. 
Varken den om unga damer i korsett 
eller vin och sprit. Vi skall inte hel
ler oss in på varför sådan 

inte väcker l 

ve'Ck()PI'eSS utan j T-banan. 
I disponent Bertil Andersens frånvaro 
får i stället fru Wahlström 
svara på hur samarbetet med SS är 
och hur reklamarbetet går till. 

God grannsämja 

för
säkrar fru den på
tagliga med grannarna i huset och den 
huvudsakliga kontakten med Kom
mersiella sektionen. Så litet om före
taget. Vi är fem kontoret av vilka 
tre sysslar reklampla tsförsäl j
ning. Fyra man arbetar på »fältet», 



d. v. s. T-banan. De har inte bara att 
skifta tavlor, de svarar också för 
tvättningen av väggarna. Under skift
ningar av stortavlor är extra folk en
gagerad . Och i ateljen vid Odenplan 
slutligen arbetar som bekant två man. 

- T-banan har reklamplatser av 
tre slag. Det är stationsväggarnas tav
lor, det är kioskerna och utgångsdör
rarna samt slutligen rulltrappsväg
garna. En kund ringer ibland och vill 
hyra en bestämd plats på en bestämd 
station. Man vet ofta inte att affisch
platserna endast säljs i serier. Det är 
faktiskt det enda tänkbara. Hur skul
le man annars gradera stationerna ef
ter reklamvärde och platserna inom en 
station? Den mörkaste delen av Slus
sens station skulle kanske visa sig 

J aleijln vid Odenplans slation målar 
Per Eriksson ocb Erik Persson upp de 

Jällelika skyllama i serier om fem vardera. 

mindre uppskattad medan vi skulle få 
en kilometerlång väntelista på Hötor
get och T-Centralen. En serie stortav
lor omfattande tio tavlor som placeras 
i grupper om fem på två olika statio
ner och säljs för ett år. Varje månad 
flyttas de efter en plan dels inom sta
tionen, dels mellan alla de nio tunneI
stationerna. En sådan serie kostar 
15 000 kronor. Det blir 4: I I kr per 
dygn och tavla. 

Den andra gruppen, som sitter på 
biljett- och viserkiosker hyrs på 14 
dagar. Den är speciellt avsedd för 
kampanjer som endast skall pågå en 
kortare tid. På samma sätt förhåller 
det sig med den ena rulltrappsväg
gen. Den hyrs också för 14 dagar, den 
andra sidan däremot för ett år. Vi är 
givetvis glada för att T-banan som 
reklamorgan är ett populärt och upp
skattat medium av firmorna, slutar 
fru Wahlström. 

Något som SS säkert är villigt att 
stryka under på. Även vi hyr ju ut 
T-banans reklamplatser. Men åt en 
enda kund - AB Tunnelbanereklam. 


