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Skylten som guidat oss i 60 år

N

ästan varje dag åker jag
tunnelbanans gröna
linje mot Hässelby.
Precis när tåget kör ut ur
tunneln mellan Fridhemsplan och Thorildsplan är det
första som möter min blick
den lysande t-skylten. Detta
vänligt lysande T som fungerar som en fyr under årets
mörka månader. Vänligt men
korrekt, har den nu lotsat resenärer till tunnelbanan sedan 1933.
T-emblemet och de kaklade
stationerna har blivit självklara
Stockholmssymboler, men hur
kom de egentligen till och av
vilka?
Spårvägsmuseet har precis
öppnat en tillfällig utställning vid namn ”Design:SL
– en resa genom SL:s visuella
värld 1877-2011”. Utställningen visar bilder, ritningar
och föremål som skildrar en
mångfacetterad designhistoria
som alla stockholmare känner
igen, men kanske inte vet så
mycket om.
Den 30 september 1933
öppnades Stockholms första
tunnelbanelinje mellan Slussen och Skanstull. Att föra
ner en del av spårvagnstrafiken under jord var ett sätt
att minska belastningen på

”det versala t:et i
klar citrongul färg
samt ’tunnelbanan’
i vit text på svart
botten.”
Södermalms gator. Ansvarig
arkitekt för tunnelbanebygget var den då 27-åriga Holger
Blom. Nyss utexaminerad från
en gedigen utbildning vid både
KTH, Stockholms högskola
och Konstakademien, hade
han arbetat för Krüger & Toll
i Paris. Under vistelsen i Paris
bodde han även hemma hos
arkitekten Le Corbusiers bror.
Att vistas i Paris under
1920-talet och dessutom i
närheten av en känd modernist var säkert bidragande orsaker till att den unge Holger
Blom helhjärtat engagerade
sig i Stockholmsutställningen
1930. Här presenterades för
första gången i Sverige funktionalismen på ett enhetligt sätt.
Alla livets delar kunde formges
till det bättre. Stolar, bord, hus
och bussar skulle skapas utefter
hur de skulle användas. Som
en del i utställningen ingick
samfärdsmedel.
Fylld av funktionalismens

idéer skred arkitekt Blom till
verket, men han var inte ensam i sitt arbete. Under studieåren vid Konstakademien
hade han träffat Kalle Lodén
(1905-1941). De hade båda
vistats i Paris vid samma tid.
Kalle Lodén titulerade sig
artist, men hans roll som grafisk formgivare är kanske ännu
mera känd för allmänheten.
Lodén anses vara upphovsmannen till den ursprungliga
T-symbolen och tunnelbanans
tidiga grafiska profil, med en
enkel linjekarta och stationsskyltar. Lodén ritade också
skyltar till Götgatans handlare, som under byggtiden
hade svårt att nå sina kunder.
Den ursprungliga T-symbolen, såg dock något annorlunda ut än dagens. Vi har
hittat Holger Bloms beställning av skylten, med exakta
färgangivelser: ”Det versala
T:et i klar citrongul färg samt
”tunnelbanan” i vit text på
svart botten”. Det T, som vi är
vana att se härstammar från
1952. Men vi känner inte till
vem som låg bakom denna bearbetning. Någon av läsarna
som har en idé?
Jenny Stenbeck

käNNeteckeN. t-symbolen som vi har känt den sedan 1950-talet.
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Veckans
visningar!
All information hittar
du på svenskfast.se

GÄRDET/ÖSTERMALM 3 rok, 83 kvm

SMS:A 59170 TILL 71122

SMS:A 59774 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

HJORTHAGEN 2 rok, 44,2 kvm

• Öppen spis • Rymlig balkong i söder • Toppfräscht kök

SMS:A 59492 TILL 71122

PRIS 4 895 000 kr/bud. AVGIFT 3 769 kr/månad HISS Ja VISAS Sö 23/10 12.00-13.00. Må 24/10 18.15-18.45.
Armfeltsgatan 23, 3 tr. ÖSTERMALM Mattias Wedberg 070-108 80 56.

• Kök renoverades 2006
• Stambytt fastighet
• Väldisponerad

SMS:A 59526 TILL 71122

PRIS 1 795 000 kr/bud. AVGIFT 2 552 kr/månad VISAS Sö 23/10
15.00-16.00. Må 24/10 19.10-19.40. Krångedevägen 23, 2tr.
ÖSTERMALM Mattias Wedberg 070-108 80 56.

GÄRDET 2 rok, 55 kvm
PRIS 2 300 000 kr/bud. AVGIFT 2 699 kr/månad VISAS Sö 23/10
12.00-12.45. Må 24/10 17.00-17.30. Tegeluddsv. 30, 4tr hiss finns.
ÖSTERMALM Peter Forsling 070-830 01 67.

• Välplanerad hörntvåa
• Balkong
• Högt fritt läge

ÖSTERMALMSBUTIKEN TEL 08-661 61 00 WWW.SVENSKFAST.SE

GÄRDET 2 rok, 40 kvm
PRIS 2 150 000 kr/bud. AVGIFT 2 163 kr/månad HISS Ja
VISAS Sö 23/10 13.30-14.30. Må 24/10 17.30-18.00. Rindögatan 24.
ÖSTERMALM Mattias Wedberg 070-108 80 56.

• Fint renoverat kök
• Balkong utan insyn
• Mycket bra planerad

