
Annonsprislista
2017

4 Landskapsnummer
4 65-åringar
4 70-åringar

Bästa stunden på dagen är

20 av årets 52 nummer går ut i EXTRA stor upplaga!



KVÄLLSSTUNDENS UTGIVNINGAR & MATERIALDAGAR 2017
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Nr Utgivningsdag
Annonsmaterial

Anmärkning Extra upplaga*
I text Eftertext

1 2017-01-04 2016-12-14 2016-12-21

2 2017-01-11 2016-12-21 2016-12-28 Landskapsnummer Dalarna 13 000

3 2017-01-18 2016-12-28 2017-01-04

4 2017-01-25 2017-01-04 2017-01-11 70-åringar Hela Sverige 29 000

5 2017-02-01 2017-01-11 2017-01-18

6 2017-02-08 2017-01-18 2017-01-25 Landskapsnummer Södermanland 44 000

7 2017-02-15 2017-01-25 2017-02-01

8 2017-02-22 2017-02-01 2017-02-08 65-åringar Hela Sverige 27 000

9 2017-03-01 2017-02-08 2017-02-15

10 2017-03-08 2017-02-15 2017-02-22 Landskapsnummer Östergötland 17 000

11 2017-03-15 2017-02-22 2017-03-01

12 2017-03-22 2017-03-01 2017-03-08 70-åringar Hela Sverige 30 000

13 2017-03-29 2017-03-08 2017-03-15

14 2017-04-05 2017-03-15 2017-03-22 Landskapsnummer Västerbotten 8 000

15 2017-04-12 2017-03-22 2017-03-29

16 2017-04-20 2017-03-29 2017-04-05

17 2017-04-26 2017-04-05 2017-04-12 65-åringar Hela Sverige 28 000

18 2017-05-04 2017-04-12 2017-04-19

19 2017-05-10 2017-04-19 2017-04-26 Landskapsnummer Dalsland 2 500

20 2017-05-17 2017-04-26 2017-05-03

21 2017-05-24 2017-05-03 2017-05-10

22 2017-05-31 2017-05-10 2017-05-17

23 2017-06-08 2017-05-17 2017-05-24 Landskapsnummer Blekinge 6 500

24 2017-06-14 2017-05-24 2017-05-31

25 2017-06-21 2017-05-31 2017-06-07

26 2017-06-28 2017-06-07 2017-06-14

27 2017-07-05 2017-06-14 2017-06-21 Landskapsnummer Bohuslän 12 000

28 2017-07-12 2017-06-21 2017-06-28

29 2017-07-19 2017-06-28 2017-07-05

30 2017-07-26 2017-07-05 2017-07-12 Landskapsnummer Öland 1 500

31 2017-08-02 2017-07-12 2017-07-19

32 2017-08-09 2017-07-19 2017-07-26

33 2017-08-16 2017-07-26 2017-08-02

34 2017-08-23 2017-08-02 2017-08-09 Landskapsnummer Småland 29 000

35 2017-08-30 2017-08-09 2017-08-16

36 2017-09-06 2017-08-16 2017-08-23 70-åringar Hela Sverige 27 500

37 2017-09-13 2017-08-23 2017-08-30

38 2017-09-20 2017-08-30 2017-09-06 Landskapsnummer Ångermanland 6 000

39 2017-09-27 2017-09-06 2017-09-13

40 2017-10-04 2017-09-13 2017-09-20 65-åringar Hela Sverige 26 000

41 2017-10-11 2017-09-20 2017-09-27

42 2017-10-18 2017-09-27 2017-10-04 Landskapsnummer Uppland 13 000

43 2017-10-25 2017-10-04 2017-10-11

44 2017-11-01 2017-10-11 2017-10-18 70-åringar Hela Sverige 25 000

45 2017-11-08 2017-10-18 2017-10-25

46 2017-11-15 2017-10-25 2017-11-01 Landskapsnummer Hälsingland 7 000

47 2017-11-22 2017-11-01 2017-11-08

48 2017-11-29 2017-11-08 2017-11-15 65-åringar Hela Sverige 25 000

49 2017-12-06 2017-11-15 2017-11-22

50 2017-12-13 2017-11-22 2017-11-29

51 2017-12-20 2017-11-29 2017-12-06

52 2017-12-29 2017-12-06 2017-12-13



KVÄLLSSTUNDEN HAR EN PRENUMERERAD UPPLAGA PÅ 
36 700 EX ENLIGT AB TIDNINGSSTATISTIK (2016).

KVÄLLSSTUNDEN I TRYCK

TIDNINGENS FORMAT: Tabloid

TOTALT ANTAL SIDOR: 28

UTGIVNINGSFREKVENS: 52 nummer/år 

TRYCKFÖRFARANDE: Offsettryck

PAPPER: Dagspress, 100 linjers raster

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

CHEFREDAKTÖR: Bo Pettersson, 021-19 04 14
e-post: bo.pettersson@tidningshuset.com

VD: Ewa Helmrich Wärmlöf
e-post: ewa.helmrich@tidningshuset.com

UTGIVARE: Tidningshuset Kvällsstunden AB

POSTADRESS: Box 1080, 721 27 Västerås

BESÖKSADRESS: Klockartorpsgatan 14, Västerås

TELEFON KUNDTJÄNST: 021-19 04 15

WEBBADRESS: www.kvallsstunden.se

PLUSGIRO: 29 96 06-4

BANKGIRO: 557-5550

ANNONSPRISER OCH FORMAT 2017

I TEXT:  18:–/spaltmillimeter
EFTERTEXT:  17:–/spaltmillimeter
HELSIDA: 29 500:–
HALVSIDA: 16 650:–

Moms tillkommer på alla priser.

SPALTMÅTT: 47, 99, 151, 203, 255 mm

MÅTT HELSIDA: 255 x 370 mm
MÅTT HALVSIDA: 255 x 185 mm

ANNONSBOKNING

Gunvor Hedström, 08-94 77 77
gunvor.hedstrom@telia.com

Marina Daleby, 021-19 04 30
marina.daleby@tidningshuset.com

Avbokningsvillkor: Avbokning måste ske senast fyra 
veckor före utgivningsdag. För annonsmaterial som ej 
kommit i tid eller uteblivit debiteras bokat utrymme.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

• Annonsoriginalet vill vi ha som högupplöst PDF (1.3) 
• Alla bilder skall vara högupplösta, minst 200 ppi.
• Alla bilder och färgelement skall vara separerade i 

CMYK (dagspress). ICC-profil kan erhållas.
• Alla typsnitt skall vara inbäddade i dokumentet.
• Material skickas via e-post till nedanstående adress.

Har du tekniska frågor gällande annonsmaterialet 
besvaras de av Marcus Hubertson på tel 021-19 04 10

MATERIALADRESS: annons@tidningshuset.com

Kvällsstundens läsare älskar sin tidning! De är vetgiriga och på 
alerten och man lusläser tidningen från första till sista spalt. 
Genom att annonsera i Kvällsstunden når du en stor och 
mycket trogen läsekrets, 
spridd över hela landet.

På sidan 7 i veckans tidning kan ni ta del av nyheten om att det mycket snart – redan i oktober – ska bli möjligt att här hemma i Sverige läsa gamla amerikanska svensk-språkiga tidningar via dator. Annat var det förr. Som till exempel då jag började arbe-ta som journalist för nästan på dagen 45 år sedan.Då kom till ”min” tidnings-redaktion återkommande ex-emplar av den svenskameri-kanska tidningen Nordstjer-nan.
Min chef hade nämligen kommit överens med sin re-daktörskollega i USA om att de skulle abonnera på var-andras tidningar – till ömse-sidig båtnad för upplagorna, kantänka.Att ta del av den svensk-amerikanska avisan var fas-cinerande på två sätt. Dels kunde man konstatera att Nordstjernan, från detta som man trodde hypermoderna USA, var en vansinnigt gam-malmodig tidning till både form och innehåll. Dels var det också uppenbart att tid-ningsdistributionen över At-lanten fungerade oöverträf-fat uselt.

Nordstjernan skulle, om jag minns rätt, komma en gång i veckan. Men det var inte ovanligt att det dröjde tre–fyra veckor mellan gångerna. Sedan plötsligt damp den ner flera dagar i rad – ofta till på köpet i fel ordnings-följd.
Det enda snarlika ifråga om undermålig punktlighet som jag har upplevt var nog tåget mellan Kiruna och Riksgrän-sen, alltså Malmbanan, i slu-tet av 1970-talet. Det höll aldrig tiderna. Ibland kunde det komma ett par timmar för sent. Och jag frågar mig fortfarande varför.Att köra ett tåg åt gången i vardera rikt-ningen 

kunde väl inte vara så svårt.

Paralympier:Monica varen säker
vinnare

Friskt vågat:Daniel ska
göra en ny filmom utvandrarna

14-15
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Bo 
Pettersson

Ljuvliga Ljubljana!

Besök oss även på www.kvallsstunden.se

Slovenien är landet i Europa som de flesta förväxlar med 

Slovakien – eller vice versa...Så för att undanröja alla tveksamheter är det bäst att re-

dan från början göra klart att Slovenien var den delrepu-

blik som först av alla lämnade det sönderfallande Jugosla-

vien på 1980-talet.Slovenien var redan dessförinnan det mest västorientera-

de av de jugoslaviska delområdena som en följd av närhe-

ten till Österrike.Huvudstaden i Slovenien heter Ljubljana och är en ljuvlig 

metropol i behändigt format, som Uppsala ungefär eller 

obetydligt större. Stadsbilden i Ljubljana är på sina håll 

bedårande vacker, därtill med dignande marknadsstånd 

och mysiga serveringar.

Posttidning B  Utdelas senast onsdagen den 14 september.
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Vecka 37 • 2016 (12 – 18 september)

VECKOTIDNINGEN FÖR HELA SVERIGEAllra först

Den här veckan skriver Se-

ved Johansson om den väst-

manländska bruksorten 

Kolsva, där Sveriges äldsta 

stålgjuteri ännu finns vid liv.

Jag har varit där några 

gånger i olika sammanhang. 

Fast i själva järnbruket har 

jag aldrig satt min fot. Där-

emot har jag varit på något 

årsmöte med efterföljande 

middag i den gamla bruks-

herrgården. Där kunde jag 

förresten notera att inte bara 

Hotell Knaust i Sundsvall 

har en så kallad skvader, allt-

så en uppstoppad hare med 

en tjäders bakdel, utan att 

också Kohlswa herrgård 

innehar en slik.
Men om jag ska vara riktigt 

personlig, så är det faktiskt 

varken skvadrar eller något 

av järn som jag tänker på när 

jag hör ortsnamnet Kolsva.

Nej, i stället far tankarna 

iväg till en baptistpastor (!) 

som var verksam hemma i 

Närke när jag var barn.

Jag gick nämligen i baptis-

ternas söndagsskola i många 

år. Och pastorn i den för-

samlingen råkade närmast 

komma från Kolsva.
Det var en osedvanligt vän-

lig man. Kort och mager, 

vägde inte många kilo. Han 

hette Ståhlberg men kallades 

Stålmannen av oss grabbar, 

som ni förstår inte utan iro-

ni. Vi höll dock öknamnet 

för oss själva, för vi ville inte 

såra den snälle pastorn. 

I ärlighetens namn var han 

inte heller den ende kortväx-

te mannen i trakten då för ti-

den. Ännu kortare var till 

exempel en djurtransportör 

som hette Henning, ”Ko-

Henning”.
Om honom berättas det att 

en mötande bilist ringde för-

skräckt till lokalpolisen och 

anmälde en herrelös djur-

transportbil på vägen:

– Lugn, svarade konstapeln, 

det var bara 
Henning 
som var 
nere och 
växlade!

Tidig krigskorre:

Hon tyckte inte

att Sahara
var öken

Svart och stolt:

Korpen
en av de
smartaste
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Kungen av calypso

Besök oss även på www.kvallsstunden.se

Day-O!
Nej, det var inte den fatale norrmannen Marve Fleksnes 

som gjorde det utropet odödligt i våra öron. I stället var det 

den ännu aktive 89-årige amerikanske calypsokungen och  

folksångaren Harry Belafonte som inledde sin stora 

världshit Banana Boat Song just så.

I år är det precis 60 år sedan Belafonte spelade in denna 

folkvisa av jamaicanskt ursprung. Med eget påbrå på mö-

dernet från calypsons hemland Jamaica fick han männi-

skor världen över att älska denna musik.

Med åren har han också skaffat sig en grundmurad ställ-

ning som förkämpe för människors lika värde.

Posttidning B  Utdelas senast onsdagen den 9 november.

6

Vecka 45 • 2016 (7 – 13 november)

Foto: IBL

VECKOTIDNINGEN FÖR HELA SVERIGE

Allra först

På sidan 23 i veckans tidning 
kan ni läsa om herrgården 
Julita i Södermanland.

Det är en välkänd gård för 
mig. Varje gång som jag åker 
mellan mitt hem i östra När-
ke och jobbet i Västerås (11,8 
mil enkel resa) så passerar 
jag denna tjusiga represen-
tant för den svenska herr-
gårdskulturen.

Julita fungerar för mig som 
en slags milstolpe längs vä-
gen. Vad ögat får se där ger 
energi att ratta vidare mot 
målet.

Jag är över huvud taget 
ganska förtjust i slott och 
herresäten. Det är inte så att 
jag vill bo i något sådant 
själv, men jag gillar att titta 
på dem, insupa miljön lik-
som.

Redan efter två kilometer 
på min väg mot Västerås – 
alltså långt före Julita – ser 
jag från mitt bilfönster också 
Segersjö herrgård. Där finns 
sedan något dussin år tillba-
ka en bana för fälttävlan, 
”Ridsportens formel 1”. Ex-
pertisen räknar den banan 
som en av Sveriges bästa och 
där har både SM- och EM-
tävlingar avgjorts genom 
åren. När det tävlades där 
helt nyligen kom det upp 
emot 14 000 besökare.

Att ett sportevenemang på 
den nivån skulle hamna så 
nära den egna bostaden, det 
hade jag aldrig trott för 20 år 
sedan.

Apropå sport fick jag ett 
brev nyss från en läsare som 
hade noterat mina svårighe-
ter i ungdomen att ta mig 
fram på Mora-Nisses träski-
dor. Hon bifogade ett par 
bilder på sådana laggar. Och 
sedan hälsade hon alla väl-
komna till Mickelsmäss i Ör-
sundsbro den 2 oktober.

Har ni vägarna ditåt kan jag 
tipsa om att Wik och Sal-
necke – två riktigt läckra 
slott – finns 
alldeles i 
närheten.

Solveig Egman:
Hon blev
mästarinna
av lust och lek

Helen Keller:
En fixstjärna
för blinda
och döva
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Unik naturupplevelse

Besök oss även på www.kvallsstunden.se

Bergsbranter som stupar rakt ner i ett grönskimrande vat-ten. Kan det bli vackrare? Nej, inte om man får tro dem som gör reklam för Hurtigruten, den långa fartygslinjen längs Norges västra och norra kust. Den kallas nämligen ”Värl-dens vackraste sjöresa”.
Från Bergen på Vestlandet till Kirkenes nära ryska gränsen går denna regelbundna båttrafik med gods och passagerare.

För många kustsamhällen längs linjen är Hurtigruten en livsnerv eftersom förutsättningarna för vägtransporter i det bergiga landskapet är mycket besvärliga eller i vissa fall helt omöjliga. Hurtigruten lockar besökare från hela världen och att sjövägen få kryssa sig genom Norges storslagna och dra-matiska natur ger minnen för livet. Det kan Kvällsstundens reporter Anders Jägeberg intyga...

Posttidning B  Utdelas senast onsdagen den 28 september.
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Vecka 39 • 2016 (26 september – 2 oktober)

Foto: IBL bildbyrå

VECKOTIDNINGEN FÖR HELA SVERIGE

Allra först

Engelska trädgårdar och par-
ker breder ut sig över hela 
mittuppslaget i veckans 
nummer av Kvällsstunden.

Det gör de rätt i, tycker jag.
Av någon anledning gillar 

jag det brittiska sättet att an-
lägga parker mycket bättre 
än det franska.

En klassisk fransk park kan 
man se vid slottet Versailles, 
i utkanten av Paris. Där är 
buskar och rabatter hårt tuk-
tade, gärna i symmetriska 
formationer så att de – lite 
elakt sagt – ska se så konst-
gjorda ut som möjligt.

En engelsk park är raka 
motsatsen. Den är tänkt att 
efterlikna naturen, fast i nå-
got mer putsade och ordna-
de former med täta och väl-
klippta gräsmattor och prun-
kande rabatter utplacerade 
lite på gehör.

Vid Drottningholms slott, 
där kungen bor, även kallat 
”Sveriges Versailles”, finns 
prov på både den franska 
och den engelska trädgårds-
konsten. 

Mitt framför slottet, på 
trädgårdssidan, bildar lågt 
klippta häckar och rabatter 
tillsammans med krattade 
grusgångar, en springbrunn 
och en massa mindre dam-
mar ett typiskt franskt möns-
ter. 

Men om man därifrån tar 
ett lagom antal kliv åt sidan, 
så står man mitt i en engelsk 
park och man känner att 
man liksom kan spankulera 
omkring lite mera fritt.

Hemma på den egna villa-
tomten, där jag bor, syns 
dock inga spår av vare sig 
det engelska eller det franska 
trädgårdsidealet. 

I stället pågår där ett av-
loppsarbete och trädgården 
pryds nu av två grävmaski-
ner, en dumper och en lång 
grön byggbarack. Två djupa 
gropar är grävda, av vilka 
den ena rym-
mer en av-
loppsbrunn 
– för dagen 
utan lock...

Wyatt Earp:
En krutgubbe
i den vilda
västern

Kaffetåren:
En dryck
som kungen
satte stopp för

28
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Vild katt med flera liv

Viktig kungörelse från Kvällsstunden – se sidan 4

Marianne Faithfull valde inte den väg i livet som förvänta-des av en guldlockig flicka med en litteraturprofessor till pappa och en österrikisk-ungersk adelsdam till mamma.Hon valde popen och rocken – och inledningsvis ett liv till-sammans med Mick Jagger och Keith Richards.Lika bra som det umgängesvalet var för uppmärksamhe-ten och starten på musikkarriären, lika dåligt var det för 

hennes hälsa. Hon blev obönhörligt fast i ett antal tunga droger, däribland heroin.
Upprepade gånger har missbruket gjort det omöjligt för Marianne Faithfull att fungera som artist, men efter varje tid av frånvaro från scenen har hon kommit tillbaka – som till exempel när hon med bruten, raspig röst sjöng sin su-perhit Broken English.

Posttidning B  Utdelas senast onsdagen den 5 oktober.

6

Vecka 40 • 2016 (3 – 9 oktober)

Foto: Sjöberg bildbyrå

VECKOTIDNINGEN FÖR HELA SVERIGE

Allra först Nöjesprofilen:
Marianne Faithfull



Så håller vi Kvällsstunden levande
”Tack för en bra, ärlig tidning som innehåller så mycket god läsning. Bästa dagen i 
veckan är när Kvällsstunden kommer, jag skulle inte vilja vara utan den.”
Så låter det i många brev, mejl och telefonsamtal som kommer hit till Kvällsstundens 
redaktion. Jag är säker på att få tidningar i landet får så mycket uppskattning från sina 
läsare. Och förstås många synpunkter på innehållet, som verkligen lusläses från första 
till sista sidan. Gör vi minsta lilla fel så är det alltid någon uppmärksam läsare som låter 
oss veta att vi lever. Våra läsare är vetgiriga och på alerten. 
Det är våra insändarsidor ett bra exempel på. Där debatteras allt från 
dagsaktuella frågor till ordalydelsen i en gammal kär visa.
Dialogen mellan läsare och redaktion är mycket livlig. Och viktig. 
Den är en garanti för att Kvällsstunden ska fortsätta att vara en levande 
tidning och det självklara valet för våra läsare.  
Kvällsstundens läsare är mycket trogna, de prenumererar år efter år 
och vi vet också att tidningen vandrar vidare som en stafettpinne 
från en läsare till nästa. Antalet människor som läser tidningen 
är därför mångdubbelt större än den officiella upplagesiffran. 
Det är den läsekretsen som du når när du väljer att annonsera i 
Kvällsstunden – Veckotidningen för hela Sverige.

Kort om Kvällsstunden
Kvällsstunden har funnits sedan 1938. Det började i blygsam skala som några 
förströelsesidor i Västmanlands Nyheter. Ganska snart blev det en egen bilaga i 
tidningen och sedan en tidning på egna ben med riksspridning. Mannen som startade 
tidningen hette Anton Olsson och han kom att bli tidningens redaktör i nästan 40 år. 
Hans tanke var att ge ”god, intressant och spännande förströelseläsning” åt läsarna 
och det är en ambition som genomsyrar tidningen än i dag. Kvällsstunden ska också 
vara ett ”folkbildningsuniversitet” som ger nya kunskaper och tankar. Tidningen är 
helt obunden, både politiskt och religiöst. I dag har Kvällsstunden en upplaga på ca 
36 700 exemplar (TS 2016) och utkommer varje vecka året om.

Bo Pettersson, Chefredaktör


