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Nr Utgivningsdag
Annonsmaterial

Anmärkning Extra upplaga*
I text Eftertext

1 2018-01-04 2017-12-06 2017-12-06

2 2018-01-10 2017-12-06 2017-12-13 81 år (1937) Värmland 40000

3 2018-01-17 2017-12-20 2018-01-03 67 år (1951) del 1 37000

4 2018-01-24 2018-01-03 2018-01-10

5 2018-01-31 2018-01-10 2018-01-17 79 år (1939) del 1 24000

6 2018-02-07 2018-01-17 2018-01-24 Medelpad

7 2018-02-14 2018-01-24 2018-01-31 67 år (1951) del 2 37000

8 2018-02-21 2018-01-31 2018-02-07

9 2018-02-28 2018-02-07 2018-02-14 79 år (1939) del 2 24000

10 2018-03-07 2018-02-14 2018-02-21 Skåne

11 2018-03-14 2018-02-21 2018-02-28 71 år (1947) del 1 38000

12 2018-03-21 2018-02-28 2018-03-07

13 2018-03-27 2018-03-07 2018-03-14 75 år (1943) del 1 33000

14 2018-04-05 2018-03-14 2018-03-21 Jämtland

15 2018-04-11 2018-03-28 2018-03-28 71 år (1947) del 2 38000

16 2018-04-18 2018-03-28 2018-04-04

17 2018-04-25 2018-04-04 2018-04-11 75 år (1943) del 2 33000

18 2018-05-03 2018-04-11 2018-04-18 Närke

19 2018-05-09 2018-04-18 2018-04-25 82 år (1936) 38000

20 2018-05-17 2018-04-25 2018-05-02

21 2018-05-23 2018-05-02 2018-05-09 83 år (1935) del 1 18000

22 2018-05-30 2018-05-09 2018-05-16 Härjedalen

23 2018-06-07 2018-05-16 2018-05-23 85 år (1933) del 1 15000

24 2018-06-13 2018-05-23 2018-05-30

25 2018-06-19 2018-05-30 2018-06-06 83 år (1935) del 2 18000

26 2018-06-27 2018-06-06 2018-06-13 Gotland

27 2018-07-04 2018-06-13 2018-06-20 85 år (1933) del 2 15000

28 2018-07-11 2018-06-20 2018-06-27

29 2018-07-18 2018-06-27 2018-07-04 77 år (1941) 52000

30 2018-07-25 2018-07-04 2018-07-11 Lappland

31 2018-08-01 2018-07-11 2018-07-18 73 år (1945) del 1 38000

32 2018-08-08 2018-07-18 2018-07-25

33 2018-08-15 2018-07-25 2018-08-01 73 år (1945) del 2 38000

34 2018-08-22 2018-08-01 2018-08-08 Västergötland

35 2018-08-29 2018-08-08 2018-08-15 65 år (1953) del 1 38000

36 2018-09-05 2018-08-15 2018-08-22

37 2018-09-12 2018-08-22 2018-08-29 78 år (1940) 50000

38 2018-09-19 2018-08-29 2018-09-05 Västmanland

39 2018-09-26 2018-09-05 2018-09-12 65 år (1953) del 2 38000

40 2018-10-03 2018-09-12 2018-09-19

41 2018-10-10 2018-09-19 2018-09-26 80 år (1938) 42000

42 2018-10-17 2018-09-26 2018-10-03 Norrbotten

43 2018-10-24 2018-10-03 2018-10-10 71 år (1947) del 1 38000

44 2018-10-31 2018-10-10 2018-10-17

45 2018-11-07 2018-10-17 2018-10-24 76 år (1942) del 1 30000

46 2018-11-14 2018-10-24 2018-10-31 Halland

47 2018-11-21 2018-10-31 2018-11-07 71 år (1947) del 2 38000

48 2018-11-28 2018-11-07 2018-11-14

49 2018-12-05 2018-11-14 2018-11-21 76 år (1942) del 2 30000

50 2018-12-12 2018-11-21 2018-11-28 Gästrikland

51 2018-12-18 2018-11-28 2018-12-05

52 2018-12-28 2018-12-05 2018-12-12



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 2018

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 återfinns en bild på en varmkorvsautomat som en-ligt fotografen och skriben-ten Lennart Berns hade ka-pacitet att på 15 röda sekun-der spotta ut en korv med bröd och en liten påse senap. Jag kan inte minnas att jag någonsin såg en sådan auto-mat när det begav sig. Men så blev den heller aldrig nå-gon succé. Den automatiska tillagningen, kanske också lagringen av råvarorna i au-tomaten, gjorde att korven och tillbehören inte erhöll önskad smak och konsistens.Dock kan jag erinra mig åt-minstone ett tillfälle då auto-matens fördelar ifråga om snabb expediering skulle ha överträffat bristerna beträf-fande smaken.Det var en valborgsmässo-afton på en friluftsgård vid Hjälmaren i slutet av 1960-talet. Efter brasa och fyrverkeri sög det i korvtar-men och blicken riktades mot den lilla korvkiosken av trä. Kön såg inte överdrivet lång ut. Snart skulle suget ef-ter varmkorv vara stillat – trodde jag.Men det skulle visa sig att det där innanför luckan stod en ohyggligt nervös karl och fumlade. Han var stor som ett hus och liknade betjänten Lurch i Familjen Addams. Svetten rann i hela ansiktet på honom medan han tap-pade korvar och missade med senapen.För varje kund tog det sä-kert tre-fyra minuter att få sin korv i handen. Och för varje minut växte kön med det dubbla.Det var kaos.Kiosken var dessutom för trång för att rymma en med-hjälpare till den stackars Lurch.
Just där och då hade en automat varit helt okej.

Lena Horne:Elegant
kämpe motrasismen i USA

Erik XIV:
Utan fötterslapp han blien gengångare
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6

Bo 
Pettersson

Armeniens världsarv

Besök oss även på kvallsstunden.se

Få svenskar har för vana att resa som turist till Armenien. 

Detta land, som förr var en liten del av den väldiga Sovjet-

unionen, lär nog inte heller inom överskådlig tid hamna 

särskilt högt i statistiken över frekventa destinationer från 

svenska flygplatser.Men likväl är Armenien ett intressant land. Geografiskt 

brukar det räknas till Asien, men kulturellt är det mer eu-

ropeiskt än asiatiskt, inte minst på grund av att kristendo-

men är den helt dominerande religionen i landet.

Berget Ararat, där Noa i den bibliska berättelsen gick på 

grund med sin ark efter syndafloden, syns från Armeniens 

huvudstad Jerevan. Och det gamla klostret Haghpat (på 

bilden ovan) är ett av landets sammanlagt fem världsarv 

enligt FN-organet Unescos definition.

Posttidning B  Utdelas senast onsdagen den 1 november.
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Vecka 44 • 2017 (30 oktober – 5 november)

Foto: IBL

VECKOTIDNINGEN FÖR HELA SVERIGEAllra först

Mittuppslaget i veckans tid-
ning handlar om en folkrö-
relse som aldrig fått det er-
kännande som den förtjänat, 
nämligen de kyrkliga syför-
eningarna.

Det är Ann-Sofie Ohlan-
der, professor emerita i his-
toria vid Örebro universitet, 
som har skrivit texten. Sär-
skilt när det gäller kvinnors 
ställning i vår historia har 
hon i många år varit en le-
dande vetenskaplig auktori-
tet.

Att syföreningarnas verk-
samhet setts lite över axeln 
och tidvis nästan förlöjligats 
är på många sätt typiskt. 
Och det är väl inget vågat 
antagande att det har haft att 
göra med att just kvinnor 
har svarat för den delen av 
kyrkornas liv.

Medan männen, de kyrkli-
ga förtroendemännen och 
de tidigare till hundra pro-
cent manliga prästerna, sut-
tit på sina sammanträden 
och åtminstone trott att de 
fattat de viktiga besluten, har 
kvinnorna med sina flinka 
fingrar skapat inte bara goda 
sidoinkomster till försam-
lingarna utan också kyrkliga 
textilier – altarförhängen 
och annat – som hållit för 
decenniers användning.

Mer verkstad än snack, för 
att uttrycka det modernt.

Och frågan är om det inte 
börjar se ut på liknande sätt 
i hela det svenska förenings-
livet. Alltså att kvinnorna är 
ryggraden, de som alltid är 
på plats och ser till att allt 
fungerar på basplanet.

I de organisationer som jag 
bäst känner till är det i varje 
fall så.

Utan att nämna namn har 
jag exempel på flera riksom-
fattande organisationer där 
kvinnoförbunden ännu lever 
lokalt, men där ”gubbarnas” 
motsvarande föreningar har 
lagts ned.

Jag undrar 
vad det be-
ror på...

Paul Robeson:
Han var
de svartas
djupaste röst

Katten:
Svenskarnas 
vanligaste
husdjur 

76

Bo 
Pettersson

Hoppfull isprinsessa

Besök oss även på kvallsstunden.se

Barbara Ann Scott är nog inte namnet på allas läppar anno 

2017. I synnerhet inte här i Sverige.
Men i hemlandet Kanada lever minnet av henne starkt, 

trots att hon under den största delen av sitt liv bodde i USA.

Hon var nämligen den första kandensiskan någonsin som 

lyckades ta OS-guld i konståkning. Detta skedde 1948, då 

tävlingarna var förlagda till S:t Moritz i Schweiz. Med sin 

graciösa åkning och sin personliga ödmjukhet gjorde hon 

bästa tänkbara reklam för sitt land och skänkte sina lands-

män både hopp och framtidstro efter andra världskrigets 

vedermödor.
Många fina utmärkelser förärades hon. Och två gånger fick 

hon bära den olympiska elden, 1988 i Calgary och 2010 i 

Vancouver.

Posttidning B  Utdelas senast onsdagen den 25 oktober.
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Vecka 43 • 2017 (23 oktober – 29 oktober)

Foto: Sjöberg bild

VECKOTIDNINGEN FÖR HELA SVERIGE

Allra först

Som ett bevis på att Kvälls-

stunden är en tidning som 

verkligen kan innehålla allt 

mellan himmel och jord 

återfinns på sista sidan i 

veckans nummer en artikel 

om – asfalt!
Fysiskt ligger asfalten van-

ligtvis betydligt närmare jor-

den än himlen, för att inte 

säga direkt ovanpå densam-

ma, jorden alltså.

Men – har man skumpat 

omkring några mil på en 

gropig och dammig grusväg 

en het sommardag och 

plötsligt möts av en jämn, 

fin och nylagd asfaltväg, då 

får man nästan en förnim-

melse av himmelriket. Man 

får frid i själ och kropp, an-

das lugnare, mår bättre.

Grusvägar finns förvisso 

fortfarande här i vårt land. 

Men de är inte lika många 

som förr. I min hembygd ös-

ter om Örebro är det mest 

de mindre bygatorna som är 

grusbelagda.

När jag var ung på 1950- 

och 60-talen var det helt an-

norlunda. Då kunde det vara 

grus även på ganska stora 

landsvägar. När man då åkte 

cykel och blev omkörd av en 

bil fick man både blunda 

och hålla truten för att inte 

få i sig en massa grus och 

damm.
För att det inte skulle dam-

ma så mycket saltade man 

vägarna ibland. Det gav en 

viss effekt, men den var 

ganska kortvarig. 

En ”tyngre” åtgärd i samma 

syfte var att låta stora tank-

bilar sprida ut lut från pap-

persmassafabrikerna på väg-

banorna. Det luktade apa i 

flera dagar efteråt, men vä-

garna blev bättre att köra på. 

I några veckor åtminstone. 

Sedan kom oljegruset, inte 

så hållbart det heller men 

ändå ett lyft – som en för-

aning om att himlens gator 

kanske inte är 

av guld 
utan av 
asfalt.

Helen Tronstad:

Vädret 

fyller ännu 

hennes dagar 

Bo Holmström:

Han blev

berömd för

en ”utläggning”
20

3

Bo 
Pettersson

Hoffas okända öde

Besök oss även på kvallsstunden.se

Av amerikanska fackföreningsledare har bara en enda 

lyckats bli riktigt känd över hela världen: Jimmy Hoffa!

Hoffa ledde med järnhand det fack som organiserade bland 

annat transportarbetare i USA. Han arbetade hårt för att 

förbättra villkoren för de lågavlönade medlemmarna – 

men också, och med tiden allt mer, för att tjäna sina egna 

intressen i fråga om pengar och inflytande.

På vilken sida om lagen som Jimmy Hoffa verkade blev 

mer och mer ifrågasatt – inte minst av Robert Kennedy (på 

bilden tillsammans med Hoffa). 1967 dömdes Hoffa till 13 

års fängelse för mutbrott, förfalskning, förskingring och 

försök att påverka domstolsjuryn. Men han blev villkorligt 

benådad redan efter fyra år, detta sedan han frikostigt bi-

dragit till Richard Nixons presidentvalskampanj.

Men den 30 juli 1975 tog det slut. Efter att hastigt ha ringt 

till sin fru från en telefonkiosk – på väg till ett möte med 

Anthony Giacalone och Anthony Provenzano, två av stadens 

maffiatoppar – är han spårlöst försvunnen.

Posttidning B  Utdelas senast onsdagen den 22 november.
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Vecka 47 • 2017 (20 november – 26 november)

Foto: IBL bildbyrå

VECKOTIDNINGEN FÖR HELA SVERIGE

Allra först

Innan jag började som chef-redaktör på Kvällsstunden i september 2015 var jag tvungen att säga upp mig från mitt gamla jobb. Natur-ligtvis.
Jag var då nära 63 år och det var första gången som jag bytte arbetsgivare. (Un-der min förra sejour på den-na tidning var jag bara utlå-nad, i fall någon minns och händelsevis undrar.)Alltså var jag en så kallad trotjänare – fram till dess. Och vad brukar trotjänare få efter 20–25 år? Jo, guld-klocka. En sådan fick även jag när den tiden var inne.Varför jag berättar detta beror inte på att jag vill skry-ta på något sätt – utan en-bart för att det påminner mig om Uppland, veckans landskap i Kvällsstunden.Utdelningen av nämnda guldklocka ägde nämligen rum vid Gamla Uppsala un-der mycket speciella om-ständigheter.

Vi i personalen var där samlade för att äta en auten-tisk vikingamiddag. Det var något slags kokt kött tillagat på tidsenligt vis, grådaskigt, okryddat, smaklöst och segt.Vid borden satt vi med nå-got som liknade jutesäckar på överkroppen och vikinga-hjälmar på huvudet. Inte min stil – för att uttrycka det milt...
Dessutom var det bara ett par dagar före avlöningen och jag hade haft några fruktansvärt dyra veckor dessförinnan. Jag var i prin-cip luspank.

I plånboken trillade det på sin höjd några ynka enkro-nor.
Under dessa inte helt idea-liska förhållanden fick jag ta emot min guldklocka för lång och trogen tjänst.Och jag har den kvar. Jag slapp åka till 

pantbanken 
med den...

Bo 
Pettersson

Sigtuna – anno 1912

Besök oss även på kvallsstunden.se

Sigtuna Möte heter ett evenemang som årligen äger rum i 
den uppländska staden Sigtuna, för övrigt Sveriges äldsta. 
Hit kommer folk från när och fjärran för att delta, eller bara 
uppleva, de festligheter som staden då bjuder på. Man vill 
med detta evenemang återuppliva och minnas året då det 
sista Lantbruksmötet ägde rum i staden, nämligen 1912. 
Bland knallar, mat, musik och tidstypiskt hantverk får besökarna känna historiens vingslag från det förra sekelskiftet. 
Många tar också tillfället i akt att klä upp sig i tidsenliga klä

der vilket ytterligare bidrar till den speciella atmosfären. 
Barbro Åström och Ismo Lääveri (på bilden) var exempelvis 
så här tjusiga på årets ”möte”.I veckans Kvällsstunden får landskapet Uppland lite extra 
uppmärksamhet. Exempelvis gör vi ett besök på mälarslottet Grönsö, lägger några slantar i Alsikes fattigbössa, 
träffar spöken i Uppsala samt tar reda på var Upplands 
äldsta folkskola ligger. Dessutom får vi besöka Europas – 
kanske världens – nordligaste vingård. Bland mycket annat.

Posttidning B  Utdelas senast onsdagen den 18 oktober.

13-17

Vecka 42 • 2017 (16 oktober – 22 oktober)

Foto: Tommy Hildorsson

VECKOTIDNINGEN FÖR HELA SVERIGE

Allra först



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


