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Kiruna Annonsblad 60 år 1959-2019

Det här är en bilaga om Kirunabornas
mest lästa tidning. Sedan 1959 har
alla hushåll i Kiruna, v arje vecka, fått
ett lokalt annonsblad i sin brevlåda,
fullt med annonser om stort och smått.
Hittills har det blivit omkring 3000 tidningar med omkring 420 000 annonser.
Det skulle inte förvåna oss om det i
dag finns Kirunabor som i stort sett läst
dem alla. För Kiruna Annonsblad är en
omtyckt och välläst tidning. Det vågar vi
som jobbar med tidningen i dag slå fast.
 nnonsblad
Förra veckan fyllde Kiruna A
60 år och vi passar på att dyka ned

i arkiven och lyfta fram lite gott och
blandat från åren som gått.
Bilderna i tidningen har vi lånat från 
bl a ”Annonserna berättar” av Åke
Barck (utgiv. 1984).
Källor: Ulf Gäderblom, före detta
maskinsättare och annonskonsulent vid
Kiruna Annonsblad 1959-1996, samt
”Annonserna berättar” av Åke Barck,
”Kiruna – 100-årsboken”, ”Kiruna 100 år
i bilder” samt ”Kooperationens bok
– ”Hundra år i Malmfälten”.´

Peder Gidlund och Per-Ola Olofsson, ägare av Kiruna Annonsblad.
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Tack till alla medarbetare,
annonsörer och läsare!
Utan er inget Annonsblad.
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Bengt-Axel Sohlin startade
Kiruna Annonsblad. I början på
60-talet lämnade han dock över
det till familjen Söderberg som
ägde Kiruna Annonsblad fram till
1999.

På Hjalmar Lundbomsvägen 48
låg Kiruna Annonsblad, i gamla
Norrlandsfolkets lokaler, fram
till 1999, då man flyttade till
Pekinghuset.

Historik:

Konsum Malmfälten har annonserat i Kiruna Annonsblad ända
sedan starten 1959. KF:s centrala
annonsbyrå Svea Reklam försåg
bland annat Kiruna Annonsblad
med fyra helsidor vid invigningen
av det nya Domusvaruhuset på
60-talet.

Nu är handplockningen förbi
och Ulla Björklund vid Kiruna
Annonsblad får sätta sig vid
sättmaskinen.

Kiruna på 1950-talet
När Kiruna Annonsblad startades i slutet av 1950-talet var Kiruna stad
i en expansiv fas. Befolkningen ökade, ett nytt centrum var under uppbyggnad och det fanns gott om handlare som behövde någonstans att
annonsera om sina varor och erbjudanden.
Precis som många andra orter i
Sverige hade Kiruna på 50-talet
en egen lokaltidning, Norrlandsfolket. Sedan 1925 hade den
gett Kirunaborna lokala nyheter
och annonser.
Men i slutet av 50-talet
lades tidningen ner. Detta trots
att Kiruna då var på kraftig
uppgång. Befolkningen ökade
och det byggdes som bara den.
Rikskända arkitekter var här
och måttade, Ralph Erskine
ritade kvarteret Ortdrivaren i
centrala Kiruna och Artur von
Schmalensee och Alvar Alto
tampades om att få rita Kiruna
stadshus. Vi fick en ny simhall,
en sporthall och en islada,

flera nya höghus och två nya,
moderna varuhus: Tempo och
Domus. Så det fanns minst sagt
en hel del att annonsera om.
Idén till Kiruna Annonsblad
kom från en kirunabo som
hette Bengt-Axel Sohlin. Han
jobbade som annonskonsulent på Norrbottens Kuriren
och sommaren 1959 var han
på bilsemester i Dalarna.
Där fick han syn på ett lokalt
annonsblad. Han tog med
sig idén hem, presenterade
den för Kirunas handlare som
blev förtjusta. I oktober 1959
kommer Kiruna Annonsblads
första nummer ut.

Under 60-talet ökar befolkningen stadigt och under 70-talet
stiger befolkningssiffran till över
30 000, den högsta någonsin
för Kiruna, hittills. Utan egen
lokaltidning på orten blir Kiruna
Annonsblad något av en sådan
motsvarighet. Vecka efter vecka
får kirunaborna ett annonsblad
i brevlådan, samma tid, samma
dag. I Annonsbladet kan man
informera allmänheten om det
mesta – allt i från nya affärs
etableringar till att man säljer
mandelpotatis inkluderat fri
hemkörning.
Trots att en del konkurrenter
dykt upp genom åren har Kiruna
Annonsblad hållt ställningen

som en pålitlig informations
källa för kirunaborna. Under
några år på 1990-talet kom
Annonsbladet ut två dagar i
veckan, måndag och torsdag. I
dag är utgivningsdagen onsdag.
Att den levt vidare i ett halvt
sekel, tycker vi är roligt. Kiruna
Annonsblad är tillsammans
med Gällivares dito så vitt
vi vet två av Sveriges äldsta
gratistidningar som delas ut till
allmänheten.
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Produktion:

Från bly och smuts...
På 50-talet är det ingen lek att
göra en tidning. Det behövs
en hel del utrymmeskrävande
utrustning och en hel del handkraft. Kiruna Annonsblad har
både kontor och tryckeri i sina
lokaler.
Att göra en tidning tar lång
tid. När man fått ett manus, görs
en skiss på annonsen. Efter det
sätts annonsen för hand, man
plockar ihop alla blytyper, det
vill säga bokstavs- och siffertecken etc. och lägger dem i en
så kallad kastram som bildar en
tidningssida.

Första annonssidorna blir
f ärdiga för tryck på måndag
och sista på onsdag när
tidningen ska ut till läsarna
på torsdag. De färdigtryckta
sidorna viks och bladas för
hand. Jobbet är smutsigt och
tidskrävande.
Allt eftersom moderniseras
arbetet. Arkpressen ersätts
med en så kallad offset-press.
Handplockningen av blytyper
ersätts av en sättmaskin. Kiruna
Annonsblad hade ett eget tryckeri ända fram till 1970-talet.

Efter det trycks tidningen i
Gällivare, vilket innebär att
man gör tryckfärdiga original
i Kiruna som skickas med bil
till grannkommunen. Men trots
att man inte längre har eget
tryckeri är tidningsproduktionen
fortfarande en utrymmeskrävande historia. Det behövs en
avancerad reprokamera som
tar upp ett helt rum, flera ljusoch monteringsbord. Datorena
kommer i början på 90-talet men
fortfarande görs original-sidorna
för hand, man klipper, klistrar
och monterar vid ljusbord.

I dag producerar vi hela tidningen digitalt. Arbetet med
en ny tidning börjar när den
förgående gått till tryck. På
måndag eftermiddag spikar vi
de sista annonsplaceringarna
i veckans tidning och den sista
annonsen görs på tisdag förmiddag. Tidningen skickas på efter
middagen via nätet till N
 orran
i Skellefteå för tryck. PostNord
delar ut tidningen i hela Kiruna
kommun till våra läsare.
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Annonsen som budbärare:

Annonsen håller ställningen
60 år är en ganska lång tid.
Hur kan det komma sig att
annonser som informationsbärare, som fungerade bra då,
fortfarande gör det när det
i dag finns så många andra
kanaler genom vilka man kan
förmedla ett budskap?
Ja, det handlar nog om en så
enkel sak som att de flesta är
vanemänniskor. Man vänjer
sig vid en sak och så länge det
fungerar är man som avsändare
och mottagare nöjd. Och en form
vi vant oss vid är annonsen, texter
i tryck, sedan de första tidningarna började produceras på
1800-talet.
Hur länge den vanan k ommer
att hålla sig vet vi inte och klart
är att allt fler kanaler tillkommer,
så det gäller att hänga med,
även för oss som i dag gör
papperstidning. Därför kan man
 xempel läsa och bläddra i
till e
Kiruna Annonsblad på webben.

I Kiruna för Kirunaborna
Varför många Kirunaföretag
genom åren valt att synas i
Kiruna Annonsblad är för oss
en enkel ekvation – man når

den man vill nå. En dagstidning
med stort utgivningsområde kan
kännas lite långt ifrån när det
gäller något lokalt arrangemang,
till exempel. Kostnaden är en
annan aspekt - man når många i
en lokal tidning som alla får hem
direkt i brevlådan.
Orvesto, ett företag som gör
målgrupps- och medieundersökningar hos svenska folket,
har åt oss kollat upp hur
många kirunabor som läser
Kiruna Annonsblad. Svaret
blev att väldigt många gör
det, nämligen 92,2 procent av
kirunaborna. (Källa Orvesto
konsument 2006 helår). Som
annonsör i Annonsbladet kan
man med andra ord kännas
sig ganska säker på att man
når dem man vill nå.
När man tänker på annonser
tänker många på det som ett
sätt att göra en affär. Jag får inte
soffan såld om jag inte talar om
att den är till salu. Men att annonsera är också ett sätt att profilera
sig och att synas på marknaden.
Då är målet med annonsen
kanske inte i första hand att
direkt sälja en tjänst e
 ller en vara

men att visa att man finns och
låta folk få en bild av ens företag,
till exempel.
Sist men inte minst är Kiruna
Annonsblad ett forum för information. Kiruna Annonsblad är

klassad som gruppförsändelse
- samhällsinformation, vilket
innebär att den även delas ut till
hushåll, företag och föreningar
som avsagt sig övrig utdelning
av reklam.

Hur gör man en annons?

Snabbskola: Annonsering
Att göra en bra annons är inte
alltid så lätt, men vi har genom
åren samlat på oss en del
erfarenhet som vi gärna delar
med oss av. Här följer en liten
snabbskola i marknadsföring
via annons:

Vad vill du säga?
Vad vill du få sagt med din
annons? Tala om det direkt, kom
till saken på en gång. Tänk på att
den som ska läsa annonsen är en
människa precis som du själv, lika
smart, känslig, logisk etc. Blir du
själv intresserad? Testa gärna
ditt annonsmaterial på någon
innan du spikar innehållet.

Idé och format:
Ha gärna en genomtänkt idé
kring din annons. Välja noga

och våga välja bort! Ett riktigt
braerbjudande - en riktigt bra
p
 rodukt är mer effektiv än för
mycket innehåll som sen bara
slåss om uppmärksamheten på
samma yta. Formatet kan också
hjälpa till, fundera kring om ditt
material passar bäst i stående,
liggande, stort eller litet format.

Utformningen:
Bild – En bild fångar uppmärksamheten. Det kan vara en fakta
bild som visar produkten – en
känslobild som ger en stämning
etc. Använder du flera bilder, låt
helst en dominera! Bildtext är
alltid bra, och har högt läsvärde.
Rubrik – en bra rubrik lockar till
läsning och den får gärna komplettera bilden. Humor funkar

nästan alltid men undvik att klura
till det för mycket. När folk inte
begriper vad du menar blir de
bara irriterade.
Text – en bra, förklarande text,
enkelt skriven är bäst. Undvik
långa, krångliga meningar, byråkratspråk. Men visst kan du också
skriva längre texter – så länge det
är intressant och relevant för
mottagaren.
Avsändare – Vanligast är en
logotype eller företagsnamnet.
Det behöver inte ta så stor
plats. Lagom är bäst. Viktigt är
också adress, öppettider, telefon
nummer etc. Det är aldrig fel att
ha med det.
Så ja, nu är det bara att gå hem och snickra på ett manus. Kom ihåg att du
alltid är välkommen att fråga och använda dig av vår kunskap, även när det
gäller manuset. Vi hjälper dig mer än gärna att skapa en riktigt bra annons!
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Kiruna Annonsblad ligger i Pekinghuset på Geologgatan 7A i Kiruna.

Välkommen till Pekinghuset
Kiruna Annonsblad ligger i Pekinghuset och vi som gör Kiruna
Annonsblad är väldigt stolta och glada över att vi får förvalta
en tidning med så trogna kunder och trogna läsare.
Men vi gör inte bara Kiruna
Annonsblad i Pekinghuset.

näringslivstidning som delas ut
som bilaga i våra tidningar fyra
gånger per år.

En av våra delägare, Per-Ola,
är sommargotlänning och
man kan säga att han gjort en
omvänd Bengt-Axel – han tog
med sig idén om att starta en
tidning från Kiruna till Gotland.
Gotland Gratistidning har
funnits i över 18 år och fyra
mediakonsulenter jobbar i dag
för oss nere på Gotland men
all produktion sker här uppe i
Kiruna.
För tio år sedan startade vi
även gratistidningar runt om
i Norrbotten och täcker elva
av fjorton kommuner.
Vi har förutom i Kiruna kontor
i Luleå, Boden och Piteå.
Varje vecka trycker vi och
delar ut över 100 000
tidningar i länet, som mest
är det cirka 145 000 under
löningsveckorna.
Vi driver också lokala webbplatser med tusentals besö-

Näringslivstidningen Business
Norrbotten kommer ut fyra
gånger per år.
kare varje dag. Utöver det
 roducerar vi ett flertal egna
p
specialtidningar som till exempel ”Velkommen til Sverige”
– en annonstidning som distribueras till 500 000 läsare i Nordnorge. Vi gör populära sommartidningar och affärstidningen
”Business Norrbotten” - en

På frågan om inte pappers
tidningarna kommer att
försvinna svarar vi utan tvekan
nej. Gratistidningarna upplever
en renässans när de gamla
medieaktörerna monterar ner
sin verksamhet med sjunkande
upplagor. Vi har dessutom den
stora fördelen att många ser
vikten av att jobba med en stark
partner med lokalt ägande, inte
en där pengarna slussas ut ur
länet till stora finansbolag.
Gratistidningarna är lokala
och vår affärsmodell skiljer sig
från traditionella mediahus vi prioriterar spridningen till
kommunens medborgare och
det skall vara GRATIS FÖR
ALLA att få en lokal relevant
tidning. Det är inte minst viktigt
ur ett demokratiskt perspektiv.
Vi bjuder in alla som har lokalt
och relevant innehåll att vara
med och bidra, så välkommen

att vara med på vår fortsatta
resa. Gratistidningen kan du
lita på - riktig räckvidd som ger
effekt.
Vi arbetar aktivt för att stärka
den lokala handeln på de orter
vi verkar på. Vi har utvecklat
en egen produkt som är en
kundklubb för att hjälpa våra
kunder att få lojalare kunder.
Vi kallar konceptet ”Club”, tex
Club Kiruna, Club Luleå osv.
Vi har även till denna kopplat
en tjänst med presentkort som
bara är giltiga på den lokala
orten. Flera kommuner, lokala
företag och organisationer
nyttjar denna tjänst för sina
julgåvor till anställda. De får
presentkort som är giltigt
i lokala butiker. På så
sätt är det garanterat att pengarna
stannar på orten
och gynnar den
lokala handeln.

För Nordnorge • Sommaren

2019 • www.tilsverige.com

Sommar, sol, bad, shopping
och festivaler. Dags att planera
sommarens resa till Sverige!

GUIDE TIL
L
SVERIG
E!
SPARA OC
TA MED! H

GLAD
SOMMAR!
Tidningen Velkommen til S
 verige
distribueras i Nordnorge.
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Vill du ha en egen
bilaga, det löser vi
Ibland kan det passa särskilt bra
med en egen bilaga. Att få bra
med utrymme i en egen tidning
 ycket värt när du har mer att
är m
berätta för din målgrupp än vad
som kanske ryms i en annons.
En bilaga kan vara vara allt från
fyra sidor och uppåt. Du väljer
själv om du vill leverera materialet
eller om vi ska hjälpa dig med att
producera innehållet. Vår uppgift
är dock framförallt att se till att
slutprodukten blir en läsvärd tidning
med innehåll av kvalitet och med en
tilltalande form.

Upplaga: 15 000 ex

Upplaga: 18 500 ex

Upplaga: 3 000 ex

Upplaga: 32 000 ex

Upplaga: 5 000 ex

Upplaga: 4 000 ex

Upplaga: 41 000 ex

Upplaga: 21 000 ex

Gratistidning

Upplaga: 15
0

00 ex

- det bästa lokala räckviddsmediet
Vi ger ut cirka130 000
gratistidningar i Norrbotten
och på Gotland varje vecka.
Med lokal relevans och
fullständig hushållstäckning
garanterar gratistidningen
långsiktigt räckvidd och är

det massmedia som skapar
”Spring-i-butiken” och når ut
med information från organisationer och myndigheter.
Med annonspaketet 100
procent Norrbotten syns din

annons i Malmfälten, Tornedalen, A-kommunerna och i
Fyrkanten. Du når alla
hushåll och företag en gång
i månaden i starka lokala
gratistidningar.

Välkommen att kontakta
oss! Maila till:
annons@gratistidning.com
eller ring 0980-60 000
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Det här är vi!

Oss träffar du i Kiruna. Längst bak: Per-Ola Olovsson, Jonas Johansson och Jeanette Asplund. Rad två: Jacob Larsson, Maria Salonen, Åke Tapani, Catarina
Alanärä Lassi, Sara Falck, Bertil Gidlund och Tomas Gäderblom. Rad tre: Caroline Mäkitaavola, Victoria Timander, Emma Eriksson och Julia Rauhala Öhberg.

Inga-Lill Asterlund,
Kiruna

Anneli Widell, Boden

Oss träffar du på våra kontor i Luleå, Boden och Piteå: David Berglund, Henrik Brännmark, Mikael Arvidsson, Monica Stubé, Maria Salonen,
Peder gidlund, Victoria Timander, Åke Tapani och Daniel Engberg.

Mikael Norman, Luleå

Robert Anglöw, Boden

Oss träffar du på Gotland: Peder Gidlund, Gustav Hansson, Alexandra Granström, Nellie Jakobsson, Roine Söderlind, Monica Stubé,
Åke Tapani och Lasseman Larsson. Foto: John Norrby, Media2U

Daniel Britts, Gotland

