
    P4 plus ny kanal från Sveriges Radio
 

Den Den digitala testkanalen P4plus har varit i 

etern sen i somras. Detta är Sveriges Radios 

testkanal som vänder sig till de äldre 

lyssnarna.Under hösten så började man använda 

sig av gamla erfarna Sveriges Radio profiler som 

presentatörer. Först ut var Marika Rennerfelt som 

gick i pension för fyra år sedan. Marika är känd 

från bl a: Efter tre, frukostbrickan. 

 

Lördag med Ulf Elfving är ett brett 

musikprogrammed musik från 30-talet fram till 

idag.  

 

– Det här har jag drömt om under mina 52 radioår: 

Att få jobba med en kanal med b-r-e-d musik Jag 

trodde knappt mina ögon när jag såg skivlistorna, 

här finns ju allt från 40-talsswing över 60-talsrock 

till modern kärlekslyrik. Det är som att öppna en 

enorm godispåse, säger Ulf Elfving 

 

En annan av lyssnarnas önskeprogramledare är 

Lisa Syrén. Hennes program ”Önskesöndag med 

Lisa Syrén” startar på juldagen. Programmet 

bygger på lyssnarnas minnen, berättelser och 

musik. 

 

– P4 Plus är den sortens varierade melodiradio 

som jag växte upp med på 60- och 70-talet och har 

saknat sedan dess. I Önskesöndag kommer jag att 

läsa upp lyssnarnas berättelser och minnen ihop 

med önskningarna.  

 

Med premiär i början av december får även 

eftermiddagarna mellan kl. 14.00 och 18.00 en 

programledare: Kjell-Peder Johanson. Kjell-Peder 

var under många år en uppskattad programledare 

i Karlavagnen i P4. 

 

– Radio och musik är två kärlekar som aldrig 

rostar. Jag är glad och stolt att få kvala in i P4 Plus-

gänget, säger Kjell-Peder Johanson. 

 

P4 Plus är Sveriges Radios testkanal som spelar 

musik från 30-talet fram till i dag. P4 Plus startade 

i maj 2016 och försöket pågår till sista januari 2017. 

P4 Plus kan höras i appen Sveriges Radio Play och 

på http://sverigesradio.se/p4plus 

 

 

 

 

 

 

 

Marika Rennerfelt vardagar kl 07.00-

12.00. foto: Göran Wiland/Sveriges Radio 

Ulf Elfving lördagar kl 15.00-18.00. foto: 

Stina Gullander 

Lisa Syrén önskesöndagar kl 14.00-18.00. 

foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio 

Kjell-Peder Johansson vardagar kl 14.00-

18.00. foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio 

http://sverigesradio.se/p4plus


Leif Eriksson projektledare för P4 plus. Foto: Mattias 

Ahlm/Sveriges Radio. 

 

Leif Eriksson som är projektledare för den 

nya testkanalen berättar för  DX-Aktuellt 

att man fått förlängd testperiod. Enligt 

planerna så skulle den sända fram till den 

sista januari men nu förlänger man till 31 

Maj 2017.  

 

Innan P4 plus var Leif kanalchef för P4 

Radio Gävleborg under 12 år.  

 

Leif berättar att på önskelistan från 

lyssnarna finns att sända gamla topplistor 

som kvällstoppen, Svensktoppen och Tio i 

topp. Man håller på att titta över om det 

är möjligt. Om tekniken är med så planerar  

 

man att efter nyåret börja sända korta enminuters 

nyhetsuppdateringar från ekot varje hel timme. 

 

Man ser också över möjligheterna att sända kortare inslag 

från det stora radioarkivet, där man i så fall klipper ner 

inslagen till några minuter. 

 

Kanalen har cirka 253 000 programstarter på Internet i 

månaden vilket gör att de hamnar i tio i topp varje månad 

på de mest lyssnande kanalerna på Sveriges Radio. 

 

P4 plus är också kanalen som också är garanterad 

sportfritt. 

 

Både Danmarks Radio och norska NRK har redan 

väletablerade kanaler för de här lyssnargrupperna och i 

båda länderna har kanalerna blivit succéer. 

 

I Norge heter kanalen P1+ och är där också en heldigital radiokanal men till 

skillnad från Sverige sänder man i DAB-nätet. Den stora skillnaden i vårt 

broderland är att de sänder många olika radioprogram.           

 

 

Tips på bra mottagare för Internetradio 

 

 

Ett tips ifall man inte vill lyssna via datorn eller telefonen 

är att köpa en adapter som man kopplar till den vanliga 

stereon eller högtalare.  

 

Tiny audio adapter M7+ gör det möjligt att lägga till en 

digital/Internetfunktion till din existerande stereo. 

Denna finnas på Elgiganten och kostar 1495 kr. 

    

   

 

Stig Granfeldt 


