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Efter 29 år på radion – nu tar sig Peter Kristensson an Norrköpings 

historia  

Journalisten Peter Kristensson har nu lämnat P4 Östergötland efter 29 år på Sveriges Radio. 

Fortsättningsvis riktar han sitt fokus mot det förflutna – både Sveriges historia och Norrköpings 

historia. 

 
Foto: Karin Kristensson (nedladdning) 

Peter Kristensson kommer att jobba heltid med den egna firman Klingsbergs Förlag som dels driver 

Nättidningen Svensk Historia som rapporterar nyheter om svensk historia, dels gav ut boken 

Norrköpings gatunamn och ger ut uppföljaren Norrköpings kvartersnamn. 

– Nättidningen kommer att vara basen i verksamheten, men till en början blir det mycket skrivarbete 

eftersom kvartersnamnsboken ska komma ut i slutet av november, säger Peter Kristensson. 

Boken kommer att berätta om ålder och bakgrund till namnen på Norrköpings närmare 1 400 

kvarter. Och de kan – precis som gatunamnen – berätta mycket om stadens historia.  

– I namnen lever minnet vidare av historiska byggnader, verksamheter och händelser, och av 

människor som för länge sedan skridit till skuggornas värld, säger Kristensson.   

Kommande år planerar han att skriva fler böcker om Norrköpings historia, uppmuntrad av det varma 

mottagande som Norrköpings gatunamn fick. Föredragshållande, frilansjobb inom historia och 

uppdragssläktforskning kommer också att ingå i firmans verksamhet. 

https://www.klingsbergsforlag.se/press/


– Intresset för att vet mer om den egna släktens historia ökar, inte minst tack vare en rad populära 

TV-program med släktforskningstema, men många har varken kunskapen eller tiden att släktforska 

själv. Där kommer jag att kunna hjälpa till, förklarar han. 

Peter Kristensson är uppvuxen i Jönköping och flyttade till Norrköping 1990. Under åren på Sveriges 

Radio har han varit bland annat reporter, nyhetschef, stf kanalchef och senast digital redaktör. Han 

har även studerat historia i närmare tre år vid Linköpings universitet. 

– Det känns förstås lite vemodigt att lämna radion efter nästan ett helt yrkesliv, men det är dags att 

gå vidare och satsa på historia som alltid varit mitt stora intresse. Och nyhetsarbete, webb och 

sociala medier kommer jag att fortsätta med i nättidningen. 

Sannolikt blir det också en podd med nyheter om svensk historia – för att lindra suget efter att göra 

radio igen. Mer Norrköpingshistoria finns samlad på sajten www.norrkopingshistoria.se som byggdes 

upp under arbetet med gatunamnsboken. 

 

Klingsbergs Förlag  

http://www.klingsbergsforlag.se 

 

Kontakta Peter Kristensson för mer information eller en intervju:  

0733-20 03 23 

peter.kristensson@klingsbergsforlag.se 
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