
 

PRESSMEDDELANDE 

STOCKHOLM 2019-07-12 

 

CAROLINE GIERTZ TILL PODME 
  
PodMe fortsätter sin rekryteringsoffensiv och värvar nu Caroline Giertz från TV4 
Gruppen. Efter 29 säsonger av det populära tv-programmet ”Det Okända” 
lanseras podcasten ”Paranormalt” 12 juli.  
  
Podcastplattformen PodMe knyter till sig 
Caroline Giertz för ett samarbete kring den 
nystartade podcasten ”Paranormalt”. 
Podcasten tar över stafettpinnen från TV-
programmet ”Det okända” som Caroline 
Giertz programlett sedan 2006 på Sjuan. 
   
- Med Caroline och Paranormalt så fortsätter 
vi att bygga vår innehållskatalog med 
högkvalitativt innehåll. Genren är stekhet och 
om det finns någon klart lysande stjärna på denna övernaturligahimmel så är det 
tveklöst Caroline, säger Pelle Porseryd, Head of Content på PodMe i ett 
pressmeddelande.  
 
Podcasten rör sig i världen där vissa saker fortfarande inte går att förklara. Caroline 
Giertz samlar experter med det gemensamma målet att utreda de paranormala 
fenomen som hela tiden finns runt omkring oss.  
  
- Paranormalt är ett drömprojekt för mig. Jag har under en längre tid funderat på att 
starta en podd och nu föll allt på plats. Det ska bli oerhört kul att få dela med mig av 
dessa underbara och underliga världar och jag hoppas innerligt att lyssnarna kommer 
att uppskatta och omfamna podden, säger Caroline Giertz i samma pressmeddelande. 
  
Paranormalt har premiär 12 juli och nya avsnitt kommer ut varannan fredag. Första 
avsnittet handlar om nära döden-upplevelser och kommande avsnitt kommer bland 
annat att ta upp UFO:n, djurkommunikation och spådomar. 
 
OM PODME 
PodMe är en podcastplattform som tillhandahåller såväl gratis- som Premium podcasts. PodMe finns 
tillgängligt både på web, i App Store och Google Play. PodMe lanserades december 2017 och erbjuder 
premiumpodcasts såsom Rättegångspodden, Nemo möter en vän och originalproduktionen Hemsökta 
platser. 
 
OM CAROLINE GIERTZ 
Caroline Giertz är journalist, författare och en av Sveriges mest rutinerade programledare. Sedan 2006 
har hon lett ”Det Okända” som totalt har sänts i 318 avsnitt och varit en av Sjuans största 
succéer.  Programmet har setts av tiotals miljoner tittare.  
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