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Publikrecensioner	Upptäcktsresande	Titti	Strandberg	
	
2006-01-18	Till	Titti!	Jag	såg	dokumentären	om	dig	på	tv	nu	i	januari.	Vill	tacka	dig	för	att	du	släppte	in	
oss,	tv-	publiken,	rätt	in	i	ditt	kök,	in	i	din	familj	och	delade	med	dig	så	generöst	av	dina	
livserfarenheter,	mot	och	medgångar.	Du	berörde	mig.	Vill	också	tacka	dig	för	att	du	delade	med	dig	
av	din	klokhet,	och	din	styrka	att	visa	din	sårbarhet	inför	tv-kameran.	Att	våga	visa	sig	sårbar,	det	är	
det	högsta	av	mod.	Ditt	samtal	om	kvinnlig	intuition	fängslade	mig	också.	Både	män	och	kvinnor	har	
ju	tillgång	till	sin	intuition,	men	män	har	den	oftast	inte	lika	lättillgänglig	som	vi	kvinnor,	utan	träning.	
Tänk	om	vi	kvinnor	vågade	ta	för	oss	lite	mer	och	utveckla	vår	manliga	styrka	och	mod,	medans	
männen	i	sin	tur	skulle	behöva	bejaka	sin	kvinnliga,	sårbara	sida	och	använda	sig	mer	av	sin	intuition.	
Då	skulle	vi	få	mer	balans	mellan	det	manliga	och	kvinnliga	och	en	mycket	behagligare	värld	att	leva	i.	
Jag	har	följt	dig	från	tv-soffan	under	åren	på	dina	resor	i	världen	och	beundrar	dig	för	ditt	mod	att	
våga	,fast	du	många	gånger	är	rädd.	Det	sporrar	oss	kvinnor,	och	män,	att	kanske	vågar	lite	mer,	bli	
modigare,	på	sin	egen	nivå,	och	med	sina	egna	förutsättningar.	Jag	har	många	kvinnliga	förebilder.	Du	
är	en	av	dem.	Jag	stöder	dig	helhjärtat	i	ditt	fortsatta	arbete	med	dina	föredrag	och	föreläsningar	om	
mod	och	kvinnlig	styrka,	samt	med	din	ambition	att	dokumentera	kvinnors	situation	i	andra	kulturer	
och	världsdelar.	“Blott	de	tama	fåglarna	har	en	längtan.	De	vilda	flyger”	(Elmer	Diktonius).	Många	
varma	hälsningar	Carina	Österman	
	
2006-01-17	Pia!	Jag	vill	bara	tacka	dig	för	en	underbar	film	som	Du	gjort.	Den	var	jätte,	jätte	fin.	
Mycket	tänkvärt	och	fantastiska	bilder.	Tack	än	en	gång.	Inger	Wickbom	
	
2006-01-16	Så	finstämd	din	dokumentär	om	Titti	är,	Pia!	Tyckte	mycket	om	den.	Har	spelat	in	den	och	
nu	trängs	den	på	samma	band	där	jag	sen	tidigare	förvarar	Landsorts	dokumentär.	Är	så	skönt	att	du	
inte	lägger	på	musik	utan	låter	tystnaden	tala	mellan	varven.	Har	hört	flera	som	säger	det.	Vilken	
fantastisk	kvinna	Titti	är!	Lotta	Lundwall	
	
2006-01-16	Till	Pia:	Jag	gillade	filmen	om	Titti!	Jag	uppfattade	innehållet	som	naturligt	och	
utlämnande,	men	också	fina	stämningsbyten	och	fångade	naturstämningar.	Fortsätt	så!	Grattis!	Kalle	
Sundqvist	
	
2006-01-15	Till	Titti:	Tack	för	Tv-dokumentären!	Jag	har	sett	ditt	program	två	gånger	nu	och	det	tål	att	
ses	fler	gånger.	En	fin	skildring	så	tvärs	emot	all	yta	och	tillgjordhet	i	många	program.	För	tänk	om	
många	fler	människor	verkligen	gjorde	som	du	och	inte	vore	så	ängsliga	och	osäkra	på	sitt	och	sig	
själva	hela	tiden,	då	skulle	-	som	du	så	bra	visar	-	världen	kunna	se	bra	mycket	bättre	ut.	Jan	
Marbenius,	Furudal	
	
2006-01-13	Till	Titti	och	Mikael:	Filmen	var	jätte	spännande.	Inte	så	ofta	som	SVT	gör	en	hel	timme	på	
en	tjej	i	denna	bransch.	Titti	gav	precis	det	intryck	jag	fått	tidigare.	Så	skönt	att	se	någon	helt	utan	TV-
manér	och	vilja	att	bli	kändis.	Och	så	himla	naturligt	ni	agerade.	Spännande	var	ju	också	
meningsutbytet	ni	hade	i	början	huruvida	Titti	skulle	åka	till	USA	eller	stanna	hemma!	Och	vilken	tuff	
träning,	och	alla	träffar	med	grannar	och	föräldrar	var	ju	kanon,	man	skulle	genast	vilja	vara	med	och	
sitta	i	den	vackra	miljön!	Skall	bli	spännande	att	följa	själva	resan	i	Sibirien	senare.	Per	
	
2006-01-12	Till	Pia:	Jag	tänkte	länge	på	Titti	efter	Ditt	program.	När	man	såg	hennes	arbete	med	att	
förbereda	sin	kropp	före	resan,	så	beundrar	man	henne.	Vi	andra	soffliggare	fattar	ingenting.	Undrar	
om	de	gamla	upptäcks	resarna	gjorde	likadant.	Vi	har	sett	många	program	från	Sibirien	och	staterna	
runt	omkring	i	Ryssland.	Varför	är	det	så	få	sådana	program	från	Sverige?	Norge,	vi	ser	på	det	också,	
har	program	från	sina	fjordar	och	kuster	varje	dag.	I	går	tittade	vi	på	ett	från	en	resa	runt	Svalbard,	så	
nu	har	vi	varit	där	också.	Tysklands	natur	och	allt	mellan	Östersjön	och	Medelhavet,	har	vi	besökt,	
tack	vare	tysk	TV.	Ditt	program	var	så	vilsamt	och	vackert,	men	ändå	så	engagerande,	för	Titti	hade	så	
mycket	tänkvärt	att	säga.	Du	kanske	kan	övertyga	TV:s	ledning	att	pensionärerna	vill	se	sådana	
program,	men	dom	är	nog	för	dyra	i	inköp.	Än	en	gång	tack.	Kathe	Lindsten	
	
2006-01-12	Till	Titti:	Jag	såg	den	inspirerande	dokumentären	om	dig	igår	och	ville	bara	skicka	en	liten	
tack-hälsning	för	det!	Det	är	otroligt	uppmuntrande	och	inspirerande	att	få	höra	om	kvinnor	som	du	
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som	valt	att	gå	mot	strömmen!	Det	var	många	intressanta	resonemang	och	funderingar	som	kom	upp	
i	programmet!	T.ex.	att	vi	som	kvinnor	ofta	måste	försvara	våra	val	i	livet	i	högre	grad	än	män	då	vi	
väljer	att	följa	en	annan	stig	än	den	upptrampade.	Tänk	att	det	fortfarande	är	så	på	2000-talet!	Jag	
har	trots	en	akademisk	utbildning	och	tidigare	fast	jobb	valt	att	säga	upp	mig	och	flyttat	ut	på	landet	
med	min	häst,	med	vinsten	av	en	mindre	stressig	tillvaro,	tim.	vikarierat	med	ökad	frihet	under	
hösten	och	en	förbättrad	livskvalitet.	Det	var	svårt	för	många	att	förstå,	men	den	inre	friden	är	
enorm!	Så	här	i	efterhand	när	folk	sett	att	det	gick	att	få	ekonomin	att	gå	runt	ändå	samt	att	livet	blev	
så	mkt	rikare	har	kommentarerna	minskat.	Tänk	om	vi	alla	istället	för	att	varna	eller	förebrå	varandra	
kunde	peppa	till	förändringar	och	nya	utmaningar!	Ja,	ja	det	finns	en	hel	del	människor	som	faktiskt	
redan	nu	lever	efter	en	sådan	livsfilosofi!	En	annan	sak	som	du	nämnde	var	intuitionen	som	något	att	
värdesätta	och	våga	lita	på.	Jag	har	under	mina	30	levnadsår	givit	mig	iväg	på	ett	antal	ensamresor	ut	i	
världen	och	känner	alltmer	att	jag	i	många	situationer	haft	stor	nytta	av	min	intuition.	Vilken	styrka	
och	trygghet	den	ger!	Den	hoppas	jag	åter	ska	göra	mig	sällskap	under	min	kommande	resa	i	Sydafrika	
från	norr	till	söder!	Lycka	till	med	framtida	äventyr,	såväl	på	hemmaplan	som	ute	i	världen!	Anna	
Lidbeck	
	
2006-01-12	Till	Titti	och	Mikael:	Blev	så	fascinerad	av	programmet	i	måndags	på	tv	att	jag	gick	in	på	er	
hemsida	för	att	läsa	mer,	och	blev	avbruten	på	jobbet	och	tryckte	på	fel	knapp.	Mycket	fint	program	
om	er!	Önskar	er	alla	lycka	till	med	era	kommande	expeditioner	och	ert	trevliga	liv	i	huset	i	Särna	(?)	
Och	som	du	Titti	så	klokt	säger	-	det	finns	alldeles	för	många	ja-sägare!	Det	är	inte	fel	att	säga	ja,	men	
det	skall	vara	vid	rätt	tillfälle.	Så	fler	människor	som	vågar	står	för	sina	åsikter	och	säga	det,	tydligt	
och	klart!	Fler	modiga	människor!	Många	ni	mött	har	det,	med	våra	mått	mätt,	ganska	knapert,	men	
har	mycket	stora	hjärtan	och	är	mycket	generösa!	Härligt!	Så	fler	stora	hjärtan	och	fler	modiga	
personer	i	vår	del	av	världen,	skulle	väl	kunna	vara	ert	budskap?	Ove	Axman	
	
2006-01-12	Till	Titti:	Filmen	var	ju	lysande!	Jag	har	en	kvinnlig	medarbetare	vid	namn	Katrin,	på	
Fjällskog	(Butiken	där	jag	jobbar),	hon	tyckte	att	det	var	det	mest	träffsäkra	hon	sett	vad	vad	gäller	
kvinnor	i	“branschen”.	Även	fler	i	min	omgivning	tyckte	att	filmen	var	vidgande	även	för	killar	och	den	
förståelse	som	behövs	för	kvinnor.	(Lysande	av	Pia	att	ha	ditt	däck-dragande	som	ett	genomgående	
tema	för	kamp)	Jag	hoppas	att	ni	får	möjligheten	att	visa	filmen	för	utländsk	publik.	Hoppas	att	allt	är	
bra	med	er!	Jag	jobbar	och	sliter	med	vardagsproblem	som	vanligt.	Dags	att	ta	sig	för	med	något.	Det	
roligaste	jag	gjort	hittills	i	vinter	var	lite	is	klättring	i	Älvdalen	härom	helgen.	Än	en	gång,	lysande!	
Oscar	E.	
	
2006-01-11	Pia!	Jag	såg	din	film	igår.	Tack	ska	du	ha	för	en	jättefin	film	som	gav	en	härlig	känsla.	Du	är	
verkligen	duktig	Pia	och	kan	få	fram	de	fina	nyanserna.	Filmen	berörde	mig	och	du	beskrev	
människorna	i	filmen	på	ett	ödmjukt	och	vackert	sätt.	Grattis	och	lycka	till	med	nästa	projekt!	Ulrika	
Lantz	
	
2006-01-11	“Rent	filmiskt	är	Upptäcktsresande	Titti	Strandberg	stabil,	men	en	smula	tråkig.	Pia	
Johansson	låter	Titti	Strandberg	tala	fritt	ur	hjärtat	och	har	i	övrigt	intagit	en	iakttagande	roll.	Ibland	
skulle	en	klar	görande	berättarröst	ha	underlättat,	särskilt	för	dem	som	inte	stött	på	paret	Strandberg	
tidigare.	Men	man	får	en	bra	känsla	för	vardagslivet	och	förberedelserna	inför	resan	och	fler	skulle	
förmodligen	må	bra	av	att	plocka	delar	av	Titti	Strandbergs	livsfilosofi”.	Anders	Gustafsson,	Mora	
Tidningen	
	
2006-01-11	Pia!	Vill	samtidigt	tacka	Dej	för	ett	underbart	program,	som	Marita	tipsade	om.	Vi	
behöver	fler	sådana	i	vår	TV.	Det	görs	alldeles	för	få	program	för	oss,	som	inte	vill	se	dokusåpor.	Här	
nere	har	vi	chansen	att	se	på	de	tyska	kanalerna,	och	dom	har	många	sådana	serier	typ	äventyr	i	
främmande	länder.	Kathe	Lindsten	
	
2006-01-11	Till	Titti:	Jag	såg	precis	reprisen	på	programmet	och	gud	så	skönt	att	se!	“Vardagliga”	
jordnära	människor	som	har	lite	känsla!	Oerhört	inspirerande!	Har	haft	en	ofrivillig	paus	i	mitt	
frilufsande,	men	nu	är	det	ut	igen.	Stunderna	ute	i	skogen,	på	fjället	eller	vattnet	betyder	ju	allt.	Det	
är	livskvalité	det!	Och	Sibirien	har	alltid	varit	en	dröm.	Nåväl,	tack	för	en	underbart	fin	film	och	TACK	
för	inspirationen!	Ses	nånstans	därute;)	Lycka	till	i	fortsättningen!	Elin	Jönsson	
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2006-01-11	Till	Titti:	Tack	för	ett	mycket	intressant	och	upplyftande	program(tisdagen	den	10	Jan).	
Filmen	gjorde	ett	starkt	intryck	på	många	sätt.	Jag	tycker	du	verkar	vara	en	fantastisk	människa.	
Tråkigt	att	Du	inte	kunde	följa	med	Mikael	och	Johan	på	expeditionen.	Men	Du	jobbade	bra	på	
hemmaplan,	jag	tittade	alltid	på	inslagen	på	svt	Gokväll.	Sörberget	verkar	vara	en	underbar	plats	att	
bo	på!	Stig	Humör	
	
2006-01-11	Du	är	härlig	i	filmen	Titti,	naturlig,	rak	och	empatisk.	Att	alla	har	ett	val	och	inte	vara	offer	
för	någon	annan.	Jag	läste	några	kloka	rader	om	livet:	Ge	dig	själv	det	liv	du	vill	ha	-	det	är	du	värd.	
Våga	älska	dig	själv	och	låt	livet	föra	dig	dit	du	vill	-var	öppen	för	den	väg	du	ska	vandra.	Var	rädd	om	
varandra.	Stefan	Trondsen	
	
2006-01-11	En	fantastisk	dokumentär	med	Titti	i	TV	i	går	kväll!!!	Titti,	framstod/skildrades	som	en	
urkvinna	…	en	med	mod,	kraft	och	stark	intuition	att	lita	på….	Är	en	förebild	för	många!	Kvinnor	
“måste”	synas	och	få	synas!	Mycket	intressant	och	berörande!	Katarina	Bartholdson	
	
2006-01-11	Till	Titti	och	Mikael:	Hej	på	er	och	en	god	fortsättning	på	det	nya	året.	Följde	med	
spänning	programmet	på	tv	igår.	Det	var	fantastiskt	intressant	och	roligt	att	se	och	hur	väl	det	
framkom	att	två	så	olika	men	ändå	lika	personligheter	kan	komma	överens	och	utföra	ett	sådant	
projekt	som	innebär	så	mycket	med	att	förbereda	sig	på	alla	olika	sätt.	Jag	har	7	st	tjejer	i	specialidrott	
hockey	2	ggr	i	veckan,	och	dom	skulle	må	väldigt	bra	av	att	få	höra	hur	man	sätter	mål,	förbereder	sig,	
tar	hänsyn	till	andra	i	laget,	övervinner	motgångar	och	hur	man	fungerar	i	ett	lag.	Jag	tycker	Titti	la	
fram	hur	er	kommunikation	fungerar	på	ett	suveränt	sätt	när	kanske	många	som	såg	programmet	
trodde	att	nu	är	det	ett	rejält	gräl	på	gång.	Men	det	var	ju	bara	en”	vanlig”	argumentation.	För	mig	
som	har	lite	bakgrundshistoria	var	det	en	timme	av	känsla,	spänning,	intresse	och	nyfikenhet	på	eran	
och	inte	då	minst	Tittis	förberedelser	inför	Sibirien	expeditionen.	Att	sedan	utifrån	allt	detta	låta	
sunda	förnuftet	råda	och	avbryta	expeditionen	tycker	jag	tyder	på	en	enorm	klokhet.	Och	att	sedan	
sitta	hemma	och	följa	det	hela	från	stugvärmen	tror	jag	inte	många	begriper.	Det	var	nästan	lika	svårt	
som	det	Mikael	och	Johan	gjorde.	Christer	Busk	
	
2006-01-11	Till	Titti:	Jag	såg	dokumentär	filmen	om	dig	i	går	kväll	(tisdagen	den	10	Jan	2005)	och	blev	
mycket	glatt	överraskad,	jag	tycker	du	verkar	vara	en	fantastisk	människa	och	jag	är	jätte	glad	för	din	
skull	att	du	tog	mod	och	kraft	att	göra	det	DU	ville	göra.	Vi	är	alltför	många	människor,	men	speciellt	
kvinnor	tror	jag,	som	lever	det	liv	vi	på	något	sätt	”blev	med”	och	känner	nog	oss	lite	missnöjda	och	
önskar	att	vi	hade	mod	som	du	att	ändra	på	det	liv	vi	lever.	Du	inspirerar	oss	kvinnor	till	att	ta	ett	steg	
för	vår	egen	skull,	och	en	liten	förändring	räcker	för	många	av	oss	för	att	livet	åter	kanske	känns	lite	
mera	meningsfullt.	En	förändring	kan	ju	även	betyda	att	man	bara	tänker	lite	annorlunda,	förändring	
behöver	inte	bara	betyda	fysisk	förändring,	och	när	Vi	ser	ditt	mod	då	känner	Vi	andra	att	vi	kanske	
kan	och	vågar	med	lite	mod	o	inspiration	ändra	lite,	och	då	för	min	Egen	skull	och	inte	för	någon	
annans.	Jag	blev	oerhört	nyfiken	på	Er	resa	till	Sibirien	och	undrar	hur	det	gick	för	Er?	På	eftertexten	
framgick	det	att	du	hade	varit	tvungen	att	avbryta	(hoppas	det	inte	var	något	allvarligt	och	att	du	mår	
bra	nu)	men	hur	gick	det	för	”grabbarna”?	Kom	dom	fram?	vad	hände?	Är	dom	kvar?	Jag	har	försökt	
att	utläsa	något	från	Er	hemsida	men	har	inte	hittat	några	uppgifter	om	detta?	Återigen	jätte	tack	för	
ditt	stora	mod	och	jättemånga	kramar,	jag	vet	att	du	är	en	stor	inspirationskälla	till	många,	både	män	
och	kvinnor.	Rut	Brattlund	
	
2006-01-11	Till	Titti:	Tack	för	ett	mycket	intressant	och	upplyftande	program.	Roligt	att	höra	om	din	
väg	till	“upptäckandet”,	du	är	en	stor	inspiratör	för	oss	kvinnor/mor/farmödrar	att	våga	lite	mer	och	
upptäcka	nya	världar	inom	och	utanför	oss	själva.	Det	är	inte	alltid	lätt	som	du	sa,	att	gå	sin	egen	väg	
och	göra	det	man	tror	på,	det	krävs	mod.	Men	det	är	så	viktigt	att	våga	vidga	sina	egna	gränser	för	att	
känna	sig	levande.	Äventyr	kan	ju	vara	stora	eller	små	beroende	på	var	man	själv	står.	Tänker	mycket	
på	det	du	sa	om	den	6:e	växeln,	det	som	kanske	inte	riktigt	går	att	förklara	men	som	finns	där.	En	ny	
och	tänkvärd	definition	för	mig,	något	att	söka	inombords.	Går	själv	på	“sökandets	väg”,	som	ibland	
tycks	smal	och	stenig	men	också	lyses	upp	av	underbara	upplevelser	när	man	minst	anar.	Vandring	är	
min	passion	och	har	varit	med	om	en	del	äventyr	tillsammans	med	andra.	Men	en	av	de	största	
upplevelserna	var	ändå	när	jag	i	somras	gjorde	en	ensamvandring	och	fick	lita	helt	till	mig	själv.	
Längtar	nu	efter	att	ta	ryggsäcken	och	dra	iväg!	Önskar	er	allt	gott	framöver	och	lycka	till	med	nya	
äventyr!	Hoppas	att	få	höra	er	berätta	igen	här	i	Enköping.	Tack	för	inspirationen!	Agneta	Nyberg	
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2006-01-11	Till	Titti:	Såg	filmen	om	er	igår,	jätte	bra.	Jag	är	en	29	-årig	student	som	tänker	mycket	på	
livet.	Håller	på	en	hel	del	med	friluftsliv	och	vet	att	det	är	något	jag	behöver	för	att	må	bra.	Livet	är	för	
kort	för	att	göra	sådant	som	man	ej	mår	bra	av,	och	jag	undrar	varför	det	är	så	många	som	håller	på	
med	saker	som	de	egentligen	inte	vill	göra.	Det	du	sa	om	den	där	sjätte	växeln	kan	jag	bara	hålla	med	
om,	hoppas	att	flera	känner	igen	det	för	livet	kan	genom	det	ge	så	enormt	mycket.	Ibland	känner	jag	
att	jag	är	ensam	i	världen	om	att	tycka	att	livet	är	för	kort	och	när	jag	såg	programmet	igår	vet	jag	att	
jag	inte	är	ensam.	TACK.		Helena	Thor	
	
2006-01-11	Till	Titti:	TACK	Titti	för	din	utstrålning	och	naturlighet.	Du	har	rätt,	rädsla	är	något	vi	ska	
ersätta	med	mod.	Kram.	Camilla	Falk	
	
2006-01-11	Tack	för	att	du/Ni	inspirerar!	Jag	har	inte	hört	talas	om	dig	och	er	förut	och	när	jag	såg	i	
TV	tablån	att	det	skulle	bli	en	film	av	Titti	Sandberg,	äventyrerska,	tänkte	jag,	Nej,	inte	ännu	ett	
självhävdelse	projekt	med	en	oerhört	självupptagen,	ointelligent	äventyrare	som	vill	visa	upp	
företagsreklam,	tala	om	hur	duktig	man	är	och	när	man	ser	är	lyssnar	på	sådana,	så	frågar	jag	mig	
själv	efteråt:	Vad	hade	de	egentligen	att	berätta?	ingenting,	bara	fernissa.	Tack	för	att	ni	vågar	vara	de	
ni	är	och	för	att	du	vågar	stå	för	det	annorlunda	inom	er	bransch.	Det	är	sådant	vi	kvinnor	vill	höra	och	
inspireras.	Inte	män	eller	kvinnor	som	kallar	sig	äventyrare	men	vill	bara	synas	i	lekprogram	och	visa	
stor	reklam	loggor	på	sina	kläder.	Tack	SVT	för	att	ni	fortfarande	står	för	de	riktiga	värdena	och	inte	
reklamkanalernas	fernissa!	Och	tack	Titti	för	att	du	vågar!	Lena	Fahlman	
	
2006-01-11	Hon	lever	ett	färgstarkt	liv,	men	programmet	“Upptäcktsresande	Titti	Strandberg”	(SVT2)	
är	tämligen	blekt.	En	typisk	svensk	dokumentär	som	följer	mallen	där	berättandet	är	långsamt.	
Stämningsfullt	-	men	också	en	balansgång	som	då	och	då	snubblar	över	till	intetsägande.	Välgjort.	
Opersonligt.	Ulrika	Svensson,	Aftonbladet	
	
2006-01-11	Till	Titti:	Tack	för	ett	mycket	intressant	och	upplyftande	program.	Roligt	att	höra	om	din	
väg	till	“upptäckandet”,	du	är	en	stor	inspiratör	för	oss	kvinnor/mor/farmödrar	att	våga	lite	mer	och	
upptäcka	nya	världar	inom	och	utanför	oss	själva.	Det	är	inte	alltid	lätt	som	du	sa,	att	gå	sin	egen	väg	
och	göra	det	man	tror	på,	det	krävs	mod.	Men	det	är	så	viktigt	att	våga	vidga	sina	egna	gränser	för	att	
känna	sig	levande.	Äventyr	kan	ju	vara	stora	eller	små	beroende	på	var	man	själv	står.	Tänker	mycket	
på	det	du	sa	om	den	6:e	växeln,	det	som	kanske	inte	riktigt	går	att	förklara	men	som	finns	där.	En	ny	
och	tänkvärd	definition	för	mig,	något	att	söka	inombords.	Går	själv	på	“sökandets	väg”,	som	ibland	
tycks	smal	och	stenig	men	också	lyses	upp	av	underbara	upplevelser	när	man	minst	anar.	Vandring	är	
min	passion	och	har	varit	med	om	en	del	äventyr	tillsammans	med	andra.	Men	en	av	de	största	
upplevelserna	var	ändå	när	jag	i	somras	gjorde	en	ensam	vandring	och	fick	lita	helt	till	mig	själv.	
Längtar	nu	efter	att	ta	ryggsäcken	och	dra	iväg!	Agneta	Nyberg	
	
2006-01-11	Till	Pia:	Tack	för	ett	fint	kvinnoporträtt	som	handlar	om	livsglädje.	Idag	är	det	mycket	
snabba	klipp	och	högt	tempo	I	det	mesta	man	ser	på	TV.	Du	har	med	din	lågmälda	och	lite	långsamma	
berättarteknik	ger	oss	tittare	en	god	möjlighet	att	lyssna	och	reflektera	över	Tittis	berättelse	men	
också	över	vår	egen	situation.	Resan	till	Sibirien	är	spännande	I	sig	men	det	primära	I	din	berättelse	är	
just,	en	medelålders	kvinna	som	orkar	och	vågar	bryta	upp	för	att	hitta	livsglädje.	Olof	Näslund	
	
2006-01-11	Till	Pia:	Grattis	till	filmen!	Väldigt	skön	–	skön	stämning	och	vacker	–	jag	satt	fången	hela	
tiden!	(hur	mår	Titti	nu?).	Ser	fram	emot	att	träffas	i	samband	med	SIF!	Ha	det	bäst!	Ása	
Jóhannsdóttir	
	
2006-01-11	Intressant	program.	Kändes	nära	och	varmt.	Tack!	Ingela	Bengtsson	
	
2006-01-11	Till	Pia:	Såg	din	film	igår.	Den	var	jätte	bra!	Har	ju	sett	dessa	människor	förut	i	flera	
reportage.	Det	var	så	roligt	att	få	se	dem	helt	naturliga	hemma	i	sin	vardag.	Verkligt	bra	skildrat!	Och	
mina	arbetskamrater	håller	med.	Lycka	till	i	fortsättningen	med	filmandet!	Jag	antar	att	du	har	något	
annat	på	gång?	Kristina	Netshagen	
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2006-01-11	Till	Pia:	Jag	skriver	till	dig	för	att	uttrycka	min	uppskattning	av	dokumentären	om	Titti	
Strandberg	som	vi	satt	bänkade	framför	Tv:n	och	tittade	på	i	går.	Filmen	gjorde	ett	starkt	intryck	på	
många	sätt.	Titti	som	person	och	hennes	övertygelse	om	vad	som	är	viktigt	i	livet,	hennes	hemmiljö	
med	allt	dess	innehåll	och	hennes	otroligt	målmedvetna	förberedelsearbete.	De	otroligt	väl	fångade	
stämningarna	i	t	ex	scenerna	med	det	nyfödda	barnbarnet,	med	föräldrarna	då	pappans	ängslan	kom	
fram	så	tydligt	enbart	genom	hans	kroppsspråk.	Ja,	det	var	en	riktigt	bra	film	“som	sitter	kvar”.	Ville	
bara	ha	det	sagt.	PS.	Jag	tyckte	mycket	om	Landsortsfilmen	också!	Lena	Andersson	
	
2006-01-11	Tack	för	fin	film	Titti	och	Pia!	Det	blev	en	timme	med	plats	för	både	skratt	och	tårar.	Titti,	
du	är	ett	föredöme	för	alla	kvinnor	och…män!	Karin	Netzell	
	
2006-01-11	Till	Pia:	Jag	vill	tacka	dig	för	din	härliga	film!	Jag	blev	både	glad	och	styrkt	av	att	se	den.	
Speciellt	med	tanke	på	att	det	allt	för	sällan	visas	filmer	med	vanliga	starka	Svensson	kvinnor	som	
kommit	upp	i	åren	och	inte	håller	kvar	det	traditionella	könsrollsmönstret.	Annmari	Johansson	
	
2006-01-11	Till	Titti:	Vill	tacka	dig	för	ett	fantastiskt	starkt	reportage.	Tack	för	att	du	förmedlar	den	
feminina	sidan	av	styrka	o	för	dina	ord	om	feghet	o	att	våga	stå	upp	för	det	man	tror	på.	Oh….	vad	
sådana	Tv-program	som	detta	är	viktigt	i	en	tid	som	denna,	med	alla	konstiga	program,	Doku-såpor,	
Robinson,	Big	brother,	Riket,	m.fl.	där	det	går	ut	på	att	lura	o	många	gånger	förgöra	varandra.	Hoppas	
verkligen	att	många	unga	såg	detta	program,	det	behövs	förebilder	i	dagens	Sverige	där	massor	med	
människor	mår	illa.	Anna	Peman	
	
2006-01-11	Till	Titti	och	Mikael:	Tack	för	en	fantastiskt	bra	dokumentär	om	förberedelser,	vardag	
m.m.	Är	mycket	stolt	över	att	Ni	blivit	så	uppskattade	och	fått	så	fina	utmärkelser.	Vilken	härlig	miljö	
Sörberget	är	där	Ni	bor	och	jobbar	i.	Sigge	är	en	trygg	varelse	som	kompis	i	Era	liv,	Sigges	spejande	
uppsyn	vid	kajakturen	var	kul	att	se.	En	speciell	hälsning	till	Dig	Titti	från	min	hustru	Monica	som	gillar	
vad	Du	säger	och	står	för,	säkert	obekvämt	för	de	som	inte	kan	föra	en	diskussion.	Leif-Åke	Wiström	
	
2006-01-11	Till	Titti	och	Mikael:	Jag	har	i	kväll	sett	en	jättefin	TV-	dokumentär	om	er	på	TV.	Vilka	
fantastiska	människor	ni	är	båda	två.	Lycka	till	i	ert	fortsatta	arbete!	Christina	Stefansson	i	VANSBRO	
	
2006-01-10	Till	Titti	och	Mikael:	Har	just	sett	TV-programmet	och	måste	bara	skicka	ett	glatt	tillrop.	Ni	
är	helt	fascinerande.	Hur	kan	Ni	vara	så	vanliga	mitt	i	Er	ovanlighet.	Ni	är	De	bästa	marknadsförare	vi	
kan	ha!	LYCKA	TILL	I	FORSÄTTNINGEN	OCH	HOPPAS	NI	FÅR	VARA	FRISKA!	Anne-Marie	Eriksson,	
Älvdalen	
	
2006-01-10	Till	Titti	och	Mikael:	Så	kul	att	se	Titti	på	TV	och	vilken	bra	dokumentär!	Jag	vill	också	
gratulera	till	alla	fina	utmärkelser!	Barbro	Posner	
	
2006-01-10	Till	Titti	och	Mikael:	Hej	medmänniskor!	Har	just	kollat	filmen	om	Titti	och	era	
förberedelser	inför	trippen	till	Sibirien.	Underbart	att	se	er	bägge,	och	det	nya	unga	tillskottet	som	ju	
var	en	injektion.	Många	kloka	ord	på	vägen,	kul	att	se	så	mycket	känslor	i	ett	svenskt	TV-program,	
enastående.	Jan	E.U.Tisak	
	
2006-01-10	Till	Titti:	Hej.	Intressant	program	om	dej.	Har	följt	med	Johan	och	Micke	på	Kolymaresan	
via	dagboken,	så	det	var	roligt	att	se	förberedelser	och	höra	tankar	inför	expeditionen.	Men	hur	
tacklade	du	beskedet	att	ditt	hjärta	inte	skulle	tåla	de	låga	temperaturerna.	Vad	tänkte	du	när	du	fick	
beskedet	och	hur	tänker	du	idag	om	att	du	inte	kunde	följa	med?	Tack	för	ett	intressant	program.	
Mikael	Skogman	
	
2006-01-10	Till	Titti!	Vilken	inspirerande	och	varm	film!	Jag	skrattade	ofta	på	era	lustiga	relationer,	
Mikaels	fetma	och	din	styrka	att	mot	Olle	vid	grind,	men	ändå	visa	sådant	mod	att	du	inspirera	andra	
kvinnor.	Titti,	nu	ser	vi	fram	emot	en	egen	Expedition	från	din	sida!	Lena	Hansson	
	
2006-01-10	Till	Titti	o	Mikael:	Jag	har	precis	sett	Er	dokumentär	om	förberedelserna	inför	
Sibirienresan.	Måste	vara	fantastiskt	att	ha	ett	sådant	sug	efter	äventyr	som	Ni	båda	har.	Likväl	Er	
noggrannhet	med	planering	och	förberedelser.	Håller	fullständigt	med	dig	Titti	angående	detta	med	
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att	ta	ansvar	för	sina	handlingar.	Tänk	om	alla	skulle	göra	detta,	så	många	nya	underverk	som	du	sa	
det	skulle	bli.	Leif	Hedlid	
	
	
2006-01-10	Har	just	stängt	TV-n	efter	en	timme	med	Titti.	Den	timmen	gick	fort!	Några	av	mina	
höjdpunkter	under	programmet:	Sjätte	växeln,	Tryggheten	i	ödsligheten,	Dina	föräldrar	Titti!,	Dina	
barn	och	barnbarn,	Minsta	barnbarnets	hand	i	Mikaels,	Tårarna	på	din	kind.	Och	så	tror	jag	att	du	sa	
ungefär	så	här	i	början	av	programmet:	Det	är	först	när	vi	inte	lever	längre	som	vi	slutar	att	upptäcka!	
Jag	önskar	er	båda	många	upptäckter	i	många	år!	Med	allra	bästa	hälsningar.	Anders	Ejdervik	
	
2006-01-10	Till	Titti:	Efter	att	ha	tittat	på	TV-programmet	om	dig	ikväll:	Tack	så	mycket	för	ditt	sätt	att	
leva	ditt	liv	och	din	vilja	att	dela	det	med	andra.	Jag	hoppas	att	du	mår	bra	nu,	det	måste	ha	varit	svårt	
att	avbryta	Sibirien-resan.	Helga	De	Bois	
	
2006-01-10	Till	Titti:	Tack	för	ett	väldigt	bra	TV-program!	Jag	tycker	du	har	gjort	en	fantastisk	
prestation	som	övervunnit	dina	rädslor	och	vågat	genomföra	dessa	expeditioner.	Hur	har	du	arbetat	
med	den	sjätte	“motorn”	och	hur	vet	du	att	du	skall	lita	på	din	intuition?	Elsie-Marie	Byléhn	
	
2006-01-10	Till	Titti:	Jag	har	just	suttit	och	tittat	på	”ditt”	program	om	förberedelserna	till	Sibirien.	Jag	
blir	djupt	imponerad	av	din	styrkekraft	och	vilja	att	klara	av	saker	på	egen	hand.	Men	jag	blev	så	
nyfiken	på	varför	du	var	tvungen	att	avbryta	efter	en	månad	i	Sibirien.	Det	kanske	är	ofint	att	fråga	
och	du	behöver	naturligtvis	inte	svara	heller,	men	jag	förstår	att	du	måste	ha	blivit	fruktansvärt	
besviken	över	att	behöva	bryta.	Fortsatte	Mikael	själv	eller	var	där	flera	människor	med	på	
expeditionen?	Det	är	så	många	frågor	som	hänger	kvar	då	programmet	tog	slut,	att	jag	önskar	att	det	
skulle	kommit	en	fortsättning.	Gör	det?	Det	hade	varit	kul	att	se	bilder	från	den	expeditionen.	Kerstin	
Leck	
	
2006-01-10	Till	Titti:	Tack	i	alla	fall	för	ett	mycket	bra	program	som	visade	RIKTIGA	människor	till	
skillnad	från	alla	hemska	dokusåpor	som	vi	skall	matas	med	alltid.	Hälsa	Mikael	också	och	alla	bybor.	
Ylva	Nilsson	i	Varberg	
	
2006-01-10	Till	Titti:	Har	just	tittat	på	filmen	om	dig	i	TV.	Väldigt	intressant	och	fascinerande.	Jag	
beundrar	din	företagsamhet	och	nyfikenhet.	Vilken	tur	att	det	finns	kvinnor	som	du	som	vågar	ta	
steget	utanför	invanda	mönster.	Lycka	till	i	fortsättningen!	Susanne	Björklund	i	Älvdalen	
	
2006-01-10	Till	Titti:	Efter	att	ha	sett	Tv-dokumentären	så	kan	jag	bara	säga	en	sak,	du	är	en	god	
förebild	för	oss	kvinnor,	ja,	för	alla	människor	förresten!	Maria	Persson	
	
2006-01-10	Till	Titti:	Såg	just	dokumentären	om	dig	och	ditt	liv.	Det	är	lika	inspirerande	varje	gång,	du	
sporrar	mig	till	mina	egna	äventyr,	både	små	och	stora,	inte	minst	genom	att	utmana	sina	egna	
rädslor,	trots	svårigheter!!	TACK!!!	Ulrika	Hansson	
	
2006-01-10	Vi	har	sett	filmen	om	Titti.	Helt	underbart	att	se	en	sådan	modig	kvinna.	Tack!!	
Barbro	och	Staffan	Holmberg	
	
2006-01-07	Pia!	Det	är	en	jättefin	film	du	gjort.	Ett	intresseväckande	porträtt.	Jag	ville	veta	mer.	Var	
såklart	inne	och	surfade	på	Siberia.nu	senare	på	kvällen.	Extra	kul	att	få	vara	med	på	lite	av	en	
premiär	visning,	där	din,	Gunnars	och	kanske	framförallt	Tittis	närvaro	gav	guldkant.	Det	var	roligt	att	
höra	er	muntligen	fylla	på	filmen.	Helena	Carnell	
	
	
	
2006-01-05	Jag	såg	Pia	Johanssons	film	om	Titti	i	onsdags	och	den	var	suverän.	Hon	har	lyckats	fånga	
Titti	och	hennes	drivkraft	och	relation	till	Michael,	sina	barn	och	sitt	jobb,	samt	livet	och	levernet	i	
Särna	på	ett	mycket	nära	och	fängslande	vis.	Titti	och	Michael	synes	mig	modigt	öppna	om	detta	och	
man	vill	veta	mer,	t.ex.	om	hur	det	varit	på	expeditionerna.	Men	då	blir	det	del	2.	Britt-Marie	
Gustafsson.	
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2006-01-05	Pia!	Jag	&	Jari	tycker	att	din	film	om	Titti	är	skit	bra	helt	enkelt.	Titti	är	verkligen	en	
intressant	&	spännande	person	med	mycket	klokhet.	Ska	prata	med	folk	jag	känner	att	dom	tittar	på	
din	film	på	tisdag.	Johan	Demner	
	
2006-01-04	Tack	för	en	underbar	film	och	ett	underbart	porträtt	av	en	fantastisk	kvinna	och	
livsinitiativtagare.	Ser	fram	mot	att	se	filmen	igen	i	TV.	Janne	och	Elisabeth	Löfgren	


