
VECKA 48 • 2015 • 45

I över 25 år har Södertäljebon Pia Johansson jobbat med film och tv. I torsdags kom hon 
och maken Hans Johansson till Qulturum och visade hennes senaste film ”Låt fjällvind 
blåsa hjärtat rent” som filmades under deras vandring i fjällen.

Pia Johansson under sin 80 mil långa vandring som resulterade i dokumentären ”Låt fjällvind blåsa hjärtat rent. Foto: Hans Johansson

KULTUR & FRITID/nykvarn

PIA JOHANSSON och hennes man Hans hade 
länge haft som dröm att vandra genom 
Lappland. Det är en vandring på 80 mil 
från Fatmomakke i söder till Sveriges nord-
ligaste punkt, Treriksröset. Drömmen blev 
verklighet sommaren 2013 och resulterade i 
hennes första långfilm. Det var även första 
gången kameran vändes mot Pia själv.
– Grundtanken var inte att det skulle bli en 
film av vandringen, men ju närmare vi kom 
desto mer självklart blev det, säger Pia. Jag 
ville skildra det enkla naturliga livet som en 
fjällvandring inbjuder till, där friheten är 
total, tempot mitt eget och den storslagna 
fjällnaturen är mitt hem och min trygghet.

UNDER DE TVÅ månaderna till fots, med en 
relativt enkel filmutrustning i ryggsäckar-
na, blev det över 32 timmars film. Först ville 
Pia klippa ner den till strax under timmen, 
för att ge den ett lämpligt tv-format, men det 
slutade med en halvtimme mer än så.
– Jag tyckte filmen behövde det, så att jag 
kunde förmedla lugnet.

NÄR PIA INTE arbetar i sitt produktionsbolag 
Piazzafilm jobbar hon som kulturhandläg-
gare för scenkonstprogram för barn och 
unga i Södertälje och Nykvarns kommuner. 
Där sysslar hon bland annat med scenkonst 
för barn och unga och teaterproduktioner, 

och Hans jobbar som elprojektledare på 
Scania. De brinner båda för friluftsliv och 
är ofta ute och vandrar, paddlar och cyklar.

UNDER ÅRET HAR de åkt runt i Sverige, Nor-
ge och USA med sina filmvisningar och haft 
efterföljande samtal med publiken om fil-
men och arbetet. 
– Det har varit uppskattat och jag tror att det 
kommer bli visningar även under nästa år, 
säger Pia.

– NÅGON NY FILM är inte under produktion, 
men filmidéer kommer ofta, fortsätter Pia 
och tittar på Hans med ett leende.

Fjällvandring blev långfilm

PETER HAGSTRÖM  

NYKVARNS IBF UNGDOM ÄR BÄTTRE ÄN VÄNTAT
NYKVARN ANMÄLDE ett utvecklingslag till di-
vision tre den här säsongen med anledning 
av de stora framgångarna på pojk- och junior-
sidan. Tanken var att Nykvarns IBF Ungdom 
skulle se och lära genom att möta tuffare mot-
stånd. Efter åtta omgångar är laget obesegrat 
och ligger på andra plats i tabellen med en 
match mindre spelad än ettan FBC Nyköping.
– En stor anledning till framgångarna är den  
goda sammanhållningen grabbarna har. La-
get består till stor del av en stomme som spe-

lat tillsammans under lång tid. Och dessutom 
är de duktiga, säger tränaren Roger Löfgren.

VIKTOR WAHLGREN, 16 år, är en av de duktiga 
grabbarna och kapten i laget. Han spelar i tre 
lag i Nykvarn och går dessutom på Vacksta-
näsgymnasiet med inriktning innebandy, så 
han spelar innebandy varje dag. 
Viktor spenderar mer tid i hallarna i Nykvarn 
än någon annanstans. Om han tröttnat?
– Inte en chans, skrattar han.

Roger Löfgren och Viktor Wahgrlen efter trä-
ningen med Nykvarns IBF Ungdom 


