
- Nu eller? 

- Hej hej! 

- Hej Hej Hej! 

- Hej  

- Du Lyssnar på Blåljus med Andreas. Välkommen >ll mi@ program. 

  

- Välkommen >ll min podd. Idag pratar vi om mi@ intresse och med mig har jag Sara  

- Hej  

- Hej hur är läget?  

- Bra  

- Okej, så vi ska prata om dina intressen?  

- Mm  

- A@ fota?  

- Olyckor och bränder  

- Just det, för det är som e@ extrajobb du har? 

- Ja  

- Vilka är det som hör av sig >ll dig för a@ du ska bege dig ut och fota? 

- SVT Västernorrland och p4. 

- Och vad säger dom då? 

- Frågar om jag vill åka ut och fota. 

- För a@ de har hört a@ det är en olycka på gång eller? 

- Ja om det är en olycka på gång eller bränder. Förra sommaren hade de ringt när jag  var 
ute och fiskade med pappa 

- Okej  

- Och då var det… Jo! då var det bombhot nära e@ ställe i centrala Kramfors. 

- Okej och vad känner du när de ringer då? 

- Spännande och roligt.  

- Du känner inte a@ du blir rädd och a@ det är läskigt? 

- Det tänker jag inte jag inte på innan.  

- Du tänker inte på det? för det är som e@ jobb? 

- Ja som e@ jobb.  

Musik spelas 

- Hur startade det här intresset då tror du? 

- Vet inte.  



- Men du har all>d gillat poliser och brandmän ? 

- Ja 

- Men hur går det >ll då? De ringer dig, kan de ringa mi@ i na@en? 

- Nej. Ibland på morgonen och på kvällen men aldrig på na@en.  

- Men det är inte bara dem som hör av sig >ll dig utan du…? 

- Jag brukar ringa också om de inte ringer när jag ser någon>ng.  

- Annars vet jag a@ du bukar hi@a informa>on på? 

- Hka.se räddningstjänstens egen hemsida  

- Eller? 

- Polisen.se  

- Just det 

- Jag kan visa vilken app jag får info ifrån också, när de inte ringer. 

- Sos alarm, 112? En app som uppdateras med händelser. 

- Just nu har jag ingen>ng. 

-  Och det är oYast bränder och olyckor du åker ut på?   

Siren låter 

- Hur känner du när du får e@ sådant samtal? När de ber dig hoppa på moppen och åka ut? 

- Bara spännande!  

- Även om de säger a@ det kan finnas skadade personer? 

- Ja . EYer a@ de lägger på, så hämtar jag nyckeln. Och när jag hämtar moppen då går jag 
inte, jag springer! In där moppen är.   

- Jaså! Du är så taggad på a@ s>cka iväg  

- Ja, som alla brandmän jag kollar på t.ex. i Nyland. När de kommer >ll brandsta>onen, 
även om de har nära, så springer dem in ändå och då gör jag samma sak.  

- Du gör samma sak som brandmännen, springer.  

- Ja och när moppen går igång när den är ute startar jag så det blir spår på vägen. Jag gör  
det all>d när jag bara vill komma ut så fort jag kan.  

- Vad händer med de här bilderna sen då?  

- De kommer in >ll SVT Västernorrland t.ex. och då får jag lön om de tycker a@ den är bra. 

- Men det är inte all>d du får lön?  

Musik spelas 

- Okej jag tänker på det här när du vet a@ det är e@ allvarligt läge. Du sa någon gång förut 
a@ du hör av dig >ll din kontakt igen för a@ se så en situa>on är för blodig t.ex. för då vill 
du inte gå fram? 



- Nä, då väntar jag >ll den har tagit bort den personen. 

- Ja  

- När den är borta och ambulansen åker iväg går jag fram och fotar lite närmre.  

- Ah, för annars fotar du på längre avstånd? Ja 

- Och det är för a@?  

- Jag vill visa respekt >ll de som är nära anhöriga. Det gjorde jag sist när jag sist när det var 
branden i Brunne. Då gick jag dit och pratade med e@ över befäl som sa a@ alla personer 
är borta. Då började jag fota.  

- Har du få@ de publicerade någon annanstans än på hemsidorna?  

- Ja, det har hänt några gånger a@ de har lagt in bilderna på Facebook.  

- Och teve?  

- Ja teve har jag också varit med om?  

- Vad tänker du på när du fotar? Hur ska du hålla och med vad fotar du med? 

- Liggande och jag fotar med mobilen. 

- När jag var ny fotade jag all>d så här, stående, och de sa ”det vill vi inte” och jag sa ”bild 
som bild”, ’’då kan vi inte använda” sa dem, ”vi vill ha liggande” jag frågade ”varför då? ”. 
’’Om du kollar på en teve då är den liggande och det är samma format vi vill ha på de som 
fotar också”. EYer det fotar jag jämt liggande. Om det inte är en olycka utan t.ex. fotar e@ 
djur fotar jag automa>skt liggandes. Jag tycker a@ det blir bä@re bilder också. Jag fotar 
bara liggandes nu, på allt.  

Fotoljud låter 

- Jag tänker på, an>ngen är det ju de här medierna som hör av sig, SVT Västernorrland eller 
P4 Västernorrland. Eller så fotar du för a@ du har hört någon>ng på de här sidorna, men, 
var lägger du ut di@ då?   

- På Blåljus Västernorrland på Facebook.  

Musik  

- Man kan säga a@ det finns de som tycker a@ det är bra a@ du sprider informa>on men också 
de som tycker a@ det är? 

- Hänsynslöst! 

- Och då skickar jag privat ibland ”då måste ni tycka a@ det är samma sak när det är teven eller 
>dningen Ångermanland eller p4 gör det?” Nej det är annorlunda säger dom. Då säger jag a@ 
det inte är annorlunda.  

- Det är du som säljer bilderna då blir det ju dom som är.. 

-  Ansvariga 

-  Hur känner du då när andra blir ledsna över något du fotat? 

-  Blockar bara. Några gånger har jag blivit ledsen och arg och tänkt a@ man ska sluta helt med 
gruppen. Sista gången det blev fel blev jag så arg och besviken när de sa dumma ord. Då 



gjorde jag e@ inlägg där jag sa a@ jag nästan tänker lägga ner gruppen och då var det många 
som skrev ”du gör e@ skit bra jobb”.  Av många följare var det få som var elaka men desto fler 
som var snälla. Då skickade jag: ”jag kommer fortsä@a, tack för ert stöd. Om inte jag hade få@ 
ert stöd så hade jag tagit bort sidan.  

- För du ser det som e@ jobb, inte a@ du är nyfiken och vill lägga näsan i blöt? 

-  Nej bara e@ jobb. E@ lite roligt jobb också.  

Musik låter 

- Tack  a@ ni lyssnade på mi@ program. Ha det bra. 


