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Tisdagen den 3 juni 2003 genomfördes det

förmodligen största fotografiska projektet i

svensk historia. Under ett och samma dygn

fotograferade över 3000 fotografer allt mellan

himmel och jord. Det togs uppskattningsvis

en miljon bilder. Varje fotograf  fick skicka in

maximalt 10 st. Det kom in c:a 24 000 bilder.

Av dessa har 235 st. valts ut till en storslagen

fotobok med titeln – En dag i Sverige. En av

de utvalda fotograferna är Bodil Bergqvist från

Liden.

För att presentera fotoprojektet arrangerades

en utställning i Kulturhuset i Stockholm.  Där

visades de 150 bästa bilderna, och Bodils bild

var med. Men inte nog med det! På inbjudan

till vernissagen, med Statsminister Göran

Persson som invigningstalare, återstod tre

foton. Ett av dessa var Bodils bild. Och som

om inte detta räckte så dekorerades en del av

Kulturhusets fasad av en jätteposter med bl a

hennes utvalda bild.

GRATTIS BODIL !

Vem är då denna framgångsrika fotograf?

Hon är född 1980 och uppväxt på Rötbacken i

Åsen, Liden. Utbildningen till fotograf fick

hon på Tomteskolan i Haga, med en treårig

utbildning inriktad på stillbildsfotografering.

Bodil berättar:

Bodil Bergqvist, Liden.
Foto: Eva-Lena Olsson.

Kulturhuset i Stockholm. Väggaffisch för utställningen – En dag i Sverige -,
med Bodils bild t.h.     Foto: Arne Johansson.
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- Jag tröttnade rätt snabbt och ville hoppa av

redan efter första terminen. Stannade trots allt

kvar. Hösten  på tredje året (1998) hade vi en

sexveckorspraktik. Den bestämde jag mej för

att ha på Dagbladet, trots att de inte tog emot

gymnasieelever. Jag kort sagt tjatade mej in

där. Var upp några gånger och lovade dyrt och

heligt att inte vara till problem. Till slut blev

jag lovad en vecka. Och sen fortsatte det i sex

veckor…

Bodils fotobana startade hos Photomic med

fotografering av skolkataloger, sedan blev det

frilansjobb hos Dagbladet, Aftonbladet,

Expressen, Dagens Nyheter och flera

facktidningar. Just nu arbetar hon åt

Dagbladet i Sundsvall.

Lidens Tidning är nyfiken på hur det gick till

att lyckas med fullträffen. Bodil verkar

fortfarande omtumlad av uppmärksamheten

och berättar lite generat:

-   En dag i Sverige anmälde jag mej till utan

något större engagemang. Den 3 juni jobbade

jag som vanligt på dan utan att ta några större

mästerverk till bilder. Klockan 7 på kvällen

började jag gräma mej att jag inte ansträngt

mej något, skulle nog vara kul att vara med

ändå. Pratade med Anna (Hjerpe) på telefon

som föreslog att jag skulle komma upp till

Vike (5 mil) och fota dom, ”förena nytta med

nöje” kan man säga, och det gjorde jag. Var

där en timme kanske, tills jag tog bilden som

jag senare skickade in, och där gav jag upp.

Endast en bild till tog jag, det var en överglad

Anna som gjorde V-tecknet.

Ja, Anna fick sannerligen rätt. En riktig ”

vinnarbild” blev det. Bodils bild och de

övriga, nästan 24 000 bilderna, förvaras nu  i

Riksarkivet som en gåva från Sveriges

fotografer till kommande generationer.

Arne Johansson
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