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Bara den senaste veckan har Barbro
”Lill-Babs” Svensson kommit i min
väg fler än en gång, skriver
Björn Nyström i sin krönika.

Få visade sin
kärlek som
Lill-Babs

Debattörer. Kulturpolitikerna Olof Lavesson (M) och Gunilla Carlsson (S) möttes i en debatt på Norrbottensteatern.
Foto: Jonas Andersson

”Vi måste stå
upp för kultur”
LuLeå

Regeringens kulturpolitik är Stockholmscentrerad. Det sade kulturutskottets ordförande Olof Lavesson (M)
i en debatt med Gunilla Carlsson (S)
i Luleå i går.
Den rödgröna regeringen sat-

sar mer pengar på kultur än
Moderaterna, men Olof Lavesson – som även är partiets kulturpolitiska talesperson – tycker att hans parti har en tydligare linje i sin
kulturpolitik.
Han anklagar regeringen för att satsa på reformer
som inte fungerar och är
bland annat kritisk till den
fria entrén på statliga museer, som framför allt är belägna i Stockholm.
– Jag tycker det är märkligt. Det är att säga en sak och
göra en annan, säger Olof Lavesson.
Enligt Gunilla Carlsson –
kulturpolitisk talesperson
för S – har tidigare försök
med fri entré på statliga mu-

Det här är en
"
sökande tid
vi inte har haft
tidigare.

Olof Lavesson (M), kultur
politisk talesperson

seer fått regioner och kommuner att följa efter. Hon är
också nöjd med de kultursatsningar som finns i den
landsbygdsproposition som
nyligen presenterades av regeringen.
– Jag är jätteglad att man
lyfter fram kulturen och
mötesplatserna som en viktig del. Framför allt slår man
vakt om att man ska ha samma möjligheter oavsett var
man bor i det här landet, säger Gunilla Carlsson.
Varken Carlsson eller Lavesson ser varandra som sin
kulturpolitiska huvudfiende. I stället pekar de ut Sverigedemokraterna som det
parti med en kulturpolitik
som skiljer sig väsentligt
från de övriga sju riksdagspartiernas.
Olof Lavesson kritiserar
SD för att vilja ha en allt för
stark politisk styrning av kulturens innehåll. Själv är han
övertygad om att fri konst
och kultur är viktigare än
någonsin.
– Det här är en sökande tid

Gemensam fiende. Både Lavesson och Carlsson ser Sveri
gedemokraterna som det parti som sticker ut i kulturpolitiken.

vi inte har haft tidigare och
därför kommer kulturen ta
plats. I kulturen finns berättelser som hjälper oss att
förstå vad som händer, säger
Olof Lavesson.
Både han och Gunilla Carlsson vill på olika sätt se över
kultursamverkansmodellen, som finansierar mycket av kulturen i regionerna.
De är överens om att till exempel länsteatrarna måste vara starka och att det behöver finnas förutsättningar för enskilda kulturarbetare att verka.
Samtidigt står många mindre norrbottniska kommuner inför en framtid med ett
minskat skatteunderlag. Olof
Lavesson hoppas att det inte

leder till att kultursatsningar prioriteras bort.
– När vi har haft globala
lågkonjunkturer har vi alltid har satsat mer på kulturen. Men där tycker jag att
man ska ligga på sina lokala och regionala politiker. Vi
måste våga fortsätta stå upp
för konst och kultur.
Gunilla Carlsson tror att
kulturen är väl så viktig som
till exempel skola och omsorg för att människor ska
stanna där de bor.
– Då måste vi ha en politik
som gör det möjligt och nu
finns en tydlig linje.
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redrik Wikingsson berättade i torsdagens ”Filip och Fredriks podcast” om när han och Filip
Hammar spelade in en sketch tillsammans med
Lill-Babs i en frisörsalong. När dagen var slut och
teamet gick igenom det filmade materialet upptäckte
de efter ett tag att Lill-Babs var kvar i lokalen där hon
donade och städade undan röran de ställt till med.
Sådana historier återkom ständigt om Lill-Babs, den
där nästan Astrid Lindgrenska godheten. Det var
de historierna, snarare än
skvallret om hennes män,
barn och privatliv, som fick
alla att älska Lill-Babs. De,
och ett knippe för alltid,
odödliga hits.
Trots hennes många tu-

rer i pressen höll hon sig
ständigt aktuell som artist,
om inte i parker runt om
i landet, så på bred front i
TV. Senast i måndags gjorde hon en briljant insats
som ”Gugge” i säsongsfinalen av Bonusfamiljen.

Krönika
Björn
Nyström

Förra våren var jag utsänd av Expressen för att
intervjua henne i samband med Swedish Music Hall of Fame, dit hon och en handfull andra artister
skulle väljas in. Förutom den bragden var hon aktuell i
första säsongen av Bonusfamiljen, men det var inte det
mitt uppdrag gällde. Frågan som skulle ställas vKrönar
om hon träffat Malin Berghagens nya pojkvän, vilket
hon artigt svarade ”ja” på, men förklarade att det var
Malins ensak. Jag omformulera min fråga ett antal gånger och tillslut svarade Lill-Babs att ”Det är klart man är
lycklig om ens barn är lyckligt”. Stor artikel i tidningen
dagen efter.
Jag var nybakad reporter, och innan intervjun var jag
så nervös att jag att helst hade tagit ett plan tillbaka till
Norrbotten. Men under intervjun höll jag mig lugn,
kanske var det Barbros förtjänst. Och det var dessutom
mysigt att höra hennes säga sitt favoritord ”fantastiskt”
ett tiotal gånger. Trots att stunden med Lill-Babs fortfarande kan ge mig kraftiga skamsköljningar är det inte
mitt starkaste minne tillsammans med henne.
När hon uppträdde på Luleå-Pride i somras blev jag
smygfilmad av en kompis eftersom jag såg ut som ett
lyckligt barn. Lyckan bestod inte i att jag tittade på en
banbrytande konsert, utanför hennes sätt att engagera
en regnig park, med blott sin kärlek till publiken och
sitt yrke. Få artister visade det lika självklart som LillBabs.
De största hitsen går inte att underskatta som pophistoriskt guld. Lesley Gore-covern ”Leva Livet” platsar i
rockens livrustkammare, och att man kan låta lika cool
som i ”En tuff brud i lyxförpackning” är lika drabbande
som när hon trollband Luleå-Pride. Det är saker jag tänker på när jag tänker på Lill-Babs.

