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Tillbaka till utgångspunkten! Till
utsiktspunkten på  Rammelberget. Jag
har tvekat om uppstigandet, men nu har

jag en så förtroendeingivande ledsagare att jag
vågar följa med upp. Lars Bergström, en
gladlynt ung man, låser upp vattentornets
ståldörr med en väldig nyckel. Sedan klättrar
vi på en brant och isande kall metallstege och
kliver pustande ut på en plattform som är täckt
av snö. Det känns lugnt och säkert där uppe,
fastän vinden viner denna vinterdag.

   Härifrån har man en vid utblick över bygden och
vägarna, kyrkan och bron. Man kan ana den frusna
älvens lopp och skymta de långsträckta höjderna
på den andra sidan. Under oss utbreder sig
samhället och de nya industriområdena. Bakom,
kringränt av skog, ligger det kommunala värme-
verket som eldas med torv från myrmarkerna i
Överkalix, och vid havsranden skymtar Karlsborgs
långa fana av industriell rök.
   Man ser människors skapelser men också något
som liknar en obygd, en obestämd terräng där man
bara kan tänka sig något enstaka skidspår och
någon kringströvande, vilsen ren. Betraktad här
från ovan kan den mänskliga verksamheten
upplevas som något mycket tillfälligt; skogen
rycker fram och återtar förlorad mark. Samtidigt
vet jag att det där nere i samhället, som nu huttrar
under ett frostgrått dis, finns starka viljor, lågande
hjärtan. Denna ort har, fastän den ligger omsluten
av tajgan, en speciell dynamik och munterhet.
“Kalix - det är fortfarande spännande!”, försäkrade
mig ett fromt gammalt par som jag råkade stöta
ihop med här, och det glittrade starkt och okynnigt
i deras ögon.

   Jag levde mina första tio år i Kalix, från 1927.
Då låg Rammelberget i municipalsamhällets
utkant, och när det var vackert sommarväder, drog
man dit upp med en matsäckskorg eller några
nybakade bullar och en grön vichyvattensflaska
med hallonsaft. På ett foto från 1930 sitter jag där,
i det mjuka gräset på en klipphylla, med ett saligt
leende. Jag är märkligt välklädd med tanke på en
predikantfamiljs knappa villkor: vit skinnmössa,
snövit krage och vita muddar på den grå eller ljusblå

jackan. Mitt emot mig står min mor i 20-talshatt med
ett uttryck av hänförelse i sitt ansikte.
   Kanske ingav Rammelberget känslor av upprymdhet,
det var en trygghetens plats och samtidigt äventyrets.
För en liten gosse kan detta berg med tanke på sitt
namn dock ha upplevts som en allvarsam utmaning.
Såg man sig inte för, kunde man kanske ramla ned
från denna himmel.
   Fem, sex år senare klättrade jag i det utsiktstorn som
då fanns på Rammelberget. Det var en tillfällig
skapelse, byggt av militären, med lavgrått virke ooh
rostiga spikar, knakande i blåsten. Särskilt minns jag
den vådliga avslutningen, det fattades ett par pinnar i
den skrangliga stegen, ooh hjärtats flämtning när jag
hävde mig upp på plattformen. Där uppe greps jag varje
gång av en extas. Rammelberget var ett förklarings-
berg; där kunde jag övervinna mitt barnsliga livs snåla
begränsningar. Jag höll ett hårt tag i räcket ooh kisade
mot det okända, med en hisnande upplevelse av
världens vidsträckthet och en känsla av att jag en gång
skulle bli tvungen att se vad som fanns bakom
synranden.
   Nu är det nästan sextio år senare, och utsiktstornet
är för länge sedan bortblåst eller nedrivet. Jag vet inte,
om den vaga rysning som jag nu känner kommer från
den kalla vinden denna februaridag eller från den kvava
luften kring Qutbminareten utanför New Delhi en
augustidag för ett kvartssekel sedan, då jag blev
tvungen att  stiga ned från höjden, överrumplad av
svindel. Eller kan den ha något att göra med en insikt
om tidens alltför snabba flöde ooh detta som var dolt
för min blick, när jag första gången säg ut över världen;
allt det som sker där bortom horisonten och i dag
kommer oss så nära, det som vi ser och inte ser?
   I detta ögonblick tänker jag mer på det pågående
kriget kring Persiska viken än på min barndoms
lyckliga stunder här på Rammelberget med dess dofter
av tallbarr och björnmossa, av kråkbär och blåbärsris,
av stenarnas moderliga ugnsvärme och vindens fläkt
en solskensdag i barndomens land i det heliga Kalix.

   Namnet har antagligen för främlingar en märklig
klang; den hårda och den mjuka vokalen och det
blixtrande slutledet. Det finns en språklig tvetydighet
här, en kombination av någonting fjärranoch nära,
latinskt och samiskt. Tidigare föreställde man sig att
namnet härrörde från romarspråket, och kommunen har
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också en vacker nattvardskalk (på latin “calix”)  mot
röd botten i sitt vapen. Enligt senare forskning handlar
det emellertid om en latinisering, kanske av någon
kyrkans man, en omstöpning av det lapska ordet
“kalas”. Det finns, skriver Gunnar Pellijeff i en lärd
utläggning, “visst fog för ett antagande” att Kalix
betyder “den kyliga, svala, kalla älven”. Namnet
rymmer i så  fall en iakttagelse grundad i verkligheten.
Kalixälven har nämligen ett stridare, snabbare lopp
än de andra nordsvenska älvarna och därför ett särskilt
kyligt flöde.
   Långt tillbaka i tiden var nästan allt vatten i dessa
trakter. För 8.000 år sedan, när ismassorna smält
undan i den hejdlösa vårsolen, utbredde sig här en
vik av Ancylussjön.I det som vi nu kallar Norrbotten
nådde dess vågor ända upp till trakten av Tärendö,
och på den plats där Kalix samhälle i dag ligger kan
vattnet ha stått 230 meter djupt.

   Genom det senaste decenniets arkeologiska rön, som
förlängt denna landsändas historia med ett par tusen
år, vet vi att det fanns människor här redan 600 a 800
år efter det att landet blivit isfritt. “Besittnings-
tagandet”skedde lika tidigt, noterar Norrbottens-
historikern Kjell Lundholm, som invandringen till de
sydligaste delarna av Skandinavien.
   Namnet Kalix, skrivet “kalis”, hittar man första
gången i handlingarna 1482. Platsen där kyrkans
murar restes vid ungefär samma tid, under en period
då den svenska staten och kyrkan markerade sina
positioner i “Norra Botten” i tävlan med det
moskovitiska riket, ligger vid älvdalens nedersta
färjläge och inte i bygdens ursprungliga centrum,
Gammelgården. Av olika skäl kom kyrkbyn senare
inte att tilldelas stadsrättigheter, fastän orten
utvecklades med tingeförrättning redan på 1540-talet
och en livlig kommers med tjära och fisk. Kalix låg i
periferin. Inte förrän på 1700-talet tycks plogen ha

introducerats i dessa bördiga trakter, och den förste
läkaren började verka här så sent som 1835. Farbara
vägar hade man egentligen bara på sommaren. För
ortens riksdagsman kunde det ta ett par veckor att
färdas till huvudstaden eller därifrån. På vintern
räckte ibland inte snöplogarna till. “Snön ned-
packades stundom med bultar, som drogs av hästar”,
skriver bygdekrönikören Sven Landström om sin
barndoms vintrar i slutet av 1800-talet. Snötäcket låg
ofta “i höjd med hagar och staket. När våren kom
med snösmältning, måste vägarna uppskottas ända
ned till marken, detta för att hästar ooh gående
människor ej skulle sjunka ned med sina ben i den
djupa snön och riskera liv ooh lem. När man färdades
på en sådan uppslagen väg, åkte man som genom en
korridor och hade ingen utsikt åt sidorna.”

      Det var, tydligen inte så  lätt i den tidens Kalix, i
varje fall inte vintertid, att skaffa sig perspektiv på
tillvaron. Från min egen barndom minns jag snö-
skärmarna, på post invid vägarna, deras längsgående
gråa ribbor mot den virvlande snön. Man såg på dem
med envis rörelse; de hade något hjälplöst över sig
men var samtidigt betryggande, det sista värnet mot
en övermakt. De hörde till den fasta rekvisitan i mitt
barndomslandskap, fastän de plockades ned och
försvann med vårsolen, inslag i en landskapsbild med,
som det senare tyckts mig, vissa östliga drag. ( I de
gamla ryska romanerna har jag kunnat känna mig
förflyttad till stämningar och scenerier i min
barndoms Kalix.) Snön brukade komma omkring
Ingriddagen, då jag fyllde år. Enligt Tore Lidmark,
en inflyttad entusiast som 1954  gav ut  en liten bok,
“Kalix i närbild”, inträffar vintern här “genomsnittligt
den 17 oktober”. Sedan har man ett sammanhängande
snötäcke med “en varaktighet av 170 dagar”.

1940-tal. Vid infarten till Kalix har snöskärmar placerats så att huvud-
vägen upp genom samhället inte skall belastas med alltför mycket snö.
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   Broförbindelse fick Kalixborna först 1931.
(egentligen i nov 1930.) När man nu nalkas samhället
söderifrån, syns kyrkan till vänster på en liten kulle
vid älven med sitt tjärade spåntak ooh sin mörkröda
puts som utstrålar värme också en kylig vinterdag.
Strax nedanför står en klockstapel från 1732, en av
dess små blomlika träkonstruktioner, lätta som
vinden, som man kan glädja sig åt på båda sidor av
Bottenviken. ( De vackraste finns i Hietaniemi och
Övertorneå.)  De har något innerligt nordiskt över
sig och samtidigt en accent av något centralasiatiskt.
   Tingshuset ligger här intill, ovanför Köpmanna-
gatan. Först passerar man ett Grand Hotell med ett
mycket anspråkslöst yttre och så Jonssons manu-
faktur, grundad 1903. I ett välskrivet  och engagerat
förslag till “Bevarandeplan för Kalix centrum”,
signerat Lennart Falk och Kaj Bergman i februari
1984, utpekas denna butik med uthus och magasin
som “den enda bevarade av de handelsgårdar som
under 1800-talet” gjorde landsvägen norrut till ett
affärsstråk.
   Vi tittar in, eftersom min fotograferande kamrat
behöver ett par vantar, och språkar en stund med
Carl W. Jonsson.(Se bild nedan) Han är en from
affärsidkare, född 1917, halvvägs mellan Missions-
förbundet och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen,
mina föräldrars samfund. Interiören kunde ha varit
hämtad ur Lidmarks bok som täcker in de flesta
kommersiella och ideella verksamheter i det tidiga
50-talets Kalix. ( När jag granskar desa 188 bilder,
känner jag igen nästan allt, byggnader och
människor, fastän jag flyttade från Kalix 1937,
förkrossad över förlusten av detta paradis.)
   I de här lokalerna har förändringens vindar, med
de nya ideerna om exponerandet av varan, inte blåst
särskilt häftigt. Här tycks innehavaren, en man med
eftertänksamhetens gåva, nästan vara på väg att
försvinna i sitt sortiment, travarna av kartonger,
lådor och askar med handskrivna texter som anger
innehållet (“flickkalsonger” står det på en). Här är
det 90-tal och samtidigt 50-tal och kanske 30-tal,
och det känns trösterikt att på detta sätt få vara en,
om än tillfällig, gäst i oföränderligheten.

   Snett emot ligger som förr Åke Larsons järnaffär. I
min uppväxt var dess dåvarande ägare samhällets
Krösus. På en bild ser denna grosshandlare mycket
dynamisk ut, med borrande blick och samman-
pressade läppar. Jag hör en historia om honom som
kunde vara hämtad från ”Matador”, den danska
TV-serien, om hur denne företagare med kapitalets
pondus en dag ringer upp den lokala banken och hotar
att omedelbart flytta sina tillgångar därifrån, om inte
kamreren återkallar sin uppsägning av ett par mindre
lån som ortens kristliga folkhögskola tagit. (Kanske
var det en verklighetsmänniskas inpräntande att
missionaförbundare var att lita på i världsliga
angelägenheter.)

Järnhandlaren
   Åke Larson

Handlanden Larson hade en
kringströvande gårdvar, en
jättelik svart grand danois, som
var Kalixbarnens skräck och
som en dag när jag var sex eller
sju år kom rusande emot mig,
rytande av raseri, och sprang
omkull mig. En större rädsla
har jag senare i livet aldrig
känt. Det var kanske samma
sommar som jag med en viss
tillfredsställelse en natt stod i
pyjamas vid sovrumsfönstret

med en barnflicka och såg himlen färgas röd av den
brinnande affärsbyggnaden.Nu känns det tryggt att
återse detta firmanamn.
   Det nya Kalix tycks mig, när jag nu strövar omkring
på dess gator bland bilar ooh sparkstöttingar, som en
ort i omvandling. Samhället har knappast förskönats,
men det tycks ha en rörelseenergi. De flesta av mina
minnesmärken är borta, dock inte Telegrafen i
kvarteret Blixten, en vacker byggnad från 20-talet. I
Kalix byggs det trots krisen och stuvas om. Samtidigt
finns det en viss irrationalism i det hela, något
informellt som stämmer överens med gemytet här.
Huvudgatan verkar inte vara dragen med linjal här i
centrum utan tycks snarare ha en skogstigs mjuka
böjning.
   Planritningen är ett verk från början av seklet av
den märklige Per Olov Hallman, i min uppslagsbok
utpekad som “romantiker”, en man som utformade
stadsplaner för 76 svenska städer och tätorter. Han
vände sig mot det snörräta tänkande, med fransk-
klassisk inspiration, som exempelvis låg bakom
utformningen av det stockholmska Östermalm. “Man
skall bygga en stad”, påpekade  Hallman 1895 i ett
föredrag, “så att innevånarna skola bo trefligt, ej så
att turisterna skola ha det bekvämt att hitta der; ej för
att ses fogelperspektiviskt eller efter kartan utan så
att man får de rätta skönhetsintrycken nere på marken.
Stadens innebygare gå ju ej efter kartan när de äro
ute; skaffa dem i stället några minnespunkter som
erbjuda omväxling och nöje.”

Fortsättning följer i nästa nummer.
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.......Nu är jag på min mammas och pappas gata,
men Lutherska missionshuset, där jag föddes på 
ett salsbord för 63 år sedan, blev rivet 1969. Min 
barndoms kapell och missionshus var luftiga 
byggnader av trä; man kunde få ett intryck av att 
de, om världen blev för grym och snål, lätt kunde 
lyfta mot himlen som Elia i sin vagn.

   Den ny EFS-kyrkan är något bunkerliknande, lite 
dov tycker jag med sitt mörka tegel, en fast borg 
grundad i det jordiska liksom kommunens förvalt-
ningsbyggnad en bit därifrån. I den tomma kyrkan, 
där den gamla Getsemanebilden hännger kvar, har 
jag ett samtal med församlingens ordförande Ulla 
Jonsson, distriktsköterska och bördig från det fromma 
Västerbotten. I Kalix har den evangeliska rörelsen 
förlorat i kraft. I varje fall har numerären minskat 
betydligt. Missions-föreningen, med verksamhet i 
Kalix, Ytterbyn och Ryssbält, har 71 medlemmar i 
dag ooh inte längre någon egen förkunnare.
   Bakom syns ett imponerande bygge, det nya Folkets 
Hus som är samtalsämnet och tvistefrågan i hela 
Nederkalix just nu. Det reser sig höjden och kommer 
att ha kostat cirka 97 miljoner, när det invigs på 
senhösten. Den nye föreståndaren Tage Gustafsson 
utstrålar emellertid lugn, nog skall allt bli färdigt i tid

och detta blir Kalixbornas stolthet. Här skall rymmas 
både bibliotek ( på 900 m2 ) och teateralong (med 298 
platser), cafeteria och speakers corner, disco och 
bastu, keramikugn ooh fotolabb, festivitetsal ooh 
studiekammare.
   Denna del av Kalix är ett folkrörelsecentrum.
(Pingstvännerna håller bokkafé i den gamla vackra gård 
där en gång David Törnqvist bodde, (natur-romantisk 
lyriker, museiman, malmletare ooh misslyckad grav-
stenstillverkare.) Anm red: David Törnqvist bodde i en gård som 
stod där Valhall byggdes. Landströms bodde i nuvarande Lyktan:
    I min barndom betraktade Lutherska missionshuset 
där min far predikade och Folkets Hus varandra, 
skilda åt av en smal grusväg. Den senare byggnaden 
tillhörde kommunisterna och var ilsket röd-
färgad, senare beigemålad, nu riven. Det nya 
Folkets Hus med sin inriktning på kultur och nöjen 
är naturligtvis socialdemokratiskt. I Kalix kom-
mun med dess 19.200 invånare får SAP sedan 
decennier omkring 65 % av de avgivna rösterna.
   Ett par stenkast från det nya byggnadskomplexet 
återfinner jag en "minnespunkt": i en talldunge med en 
enkel minnesvård, invigd 1883. Detta är Ryssgraven med 
den allvarsamma, värdiga inskriften "Här dela samma 
bädd fiende och vän från ryska kriget 1809".   (I huvudsak 
tycks finnar och svenskar, offer för "fältsjukan", vila 
under kullen,) Jag står stilla bland tallarna några

Bilden från något
sekel in på 1900-
talet ur
B-G Nilssons
bildsamling.
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sekunder, min barndoms tallar som håller vakt här, 
kanske tilltufsade av någon stormvind men trogna.
  Från denna glänta i den växande villabebyggelsen 
är det en mindre uppförsbacke till utsiktsberget och 
tornet. Vänder man och går nedåt, i riktning mot älven, 
kommer man till det som i dagens Kalix något 
påminner om ett Klondyke, ett stökigt centrum med 
busstation, kiosker och en förfärlig, gulmålad låda av 
plåt, tidigare Tempo och nu ett köptempel med olika 
småbutiker. Över ingången står det med neon-
bokstäver Chalis City. Det kan verka vulgärt, men på 
Olaus Magnus "Carta marina" från 1539 stavas Kalix, 
ett dåtida handelscentrum, faktiskt "Chalis".
     Köpmannagatan är bekväm för turister; den leder 
genom hela samhället och så smånigom i en ganska rät 
bana. Sjukstugan har vuxit till lasarett, ser jag, och i 
dess närhet där det förr bara stod magra tallar finns nu 
ett slags koncentrat av det moderna Sverige: skolor 
(också gymnasium) och ishall, AMU-center och FO-
stab.
  Till denna utveckling måste, tänker jag mig, Birger 
Nyström ha bidragit på mångfaldiga vis. Han är min 
skolkamrat från Gammelstad utanför Luleå dit jag kom 
från Kalix, och han flyttade hit 1949. Birger tycks veta 
det mesta om detta samhälle och känner alla. Vi 
kommer till hans hem på Kärlekstigen i den utkant 
som kallas Vassen en sen eftermiddag. Hustrun Elsa 
tar emot. Hon deltar i det initiativ som kallas 
"Eldsjälsprojektet i Kalix kommun" och vars bärande 
tankar är att "förbättra de sociala kontakterna för 
ensamma och sjuka". ("Det behövs ett nytt tänkande 
så att gammal som ung känner omtanke för varandra", 
heter det. Och så, på oförväget Kalixmaner: "Ett stort 
steg är taget, nu är bara resten kvar.”)
    Elsa Nyström uppvuxen i byn Korpikån, är en av 
dessa "Nordens italienare" som Agne Hamrin, Dagens 
Nyheters Romkorrespondent under decennier, en gång 
sade sig ha mött här i norr. Hon gestikulerar och glöder, 
när hon berättar om sin dagliga sysslas att aktivera 
utvecklingstörda. barn. Birger är försenad och ursäktar 
sig, när han stampar av sig snön i tamburen. Det har 
varit hans sista sammanträde med kommunens 
fullmäktige. Här började han som kamrersassistent och 
slutar nu som kanslichef. Han har just blivit avtackad. 
En provinsavisa skriver senare: "Kalix blir sig aldrig 
likt igen sedan Nyström gått."
   Min kamrat är en både försynt och vidsynt man. Han 
är lugn och livlig på en gång, auktoritativ och tankfull, 
och han låser upp alla dörrar för oss, även vattentornets. 
Denna kväll bjuder han och Elsa oss på röding och 
åkerbär samt en utflykt till Båtskärsnäs ett par mil 
härifrån.
   Genom skogar och snår kommer vi till ett upplyst 
Folkets Hus. Här brukade förr kommunisterna sitta till 
vänster (där Marx och Lenins porträtt fortfarande

hänger) och socialdekraterna till höger ( invid Branting 
och Per Albin). I denna byggnad har det agiterats, 
musicerats, dansats ooh spelats revy sedan början av 
seklet. Nu skall det ageras, Norrbottensteatern har 
premiär på ett slitstarkt stycke, "Farsen om advokat 
Pathelin". Det är hett i lokalen, man sitter vid 
kaffebord, ooh när detta skådespel från 1464 med sin 
kalsongkomik bryter ut, lever man med och en gammal 
tant gör små inpass, som om detta var alldeles verkligt. 
Skratt, särskilt vid de tillskrivna lokala anknytningarna 
("Han talar sangiska!", efter den närbelägna ort där 
den unge Linné noterar att "Fader vår lyktas"). Till 
sist applåder och bugande eller knixande aktörer under 
ridåns vackra lyra och parollen “Arbetare i alla länder 
förenen eder.”
    Före och efter föreställningen har Birger ordnat ett 
samtal med ortens gamla kämpar. ”Här kan man säga 
att allt har hänt!”, utbrister en av dessa eldsjälar. De 
berättar om sågen,uppbyggd 1870, samhällets motor, 
om hårda patroner och strejker.”Man hade ingen rätt. 
Det blev ett kämpasamhälle på det sättet!” Nu har de 
lokala fejderna ebbat ut och enligt Åke Daun i “Upp 
till kamp i Båtskärsnäs” talade de röda och rosa förr 
sällan politik med varandra. Man fiskade, badade 
bastu, slet i skidspår och studiecirklar och dansade 
tillsammans, och på så sätt höll Båtskärsnäs ihop och 
klarade kriserna också när Statens Skogsindustrier 
stängde för gott den 14 juni 1968.
   Musiken var ett bärande element; här spelade en 
orkester med namnet Formanovsky och Tores Trio. 
Dess medlemmar, makarna Helin och Tore A. Nilsson 
är med i vår samtalsgrupp, och Nanna Helin sjunger 
för oss. Hon vaggar med kroppen och sjunger sin sång 
“Arbetarkvinnorna”. Hon blundar, som om hon ville 
hålla kvar dessa systrar med “arbetsmärkta händer” 
och “yllesjalar över axlarna” och samtidigt drömmen 
om arbetarklassens och revolutionens triumf. Sedan 
suckar hon och säger att det nu är svåra tider. Men 
strax kommer skrattet tillbaka, och man talar 
om hembygdsföreningen som alla är engagerade i. Och 
någon pekar på platsens historia, ursprunget på 1780-
talet, och säger: “Vi skryter med att vi är lika gamla 
som USA!”
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landsdelen. Det finns en påtaglig stolthet hos dessa 
lärare, ingenjörer och lantbrukare över Norrbotten, den 
försummade landsändan där uppgivenheten länge 
tycktes härska. “Stockholm stod under vatten, när det 
fanns bebyggelse i Överkalix”, säger en styrelse-
ledamot. Kalixforskarna är intresserade av de stora 
linjerna och det vidgade perspektiv som skapats här 
på senare år genom den historiska forskningen, men 
ännu mer verkar de inriktade på de människoöden som 
stiger fram ur dunklet när man fördjupar sig i gamla 
domböcker och andra urkunder. Två människoöden 
från senare tid talar vi om, innan vi skiljs i 
vintermörkret. Det handlar om olyckliga älskande. 
Hon var arton är och en förmögen mans dotter, han 
en gårdskarl, anställd i familjen. De rymde från 
huvudstaden och tillbringade några veckor i 
Kalixskogarna sommaren 1928, innan de hittades döda 
i en grotta på Raggdynan, ett långsträckt berg mellan 
Kalix och Töre. Detta minns jag att de vuxna talade 
om, när jag var barn, nästan ett årtionde efteråt. På 
kyrkogården vilar nu de som i en sockenhistorik kallas 
“församlingens egen Tristan och Isolde” och även 
flickans far. Graven är översnöad och oskönjbar dessa 
dagar i februari 1991.
   Det  pågår  en  kris,  och  jag  undrar  hur  den  slår 
i  Kalix, min födelseort. Jag vet att det är  bekymmer-
samt  inom  byggenskapen,  48  arbetare  går utan  
jobb och  55  är  varslade  om  uppsägning, fastän  
HSB planerar att bygga 114 nya  lägenheter. På 
Bulten  står det och väger. Jag var där  1970, och då 
arbetade 250 Kalixbor här, nu 175. I dag  producerar 
man dubbelt så  mycket per anställd  som  vid mitt 
första besök. På ett år gör man  uppskattningsvis 1 
miljard skruvar, berättar Lennart Hansson, 
platschefen. 70 % av tillverkningen går till 
bilindustrin och hälften av detta på export. Kvaliteten 
på produkten är hög, strax under rymdindustrins krav, 
men nu ter sig  framtiden oviss,(Några veckor senare 
kommer beskedet att huvudanläggningen i 
Hallstahammar  lägger ned, men att Kalixfabriken 
får fortsätta.) På  Assi i Karlsborg måste 85 anställda 
sluta, det är, skriver Norrbottens-Kuriren, som om 
Malmö förlorade fyra Saabfabriker. Men Birger 
Nyström säger: "Här har det alltid varit kris!" Han 
tycks se krismedvetandet som en styrka och en 
svaghet;  här finns en seg tålighet men också ett 
accepterande av konjunkturnedgången som en naturlig 
företeelse, nästan som vädret.
   När jag var barn, måste Nederkalix ha varit en  av 
de mest betungade kommunerna i landet. 1935  levde 
24,3  % av  befolkningen  på  understöd. Jag  minns 
gårdfarihandlare och luffare, försäljare av  riskvastar 
och hemlagade karameller. En av dessa  existenser, 
Kristina Forstén, sålde anisbröd i  gårdarna Nu, långt 
efter sin död i sinnessjukdom  och misär, framstår 
hon som en av våra finaste naivistiska målare.

   I Kalix tycks reformismen och de revolutionära 
tankarna leva i ett förnuftigt resonemangs-
äktenskap. Det styrande arbetarpartiet, med 27 av 
de 41 platserna i fullmäktigeförsamlingen, 
förefaller ha bevarat både sin sans och sina ideal. 
Det har påverkats av vänsterströmningar, absorberat 
dem och utvecklat dem i praktiken. På så sätt har 
det här byggts upp något som kunde tjäna som en 
modell i andra trakter. Man skulle möjligen kunna 
se denna skapelse som en socialdemokratisk 
motsvarighet, om än i mycket mindre skala till det 
italienska samhällsbygget i “Röda Emilien”.
   På 70-talet satsade Kalix på idrotten, i kommunen 
finns nu 20 sport-och gymnastikhallar, 27 fotbolls-
planer och 13 tennisbanor. I dag är det, anser 
kommunstyrelsens ordförande Kurt Johansson, 
tillika kommunalråd, kulturens tid. Han ser det som 
en nödvändighet, ett slags infrastruktur. Förr var 
intresset för dessa angelägenheter ganska ljumt hos 
allmänheten, men det har vänt. I Kurt Johanssons 
eget Sangis har biblioteket gifts ihop med post-
anstalten. Postfröken lånar ut böcker och det 
betyder större tillgänglighet, tjugo timmar i 
veckan mot tidigare fem. Ett nystartat 
barnkulturcentrum har en budget på 900.000 
kr, medan Kulturnämndens hela omslutning 
uppgår till 8,5 miljoner. Det lär finnas planer på en 
symfoniorkester.
   Den första Kalixbo som jag och Stig T. Karlsson 
träffar under våra dagar här är Helena Andersson, 
kommunens kulturchef. Vi träffas pä biblioteket 
som ligger i anslutning till gymnasiet på Furuheden, 
och jag frågar denna mjukt leende chefsperson, 
beredd på dystra besked, om hur hennes och 
bibliotekets och kulturens tillvaro ter sig denna 
krisernas vintervår. Helena slår ifrån sig: “Nej, nej, 
nej, säger hon. “Vi är det lyckliga undantaget.
   Nu är hon och biblioteksfolket nära ett viktigt 
mål: flyttningen till centrum och större, moderna 
lokaler i Folkets Hus. Det har tagit tretton år av 
planering och provisorier. “Man får aldrig ge upp 
hoppet”, säger Helena.
   Det spritter alltså av liv i kulturens Kalix. För 
perioden 4 febr. - 4 maj finns 27 olika evenemang 
listade på ett kommunalt informationsblad. Till 
dessa hör ett “frimärksmöte” och ett framträdande 
av Rajtan Band, dans med Dragspelsklubben i 
Bondersbygården och kammarmusik med Dag 
Achatz, historier på kalixmål och årsmöte i 
Kalixbygdens forskarförening. Den senare, en av 
de 106 kultursammanslutningarna på Kultur-
kontorets förteckning, har 205 medlemmar. Jag 
möter styrelsen en söndagsafton, sex allvarsamma 
män som tycks ha det gemensamt att de börjat med 
forskning i den egna släktens förflutna. Sedan har 
cirklarna vidgats, från gården till byn, socknen och
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  Tidigare steg och sjönk Kalix med träkonjunkturerna.
Efter 1850 byggdes det sågverk vid kusten och
herrgårdebyggnader vid älvens mynning. Den store
igångsättaren var Johan Bergman-Olsson som även
etablerade sig i Stocholm, ägde Valdemarsudde och
fastigheter på  Skeppsbron. Sonen Johan August
Bergman  startade mönsterjordbruk och lät öppna en
"havskuranstalt", Nordanskär, med varmbadhus,
gillessal och kyrka. (Där vistades ett år Selma  Lagerlöf
några sommardagar och läste korrektur på "Nils
Holgersson".)

J-A Bergman residerade på Grytnäs som nu är
festlokal för Druidorden. Nedanför herrgården står
Nannas Tempel, ett lusthus i grekisk stil i vars  innertak
konstnären Sune Bergman, ättling av en dynasti,
inskrivit sentenser av en sträng läromästare,  aforisti-
kern Vilhelm Ekelund.
   Den märkligaste byggnaden här på västra sidan  av
älven, mitt emot samhället, är Filipsborg. Det är ett
underverk av snickarglädje på en höjd över ängar och
vatten.
   Jag såg det i början av 60-talet, ett drömslott på väg
att sjunka samman, en scen för monologer om
förgängelsens makt av Anto1 Tjechov. 1983 var jag
tillbaka, och då var den siste gamle herremannen död
(han hade talat om den banala nutiden och
"populasen") och byggnaden var i ett tillstånd av svårt
förfall. Att nu se Filipeborg (bild nedan) upprustat
känns  som ett underverk.

    En man har den huvudsakliga förtjänsten av  denna 
räddning. Han heter Jan-Erik Larsson, född  1949 i 
en av byarna, en man som började med att göra 
kretskort i en källare och nyss fått en order på 10 
mi1joner till sitt elektronikföretag. Han är  intresserad 
av att "hitta på saker". Filipsborg hittade han en vårdag 
1984. Han köpte och lät renovera; det var en 
"hobbyverksamhet" som kanske blev något av en 
besatthet. Momsen har slagit hårt, men  om man klarar 
de närmaste åren, kan det finnas en  framtid för detta 
värdshus med ett tiotal rum och att utmärkt kök.Vi 
sitter i matsalen och samtalar. Utanför glöder solen 
denna vinterdag, och på Kalixälvens is glider 
snöskotrar fram som små  svarta strykjärn och ritar 
spår som kan se ut som oändlighetstecken. Om 
älven råder det enighet i dag bland företagare och 
administratörer, bland realister och romantikeri: den 
skall inte  exploateras. Förr var kommunalråden i 
älvdalen kraftverksentusiaster, men nu är frågan död. 
Jag, som är en gäst här men föddes vid älven och som 
barn fick uppleva isgångens väldiga drama, erinrar 
mig orden på den medeltida dopfunten i kyrkan: 
“Aqua benediota eit nobis omnibus salus et vita 
“ ( Det helgade vattnet må vara oss till välgång och 
liv).
   Jag önskar Kalix, en lyskraftig ort i det gråmulna 
Sverige, välgång och en utveckling som inte innebär 
förstörelse.

--- +++ ---

Jan-Erik Larsson visar upp en detalj som
nytillverkats. Gården Filipsborg infälld.
Jan Erik har nu sålt sitt livsverk till Örjan
Pekka som driver gården vidare.SOM




