
Björknäs Herrgård 

Gammelgården, 1543 - 1974 
År 1543 anges Olof Mickelsson som boende på 
Björknäs 
 
År 1705 innehades Björknäs av Sigfrid Jänkel. 
Platsen hade dessförinnan varit obebodd en tid. 
Björknäs, som hade namnet Gammelgården 
n:r1, hade förvärvats år 1705 av häradsfogden 
Sigfrid Jänkel som 1724 sålde det till Seger Svanberg. 
 
År 1724 blev Seger Svanberg förordnad till bergmästare över väster- och 
österbotten samt lappmarkerna. I och med tillträdandet av tjänsten 
flyttade Svanberg till Björknäs Herrgård. S. Svanberg avled den 24/1 
1740 och änkan Maria Forbus avyttrade fastigheten 1768. Fastigheten 
som M. Forbus avyttrade uppköptes då för att tjäna som militärt boställe 
för regementskvartermästare för Västerbotten regemente. Herrgården 
kom nu att bebos av ett antal olika regementskvartermästare och det 
förfall av huvudbyggnaden, som troligen började i och med Seger 
Svanbergs bortgång, fortgick och den utdömdes som bostad ett flertal 
gånger. 
Stället kom dock att fungera som regementskvartermästarboställe fram 
till år 1827 då fastigheten köptes av sockenskrivaren J J Rutberg. 
Officerare som bott på Björknäs: 
CE Carpelan 1771-1780 
JH von Schmilau 1774-1780 
Turdfjell 1780-1785 
LM Moritz 1785-1789 
CO Holmkvist 1791-1797 
NJ Turdfjell 1797-1800 
C Tuné 1800-1809 
N Spolander 1810-1822 
CA von Essen 1822-1827 
 
Johan Jacob Rutberg född i Stråkknäs den 25 oktober år 1787. Johan 
Jacob Rutberg var riksdagsfullmäktig under 37 år, vilket måste ses som 
en ovanligt lång period. Rutberg gifte sig 1825 med officersänkan Maria 
Bergman och bosatte sig på Rakelborg (Filipsborg). År 1834 dog Maria i 
lungsot endast 38 år gammal. Rutberg flyttade efter denna händelse till 
Björknäs herrgård. 
På Björknäs uppfördes en ny herrgårdsbyggnad år 1845. 
Johan Jakob Rutberg avled i Stockholm under ett riksmöte 1854. Vid hans 
död framkom ekonomiska brister. Efter Johan Jacob Rutbergs död gick 
Björknäs herrgård under klubban.  
 
Björknäs inköptes då av officeren och lantmätaren Johan Grape. Han var 
född 4 juni 1821 i Burträsk. Grape kom själv att bli invald i riksdagens 

 



andra kammare under perioden 1877-1879.  
 
Karl Gustav Grape övertog gården efter fadern Johan Grapes bortgång 
1899. Karl Gustav verkade liksom sin fader som lantmätare. Karl Gustav 
byggde i mitten på 1920-talet en stor fastighet i Kalix nära kyrkan och 
sålde herrgården i Björknäs 1929.  
 
Ny ägare till Björknäs 1929 blev Linus Jönsson och hans hustru Agda som 
ursprungligen kom från Överkalix. L Jönsson utvecklade gården som 
under 1940-talet kom att framstå som ett mönsterjordbruk.  
 
Bengt Lundholm och hans hustru Britt som är nuvarande ägare, köpte 
herrgården 1974 av L. Jönsson och använder herrgården som 
Privatbostad. På gården bedrivs idag spannmåls- och vallodling. På 
gårdens ägor finns också Kalix Ryttareförening som hyr mark och 
stallplatser för ett 30-tal hästar. 
 

Källa: Militära boställen i Norrbotten Svartenbrand Einar H W Boktryckeri 
Stockholm 

 


