Seger Svanberg
Gammelgården, 1690 - 1740
Seger Svanberg född omkring 1690 och uppvuxen i Härnösand flyttade
efter avslutade studier till Torneå där han verkade som borgmästare
under sju år. Under den tiden deltog han även i en del riksdagar.
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.
Svanberg bedöms som en av bergmännen som fick fart på bergsbruket i
norra Norrland. Svanberg var en kunnig och driftig bergmästare hans
namn nämns ofta i samband med händelser i den norrländska
gruvhantering under 1720- och 30 talet. Bland annat deltog Svanberg vid
besiktning av malmbergen Kirunavaara och Luossavaara. Han deltog även
i den första inmutningen av Gällivare malmberg 1735.
Vid en resa i Jokkmokk och Kvikkjokks området sommaren 1732 kom
Svanberg i kontakt med Carl Von Linne´. Svanberg skulle där visa vägen
till en nystartad silverbrytning. Svanberg inviterade Linne´ till Kalix för att
lära denne proberkonsten ( bergskemi). Linne` som var vetgirig man
antog inbjudan och anlände i månadsskiftet aug/sep 1732. Linne`
stannade i Kalix cirka 2 veckor. Lektionerna i proberkonst var tydligen
givande för vid återkomsten till Uppsala höll Linne` kollegier över ämnet,
han besökte även Falun för att där delge sina nya lärdomar.
Natten mellan 1 och 2 September födde Svanbergs hustru Maria Forbus
en son. Linne` inbjöds till dopkalas och antecknades i kyrkboken som
fadder åt barnet som fick namnet Seger efter fadern. Svanberg hade
sedan tidigare en äldre dotter Sara. Denne gifte sig med brukspatronen
vid Kengis bruk Abraham Steinholtz. Paret gav namnet åt den då
framväxande byn Svantein
Seger Svanberg avled den 24/1 år 1740 och änkan Maria Forbus
avyttrade fastigheten 1768. Hans hustru Maria avled år 1778. Paret ligger
begravda i Kalix kyrkans vapenhus under en gjuten häll som troligen
gjutigts på Meldersteins bruk.

