Jakobsbergs Gård i Bredäng var ursprungligen ett torp under Sätra Gård och kallades då för
Ulvgrytet eller Ålgrytet.
Från omkring 1750 arrenderade Jacob Graver det lilla torpet, som han genast började bygga om
och till. Runt 1760 bör nuvarande huvudbyggnad ha stått färdig och gården fick sitt namn. Jacob
var borgare och handelsman och hade sitt garveri och sin bostad på Kungsholmen. (läs också om
garverierna på Kungsholmen i Per Anders Fogelströms Vävarnas barn )

Jacob Graver föddes i november 1708. Bröllopet med Ulrika Petronella Blomberg, hans första fru,
står i oktober 1740.
Från hans poesibok vet man dock att familjen alternerade mellan sina två boställen. Mycket av
tiden bodde de på Jakobsberg. Med tanken på stanken från ett garveri, är det lätt att förstå att
familjen fördrog Jakobsbergs friskare luft, åtminstone på sommaren.
I det idylliska Jacobsberg, som alltid kallades för ”torpet” inom familjen Graver, tillbringades många
glada stunder i sällskap av släkt samt goda och vittra vänner. Den i Rodgas arkiv funna poesiboken
vittnar om namnsdagsfester, födelsedagskalas och andra begivenheter som sträcker sig över årets
alla dagar. Bland hyllningsdikter och skålande verser finns även några korta teaterpjäser.
1742 får Jacob sitt efterlängtade burskap och blir därmed en accepterad borgare och handelsman i
staden. Innan dess hade han idkat handel ändå, och det utan att vara borgare. Under resten av
hans liv var också rättegångar av olika slag en del av hans vardag.
I juni 1763 dör hans älskade hustru på Jacobsberg och det är ovisst om Jacob hann fram till hennes
dödsbädd. Han befann sig då på sitt nyinköpta säteri Rodga i Östergötland. Redan på
trettondagsafton 1764 gifter den nu 55-årige brukspatronen om sig med Maria Magdalena
Eurenia, prästdotter från Torsåker.
Johan Jacob Graver avlider på Rodga Säteri I november 1779.

När jag wäl på ödet hämnas
När dessa tysta kullar lemnas
Af en så kier och redig wän.
– mina tankar sällskap giöra
och daglig mig till minnes föra
den stund I kommer hit igen.
En resa snar ock lycklig blefwe,
Det nöije Eder himlen gifwe
Som aldrig nånsin wexlar om
När Rodga Er som Herre kienner
Så tänk ibland uppå de wänner
Som efter Er på Torpet kom.
Dessa strofer deklamerade Nils Hasselgren, nytillträdde ägaren till Jacobsberg gård, för godsägaren
Johan Jacob Graver när denne den 2 juni 1763 passerar gården på väg till sitt nyss inköpta Rodga .

