Jakobsbergs Gård Bredäng - En kort historik

I mitten av 1600-talet var stället ett litet torp under den större gården Sätra och kallades då för
Ulvgryte eller Ålgryte. Omkring 1750 arrenderade Jacob Graver, grosshandlare och garvare, det lilla
torpet som genast börjades byggas om till en liten herrgård och han gav gården sitt namn. I
februari 1763 sålde han gården till sin vän Nils Hesselgren.
Carl Lagerbring, Gustav III sekreterare, blev den tredje arrendatorn på Gården då han gifte sig med
Hesselgrens änka Ulrika Dorothea. Vigseln skedde på Gården 30 september år 1800.
Runt 1820 var Carl Fredrik Coyet ägare till gården. Troligtvis var det han som uppförde de båda
flyglarna i klassisk stil. På 1860-talet hyrdes gården ut till Carl och Fredrika Limnell som blev så
förtjusta över traktens skönhet och utsikten över Mälaren, att de lät uppföra den tornprydda villan
Lyran i närheten av Jakobsbergs Gård.
Sommaren 1898 kom familjen Quensel till Jakobsberg. Deras dotter Alice har skildrat sina
barndomsår i boken – Äldsta dotter. Hon skriver bland annat ”där satte vi våra själsliga rötter, som
aldrig kan ryckas upp, även fast vi måst lämna det gamla stället”. Och vem vet, kanske är hon ännu
kvar på gården?
Jakobsberg fortsatte att vara sommarnöje fram till 1930-talet. Den siste enskilde ägaren till
Jakobsberg och Sätra var handlaren Boström som år 1912 testamenterade sin egendom till Ersta
Diakonianstalt, Sällskapet Pauvres Honteux och Stockholms sjukhem. Därigenom kom denna del av
Stockholm att länge behålla sin lantliga prägel. Först 1961 förvärvades det stora området av
Stockholm stad och exploateringen av de nya stadsdelarna Bredäng och Sätra påbörjades.
Redan innan stadsdelen Bredäng var färdigbyggd hade den fått sitt stadsbibliotek och sin förste
bibliotekarie Kerstin Elfstrand. På sina lunchpromenader i trakten hittade hon den mycket slitna
och förfallna gården. Skulle den rivas?
Kerstin har själv skrivit ”jag älskar gamla hus, jag vill rädda dem undan förstörelse, jag vill skapa
trevnad och hemkänsla för mina Bredängsbor. Hur gör man det bättre än med ett gammalt vackert
hus fullt av traditioner och minnen från många generationer? Jag greps av lyckokänsla och
övertygelse att alla skulle tycka som jag.” Kerstin tog kontakt med sina vänner i olika föreningar och
bildningsförbund och arbetet med att rädda gården tog fart.

År 1967 bildades Föreningen Jakobsbergs Gård, en sammanslutning med då 19 olika föreningar.
Yngve Sjöberg blev Föreningens första ordförande. På vårvintern samma år motionerade Ethel
Florén Winther i Stadsfullmäktige om att rädda gården och redan till sommaren kom beskedet att
renoveringsarbetet skulle starta till hösten. Den 16 maj 1973 invigdes hela anläggningen som
kultur- och föreningsgård.
Ethel Florén Winther från Brännkyrka Hembygdsförening var Föreningens ordförande under åren
1973-2001. Tord Påhlman från Folkpartiet Skärholmen var Föreningens ordförande åren 20012004. Marita Liljeqvist från Mälarhöjdens Villaägarförening under år 2005. Lennart Håwestam var
ordförande 2006-2007. Christer Rosenvik var ordförande 2007-2015
Nuvarande ordförande för Föreningen är Reidar Persson, PRO Bredäng Sätra
Föreningsliv av alla de slag har genom åren varit gårdens främsta verksamhet, och de offentliga
programmen är många.
På senare år har uthyrningen till privata kunder för middagar, fester, bröllop ökat. Gårdens tre hus
passar för många olika verksamheter och sammankomster.
I dag är det ca 25 olika föreningar/medlemsorganisationer som gemensamt driver Gården genom
den valda Gårdsstyrelsen.

Jakobsbergs Gårds medlemsorganisationer
Brf Vänfast 1
Bygg Din Framtid
Centerpartiet i Hägersten Skärholmen
Citroenklubben
Folkdanslaget Fyrväpplingen
Hägerstens Trädgårdssällskap
JKS Basket Bredäng
Kristinehovs Malmgårds Ek. förening
Liberalerna Skärholmen
Lions Club Skärholmen
Lyrans Båtklubb
Mälarhöjdens Kanotsällskap
Mälparingen
Strokeföreningen Stockholms län

PRO Bredäng Sätra
Skärholmens Dragspelsklubb
Skärholmens Hembygdsförening
Skärholmsföreningen Hem och Samhälle
Skärholmens Konstförening
Skärholmens Socialdemokrater
Stockholmsförbundet Hem o Samhälle
SPIF Handboll
Stockholms Spelmansgille
Sällskapet Gustafs Skål
Tango Norte
Vänsterpartiet Skärholmen

