
Siggetorp

Siggetorp är en vacker boplats och har så varit i årtusenden. Redan när järn mötte
brons var dåtidens patroner herrar över platsen och om detta vittnar gravar och 
hällristningar i stort antal. Skålgropar förekommer i flera hundratal på 
berghällarna här och det sägs att man offrade några sädeskorn i dessa gropar till 
gudarna för god skörd. Enligt riksantikvarien är denna metod troligen inget som 
fungerar med dagens brukningsmetoder. 

Siggetorp som ligger i de tre kyrksocknarna Råda, Mellby och Åsaka uti 
Kållands härad sydväst om Lidköping, är den äldsta dokumenterade gården i 
Mellby socken, nämnd redan 1291 som Sigruthärthorp. 

Ur den långa ägarlängden nämns i början av 1300-talet en storman på Kolland 
vid namn Sigge och därefter hans son Nils Siggeson - ”Nieless aff Kollen” – 
biskop i Skara år 1356 – 1386. Han var tidigare kanik i Skara och kyrkoherde i 
Otterstad. Han har bebott Siggetorp men förhållandet förlorar sig i historiens 
dunkel. År 1611 föddes blivande hauptmannen på Läckö Tore Olofson Ollonberg
som senare under 1600-talet blev ägare till Siggetorp. Han efterträddes av sin son
översten friherre Carl Ollonberg, vilken aldrig riktigt har lämnat gården emedan 
han alltjämt vid särskilda tillfällen går över salongsgolven i gårdens Corps de 
Logi. 



De Ollonbergska begravningssköldarna förvaras idag i Råda kyrkas kallmuseum 
och saknar färg men borde restaureras och hängas varmt i kyrkorummet. 

Dottern Elisabeth Ollonberg som föddes på Siggetorp år 1706 förde därefter 
genom gifte med översten Hans Henrik Fock gården till ätten Fock där den kom 
att ingå i fideikommisskomplexet Höverö, Salaholm, Siggetorp, Bronäs och 
Öredal. Hon ligger begravd i Fockska graven på Grolanda kyrkogård. Sonen 
Henrik Johan Fock bebodde gården på 1700-talets mitt och gifte sig först med 
grevinnan Fredrika Ulrika Ekeblad och efter hennes död med systern Eva Ulrika 
Ekeblad. 

Därefter beboddes Siggetorp växelvis av Ekebladar och Fockar fram till att 
kammarherre Claes Axel Henrik Fock överlät godset till brukspatronen Carl 
David Otterborg år 1880. Denne sålde 1890 Siggetorp till patronen Lorenz 
Bogislav Hommerberg som 1903 överlät gården till sin son B G L Hommerberg 
vilken i sin tur hade två söner som originellt nog döptes till Sigge och Tor 
varefter man satte p för ytterligare barn.  Sigge Hommerberg är som många vet 
en känd författare till ett stort antal populära reseskildringar. Under den 
ekonomiskt instabila tiden från 1923 till 1934 ägdes Siggetorp av ett flertal olika 
personer och det sades att godsets arbetare och torpare från tid till annan inte 
visste vem som ägde det. 

Därefter övertogs gården genom köp av nuvarande ägarens morfar godsägaren 
John Wilhelm Witte för tillträde 1934 och ett stabilt ägande har sedan dess varit 
rådande. Redan strax efter köpet på hösten 1933 brann den dåvarande 
ladugårdsbyggnaden på Siggetorp ner i samband med tröskning och ett stort antal
överlevande djur drevs över markerna till närliggande gårdar för nödtorftig 
installning. Den nya pampiga ladugårdsbyggnaden som uppfördes 1934 blev 
riksbekant för sin då moderna utformning. Efter arv inom familjen övergick 
godset 1965 genom köp till Olof Wilhelm Svederberg, som drev det i bolagsform
med sin son och chef Jörgen Wilhelm Svederberg. Idag driver Jörgen Svederberg
gråden med sina söner barn barn. Wilhelm, Alexander och Ludvig gården……. 

Siggetorps Corps de Logi som ligger högt och anslående är i sina äldsta delar 
sprunget ur en byggnad från Vasatiden med låga envåningsrum uppfört omkring 
år 1521. Denna byggnad utvidgades år 1650 till sitt nuvarande mått på jorden och
påbyggdes år 1799 med ytterligare en våning med hög takhöjd och hög 
vindsvåning därtill med valmat yttertak. 



I västra hörnmuren finns inmurat ett kopparskrin med åldriga handlingar från 
godsets äldsta tid som säkert skulle intressera mången, men ingen har hittills 
vågat sig på att stilla en sådan nyfikenhet. Åren 1907 – 1908 omskapades 
byggnaden till såväl det yttre som det inre av patronen B G L Hommerberg till 
avsevärda expenser. 

På senare år har nuvarande ägaren i någon mån återfört byggnaden till 1799 års 
exteriör genom borttagandet av glasverandan vid huvudentrén och diverse 
”snickarglädje” runt byggnaden. Idag arbetar femte generationen ur ägarfamiljen 
på Siggetorp, och förhoppningsvis är loppet bara i sin början – det lär ju enligt 
historisk erfarenhet fordras nio generationer för att skapa en adelsman och tretton
generationer för att skapa en gentleman, så vad skall då inte krävas för en 
odalman?     

Tack till Olof och Britt Svederberg

Sammanställt av Maria Sanderi


