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Förord 

Denna rapport färdigställdes våren 2017, till följd av en påbörjad upprustning, sedan 

fastigheten Stora Luttergärde 1:3 (f d 1:1, 2:1) i februari 2017 bytt ägare.  

 

Stockholms läns museum 2017 

Rolf Hammarskiöld 

Bebyggelseantikvarie  
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Ovanstående foto av vägen fram till Stora Luttergärde togs 1921. Sedan 

dess har muren till vänster blivit alltmer övervuxen. Ekonomibyggnaderna 

på bilden har rivits. Källa: Uppsala universitets arkiv. 
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Ovanstående utsnitt av tätortkartan för Stockholms län visar att en 

äldre vägsträckning leder från Frösunda kyrkby till Stora Luttergärde.  
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Gårdsmiljö 

Stora Luttergärde 1:3 är en före detta akademigård, belägen någon kilometer nordväst om Frösunda 

kyrkby. Gårdstunet ligger på en moränholme, omgiven av öppna odlingsmarker norrut-österut, en 

granngård i söder och ett skogsparti i väster.    

 

Gårdens fyra timrade, faluröda byggnader ligger grupperade kring en gräsbevuxen gårdsplan, 

skuggad av gamla äppelträd, ett päronträd och lövträd med utvuxna kronor. Sedan 1970 har en 

grusad tillfart avlägsnats, liksom prydnadsbuskar och rabatter.      

 

 

Manbyggnaden – historiska uppgifter 

Gårdens manbyggnad, daterad till 1750-talet, är timrad i 1 ½ våning och vind, med förhöjt fasadliv, 
tegeltäckt sadeltak och två skorstenar. Utvändigt var timmerstommen från början oklädd men fick på 
1800-talet fasader av locklistpanel, så att fönstren sedan dess sitter något indragna i fasaden. I början 
av 1900-talet putsades sockeln. Södra långsidans öppna farstukvist tillkom på 1950-talet. Efter 1970 
har husets västra skorsten ommurats. Förut grönmålade fönsterbågar är numera vita.  

Stora Luttergärde har en gräsbevuxen gårdsplan, inramad med träd. Bilden togs 2017-03-16. 

Vid inventering 1970 fanns en grusad gårdsinfart och rabatter.  Sedan dess har klippta gräsytor alltmer tagit över. 

Våren 2017 började en del övertorvade rabatter att spåras och återställas.  
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Manbyggnadens exteriör 

Grund:  Grunden består av gråsten. Grundläggning har skett i terräng som sluttar österut. 

Byggnadens västra del har en mullbänksgrund, där bottenbjälklagen ligger i mark. 

Byggnadens östra del har en torpargrund med kryputrymme, där bottenbjälklagen 

ligger ventilerade.     

Sockel: Sockeln består av gråsten. Äldre bilder 

visar att sockelns murverk varit putstäckt 

åtminstone sedan 1920-talet. Under 2017 

pågick arbetet med att avlägsna befintlig 

ballastrik cementputs, så att 

bakomvarande murverk åter kom i dagen. 

På södra långsidan, väster om 

farstukvisten, består sockeln av endast ett 

skift obearbetade stenar. På östra gavelns 

hittills frilagda delar är sockeln lagd i 3-4 

ojämna skift, av spräckta/sprängda 

stenar. Murfogar har tätats med mycket 

skärvsten och kalkbruk. Rester av en 

tidigare fogstrykning förekommer.   

Stomme:  Väggarna består av rödfärgat liggtimmer med utknutar. 

Kring fönsteröppningarna sitter lump som drevning. 

Fasad: Fasaderna består av faluröd locklistpanel, vitmålade 

foder och knutar.  

Östra gavelns sockelputs knackades ned 

våren 2017. Bilden togs 2017-03-16 

Södra långsidans fasadpanel, fotograferad 2017-03-16, vid nedtagning för 

inspektion av timmerstomen. Planen är att åter sätta upp panelbräderna. 

På västra gaveln finns en gammal kilsågad locklistpanel, uppsatt med klippspik. 
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Södra långsidans fasadpanel är från 

1900-talet, troligen 1930-talet, 

bestående av kantade bräder av 

varierande bredd, samt locklister 

utan profilering, uppsatta med 

trådspik. Pressade papperssäckar 

finns som vindtätning mellan panelen 

och bakomvarande timmerstomme.  

Vid besök våren 2017 hade södra 

fasadpanelen avlägsnats för kontroll 

av bakomvarande timmerstomme. 

Knutkedjorna i sydväst och sydost var 

också frilagda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östra gavelns fasadpanel liknar södra långsidans, är sannolikt av samma ålder. Även 

här finns säckpapper som vindtätning. 

Norra långsidans fasadpanel är från 1800-talet, 

bestående av kilsågade bräder. Locklisterna är 

däremot från 1900-talet, utan profilering och 

uppsatta med trådspik. Vindtätning saknas mellan 

fasadpanel och bakomvarande stomme. 

Västra gavelns fasadpanel är från 1800-talet, 

bestående av kilsågade bräder och fasade locklister, uppsatta med klippspik. 

Vindtätning saknas mellan fasadpanel och bakomvarande stomme. 

Fodren kring dörrar och fönster är hyvlade och vitmålade, med något utdragna 

överstycken på bottenvåningen. Bottenvåningens fönster har dessutom dropplister.  

Södra 

långsidans 

frilagda 

stomme, 

fotograferad 

2017-05-11. 

Takteglen 

uppges vara 

i god 

kondition. 

Manbyggnadens sydvästra knutkedja. 

Närbild av 

norra 

långsidans 

fasadpanel 

2017-05-11. 
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Vindskivor: På gavlarna sitter dubbla, vitmålade vindskivor, samt överliggare. Vindskivornas nedre 

ändar är bredare, för att skydda utstickande knutarmar. 

Veranda: På södra långsidan finns en öppen ingångsveranda med sadeltak, byggd på 1950-talet 

då den ersatte en glasad (som i sin tur sannolikt var från 1890-talet). Verandan är rest 

med sex fasade, vitmålade stolpar. Mellan stolparna sitter räcken i form av släta, 

faluröda paneler, krönta med en profilerad, vit överliggare. Gavelröstet har likaledes 

släta faluröda paneler, samt figursågade vita vindskivor. Verandans tak täcks av 

enkupiga tegelpannor.        

Fasaddekor: Husets fasaddekor begränsar sig till verandans fasonerade stolpar och figursågade 

vindskivor. 

Ytterdörrar: På södra långsidan finns en utåtgående pardörr klädd med listhyvlad, diagonalställd 

panel, målad i oxidgul nyans. Gångdörren har en ornerad nyckelskylt av svart smide. 

Dörrfodren är släta, bestående av hyvlade, vitmålade bräder.  

 På västra gaveln finns en igensatt dörröppning, med en mörkt laserad ramverksdörr.  

Fönster: Nedervåningen har nio likformigt rektangulära 

fönsteröppningar. Fönstren är indelade med 

mittpost och har vardera två utåtgående 

fönsterbågar av 1800-talstyp, spröjsade i tre 

rutor av munblåst glas. Både platta hörnjärn 

och korrugerade hörnjärn förekommer. Inre 

fönsterbågar har funnits men saknas numera.   

 Mitt på övervåningens gavlar finns 

rektangulära fönsteröppningar indelade med 

mittpost. Fönsterbågarna har en öppningsbar 

vädringsruta men är för övrigt fasta. Vardera 

gaveln har dessutom två fasta lunettfönster. På 

vardera långsidan sitter ett mezzaninfönster, 

spröjsat i fyra rutor.    

 Vid inventering 1970 var fönsterbågarna 

grönmålade. Sedan dess har alltså ommålning 

till nuvarande vit färg skett. 

Tak: Sadeltak täckt med enkupiga tegelpannor, 

samt nockpannor.  

Avvattning: För närvarande saknas takavvattning, men i 

befintliga rännkrokar har hängrännor av trä suttit. Foton tagna 1921 visar att 

hängrännorna då stack ut från gavlarna, utan anslutande stuprör.  

Skorstenar:  Huset har två röda tegelskorstenar, dragna genom taknocken. Östra skorstenen är i 

traditionellt utförande, murad med hårdbränt stortegel och kraftigt utkragande krön. 

Västra skorstenen har ommurats efter 1970, med ljusare maskinslaget tegel och 

enklare utkragat krön.  

Bottenvåningens västra gavelfönster. 

Bilden togs 2017-03-16. 
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Manbyggnadens interiör 

Manbyggnadens bottenvåning har indelats i en förstuga och fem rum. För närvarande står huset 

obebott. Troligen ursprungliga är handhyvlade fotlister, halvfranska ramverksdörrar av rokokotyp, 

med tre fyllningar, samt handhyvlade paneltak.  Kökets inredningssnickerier är från en förnyelse på 

1890-talet. I två av nedervåningens rum blev väggarna pappklädda och makulerade med 

tidningspapper 1936. I ett av övervåningens rum finns tidningsmakulering från 1937. Vid 

modernisering 1949 installerades avlopp, el och rinnande vatten. 

Förstugan har skurgolv. På väggarna sitter 

gråvit pärlspåntpanel och karnisprofilerad 

taklist, troligen från 1890-talet. Takpanelen är 

ursprunglig, bestående av handhyvlade, 

limfärgsmålade bräder. Till rummen innanför 

leder halvfranska ramverksdörrar, vardera 

med tre fyllningar och handsmidda 

kammarlås. Kring dörröppningarna sitter 

handhyvlade foder som sannolikt är 

ursprungliga.  

I köket ligger skurgolv. På väggar och tak sitter 

pärlspåntpanel och maskinhyvlade lister, 

troligen från 1890-talet. Väggpanelen har haft 

en tidstypisk ljusgrön färgsättning. Rester av 

denna färg finns kvar under senare uppstruken 

vit oljefärg. Kökseldstaden i nordost har 

bakugn och en kåpa som murats med en 

syllstock i basen. Kåpans ytor är slätputsade, 

vitkalkade och senare övermålade med 

täckande färg. Den ursprungligen öppna 

spiseln ersattes under senare hälften av 1800-

talet med en järnspis som nu är avlägsnad. 

Platsbyggda skåp av 1930-talstyp finns utmed 

östra och södra väggarna. På norra sidan står 

ett äldre köksskåp, kanske från 1890-talet. 

Kring dörröppningar mot farstun i öster och 

kammare i norr finns handhyvlade foder som 

sannolikt är ursprungliga.  

 

 

 

 

Ovanstående bild visar farstun, med en halvfransk 

ramverksdörr, handhyvlade dörrfoder, samt pärlspåntpanel 

på väggarna. I bakgrunden ses mittkammaren. 

Bilderna ovan och nedan visar kökseldstaden, vars kåpa har 

murats med syllstock i basen. Bilderna togs 2017-03-16. 

Kökets 

strömbrytare 

är av märket 

Pello, från 

signalfabriken 

Alpha i 

Sundbyberg.  
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Nordvästra  kammaren har skurgolv och handhyvlade 

fotlister. Väggarna är pappklädda, makulerade med 

tidningspapper från 1936 och tapetserade. En del av 

norra väggens timmerstomme har frilagts. Timrets 

fjällhuggning visar att väggarna ursprungligen varit 

lerklinade. I taket sitter limfärgsmålad spännpapp. 

Dörr- och fönsterfoder är handhyvlade, förmodligen 

ursprungliga. I sydöstra hörnet står en flat, 

handglaserad kakelugn, som möjligen stått där från 

början. Kaklens glasyr har ett flammigt, gult/brunt 

marmoreringsmönster. Krön, mittelband och sockel 

har senare övermålats med vit färg, kanske för att 

glasyren blev sliten. Luckorna är av järnplåt. 

 

 

Mittkammaren rakt i norr har ett golv av kilsågade bräder som målats med 

röd oljefärg. På två ställen har golvet lagats med tunn kopparplåt. I 

sydvästra hörnet står en öppen eldstad, putsad och limfärgsmålad.  

 

 

Salen i sydost har skurgolv och handhyvlade fotlister. 

Väggarna är pappklädda, tapetserade och i sen tid 

målade med en rosa färg. I taket sitter spännpapp 

målad med vit limfärg. På västra sidan står en flat vit 

kakelugn av 1860/70-talstyp, med mässingsluckor och 

skulpturala delar. Kaklen har dekorerats med 

emaljfärger och förgyllning. Kakelugnens storlek och 

utförande antyder att den varit avsedd för en samtida 

stadsvåning, snarare än ett gammalt hus på landet.  

 

 

I nordvästra kammaren finns väggtimmer med 

fjällhuggen yta, avsedd för lerklining. 
Nordvästra kammarens handglaserade kakelugn. 

Mittkammarens målade 

trägolv har lagats med 

koppar. 

Salen i sydost har en oproportionerligt 

stor kakelugn. 
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Angränsande kammare i nordost har skurgolv, av kilsågade bräder 

som håller en tjocklek av 50 mm. Då golvbräderna togs upp våren 

2017, för inspektion av bjälklagen, visade sig att trossbotten är fylld 

med sand i denna del av huset. På väggarna sitter handhyvlade vita 

fotlister och papp med blå medaljongmönstrade tapeter. I taket 

sitter spännpapp målad med vit limfärg. I sydvästra hörnet står en 

rund vit kakelugn av 1860/70-talstyp, vars kakel har blomdekor i blå 

emaljfärg. Nederst sitter beigea sockelkakel. Luckor och ventiler är 

av mässing.  

 

 

 

Från farstun leder en rak trappa upp 

till övervåningens mellersta del, som 

är oinredd vind. Golvet består av 

kilsågade, kraftigt nedslitna bräder, 

möjligen återanvända. Väggarna 

består av bilat liggtimmer, med 

laxade knutar. Rödfärg på en del 

stockar tyder på att de är 

återanvända. Åstakkonstruktionen 

ligger synlig, bestående av 

rundstockar och okantad panel. 

Västra gavelrummet har skurgolv av kilsågade bräder. Fotlisterna är handhyvlade. Väggarna är 

pappklädda och målade, indelade med en mittelbandslist. I taket sitter en handhyvlad, limfärgsmålad 

panel. På östra kortsidan står en putsad, vitmålad rörspis. 

Östra gavelrummet har skurgolv av 

kilsågade bräder. Väggarna är 

pappklädda och tapetserade. I taket 

sitter en handhyvlad, limfärgsmålad 

panel. På västra kortsidan står en 

putsad, vitmålad rörspis.  

På ömse sidor om gavelrummen 

finns oeldade sidoutrymmen, med 

skurgolv, slätbilade timmerväggar 

och brädtak. Vid inspektion av ena 

sidoutrymmets bjälklag hittades ett 

par skor i bjälklagsfyllningen.    

 

I nordöstra kammaren står en rund kakelugn, som 

möjligen har avkortats. Till vänster om ugnen ses en 

halvfransk ramverksdörr, med tre fyllningar. 

Övervåningens mellersta del har förmodligen använts för klädförvaring. 

Östra gavelrummet 
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Vinden över västra gavelrummet har på östra 

sidan en putsad, vitrappad murstock, som är 

dragen genom taknocken. Bjälklaget ligger 

öppet och är fyllt med framförallt gamla 

uttjänta skor. Vidare finns böcker, trycksaker, 

kakelugnskakel och andra lösa föremål.  

Böckerna/trycksakerna tycks mestadels vara 

utgivna under 1900-talets första decennier.  

 

 

Bostadshus/brygghus – historiska uppgifter 

På gårdstunets norra sida finns ett bostadshus som idag tjänar som gårdens permanentbostad. Huset 

uppfördes på 1890-talet och blev vid en ekonomisk besiktning 1947 redovisat som brygghusbyggnad. 

På bottenvåningen fanns brygghus, bagarstuga och två bostadsrum, samt på övervåningen ett 

gavelrum mot öster. 

Efter 1970 har den tidigare brygghusdelen omvandlats till verkstad. En arbetsbänk står på 

fundamentet efter en tidigare pannmur. Bagarstugan används som kallförråd, fast bakugnen finns 

kvar. I övervåningen har ytterligare ett bostadsrum och badrum inretts. Tidigare röd utkragad 

tegelskorsten har ersatts med en putsad och vitrappad skorsten, med kupa av svart plåt. 

Ursprungliga fönster har bytts ut mot nuvarande, som har samma storlek och spröjsindelning. 

På vinden över husets västra del har en mängd lösa föremål tippats, mest skor. Att enstaka par skor lades i bjälklag förr 

finns exempel på från annat håll. Mer ovanligt är att tippa så mycket. Bilden togs 2017-03-16. 

Gissningsvis var skorna gott och väl uttjänta 

innan de tippades på vinden.  
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Bostadshusets/brygghusets exteriör 

Grund:  Grunden består av gråsten, i terräng som sluttar svagt österut. Bottenbjälklagen ligger 

ventilerade.     

Sockel: Sockeln består av ett skift kilad granit, lagd i kallmur.   

Stomme:  Väggarna består av rödfärgat liggtimmer med laxade knutar. 

Fasad: Fasaderna består av bilat, falurött timmer, vars laxade knutar klätts in med vitmålade 

bräder. Utanpå övervåningens östra gavelrum sitter en faluröd locklistpanel. 

Fönsterfodren är hyvlade, vitmålade och har figursågade ändar. 

Vindskivor:  På gavlarna sitter dubbla, vitmålade vindskivor, med överliggare av svartlackad plåt. 

(Vid inventering 1970 var vindskivorna faluröda.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadshusets/brygghusets västra gavel och södra 

långsida fotograferades 2017-03-16. 

Bostadshusets/

brygghusets 

östra gavel är 

till en mindre 

del panelklädd. 

Bilden togs 

2017-03-16. 
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Veranda: På södra långsidan finns en öppen ingångsveranda med sadeltak, troligen byggd på 

1950-talet. Tidigare fanns en glasad veranda, visar ett foto från 1921.  Verandan vilar 

på sex fasade, vitmålade stolpar. Mellan stolparna sitter räcken i form av släta, 

faluröda paneler, krönta med en profilerad, vit överliggare. Gavelröstet har likaledes 

släta faluröda paneler, samt figursågade vita vindskivor. Verandans tak täcks av 

tvåkupiga tegelpannor. 

Fasaddekor: Fönsterfodrens figursågade ändar är en enkel fasaddekoration. På verandan finns 

fasonerade stolpar och figursågade vindskivor. 

Ytterdörrar: På södra långsidan finns en pardörr som målats i klarblå färg, liksom angränsande 

hyvlade paneler. 

 På västra gaveln finns en utåtgående pardörr, med liggande, gråmålad panel och 

svartmålade bandgångjärn. 

Fönster: Huset har likformiga, symmetriskt placerade fönsteröppningar, indelade med mittpost. 

Fönsterbågarna är kopplade och utåtgående, vardera spröjsade i tre kvadratiska rutor 

av planglas. I fönsterbågarnas bottenstycken sitter glasskenor av aluminium.  

Tak: Sadeltak täckt med tvåkupiga tegelpannor, samt svartlackad nockplåt.  

Avvattning: På södra långsidan sitter V-formiga hängrännor i trä, av sågade bräder.  

Skorsten:  Huset har en putsad, vitrappad skorsten, dragen genom taknocken. Svartlackad plåt 

sitter kring anslutningen mot angränsande tak. På skorstenens krona sitter överbeslag 

och kåpa.  

Källarstugan – historiska uppgifter 

Mot ett skogsparti nordost om gårdstunet finns en stuga byggd över en jordkällare. På en av 

väggarna inne i stugan har målats årtalet 1809, ett troligt tillkomstår med tanke på byggnadssättet. 

Vid ekonomisk besiktning 1947 användes stugan som slöjdbod, uppvärmd med öppen spis.  

Vid upprustning 1952 gjöts en 

ny betongportal till källaren. 

Samtidigt skedde sannolikt 

yttre renovering, i enlighet 

med en tidigare ekonomisk 

besiktning. Enligt uppgift 

användes stugan senare som 

enklare bostad.  

 

 

 

 

Källarstugans södra långsida 

och östra gavel.  

Bilden togs 2017-03-16. 
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Källarstugans exteriör 

Grund:  Stugan är uppförd på en källargrund, lagd av vald gråsten i ojämna skift. På östra sidan 

finns en källarportal i betong, gjuten 1952. 

Stomme:  Stugan ovan källargrunden har en liggtimmerstomme med utknutar.   

Fasad:  Fasaden består av faluröd locklistpanel, jämte vita dörr- och fönsterfoder.  

Vindskivor:  På gavlarna sitter dubbla, faluröda vindskivor, samt överliggare.  Vindskivornas nedre 

ändar är figursågade och bredare, för att täcka utstickande knutarmar. 

Fasaddekor: Husets fasaddekor begränsar sig till gavlarnas figursågade vindskivor. 

Ytterdörrar:  I östra sidans källaringång sitter en utåtgående dörr svartmålad paneldörr, med Z-stag 

och bandgångjärn.    

På södra långsidan finns en pardörr, klädd med liggande, oxidgul panel. På gångdörren 

sitter ett täljt trähandtag.  

Fönster: Stugan har två fönster med gråmålade snickerier. Södra långsidans fönster har en båge 

spröjsad i fyra kvadratiska rutor av munblåst glas.  

 Östra gavelns fönster är indelat med mittpost, har två bågar vardera spröjsade i tre 

liggande rutor av munblåst glas.  

Tak: Sadeltak täckt med tvåkupiga tegelpannor samt nockbräder.  

Skorsten: Huset har ingen skorsten längre.  

Källarstugans interiör 

Källaren har ett tunnvalv murat av obearbetad 

gråsten, fogat med ljust kalkbruk. På södra sidan finns 

platsbyggda hyllor av obehandlat trä med vankant.  

Stugan över källaren upptas av ett rum, med skurgolv, 

väggar bestående av bilade timmerstockar, drevade 

med mossa. I taket sitter öppna bjälkar av 

rundstockar och en okantad lockpanel.   

 

På stugans vind finns ett golv lagt av bakar och en 

bärande åstakkonstruktion, med rundstockar. För 

den yttre tegeltäckningen finns en okantad 

lockpanel.  

 

Källaren har ett tunnvalv av obearbetad sten. 

Stugan har en krypvind. 
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Magasinet 

På gårdstunets västra sida finns ett magasin, kanske från mitten av 1800-talet. 

Grund: Grunden består av plintstenar.  

Stomme:  Magasinets stomme består av liggande, bilat timmer med laxade knutar.  

Fasad: Fasaden består av bart, falurött timmer. Foder och knutar är klädda med hyvlade, 

vitmålade bräder. 

Vindskivor: På gavlarna sitter dubbla, vitmålade vindskivor med figursågade detaljer, samt 

överliggare av svartlackad plåt. 

Fasaddekor: Fasaddekoren begränsar sig till vindskivornas figursågade detaljer.  

Ytterdörrar: På västra långsidan finns en utåtgående dörr, inifrån stagad, utvändigt med fyra 

stående tjärstrukna bräder och svartmålade bandgångjärn.   

 På östra långsidan finns två utåtgående dörrar, inifrån stagade, utvändigt med stående 

tjärstrukna bräder och svartmålade bandgångjärn.   

Fönster: Magasinets fönsteröppningar är indelade med mittpost och har vardera två 

grönmålade fönsterbågar spröjsade i tre rutor av munblåst glas. Fönsterbågarna har 

smidda beslag av 1700- och 1800-talstyp (ett av fönstren ska enligt uppgift vara från 

1600-talet). Fönstersnickeriernas gröna färgsättning har tidigare även funnits på 

manbyggnad och brygghus.    

Tak: Sadeltak täckt med enkupiga tegelpannor samt nockbräder 
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Kulturhistoriskt värde 

Vid byggnadsinventering av Vallentuna kommun 1970 klassades byggnaderna på Stora Luttergärde 

1:3 (då 1:1, 2:1) som kulturhistoriskt värdefulla. Sedan dess har två ekonomibyggnader rivits. 

Gårdens återstående fyra hus bildar en sammanhållen miljö som förblivit kulturhistoriskt värdefull.  

Omgivande odlingslandskap hävdas alltjämt. I norr gränsar gården mot gamla betesmarker och ett 

järnåldersgravfält (RAÄ Frösunda 6:1).  I södra utkanten av Stora Luttergärde vidtar riksintresset 

Frösunda, K 75. Främsta motiv för riksintresset är Frösunda sockencentrum, en välbevarad 

bebyggelsemiljö med kontinuitet sedan förhistorisk tid.   

 

 

Otryckta källor 

Stockholms läns museums arkiv 

 Bebyggelseinventering Frösunda socken 1970 (inventerare Ulf Boëthius, Länsstyrelsen) 
 

Uppsala universitets arkiv 

 Fotografier från Stora Luttergärde, tagna 1921 

 Protokoll från ekonomisk besiktning den 5/9 1947 

 

Tryckta källor 

Sveriges bebyggelse, Statistisk-topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd. 

Uddevalla 1952: Bokförlaget Hermes AB, sidan 189 

Strax norr om Stora Luttergärde finns ett järnåldersgravfält. 
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