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På uppdrag av Rättviks församling har Dalarnas museum genomfört en kulturhistorisk inventering av 

Ore kyrkogårdar. Fältarbetet genomfördes i juni 2015 av byggnadsantikvarie Malena Andersson och 

större delar av rapporten sammanställdes under 2016 och 2017. 
 

 
 

Rapporten syftar till att lyfta fram de kulturhistoriska värden som finns på Ore kyrkogårdar. 

Rapporten kan utgöra stöd vid handläggning av kyrkoantikvariska ärenden liksom vid ansökan om 

ersättning för åtgärder på kyrkogården. 

Inventeringen är även avsedd att utgöra ett underlag i förvaltningsarbetet som omfattar bland annat 

utveckling och bevarande av kyrkogårdens strukturer, liksom hantering av kulturhistoriskt värdefulla 

gravvårdar utan gravrättsinnehavare.  

 

 
 

Rapporten omfattar en översiktlig beskrivning och karaktärisering, samt en redogörelse för kyrkogårdens 

historik. Vidare följer karaktäriseringar och kulturhistoriska värderingar för respektive område, med listor 

över särskilt kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar. Avslutningsvis finns käll- och litteraturförteckning. 

Som komplement till rapporten finns gravvårdsinventeringens arbetsmaterial i form av en bilaga i tre 

delar och ett stort antal digitala fotografier. 

 

 
 

Inventeringsarbetet har i stora drag följt Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer, framställda i Handbok 

för kulturhistorisk inventering, bevarande och återanvändning av gravanordningar, samt riktlinjer från Länsstyrelsen 

Dalarna. Arbetet har varit uppdelat i tre delar: historisk efterforskning, fältarbete samt rapportarbete. 

Den historiska efterforskningen har innefattat studier av handlingar i Landsarkivet i Uppsala. Äldre 

fotografier har även studerats liksom litteratur. Personer inom Ore församling och 

kyrkogårdsförvaltningen har getts tillfälle att peka ut gravvårdar med lokal- och personhistoria. 

Alla gravvårdar från tiden före 1980 har omfattats av inventeringen. Fältarbetet började med att 

kyrkogården fotograferades, beskrevs och karaktäriserades. Därefter bedömdes samtliga 

gravvårdar inom tidsspannet, varvid de med särskilt kulturhistoriskt värde dokumenterades 

individuellt i text och bild. 
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I den kulturhistoriska värderingen har varje gravvård bedömts utifrån 12 kriterier, även kallade egenskaper. 

En gravvård kan vara kulturhistoriskt värdefull enligt ett eller vanligtvis flera kriterier/egenskaper. Se 

nedan:  

 Gravvården anger titel 

 Gravvården anger gårdsnamn 

 Gravvården är uppförd över en person med särskild koppling till bygdens lokalhistoria 

 Gravvården utgör en av flera delar i en arkitektonisk helhet 

 Gravvården har patina 

 Gravvården är av hög ålder, dvs. före 1930 i Ore 

 Gravvården är försedd med en rik inskription 

 Gravvården är ovanlig i Ore eller i allmänhet 

 Gravvården har konstnärlig utformning 

 Gravvården är av lokalt material 

 Gravvården är tillverkad lokalt 

 Gravvården är av gjutjärn eller trä 

Gravårdarna bedöms också ensamma och i grupp dvs.: enskilda gravvårdar kan vara värdefulla utanför sitt 

sammanhag –de är värdefulla som solitärer. Medan andra gravvårdar bara är kulturhistoriskt värdefulla 

tillsammans med befintliga gravvårdar inom i en särskild struktur – de är värdefulla som del av helhet. 

En sammanvägning av uppfyllda kriterier avgör hur värdefull gravvården bedöms vara ur kulturhistoriskt 

perspektiv. Alla gravvårdar är i någon mån kulturhistoriskt värdefulla. Denna rapport behandlar endast 

gravvårdar som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla.   

Gravvårdars kulturhistoriska värden varierar i styrka beroende av hur väl de uppfyller kriterierna och 

beroende av vilka kriterier de uppfyller. De kan ha högt kulturhistoriskt värde eller mycket högt 

kulturhistoriskt värde och bör hanteras därefter. 

 Gravvården bör i sin helhet bevaras i nuvarande utförande 

 Gravvården bör bevaras på nuvarande plats 

 Gravvården kan återanvändas på sin befintliga plats  

 Gravvården kan återanvändas inom samma gravrad eller gravområde  

 Gravvårdens dekor bevaras oförändrad 

 Gravvårdens form bevaras oförändrad 

 Ny inskription kan utföras genom varsam bearbetning av framsidan 

 Gravvården kan vändas och ny inskription utförs på den tidigare baksidan  

 Ny inskription bör alltid utföras med lika typsnitt som befintligt
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Ore socken är belägen ca 3,5 mil norr om Rättvik, Rättviks kommun, Dalarnas län, nära gränsen mot Orsa 

kommun i väst och Hälsingland i öst. 

 

Kyrkan finns på en udde längs Oresjöns västra strand. Söder om kyrkan finns prästgården och 

arrendatorbostaden med ekonomibyggnader och tillhörande betes- och odlingsmarker. I Ore finns två 

kyrkogårdar. En invid kyrkan, den Nedre kyrkogården och en i ett skogsparti på en höjd sydväst om kyrkan, 

Övre kyrkogården eller Lukohol.   

Ore kyrka med kyrkogårdar ligger utanför bybebyggelse, men har ett centralt läge i socknen med byarna Arvet, 

Furudal, Östanvik, Östansjö, Sunnanhed, Sörboda och Dalbyn kring Oresjön.  

Ore församling tillhör Västerås stift och ingår sedan 2014 i Rättviks pastorat.  

De tre senaste åren har det varit mellan 10 och 20 begravningsgudstjänster årligen i Ore församling. Antalet 

gravsättningar med askor, urnor och enstaka kistor är ca 30 per år under 2000-talet.1 

 

 
  

                                                      
1 Förvaltningshandläggare Roland Eriksson, mailkorrespondans 1 mars 2017 

©Lantmäteriet I2014/00618 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ster%C3%A5s_stift
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttviks_pastorat
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Nedan beskrivs övergripande strukturer på Nedre kyrkogården och på Övre kyrkogården. Varje enskilt 

gravområde behandlas separat i avsnittet Kulturhistorisk värdering av kyrkogårdarna. 

Nedre kyrkogården ligger intill kyrkan vid Oresjöns strand. Kyrkogården ligger bakom kyrkobyggnaden i 

norr.  

Landskapet kring Ore kyrka präglas av öppna täkter utan för kyrkogårdsmuren. Längs stranden i söder 
ligger prästgården. Oresjön som omsluter kyrkogården i öst och norr dominerar intrycket. Den ger 
kyrkogården en fond av vattenrörelser och –reflektioner liksom skogbeväxta stränder.  

Nedre kyrkogården är helt plan bortsett från den sluttande strandkanten. I norr överbryggas 

nivåskillnaden av terrasser. 

Ett gravområde kring kyrkobyggnaden omgärdas av en gråstensmur. Den är i huvudsak kallmurad av 

rundformig fältsten. Ett mindre parti av muren i väst är murat med bruk och av mindre, plattare stenar. På 

murkrönet finns stenpartiväxter blandad med vild flora som står vackert i blom i juni. Ett smäckert 

smidesstaket avgränsar kyrkogården mot sjön i öst. I norr finns ingen omgärdning. 

Kyrkogårdens huvudentré är tydlig och har medveten utformning. Den utgörs av en björkallé som 

flankerar vägen mot kyrkans västtorn. Murens huvudöppning har kraftiga murstolpar av bruksmur. För 

övrigt finns två ingångar av enkelt slag: en i söder mot prästgården och ytterligare en i väst. 

Kyrkogårdens sjönära läge har tvingat planläggningen att underordna sig strandlinjens naturliga sträckning. 
Närmast kring kyrkobyggnaden, innanför en muromgärdning finns det äldsta området med kistgravar, 
VK. Utanför denna i väst finns ett mindre, långsträckt område med urn- och askgravar (UVK). Vidare 
västerut breder ett stort kistgravområde (NKVK) ut sig mellan kyrkogårdsmuren och en parkering i väst. I 
sydväst finns ett outnyttjat område som idag är en öppen gräsyta. 

Kyrkogården bjuder på flera tydliga siktlinjer och utblickar. Genom björkallén som leder mot västtornet 

finns en av dem. Med kyrkans norrfasad i ryggen och blicken mot det större gravområdet är sjövyn 

generös.  

En bred gångväg med rött grus löper kring kyrkobyggnaden i en oval form. Denna förgrenar sig mot 

prästgården i söder, mot sjön i norr och genom det stora gravområdet i väst vidare till ett kapell 

kombinerat med ekonomi- och personalutrymmen. En stenbelagd gång leder från västtornet mot sjön.  
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Bortsett från björkallen i väst finns större lövträd av björk och lind i söder och i väst utmed 

kyrkogårdsmuren. Längs strandlinjen finns unga lövträd, troligen självsådda. På en stor gräsplan söder om 

allén finns en prydnadsplantering av sen tid. Den är triangelformad och planterad med mörkbladiga växter 

m.m. Övrig vegetation bekrivs separat i områdesbeskrivningarna längre fram. 

Enda byggnaden på själva kyrkogården är kyrkan. Ore kyrka står vitputsad under spåntäckt tak och med 

tonspira i väst. Kyrkan präglas av stilblandning där nygotik, nyromansk stil och nyklassicism 

sammanflätats. I anslutning till kyrkogården i väst finns Mariakapellet. Det är en lång byggnad i ett plan 

under sadeltak och med vitmålad panel. Byggnaden hyser funktioner som begravningskapell, 

personalutrymme och ekonomiutrymmen. 

Ore kyrka 2015. Övre bilden: Vy 

från söder. Nedre bilden: 

Mariakapellet, i väst vid Ore 

nedre kyrkogård.   
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Övre kyrkogården, även kallad Lukohol, ligger i avskilt läge på en höjd söder om kyrkan. Den rumsliga 

kopplingen till kyrkobyggnaden med intilliggande kyrkogård är stark tack vare vyn därifrån.  

Kyrkogården omges av barrskog och lövträd liksom en tillfartsväg. I nordväst finns ett öppet fält och i 

nordöst breder sig de öppna täkterna kring kyrkobyggnaden ut sig. 

Kyrkogården ligger i en nordvästsluttning. Nivåskillnader överbryggas av terrasser och trappor av fältsten.  

En gråstensmur som är kallmurad omger ett rutnätsindelat område.  

Huvudentrén finns i norr mot kyrkan och har murade stolpar i anslutning till ovan nämnda mur. 

Huvudentrén ligger i områdets mittaxel. I söder, från en parkering, finns en ingång. Denna är av enklare 

karaktär.  

Övre kyrkogården består av en rutnätsplan med sex fyrkantiga områden (A, B, C, D, E och F) inom en 

muromgärdning. Utanför muren i väst finns en kvartscirkelformad plan med minneslund och två 

gravområden(ÖU och G) 

Från delar av kyrkogården finns generösa vyer över Oresjön, särskilt från det äldre rutnätsindelade 

områdets nord-sydliga gångvägar.  

Grusade gångvägar avskiljer det rutnätsindelade områdets gravområden. Likaså på det kvartscirkelformade 

området där gångarna löper radiellt. Två gångar löper som strålar genom området. Alla gångvägar är 

belagda med rött grus.  

I rutnätsplanens mittaxel löper en björkallé. På vardera sidan om mittaxeln finns tre häckomgärdade 

fyrkantiga gravområden. Minneslunden omges av höga häckar som skapar ett avskiljt rum av intim 

karaktär. I övrigt finns små rönnar spridda i området. 

I det rutnätsindelade området finns främst kistgravar och vissa med urnor. På området i väst finns ovan 

nämnd minneslund och ett stort urngravsområde.  

Ett gravkapell står på sluttningens krön, något förskjutet i rutnätsplanens mittaxel. Det har kvadratisk 

plan, är vitputsat och har plåttäckt tälttak med tornspira.  

Nedanför kapellet står en bänk av grenformade gjutjärnsben och trä. 



 

15 

  



 

16 

  



 

17 

  

 



 

18 

  

 

Varje kyrkogård har kopplingar till sitt närområde och dess historiska skeden. Naturtillgångar, näringar 

och befolkningsutveckling kan utläsas i kyrkogårdens framväxt och innehåll mer eller mindre tydligt.  

Ore socken präglas av vida skogar, myrmarker och odlingsmarker i söder. Skogens obrutna marker var 

boplatser för svedjefinnar som utvecklats till mindre byar under decennierna kring 1600. Ett betydande 

inslag i socknens näringsliv var 1800-talets järnbruk i Furudal och Dalfors med valsverk, gjuterier, 

verkstäder, hyttor och masugnar. Särskilt berömda och vitt spridda var plogen och kättingen från Furudals 

bruk. I och med ångsågarnas uppkomst expanderade sågverksindustrin kraftigt. Under 1800-talets senare 

del köpte stora skogsbolag upp bondskogar som förvandlades till lukurativa affärer inom träindustrin. 

Fram till 1900-talets första hälft var Ore en typisk småjordbrukarbygd med extrainkomster från skogens 

näringar genom flottning, huggning, körning och kolning, i fäboddriften kompletterades den annars 

knappa försörjningen. När Dala-Hälsinglands järnväg byggdes tvärs genom socknen kring sekelskiftet 

uppstod Furudals stationssamhälle med affärer och hotell m.m. Ore kommuns invånarantal ökade stadigt 

och Furudal blev centralort. Som störst var kommunen 1929 med 3813 personer. Sedan 

befolkningstoppen 1929 har invånarantalet sjunkit och med högre fart under 1900-talets andra hälft.2  

Gravvårdar på Ores kyrkogårdar bär spår av småjordbuket, skogstillgången och järnbruken i form av titlar 

som gjutaren, spiksmeden, flottningsförmannen, skogvaktaren och landtbrukaren. Bruksägare Clasons imposanta 

familjegrav av gjutjärn och kättingsomgärdningar är ytterligare spår till socknens historia. 

Befolkningsökningen kan avläsas i behovet att anlägga nya gravområden under 1900-talet senare del.  

  
 
 

 

 

                                                      
2 Red. Landberg 1975, ss. 11 

©Lantmäteriet I2014/00618
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Kring år 1600 fanns ett 40-tal hushåll i Ore tillhörande Orsa socken.3 På Björknäsudden fanns sedan 

1440-talet ett stenkapell. Det var i undermåligt skick och tvånget att regelbundet delta i den centrala 

kyrkans gudstjänstliv tvingade församlingen ända till Orsa kyrka, vilket innebar långa färdvägar. Det var 

besvärligt, inte minst vid begravningar. Transporterna av avlidna framdrev en sockenutbrytning 1607.4  

 

Den ursprungliga kyrkogården hör samman med socknens bildande 1607 och anlades intill det då 

befintliga kapellet.5 Det stod norr om nuvarande kyrka6 och var omgivet av en stenmur. På kapellets södra 

sida fanns en stiglucka och intill den i sydost stod en klockstapel. Utanför porten fanns på var sida två 

kyrkhärbren och vid stapeln en källarbod.7 På bilden ovanför syns så väl mur, som stiglucka och 

klockstapel kring det medeltida kapellet.  

 

På samma bild finns ett mindre antal grupperade träd i anslutning till muren mot sjön. Det är mycket 

troligt familjen Clasons grav. För sig och sin familj lät bruksägaren uppföra en upphöjd och murad grav i 

absidform, övertäckt med tackjärnshällar 1804.  Kring 1850 bekostades också ett staket på stenfot och 

plantering av aspar, sannolikt de vi ser på bilden8. 

                                                      
3 Garmo, 2008, s.1 
4 Red. Landberg, 1975, ss. 46-48 
5 Ibid, s.1 
6 Västerås stift 2006, ss.12-13 
7 Red. Landberg, 1975, s.118 
8 Beskrifning jemte statisktisk tabell öfver Ore socken och tillhörande karta, Landtmätare Fredrik Albert Forsell, 1851, Historiska kartor, Lantmäteriet 
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Enligt en beskrivning sedan 1851 var kyrkogården enkel, bortsett från Clasons familjegrav och enstaka 

gravar belagda med hällar av huggen sten. 9  En bild från 1841, se nedan, och dagens gravvårdsbestånd 

visar att även kraftiga gjutjärnskors och smidesvårdar fanns på kyrkogården kring 1800-talets mitt, 

sannolikt från Furudals bruk.  

Den gamla kyrkogården kring kapellet hade färgstarka inslag till skillnad från dagens dämpade färgskala. 

Kyrkogårdsportar och andra snickerier var målade i grön oljefärg. 10 

 

                                                      
9 Beskrifning jemte statisktisk tabell öfver Ore socken, Landtmätare Fredrik Albert Forsell, 1851, Historiska kartor, Lantmäteriet 
10 Ibid 
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Före 1800-talet skedde gravsättningar inne i kyrkobyggnaden och oreglerat utanför den, vilket medförde 

sanitära problem och ordea. Under århundradets början framdrevs ett ändrat begravningsskick med 

omsorgsfull planläggning av kyrkogården - den nya svenska kyrkogårdskulturen. Gravsättningar inne i kyrkan 

skulle upphöra liksom begravningar inne i städer och inne i byar. På grund av risken för smittspridning 

föredrogs isolerade lägen. Träden sades rena mark och luft från ”sjukdomsalstrande gifter”. En speciell 

omsorg ägnades därför trädplanteringarna kring kyrkogårdarna.11  

”//……Begrafnings Platsen förses med anständig stängsel och sådana tecken, som 

utmärka Platzens ändamål, samt träd däromkring planteras…// ” 

Nu blev kyrkogården en arkitektonisk anläggning. Idealkyrkogården var uppbyggd av symmetriskt utlagda 

gångar, en struktur som varit svår att åstadkomma i kyrkobyggnadens direkta närhet.12  

Under 1830-talets första halva13 anlades en ny kyrkogård i Ore och likheterna med beskrivningen ovan är 

slående. Kyrkogården på Lukohol har flera av idealkyrkogårdens element: isolerat läge, en omgärdning och 

symmetriskt utlagda gångar. En äldre planritning visar att kyrkogården även haft en trädkrans.14 

                                                      
11 Red. Bucht 1992, ss.26 
12 Red. Bucht 1992, ss.26 
13 Red. Landberg 1975, s. 79 
14 Gamla plan, Planritning, troligtvis upprättad i samband med utvidgningsplanerna 1897, Serie R, Ore kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv.  
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Enligt långtgående allmänt etablerad tradition har begravningar främst skett på kyrkobyggnadens södra 

och östra sidor. De allra bästa gravplatserna var under takdroppet från kyrkan i syd och öst. Norrsidan 

ansågs vara vanhederlig. Där ville ingen ärlig människa ligga. I norr sträckte sig kyrkogården vanligtvis inte 

långt, kanske bara som en smal remsa längs väggen. När gravplatserna var slut förekom det att lik, i söder 

och öst, som inte förmultnat tillräckligt grävdes upp för att lämna plats åt nyligen avlidna. Allt för att 

slippa begravning på norrsidan. Under 1800-talet gav denna så djupt rotade fördomen om norrsidan som 

hemvist för det onda vika och jordfästning blev även vanligt där. 15 

Utvecklingen i Ore följer samma mönster. Kyrkogården bredde ursprungligen ut sig mest söder om 1400-

talskapellet.16 Kyrkogårdens utbredning och innehåll påverkades när kapellet revs 187217. Den gamla 

omgärdningen, stigluckan och källarboden revs.18 Den nya kyrkobyggnaden uppfördes strax därefter, 

ovanpå det tidigare gravområdet i söder. Den nya kyrkogården anlades istället i huvudsak norr om 

kyrkobyggnaden, på sjösidan. Med tanke på att norrsidan var det första många såg när de kom sjövägen 

från byarna runtom Oresjön kan denna egentligen betraktas som kyrkogårdens framsida.  

 

                                                                                                                                                                      
 
15 Hagberg 1936, ss. 499 
16 Karta över inägorna till kyrkoherdebolet, 1824, Landberg 1975, s. 109 
17 Ahlberg, 1996, s. 215. 
18 Landberg 1975, s. 118 
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Under 1800-talets sista år var det, enligt kyrkoherden, fullbelagt på Lukohol. Förmultnade kistor och 

likdelar påträffades alltjämt vid gravöppning. De hade som längst legat i jorden 70 år. Gravarnas innehåll 

hade inte återgått till jorden fullständigt. Dessutom köpte allmogen mer och mer enskilda 

begravningsplatser. Påträffandet av likdelar och den ökade efterfrågan på enskilda gravar motiverade 

större utrymmen och församlingen ansökte om utvidgning av kyrkogården hos kontraktsprosten. 19 

Utvidgningen var tänkt som två nya kvarter norr om de befintliga fyra gravfälten (se karta nästa sida). Där 

skulle också uppföras ett bårhus. 20   

Bedömningarna av behovet gick isär. Någon utvidgning kom inte på fråga. Dåvarande kyrkogård ansågs 

tillräcklig, så även för en betydlig befolkningsökning. Den gamla kyrkogården vid kyrkan kunde dessutom 

tänkas användas vid nödfall. 21  

Det blev en kompromiss mellan församlingen och kontraktsprosten. Det aktuella området i norr avsattes 

till en början för vintergravar,22 men i själva verket togs området norr om den då befintliga kyrkogården i 

bruk för begravning omgående. Enstaka äldre gravvårdar från 1900-talets allra första år som finns i 

område F idag tyder på detta.  

Bårhuset uppfördes centralt på Lukohol, 1899, efter ritningar av Kvarnström. 23 Dagens utförande 

stämmer väl överens med hans ritningar av ett bårhus på kvadratisk grund med putsade väggar under 

plåttak och fyrsisdigt torn krönt av ett kors.  

 

 

                                                      
19 Koncepthandlingar angående ifrågasatt afsöndring för utvidgning af Ore församlings Nya begrafningsplats, från Ore Kyrkoherde boställe, Bo Morgensen 
Kommistsionslandtmätare 28 Juli 1897, Serie OIb, Ore kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv 
20 Karta öfver ett för utvidgning af Ore församlings nya begrafningsplats, Kommissionslandtmätare Morgensen,1987, Serie R, Uppsala Landsarkiv 
21 Koncepthandlingar angående ifrågasatt afsöndring för utvidgning af Ore församlings Nya begrafningsplats, från Ore Kyrkoherde boställe, Bo Morgensen 
Kommistsionslandtmätare 28 Juli 1897, Serie OIb, Ore kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv 
22 Ibid 
23 Arbetsbeskrivning för bårhus i Ore socken, Kvarnström, 7 Juli 1899, Serie OIb, Ore kyrkoarkiv, Uppsala Landsarkiv. 
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Kyrkogårdarnas olika typer av gravområden speglar den differentierade samhällsstrukturen. På 

kyrkogårdarna fanns områden där man kunde köpa gravplats, underförstått för all framtid, och områden 

där platserna uppläts utan kostnad men för begränsad tid. Kostnadsfria områden kallades ”allmänna varv” 

och där begravdes personer i den ordning de avled. Placering för köpta gravplatser kunde väljas 

individuellt medan gravplatserna i allmänna varven följde en löpande turordning.24 I samband med en 

omläggning av gravområdena på Lukohol försvann denna struktur senare. 

Önskemål om särskilt utsedda platser på kyrkogården förekom i Ore, t.ex. 1875 då soldat Mats Fläck i 

Dalbyn skulle begrava sitt blott tvååriga barn. Han hade sett ut en plats invid muren. 25 Detta handlade 

sannolikt om köp av en gravplats och placeringen var troligen på övre kyrkogården, Lukohol. 

                                                      
24 Andreasson 2012, s. 50 
25 Ur Kyrkoherdens anteckning, 7 nov. 1875, Serie OIb, Ore kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv 
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På 1920-talet ville man modernisera kapellet på Lukohol med en gjuten källare för förvaring av ett flertal 

kistor vintertid.26 Så blev det emellertid inte. Byggnaden står ännu utan likkällare. Istället användes 

vintergravar, ett gravskick som var nödvändigt före grävmaskinernas tid.  

Den som hade råd kunde givetvis låta gräva grav trots tjälen, men det var mycket arbetssamt och räckte 

inte familjen till att gräva blev det snabbt kostsamt. Generellt jordades inga lik under den kalla årstiden när 

jorden var tjälad. Vintergravarna tjänade istället som grav för alla som avled i socknen vintertid. Över 

denna lades ett tak, tills den skulle tas i anspråk på nytt. På våren öppnades graven och liken flyttades över 

till sina respektive gravar.27  

I Ore anlades sannolikt vintergravar i norr på Lukohol strax efter 1900.28 Det har även funnits en 

vintergrav intill muren i söder på övre kyrkogården.29 Den hade på värdigt sätt en muromgärdning, likt 

den kring övriga kyrkogården, se bild nedan. Kanske tillkom denna vintergrav istället för den planerade 

likkällaren på 1920-talet?  

 

                                                      
26 Kostnadsförslag till källare under bårhuset å Ore kyrkogård, Kvarnström, 14 juli 1922, Serie OIb, Ore kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv 
27 Hagberg 1936, s. 260 
28 Koncepthandlingar angående ifrågasatt afsöndring för utvidgning af Ore församlings Nya begrafningsplats från Ore Kyrkoherde 
boställe Kommissionslandtmätare 28 Juli 1897, Bo Morgensen, Serie OIb, Ore kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv,  
29 Eriksson, Mailkorrespondens 2017-02-10 
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Kyrkogårdens omgärdning hade flera funktioner, såväl praktiska som arkitektoniska. Den avgränsade 
kyrkogårdens vigda jord både fysiskt och symboliskt från marken runtom och förhindrade betande djur att 
ta sig in på kyrkogården. Nedre kyrkogården i Ore omgavs år 1824 till stor del av odlad mark och längs 
sjön i söder och i väst fanns ett smalt markområde som hävadades genom slåtter och bete.30 Då fanns 
ovan nämnda stenmur kring kyrkogården. Enligt en plankarta daterad 1898 omgavs nedre kyrkogården av 
en trädkrans i dirkt anslutning till någon slags omgärdning, 31  sannolikt en enklare av trä.  
 
Under 1930-talet uppfördes en ny mur kring nedre kyrkogården. Den uppfördes av otuktad sten utan bruk 
och var alltså en kallmur. 32 Den nya muren var tänkt att med tiden täckas av naturligt tillkommen mossa. 
Murens avslutning vid huvudingången skulle ha diskret utformning med kraftiga pelare av otuktad sten, 
men med osynligt bruk, vilket stämmer överens med nuvarande utförande. Grindarna skulle vara enkla och 
låga för att ej skymma kyrkans vackra portal.33 Bilden av det stora arbetslaget ovan visar att murbygget var 

                                                      
30Avsnitt av karta över inägorna till kyrkoherdeboket, 1824, Historiska kartor, Lantmäteriet   
31 Bilaga till Kyrko – och kyrkogårdssammanträde, 1898, Serie OIb, Ore kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv 
32 Kompletteringar till ansökan om tillstånd för murbygge kring Ore kyrka och begravningsplats, Westin, Furudal, 1931, Serie OIb, Ore kyrkoarkiv, Uppsala 

Landsarkiv 
33 Kompletteringar till ansökan om tillstånd för murbygge kring Ore kyrka och begravningsplats, Westin, Furudal, , 8 april 1931, Serie OIb, Ore kyrkoarkiv, 

Uppsala Landsarkiv 
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ett omfattande projekt. Troligtvis gjorde samma murarbetare en förlängning kring utvidgningen på 
Lukohol samtidigt. 

Under årtiondena efter sekelskiftet 1900 pågick en intensiv diskussion om utformningen på landets 
kyrkogårdar. Diskussionen rotade sig i en kritik mot det sena 1800-talets konstnärliga uttryck och 
kyrkogårdsarkitektur. Kyrkogårdarna hade hittills varit slentrianmässigt anlagda med ovårdade gravkullar 
och ett virrvarr av gravvårdar. 34 Kritikerna upplevde kyrkogårdarna som överdrivna, storskaliga och 
plottriga utan tillräckligt med växtlighet och med bristfälliga massproducerade gravvårdar utformade utan 
känsla eller hantverksskicklighet. Det nya idealet blev en noggrant planerad, lugn och harmonisk 
kyrkogård med mycket grönska och lagom stora rum.35 

En framstående arkitekt i sammanhanget var Harald Wadsjö. Han förordade starkt användningen av 
avgränsade fondsystem på kyrkogården. Fonderna kunde vara murar eller häckar, som antingen kunde 
angränsa mot specifika gravvårdar eller användas för att skapa behagliga rum på nya kyrkogårdar. I den 
mån gravvårdar skulle stå tätt, förordades raka linjer och sammanhållna höjdmått. Wadsjös idéer fick förr 
eller senare genomslag även på landsbygden. 36  

Länsträdgårdsmästare Rudolf Larsson var en av de som tog de nya strömningarna till Dalarna genom 
debattartiklar och föreläsningar i länet. Han liknade idealkyrkogården vid fridens gård och framhöll att ”Det 
borde vara en hederssak för varje kyrkoråd att hålla sin kyrkogård i ett värdigt skick ”. Helt i enlighet med Wadsjös 
tankar förklarade Larsson att varje gravvård är en del av en större helhet och bidrar till att sätta prägel på 
kyrkogården.37 Larsson framhöll vidare att de allmänna varven (linjegravar som uppläts utan avgift) 
dominerades av skräpighet, det rådde oordning och gravarna sköttes undermåligt. Tätt sammanpressade 
gravar med vingliga träkors och olikformade sandkullar upptog stora delar av kyrkogårdarna. Enligt den 
moderna tidens kyrkogårdsideal skulle sammanslagning av två gravrader till en dubbelrad skapa ordning, 
gärna med rygghäck som bakgrund och kortklippta gräsytor. Gravvårdarna i de allmänna varven skulle 
vara liknande och små, gärna liggande. 38  
 
Särskilda reglementen för gravplatser upprättades vanligtvis för att bidra till harmoniska och lättskötta 
gravar och kyrkogårdar.39 I ett PM framgår att sådana fanns i Ore 1926. Ore kyrkoråd uppsökte 
nyttjanderättsinnehavare som inte höll sin gravplats i ordnat och värdigt skick. Enligt kyrkorådets föreskrifter 
förverkades gravrätten om gravplatsen ej sattes i stånd inom ett år.40  
 
Som tidigare nämnts är det sannolikt att området norr om de fyra ursprungliga kvarteren på Lukolhol togs 
i bruk redan under 1900-talets första år. År 1928 skedde rent formellt en utvidgning, kanske mer en 
uppordning med omläggning, på Lukohol.41 Den befintliga muromgärdningen förlängdes troligtvis kring 
1930.  

Ett stort omläggningsarbete verkar även ha gjorts på de fyra ursprungliga kvarteren på Lukohol. 
Nuvarande gravvårdar i dessa områden är i huvudsak från 1930 och framåt, vilket tyder på att större delar 
av kyrkogården på Lukohol omlagts, sannolikt i samband med den så kallade utvidgningen 1928. Det är 
mycket tydligt att tidens nya syn på god gravkultur styrde omläggningen. Sannolikt var det vid denna tid 
som de rumsbildande omfattningshäckarna och dubbelraderna tillkom liksom gravvårdarnas enhetliga 
former och höjder. 

                                                      
34 Kyrkogårdskonst och kyrkogårdskultur, Falu kuriren 26-10-33 
35 Anrdreasson, 2012, s.82-83 
36 Andreasson, 2012, s.83 
37 Kyrkogårdskonst och kyrkogårdskultur, Falu kuriren 26-10-33 
38 R.L, Borlänge tidning, 19-10-35 
39 R.L, Borlänge tidning, 19-10-35 
40P.M., Ore kyrkoråd, Serie OIb, Ore kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv 
41 Västerås stift 2006, ss.12-13 
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Modernismens strömningar med löpande band, enkelhet och uniformitet färgade kyrkogårdsarkitekturen.  

Under 1970-talet präglades kyrkogårdsplanerna allt mer av rationalitet, storskalighet och repetition där 

gravraderna bildader långa linjer på kyrkogården.    

Under andra halvan av 1970-talet anlades område NKVK på nedre kyrkogården.42 Markområdet utgjorde 

tidigare en åkerplätt mellan kyrkogården och en parkering43, se ovan. Det nya kyrkogårdsområdets estetik 

var mycket tidstypisk, dvs. storskalig och upprepande, se nästa sida. Gravområdet fick en stram och enkel 

struktur med gravrader i nord-sydliga dubbelrader och med rygghäckar i fulla längder. Längs sjön 

planerades en terränganpassad strandstig.44 

                                                      
42 Gravlista, Nedre kyrkogården, 2015 
43 Ore kyrkogård Situationsplan, 1964, Kopparbergs läns hushållningssällskap, Planer och kartor, Ore kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv 
44 Planförslag, 1971, Kopparbergs läns hushållningssällskap, Serie OIb, Ore kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv 
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Mariakapellet intill den nedre kyrkogården uppfördes kring 1980. Byggnaden ersatte ett tidigare rödfärgat 

panelklätt uthus. 45 Det var byggt kring 1900 och hyste fuktioner som ved- och materialbod.46 

Den nya byggnaden, Mariakapellet, innehåller även personal- och ekonomiutrymmen. Det sena 1900-talets 

kyrkogårdsskötsel med maskiner och tidens arbetsmiljökrav fordrade större och ändamålsenliga utrymmen 

för såväl redskap som personal.  

Stadsarkitekt Ydeskog framtog ritningar för en utvidgning av övre kyrkogården 1985. Den omfattade 

urnlunder i område G och ÖU liksom en minneslund, parkering och anslutningsväg.47 Det hela 

genomfördes 1987 och vintergraven med omgärdning i söder revs till förmån för parkeringen.48  

Precis som på kyrkogårdar i allmänhet har askgravplatser anlagts i sen tid på Ore kyrkogård. Det skedde 
2005 och 2012 med totalt 48 gravar i område UVK.49 Askgravplatserna ersatte tidigare urngravar.  

                                                      
45 Kyrkvaktmästare Hans Wallner 2017-02-10 
46 Förslag till ved och materialbod vid Ore kyrka, 16 november 1900, Serie OIb, Ore kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv  
47 Utdrag ur protokoll, Ore församlings kyrkogård den 17 maj 1985, Serie OIb, Ore kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv 
48 Kyrkvankmästare Hans Wallner 2017-02-10 
49 Kyrkvankmästare Hans Wallner 2017-02-10 
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År Händelse 

1607 Ore socken bildas och en kyrkogård anläggs söder om det dåvarande kapellet från 1400-talet. 

1804 Bruksägare Clason låter anlägga en familjegrav på absidformad terrass med gjutjärnsvård nära 

stranden i norr. Senare tillkommer även staket på stenfot och trädkrans av asp.  

1830 Övre kyrkogården (B, C, D och E) anläggs under decenniets första hälft. Fyra kvarter med 

muromgärdning och trädkrans.  

1870 Kapellet rivs och nuvarade kyrkobyggnad uppförs på den ursprungliga kyrkogårdens södersida 

1869-1873. I samband med detta omdisponeras stora delar av kyrkogården (VK). 

1899 Ett bårhus uppförs centralt på övre kyrkogården. Det får kvadratisk plan, putsade fasader och 

plåttäckt tak med tornspira.  

1900 Kring sekelskiftet anläggs vintergravar i norr intill övre kyrkogården. Området tas sannolikt även i 

bruk för gravsättning.  

1920 En vintergrav anläggs i söder intill övre kyrkogården.  

1920 Nu finns reglementen för nyttjanderätt till gravar. Kyrkogården ska präglas av ordning och 

värdighet.  

1930 En bogårdsmur av fältsten uppförs kring nedre kyrkogården.  

1930 Området i norr (A, och F) intill övre kyrkogården uppordnas. Det är sannolikt att större delar av 

övre kyrkogården omläggs och att muren förlängs i samband med detta. 

1970 Nedre kyrkogården utvidgas i slutet av decenniet (NKVK) 

1987 Övre kyrkogården utvidgas med ett kilformat område i väst med urngravsområdena (G och ÖU) 

och den första minneslunden.  

1980 Mariakapellet kombinerat med personalutrymmen och ekonomiutrymmen byggs väster om nedre 

kyrkogården.  

2000 De första askgravplatserna anläggs på nedre kyrkogården (AVK) under århundradets två första 

decennier.  
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Nedan beskrivs övergripande kulturhistoriska värden för nedre kyrkogården som helhet. Varje enskilt 

gravområde behandlas därefter separat med beskrivning och kulturhistorisk värdering.  

 Kyrkogårdens främsta kulturvärde är bundet till läget vid Oresjön och upplevelsen av detta. 

Kyrkobyggnaden saknar direkt anslutning till socknens bybebyggelse, men läget vid Oresjöns 

sydvästra strand var centralt eftersom vattenvägen var den främsta färdvägen så väl vinter som 

sommar.  

 Kyrkogårdens utbredning, huvudsakligen mot sjösidan i norr, och dess planarkitektur som är 

underordnad sjöläget är värdefull. Gravvårdarnas disposition liksom orientering, gångar och 

utblickar tillvaratar det natursköna läget. Vyn över sjön dominerar på så vis helhetsupplevelsen av 

kyrkogården.  

 Den grova kyrkogårdsmuren som behövdes för att stänga betande djur ute hjälper oss att förstå 

kyrkogårdens tidigare omgivningar. Den markerar också tidigare kyrkogårdens gränser och dess 

lavbeväxta stenar och blommande växter utgör en del av kyrkogårdens arkitektoniska tanke.  

 Kyrkogårdens västra och södra entréer är kulturhistoriskt värdefulla var och en, men även i 

jämförelse med varandra. Deras olika funktioner är tydliggjorda i utformningen. Huvudentréns 

medvetna gestaltning har björkallé och grova murstolpar. Den södra entréns gestaltning med 

enkelt avslutad muröppning som är enkel.  

 Den ovala gångvägens sträckning och röda grusbeläggning hör till kyrkogårdens övergripande 

struktur. 

 De stora träden längs muren i söder som sannolikt hör samman med 1800-talets kyrkogårdsideal 

med trädkransar för rening av luften är en del av kyrkogårdsarkitekturen.  

 Familjen Clasons monumentala grav som betstått trots omläggningen på 1870-talet påvisar 

bruksägarnas dominerande ställning och betydelse i Orebygden.  
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Området etablerades i sin nuvarande form 1870 då den nya kyrkan 
uppfördes. En gravvård från 1804 är bevarad från den äldre kyrkogården 
kring 1400-talskapellet. Området har delvis moderniserats med fonder av 
rygghäckar (i väst och norr) 

VK 1-71 är samtida med gravområdet som löper vidare kring 
kyrkobyggnadens östgavel (omlagt i sen tid).  

Enskilda gravar och familjegravar. Kistgravar, urngravar på den lägre 
terrassen. 

Mellan kyrkobyggnaden och strandlinjen. Plan mark i två terrasser. En 
blockstenstrapp överbryggar nivåskillnaderna. 

Oregelbunden plan, underordnad kyrkobyggnadens placering och 
strandlinjens läge. 

Rödgrusad bred gång leder kring kyrkobyggnaden.  

Strax innanför muren finns en gång av oregelbunden sandsten som leder 
mot sjön.  

Naturstensmur i väst. 

I huvudsak enkelrader orienterade mot kyrkan i söder, stående i öst-västliga 
rader. 

Området innehåller en blandning av gravvårdar, sannolikt till följd av 
områdets långa kontinuitet.  

Gjutjärnskors och -hällar, bredlåga gravvårdar av grå granit m.m..  

Eftersom området ligger i anslutning till kyrkobyggnaden, den mest 
attraktiva begravningsplatsen ur historiskt perspektiv, finns många stora 
gravvårdar med titlar inom området. 

Enstaka par av gravvårdar står tätt samman, vissa på gemensam stensockel. 

Små rönnar och björkar längs stranden, sannolikt försatta. Två mycket unga 
lövträd flankerar kyrkans norrentré. Perenna/vilda växter på murkrön. 
Gravraderna på nedre terrass i norr har rygghäckar liksom gravraden som 
löper längs skiffergången. Inga rygghäckar i övrigt på övre terrass. 

Den obrutna vyn från kyrkobyggnadens norrentré mot monumentalgraven 
med Oresjön som fond i norr. Däremellan avtecknar sig en palett av 
gravvårdar med olika former som silhuetter mot ljuset från sjön.  

Längs stengången – en utblick över sjön.   

Absidformad terrass med stödmur av natursten och järnstaket. På denna en 
familjegrav i form av katafalk på hällar med sarkofag, allt av gjutjärn. 
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 Områdets läge norr om kyrkobyggnaden som sannolikt är vald för begravning på grund av 

förekomsten av värdefull odlingsmark i söder, ksannolikt även på grund av det anslående sjöläget.  

 Siktlinjerna mot sjön som är en del av områdets arkitektur dominerar upplevelsen av kyrkogården.  

 Gravvårdarnas orientering mot söder som trots allt påvisar viss traditionsbundenhet.  

 Gångvägarnas sten- och grusbeläggningar liksom dess obrutna sjövyer.  

 Monumentalgravens absidformade upphöjning som ger området dynamik och som utgör del av 

gravvårdens helhet. Gravplatsens omsorgsfulla anläggning tillkännager omedelbart att här vilar en 

betydelsefull person.  

 Områdets varierade gravvårdsbestånd som bidrar till en uppfattning om att det använts för 

begravning under en lång tid.  

 De nordiska lövträden som bildar mjuk övergång till den omgivande naturmiljön. 

 Avsaknaden av rygghäckar som ger ålderdomlig prägel.  

 Den rika förekomsten av påkostade gravvårdar som berättar att området ansetts som finare. 

 De stora gjutjärnsvårdarna som visar koppling till lokala material och näringar vid bruken i 

Furudal och Dalfors.  

 Gårdsnamn och titlar i området som berättar om kyrkogårdens upptagningsområde och som 

bidrar till förståelsen för historiska yrken och ämbeten i Orebygden.  
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Ett mycket stort antal gravvårdar på övre terrass har utpekats som särskilt kulturhistoriskt värdefulla. De 

är av varierande karaktär och ålder och tydliggör på så sätt områdets långa kontinuitet.  

På nedre terrass är enstaka, spridda gravvårdar utpekade på grund av att de anger titel.  

Gravnummer Ålder Namn på grav Kult.hist. bedömning 

VK 1 1946 Eriksson Mycket högt 

VK 6 1949 Pettersson Mycket högt 

VK 7 1950 Skålberg Mycket högt 

VK 14 1950 Ohlsson Mycket högt 

VK 15 1973 Flink Mycket högt 

VK 22 1940 Thunbergs Mycket högt 

VK 23 1952 Hedlund Mycket högt 

VK 26 1957 Törnblom Högt 

VK 27 1940 Björklund Mycket högt 

VK 28 1917 Carlsson Mycket högt 

VK 29 1924 Olsson Mycket högt 

VK 30 1930 Qvarnström Mycket högt 

VK 31 1878 Weidegren Mycket högt 

VK 31 1930 Widegren Mycket högt 

VK 33 1930 Rudén Mycket högt 

VK 34 1967 Rustas Högt 

VK 35 1964 Ellström Mycket högt 

VK 36 1920 Ellström Högt 

VK 37 1930 Björling Ellström Högt 

VK 38 1970 Florén Högt 

VK 39 1940 Engberg Högt 

VK 40 1962 Jacobsson Högt 

VK 41 1971 Ljunggren Högt 

VK 42 1970 Bergfeldt Högt 

VK 43 1970 Back Högt 

VK 44 1950 Hellström Högt 

VK 49 1945 Brandin Mycket högt 

VK 50 1800-tal Clason Mycket högt 

VK 52 1843 Brachaeus Mycket högt 

VK 52 1969 Asplund Högt 

VK 53 1880 Runström Mycket högt 

VK 54 1946/ 1956 Berg Linells Mycket högt 

VK 55 1930 Ericsson Högt 

VK 60 1906 Hvasser Mycket högt 

VK 61 1969 Nyberg Mycket högt 

VK 63 1946 Svanström Högt 

VK 64 1935 Ericsson Högt 

VK 67 1950 Holmströms Högt 

VK 68 1975 Andersson Högt 

VK 70 1964 Eriksson Högt 
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Området omlades under 1870-talet i samband med att den nya 
kyrkobyggnaden uppfördes. Det har även omlagts under 1900-talet.  

Området är samtida med VK 1- 71 norr om kyrkobyggnaden.  

Enskilda gravar och familjegravar. Kistgravar. 

Plan mark. Omger kyrkobyggnadens östgavel och södersida. 

Oregelbunden plan, underordnad kyrkobyggnaden och strandlinjen. 

Grusad bred gång leder kring kyrkobyggnaden.  

Naturstensmur i söder och väst. Mörkbladig häck löper parallellt med 
strandlinjen.  

Gravvårdar i enkel rad löper längs parallellt med strandlinjen.  

Framsidor vända in mot kyrkobyggnaden.  

Gravvårdar sedan 1950-80-tal, enstaka är tidigare eller senare.  

Företrädesvis bredlåga gravvårdar av sten.  

Ett större antal vårdar med titlar. 

Perenna/vilda växter på murkrön. Små och stora lövträd i sluttningen 
mot stranden och strax innanför omgärdningshäcken. Träden skapar 
skyddat läge och rumskänsla. 

Sjöns vattenspegel tillåts bryta fram mellan lövträden. 
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 Sjövyn som tillhör och dominerar områdets helhetsupplevelse. 

 Lövträden som är rumsbildande och bildar en mjuk övergång till den omgivande naturmiljön. 

 Den grusade gången som leder besökaren genom området och vidare längs med strandlinjen.  

 Områdets enhetliga gravvårdsbestånd med bredlåga gravvårdar av sten som förmedlar 

modernismens kyrkogårdsideal.  

 Gårdsnamn och titlar i området som berättar om kyrkogårdens upptagningsområde och som 

bidrar till förståelsen för historiska yrken och ämbeten i Orebygden.  

 

Ett mindre antal gravvårdar är utpekade på grund av att de anger titel eller har konstnärliga värden. En 

grav har pekats ut på grund av ett mindre vanligt material: labrador.  

Gravnummer Ålder Namn på grav Kult.hist. bedömning 

VK 73 1965 Ollas Mycket högt 

VK 77 1963 Mathiasson Mycket högt 

VK 78 1977 Larsson Mycket högt 

VK 79 1972 Hedberg Mycket högt 

VK 81 1953 Andersson Mycket högt 

VK 83 1952 Hedlund Mycket högt 

VK 102 1972 Lindström Högt 

VK 104 1975 Dalfors Mycket högt 

VK 105 1970 Ullström Mycket högt 

VK 106 1964 Bondesson Mycket högt 

VK 110 1957 Eriksson Mycket högt 

VK 127 1973 Persson Mycket högt 
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Området etablerades på 1970-talet och delar av det omlades för 
askgravplatser under 2000-talet. 

Urngravar och askgravplatser. 

Plan mark. Norr om kyrkans västtorn. 

Områdets plan är långsmal i nord-sydlig riktning. 

Gång, med beläggning av oregelbunden natursten, i nord-sydlig riktning 
leder genom området mot sjön.  

Naturstensmur i öst.  

Gravraderna är planlagda i olika väderstreck, anpassat till den oregelbundna 
ytan. Enkla  och dubbla rader.  

Gravvårdar från 1970-talet och framåt.  

Företrädesvis gravvårdar av sten, flera av assymetrisk form. Tre 
handsmidda järnkors från 2000-talet.  

Tre likadana askgravlundar av rektangulär plan. Formklippt träd med 
plantering för säsongsväxter inom stenram. Fyrkantiga hällar markerar varje 
grav. 

Perenna växter på murkrön. Björkar i områdets västra ytterkant. 
Rygghäckar av ölandstok och måbär. 

Sjön utgör motiv i siktlinjen från den stenbelagda gången.  
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 Platsanpassad planarkitektur.  

 Sjövyn tillhör områdets helhetsupplevelse. 

 Den stenbelagda gången som leder besökaren mot sjön.   

 Björkarna som ger området reslighet och anknyter till den omgivande naturmiljön.  

 

Inga gravvårdar i område UVK är av hög ålder och inga av gravvårdarna har titlar eller gårdsnamn. 

Eftersom områdets ursprungliga karaktär är splittrad anses inga gravvårdar i område UVK vara av särskilt 

kulturhistoriskt värde.   
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Området anlades under 1970-talets andra hälft. 

Kistgravar.  

Plan mark. På kyrkobyggnadens nordvästra sida, utanför kyrkogårdsmuren.  

Kvadratisk plan som delas av gångar i tre underområden. Gångarna löper i 
väst-östlig riktning mellan parkeringen och kyrkobyggnaden.  

Den södra är belagd med grus medan övriga gängar är gräsbevuxna. Den 
grusade gången skapar länk mellan Mariakapellet och kyrkobyggnaden.   

Ingen omgärdning.  

Gravvårdarna är företrädesvis belägna i strikta syd-nordliga dubbelrader. 
Gravvårdarna står glest med jämna mellanrum.  

I sydvästra hörnet bryts den regelbundna planläggningen av strandlinjens 
rundning.  

Gravvårdarna är i huvudsak från 1900-talets tre sista decennier, ett fåtal 
från 2000-talet. 

Företrädesvis bredlåga gravvårdar av sten, ett mindre antal av assymetrisk 
form, enstaka järnkors. 

Små björkar och rönnar, spridda i området.  

Rygghäckar som bildar fond mellan dubbelraderna. Emellenåt är samma 
häck tvärställd och skapar mindre rum i det annars stora gravområdet. 

Rönn och rosbuske i anslutning till en bänk i nordöstra hörnet. 

Sikten mot sjön är fri från området.   

En viktig siktlinje är mellan Mariakapellet och kyrkobyggnaden. 

Bänk av betong och trä. Busken och rönnarna bakom bildar en avskiljd 
plats för vila och utblick över sjön, ett intimt rum.  

Utmed muren i öster finns en servicestation med tappställe och en 
minimalistisk ställning för redskap. Platsen har markbeläggning av 
oregelbundna stenplattor.   
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 Sjövyn som hör till områdets helhetsupplevelse. 

 Den regelbundna strukturen med långa linjer av rygghäckar, dubbelrader och gångsystem som 

representerar den senmodernistiska kyrkogårdsarkitekturen.  

 Gravvårdsbeståndets enhetlighet med stående enkla gravstenar, oftast bredlåga. 

 Förekomsten av rönn och björk som harmonierar med den omgivande naturmiljön.  

 Viloplatsen med bänk och rumsbildande vegetation.  

 Gårdsnamn och titlar i området som berättar om kyrkogårdens upptagningsområde och som 

bidrar till förståelsen för historiska yrken och ämbeten i Orebygden.  

 Servicestationens minimalistiska utformning och omsorgsfulla stenbeläggning.  

Gravraden längs grusgången i väst innehåller gravvårdar från sent 1970-tal (då området planerades och 

anlades) och är välbevarad. Därför bedöms dessa gravvårdar vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla och är 

utpekade för bevarande.  

I övrigt är enstaka spridda gravvårdar utpekade på grund av att de anger gårdsnamn eller titlar.  

Gravnummer Ålder Namn på grav Kult.hist. bedömning 

NKVK 1 1974 Söderberg Högt 

NKVK 2 197- Ersson Mycket högt 

NKVK 3 1977 Hellsén Högt 

NKVK 4 1914 Kax Mcket högt 

NKVK 5 1975 Nohrin Högt 

NKVK 6 1976 Andersson Mycket högt 

NKVK 7 1976 Andersson Högt 

NKVK 8 1977 Matsson Mycket högt 

NKVK 9 1977 Westman Högt 

NKVK 10 1970 --ström Högt 

NKVK 11 1978 Sjödén Högt 

NKVK 13 1979 Diamant Högt 

NKVK 14 1980 Fernström Högt 

NKVK 72 1972 Engberg Mycket högt 

NKVK 88 1978 Andersson Mycket högt 

NKVK 129 1978 Thörnell Mycket högt 



 

49 

  



 

50 

  

Nedan bekrivs övergripande kulturhistoriska värden för övre kyrkogården. Varje enskilt gravområde 

behandlas därefter separat.  

 Övre kyrkogårdens tillkomst och utvidgning återspeglar den positiva befolkningsutvecklingen i 

Ore socken under 1800-talet vilket medförde ett stort behov av gravar under 1900-talets första 

hälft.  

 Kyrkogårdens rutnätsplan med grusade gångar, allé och omgärdningsmur har arkitekturhistoriskt 

värde och är representativ för 1800-talets kyrkogårdsideal.  

 Lukohols planarkitektur som tillvaratar vackra vyer mot sjön och kyrkan har höga 

upplevelsevärden.  

 Kapellet i Lukohol utgör ett centralmotiv på kyrkogården.  

 Områdets terrasser med stödmurar och blockstenstrappor visar prov på hantverksskicklighet och 

lokal materialförsörjning. 

 Omgärdningshäckar och dubbelrader i gravområdena representerar Wadsjös nya kyrkogårdsideal. 

 Avsaknaden av rygghäckar inom gravområdena ger enkel och något ålderdomligare prägel.  

 Omgärdningen av gråsten som ramar in hela den gamla kyrkogården återspeglar tidigare behov av 

att stänga ute betande djur i ett agrart landskap.  

 Soffan av trä och gjutjärn i modernistisk stil hör sannolikt samman med omläggningen på 1930-

talet.  
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Område A tillhör sannolikt en utvidgning från 1900-talets början med två 
kvarter, planlagda först 1928.  

Området är samtida med område F väster om allén.  

Kistgravar. Familjegravar i ytterrader. Inom området finns familjegravar 
blandade med enskilda gravar. Andelen familjegravar är mycket hög.  

I norrsluttning på övre kyrkogården.  

Område A är ett nästan kvadratiskt område i norra delen av övre 
kyrkogården, Lukohol.  

Området omges av grusgångar i söder, öst och väst.  

Området ramas in av en häck som också utgör fond mot gravvårdarna i 
ytterraderna.  

Gravvårdar i dubbla rader löper i nord-sydliga linjer inom området.  

Längs omfattningshäcken är gravraderna dubbla.   

Företrädesvis knähöga gravvårdar i grå granit eller diabas från 1940-1950-
talen.  

Ett mindre antal gravvårdar från samma tid visar stilmässig eftersläpning i 
form av små obelisker i diabas.  

Gravvårdar från senare delen av 1900-talet finns även. Dessa är bredlåga. 

Omgärdningshäck som utgör rygghäck. 

Områdets gravvårdar är orienterade så att besökaren rör sig i nord-sydlig 
riktning med utblick över Oresjön och kyrkan i norr.  

En trapp av natursten går genom den norra ytterraden vidare in i kvarteret. 
Den är diskret samtidigt som den överbryggar områdets höjdskillnader.  
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 Förekomsten av omgärdningshäck är en del av omläggningen på 1930-talet och representerar 

tides nya kyrkogårdsarkitekturen och har arkitekturhistoriskt värde.  

 Dubbelradernas nord-sydliga orientering som leder besökare från och mot sjön och kyrkan i norr.  

 Naturstenstrappen som är ett stycke stenhantverk. Dess utförande följer kyrkogårdens övriga 

arkitektoniska inslag av sten och hör till helheten. 

 Gravvårdarnas patina som ger en känsla av tidsrymd och förståelse för kyrkogårdens höga ålder. 

 

Gravvårdar i gravraden längs grusgången i norr är miljöskapande och bedöms ha höga kulturhistoriska 

värden. Likaså gravvårdarna längs allén i väst.  

Ett mindre antal gravvårdar med titlar och gårdsnamn bedöms ha mycket högt kulturhistoriskt värde. De 

står spridda i området.  

Gravnummer Ålder Namn på grav Kult.hist. bedömning 

A 1 1930 Hallin Mycket högt 

A 2 1950 Forslund Högt 

A 3 1930 Andersson Mycket högt 

A 4 1950 Thunberg Högt 

A 5 1938 Nordlöf Högt 

A 6 1940 Lund Högt 

A 7  1969 Eriksson Mycket högt 

A 11 1950 Andersson Mycket högt 

A 12 1950 Ersson Mycket högt 

A 18 1940 Kvist Mycket högt 

A 19 1950 Jonsson Mycket högt 

A 20 1950 Olsson Mycket högt 

A 21 1940 Eriksson Mycket högt 

A 23-24 1967 Sandberg Mycket högt 

A 26-27 1967 Kallberg Mycket högt 

A 30 1940 Ohlsson Mycket högt 

A 31 1944 Uhlin Högt 

A 35 1937 Lindström Högt 

A 38 1940 Jernberg Högt 

A 40 1940 Norén Högt 

A 42 1940 Persson Högt 

A 43 1917 Ersson Hansdotter Mycket högt 

A 51 1968 Gudmundsson Mycket högt 

A 80 1941 Mattsson Mycket högt 

A 88 1942 Inge Mycket högt 

A 99-103 1945 Andersdotter Mycket högt 

A 135 1951 Andersson Mycket högt 
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Område B tillhör den ursprungliga kyrkogården från 1830-talet med 
kvartersindelning och korsgång på Lukohol.  

Området anlades samtidigt som område A, D och E. 

Området har omlagts, troligen kring 1930.  

Kistgravar som familjegravar och enskilda gravar, såväl i ytterrader som 
inom området. 

I norrsluttning. I mellersta delen av den muromgärdade kyrkogården.  

Kvadratiskt område som omges av grusgångar i norr, öst och väst.  

Området ramas in av en mörkbladig häck. 

Gravvårdar i dubbla rader löper i öst-västliga linjer inom området. 

En gravvård från 1910-tal, men en mycket stor andel av vårdarna är från 
1930- och 60-talen. Gravvårdar från den sena delen av 1900-talet och det 
tidiga 2000-talet finns även.   

Företrädesvis bredlåga gravvårdar i de för tiden vanliga materialen diabas 
eller granit. Många gravvårdar är av Igelbergsgranit från Nedansiljan.  

En obeliskformad gravsten från 1917 , B 36, står synligt i en av 
ytterraderna. Den är troligtvis sparad vid en omläggning av området, 
troligen omkring 1930. Ovanlig gravvård med inglasat porträtt av en 
Volontär, sannolikt sedan första världskrigets drabbningar. 

I området finns ett mindre antal sentida järnkors. 

Omgärdningshäck som bildar fond åt ytterradernas gravvårdar.  

Fri sikt mot sjön och kyrkan i norr.   

Tappställe med minimalistisk ställning för redskap och vattenkannor i 
söder.  
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 Den kvadratiska planen som är del av den ursprungliga korsplanen, från 1830-talet, på övre 

kyrkogården. 

 Omgärdningshäcken som är en del av rutnätsplanen från 1930-talet representerar 1900-talets nya 

kyrkogårdsarkitektur och har arkitekturhistoriskt värde.  

 Vyerna mot kyrkan och sjön i norr dominerar intrycket och medför stora upplevelsevärden.  

 Dubbelradernas öst-västliga sträckning som bidrar till gravvårdarnas silhuettverkan i vyn mot 

sjön.  

 Den rika förekomsten av familjegravar i dubbla rader inom området som är särskilt vanligt på 

övre kyrkogården i Ore. 

 Gravvårdarnas patina som ger en känsla av tidsrymd och förståelse för kyrkogårdens höga ålder. 

 

I område B är ett mycket stort antal gravvårdar utpekade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Syftet är 

att bevara en helhet vad gäller såväl planläggning som gravvårdar. Flertalet av gravvårdarna bedöms ha 

högt kulturhstoriskt värde.  

Ett mindre antal gravvårdar har mycket högt kulturhistoriskt värde på grund av att de anger titlar, 

gårdsnamn eller utgör rester av äldre gravbeläggning på området.  

Gravnummer Ålder Namn på grav Kult.hist. bedömning 

B 1 1935 Kallman Högt 

B 2  1939 Hampus Högt 

B 4 1930 Eriksson Mycket högt 

B 8 1935 Johansson Högt 

B 9 1930 Hansson Mycket högt 

B 11 1940 Ersson Mycket högt 

B 12 1944 Wester, Löf Högt 

B 15 1940 Wiljemarks Högt 

B 18 1936 Larsson Högt 

B 19 1936 Wallner Högt 

B 20 1950 Wallner Mycket högt 

B 21 1966 Lundin Mycket högt 

B 22 1950 Jonsson Mycket högt 

B 24 1946 Tillman Högt 

B 27 1943 Eriksson Mycket högt 

B 29 1940 Andersson Högt 

B 31 1942 Eriksson Mycket högt 

B 33 1940 Wester Högt 

B 34 1940 Ericsson Högt 

B 35 1930 Thomsson Mycket högt 

B 36 1917 Thomsson Mycket högt 

B 37 1930 Matsson Högt 

B 38 1945 Sjögren Mycket högt 

B 39 1945 Blank Högt 

B 40 1945 Lång Högt 

B 41 1945 Hagel Högt 

B 42 1945 Myrén Högt 

B 43 1945 Blom Högt 
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B 44 1946 Wester Högt 

B 45 1940 Englund Högt 

B 49 1940 Sturk Högt 

B 50 1946 Finn Mycket högt 

B 51 1940 Örjas Högt 

B 52-53 1953 Barksjö Mycket högt 

B 55-57 1959 Rönnblom Högt 

B 58-59 1960 Andersson Mycket högt 

B 60-61 (1)  1961 Persson Högt 

B 60-61 (2) 1979 Snitth Högt 

B 62-64 1958 Sandberg Högt 

B 70 1964 Gustavsson Högt 

B 70 (2) 1960 Hellsén Högt 

B 71-72 1960 Ruck Högt 

B 73-74 1960 Larsson Högt 

B 75-76 1960 Hall Högt 

B 77-78 1960 Eriksson Högt 

B 79-80 1961 Karlsson Högt 

B 82-83 1950 Wallin Högt 

B 84-85 1961 Eriksson Högt 

B 86-88 (1) 1962 Sundström Högt 

B 86-88 (2)  1968 Sundström Högt 

B 89-93 1960 Linells Högt 

B 94-96 1930  Mattsson Högt 

B 97-98 1930 Fernström Högt 

B 99 1961 Sandström Högt 

B 100-101 196- Jonsson Högt 

B 102-103 1962 Örjas, Rustas Högt 

B 104-105 1962 Karlsson Högt 

B 110 1959 Andersson Högt 

B 111 1967 Johansson Högt 

B 112-114 1970 Olsson Mycket högt 

B 115-116 1960 Hampus Högt 

B 117 1960 Eriksson Högt 

B 118-119 1960 Sundberg Högt 

B 120 1962 Eriksson Högt 

B 125-127 1960 Andersson Mycket högt 

B 129 1960 Isaksson Högt 

B 130 1960 Eriksson Högt 

B 131-132 1968 Berglöw Högt 

B 133-134 1979 Örjas Högt 

B 135 1960 Näsfeldt Högt 

B 136-137 1960 Olsson Högt 
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Området tillhör den ursprungliga kyrkogården från 1830-talet med 
kvartersindelning och korsgång på Lukohol.  

Området anlades samtidigt som område D, B och E.  

En omläggning av området genomfördes troligen kring 1930. 

Kistgravar som familjegravar och enskilda gravar, såväl i ytterrader som 
inom området. 

I norrsluttning. Södra ytterraden ligger precis på backkrönet i framträdande 
läge, vilket gör den till ett dominerande inslag i utblicken från parkeringen i 
norr. 

Kvadratiskt område i mellersta delen av gamla kyrkogården på Lukohol.  

Det omges av grusgångar i väst, öst och söder.  

Området ramas in av en mörkbladig häck som också utgör fond mot 
gravvårdarna i ytterraderna.  

Gravvårdar i dubbla rader löper i nord-sydliga linjer inom området. 
Besökaren leds mot sjön.  

En större andel av gravvårdarna är från 1960- och 70-talen och är bredlåga 
av de för tiden vanliga materialen diabas eller granit.  

Längs kyrkogårdens mittgång i väst finns i ytterraden äldre garavvårdar från 
1900-talets första decennier. Enstaka gravvårdar av denna ålder finns även 
spridda längs gången i söder.  

I området finns ett mindre antal gravvårdar från 1980-, 90- och 2000-tal. 
Dessa har mycket varierat utförande.  

Omgärdningshäck/rygghäck, sannolikt sedan en omläggning av Lukohol 
kring 1930. 

Sjövyn är intagande, och områdets gravvårdar leder besökaren mot och 
från sjön mellan gravraderna. 

Gravvårdarna i östra ytterraden har särskilt mycket patina.  
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 Den kvadratiska planen som är del av en korsplanen från 1830-talet och har arkitekturhistoriskt 

värde.   

 Omgärdningshäckarna som bildar fond åt gravvårdarna och är typiska för 1900-talets nya 

kyrkoideal med harmoniska rum.   

 De generösa sjövyerna som dominerar helhetsupplevelsen.  

 Den rika förekomsten av familjegravar i dubbla rader som är särskilt vanligt förekommande i Ore.  

 Gravvårdarnas patina som ger en känsla av tidsrymd och förståelse för kyrkogårdens höga ålder. 

 

Ett mindre antal gravvårdar har mycket högt kulturhistoriskt värde på grund av att de anger titlar eller 

gårdsnamn eller är av hög ålder, d.v.s. uppförda före 1930.  

Gravvårdrana i den norra ytterraden utgör en samling tidstypiska bredlåga stenar från tiden efter 1950 och 

ligger i blickfånget över krönet. Dessa bedöms ha mycket högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras i 

befintligt utförande som helhet, där material, form och dekor kan koppllas saman med vårdarnas ålder.  

Gravnummer Ålder Namn på grav Kult.hist. bedömning 

C 3 1930 Krats Mycket högt 

C 4 1920 Nyström Mycket högt 

C 5 1920 Hedlund Mycket högt 

C 9 1920 Gifting Mycket högt 

C 12-13 1961 Gifting Mycket högt 

C 34 1930 Eriksson Mycket högt 

C 37 1934 Berit Mycket högt 

C 83-84 1970 Drougge Mycket högt 

C 89-90 1967 Olsson Mycket högt 

C 112 1926 Löfgren Mycket högt 

C 113 1930 MOR Mycket högt 

C 137-138 1966 Nygård Mycket högt 

C 144-145 1963 Eriksson Mycket högt 

C 171-173 1965 Lindsten Mycket högt 

C 174-177 1972 Westerhagen Mycket högt 

C 178-179 1971 Blixt Mycket högt 

C 180-181 1971 Flygar Mycket högt 

C 182-183 1971 Norling Mycket högt 

C 184-186 1971 Johansson Mycket högt 

C 187-191 1920 - Mycket högt 

C 192 1930 Eriksson Mycket högt 
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Område D tillhör den ursprungliga kyrkogården från 1830-tal med 
kvartersindelning och korsgång på Lukohol.  

Området anlades samtidigt som område B, C och E.  

En omläggning av området genomfördes sannolikt kring 1930. 

Kistgravar. Familjegravar och enskilda gravar, såväl i ytterrader som inom 
området. 

I norrsluttning. 

Nästan kvadratiskt område som omges av grusgångar i väst, öst och söder.  

Området ramas in av häck som också utgör fond mot gravvårdarna i 
ytterraderna.  

Gravvårdar i dubbla rader löper i nord-sydliga linjer inom området.  

Enstaka gravvårdar är från 1900-talets tidigaste decennium.  

En större andel av gravvårdarna är från 1930-1960-talen. De är knähöga, 
vissa är bredlåga. Materialen röd och grå granit liksom diabas är vanliga. 
Många av gravvårdrana från tiden före 1950 har rundad topp, senare 
gravvårdar är vanligen rektangulära.  

I området finns ett mindre antal gravvårdar från 1970-, 90- och 2000-tal. 
Dessa har varierat utförande.  

Omgärdningshäck/rygghäck av måbär och av mörkbladiga plantor. 

Sjövyn är intagande, och områdets dubbelrader leder besökaren mot och 
från sjön.  

Längs gången i söder finns en servicestation av stål i minimalistisk 
industriell utformning.  
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 Områdets plan som utgör del av den ursprungliga kyrkogårdens korsplan på Lukohol har 

arkitekturhistoriskt värde.  

 Omgärdningshäckarna som bildar fond åt gravvårdarna i ytterraderna är representativa för 

Wadsjös kyrkogårdsideal under tidigt 1900-tal. 

 Den rika förekomsten av familjegravar som är särskilt vanligt i Ore.  

 Sjövyn som dominerar helhetsintrycket.  

 Gravvårdranas patina som ger känsla av livets och tidens gång. 

Ett mindre antal gravvårdar har mycket högt kulturhistoriskt värde på grund av att de är av hög ålder, 

anger titlar eller gårdsnamn. De finns spridda i området och är värdefulla som solitärer.  

Gravnummer Ålder Namn på grav Kult.hist. bedömning 

D 21-22 1956 Andersson Mycket högt 

D 26-27 1956 Andersson Mycket högt 

D 33-34 1956 Andersson Mycket högt 

D 42-44 1918 Persson Mycket högt 

D 65-66 1960 Eriksson Mycket högt 

D 76 1960 Andersson Mycket högt 

D 77-79 1956 Ersson Mycket högt 

D 123-126 1959 Persson Mycket högt 

D 148-149 1958 Persson Mycket högt 

D 164-165 1957 Erikson Mycket högt 
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Område E tillhör den ursprungliga kyrkogården med kvartersindelning och 
korsgång från 1830-tal. 

Området anlades samtidigt som område B, C och D.  

Området omlades troligen kring 1930.  

I huvudsak familjegravar, såväl i ytterrader som inom området. 

I norrsluttning.  

Område E är ett nästan kvadratiskt område i mellersta delen av gamla 
kyrkogården på Lukohol.  

Det omges av grusgångar i norr, öst och väst.  

Området ramas in av en häck som också utgör fond mot gravvårdarna i 
ytterraderna.  

Gravvårdar i dubbla rader löper i öst-västliga linjer inom området. 

Merparten av vårdarna är från 1940-1970-talen. Några gravvårdar är från 
1920-30-talen och en del från 1980- och 90-talen.  

Företrädesvis bredlåga gravvårdar i de för tiden vanliga materialen diabas, 
eller granit. En stor del av gravvårdarna är av Igelbergsgranit från 
Nedansiljan.  

En gravvård av gjutjärn finns. Den är daterad 1863 och bör vara en av de 
tidigare på Lukohol. Det är osäkert om den har sin ursprungliga placering.  

Omgärdningshäck/rygghäck sedan tiden kring 1930. 

Sjövyn med gravvårdarnas silhuetter i förgrunden.    
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 Den kvadratiska planen som är en del av den ursprungliga korsplanen på Lukohol från 1830-tal är 

arkitekturhistoriskt värdefull.  

 Omgärdningshäckarna som bildar fond åt gravvårdrana i ytterraderna är viktiga för 1900-talets 

nya kyrkogårdskaraktär. 

 Dubbelradernas öst-västliga sträckningar som bidrar till att gravvårdarna avtecknar sig som tydliga 

silhuetter mot sjön.  

 Den generösa sjövyn som tillhör helhetsupplevelsen.  

 Den rika förekomsten av familjegravar inom området som är anmärkningsvärt vanligt 

förekommande på övre kyrkogården i Ore. 

 Det äldre gjutjärnkorset som bidrar till förståelse för områdets höga ålder.  

 Gravvårdarnas patina som ger associationer till hög ålder och tidens eviga gång.  

 

I område E är ett mycket stort antal gravvårdar utpekade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Syftet är 

att bevara ett helt område med så väl planläggning som gravvårdar. Flertalet av gravvårdarna bedöms ha 

högt kulturhistoriskt värde.  

Ett mindre antal gravvårdar har mycket högt kulturhistoriskt värde på grund av att de anger titlar, 

gårdsnamn eller utgör rester av äldre gravbeläggning på området.  

Gravnummer Ålder Namn på grav Kult.hist. bedömning 

E 3-5 1954 Hansson Mycket högt 

E 6-7 1954 Matson Högt 

E 8-9 1950 Larsson Högt 

E 12 1950 Sjödin Högt 

E 13 1952 Jonsson Högt 

E 14 1950 Johansson Mycket högt 

E 15 1950 Persson Mycket högt 

E 16 1950 Mårds Högt 

E 17 1884 Andersson Mycket högt 

E 18 1940 Nyberg Högt 

E 19 1943 Bolin Högt 

E 20 1973 Larsson Högt 

E 21 1940 Wallin Högt 

E 22 1944 Hansson Högt 

E 23 1947 Hansson Högt 

E 24 1939 Sven-Erik Högt 

E 28 1940 Östlings Högt 

E 28 1940 Brus Mycket högt 

E 29 1944 Andersson Högt 

E 30 194- Brita Högt 

E 32 1957 Sjökvist Högt 

E 35 1940 Melin Högt 

E 37 1948 Rudén Högt 

E 38 - Ellström Högt 

E 39 1940 Hed Högt 

E 40 1948 Krats Högt 

E 41 1936 Eriksson Högt 
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E 42 1940 Lissel Högt 

E 43 1940 Persson Högt 

E 44 1940 Hedberg Högt 

E 45 1940 Stor Högt 

E 46 1940 Andersson Högt 

E 49 1944 Norin Högt 

E 50 1968 Blixt Högt 

E 51 1965 Bruhn Högt 

E 52 1950 Norin Högt 

E 53 1863 Lexén Mycket högt 

E 54 1963 Ekblom Högt 

E 55 1950 Westerlunds Högt 

E 56 1966 Sjödin Högt 

E 58 1950 Ernstsson Högt 

E 59 1949 Janson/Karlson Högt 

E 60 1949 Westin Högt 

E 61 1950 Krats Högt 

E 63 1949 Andersson Högt 

E 64 1950 Sundström Högt 

E 66 1951 Karlsson Högt 

E 67 1950 Sandström Högt 

E 68 1951 Bäckvall Högt 

E 69 1950 Persson Högt 

E 70 1950 Nylén Högt 

E 71 1950 Jonsson Högt 

E 72 1950 Jonsson Högt 

E 73 1950 Nilsson Högt 

E 76 1968 Eriksson Högt 

E 77 1962 Söderstedt Högt 

E 78 1952 Lövkvist Högt 

E 79 1952 Wahlström Högt 

E 80 195- Lundin Högt 

E 83 1952 Ericsson Högt 

E 86-88 1960 Söderstedt Högt 

E 86-88 (2) 1977 Runneberg Högt 

E 89-90 1960 Kvist Högt 

E 91-92 1950 Jonsson Högt 

E 93-94 1962 Fransson Högt 

E 97-98 1960 Eriksson Mycket högt 

E 99 1953 Lindström Högt 

E 100 1950 Brandin Högt 

E 101 1950 Bäckman Mycket högt 

E 103-104 1968 Rosén Högt 

E 105-106 1955 Rosén Mycket högt 

E 107-108 1955 Lindén Högt 

E 109-110 1955 Dahlberg Högt 

E 111-112 1950 Jonson Högt 

E 113-116 1954 Frykberg Mycket högt 

E 117-118 1969 Gevelin Högt 

E 119-120 1959 Sundberg Högt 

E 121-122 1959 Berglund Högt 

E 124-125 1955 Wester Högt 

E 126-127 1955 Andersson Mycket högt 

E 130-131 1955 Eriksson Högt 
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E 132-135 1950 Sandberg Högt 

E 136 196- Karlsson Högt 

E 137 1950 Lindqvist Högt 

E 138-139 1954 Hedberg Högt 

E 141-144 1956 Andersson Högt 

E 145-146 1969 Isaksson Högt 

E 147-148 1960 Linell Högt 

E 149-150 1956 Karlsson Högt 

E 151-152 1959 Lööf Högt 

E 153-154 1950 Larsson Högt 

E 157-158 1961 Runell Högt 

E 159 1956 Mattson Högt 

E 160-162 1950 Eriksson Högt 
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Område F tillhör en informell utvidgning med två kvarter som gjordes i 
början av 1900-talet. Området planlades och omlades senare, kring 1930.  

Området omlades samtidigt som område A, öster om allén. 

I huvudsak familjegravar, såväl i ytterrader som inom området. 

I norrsluttning. 

Nästan kvadratiskt område som omges av grusgångar i söder, öst och väst.  

Området ramas in av en häck som också utgör fond mot gravvårdarna i 
ytterraderna.  

Gravvårdar i dubbla rader löper i nord-sydliga linjer inom området. 

Företrädesvis bredlåga gravvårdar i grå eller röd granit från 1940-1960-
talen.  

Gravvårdar från hela 1900-talet och 2000-talets början.  

Enstaka gravvårdar från tiden kring sekelskiftet 1900: en liten obelisk i 
diabas och ett järnkors. 

En mycket ovanlig gravvård, F 139, av terrazzobetong från 1980-talet 
(faller utanför den aktuella inventeringsperioden). 

Omgärdningshäck/rygghäck av bland annat måbär. 

Områdets gravvårdar är orienterade så att besökaren rör sig i nord-sydlig 
riktning med utblick över Oresjön i söder och kapellet i norr.  

I anslutning till allén i områdets norra hörn finns en servicestation med 
sopkärl, tappställe, redskap m.m. Här är markens sluttning avjämnad med 
en gräsbevuxen terrass som stöds av kallmurar av fältsten.   

Invid servicestationen finns även en bänk med gjutjärnsben, lika den vid 
kapellet. 
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 Den kvadratiska planen som är en del av den omgärdade kyrkogårdens rutnätsplan.  

 Den generösa sjövyn som dominerar helhetsupplevelsen.  

 Den rika förekomsten av familjegravar som är särskilt vanligt på övre kyrkogården i Ore.  

 Äldre gravvårdar som bidrar till förståelsen för områdets kontinuitet. 

 Servicestationen i minimalistisk och diskret utformning som är tidstypisk för modernismen.  

 Gravvårdarnas patina som ger associationer till hög ålder och tidens eviga gång.  

Gravraden längs allén har en central placering och är välbevarad. Gravvårdarna bedöms därför ha högt 

kulturhistoriskt värde. 

Gravraden i norr längs med grusgången har miljöskapande värde. Många av dessa gravvårdar bedöms 

därför ha högt kulturhistoriskt värde.  

I övrigt har enstaka gravvårdar pekats ut på grund av att de anger titlar eller gårdsnamn, eller är av hög 

ålder. Dessa bedöms ha mycket högt kulturhistoriskt värde.  
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Gravnummer Ålder Namn på grav Kult.hist. bedömning 

F 1 1964 Rönnblom Högt 

F 2 1950 Wallin Högt 

F 3 1950 Söderberg Högt 

F 4 1940 Sjödén Högt 

F 5 1950 Dahlberg Högt 

F 6 1950 Ersson Högt 

F 7 1915 Sundén Mycket högt 

F 10 1947 Ersson Högt 

F 11 1940 Persson, Knipe, Jonsson Högt 

F 12 1940 Gustavsson Högt 

F 13 1942 Jernberg Mycket högt 

F 14 1942 Andersson Mycket högt 

F 17 1940 Erik Högt 

F 18 1940 Bergfeldt Högt 

F 26-28 1953 Brittus Mycket högt 

F 46 1950 Andersson Mycket högt 

F 52 1941 Strandberg Högt 

F 56 1905 Andersson Mycket högt 

F 58-60 1963 Schödin Mycket högt 

F 64-65 1965 Matsson Mycket högt 

F 85 1911 Äng Mycket högt 

F 96-97 1962 Larsson Mycket högt 

F 101-103 1903 Persson Mycket högt 

F 109-111 1965 Andersson Mycket högt 

F 145 1902 Tägtström Mycket högt 

F 146-147 1967 Eriksson  Mycket högt 

F 154-156 1940 Bäckström Högt 

F 157-160 1962 Eriksson Mycket högt 

F 163 1965 Jonsson Mycket högt 

F 164 1966 Eriksson Mycket högt 

 

 



 

80 

  

 



 

81 

  



 

82 

  

 

Område SM tillhör sannolikt den ursprungliga kyrkogården på Lukohol 
från 1830-tal.  

I huvudsak familjegravar, kistgravar.  

I norrsluttning, högst upp, på övre kyrkogården.  

Området sträcker sig längs kyrkogårdsmuren i söder. 

Längs områdets norra kant löper en grusgång.   

Gråstensmur i söder.   

Gravvårdar i en enkel rad i öst-västlig riktning.  

Företrädesvis högsmala gravvårdar från 1900-talets första hälft. Bredlåga 
gravvårdar från senare delen av 1900-talet finns även.  

Materialen är diabas och olika graniter.  

Inga buskar, häckar eller träd i området. 

I gravradens bakgrund finns kyrkogårdsmuren och bakom denna en ridå av 
skog.   
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 Områdets disposition med en enkel gravrad mot omgärdningsmuren som sannolikt är ursprunglig 

från 1830.  

 Avsaknaden av häckar som ger ålderdomlig karaktär. 

 Vyn mot skogsridån som präglar platsen.  

En mycket stor andel av dessa gravvårdar bedöms ha högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde på 

grund av att området är välbevarat med flera gravvårdar av sammanhållen karaktär.  

Gravvårdarna är också miljöskapande och hör till helhetsmiljön i ett av Lukohols ytterområden med 

gråstensmur och grusgång.  

Gravvårdar med titlar eller gårdsnamn bedöms ha mycket högt kulturhistoriskt värde. 

Gravnummer Ålder Namn på grav Kult.hist. bedömning 

SM 55 1920 Andersson Högt 

SM 57 1930 Ericsson Högt 

SM 58 1920 Nilses Högt 

SM 60 1920 Albert Högt 

SM 62 1931 Lång Högt 

SM 63 1931 Andersson Mycket högt 

SM 65 1931 Jonsson Ruck Mycket högt 

SM 66 1933 Asp Högt 

SM 67 1930 Westman Högt 

SM 73 1930 Sterners Mycket högt 

SM 74 1940 Lithén Högt 
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Område ÖM tillhör sannolikt korsplanen på Lukohol som anlades kring 
1830. 

I huvudsak familjegravar för kistbegravning.  

I  norrsluttning, längs den muromgärdningens östra kant, på övre 
kyrkogården. 

Området löper längs kyrkogårdsmuren i öster. 

Längs områdets västra kant löper en grusgång.   

Gråstensmur i öst.   

Gravvårdar i en enkel rad i syd-nordlig riktning.  

Mycket stor variation av form, material och åldrar.  

Gravvårdar från 1900-talets första och sista decennier. Granit, diabas, 
marmor, trä och järn. 

Kors, bredlåga och högsmala gravvårdar.  

Inga buskar, häckar eller träd i området. 

I gravradens bakgrund finns kyrkogårsmuren och bakom denna en ridå av 
skog.   

Besökaren blickar ut över sjön vid promenad längs gravraden, nedför 
norrsluttningen.  
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 Områdets disposition med en enkel gravrad mot omgärdningsmuren som sannolikt är ursprunglig 

från 1830.  

 Avsaknaden av häckar ger en ålderdomlig karaktär. 

 Vyn mot skogsridån som ger karaktär. 

En mycket stor andel av dessa gravvårdar är utpekade på grund av att de hör till helhetsmiljön i ett av 

Lukohols ytterområden med gråstensmur och grusgång.  

Gravvårdar med titlar, ovanliga material, liksom utföranden eller gårdsnamn bedöms ha mycket högt 

kulturhistoriskt värde och bör bevaras på befintlig plats i befintligt skick.  

Gravnummer Ålder Namn på grav Kult.hist. bedömning 

ÖM 11 1910 Eriksson Högt 

ÖM 12 1964 Haga Mycket högt 

ÖM 13 1940 Hansson Mycket högt 

ÖM 14 1920 Mårds Mycket högt 

ÖM 15 1920 Andersson Mycket högt 

ÖM 16 1920 Petrin Högt 

ÖM 17 1940 Eriksson Högt 

ÖM 18 1930 Bäckvall Högt 

ÖM 19 1971 Haga Högt 

ÖM 20 1940 Persson Mycket högt 

ÖM 20 a 1969 Johansson Mycket högt 

ÖM 21 1935 Lissel Högt 

ÖM 22 1972 Johansson Högt 

ÖM 22 a 1900 Pettersson Mycket högt 

ÖM 24 1968 Ohlén Högt 

ÖM 25 1940 Snith Högt 

ÖM 27 1969 Rustas Högt 

ÖM 28 1962 Hansson Högt 

ÖM 28 a 1971 Svahn Högt 

ÖM 29 1910 Ellus Mycket högt 

ÖM 30 1910 Jonsson Mycket högt 

ÖM 33 1923 Nyman Högt 

ÖM 34 1923 Back Eriksson Mycket högt 

ÖM 36 1925 Olsson Mycket högt 

ÖM 37 1940 Krats Högt 

ÖM 38 1925 Björklund Mycket högt 

ÖM 39 1920 Ungers Högt 

ÖM 40 1946 Mattson Högt 

ÖM 43 1940 Larsson Mycket högt 

ÖM 44 1960 Lindberg Högt 

ÖM 45 1920 Rudén Högt 

ÖM 46 1940 Johansson Mycket högt 

ÖM 47-48 1920 Andersson Högt 

ÖM 50 1928 Andersson Mycket högt 

ÖM 51 1940 Lindblom Mycket högt 
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Område NM tillhör sannolikt korsplanen på Lukohol som anlades på 1830-
talet  

Familjegravar och enskilda gravar.  

I norrsluttning, längs muromgärdningens norra sida, på övre kyrkogården. 

Området sträcker sig längs kyrkogårdsmuren i norr. 

Längs områdets södra kant löper en grusgång.   

Gråstensmur i norr.   

Gravvårdar i en enkel rad i öst-västlig riktning.  

Här finns en samling äldre gravar, varav de flesta är från perioden 1870 till 
1940. Enstaka gravvårdar är från senare tid.  

Form och material varierar: flera gjutjärnskors, obelisker i diabas eller granit 
och en gravvård med stenram m.m.  

Inga buskar, häckar eller träd i området. 

I gravradens bakgrund finns kyrkogårdsmuren och bakom denna en 
generös sjövy.   

Finns ej.  

Till skillnad från område SM, VM och ÖM är det tydligt att gamla 
gravvårdar (gjutjärnskors) medvetet flyttats till nordvästra hörnet. Troligtvis 
fanns de på Lukohol tidigare, men sannolikt spridda i uppblanding med 
andra typer av gravvårdar t.ex. träkors.  
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 Områdets disposition med en enkel gravrad mot omgärdningsmuren som sannolikt är ursprunglig 

från 1930-talets uppordning med förlängning av mur.   

 Avsaknaden av häckar som ger ålderdomlig karaktär. 

 Vyn mot sjön som dominerar helhetsintrycket. 

 Ansamlingen av äldre gravvårdar har en pedagogisk funktion och är viktiga för förståelsen av att 

kyrkogården (innanför muromgärdningen) är äldre än merparten av gravvårdarna på Lukohol 

idag.  

De flesta gravvårdarna i NM bedöms ha mycket högt kulturhistoriskt värde på grund av att de är av t.ex. 

hög ålder, sällsynt utformning, bär titlar eller är av gjutjärn.  

De är också värdefulla som en del av helhetsmiljön vid kyrkogårdens huvudentré med gråstensmur, 

murstolpar, grusgångar och allé.   

Gravnummer Ålder Namn på grav Kult.hist. bedömning 

NM 1 1929 Larsson Mycket högt 

NM 3 1905 Björling Mycket högt 

NM 4 1903 Hansson Mycket högt 

NM 5-6 1915 Hansson Mycket högt 

NM 7 1920 Mattsson Mycket högt 

NM 8 1918 Ersdotter Mycket högt 

NM 9 1867 Carlsson Mycket högt 

NM 10 1950 Eriksson Mycket högt 

NM 115 1920 Nordlander Mycket högt 

NM 116 1940 Wester Högt 

NM 117 1940 Larsson  Mycket högt 

NM 119 1938 Olsson Mycket högt 

NM 121 1900 Forslund Mycket högt 

NM 122 1930 Forslund Högt 

NM 123 1907 Frankzon Mycket högt 

NM 124 1914 Ersson Mycket högt 

NM 125 1908 Löf Mycket högt 

NM A 1890 - Mycket högt 

NM B 1890 Harald Mycket högt 

NM C 1900 - Mycket högt 

NM D  1900 - Mycket högt 

NM E 1864 Owen Mycket högt 
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Område VM tillhör sannolikt korsplanen på Lukohol som anlades på 1830-
talet. 

Familjegravar och enskilda gravar.  

I norrsluttning, längs muromgärdningens västra insida. 

Området löper mellan kyrkogårdsmuren i väst och en grusgång.   

Gråstensmur i väst.   

Gravvårdar i en enkel rad i nord-sydlig riktning.  

Här finns flera av övre kyrkogårdens äldsta gravvårdar, varav de flesta är 
från perioden 1858 till 1940. Enstaka gravvårdar är från senare tid.  

Form och material varierar: gjutjärnskors, knähöga stenvårdar, bredlåga 
liksom högsmala gravvårdar av diabas eller granit. Två gravvårdar utmärker 
sig med stenram.   

En gravvård har plantering av ölandstok. I övrigt finns inga buskar, häckar 
eller träd i området. 

I gravradens bakgrund finns kyrkogårdsmuren. Besökaren blickar ut mot 
en  luftig skogsdunge.  
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 Områdets disposition med en enkel gravrad mot omgärdningsmur som sannolikt är ursprunglig 

från anläggandet av kyrkogård på Lukohol.  

 Avsaknaden av häckar som ger ett ålderdomligt intryck.  

 Utblicken mot skogen som ger karaktär och bidrar till områdets upplevelsevärden.   

De flesta gravvårdarna i VM bedöms ha mycket högt kulturhistoriskt värde på grund av att de är av hög 

ålder, av sällsynt utformning ur ett Oreperspektiv, bär titlar eller är av gjutjärn.  

De är också miljöskapande som en del av helhetsmiljön i ett av Lukohls ytterområden med gråstensmur 

och grusgång.  

Gravnummer Ålder Namn på grav Kult.hist. bedömning 

VM 75 1940 Danielsson Högt 

VM 75 1955 Andersson Mycket högt 

VM 77 1940 Hedberg Högt 

VM 78 1966 Nordlund Högt 

VM 80 1934 Hedberg Högt 

VM 81 1960 Kratz Högt 

VM 82 1924 Östlund Högt 

VM 84 1970 Hansson Mycket högt 

VM 88 1925 Jonsson Mycket högt 

VM 90 1918 Jonsson Mycket högt 

VM 92 1930 Glaad Högt 

VM 93 1920 Norin Högt 

VM 94 1938 Carlsson Mycket högt 

VM 95 1930 Andersson Högt 

VM 96 1966 Daniels Högt 

VM 98 1913 Karlsson Mycket högt 

VM 99 1967 Ericsson Högt 

VM 100 1930 Rask Mycket högt 

VM 101 1890 Anna Mycket högt 

VM 102 1863 Holmgren Mycket högt 

VM 104 1867 Ericsson Mycket högt 

VM 105 1930 Nilsson Mycket högt 

VM 106 1966 Mattsson Högt 

VM 107 1883 Fogelström Mycket högt 

VM 108 1965 Hansson Högt 

VM 109 1871 Miltopaeus Mycket högt 

VM 110 1862 Andersson Mycket högt 

VM 112-113 1976 Blixt Högt 

VM 114 1976 Lindén Högt 
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Minneslunden anlades 1987.  

Askan efter avlidna begravs i minneslunden utan att dess läge markeras.  

I norrsluttning på övre kyrkogården.  

Minneslunden är ett långsträckt område. Inga gångar finns inom området. 

Den omges av grusgångar i norr, söder och öst.  

Anslutande kyrkogårdsmur i öst och söder. Höga häckar på övriga sidor 
skapar ett avskiljt rum. 

Inga gravvårdar finns. Gravskick av kollektiv och anonym karaktär. 

Rektangulär prydnadsplats (för blommor och lyktor/ljus) beklädd med 
betongplattor med frilagd ballast. Bakom denna finns en minnessten av röd 
granit. 

Kvistlik blomsterbärare i smide av Mats Fällman, 2010.  

Omgärdningshäck, troligen sedan anläggandet av lunden. 

Två höga thujor, en på vardera sidan om prydnasplatsen.   

Björk och rönn.  

Minneslunden nås via en centralt placerad ingång i öst. Rakt i blickfånget 
från denna finns prydnadsplatsen med minnessten och thujor.   

Minneslunden som anlades efter 1980 omfattas den ej av kulturhistoriska bedömningar i detta uppdrag.  
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Område G anlades 1987. 

Urngravar  

I nordvästsluttning. 

Område G är en del av en större kilformad yta. Grusgångar omger 
området. En grusgång delar upp området i en stor och en mindre del.  

Ingen omgärdning.   

Induviduellt utformade gravvårdar av sten, röd eller grå granit.  

Från och med 1987. 

Gravraderna löper radiellt utmed terrängens form och bildar parallella 
bågar i området.  

Gravraderna är dubbla och avskiljs av rygghäckar. 

I området finns en plats för vila och eftertanke. Två träd skänker skugga 
över en enkel bänk av betong och trä. Vattenpost med redskap finns på två 
ställen, båda är omgärdade av höga häckar. 

Rygghäckar av måbär och små rönnar.   

Urngravsområdet som anlades efter 1980 omfattas ej av de kulturhistoriska bedömningarna i denna 

inventering.  
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Urngravsområdet på övre kyrkogården i Ore anlades 1987. Endast bakre 
gravraden är belagd idag.  

Urngravar  

I nordvästsluttning på övre kyrkogården.  

Område ÖU är en långsträckt del av ett kilformat gravområde. Inom 
området finns inga gångar. 

En del av området omgärdas av häck.  

Induviduellt utformade gravvårdar av sten från 1987 och framåt.  

Enkel gravrad i öst-västlig riktning. Gravvårdarna vetter mot 
kyrkobyggnaden och sjön i norr.  

Thuja och måbär.  

En fritt placerad bänk i området står vänd mot norr. 

Till skillnad från urngravsområdet på nedre kyrkogården som består av små 
omgärdade intima rum har detta urngravsområde karaktär av rymd.  

Urngravsområdet som anlades efter 1980 omfattas ej av de kulturhistoriska bedömningarna i denna 

inventering.
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Lokalhistoria kan utläsas på Ore kyrkogårdar, i såväl arkitektur, gårdsnamn, titlar och material som 

utformning. Avsnitten nedan är en summering av de kulturhistoriska värden som identifierats genom 

studier av Ore kyrkogårdar och gravvårdar i denna kulturhistoriska inventering. Därefter följer översiktliga 

beskrivningar av kulturhistoriskt värdefulla strukturer på kyrkogårdarna samt motiveringar till urvalet av 

gravvårdar. 

Kyrkogårdens upptagningsområde och gårdar i Orebygden avspeglas i de gårdsnamn som finns angivna 

på gravvårdar, t.ex. Laggar, Niss-Niss, Erkers, Ellus, Blecko, Stor, Svarfvar, Brand, Ruck, Ollas, Rustas, Lång, 

Knuter, Örjas, Tums, Unger, Daniels, Lissel, Krats, Nygårds, Lismats, Ivars, Bond, Kus, , Giftings, Stens, Sturk, Grälls, 

Haga m.fl. Med anledning av det stora antalet gårdsnamn på gravvårdarna i Ore kan det tänkas att 

gårdstillhörigheten varit betydande för människors identitet, även en bit in på 1900-talet. Bruket av 

gårdsnamn på gravvårdar och till tals är betydligt mindre förekommande idag och utgör därför en bruten 

eller försvinnande tradition.  

Titlar på gravvårdarna avspeglar områdets historiska näringar och naturtillgångar. Skogvaktaren, spiksmeden, 

gjutaren, jägmästaren och flottningsförman minner om skogens och järnets betydelse för näringarna i Orebygden. 

Den särskilt rika förekomsten av titlar som anknyter till arbete inom skogsbruket berättar om de många 

arbetstillfällen som skogen gav. Titlar som hemmansägaren eller landtbrukaren är mindre förekommande 

precis som jordbruksverksamheten varit i Ore. Gravvårdar med titlar som relaterar till järnbruket är 

vanligen äldre, vilket speglar järnhanteringens tid med nedgång under 1800-talets slut. Mindre vanliga titlar 

som orgelfabrikören, fiolbyggaren eller möbelsnickaren påvisar specialisering inom hantverk. Trädgårdsmästaren 

återger en välbeställd överklass med trädgårdsanläggningar som fordrade anställd arbetskraft. Kvinnliga 

titlar är sällsynta eftersom kvinnor vanligtvis övergick till hemarbete efter giftermål. Ett enda exempel på 

kvinnligt yrke i Ore finns dock: lärarinnan (F). 

Övriga gravvårdar med titlar som häradsdomaren, skorstensfejarmästaren, korpralen, lärarinnan, blomsterhandlaren, 

banvakten, skräddarmästaren, sjökapten, m.m. berättar om andra vanliga eller förekommande yrken i 

Orebygden. Vissa av titlarna, så som stalldrängen, tillhör yrken eller ämbeten som inte utövas varken i Ore 

eller i landet numera.  

De lokalt tillvekade gjutjärnskorsen och omgärdningar av järnkätting berättar om järnbruksverksamheten 

vid bruken i Ore. Den monumentala gravvården av gjutjärn på en absidformad terrass manifesterar 

Furudals bruks betydelse och brukspatron Isak Gustaf Clasons välgång.  

Gravvårdarnas överlag enkla karaktär speglar en befolkning av arbetare eller småbrukare. Gravvårdar över 

lärda personer, ämbetsmän, kyrkans personer eller framgångsrika entreprenörer utmärker sig vanligtvis till 

form. De är oftast större, till exempel i form av obelisker eller med bevarade omgärdningar. 
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Gravvårdarnas årtal kan visa när kyrkogårdens olika delar tillkommit. I Ore finns t.ex. den äldsta bevarade 

gravvården i norr på nedre yrkogården, det äldsta gravområdet i Ore. Gravvårdar från andra hälften av 

1800-talet på Lukohol pekar på områdets höga ålder medan det mycket större antalet gravvårdar från 

1930-talet och framåt påvisar att en omläggning skett senare. Behovet av gravar har följt 

befokningsutvecklingen, men med naturlig eftersläpning. Genom studier av födelseår och dödår hittas 

många barngravar från tidigt 1900-tal, vilket pekar på en högre barnadödlighet förr. Vanligtvis har 

barngravarna inskriptioner likt: Vår lilla Berit(C).  

Vissa gravvårdar har individuell utformning med konstnärliga kvaliteter. I Ore finns ett exempel på detta. 

Gravvården är från 1971 och har ett infällt koppararbete (VK).  

Gravvårdarnas inskriptioner minner över Orebygdens befolkning, över betydelsefulla eller på annat sätt 

anmärkningsvärda personer. Denna inventering har ringat in ett tioatal personhistoriskt värdefulla 

gravvårdar över t.ex. I.C. Clasons familjegrav, hembygdsforskaren E. G. Larsson, Volontären A. 

Thomsson som sannolikt stupade i första världskriget, E. H. Thunberg som grundade Hedlunds trävaru 

AB, korpral Jonas Giftings som grundade uttrycket ”Orsa kompani lovar ingenting bestämt” m.fl.  

Särskilt ovanliga gravvårdarna i Ore är Clasons familjegrav av gjutjärn (VK), volontär Thomssons 

gravvård av diabas med inramat porträtt (B) och den konstnärligt utformade gravvården med kombination 

av sten och koppar över bankdirektör Hedberg (VK). Utformningen är i dessa fall kopplade till 

personernas upphöjda status. Andra mindre vanliga gravvårdar av t.ex. marmor (C och ÖM), obearbetad 

sten i kombination med kättingomgärdning (VM) kopparskott träkors (ÖM) har okänd bakgrund, men 

väcker nyfikenhet. Fanns fler av denna sort i Ore förr? Fanns en särskild estetisk ambition vid val och 

utformning av gravvården?  

Gravvårdar kan ha rika inskriptioner som berättar om den avlidnes umbäranden eller inskriptioner som 

speglar den avlidnes personlighet. Bror Atle Brandins gravhäll på nedre kyrkogården (VK) är ett bra 

exempel på detta. Inskriptionen lyder Stupade för Nordens frihet vid Sallafronten, Hembygden reste vården, Ära 

skyldighet och vilja. Hans insats i Finland under andra världskriget prisades i hembygden.  

Många gravvårdar i Ore har patina, särskilt på övre kyrkogården. Patinan lockar tanken till äldre tider och 

till de livsöden som utspelats i Ore.  

 

Ore Nedre kyrkogård är anlagd utmed strandlinjen och kring kyrkobyggnaden. Närheten till 

kyrkobyggnaden och de generösa sjövyerna dominerar intrycket av nedre kyrkogården och hör till 

helhetsupplevelsen.  

Kulturhistoriskt värdefulla strukturer på nedre kyrkogården är muren av fältsten med entréstolpar och 

björkallé, den grusbelagda gången kring kyrkan och stenbelagda gångar som leder mot sjön i norr. Den 
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absidformade terrassen ger området dynamik och arkitektonisk gestaltning. De spridda lövträden i 

strandkanten ger en mjuk övergång till den omgivande naturmiljön.  

Det äldsta området i norr (VK) med enkelrader utan rygghäckar har bevarad ålderdomlig prägel. Området 

i väst (NKVK) har långa och återkommande linjer av häckar och gravvårdar i dubbla rader i utpräglad 

senmodernistisk stil.  

Gravvårdarna på nedre kyrkogården är från 1804 och framåt. Den långa koninuiteten norr om kyrkan har 

gett en rik flora av gravvårdar; bredlåga, högsmala, kors, hällar eller omgärdade gravvårdar står sida vid 

sida. Gravvårdarna i väst är av sen tid och har däremot en sammanhålllen karaktär med bredlåga 

gravstenar.  

Norr om kyrkan på övre terrass, område VK, är ett mycket stort antal gravvårdar utpekade för bevarande 

på grund av områdets ålderdomliga karaktär och den rika floran av gravvårdar som påvisar områdets långa 

kontinuitet. Var och en har intressant utformning samtidigt som detta gravvårdsbestånd är miljöskapande i 

kyrkobyggnadens närhet.  

Gravvårdarna i östra raden i område NKVK är utpekade för bevarande på grund av att de ligger i väl 

synligt läge och för att de representerar områdets etableringstid. 

I övrigt är enskilda gravvårdar utpekade på grund av att de är ovanliga, anger gårdsnamn, är av hög ålder, 

representerar personhistoria, är tillverkade av lokala material/lokalt hantverk, har ett eget uttryck med 

konstnärlig utformning, har rik inskription eller anger titel.  

 

Ore Övre kyrkogård är anlagd i en norrsluttning som vetter mot kyrkan och sjön. Dess planläggning 

tillvaratar utblickar mot sjön och kyrkan och tack vare vyn upplevs en närhet till kyrkobyggnaden.  

Den välbevarade 1830-talskaraktären med rutnätsplan, grusat gångsystem och bogårdsmur liksom 

avsaknad av rygghäckar är kulturhistoriskt värdefulla, likaså huvudentrén, björkallén och det centralt 

placerade kapellet med vitputsad fasad och plåttak. Omläggningen 100 år senare, enligt Wadsjös 

kyrkogårdsideal, karaktäriseras av omfattningshäck med ytterader och innanförliggande dubbelrader, 

terrassmurar liksom en mycket stor andel familjegravar.  

Gravvårdarna på övre kyrkogården är förehållandevis homogena, företrädesvis av sten och låga. Till och 

med tiden kring 1940 är de små, därefter breda. Enstaka gravvårdar har stenram med grusbeläggning. Ett 

mindre antal gravvårdar är av korsform, vanligen av gjutjärn. Dessa och några större gravvårdar av sten, 

s.k. obelisker är av hög ålder, d.v.s. från 1930 och bakåt.  

En mycket stor andel av gravvårdarna längs muren, område NM, VM, SM och ÖM, är utpekade på grund 

av att de har miljöskapande värden. De utgör en av beståndsdelarna i en helhet med mur och längslöpande 

grusbelagda gångvägar. Detsamma gäller gravvårdarna i ytterraderna längs björkallén, område A, B, E och 

F. Gravvårdarna längs de norra ytterraderna, område A och F, är miljöskapande vid kyrkogårdens 

huvudingång och intill den värdefulla gravraden utmed muren i norr.  
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Område B och E, på vardera sidan om allén, innehåller gravvårdar från hela tidsperioden 1930-1980 och 

är tämligen välbevarade. Här är gravvårdarna placerade i öst-västliga rader, vilket ger stark silhuettverkan 

och framhäver gravvårdarnas former. I anslutning i söder står kapellet från samma tidsperiod. På grund av 

dessa aspekter är ett mycket stort antal gravvårdar utpekade just i dessa två områden. Säkrandet av 

Lukohols arkitektoniska helhet (del av), från planläggning till enskilda gravvårdar, är anledningen till att ett 

omfattande antal gravvårdar är utpekade.  

Gravraden från tiden kring 1960 på krönet i område C är välbevarad och står i ett väl synligt läge där 

tidstypiska karaktärsdrag framhävs av ljusspelet på den öppna ytan.  

Enskilda gravvårdar är även här utpekade på grund av att de är ovanliga, anger gårdsnamn, är av hög ålder, 

har personhistoria, är tillverkade av lokala material/lokalt hantverk, har ett eget uttryck med konstnärlig 

utformning, har rik inskription eller anger titel.  
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