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  Den bortglömda kyrkogården i Häxmo 
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”Utan vår historia har vi ingen framtid” 
 
 
 
”Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör” 
(Orden är ur Johannes evangelium 11:25.)  
 

Dessa ord kan verkligen gälla för de människor som begravdes på en 
något udda plats inom Ådals-Lidens församling. Platsen var en slåtteräng 
vid Torsbäcken på Ångermanälvens västra sida, två kilometer uppströms 
från Nämforsen. 

 

Skall dessa för oss okända människor hedras efter sin död, eller är 
det tidens gång att dessa människor endast skall bli en liten notis i 
en bygdekrönika? 

Har vårt samhälle i vår sekulariserade tidsålder slutat respektera 
tidigare generationers viktiga värden? 

Är fornminnesplatser viktiga för vår och våra barns framtid? 

Vill vi och hur kan vi i så fall hedra minnet av alla de döda som 
ligger begravda på denna plats? 
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Bakgrund 

1900-talets befolkning i vårt område (våra generationer) kunde berätta 
om denna begravningsplats. I folkmun kallad ”kolerakyrkogården”. Man 
visste att den fanns men ingen kände till den exakta platsen.  

Även nu levande i området kan vittna om hur de äldre satte skräck i den 
yngre generationen så sent som på 1960-talet. En kvinna som jag nyligen 
träffat berättade att hennes svärfar hade varnat henne till försiktighet när 
hon vandrade i området. Hon skulle inte trampa på de dödas kyrkogård, för då 
kunde det hända att hon skulle få träffa de döda som ”gick igen”, hon skulle få se 
deras andar. Tidigare trodde man att de döda som inte låg i vigd jord 
visade sig för människorna som osaliga andar.  

Berättelserna, som i sig var skrämmande, hade gått från generation till 
generation i mer än 200 år, när Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 1968 
kartlade platsen. Vid kartläggningen anger RAÄ att objektet är ”En plats 
med tradition” och den antikvariska bedömningen är att detta är en ”Övrig 
kulturhistorisk lämning” 

1968 upprättas också ett handskrivet protokoll om dels terrängen och en 
detaljerad beskrivning om den exakta platsen. Här kan nämnas att man 
benämner platsen som en Kolerakyrkogård, men att man skriver ett 
frågetecken efter denna uppgift. Begravningsplatsen är 10 x 16 m med 
ett tiotal ”gravkullar”, Gravkullarna ligger oregelbundet inom den 
angivna ytan, och man noterar att de är 1,5 x 1 m och 0,2 – 0,3 meter i 
höjd. 

På kartor från RAÄ är platsen utmärkt som ett fornminne.     ( Se bilaga 1)  

Vid kontakt med RAÄ visar det sig att man gjort en ny granskning och 
uppföljning av objektet i en förnyad inventering den 31/7 1994.                                                        
Vidare framgår det att den 1/1 2005 digitaliseras materialet 
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Området är ett fornminne och Kulturmiljölagens andra kapitel beskriver 
vad som gäller för en fornlämning.  
”Lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som ska ha tillkommit 
genom äldre tiders bruk, vara varaktigt övergivna och ha tillkommit före år 1850”. 
Detta innebär att vid eventuella ingrepp skall det göras en särskild 
ansökan.                           
 
 

På jakt efter en bortglömd kyrkogård 

Under 1960-talet hörde jag för första gången talas om denna kyrkogård. 
Uppgiften var att detta var en kolerakyrkogård, och att man inte fick 
begrava pestsmittade på församlingens kyrkogård. Till och från har jag 
funderat på var denna kyrkogård exakt låg.   

När jag under hösten 2014 än en gång läste Paul Lundins bok från 1982 
Sanningar och sägner i Ådalsliden och läste avsnittet Om farsoter och svagår 
fanns en berättelse som beskrev bakgrunden till den kyrkogård som 
tycktes vara bortglömd.  

Min nyfikenhet gjorde att jag utgick från Lundins berättelse. Paul Lundin 
i sin tur refererade till folklivsforskaren N E Ritzén. Och efter kontakt 
med RAÄ visade det sig att man där refererade till Gustaf Gustafsson 
och hans bok Kulturhistoriska uppsatser från Ångermanland. I Gustafssons 
beskrivningar om epidemikyrkogårdar i Ångermanland refererar han till 
en tidningsartikel i Nya Norrland från den 28 september 1977. 

Jag har haft möjlighet att kunna ta del av samtliga berättelser. 

Här följer dessa fyra berättelser. 

Först ett citat ur boken ”Ur öfre Ådalens folklif”   
Uppteckningar af N.E. Ritzén Utgiven 1912  

Farsoter och epidemi-kyrkogårdar 
 Under år 1765, enligt hvad gamla kyrkboken utvisar, skall en 
mycket svår och smittosam sjukdom utbrutit i Moflo by. Ett s.k. 
tattarfölje från Hälsingland kom och fick logis i en gård i nämnda by.  
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De hade en sjuk med sig, som inom kort afled. Därpå insjuknade de 
öfriga i gården, och ingen vågade komma och sköta de sjuka af rädsla för 
smittan. Till sist sade en gammal jänta, som bodde i byn: ”Jag skall gå dit 
och sköta dem det bästa jag förmår; vill Gud taga mig hädan, finner han 
mig lika lätt här som där”, hvarpå hon gick dit och började se om de 
sjuka. Hela den stora familjen dog förutom två, tattarföljet medräknat. 
Af fruktan för smittans spridning anlades då en epidemikyrkogård på 
östra sidan om Torsbäcken i Forsås by, i närheten af Ångermanälfven. 
Tecken efter grafvarna synas där ännu.  
Någon handling, visande platsens storlek och när den invigdes, har ej 
kunnat finnas, men gamla kyrkovärden Zakarias Persson i Lidgatu 
påstod sig hafa sett dokumentet.               

Nils Erik Ritzén(1850 – 1926) skräddare och folklivsforskare i Ådalsliden.  
Ritzén levde som torpare i Åsmon.  
Han engagerade sig mycket för hembygd- och folklivsforskning under sin livstid.   
 

Paul Lundins artikel i Nya Norrland den 28/9 1977  
”Febern blev deras död”   

 Sent en kväll i början av maj 1765 kom ett tattarfölje från 
Hälsingland körande in på gårdsplanen till bonden Hans Mautitzson i 
byn Norrmoflo ovanför Näsåker. De bad om husly över natten, ty en 
ung flicka i följet var febersjuk och yrade och flera andra i sällskapet 
kände sig också smått dåliga. 
 Och Hans Mauritzson var tydligen en man med gott hjärta, ty 
denna begäran mötte intet hinder, men det var en god gärning han bittert 
fick ångra. 
 Morgonen efter var den sjuka tattarflickan död och under de 
närmaste dagarna sjuknade och dogo allt flera, såväl bland tattarna som 
gårdens folk. Huru många som befann sig i vandrarföljet är inte bekant, 
men bland gårdsfolket avledo i den smittosamma febersjukdomen den 
21 åriga dottern i gården, Brita, den 20 årige sonen Hans, en piga och en 
ogift kvinnlig släkting, vidare den 30-åriga dottern Märta och sist 
husfadern själv, den 55-årige Hans Mauritzson.  
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En son till i gården, den äldste i raden, Erik, dog dagen före nyårsafton 
fyra år senare och det är ganska troligt att det var som följd av den 
dödliga feberepidemin. Moran i huset den 47-åriga Karin 
Abrahamsdotter, blev sjuk, liksom två söner, den 23-årige Abraham och 
den 18-årige Mauritz, men alla dessa synes av kyrkboken att döma ha 
överleft sjukdomen. Mautitz omkom dock genom olyckshändelse några 
år senare, så av de sju barnen var det bara den näst äldste sonen, 
Abraham som var kvarvarande och kunde överta hemmanet. M a o en 
högst otursdrabbad familj. 
 När de andra inom byn fick kännedom om epidemin isolerade 
de självfallet sjukdomshärden, men detta hade det negativa till följd att de 
sjuka inte kunde få någon som helst vård eller skötsel, då alla i gården 
efterhand fingo inta sängen. Till slut ömkade sig en gammal avdankad 
piga över de sjuka och gick på eget bevåg till Mauritz gården och 
märkligt nog kunde hon sköta de sjuka till dess att de endera tillfrisknade 
eller dogo, utan att själv råka ut för någon nersmittning. 
Vad kunde nu denna smittsamma och intensiva febersjukdom egentligen 
ha varit för sjukdom? 
Det är naturligtvis svårt att säga. Dåvarande prästen i Näsåker, 
komministern Petrus Alstadius, karaktäriserar den i dödsboken endast 
som ”hetsig feber”. Med sin stora smittorisk och sitt hetsiga förlopp 
måste den dock ha varit ytterst farlig och smittosam och lyckligtvis 
stannade smittan enbart inom Mauritzgården, detta troligen tack vare 
grannarnas ytterst stora försiktighet och förstånd att helt isolera 
sjukdomshärden. 
De döda gravsattes på en i hast anordnad s k epidemikyrkogård ute på 
den s k Torsbäcksmon mellan byarna Häxmo och Forsås. Platsen var 
mycket ensligt belägen intill Ångermanälven, och troligen vald för att 
hindra någon som helst smittorisk.                             
 
Ur en mikrofilm lånad från Mittuniversitets bibliotek i Härnösand 
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Ett tredje citat är ur Paul Lundins bok ”Sanningar och sägner i 
Ådalsliden”.  Utgiven 1982. 

Om farsoter och svagår. 
Längre fram talar prästerna i dödböckerna om fläckfeber, 

svart feber och närvfeber. Ritzén talar i sin bygdebok om en svår feber 
som utbrutit i Moflo våren 1765. I dödböckerna har prästen 
karaktäriserat den som ”hetsig feber”. Det var ett tattarfölje som förde 
smittan med sig och de hade flera medlemmar sjuka när de denna tidiga 
vårdagskväll uppenbarade sig hos bonden Hans Mauritzon i Moflo och 
bad om husrum. Det fick de också men det var ett olycksaligt löfte ty 
dagen efter var en av de sjuka i vandrarföljet död och två av gårdsfolket 
sjuka. Den 6 maj dog den 20-årige sonen i gården Hans Hansson och 
några dagar efter 21-åriga systern Brita. Husfadern själv avled den 20 maj 
och likaså dukade en piga och en dräng ut för dödsfebern. Alla i 
tattarföljet avledo också, berättar Ritzén, och i rädsla för smittan anlades 
en epidimikyrkogård på den s k Torsbäcksmon på gränsen mellan 
Häxmo och Forsås byar, och gravplatsen kartlades av 
riksantikvarieämbetet 1968.               
  

Paul Lundin (1922-2003) Hängiven hembygdsforskare. En god lyssnare och 
nedtecknare av muntliga berättelser. 
 

 
Ett fjärde citat är ur boken 

Från Ångermanland - Kulturhistoriska uppsatser 
Av Gustaf Gustafsson utgiven 1978 

Några farsoter och epidemikyrkogårdar i Ångermanland 
……..  Efter tidigare farsoter utfärdade Riksrådet den 8 november 1710 
en förordning med noggranna bestämmelser om åtgärder mot smittans 
spridning och en sträng föreskrift att de i farsoten avlidnas kroppar inte 
fick begravas i vanlig ordning på vederbörande kyrkogård utan måste så 
fort det sig göra lät gravsättas på någon avsides belägen plats och det 
utan alla gängse bruk och ceremonier.                            



8 

 

C-J Nyberg Den bortglömda kyrkogården  januari 2015  

Det är konstaterarat att dylik gravsättning har ägt rum i Ångermanland. 
Första gången skedde detta 1765 i Ådals-Liden, varom nedanstående är 
att förtälja.  

Epidemikyrkogården i Ådalsliden 
Utom en muntlig tradition omkring denna avsides belägna gravplats 
föreligger här ett tryckt belägg i form av en berättelse på sid. 93 i den av 
N.E. Ritzén år 1912 i Sollefteå utgivna boken ”Ur Öfre Ådalens folklif”. 
Där får man veta, att år 1765 en smittosam sjukdom fördes till Moflo by 
av ett från Hälsingland kommet tattarfölje, som fick härbärge i en gård, 
där hela följet och alla utom två i gårdens stora hushåll dukade under för 
farsoten. Av rädsla för smittospridning till andra gårdar följde nu 
vederbörande föreskrifterna i den ovan nämnda förordningen av 1710 
och ordnade med en hastigt avsides gravsättning.  
Det skedde nära Ångermanälvens västra strand på den s.k. 
Forsbäcksmon på östra sidan om Forsbäcken mellan byarna Forsås och 
Häxmo, 2 km nordväst om Näsåker. 
 Se vidare Paul Lundins även på en muntlig tradition och egen forskning 
grundade artikel ”Febern blev deras död” i Nya Norrland den 28 
september 1977.  
Händelsen är registrerad hos Riksantikvarieämbetet, och platsen är ej 
markerad på den ekonomiska kartan.                   

Gustaf Gustafsson född 13/7 1899, järnvägskontorist och lekmannaforskare från 
Härnösand.  

 

Vi ser att berättelserna har nedtecknats efter varandra och med stöd av 
föregående framställning. Underhållande läsning som känns både 
spännande och intressant. 

Efter genomgång av dessa berättelser och framförallt vid kontroll i 
kyrkböckerna måste jag konstatera att man har konstruerat en osann 
och därmed en uppdiktad historia. Tyvärr kan vi inte sätta någon 
tilltro till dessa folklivs- och hembygdsforskare, deras berättelser har 
landat i en skröna/vandringssägen. 
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Jag finner det ointressant att på punkt efter punkt redovisa felaktigheter 
och orimligheter i ovanstående berättelser.  

Mycket talar för att Ritzén (som är grunden till de fortsatta berättelserna) 
har försökt få svar på tidigare muntliga berättelser och i det 
sammanhanget har han beklagligen konstruerat början på denna skröna. 

Hur kunde det bli så tokigt? 

Den faktiska utgångspunkten vid 1800-talets slut var kännedomen om en 
begravningsplats vid Ångermanälven. Säkert var också att det rörde sig 
om en begravningsplats för avlidna i en tidigare epidemi/farsot. 

Detta var säkert kittlande för en folklivsforskare som N E Ritzén att i 
kyrkoböckerna försöka få svar på historien om denna begravningsplats. 

Naturliga frågor borde vara: 
Vilka personer är det som blivit begravda på platsen?  
När upprättades denna begravningsplats? 
 
Var skulle han finna svaren om inte i församlingens kyrkböcker!  
Troligen hade Ritzén också hört muntliga berättelser, som efter mycket 
lång tid hade fått växa till en vandringssägen. 
 
Som jag kan förstå så har Ritzén kommit så långt bak i dessa böcker  
(året blev1765) att han behövde konstruera historien med felaktiga fakta 
för att i någon mån stämma med den muntliga traditionen.  

Det mesta talar för att de begravda vid Torsbäcken dog av en epidemi 
som inte har kunnat bekräftas i de kyrkböcker som Ritzén hade tillgång 
till. Epidemier var lokalt ingen ovanlig dödsorsak 

Sex år tidigare än Ritzéns noteringar, närmare bestämt år 1759, 
drabbades man av en epidemi som troligen var kopporna. Även åren 
1774, 1782 och l795 angreps man av kopporna som då dödade mellan 
10-20 personer åt gången. 
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Sammanfattning 
Vi har nu genom Riksantikvarieämbetet fått bekräftelse på 
begravningsplatsens exakta position.  

Återstår frågan om varför den beskrivs som en kolerakyrkogård, när den 
bevisligen har tillkommit långt innan koleran konstaterades i Sverige.      

Den avslutande noteringen i Ritzéns berättelse beträffande kyrkvärden 
Zakarias Perssons påstående att han ”hafa sett det dokumentet” är intressant 
och torde ha sin förklaring i att detta gällde ”Kungl. Majestäts Nådiga 
Kungörelse från den 9 juli 1831.”  

Från detta dokument följer här två sockenstämmoprotokoll som lyder: 

Sockenstämmo Protocoll, hållet med Lidens Församling den 18de Sept 1831. 

S D. Enligt Kongl. Majts Nådiga Kungörelse, å den 9 Juli 1831, om hvad iaktagas 
bör, i händelse farsoten Cholera skulle inom Riket yppas, samt enligt Konungens 
Höga befallningshafvande Kungörelse af den 18de siste augusti, utväldes en Sundhets 
Nämnd, bestående af Sex Ledamöter: namli v. Länsman Z Lidblom i Lidgatu, 
Bönderne Erik Hansson i Näsåker, Erik Erson i Rå, Hans Häggquist i Hexmo, 
Hans Rinsson (svårläst) i Sörmoflo samt Anders Hansson i Norrmoflo.   

Samt en och en halv månad senare: 
Sockenstämmo Protocoll, hållet med Lidens Församling d. 30 Oct 1831. 

S D. Såsom förberedande åtgärd i den olyckliga händelsen Farsoten Cholera skulle 
inom denna Församling yppas, utsågs 2ne Begrafningsplatser för Cholerans-lik neml. 
Rås Mon på Norra och Forsåsmon på Södra sidan om Elfven, såsom varande de 
tjenligaste och från Kyrka och allmän väg aflägse; och skulle dessa platser i början af 
nästa vecka, medelst Gångled, och under Sundhets Nämndens tillsyn, utstakas, 
rothuggas och upprensas, samt, om Smittan yppas skulle, af Prästerskapet enl. 
Författningarne, invigas.                         (Se vinjettbild ) 
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Dessa protokoll har flera intressanta informationer. 

• Protokollen är en förberedelse för en eventuell koleraepidemi. 

• Detta var inget speciellt förfarande för planering av en 
begravningsplats till den befarade koleraepidemin. Det vanliga var att 
man utnyttjade befintliga epidemikyrkogårdar. Begravningsplatsen vid 
Torsbäcken var vid detta tillfälle väl känt av församlingens 
medlemmar. 

• Detta är en mycket trolig förklaring till att den tidigare 
begravningsplatsen som nu på 1830-talet kom att kallas för en 
”Kolerakyrkogård”, och att denna benämning har följt 
begravningsplatsen sedan dess. 

• Den tilltänkta begravningsplatsen skulle helgas till vigd jord om 
smittan ”skulle yppas”. Av detta kan vi förstå att begravningsplatsen 
inte tidigare var vigd jord och inte blev så vid något senare tillfälle. 
Någon kolera drabbade ju inte Ådals-Liden. 

 

Värt att komma ihåg är att: 

Formellt skall en kyrkogård vara helgad/vigd jord. Vi vet emellertid att i 
vardagligt tal har en begravningsplats varit liktydligt med en kyrkogård. 
Korrekt uttryckt är fornminnet vid Torsbäcken en begravningsplats. 
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Slutord 

Jag hoppas att denna berättelse om ”Kolerakyrkogården” vid 
Torsbäcken nu i första hand blir en verklighet och känd för det 
fornminne det är.  
 
Platsen var en slåtteräng och mycket vackert belägen med utsikt över 
älven, och med överblick över det som kallas för Torsbäcksmon. 
 
Idag inga direkta synliga tecken på gravplatsen. Men terrängen med mo 
och slåtteräng är fortfarande mycket tydlig.   
           
Här finns fortfarande blandskog och man kan utifrån erhållna 
beskrivningar om hur platsen en gång har sett ut känna stor vördnad 
inför detta vackra skogsparti vid Ångermanälven.  
 
Här kan denna historia sluta, eller kräver de inledande fyra frågorna i 
denna berättelse ett svar?  

Förslag till åtgärder: 

• Begravningsplatsen rensas från sly och fallna träd.  

• Platsen får ett minnesmärke. Förslagsvis av ett material med lång 
livslängd.( Ett kors i järn.) 

• En informationstavla vid begravningsplatsen  

Forsåsmon/Vallbacken i januari 2015 

Carl-Johan Nyberg 
Carl-Johan Nyberg 

 
Underlaget till denna redogörelse har varit uppgifter från Riksantikvarieämbetet  
och äldre skrivelser från i första hand Riksarkivet.  
 
Ett särskilt tack till Sune Persson som har varit mycket behjälplig med faktiska 
uppgifter från Riksarkivet. 
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                 Bil. 1 

 

 


