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Inrikes Tidningar 

Stockholm, Måndagen den 12 November, År 1792 

 

I Stavnäs, i Wermeland, d. 5 Oct. i går, som war Torsdagen, begrofvos wid annexkyrkan Wermskog, i 

Församlingens närwaro och under allmän gråt och jämmer, utom 2:ne andra lif, 17 personer af Socknens 

Innewånare, hwilka olyckligen omkommo i sjön Wermeln, under återresan från Edane Marknad d. 21 

September. Sällskapet som kom i olyckan, bestod af 23 personer, 11 Man och 12 Kwinkön, hwilka vid 

middagstiden begifwit sig från Marknadsplatsen på en båt, som vanligen bär 30 a 40 personer. 

  

De hade ej hunnit längre för storm och owäder, än ungefär ¼:dels mil i sjön, då deras båt, förfylld af 

wågorna, kantrade, hwilken och så redan kommit så långt utur ledden, att ingen af de andre sjöfarande, 

som alla för stormen höllo under östra landet, blef dem warse. Aderton personer blefwo förgångne. 5 

allena, som fästat sig wid båt-köln, och efter 2 a 3 timmars pågående dödsångest fingo omsider mot 

aftonen undsättning af en från östra landet kommande liten farkost, med 3 a 4 personer, som med egen 

lifsfara förde desse i land. Af hwad desse kunna berätta om denna fasliga sjö-nöd, är, att när båten första 

gången af wågorna blifwit hwälfd, kom ett antal af 13 personer, dem de namngifwa, at klättra sig upp på 

köln, men då han å nyo kastades om, hade 8 af dem blifwit från honom slitne och syntes icke mera.  

 

En Nämndemans hustru, mot 70 år gammal, hade träffat något wrak, därwid hon, med axlarna och så 

mycket af kroppen ofwan wattnet, at hon tydligen igenkändes, hade hållit sig fast, så länge krafterna det 

möjeligen tilläto. Hwarunder hennes Måg och Dotter från båt-köln, där de sig befunno, med ögonen följde 

henne, som de tyckte i 2 timars tid, ömsom under, ömsom öfwer wågorna. Hwadan hennes kropp omsider 

ganska långt från första olycksstället, och ej särdeles långt från landet igenfans. En Dräng hade och länge 

på lika sätt wid en stake sökt förgäfwes wärja lifwet. Men på ett ställe, där alla bedröfwelser woro i möte, 

blef äfwen et 3 års Barn, det Modern förde med sig, jemte henne, et offer för denna förskräckeliga Lands-

Marknads färden. De förolyckade, från åtskillige hemman i Socknen, woro 5 gifte karlar, 2 hustrur,  

4 Drängar, 5 Pigor och 2 Barn. De räddade, en Man med sin Hustru, som kom halfdöd åt landet, en annan 

gift Man samt en Dräng och en Piga. En af de omkomne är ännu ej igenfunnen.  

Dageligen och med biträde af kringliggande Hemman och Socknar har man arbetat och warit sysselsatt, att 

uphemta de förolyckades kroppar, på en otrolig rymd skilde från hwarandra, utur wattnet. Hwad hermed 

blifwit uträttat, bör hufwudsakligen tillskrifwas Herr Bruks-Patron Hagbergs försorg och anstalter, hwilka, 

såsom för församlingen wid alla tillfällen nyttige, böra med erkänsla nämnas. 

Såsom arm och särdeles beklaganswärd wid denna olyckeliga händelse, kan Soldaten Gärdtsman nämnas, 

hwilken förlorade sin hustru, och har twå späda barn att wårda och försörja. 

P. Högwall, 

Prost och Kyrkoherde. 


