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Havet ger, havet tar
Det hela började när jag fann att endast en - en 85-årig änka - dog i Stiby av kolera ... de andra tolv
var från fiskebyn nedanför Stiby Backe (där kolerakyrkogården ligger).
Fiskeläget hette - och heter - Hällevik, och jag fick en idé att försöka räkna ut hur många procent av
Hälleviks invånare de tolv var, som dog i kolera ...
Många invånare ...
Det första jag märkte var att det bodde många fler människor där än jag trodde - det vill säga
omkring 700 -, och indelade efter ålder och kön såg befolkningsfördelningen år 1853 ut som detta
diagram.

"Detta är förresten den första diagrammet jag någonsin gjort på en dator ... (fråga mig inte hur jag gjorde, för det har jag ingen aning om)."

Snabbt ser man att där bodde många fler kvinnor än män ... Varför kan det vara så? Kolera? Nej,
den bar inte skulden - eftersom koleraoffren räknas in i diagrammet ovan - och plötsligt insåg jag att
det var något annat som var mycket mer dödligt än kolera ...
En dödligt arbete ...
Invånarna i Hällevik var fiskare och fick sitt levebröd från havet ... havet, som förr eller senare tog
deras liv.
De var kända för att vara duktiga och modiga yrkesmän ... och deras båtar kallades "vrakekor".
Dessa båtar var 6-9 meter lång och hade ett - ibland två - par åror, och var försedd med ett stort
obalanserat segel. De var svåra att manövrera, och krävde fyra mans besättning för att hantera alla
nät..

En båt kunde ha upp till 80 flytande nät ombord, vilka de fiskade sill och torsk med genom att
"Vraka". Det innebar att de la nät på kvällen och lät dem driva med havets strömmar ... och båten
drev med näten, eftersom de var fästa i den.
På morgonen togs sedan hela kedjan av nät upp i båten (kunde vara flera hundra meter nät i en
kedja)... styrde mot land (för att ta hand om fisken, rensa nät, sova ett par timmar ... och gå ut
igen) ...
Detta var ett farligt yrke - inga väderrapporter som varnade för dåligt väder - men de försökte
förutse oväder. I de flesta fall lyckades de med det, men ibland inte ... med katastrofala följder.
1818/05/04 drunknade fyra män (mellan 21 och 47 år) på de öppna havet mellan Kivik och Åhus ...
1818/11/25 drunknad tre män (mellan 39 och 40 år) på det öppna havet ...
1821/01/24 drunknade en man (32 år) genom vårdslös körning på isen i mörkret på Valjeviken.
1821/05/19 drunknade två män (21 och 30 år) på öppet hav mellan Sillnäs och Torsö ...
1822/06/15 drunknade fem män (mellan 20 och 32 år) Om natten emellan d 14 & 15 öfverseglade i
vrak, och den 15-de under eftersökning en af desse olyckeliga, gingo de sednare i qvaf, som äro
under d 15 antecknade. Dödsorsaken skall hafva varit för stor barlast af sten i de sistas båt.
1824/01/25 drunknade två män (22 och 24 år) ...
1829/07/04 drunknade två män (38 och 42 år) ...
1832/11/10 drunknade fyra män (mellan 23 och 41 år) ...
1840/06/03 drunknade två män (26 och 38 år) ...
1841/02/20 drunknade en man (24 år) ...
1841/05/08 drunknade en man (19 år) ...
1842/02/24 drunknade fyra män (mellan 20 och 27 år) ...
1842/07/01 drunknade två män (35 och 53 år ) ...
1844/09/18 drunknade en "man" (12 år) ...
1845/08/21 drunknade sju män (mellan 24 och 49 år) ...
1846/02/10 drunknade en "man" (13 år) ...
1846/10/17 drunknade en man (21 år) ...
1847/04/09 drunknade två män (18 och 67 år)
1847/11/15 drunknade två män (33 och 37 år) ...
Havet ger, havet tar... det fanns många många fler från Listerlandet som förlorade sina liv på havet.
Jag har bara räknat med de som hade hemadress Hällevik, och som drunknade 1818-1853 …
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