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Tusentals fartyg har gått under utanför Englands sydvästra kust.  
För segelskepp och ångfartyg var dessa vatten bland de farligaste  
i världen med tidvattenströmmar, undervattensklippor, stormar, 
dimma och mörker. Från Cornwall och de extremt utsatta Scillyöarna 
har familjen Gibson i fem generationer dokumenterat skeppsbrott  
med sina kameror. Resultatet är helt unika bilder – ödesmättade 
dokument över en tid då sjöfart var en fråga om liv och död. 
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Earl of Arran 1872

Earl of Arran var en av de två postångare  
som gick mellan Penzance och Scillyöarna. 
Den 16 juli 1872 grundstötte hon utanför  
St. Martin’s i nordöstra Scillyöarna. Med  
92 passagerare ombord bestämde sig kap
tenen för att ta det säkra före det osäkra 
och satte därför fartyget avsiktligt på grund 
för att lättare kunna rädda de som fanns 
ombord.

Olyckan förorsakades av att kaptenen 
hade låtit sig övertalas av en passagerare 
att ta en genväg. Kaptenens val av ny rutt 
berodde på att passageraren var anställd på 
en lotsbåt, dock utan att vara lots. Gen
vägen var en säker väg – för den som hade 
erfarenhet av området och kunde undvika 
de många skären. Men den kunskapen hade 
inte passageraren.

Det första man gjorde var att se till att 
alla ombord kom i land. Därefter tog man 
hand om lasten och började demontera delar 
av fartygets utrustning. Earl of Arran hade 
fått en stor spricka i skrovet på babordssidan 
och salongen vattenfylldes upp till fönster
höjd. Två dagar senare bröts hon på mitten 
och lade sig på botten några meter under 
vattenytan. Där vilar hon än idag.

Kaptenen fick sitt certifikat indraget i 
fyra månader och man kan nog anta att han 
fortsättningsvis valde att styra sina fartyg 
efter egen kunskap och erfarenhet.

National Maritime Museum beskriver 
det 150 år gamla fotografiet med stor detalj
rikedom:

”Bilden visar styrbordssidan av hjul
ångaren Earl of Arran på grund vid klippan 
Nornour, strax utanför Great Ganilly i östra 
delen av Scilly. Aktern har sjunkit och vatt
net når upp till skovelhjulshusen. En liten 
klinkbyggd båt ligger längs styrbordssidans 
för. Två män sitter på relingen mellan 
dävertarna akter om hjulhuset. Vädret är 
mycket lugnt.”
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Aksai 1875

Aksai var en rysk ångare, byggd i järn. Den 
2 november 1875 var hon lastad med kol 
och på väg från Cardiff i Wales till Odessa i 
Svarta havet när hon hamnade i tät dimma. 
På norra delen av ön St. Martin’s på Scilly
öarna rände hon upp på klipporna. Ångma
skinen stoppades och snabbt konstaterades 
det att hon tog in vatten. I detta läge fattade 
kaptenen beslutet att besättningen skulle gå 
i livbåtarna. De sköt nödraketer, stannade 
kvar vid sitt fartyg och kunde till slut räddas 
av fartyget Lady of the Isles.

Lasten kunde inte bärgas, utan blev kvar 
ombord. Redan tre dagar efter den olyck
saliga dagen var fartyget helt vattenfyllt och 
bortom räddning. Så småningom gled det 
ner i havet och sjönk helt.

Idag ligger vraket på 25 meters djup. 
Skeppssidorna har kollapsat och ångma
skinen är blottlagd på botten. På det ringa 
djupet kan havets kraft vara våldsam. Varje 
storm nöter på vraket och sakta faller det 
ihop. Som efter många andra vrak finns det 
till slut bara spillror kvar, liggande platt på 
botten.

Fotografiet av Aksai är den första beva
rade bilden av ett skeppsbrott som tagits av 
Alexander Gibson – andra fotografgenera
tionen Gibson. Han var då 17 år och han 
hade fått släpa den tunga utrustningen långt 

ut på klipporna. Kameran var stor, stativet 
otympligt och glasplåtarna tunga. Vraket 
tycks nästan stiga upp som ur en dimma – 
det är den långa exponeringstiden som gör 
havsytan så drömsk.

Skeppsbrott har inträffat ända sedan  
de allra första sjöfararna gav sig ut på haven. 
Lika länge har människan förfärats och 
fascinerats av det slutgiltiga i ett skepps
brott. I dikten Stormen från 1755 bjuder 
Johann Joachim Ewald på ett perspektiv 
som tycks passa Scillyöarna:

”Med ens faller mörkret, vindar tjuter högt,
och himmel, hav och land flyter samman.
Till stjärnorna far skeppet, faller djupt igen,
seglar överspolat, som över en stor grav.
Här blixtar, där muller; hela världen stormar,
våg faller på våg och moln staplas på moln.
Fartyget går under – men mig har inget hänt
för jag såg bara stormen ifrån stranden.”
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