
SPF Ankaret hade månadsträff den 12 november 2019 på Söders Källa. 

Gunilla Strandgren, ordförande, inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna och framförallt våra 
fyra nya medlemmar. Därefter hälsades dagens gäst välkommen, Dick Lundberg som skulle berätta 
om sitt stora intresse ”Nedjans förlisning – en sjökatastrof 9-10 januari 1954”. Intresset för Nedjan 
och dess förlisning började en dag då han stötte ihop med Lennart Söderhäll som vid tidpunkten för 
förlisningen arbetade som lotsdräng och var med på natten vid förlisningen och sökte efter fartyget. 
Där och då började Dick Lundbergs intresse för Nedjan.
Nedjan byggdes i Skottland 1893 och var ett 64 meter lång ångfartyg.
För att få oss tillbaka i tiden inledde Dick Lundberg med att påminna om vad hände 1954 – den 
första transistorradion kom, första numret av Bildjournalen och på lördagarna bänkade vi oss 
framför radion och åt radiokaka! I Gävle hade vi storstormen som drog ner ca 12 000 kubikmeter 
skog och gymnastikhusets tak blåste av.

Det blåste orkanvindar och Nedjan som låg lastad med virke i Norrsundet skulle avgå tidigt på 
morgonen mot Ipswich. Många kom för att vinka av fartyget vid Tullbryggan eftersom besättningen
var populär i Norrsundet. Speciellt den då 23-årige besättningsmannen Georg Dixon som kallades 
”Lille Caruso” som drömde om att tjäna pengar till en motorcykel för att kunna åka runt och 
uppträda med sin sång.
Lotsen Axner från Gåsholma tog farväl av Nedjans kapten, Johan Alfred Jönsson med besättning 
och lämnade fartyget kl 15.15. 
Klockan 23.50 anropar kapten Jönsson Härnösand via radion och beställer ilsamtal till rederiet i 
Trelleborg och berättar att de driver 8-7 minuter ovanför Eggegrund. Vid midnatt hade lotschefen 
Sundman i Bönan fått information via Härnösand och en lotskutter gick ut mot Nedjan men fick 
vända i stormen.
Nedjan anropar Härnösandsradio kl 00.17 men svaret nådde inte fram till Nedjan. Härnösand 
fortsatte att anropa Nedjan till kl 08.00 på morgonen men fick aldrig något svar.

Det var flyget som först upptäckte vrakdelarna. Hela besättningen om 17 man gick under med 
fartyget. Dock hittade man två man och i maj samma år hittades ytterligare två man av vilka en var 
Georg Dixon eller ”Lille Caruso” som han kallades.
Vid sjöförklaringen konstaterades att det var inget alarmerande fel på fartyget vid avgång eller på 
vädret – inget hade kunnat hjälpa Nedjan och dess besättning.

Den 15 juli 1996 återfanns vraket Nedjan på 30 meters djup nedanför Lövgrundsnabbar med fören 
mot Eggegrund. 
Dick Lundberg avtackades varmt efter ett mycket spännande föredrag.
Därefter serverades kaffe och smörgås innan Gunilla presenterade nya arrangemang. Bland annat 
påmindes om nästa möte den 10 december då Lucia besöker SPF Ankaret och vi ställer upp bord för
bokbyten.
Januarimötet är den 15/1 då grundaren av det lokala ölet Hopsie Daisy kommer och berättar om sin 
verksamhet.
Årsmötet är den 11/2 2020 och övriga vårens möten finns på hemsidan.
Appen 112 presenterades och på nästa möte hjälper vi varandra att installera den.
Mötet avslutades med lotteridragning och en förhoppning om att ses den 10 december på Söders 
Källa.


