
Uddevalla-Byfjorden 
Rotaryklubb 

 
 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 17/5 2019. 
 
Plats: Alex Gastronomi, Riverside 
 
Närvarande: 20 egna 
 
Gäster: 4 -   Karin Krohn Petterson, Anders Johansson, Terje Fredh och Per Håkan Lexby Uddevalla-
Skansen RK 
 
Föredragshållare: Terje Fredh 
 
 
Tillförordnad president var dagen till ära vår IT ansvarige Björn Tellow som hälsade oss och våra 
gäster välkomna. 
 
Björn tog till orda och uppmärksammade oss alla att hålla koll på våra mail-boxar då han oftast får 
tillbaka mail han skickar ut på grund av att mailboxarna är fulla eller att det är felaktiga mailadresser. 
Det är viktigt att vi håller oss uppdaterade så att all information når fram till oss. 
 

Presidenten informerade om ett föredrag ”Domare i 
laglösa länder” i Trollhättans Folkets Hus Kulturhuset 
den 27/5 kl. 19.00. Björn bifogar inbjudan med 
veckobrevet. 
 
Björn lämnade över ordet till dagens föredragshållare 
Terje Fredh (morfar till allas vår medlem Josephine 
Fredh). 
 
Terje Fredh som är känd som journalist och författare 
har skrivit 62 böcker. Känd för berättelser och 
illustrationer från andra världskriget tog till orda och 
berättade inlevelsefullt om fartygstrafiken utanför 
Lysekil där ett av fartygen Hamburg-Amerika Linjens SS 
Amasis torpederades den 9:e april 1940 kl. 17.00 väster 
om Lysekil. Fartyget var lastat med 2000 ton kol och var 
på väg till det just invaderade Norge.  
 
Samma dag fattades ett kabinettsbeslut att alla tyska 
handelsfartyg nord om den åttonde breddgraden ost 
om det av tyskarna ockuperade området skulle 
betraktas som stridsfartyg och sänkas. Den engelska 
ubåten Sunfish var i området och hade Amasis i sikte då 
ordern översattes från krypton. Terje Fredh berättar. 



Sunfish´s Chief Commander J.E. Slaughter skrev i sin 
rapport, dock med något felaktig position: ”Just som 
siktet stämde lästes ubåtsvapnets order upp. Jag 
avfyrade torpeden mot Amasis som sjönk.”  
 
Någon fullträff blev det inte. Träffen tog i maskinrummet 
och den vackra ångaren flöt ända tills kl. 03.00 nästa 
morgon. 
 
Alla överlevde, 51 man och de sändes hem efter ett kort 
förhör. Det var yrkesfolk och ej militärer. 
 
Tilläggas kan att ubåten Sunfish sänkte nio fartyg längs 
vår kust.  
 
Detta var ett litet axplock ur ett mycket intressant 
föredrag av Terje Fredh. Ett levande uppslagsverk då det 
gäller historien om fartyg och krigshändelser uti vår 
skärgård. 
 
Presidenten tackade så mycket för denna fantastiska 
skildring från andra världskriget. Klingade i klockan och 
önskade alla en trevlig helg.  

 
Hoppas att så många som möjligt kan närvara på nästa möte den 24/5 då Robert Sjöholm kommer 
och informerar om HLR, Hjärt- och Lungräddning, ett livsviktigt ämne. 
 
Glöm ej anmälan till mötet så Alex Gastronomi kan beräkna maten. 
 
Vid pennan 
 
Jan-Inge Berndtson  
 

 
 

Annons från 40-talets Lysekil. Cykelhandlaren 
gillade inte kriget. 

Kjell Ahlén och Terje Fredh med en bild från efterkrigstidens Lysekil. Bilen på bilden 
hänger på en ubåt! 


