
Nr,  1o3. 29. Desombor 1941. 1 ir'
LONDON - NYTT.. SL

Spcsialtelcgram tilLONDON-NYTT tra London:
bsnetning cr  nå  blitt offentligwjort i London om det forencdc angrep

av dct britiske flyvåpcn, den britiske marine og avdclingcr fra din bri-
tiske h:r på Nerskekysten lørdag.. Angrepct blc hovedsakelig r:ttet met
fdontligo skip som lå forankret utenfor VÅGSØY, 2oa km. nord for Bergen,
41t i ait ble 9 fiontligo skip ødelagt og en radiostasjon og ot industri .
anlegg satt ut av funksjon. 12o tyslecro ble. drdpt og 95 tysere og 9
quis1ingcr blc-ført tilbakc tll England som fanger. Angropot tok til da
lettc styrktr av don britiskc hjemmcflåtc ankom til Våf.søy like før dag-
ff.ry lordag morgen. Beskyttet av et røktoppc som ble lsgt av britiske
-1-:rampton bombefly blc britiske "comml.ndos", det cr s rskilt trendde an-
c:repstropper,. Og cn del norskc tropper landsatt lo J.riutter soncre ved
hjolp av landsettingSfartøyer. Kysaatterier som var ecmannct av tyske-
re, åpnct ild, men de blc bragt til taushet ved bombardcmang fra de bri-
tiske kriusskip og ved bombeangrep fra britiske fly. Dc britiske fly
cot ct-røktoppe for å skjulo skipene og beskjet battericr og barakker på
Ralfscney'mod maskingerr. Det ble forotatt 2 hovedlanninger, den cne
på den vesle øya Måløy og den andre4på sydvest-sidon av sør-Vågsøy. Hole
garnisoncn på Måløy ble enten drept cller tstt tilfangc og milit rc la-
gcrhun og ammunisjonslager ble sprengt i luften. Et batteri på 4 kanoner
bl, ødelagt. På sør-Vågsøy gjorde tyskerne hard motstand, og i gatckam-
ne.nc led dc allicrto styrkene on del tap før de fikk overtaket. På Vågs-
oy ble cn flontldg tank gjort kampudyktig og oljeta4ker og ammunisjons-
1--ger bls pdelagt. En trådløs stasjon og en fabrikk som tilhørto en
kjent quisling - det or k4ent at fabrdkken arbeidet for tyskorno - ble
også edelagt, Talt ble 8 fientlifJc skip, dcriblandt 5 handelsskip og 2
vepnede trålerc og 1 bovepnet slepebåt, på tilsammnn 15.65o tonn øde1agt,
Hndelsskipcne ble satt på grunn fuT å undgå å bli kaprot og blc dor

av der britiske sjøstridskrefte4;. De bevepnede skip ble aenket. I-
.nens hadde Blenhoim bombefly oppdagt ea-ilentaIg  konvoyrDenno-ble-bn-

grdpet og man vot mod elk.:crhet at et skin ble senket. Mens opperasjonz:ne
pågikk på Vågscy angrop andr: britisko bonbofly den fientlite flyplass
på Herdla, loo km. longor sor, Ful1treffere ble opnådd på startplassen
og et Messcrsehmidtfly ble cdclagt på bakken. Barakkeno og den trådløse
staajon ble angropet og beskutt med maskingov:r. Dette britieke angrop
mot flyplasson på Hordla svekkor do tyske angrp mot britiske skip, som
cllers blir bcskyttet av små jagero fra kystkomm=do....n. Do britisks skip

.1,Ld meget Iltcn skadc og kundo settes inn i aktiv tjeneste straks do kom
.:t11bakc. Undor kmpcsac ble. 4 fiantligp fly ødclagto. De samledc britiske

tap under luftoporasjonone var 8 bombefly og 3 jagere. En manie fra on
britisk bombc.maskin ble reddet. Tapene blant dc allierte mannskapor var

'ncget små.
Dot britiske komunikeet tiltøyer at enda det båre var et mindro tokt

så var dct ct gndt eksempel på vellykkot samarbeide mellem alle 3 våpen-
arter. Toktet ble gjennomført fullstendig etter planen, alle de mdl man
hadde satt sog blo nådd. De britiske og norske styrker trakk seg tilbake
klok,,c 15.45.

En offiscr som var mod på operaejonenc har skildret hvordan de briti-
skc skip snek seg gjennom det trange innecilingen. Fyrlyktor blinkot
undor fjellsidone og markerto ruton for den vågsomme soilas, som foregik
under de n(_.st farefUlle omstendighoter. Hvert skip blo fert av en norsk
les hvsr avdeling av de britiskb "conmandos" hadde en eller to norske
offilercr som rådgivore. Mens "commandocne" i fullt utstyr ventet 3rnbDrd
p' sigwalet til å gjøre scg klar til kamp, passerte hcle konvoien tr.:;!:tt
inn don smtlt fjorden som er bare 4 kabellengder bred. Selvlysende kuler
skjet opp frr, bakketoppene mot cn avde1ing Hampton bombofly som kom-fly-
vonde inn fra den merke vestside. Konvoien seilte vi5ers mellem 3.1åøy-

skjrra og fastls.ndet og gikk i stiladnf:. i skyggen på beue sider av fjor-
den. Da ordren kom blc landsettnitigsfartøyene satt på vannet or: dro for-
eiktirr not Ltd. Dett: wTr nik.nclet til å åpn; en kraftig bredmise fra
krigsskipr;ne mot et tysk på 4 k.no=r. Med cn ildstyrke: på
neston 5o granater i minuttc:t sJ±:,.dr:Jt ski -ksnoncno hele fjellknatten og



sattc nkur nraTranyft--1.2.. ;)-ra.), Undcr b2rlb?rdurcan[ut dro
cn tyrn, dritlignchar, linj
per fisyte-an vnd. 1anninr-n ,n cks Ird00 ferlått
mederskInot klatrut dc oppov_r dcbrati:c fjcflnicione. fk-lc dcr tysko
sårninon bl, enton drc..pt sl1år t fltt ti1farc. Ikko on cncoto tyst.-.)r
niapp ulina. Pu nacro tid som fart horclarbor&riht

•

fl.:.tchnsb.r&nlarcrat avtdb; f1et r.,rnlig .:lax.r,stenbombcro ovcr or fort-
natt, EoMmnndocnc h-ido c,n 1auninf:,nn1aan or di dc
landtt fa.11t 'ot nzd rokbomb,.r 11,:yde5 av 5e met,4 og ette r‘)k--
to.ppct ga tod by.skYttelsc for 1-.o.iingstropponc— Dc tynko. mannlcgcv r2r

•

nacn salv_r inn 1 roktsppot,, ken uton vlrkn1u4:1
Et åsn-t yrV1Oni forLH1t r vo:iscdt til kr.:;o1 1 dcr

fj'ra ng gjonrom den øur roykon n de vcd.strandbroddjn. Dct v=r sn
uvandt situasjon, mon unyc; •offisere,r ng hrdf-rca scrnjmn-
tcr ertc, knwandoen,. Or da v r 5at morda bdgyndte., ol.r vnrt

•

Troppåniz n mlet çi n1 tli den farlitcdtc dc1en nv ddto kortb d:ks-
vcrkct, namlir fråmr3Fkkingnn rjcnnoit Lovodicton. Do t»skc. soidstene
rjordc hrdnnkket motstånd, do sloss for hv...r mesr nvi VC:C11 GP du
rjord: hus for hus.t,11 et .tctt.c4unkt. "enimirandosnL," kj.,,r,pct 3Ct

1 ssranrsvisc framrykkinyc.r gji.nnod oy. :Manc::c tynbbr- brcndto 1-
E . L 1 nunånc soM de bot J-r fast 1, OLså åtarat hr€r i r haldc
n .tt hrann 1 rrmcnci dvsr i F  Metsta.:Ann vår s  r11g hr.1 1 sontrum åv
by/_n so , aildrsdo n formid:ainn boccdto brovis cttur nvcrt som d,
hug hvor nss", fisntlide avde11wcrise1dt til, kom undur ild. Det vår
fent d- allo ltdd 1 eppuåvcn v--"r utfc't o t jXim var necn tyskorå
igjur at "semaardecno" boryntc å trcd sod-t11Såk. "V1 drupti
12o t7zicro ot, dW w23 oss 95 f:rn,:,r", tn offis-r. En litcn t.yok
t rnopds,vdslin- bna hadde v. rt på utcaraj tnakk J:3 opp i follcnc der

•

tysk joldf ånn: nkjot ctt,fl. "c6=.nd,ocrc" dn dc blc satt ombord.
K !mpcse il i om bi utkjcop-,t ssM 1ns forvirrct fkrkamp både ruk Jg
t Id-etc-447.romr~afif:" . shm rbm-
manderto la ndbpdradjoncoo vi stc nm inopiretade dødsforakt undcr
det mdd 1o5. t kampcn. Dct var 1k.c ,til urcid„P at dct undur sprcn1n-
ron or undur sfironfl_nrstrbuldet o!.ntrd T dt hormctikk og oljcfs.b-
rIkor,c 1 n-r fastIr.nch.t. Vårt forta11c. at han or fl:ro
andro taLtto hive cog nùd da dc.ri blc s.tt if!br'.nn. "Ois litt
shn-r,t", forts.-ttu han, "ddon ornsto tynL) tahk ble fcdcla,,t, kno,, dst
hvi:nelsdc styk-,r åv br:.rnsimdc, metall forbi Oss ,:;jonnce Da de
trekk Isr tj1hCk- J;jsrilisd av dronn rri oknplesjon-nc. dot
iricntb av hadde do britisice jincrfly nec å ti(rc, de få  tys
Ln fly  vints  En bffinår fort.s.7,t0 at 71.n fornt&t,c s. godt han kun-
q, eclo1dm:,1su av nornk privatoiondom, mou d 1 tyl-crnc had:o
b-rrikadcrt sc 1 norok(, hun vet Tt fdlintjulaicr uundE,AcliG at dJt ble
rjort en del skade. Den serske s',vilbufolknIngca tok dcnnc fryi‘...tc:11gc
p21jonnirr-th mcget tåppert. 3cr ic hoon stvilc droptc d11cr n.s.rLdo
mcn dtt cr azIvf»1re1ir 1-n,0  utdiukot  at dtt  kr.i h. t'OP-.011:gCt

Ja 3' :fl,..f=iiie..1" 30M IY-tdec. søkt inn i kjc.1-
Lorn, nluttcr off1 snrcn. •de mcLia Tloai rnr  nLO  oct dåttc 3trand-
1ior9art ka,lo  ornt  v rt  no pt Lrfetnotoktut 1 ro.i. D h-r hcle t;clån

noe 1triendc4 som dotto otrandhogrot nå i
Dcn britInKc, utchirflsministr E3E9- fl.:r v rt or konf,rcrt

eOdSttliIl om kridnforio1on. I 3,-uhi:lgt-)n fortscttor pronldf.nt apocc...-
volt og at etes1nister Chure411I sine dreftIngcr. I Libya fsrtnottcr
erPryddlnecn. Pc cntfrontån ctcbr.t russcisnc igår 1-)yc. -1 11oves11
ost f'or Crc1. Janancnnu rar ej.art nsc lannLigdr på P=1

kje:prs det 21,r for p- ')rinske luftvip‘,n rjoric inatt
hoftig- anrc mot rnhclmhav;r, Emdc:n og Rhinland.

Vi b-r in.nikrbn :t nyh; nd ide tel dlosc få fakta dn vi st
fr- at 1.1crn, rj vildo h-ro detaljer o.. Jut cn-pclsne rci• nori
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