r d ".-kontra Stadt.
loir ko:et tid tilbake var det 2 ar siden det tyske hjelpcskip Altmark ble angrepet av engelske kryssere i J0ssingfjorden. Tyskeirne og
quislingene matte selvf0lgelig benytte anledning til propaganda, og
fylte avisene med spaltelange graromafonplater. I Sogndal ble der arrangert minneh0itidligheter og nedlagt kranser for de 7 tyskere som
omkom. Der eter kj0rte deltageme til J0ssinghavn hvor man bcskuet
et stort opsatt skilt med f0lgende inskripsjon-- "Her ble Altniark overfait av de bristiske s j0i~0vere".-- En tysk militaravdeling og en nrrsk
hirdsveit paraderte og en norsk fylkesf0rer holdt en lengere tale.
I avisene ble det brodert opp og ned,spalte etter spalte on donne begivenhet.-Det er ikke var hensikt med denne artikkel a forsvare det engelske
overfall innafnr norsk territorial!arvann, selv om Altniark f0rte britiske fanger ombord. Vi r eager er<ovenf or enhver n0itralitetskrc-nkelse,
enten det foretas av engelske,tyske eller andre lands stridskrefter,
men pa. bakgrunn av den gjehnomf0rte tyskeford0mmelse av n0itralitets~
brudcl i sin almindelighet og dette i rjasrdeleshet ,finner vi det pa sin
plass a minnes alle de norske og engelske skip som er blitt senket i
norske farvann av tyske u-bater.-- I f0rste rekke tenker vi da f0rst
som hos 033 er mest kjendt, nemlig senkningen av den engelske damper Doptford som ble torpedet pa Stadt knapt 800 meter fra land.
Dette hendte kort tid f0t Altmarkavfasren. Restene av det forliste nianskap kom, som i\lle vil huske, inn til Alesund. Deptforc ble tozpedert
uten noen som heist varsel, or flere engelske sj0fo3d:.:fa2it sin grav
derute pa stadthavet. I motsetning til Altm?,rk, fikk mannskc.pet omnord i Deptford ingen fair sjangse til a berge livet - de ble overfalt
og senliet fra feigt bakhold, etter vanlig tysk opskrift. Ear cTerfor
tyskerne karakteriserer engelslonennenes optreden i J0ssingfjord som
sj0r0veji , tror vi neppe der finnes uttrykk som hardt nold.: kan betegne tysl:ernes framfere. Pa Stadt star det ingen plakat til rainne om
Deptfords serening, og der ble ikke lagt ned kranser pa to ars dagen,
ikke ventet, men vi mener at det er aktuelt idag a trekke en paralell
mellom disse to n0itralitetsbrudd, slik at den tyske pastand kan bli
stillet i sitt rette lys.- Selv de d0de ma treld:es frain for a benyttes
som brild^er i den tyske svindelpropaganda.SEIREN

ER

VAR.

Henrik Ibsen mottok 11 juli 1866 et brev fra Bj0rnstjerne ]3j0rnson hvorav hitsettes.: " Nei en krig du , hvis en sa brutal makt som
Preusen slaille fa overd0mmet
Dette lands historie kjenner ingon edelniodighet, frihetySl^^nnhet, kun maktutvidelse med alle muligo midler, heist de hardeste eller lumske.-- Den pxeusiske "logild.:" lir i
tilfelle av seier over hele linjen "styringsprinsippet" i Europa de
neste f0lgende ar, og da blir det ikke a leve. Pr&usen er verre enn
Rusl§nd. som foruten a eie et forsonende svasrmeri har opgaver til en
annen kant og i det indre. Preuserne har lain erobrerens hovmod og hen
synsl0sliet og har altid hatt det- like ned i sin kust, sin videnskap.
Det er i det folk som helhet ikke et elskverdig drag. Det er ingen
kjaarlighet, derfor ingen poesi."
(konf... G E 0 T I I n , s 2 o 3 ) .
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