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En fredsappel 
fra VIDI{UN QUISLING 

, til 
mr. CHAMBE;RLAIN 

Vidkun Ql1,isling har 11, ds, virkeliggjøre dette er sammen- Chamberlains erklæring, 

sendt følgende telegram til den smelting av britiske, franske' og Den erklæring som Vidkua 
bl'iUske statsminister, mr, Cham- tyske interesser i ('n fødcrasjon Quisling henviser til i sitt oven' 
ocrlain ,_ i norsk oversettelse, aV Europa efter initiativ av Stor- nevnte telegTam er følgende; 

britannia for å skape interesse- Vi, den tyske fØre'" o·'g· rl'kska' n~-
Da jeg i 1927 til 1929 hadde i ' " '" 

d 
fellesskap og samarbeide nyttig sier og den 'hrl'ilS', ke',ota·~n'l"hll'.ot'e l' 

op rag 'å. vareta de britiske inter- " ",..., ~ " for alle parter, har hatt nytt m'ø' te' ,l 'dan' , og "cr' 
esser i Russland tillater jeg mig et> 
il. hcnvende mig til Deres' Exell- Under disse ,omstendigheter og e,nige om å el'kjenne at.spørsma" 
ense og vet at jeg uttaler tanken i betraktning av de lidelser 'som let om forholdet mellem En~
til nesten alle i de nordiske land, krigen ,bringer også. over de nØi- land og Tyskland er av rør

-
nal' jeg sier, at brorkrigen mel- trale nordiske land, appellerersterang',5 betydning for de L~ 
lem Storbritannia og' Tyskland, jeg ærbødigst til Deres umåtelige land og for Europa, 
med bolsjevismen som tertius autoritet og ansvar og tillater Vi betrakter den avtale 'som 
l:'audens, føles i særlig grad tra- mig å foreslå at den britiske re- blev undertegnet Igåraftes og 
gisk i vare lande som er så nøie gjering i samhøve med den prø-I den e,ngelsk tyske 'flMeavtalen 
beslektet både med storbritannia vede metode fra føderasjonen av som symbolsk for vål'e to folks 
og Tyskland, Amerika, Sydafrika eg Australia ønske om aldrig igjen å gå ti! 

innbyr hver europeisk stat til å krig med hverandre, 
Deres erklæring av 30, septem
ber 1938 angålende forholdet 
mellem England og Tyskland og 
dets avgjørende betydn, 'for Eu
ropas fredelige utvikling gj orde 
et sterkt inntrykk her og vi er 
'overbeviste om at det spØrsmal 
som det gjelder idag er a redde 
Europa og civilis,asjonen ved 
fred med Tyskland i Deres er

velge' ti representanter til en Vi er besluttet på at forhand" 
kongress som:har i opdrag å for- lingsmetoden skal være den me" 
berede en konstitusjon' for et to de som skal brukes tll å be
SAMVELDE av de europeiske na- handle hvilketsomhelst anne~ 
sjoner lå; forelegge til godkjen- spØxsm,åR som 'ftngår våJ:e to 
neIse eller forkastelse ved fOlke- land, og vi er b~stemt på a. fort" 
avstemning i: hvert land, sette våre bestrebelser for il. 

De er den eneste statsmann fjerne mulige kilder W uovel'~ 
som på det nåværende tidspunkt ensstemmelser og såledel3 il. bi
kan bringe Europa tilbake til fred dra til å sikre Europas fred. 
og fornuft, 30, september 1938, 

Den eneste POsI't\'Ve ve' tl'l a' l ' Adolf' Hitler 
klærings ånd, 

Neville Chamberlain. 

- NASJONAL SAMLING. 
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