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Oslo, 27 november 1967. 

Kjære Arne 

Jeg skulde for lenge siden skrevet til deg og takket 
deg for de kr. 500.- du sendte meg i sommer. Jeg brugte dem til 
rekreasjonsopphold, da jeg igjen var syk i mange måneder. 

Jeg er takknemlig for pengene men jeg må si jeg også 
savnet brev fra deg for å høre nærmere hvardan dere har det. 
Jeg håper du er frisk og at du ikke skrev til meg ikke skyldes 
sykdom. Jeg tenker at du blir trett av at j'eg skriver til deg 
bare om min sykdom og triste ting ellers, men det er desverre 
blitt min skjæbne som jeg ikke makter å forandre slik som situa
sjonen er. Min helbred er blj.tt så svekket aval t jeg har måttet 
gjennomgå at det er vanskelig å rette på. Her i Norge etter 
22 år skrives der stadig om Vidkun og den tid, tales om i TV 
o.s.v. og det tar meget på mitt sinn, og i den senere tid klarer 
jeg ikke å sove, og når man iklee sover ordentlig i mange måneder 
så orker man ikke stort. 

Husker du søster til Maggen Blom (Skien) Cecilia 
Dahl f født Blom, hun er nu 80 år men fremdeles kjekk og klar 
i hjernen. Hun har vært skolevenninde av Vidkun og er fremdeles 
meget begeistret for ham og tror på ham (Hun sier det også i 
den bok av Hewins jeg sendte til deg). Hun hørte at jeg var 
meget syk og nedfor og besøker meg av og til for å hjelpe meg 
og stramme meg opp. Hun fortalte en hyggelig erindring fra preste
gården. Maggen ble invitert til å spise aftens der oppe hos 
~sther, og du Arne ble sendt ned til brekkely for å si ifra til 
Maggens foreldre. Da du ble spurt om vi skulde hente hende svarte 
du: "Ho trang ikke bli henta". Dette moret Maggens foreldre. 
En hyggelig erindring fra ungdommen. 

Jeg vil også fortelle at en ny Hewins-bok gjør lykke 
i England. Ralph Hewins: HThe Japanes Miracle Men", M.Secker E. 
Warburg,London. Boken behandler 23 industriherrer i Japan og 
dekker således en stor del av den japanske industri. Boken har 
vakt sto:r:-oppmerksomhet i England og det fa...1;;:tisk før den ble -------
sendt ut fra forlaget. Times som hilste h8.ns bok "Quisling prophet 
without honour" som et korrigeringsarbeid som trenges å bli ut-
ført, har før den nye bok utkom gjengitt 10 kapitler av boken 
noe som nesten ikke har forekommet tidligere. Flere andre aviser 
skrev m~get anerkjen~nde om Hewins bok i flere land. Det er 
hyggelig- for oss at Ralph H.ewins fikk anerkjennelse nu etter at 
han skre-v "Quisling prophet without honour", da han var voldsomt 
kritisert i Norge for aen boken. Du forstår sikkert hvor opptatt 
jeg er av denne saken, men det er ikke bra for helbreden og ne~~ 
vene etter så mange år. 

Vær snill å s};:ri v litt om hvorledes dll. h8.r det og 
Lisbeth og lille Kathrtneo H~:per dere er friske og har det bra. 
Hjertlig hilsen til deg og Lisbeth. 

P.So Skal hilse fra Cecilia Dahl. 
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