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REGISTRANT  OVER  BREVENE  TIL  EDMUND  SUSZKIEWICZ   1952 - 1964 
Originalerne findes i brandskab 
Kopier i 3 ex. findes i Sandemosesamlingen i grønne brevordnere 
 
1952 

 

13.1.52 Eva skal til København. Ringer - og kan så få penge, hvis det lykkes Suszkiewicz at 
skaffe flere abonenter. Kan bruge alle de penge, hun får bl.a. til sukker og ost, som er 
"noe vi nesten har glemt her hos oss". 

 
30.1.52 Eva siger, Suszkiewicz kommer til sommer. Husorden: gjester skal innfinne sig presis til 

middagen. Børn venter pakker af gæster - tvillingerne ens pakker. Forældrene spiritus. 
Skal skrive til Oslo efter drikkevarer, bruger gæster som budbringere. Gæster inddeles i 
ingen-flasker mænd, 1-flaskers, 2-flaskers og 3-flaskers. Adgangstegn for danske er ost. 

 Eva takker hjerteligst for hyggelig aften.  
 
9.4 Puerta de la Cruz. 
 Modtaget bog fra Suszkiewicz. Ang. besøget til sommer: folk kan kun komme i vort 

hjem, hvis vi siger du til dem. Hotelpapir. 
 

  28.6 Positiv reaktion på idéen om et besøg samt praktiske oplysninger om, hvordan man 
kommer frem til Kjørkelvik - med eller uden bil. 

 Eva og tvillingerne rejser bort en periode.  
 Sender til låns ÅRSTIDENE II. 
 
9.8 Modtaget en geddesaks. Beder om instrukser. Sendt stylter til tvillingerne. Blev hugget. 
 

  24.9 Et stort spørgsmålstegn angående brug af geddesaksen. 
 Atter opfordring til besøg, dog bedst inden slutningen af oktober på grund af vejret. 
 
H 8.10 Tak for telegrafisk vejl. ang. geddesaksen. 
 Stylterne set hos lærerens dreng! 
 Vil ikke bringe ham i fedtefadet overfor faderen/læreren. 
 
H.15.11 ÅRSTIDENE IV. Ta´ bare stylter med - dog måske bedst at lade være for ikke at afsløre 

lærersønnen.  
 
1953 

2.1.53 Modtaget penge for Årstiderne - givet til en datters brudegave - betænksom far.  
 Ca. 50 breve at skrive samtidig med en føljeton til en avis. Er lige så spændt på slutningen 

som læserne. 
 Kommer du igen når æblerne blomstrer. 
 
H 11.2 Fået en diktafon (Beocord) med fra besøg hos Suszkiewicz. Mangler en  
3.s           forlængerledning.Voldt nogle problemer, men fungerer nu. 
 Gjorde ophold i Oslo, hvor det blev lidt vel vildt, og er nu lam over det hele af nikotin og 

sprit og Eva siger: " her kommer du og kan ikke bruges til noen verdens ting." "Vældig 
hyggeligt at komme hjem. Eva er en perle og barna trives, det samme gjør alle dyrene, og 
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jeg erkjender for Gud ved hvilken gang at jeg er en lykkelig mann."  Strålende med sol og 
sol. Slutte m. hilsen fra hjem til hjem. 

 (Varme, taknemmelighed, glæde) 
 
H 22.2. Ønsker SOS tabletter, så han kan stoppe rygning. Har røget i 37 år, nu mell. 60 og 90 pr.  
2.s. dag. Har røget sig ihjel. Tabletterne sendes i langstrakt indpakning i en avis. Med 

brugsanvisning. 
 
H 29.3 Diktafonen - Beocorden - gået i stykker, beskrives over 5 håndskrevne sider. Dårligt ben. 
5 s.  
H 8.5. Har modtaget en lampe til ↑, som derefter var iorden en dag. Så galt igen. Har du  
3.s. forslag til hjælp? Meget smertende ben - også ramt som mand "når jeg ser en kvinne nu, 

så må jeg tenke mig om for å huske, hva kun kan brukes til! 
 Har en mand til hjælp med jorden - er et kors om aftenen i peisestuen, hvor han bare 

"sitter på sin røv". "Tenk om man bare var full. Men det er jeg heller ikke. Jeg er et 
uttskudd." 

 
26.11 Været syg længe. Avis skrev om 7 måneders turné i Oslo = 14 dage i Oslo, syg i de 11. 
2 s.          Sørgeligt m. avissladder. Glad, han har gode venner, som har set og kendt Eva + børnene 

og som kan afvise lavtliggende legender. Og på den anden side fortælle, at S. var meget 
farligere end nogen af disse hønsehjerner opfattede. 

 Går godt med Årstiderne. 
 Lidt diktafonproblemer. 
 Har rygende travlt - skal igennem flere kilo gamle konvollutter m. læsesætninger fra de 

sidste par år. Ser muggent på jutesækken. 
 Skaper sætninger v. at sidde og slibe! 
 På 10 timer skrivet     sider. 
30.11 Kort følgebrev til navneliste. 
1 s. 
Udateret Navneliste (abonnenter på ÅRSTIDENE?) 
H, 1 s. 
H 30.11. Beder om at en art. fra Nationaltidende, hvor Jakob Paludan har skrevet, streges ind og  
1 s. sendes til Farmands Redaktion i Oslo. - uden følgebrev og afsender. 
 

1954 

  
21.4. Espens sygdom begynder. Mareridt. 
1 s. 
17.8 2 store brødre rakkes ned. Satte sig på ham, S., da han var ung. Nu er de udelukkende  
1 s. forvirrede og usikre. 
 
8.10 Har modtaget udklip. Ab. ikke på udklip - for dyrt. 
2 s. Espen i skole igen - har besluttet, det var lægen og illussion alt sammen. 
 Ødelagte økonomisk. 
 
1955 

 

15.1 Eva bor i Oslo med børnene, så Espen kan være tæt på specialist. Han er nu dødssyg.  
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2 s. brev+ Sætning af En flygtning krydser sit spor i gang. Hæfte 11-12 på vej i trykken, hæfte 13 
2 s. bilag færdigt og delvist sat. Problemer med forsendelsen af ÅRSTIDENE, bortkomne 

eksemplarer. 
 
10.7 Stadig diktafonproblemer. Håber de er ligegode venner endda. 
1 s. Omtaler Strauss. 
 
H 5.12 Kort meddelelse om ankomst til København. 
Stockh.   
 
 
1956  
 
4.1 Hans Kirk → Suszkiewicz. 
1 s. Om fjernsyn, som de bør beskæftige sig med på Land & Folk. 
Udateret Om vår og høst i Norge - 2 håndskrevne vers på linieret papir. (Nederst står + Norman  
1 s. Hamre) 
 
H 10.3 Rygter om Aksel Sandemoses fædrene ophav. 
Ital., 1 s. 
9.4 Dementi fra Land og Folk. Elskende par tilbydes Land og Folk. 
1 s. 
12.4 Funderer over fordele og ulemper v. at skrive i en stor avis. 8-10 kronikker til en lidt  
2 s. lavere pris er bedre end 3-4 til en højere, som de større aviser giver. Ønsker forbindelse  
Italien m. københavnsk avis mod fast aftale om honorar. Skal der forkortes, skal S. selv gøre 

det.Beder Suszkiewicz om at spørge Inf., om de ønsker S.som lejlighedsvis kronikør, og 
hvad de vil betale. Er de interesseret, så telegram el. luftpostbrev meget snart. Mangler 
penge. 

 
H 8.4 Elskende par.                                     Pengenød 
4 s. Fuldmagt til at sælge ↑. 350 kr. eller hvad han kan få - kun forsøg Inf. el. Social- 
 Demokraten. 
 Ved Suszkiewicz ærgrer sig Suszkiewiczsk grøn. 
 Send pengene i en tynd brochure . Punktlim de blade, sedlerne ligger imellem, put i stærk 

kuvert. Haster.  
H 6.4 Fuldmagt. 
1 s.   
 
4.8 En slags fred nu alt går til inkasso. 
2 s. Om Folket i Bild og en artikel af Grostöl, han ikke orker at svare på. Det er løgn og digt. 
 Om en artikel i Politiken af Anton Hansen, barnligt legende mageri. 
 
1957 

 

28.11 Arb. sat i gang - Varulven. Ingen penge.  
2 s. Mykledom - Millerdom - ventes afgjort v. højesteret i 1958 - forlagene indtil da usikre. 
 
29.11 Føler sig utryg v. at skrive overfor en horde journalister som ikke ved, hvad digtning er. 
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2 s. Sygdom. Tror ikke, han lever særlig længe. Trænger måske bare til en stor oplevelse. 
 Skriver fint om Eugeneo, som nu arbejder i Risør og er på Kjørkelvik i week-enden. 

Jørgen længes efter ham hele ugen.  
 
H 16.1 Nederst i brevet dateret 4.8.1956: Kommer til Kbh. hvor en trevær. lejlighed er til 

disposition i nogle uger. 
 
1958  
 
29.3 Sygdom. 
2 s. Nu 400 sider kladde til den nye roman. Endelige titel: Varulven. 
 Streng vinter. 
 
13.4 Styrmandsbroderen. Vil Suszkiewicz oversætte vedlagt interview (fiktivt - beregnet til at  
2 s. ramme broderen) til dansk og under mærke indsende det til Inf. el. anden avis. Indlægget  
+afsnits- skal absolut ikke sendes til Morsø Folkeblad, man vil forkludre det. Det er Morsø Avis  
fort. til som mest har været giftkilden. 
Varulven Arbejder som en rasende på Varulven. 
 Halvanden tusinde siders affaldsprodukter gennembladet. 
 
 Fra 12.4.1956 og hertil H. 
  
H 4.5 Beder om ferietabletter. Varulven skal være færdig om 3-4 uger. Ellers falder korthuset  
2 s. som er lån. 
 P.S. har ingen penge at lægge ved! 
 
H 21.11 Ser på dem, som nogle af de nærmeste. 
1 s. Eva på sygehus i Oslo - skal opereres. 
 
1959  
 
4.1 Duplikator i stykker! 
2 s. Alene m. Jørgen i julen. 
 
31.12 Brev fra Dupleco A/S. Brugsanvisning + et par skruer. 
1 s. 
27.4 Særtryk af festskrift til Øverland. 
 Anmodning fra Eva til ab. på Årstiderne om betaling for 1953. 
                                                                   --      - - -      -    - -     fra Johan Vogt. 
 
7.-8.5 Eva hjemme, svækkes dagligt. 
2 s. Bygger bådebro. 
 Går godt m. Jørgen - storartet - fin hjælp sætter alle klude til, når det gælder. 
 
H 13.6 Kort brev fra Eva 
1 s. 
 
H 4.9 Livet alene.  
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2 s. Helbredet. 
 
2.10 Arbejder på Murene rundt Jeriko. 
1 s. Bestilling på tabletter med amfetamin. 
  
H 13.-14. Modtaget 6 piller + hvidt støv. Sendt forkert! 
10 Postvæsenet har fattet mistanke og videregivet til tolden. Indholdet har fyldt mindre end  
3 s. 2/3 af konvolutten og har dasket omkring. 
 Sover, så snart han sætter sig - Vil aldrig se noe som helst menneske på Kjørkelvik men 

søge ind i livsvarig ensomhed. Det skal for fremtiden være mig, der søger andre.  
 Jørgen har det ligeså - sin mors søn! Er sammen hele tiden fra lø aften til ma morgen.  
 Været til stor hjælp. 
Udat.,1 s. Murene rundt Jeriko samt citat af Sackville West: end my life in this house. 
 
H 16.10 Henvendelse fra Jesper om foredrag. 
1 s. 
H  u.dato  20. oktober er min fars 100 års dag har Aksel Sandemose skrevet. 
1 s.  
H 17.+18.Har  meget brug for ensomheden.  
10, 4 s. Om syg niece. 
 
H 1.-2.11 Jesper og foredrag. 
2 s. 
 
H 28.12 Duplikator problemerne igen. 
1 s.  
 
1961 
 
6.2 Brev fra Suszkiewicz om foredrag i Dansk psykologforening den 10.3. kl. 20.00 i  
1 s. København. 
 
H 8.2 Akceptere at holde foredrag 10.3. kl. 20 i Psykologisk forening. 
1 s. Flybilletter skal sendes.  
 
H 24.2 Pokker tage dig at du fik mig lokket til det. 
4 s. Nu vil Ane med. Jeg vil aldrig holde foredrag mer. Send 2 billetter, har den ene fra 

honoraret. Godt Ane er her.  
 Sorteret 1 m. høje papirstabler - 4 tommer kan bruges. Næste bok skal være færdig til St. 

Hans, ellers lægger han sig ud m. alle, han burde holde sig inde med. Drikker ikke! 
Glæder mig til at hilse på dere med edrueligt glimt i øjet og gå i Zoo Have.  

 Skal have 3 lyspærer m. hjem til planter + smoking til fest hos svenske ambassadør. Det 
kan Suszkiewicz lige sørge for. 

 
H 24.2 Forladt tanken om insemineringen. 
1 s. 
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H 26.2 Foredraget bliver om den nødvendige avbalansering mell. fornuft og følelse. 
1 s.  
 
Bilag fra Sandsynligvis ang. foredraget (Suszkiewicz). 
6.2 
 
H 5.3 Rejse til København sammen med Ane. 
4 s. Om mavesmerter. 
 
1962 
 
H 20.3 Herning, Elmevej 
1 s. Skriver om Lotte - en stimulerende sjalu og hidsig Satan - rådhåret under middelhøjde. 

Hvis andre er tilstede, bør Suszkiewicz og Lotte ikke genkende hinanden. 
 
H 26.3 Herning 
2 s. Lyst til at snakke dig fordærvet en natt til ende. Der er ingen, jeg kan snakke ihjel for 

tiden. Lotte falder i søvn og Jørgen vil ikke høre på forstandige mennesker. 
 Skal til Odense og se Claes Gill som King Lear. 
 
H 5.4 Herning 
1 s. Forsøger at aftale møde med Suszkiewicz i Odense. Har et stramt program. 
 
25.4. Felicia i Varulven. Navnet er taget fra Felicia Suszkiewicz. 
Kbh.,1 s. 
 
Udateret  1 side skrevet på  en lap tapet. 
Udateret En maskinskrevet huskeseddel på dansk. 
1 s. 
 
 Telegrammer indsat her. Afsender-/modtagerliste bagerst i registranten. 
1963 
 
H 13.2 Kan du skaffe postkort: pornografiske fotografier som sælges i større havne - til et  
Oslo, 1 s. gravalvorligt formål.  
 Det tegner bra. Hanne ber hilse. 
 
H 5.3. Konstaterer, at det er blevet vanskeligt at skaffe. 
Oslo, 2 s. Konstaterer, at unge mennesker incl. Hanne finder dem fjollede, uinteressante. S. selv  
 blev som ungt menneske voldsomt ophidset af dem.  
 Hannes børn trives, Hanne selv er kommet på teaterskole. Det tegner lyst mellem dem. 
 
H 15.3. Mødte jeg engang en veninde til dine døtre i Steenstrups alle, datter af ambassaderåd  
Oslo, 1 s. ODD Hølaas?  "Svar. Det gjelder min forstand" 
 
H 4.7 Har været syg, går dårlig, nerverne i ansigtet svigter. Fået at vide, der intet er i vejen. 
Risør,3 s. Affinde meg med, der er ringt første gang. 
5.7 Har kloke og propre barn og stedbarn og barnebarn. 
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1 s Funderinger over en dom over en mand, der myrdede et barn og forgreb sig på 2 
småpiger. Forsøgte rolig vurdering - fik det halve Norge på halsen - journalistforbundet 
kom til undsætning m. skarp fordømmelse af pressens måde at håndtere sagen på. 

 
H 23.8 Hvordan får man anbefalet brev i Kbh.? 
Risør På adressen el. v. at henvende sig med legitimation på postkontoret? 
1 s. 
9.11 Hotel Continental papir. 
Oslo, 1 s. Kommer til Kbh. tirsdag. Rejser onsdag aften videre til Ægypten m. Hanne. 
 
1964 
 
H 7.4 Beder om (hjælp til) at finde læge, der kan fjerne foster hos Hannes veninde. Hun er  
1 s. gravid og gift med rabiat katolik, som aldrig ville acceptere abort. 
 
H udat. Om 40-45 sider skrevet fra november 1958. Ligger på AKTUELL. 
1 s. 
21.3.61 Brev til V. Suszkiewicz fra Rigshospitalet, professor E. Dahl-Iversen. 
1 s. 
H 22.8 Hanne Sandemose  til Suszkiewicz.  
Oslo, 2 s. 
                                                                                                                                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
    STORM 
 
1966 
 
5.11 Smukt og rørende at mærke S.s tillid til Suszkiewicz. Kan vi aftale en aften til at uddybe 

brevenes indhold. 
 
1967 
 
26.3 Mødes. 
  --  -- 
  --  -- 
 
1987 Ole Storm til Suszkiewicz 
1 s. 
 
1986 
 
5.11.  -       -  -     -      -   - 
1 s.       
19.7 Postkort fra Ole Storm til Suszkiewicz. 
Sverige 
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Udateret Brev fra Ole Storm til Suszkiewicz. 
1 s. 
 
30.1  -  -     -    -       -  -    -        -   -   - 
1 s. 
 
H udat.  -  -     -    -       -  -    -        -   -   - 
1 s. 
 
Liste over afsender/modtager af telegrammer: 

 

18.6.50 Aksel Sandemose til Volmer Suszkiewicz. 
Oslo 
22.6.55 Aksel Sandemose til Volmer Suszkiewicz.   
Oslo  
5.7.59 Aksel Sandemose til Volmer Suszkiewicz. 
5.7.59 Aksel Sandemose til Volmer Suszkiewicz. (Disse to er identiske). 
 
11.10.59 Aksel Sandemose til Volmer Suszkiewicz. 
 
17.3.64 Aksel Sandemose til Volmer Suszkiewicz. 
 
24.4.64 Hanne og Aksel Sandemose til Volmer Suszkiewicz. 
 
19.5.5? Aksel Sandemose til Volmer Suszkiewicz.   
 
16.5.5? Aksel Sandemose til Volmer Suszkiewicz. 
 
16.5.?? Aksel Sandemose til Volmer Suszkiewicz. 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 


