
Tove og kærligheden 

 

”af frygt for at blive forladt, forlod jeg selv” 

(fra digtet De voksne 2) 

  

Tove Ditlevsen var gift fire gange og var mor for i alt fire børn, tre som hun fik 

med sine tre sidste ægtemænd og en datter, som hun adopterede i sit tredje 

ægteskab.   

Den første mand, Viggo F. Møller, var mere end 30 år ældre end Tove og redaktør af 

tidsskriftet Vild Hvede, hvor Toves første digte blev udgivet. Viggos adgang til det litterære 

miljø var vældigt vigtig for Tove.  De blev dog hurtigt skilt, og hendes næste mand var den 

jævnaldrende studerende Ebbe Munk. Heller ikke dette ægteskab holdt længe, da hun 

mødte lægestuderende Carl T. Ryberg og blev gift med ham. I løbet af deres ægteskab blev 

hun ved hans hjælp stofafhængig, og hendes vej ud af stofferne skete blandt andet med 

hjælp fra hendes fjerde ægtemand, Victor Andreasen – et ægteskab, der varede i 21 år.  

Tove og Victors samliv var stormfuldt, og som kendte personer blev deres forhold 

eksponeret i offentligheden, ikke mindst da det lakkede mod enden. Tove Ditlevsen var 

med sine bøger selv med til at skabe furore om sit liv og sine ægtemænd, først med 

erindringsromanen Gift, der var en meget personlig skildring af hendes tre første 

ægteskaber. Men også med sin sidste roman, Vilhelms værelse, der skildrer hendes alter 

ego Lise Mundus efter manden Vilhelm har forladt hende. Vilhelm er til dels skrevet over 

Victor, og flere passager i fiktionen lægger sig tæt op af virkeligheden. F.eks. annoncerer 

Lise Mundus efter en ny mand i avisen. Tove Ditlevsen satte selv en kontaktannoncen i 

Politiken, da Victor endegyldigt var flyttet i 1971.     

Trods skilsmissen slap Tove Ditlevsen aldrig forbindelsen til Victor Andreasen, selv om 

han var blevet gift igen. Tove skrev hyppigt breve til Victor, både længselsfulde, kærlige og 

bebrejdende breve, og de er udgivet i Kære Victor, Victor Andreasen (red), 1993. Også i sin 

digtning forstår Tove Ditlevsen at skildre de mindre flatterende følelser, der følger i 



kølvandet på en skilsmisse. Her følger den rigtige kontaktannoncen og 1. vers af digtet Til 

V: 

 

Tekstuddrag 1: Kontaktannonce 
”Efter at være sluppet ud af et langt, ulykkeligt ægteskab, føler jeg mig ensom i denne 

verden, hvor alle danner par. Jeg er 52 år, 172 cm høj, slank og blond. Jeg har en 8-

værelses lejlighed i København og et dejligt sommerhus. Penge mangler jeg ikke, men 

kærlighed. Jeg har skabt mig et navn indenfor litteraturen, men hvad hjælper det, når jeg 

savner en trofast og kærlig ven i en passende alder, helst bilist. Interesser: litteratur, teater, 

mennesker og hyggeligt hjemmeliv. Helst foto og oplysning om personlige forhold.”  

 

Tekstuddrag 2: Til V, 1.vers af digtet fra Det runde værelse, (1973) 

Mit onde hjerte glædes 

Når sorgen rammer dit. 

Det lurer som sjakalen 

På hvert af dine skridt. 

Det vil at du skal lide, 

Fordi det selv har lidt. 

 


