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Ditlev H. Møller in memoriam

Selv om der alle dage har hersket stor tvivl om Ditlev H. Møllers identitet og ek-

sistens, står hans efterladte arbejder i dag som et monument over den eklatante 

brevskrivnings krævende kunst. 

 Gennem hele sit liv led Ditlev H. Møller af en udtalt personlighedsspaltning, 

hvilket tydeligt afspejler sig i hans efterladte korrespondance, som man fandt i 

hans imiterede Ludvig 14-skrivebord med guldstafferinger og en polyfillafyldt 

skramme på den venstre låge (nederst til venstre). Det ene øjeblik går han i 8. klasse 

på rughavevejens Skole, det næste er han pensioneret stats tjenestemand, testpilot 

eller dyretæmmer. Ikke desto mindre er det netop denne uhelbredelige lidelse, der 

har skaffet os et uvurderligt indblik i det 21. århundredes kulturhistorie.

 Indtil sin forsvinden kort før sin 100-års-fødselsdag en tidlig morgen i maj sidste 

år levede Ditlev H. Møller en tilbagetrukket tilværelse i sin lille lejlighed på Lauravej 

i Valby, hvor hans liv bevægede sig i enkle, men stramt fastlagte cirkler. De få, som 

formåede at etablere et fortrolighedsforhold til ham, fandt dog et sjældent følsomt 

og musisk gemyt bag det reserverede ydre, som understregedes af hans korrekte 

påklædning. Han viste sig aldrig offentligt uden mørkt jakkesæt og med det for 

ham så karakteristiske bordeauxfarvede brystlommetørklæde, mellembrune spad-

seresko (Lloyd) og solide hornbriller (minus 9 på venstre øje og minus 8,75 på højre). 

 Ditlev H. Møller kom af små kår. Faderen var portner på Andelsmælkekompag-

niet Trifolium i Sydhavnen, mens moderen supplerede husstandens sparsomme 

indtægter som rullekone på ydre Nørrebro (koldrulle). Ofte måtte Ditlev give en 

hånd eller to med i rulleforretningen, hvorfor han på et tidligt tidspunkt pådrog sig 

en seneskedehindebetændelse, en moderbinding samt en slem, kronisk bronkitis 

af de klamme kælderlokaler. Ditlev var dog en opvakt dreng, som efter at have gået 

to år i fjerde uden videre sprang 5. klasse over og siden tog præliminæreksamen på 

en blandet aftenskole i Husum. et brevkursus i psykoanalyse blev det også til. Læs-

ningen finansierede han som knallertbud (Mobylette) hos en bedemand i Jægers-

borggade, der spillede tris te nordnorske spillemandshopsaer og munter begravel-

sesmusik på sin firstrengede hardangerfele i frokostpauserne. Han åbnede for alvor 

Ditlevs øjne for musikkens magiske verden, og sin første mundharmonika købte 

Ditlev hos boghandler emanuelsen på Valby Langgade (Hohner Super Chromnica). 



en ambition om at blive koncertviolinist opgav Ditlev dog, da det stod ham klart, 

at han i så fald ville være nødt til at lære at spille violin.

 I stedet meldte han sig til Fremmedlegionen (den franske). Her havde han held 

til gang på gang at anbringe sig i verdenshistoriens brændpunkter og træffe en 

lang række af århundredets mest fremtrædende personer inden for politik, kunst 

og kultur, hvilket senere skulle komme ham til gode i hans banebrydende brev-

skrivning. I Algeriet blev han alvorligt såret og døde, men blev bragt til live igen af 

en kvik sanitetskorporal fra Moldavien – en nærdødsoplevelse, som martrede ham 

resten af livet og efterlod ham mut og indesluttet. 

 Måske var det grunden til, at Ditlev H. Møller aldrig havde held med kvinderne, 

som i reglen faldt i søvn under hans kærlighedserklæringer. Han var dog en over-

gang gift med en 32 år ældre kvinde, der var udgået fra Ankerhus Husholdnings-

skole med laveste karakter, og som menes at være død på grund af permanent 

uvidenhed. (Det skal i sandhedens interesse siges, at hun trods et intellekt på stue-

temperatur lavede fortræffelige hvidvinsdampede kåldolmere med flødestuvet 

blomkål).

 Det er et meget privat menneske, som nu har forladt os. Alt, hvad vi ved om 

Ditlev H. Møller, har vi fra hans fortrolige samtalepartner og underbo, pensioneret 

dentaldesigner Hans Mortensen, som har ønsket at være anonym. Han beskriver 

Ditlev som venligheden selv og en mand, som docerede sin omfattende viden over 

et glas velskænket portvin (Croft Vintage 1963) med slagfærdigt lune. Dog besvæ-

rede han sig evig og altid over, at hans naboer var fulde af løgn.

 Sidste gang, Ditlev H. Møller blev set, var den morgen, han forsvandt ned ad 

Valby Langgade på sin cykel (sort remington med højglanslakeret kædekasse) 

med et uudgrundeligt smil om munden og et hjemmestrikket halstørklæde blaf-

rende i vinden efter sig ... 

Paul Schiøtt & Uffe Stenstrop, 2011
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