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Forord

Kære du, som sidder derude med bogen i hånden. Den har 
taget mig 10 år at skrive, og den har været underlagt så mange 
omskrivninger og tilpasninger, at den er helt forskellig fra, 
hvad den startede med at være.

Bogen er fortællingen om min personlige historie og dermed 
min fars og min families historie.

Mit ærinde med bogen er at give stemme til det usynlige om-
sorgssvigt. Det omsorgssvigt, som ikke altid kan ses af om-
givelserne, men som har svære, dybe og vidtrækkende kon-
sekvenser for de børn, der oplever det. De lever i en kaotisk 
verden, hvor mange ting ikke giver mening, og hvor bedrag 
er en ligeså normal del af hverdagen, som den, mad vi spiser. 
Mange af disse børn bliver ikke hørt – og har mistet evnen til 
at høre sig selv. Derfor opdages konsekvenserne nogle gange 
sent i livet – og nogle gange aldrig. Det er sørgeligt. Mest 
fordi det er muligt at arbejde med dem, så livet kan leves ud 
fra egne kriterier i stedet for de kaotiske og svigtende voksnes 
kriterier.

Når vi bliver omsorgssvigtet i barndommen – og det uanset 
om det er fysisk, psykisk eller seksuelt, så er der tre veje, vi 
kan gå, når vi bliver voksne og har et valg. Enten kan vi blive 
ofre eller krænkere og dermed lade barndommens traumer 
styre os hele livet og definere os som mennesker. Eller vi kan 
trække os, opgive, skyde skylden på andre og give lorten vi-
dere til vores egne børn. Men vi kan også vælge en tredje vej. 

Myten om Narcissus
Myten stammer fra den gamle græske kultur og er fortæl-
lingen om to ulykkelige længselsfulde sjæle, der kun kan 
opnå ensidig kærlighed, men aldrig gengældt kærlighed.

Den unge mand Narcissus, bliver så optaget af sin egen 
skønhed, at han fuldstændigt afviser forbindelser med no-
gen fra det modsatte eller samme køn; dette rammer den 
ulykkeligt forelskede skovnymfe Ekko hårdt, hun har ingen 
stemme og kan derfor ikke tage kontakt til Narcissus, som 
er hendes elskede. Hun forsøger uden held at vise ham sine 
følelser, men Narcissus skubber hende fra sig. Nymfens råb 
mod himlen bliver hørt af guderne: »Lad ham da elske 
som mig og lige så håbløst!«.
Narcissus oplever gudernes vrede, og de straffer ham med 
nemesis. Han oplever, at han kun kan elske en person i 
verden, nemlig sig selv – han forelsker sig i sit eget spejlbil-
lede, som han ser i søens vand. Så opslugt bliver han, at 
han ikke ænser mænd og kvinders tilnærmelser til ham. 
Hans eneste beskæftigelse bliver at stirre ned i søens spej-
ling af sit eget ansigt, men hver gang han erotisk drages 
mod dette billede, opløses det af hans egen handling.

Narcissus erkender, at han begærer det, han har, og dette 
udvikler et dødsbegær hos ham, hvor han mishandler sin 
smukke krop. På det sted ved søen, hvor han dør, vokser 
en lilje op, og den spejler sig i søen. Liljens latinske navn 
er Narcissus.
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vant, er, når vi taler om konsekvenserne af opvæksten. Fordi 
symptomerne på medafhængighed på mange måder passer 
på de konsekvenser, der er af en opvækst med en narcissistisk 
forælder.

Jeg har i forbindelse med udgivelsen af bogen her, ændret 
nogle småting i bloggens indhold – for eksempel har jeg flyt-
tet links og boghenvisninger i teksten hen bag i bogen til en 
litteraturliste. Men ellers fremstår bloggens indhold uændret.

Jeg tror billedet er fra en skoleskovtur. Jeg faldt i vandet og blev drivvåd 
og ked af det, og far blev stiktosset på mig over, at jeg »var så ucharme-
rende« og »ødelagde det for de andre«.

Den amerikanske forfatter Nina Brown, som selv er vokset op 
med en narcissistisk far og har skrevet et par bøger på engelsk 
om emnet siger:

»Hvis jeg skulle have ventet på, at min mor og far døde før 
jeg kunne få et godt liv eller starte på arbejdet med mig selv, 
så ville jeg have givet mine forældre magt over min skæbne. 
Jeg ville fortsat være magtesløs overfor dem, ligesom jeg var 
som barn. Hvorfor skal de bestemme, hvad jeg skal føle? Er 
dette ikke netop det, vi forsøger at komme væk fra – at vores 
forældre bestemmer over vores liv? Da vi var børn, havde vi 
ikke noget valg, men som voksne kan vi sige: »Nej, jeg vil ikke 
lade mine forældre bestemme over mig«.

Lang tid før det gik op for mig, at jeg ikke var en kold, egoi-
stisk og dårlig datter, og at mine forældre var dysfunktionelle 
og min far selvoptaget i sygelig grad, følte jeg mig syg ved 
tanken om at skulle bruge tid sammen med dem. Det er én 
ting at læse det i en bog, der generelt beskriver emnet, men 
det er noget helt andet at se det beskrevet fra en voksen datter 
af en narcissist – derfor får du historien her. 

Hele min blog er gengivet i denne bog – også de indlæg, der 
skulle have været offentliggjort resten af 2011, og som jeg ikke 
nåede, fordi min far døde. Bloggen og bogen fokuserer pri-
mært på den del af min historie, der har med min far at gøre, 
fordi det er den narcissistiske forælder, der er interessant her. 
Der hvor det giver mening, fortæller jeg om min mor, men 
hun var ikke narcissist, hun var alkoholiker og var generelt 
bare ikke tilstede mentalt. Det er alvorligt nok, men det er 
ikke det primære emne for denne bog. Der, hvor det er rele-
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Brev fra 2009, hvor min far bekendtgør, at nu er der lavet nyt testamente og hans fødsels-
dagsgave til mig er ikke at komme til Skagen.

Min fars breve

Efter min fars død, fik jeg udleveret en del breve og papirer, 
der for størstedelen var dem han havde sendt mig gennem de 
år, hvor jeg havde afbrudt kontakten. Brevene handler meget 
om min skyld i hans ulykkelige liv og mit ansvar for hans 
velfærd.

Han skriver, at »det ville klæde mig med lidt skyld og skam«, 
fordi jeg er så uempatisk, ukærlig og selvoptaget.

Han hænger sig igen og igen i et brev, jeg har formuleret for 
en del år siden, hvor jeg forsøgte at skrive, at han var en god 
og kærlig far – i håbet om, at dette ville få ham til at blive 
det. Uden held selvfølgelig – naiviteten længe leve. Dette brev 
henviser han til i mange af sine egne breve som argument for, 
at han har været en god far. Desuden skriver han om, at han 
har foræret mig skødet på en lejlighed i Valby og anklager mig 
for at have stjålet 700.000 fra ham – igen og igen. Ingen steder 
skriver han, at jeg skylder ham at være der, fordi han har lavet 
dejlige ting sammen med mig, læst godnathistorie, passet på 
mig og beskyttet mig mod noget, lyttet til mig, trøstet mig, 
holdt om mig, hygget med mig eller interesseret sig for, hvem 
jeg var og er. For det gjorde han desværre ikke.

Brevene fra de sidste år af hans liv ser ud til at blive mere ma-
niske og desperate – han har travlt med at finde en diagnose 
til mig og prøver med både Asperger og Hysteri – der ligger 
kopierede uddrag af bøger om psykiatri med understregnin-
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til svigt af deres børn. Den store elefant, som ingen taler om, 
bliver til et tabu og er med til at præge børnenes måde at 
forholde sig til sig selv og til andre i livet. Det gik op for mig, 
da jeg var omkring 30 og der valgte jeg at bryde tabuet. Jeg 
besluttede at stoppe med at have hemmeligheder. Det var et 
voldsomt skridt, for mit eget selvværd var på bordet i den 
periode, og jeg blev bekymret for, hvad andre ville tænke om 
mig – et symptom på lavt selvværd. Jeg valgte at arbejde med 
mit selvværd samtidig med, at jeg begyndte at tale åbent om 
mit liv, og det blev en stor fordel for mig, fordi jeg løbende 
opdagede, at min angst for andres fordømmelse ikke havde 
noget på sig – tværtimod. Når jeg fortalte, blev jeg set som 
modig og autentisk.

Det ene af to besøg hos min far efter at 
jeg havde mødt Thomas. Dette besøg 
endte med, at jeg bad Thomas om at 
forlade stedet sammen med mig, fordi 
min far igen blev fuld og krænkende.

Facilitatorer og  
hemmeligheder

Når en voksen person gør noget uhensigtsmæssigt, og de 
nærmeste andre voksne ikke gør noget for at stoppe det el-
ler konsekvenserne af det, så er de facilitatorer – at facilitere 
betyder »at gøre noget muligt«. Min mor drak, og da min far 
tilbød hende at bo meget billigt i det hus, han købte, så var 
han facilitator for hendes misbrug – han gjorde det muligt 
for hende at blive ved med at drikke – uanset, om det var 
hans bevidste intention eller ej. Det er selvfølgelig nemmere at 
blive den, der styrer tingene, hvis den anden kan drikke uden 
konsekvenser, så der ligger en fordel i at facilitere.

Ligeledes blev min mor facilitator for min far, fordi hun ikke 
valgte at forlade ham og få mig væk fra druk og ballade. Det 
blev muligt for ham at leve det liv, fordi hun var der til at passe 
mig og ikke sagde fra. Min mor sagde godt nok ind imellem: 
»Undskyld at jeg har givet dig sådan en far!«, men undskyld-
ningen var værdiløs, fordi der ikke blev sat handling bag or-
dene. Når vi undskylder uden at ændre på tingenes tilstand, 
gør vi mere skade end gavn. Jeg kom til at føle, at jeg skulle 
være taknemmelig over at min mor trods alt undskyldte.
Når den ene voksne i et forældrepar har en uhensigtsmæssig 
adfærd, er den anden ikke et offer. Den anden er facilitator og 
er dermed ligeså ansvarlig for det, der sker, som den forælder, 
der gør noget uhensigtsmæssigt.

Hvis de så begge to oveni købet benægter det, lyver om det 
og skjuler det, så er de to om at danse den tango, der fører 
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Narcissister er sådan en type mennesker, som udadtil virker 

charmerende, men i familien er destruktive og altopslugende, 

som smitter relationer med deres dysfunktionelle mønstre. I 

modsætning til psykopater – som rent diagnostisk er i samme 

familie – så kan narcissisten godt vise følelser. Derfor kan 

de snyde såvel fagpersoner, som almindelige mennesker. »Ja, 

han er jo ikke psykopat, så det er nok bare dig, der er hyste-

risk.« Jeg har oplevet mere end en psykolog, der sagde sådan 

til mig under første terapi session.

Det er min oplevelse, at der mangler uddannelse og oplysning 

om denne dysfunktion hos fagfolk generelt.

Den mentale vampyr

De følelser, en narcissist viser, handler dog altid om hende/

ham og det, der er godt eller skidt for ham/hende.

Narcissister kan foregive at vise empati ved f.eks. at give ud-

tryk for medfølelse for et andet menneske, som har det svært, 

for det får de beundring og kærlighed ud af, og det er noget 

af det, de lever af – som mentale vampyrer.

Narcissisten tror selv på hans selviscenesættende fortælling, 

forklaringer, historier og løgne. Han tror selv på, at han ikke 

fejler noget, at han vil andre det bedste, og at han er et op-

rigtigt, ærligt og stort menneske. Og nu skriver jeg han, men 

der er altså også rigtig mange kvinder, der er narcissister.

spille, drikke og danse inde i den fælles stue, så kunne jeg 

mærke en dump smerte i mellemgulvet.

Når genboen i dag har gæster i haven, så mærker jeg den 

gamle velkendte smerte. Men jeg ved den kun er et følelses-

mæssigt minde og ikke reel. For i dag er en havefest aldrig 

længere væk end en opringning.

Jeg duer – lige meget hvad jeg gør eller siger. Ikke fordi de 

andre er dumme eller fejlbehæftede, men fordi alle duer lige 

meget, hvad de siger eller gør. Det er muligt, at vi – jeg og 

andre i verden – ikke altid er enige med hinanden, men så 

længe vi bliver på vores egen banehalvdel er det også ok. Jeg 

behøver ikke føle mig mindre værd af den grund, og det gør 

de heller ikke.

Ned med Janteloven!

28. juli – Jeg græd af lettelse
Jeg aner ikke, om min far er narcissist. Jeg kan bare sige, at 

han udviser hvert eneste symptom på symptom listen over 

malignant – ondsindet – narcissisme.

Narcissist er vidst slet ikke en diagnose, man kan få i Dan-

mark, men kun et symptom, som en del af en anden diag-

nose, og i USA overvejede man en overgang at fjerne den 

fra diagnose listen som selvstændig diagnose. Det blev dog 

heldigvis ikke til noget.
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Så stop dog, lille pige!

Efter at vi havde være kærester i et års tid, fik jeg gonorré. 

Lægen sagde, at det kunne man altså ikke få fra et offentligt 

toilet, som min kæreste insisterede på, så jeg gik hjem og 

forlangte, at han skulle sige sandheden. Han sagde, at han 

havde været sammen med en anden, og at han havde fået at 

vide, at hun var jomfru (!), og det kunne jeg jo nok forstå, at 

han ikke kunne sige nej til! Han var rigtig ked af det, og jeg 

trøstede ham. (DUH!)

– og tilgav. Noget tid senere fortalte han mig om en oplevelse, 

han havde haft, hvor han havde prøvet fistfucking med en 

mand. Det brød han sig ikke om. Alligevel gik der kun et par 

måneder, før han fortalte, at han var forelsket i fyren.(DUH!) 

Han mente dog, at han kunne dele sin kærlighed imellem os, 

så jeg ikke skulle føle mig nedprioriteret. Det tænkte jeg lige 

over i noget tid. Men det blev alligevel for meget af det gode. 

Selvom jeg var elendig til at mærke mig selv dengang, må 

mavefornemmelsen alligevel have været stærkest.

Det lykkedes mig at slå op med ham. I en periode fik han 

mig overtalt til at være bollevenner, men også der, fik jeg sagt 

fra efter nogle måneder. Han græd og sagde, at han elskede 

mig højere end sin kat (!), ja endog højere end sin mor! Jeg 

stod fast på, at det var slut, men det var ikke nemt med så 

tungtvejende argumenter! ;-)

Mon ikke det gjaldt alle mænd? Jeg var i hvert fald nødt til 

– uden at gøre det bevidst – at behandle min kæreste sådan 

for at se, om jeg kunne få samme fornemmelse af at blive 

godkendt, som jeg fik, når jeg gjorde, hvad min far sagde, 

jeg skulle.

Også seksuelt gik min kæreste fuldstændig over stregen – og 

jeg gik med. Egentlig brød jeg mig ikke om alt det, jeg blev 

bedt om, men hvem søren skulle jeg have sagt det til? Udover 

det, så var der jo risikoen for at min kæreste holdt op med at 

elske mig, hvis jeg sagde nej eller sladrede om ham til nogen.

På et tidspunkt sagde jeg dog fra. Mine grænser blev på det 

kraftigste overskredet.

Det blev ikke taget godt imod – min kæreste var meget util-

freds og ked af, at jeg svigtede ham og ikke var med på 

»sjov«.

Når vi havde været sammen skulle vi altid lige ryge en fed. Set 

i bagklogskabens klare lys, så må det være sådan det går til, 

når unge piger bliver lokket ud i narkoluder jobbet. Manglende 

evne til at sige fra, stoffer til at berolige og lidt kærlighed som 

belønning.

Jeg var konfluent – altså sammenflydende. I stedet for at 

være mig, så var jeg opvokset med, at kærlighed blev givet, 

når jeg opgav mig selv og var konfluent. Ville det samme som 

ham, mente det samme som ham, satte ingen grænser.
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Her lavede vi ritualer, hvor vi gik rundt i en cirkel, påkaldte 

djævelen og udgød vores vrede over menneskene, som øde-

lægger naturen og misbruger ressourcerne. Vi gik i skoven 

og samlede »kraft« til ritualerne og snakkede om, hvor fan-

tastiske og magtfulde vi selv var, og hvor meget ret vi havde 

i, at menneskene var onde ved naturen. Ypperstepræsten var 

især optaget af flyvemaskiner, sikkert fordi han boede tæt på 

Kastrup, og det larmede virkelig meget, når de fløj hen over 

husene. Han ville have dem til at forsvinde og bad til de he-

denske guder om, at fjerne dem.

Jeg brugte 1½ år på kulten. Da jeg flyttede fra dem og ind til 

byen – ret smart trick – min mors mand havde skaffet mig en 

lejlighed i København, fordi de håbede, at det kunne omvende 

mig – og det gjorde det – ville ypperstepræsten med – ham 

var jeg kæreste med – og opgive kulten. Jeg lyttede dog til 

min intuition og sagde nej.

Når jeg tænker på det, så kan jeg se, at det ikke adskiller 

sig meget fra alle andre unge med problematisk baggrund 

igennem tiderne. Om man bliver punker, heks eller bezætter 

kommer ud på ét – det kan være et opgør med det bestående 

for individer, som ikke kan mærke sig selv. På denne måde 

definerer de sig selv og gør sig bevidst om, hvem de er, og 

hvad de vil og forhåbentlig kommer der det ud af det, som der 

kom ud af det for mig: Jeg fik en tro på, at jeg havde en plads 

i verden, og at jeg ikke var magtesløs, dum og ubetydelig.

Jeg fik også lov til at mærke vrede, måske for første gang i mit 

liv – og jeg fandt ud af, at det er en god følelse og slet ikke 

farlig. Den kan give drivkraft, den kan rense for offer-følelsen 

Så når jeg bliver ked af det over at blive kaldt ukærlig, er 

det fordi der er en del af mig, som rent faktisk tror på, at jeg 

opfører mig ukærligt. Skræmmende, ikke? Jeg har jo egen-

skaben »ukærlig« i mig, men det er mig, der bestemmer, om 

jeg vil bruge den eller ej.

Men også en lettelse, fordi det betyder, at vi ikke kan bebrejde 

andre mennesker, at vi føler, som vi gør.  Det er mit ansvar, 

hvad jeg føler. Derfor er det mig, der skal tilgive mig for, at jeg 

føler mig ked af at være ukærlig. Jeg håber, det giver mening 

for dig, sådan som det gør for mig.

29. august – Heksekulten blev mit 
ungdomsoprør

Jeg har forsøgt at afbryde kontakten med min far flere gange. 

Første gang da jeg var 19 år og meldte mig ind i en sort hek-

sekult og ud af samfundet, gik i sort tøj og nægtede at bruge 

sæbe i 1½ år. Jeg sagde til begge mine forældre, at jeg ikke 

længere var en del af menneskeheden og derfor ikke kunne 

have kontakt til dem. Du kan grine af dette, som jeg kan gøre 

det i dag – men det var faktisk rigtigt sundt og godt for mig 

at gøre det, selvom det var synd for dem. Jeg så dem ikke i 

et halvt år.

Eftersom jeg ikke kunne mærke mig selv og ikke anede, hvem 

jeg var, da jeg var 19 – hvis jeg var i tvivl, spurgte jeg mig 

selv, hvad min far ville gøre – skulle der noget ekstremt til for 

at give mig mulighed for at finde ud af mig selv. Heksekulten 

var en oplagt mulighed.
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Samtidig bliver det også antydet, at »Vi er noget særligt», og 

det er en tung arv, for det gør jo, at man bliver defineret som 

»ikke-hørende-til« i det almindelige samfund og det afsted-

kommer en social angst hos mange – for hvordan kan man 

passe ind, hvis man skal være på et højere plan?!

15. september – Narcissistiske  
forældre splitter søskende

Forældre med narcissistiske tendenser sætter søskende op 

imod hinanden. Mange har spurgt mig, om ikke jeg savnede 

at have en bror eller søster at betro mig til og holde sammen 

med og jeg har altid tænkt, at det ville have været en lettelse.

Men når jeg læser om søskende i sådan en familie og ser på 

hvordan min egen far og hans bror blev splittet af min farmor 

– og måske også min farfar, det ved jeg ikke, så tænker jeg 

at der ikke er noget at sige til, at der er så mange brudte re-

lationer i familier med narcissistiske familiemønstre. Det siger 

sig selv, at hvis to søskende står sammen er det sværere for 

mor eller far at spille sine spil og manipulere hvert barn til at 

levere den narcissistiske forsyning der skal til.

For eksempel sagde min farmor til min far, at hans bror havde 

et skrøbeligt sind. Men kun når min farbror ikke hørte det. 

Det samme sagde hun til min farbror, når min far ikke hørte 

det. Jeg har hørt dem fortælle mig netop dette, uden at den 

anden vidste det.

godt nok sur… hahahaha… du slog i bordet… jeg tror, der er 

kommet en bule. Man skal sørme ikke lægge sig ud med dig, 

hva’? Jeg bliver helt bange…ved ikke om jeg tør være alene 

med dig fremover.«

Den ene gang var, fordi han ville fjerne en tæge på vores 

hund, og det gjorde ondt på hunden. Jeg bad ham lade være 

og få en dyrlæge til det. Jeg blev vred, da han insisterede på, 

at det kunne han godt ordne selv.

En anden gang kom min daværende kæreste som sædvanlig 

20 minutter for sent, og de 20 minutter blev brugt til at kriti-

sere MIT valg af kæreste – jeg bad ham holde mund og tage 

det op med min kæreste. Jeg havde jo i forvejen min egen 

konflikt med kæresten om hans præcision.

Den sidste gang var da han havde lovet mig ikke at drikke, 

når vi var sammen, og han gjorde det alligevel.

Dér var der ikke meget »Golden child« over mig, da jeg påpe-

gede, at han brød sit løfte, og at det gjorde mig vred og ked 

af det – jeg var »en lille smålig fisse, der ikke menneskeligt 

havde råd og plads til andre, og som ikke undte ham noget 

som helst og ville bestemme over ham.«

Så budskabet til det favoriserede barn er: »Så længe du gør, 

hvad jeg forventer og ønsker, er du bare den bedste og helt 

oppe på mit plan. Men bryder du »loven« og vender dig mod 

mig eller sætter dig op mod mig, så er du det laveste lave 

afskum og får ikke min accept.«
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»Ok, hvad holder dig tilbage?«

»Det kan man ikke. Han er jo min far.«

»Hvis et menneske skaber en så destruktiv stemning i dit liv 

og gør dig ulykkelig, er du ikke forpligtet til at bevare relatio-

nen. Du skal først og fremmest passe på dig selv.«

»Jeg tror heller ikke, at han ville respektere det. Det har han 

ikke gjort de andre gange.«

»Så må du bede om hjælp fra din familie og venner.«

»Hvordan?«

»I en periode skal du måske have andre til at tage telefonen 

og tømme posten, så du bliver beskyttet. Hvordan tror du, 

dine omgivelser vil reagere, hvis du beder dem om det?«

»Jamen det vil de selvfølgelig hjælpe med. Det er klart. Det 

kan godt være, at de synes, det er ekstremt og mærkeligt, 

men det skal de jo sådan set have lov til.«

Samtalen med terapeuten udspillede sig nogenlunde sådan, 

og det endte med, at jeg gik hjem, ikke med en vished om, at 

jeg skulle afbryde kontakten, men at jeg havde muligheden. 

Det gav ro.

På et tidspunkt ville min far have en hjemmeside, og jeg tilbød 

at lave en for ham. Han skulle sende billeder til den, som jeg 

så skulle scanne ind og lægge på siden.

Jeg begynder at google hans opførsel for at se, om jeg kan 

finde noget på nettet, der kan give mig et spor i jagten på 

at få klarhed.

6. oktober – Bruddet
Over de næste par år bliver det værre og værre. Min mand 

siger, at når jeg har talt med min far i telefonen, bliver jeg 

helt »sort« og er svær at komme i kontakt med resten af den 

dag. Jeg bliver pirrelig og deprimeret.

Min far begynder at kalde familien i Skagen for en kult. Han 

påstår, at de har hjernevasket mig.

Han siger, at alle hans venners børn kommer hjem til deres 

forældre mindst en gang om ugen og gør rent, laver mad og 

sørger for deres forældre. Han fortæller om en bums, han 

har på ryggen, som han ikke kan holde ud at have, og det er 

min skyld, at han må leve med den, fordi jeg ikke kommer 

og fjerner den.

Når jeg er i København, har jeg ondt i maven, fordi han drikker 

rigtig meget og bliver ubehagelig overfor dem, vi er sammen 

med.

Jeg må i terapi igen – for jeg bliver i tvivl om, hvorvidt det 

er mig, der er forkert. Terapeuten spørger mig, hvad jeg ville 

gøre, hvis jeg havde frie hænder til at gøre lige, hvad jeg 

ville med forholdet til min far. Jeg siger, at så ville jeg afbryde 

kontakten.
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jo prøvet at holde ham på afstand, uden at han respekterede 
det.

Men hvad værre er – så fortalte min svigermor mig efter hans 
død, at hun adskillige gange havde inviteret ham til Skagen, 
både for bare at hygge sig med dem, men også fordi hun i star-
ten var overbevist om, at hvis han var her, og vi fik snakket, så 
ville alt ordne sig. Men han sagde nej. Argumentet var, at »der 
er længere til Skagen, end til Gran Canaria«, eller han undlod 
simpelthen at svare. Min fantasi er, at han har opnået langt 
større mængder narcissistisk forsyning ved at være en stakkels 
svigtet far og martyr end ved at gøre noget ved det. Det har 
han naturligvis ikke selv været klar over – for narcissisten tror 
selv på løgnen, så han har haft en anden god forklaring på, 
hvorfor han ikke greb chancen og tog til Skagen.

Det, jeg havde brug for fra min far, var at han havde spurgt 
mig: »Hvad har du brug for fra mig for at vi to kan have et 
tåleligt forhold – også for dig? Hvad skal jeg gøre eller sige, 
for at du lukker mig ind i dit liv igen?« Jeg havde brug for, at 
han havde skrevet breve, som fortalte om kærlighed og dialog 
i stedet for breve fyldt med bebrejdelser. Jeg havde brug for at 
blive lyttet til. Det gjorde han aldrig.

Martyrnarcissister  
– og medlidenhed

Der findes en anden slags narcissist ifølge de amerikanske kil-
der, og det er martyrnarcissister. De bruger skyld som våben 
og den narcissistiske forsyning de skal have, får de primært 
ved at folk synes, det er synd for dem. Martyrnarcissisten er 
som oftest en kvinde, men mænd kan sagtens opføre sig som 
martyrer og sikre sig opmærksomhed på den måde.

Et godt eksempel er min far, som i de år, hvor jeg havde af-
brudt kontakten, aldrig en eneste gang sagde eller skrev noget 
som helst positivt til eller om mig – det var altid gullig galde 
og forbandelser, der kom ud af munden på ham – til dem, 
jeg kendte.

Til dem omkring ham græd han, sagde, at jeg var det sidste, 
han tænkte på om aftenen, og at han var ulykkelig over, at jeg 
havde afbrudt kontakten. Han fik en masse medlidenhed på 
den konto, og folk syntes, det var forfærdeligt, at jeg kunne 
være så hårdhjertet og kold.

Han tog nervepiller de sidste mange år – og talte åbent om 
det. Det udløste medlidenhed og folk holdt sig mere tilbage 
med at sætte grænser for ham, fordi han var en stakkel.

En sagde efter hans død: »Hvis bare I havde kunnet snakke 
sammen i telefon til jul og fødselsdage, ville han have accepte-
ret det og været tilfreds.« Hun kendte ikke min far – jeg havde 
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