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Den første  del  af  overskriften  kan næppe  undre  nogen.  Det  er  en  meget  udbredt  menneskelig 
erfaring, at det kan lindre en indre sorg eller pine at give sine følelser frit løb i gråd og tårer. Til 
gengæld har man ikke vist nøjagtig hvordan det går til, at gråd kan virke dulmende på sorg og pine. 
Denne mangel på viden har en ny undersøgelse nu rådet bod på, og samtidig har undersøgelsen vist 
noget, der måske er mere overraskende, nemlig at den nervedulmende effekt af gråd – desværre – 
ikke gælder for alle!
Fire psykologer fra universitetet i Californien, USA tog udgangspunkt i en teori om, at noget af 
forklaringen på den godartede effekt af gråd evt. skulle søges i modsætningsforholdet mellem det 
sympatiske  og  det  parasympatiske  nervesystem.  Disse  to  nervesystemer  udgør  tilsammen  det 
autonome nervesystem, der regulerer de indre kropslige processer i overensstemmelse med vores 
følelsesmæssige tilstand. Det sympatiske nervesystem virker ”ophidsende” på de indre kropslige 
organer ved stærke følelser; dette system får bl.a. pulsen og blodtrykket til at stige som forberedelse 
til  kamp og flugt,  og  disse  kropslige  ændringer  virker  tilbage  på  hjernen,  så  vi  føler  os  mere 
ophidsede,  f.eks.  mere  angste  eller  rasende  afhængig  af  situationen.  Det  parasympatiske 
nervesystem virker  stort  set  lige  modsat,  det  dæmper  det  indre  følelsesmæssige  opstandelse  i 
kroppen  og  fremkalder  en  rolig  og  afslappet  tilstand.  Det  fungerer  altså  som  en  bremse  på 
følelsesmæssig ophidselse. På den baggrund tænkte de fire psykologer, at det var oplagt at teste om 
gråd  måske  aktiverer  det  parasympatiske  nervesystem således,  at  dette  ville  dæmpe  den  indre 
følelsesmæssige uro og pine ved modgang i livet. Man har ellers tidligere ment, at gråd mest havde 
en ”ydre” funktion ved at kalde andre mennesker til hjælp i nødens stund. Allerede Darwin foreslog 
for over 100 år siden, at voksne, der græder uvilkårligt benytter et medfødt instinktivt signal til 
andre om at komme til hjælp. Gråden som signal benyttes som bekendt mest af små børn, især 
inden de lærer at tale, men det er også et signal, der ifølge Darwin kunne være nyttigt for voksne 
mennesker, der ønsker at kalde ”medmennesker” til hjælp, når de er forpinte.
Den nye teori om, at gråden måske aktiverer det parasympatiske nervesystem handler altså om, at 
gråden også tjener en indre lindrende funktion helt uanset om der er ”hjælpere”, der hører gråden. 
Det kan være en god forklaring på, at mange også kan græde når de er helt alene!
For at teste denne hypotese benyttede de fire forskere sig af en nyopdaget sammenhæng mellem 
åndedræt og puls. For langt de fleste mennesker er det sådan, at pulsen går lidt op under indånding 
og lidt  ned  under udånding. Desuden tyder forskellige ting på, at den nedgang der finder sted i 
pulsen under udånding, fremkaldes netop af det parasympatiske nervesystem. 
Ved at tage gennemsnittet af mange små pulsændringer under flere indåndinger og udåndinger, kan 
man  ifølge  de  fire  forskere  få  et  godt  mål  for  den  aktuelle  aktivitet  i  det  parasympatiske 
nervesystem: Jo mere pulsen falder under udånding, jo stærkere er aktiviteten i det parasympatiske 
nervesystem.
Efter  således  at  have  fundet  et  ret  let  mål  for  den  aktuelle  aktivitet  i  det  parasympatiske 
nervesystem, lod forskerne to grupper af forsøgspersoner bestående af kvinder i 30 års alderen se to 
forskellige små film. Den ene film var beregnet til at fremkalde sorg og måske gråd hos tilskuerne 
ved  at  vise  en  lille  dreng,  der  sørgede  heftigt  over  sin  fars  død.  Den  anden  film  viste  bare 
landskaber.
Den ene af de to grupper af kvinder bestod af 31 kvinder med almindelig humør, mens den anden 
gruppe bestod af 25 kvinder med middelsvær depression. 



Under  de  to  filmfremvisninger  blev  kvinderne  filmet  med  nærgående  kameraer,  så  trænede 
iagttagere bagefter kunne afsløre om de kom tårer i forsøgspersonernes øjne, hvilket blev defineret 
som gråd uanset om forsøgspersonerne også græd hørligt. Desuden målte man konstant pulsen og 
åndedrættet,  så  man bagefter  kunne se  om der  skete  nogen ændringer  i  pulssænkningen under 
udånding i forbindelse med evt. gråd hos forsøgspersonerne.
Det viste sig, at teorien holdt glimrende stik, men kun for de ikke-deprimerede kvinder. I denne 
gruppe af kvinder med normalt humør, fandt man at lidt over halvdelen af kvinderne udviste tårer i 
øjnene under den sørgelige film, og hos netop disse kvinder fandt man en klar dæmpning af pulsen i 
udåndingsperioderne, hvilke man ikke fandt hos de resterende kvinder i gruppen, der ikke udviste 
nogen gråd.
Så i denne gruppe af almindelige kvinder kunne man altså finde klar støtte til teorien om, at gråden 
lindrer følelsesmæssig pine ved at aktivere det parasympatiske nervesystem, der herefter dæmper 
det sympatiske nervesystem, og dermed den følelsesmæssige ophidselse og pine.
I gruppen af deprimerede kvinder var der procentvis nogenlunde ligeså mange der græd under den 
sørgelige film, men i denne gruppe så det ikke ud til, at gråden lindrede noget som helst. Hos de 
deprimerede  kvinder,  der  græd  under  den  sørgelig  film var  der  ingen  ændring  i  pulsen  under 
udåndingsperioderne, hverken under eller efter den sørgelig film. Det ser altså ud til, at deprimerede 
mennesker ikke får den samme følelsesmæssige lindring af gråd som alle andre får.  Om det er 
derfor, at sorg og pine hober sig op og bliver til depression – eller om det tværtimod er depressionen 
der ændrer nervesystemets aktivitet så gråden ikke hjælper mere, ved man ikke endnu.
Men resultatet er interessant i behandlingsmæssig sammenhæng. Der er mange psykoterapeuter der 
mener, at det er ”sundt” for et menneske i terapi at få ”udløst” sine indre følelsesmæssige knuder i 
en befriende gråd. Og det er det sikkert også for mange, men for de der er deprimerede hjælper det 
altså ikke at græde – måske endda tværtimod, hvis de pågældende selv fornemmer ”nyttesløsheden” 
ved at græde, så de måske bliver endnu mere triste af det!
Faktisk er er det en gammel klinisk erfaring, at stærkt deprimerede mennesker ofte hævder, at de er 
så  nedtrykte at de end ikke kan græde mere. Den her omtalte undersøgelse giver i hvert fald en 
forklaring på, at de pågældende ikke selv føler at de får nogen lindring ved at græde – og hvorfor 
skulle de så gøre det?
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