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Som nævnt i den foregående artikel, er der næppe tvivl om, at den ”stærkeste” 
forbindelse  mellem  psykiske  egenskaber  og  udvikling  eller  forværring  af 
kræftsygdomme gælder forbindelsen mellem følelsesmæssig undertrykkelse og 
kræft. I hele 31 undersøgelser, hvor man – dog på højst forskellige måder – har 
”målt” tendensen til at undertrykke følelser, har man fundet, at denne tendens 
var  statistisk  forbundet  med  enten  større  risiko  for  overhovedet  at  få  en 
kræftsygdom, eller med et mere ugunstigt forløb af en allerede diagnosticeret 
kræftsygdom. Kun i tre undersøgelser fandt man ikke støtte til denne hypotese. 
Men i disse tre undersøgelser, som man kan læse om i den bog, der omtales i 
den  foregående  artikel,  benyttede  man  tvivlsomme mål  for  følelsesmæssig 
undertrykkelse, så de fleste forskere på dette område er overbeviste om, at der 
kan være en sammenhæng af denne art. 
Det er dog et problem ved den hidtidige forskning over følelseshæmning og 
kræft, at langt de fleste undersøgelser enten udelukkende eller overvejende 
har  omfattet  kvinder.  Det  hænger  sammen  med,  at  hypotesen  om  en 
forbindelse  mellem  følelsesmæssige  hæmninger  og  kræft  oprindeligt  blev 
fremsat  specielt  i  forbindelse  med  brystkræft  hos  kvinder,  og  de  fleste 
undersøgelser  er  derfor  udført  med  brystkræftpatienter.  I  en  af  de 
undersøgelser, hvor der indgik både mandlige og kvindelige kræftpatienter, og 
hvor forskerne i øvrigt ulejligede sig med at oplyse om resultaterne separat for 
hvert af de to køn, fandt man kun støtte til hypotesen for kvindernes, men ikke 
for mændenes vedkommende.
Nu viser en ny amerikansk undersøgelse ligeledes, at hypotesen nok gælder for 
kvinder, men tilsyneladende slet ikke for mænd, ja, det ser endda ud til, at det 
stik modsatte gælder for mændenes vedkommende, nemlig at tendensen til 
følelsesmæssig  hæmning  for  deres  vedkommende  er  forbundet  med  et 
længere liv!
Den amerikanske undersøgelse omfattede 700 midaldrende mænd og kvinder, 
som i 1971, da de alle var ganske raske, blev testet for en række psykiske 
egenskaber, herunder tendensen til at hæmme, undertrykke eller ”fortrænge” 
negative  følelser,  især  vrede.  I  1988,  altså  sytten  år  senere,  undersøgte 
forskerne, hvem der var døde – og af hvad – i de forløbne år. 
Helt  i  overensstemmelse  med  den  tidligere  nævnte  hypotese  om  en 
sammenhæng mellem følelsesmæssig hæmning og risiko for kræft, viste der 
sig en klar sammenhæng for kvindernes vedkommende mellem følelsesmæssig 
undertrykkelse  (af  vrede)  i  1971  og  øget  risiko  for  at  dø  af  kræft  i  de 
efterfølgende  sytten  år.  Der  var  i  øvrigt  også  en  sammenhæng  mellem 
følelseshæmning og risiko for at dø af andre sygdomme end kræft, især hjerte-
karsygdomme hos kvinderne i denne undersøgelse.
M.h.t. sammenhæng mellem hæmning af vrede og kræft, fandt man den stik 
modsatte sammenhæng for mændenes vedkommende. Her var det de mænd, 
som gav mest åbenlyst og hæmningsløst udtryk for deres vrede, som oftest 
døde  af  kræft  i  de  efterfølgende  sytten  år.  Og  interessant  nok  var  denne 



sammenhæng mellem følelsesmæssig  uhæmmethed – vedrørende vrede – og 
kræft  speciel  for  netop  kræftsygdomme hos  mænd.  De  åbenlyst  vredladne 
mænd døde altså ikke oftere af andre sygdomme end kræft sammenlignet med 
de mænd, der mere hæmmede eller kontrollerede deres vrede.
Hvorfor giver hæmning af vrede mere kræft hos kvinder men mindre kræft hos 
mænd? Nogle forskere, der har beskæftiget sig med problemet, har foreslået 
følgende forklaring: Hos kvinder vil den undertrykte vrede ikke alene medføre 
indre skadelige fysiologiske ”ubalancer”,  men den pågældende tendens kan 
også medføre risiko for accept af ”urimelig” undertrykkelse fra omverden og 
deraf følgende vantrivsel på længere sigt. Det kan jo så forekomme gådefuldt, 
at  undertrykkelse  og  vrede  hos  mænd skulle  være  godt for  deres  helbred, 
specielt  hvad  kræft  angår,  men  forklaringen  her  kan være,  at  vredladne 
aggressive  mænd  oftere  end  mere  beherskede  mænd  ”skræmmer”  deres 
omgivelser bort, og derfor ender med at blive mere ensomme, og flere andre 
undersøgelser tyder på en klar forbindelse mellem ensomhed og større risiko 
for kræft.
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