
 

 

 

 

Krammehormon styrker 

parforholdet 
 

Et nyt, internationalt forskningsprojekt tyder på, at kemi spiller en stor rolle 

i utroskab, og at et skud hormoner kan ligefrem kan redde et parforhold. Det 

kan fås på recept, men kroppen producerer det selv, og I kan gøre meget for 

at fremme mængden af stoffet i blodet naturligt. 

 

 

 

Af Anne Krogh Sørensen, Kristian Kæmsgaard, Lone Frank. November 2012  
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Utroskab - lav dit eget 

kærlighedshormon 

Hvorfor er man utro? Skyldes det et 

dårligt parforhold, menneskelig 

afstumpethed eller blot kemiske 

processer i kroppen? 

Det spørgsmål stiller mange nok sig 

selv i kølvandet på CIA-sexsagen, hvor 

CIA's øverste chef, tidligere general 

David H. Petraeus, fik viklet sig ind i 

en kompliceret affære mellem to, 

muligvis tre kvinder - inklusive sin 

kone gennem mange år - og nu har 

måttet trække sig fra posten. 

Et nyt, internationalt 

forskningsprojekt tyder på, at kemi  

 

 

faktisk spiller en stor rolle i utroskab, 

og at et skud hormoner muligvis 

kunne have hjulpet familien Petraeus. 

Forskerne, hvis resultater er 

offentliggjort i denne uges Journal of 

Neuroscience, har nemlig 

dokumenteret, at det såkaldte 

kærlighedshormon, oxytocin, i praksis 

kan få mænd til at holde sig længere 

væk fra kvinder, de ikke bør have 

nærkontakt med. 

Med andre ord: Gifte mænd og mænd i 

faste parforhold reagerer på oxytocin 

ved at blive mere tilbageholdende over 

for andre kvinder. Selv et fotografi af 

en smuk kvinde holdt de større 

afstand til, skriver LA Times.  Enlige 
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mænd, der jo gerne må komme i 

nærkontakt med kvinder, ændrer 

derimod ikke adfærd og afstand til 

kvinderne, når de udsættes for 

hormonet. 

Ifølge den danske oxytocin-ekspert, 

hjerneforsker og overlæge Troels Kjær 

fra Neurofysiologisk Klinik på 

Rigshospitalet, er det ikke så 

overraskende, at oxytocin har denne 

virkning. Det har nemlig længe været 

kendt, at hormonet ikke blot knytter 

bånd mellem mor og barn, men også 

mellem voksne elskende. 

- Stoffets primære funktion er jo at 

sammentrække kvindens livmoder 

efter fødslen og at få mælken til at 

løbe, så det lille barn kan få mad og 

overleve, forklarer han. 

- Men stoffet spiller også en stor rolle i 

den sene kærlighedsfase i voksnes 

parforhold, dvs. efter den første 

tiltrækning og den stormende 

forelskelse. Når parforholdet bliver 

hverdag, får vi for alvor brug for at 

have noget, der knytter os sammen. 

Det sørger hjernen selv for ved at 

producere oxytocin. Og det sker, når vi 

rører ved hinanden og har sex, siger 

han. 

Derfor er det oplagt, at oxytocin kan 

bruges til at forhindre utroskab, 

mener Troels Kjær. 

Ifølge ham har abeforsøg tidligere vist, 

at monogami kan fremmes, hvis 

kroppen registrerer et højt oxytocin-

niveau. Og faktisk behøver man slet 

ikke tilføre kroppen hormonet som 

medicin for at få den samme effekt i 

mennesker. Man skal derimod prøve 

at holde gode miner til slet spil, hvis 

ens parhold skranter, så kan man opnå 

det samme: 

- Hvis man vil bruge det til at holde på 

en utro partner, skal man røre mere 

ved hinanden og have mere sex. Så 

dannes stoffet i hjernen, og man får 

samme virkning, siger overlægen. 

Men hvis ens forhold er blevet så 

dårligt, at sex og berøring ikke længere 

er en mulighed, kunne det så være en 

ide at prøve at lokke en recept på 

hormonet ud af sin læge? Oxytocin fås 

nemlig som næsespray, bl.a til brug for 

kvinder, der lige har født. Måske 

kunne man puste sin utro mand lidt i 

hovedet med sådan en spray? 

Hertil siger Troels Kjær: 

- Jeg ved ikke, om det ligefrem er en 

god ide at bruge en næsespray til at 

redde et dårligt parforhold, men jeg 

tror faktisk, det vil virke. Det kan ikke 

skade, og det er ikke noget, jeg vil 

advare imod. 
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CYIQNCPLG-NH2 = 

Kærligheden 

Det starter gerne ved kysset. 

De to har længe udvekslet intense 

blikke, leet ad og med hinanden. 

Måske har han inviteret på en candle 

light middag, og de har gået hånd i 

hånd langs vandet, mens månen har 

kastet sit romantiske lys ned på de to 

turtelduer. Bang, siger det så. Han 

kigger på hende. Hun kigger på ham. 

Han kigger på ham. Hun kigger på 

hende. Og snart efter mødes deres 

fugtige læber i et sandt festfyrværkeri 

af lidenskab, begær og længsel. 

Romantisk lyder det, og det er det 

uden tvivl også. Hjertet begynder at  

 

 

banke derudad, blodet bruser i 

kroppen, og svedperlerne pibler frem 

på huden. Man kan næsten se for sig, 

hvordan de røde hjerter omringer det 

nyforelskede par, og tonerne af sød 

musik danser gemytligt omkring dem. 

Virkeligheden viser sig imidlertid at 

være knap så rosenrød. For da 

forskere i slutningen af forrige 

årtusinde aflivede den smukke, nøgne 

Amor, der ville affyre sin kærlighedens 

pil, når forelskelsen ramte os, gik de 

romantiske forestillinger ligesom lidt 

op i røg. Vi kunne glemme alt om, at 

kærligheden en dag ville dumpe ned 

fra himlen som en guddommelig 

genstand, for kærlighed havde 

ingenting at gøre med hjertet. 
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Jo, okay – men kun i symbolsk 

forstand. Ligesom alt muligt andet 

bestod kærligheden af nogle 

grundstoffer og molekyler, som blev 

dannet i kroppen gennem kemiske 

processer. Og når vi havde fået 

tilstrækkelig mange kærtegn, knus, kys 

og kram, udviklede hjernen det, som 

populært sagt bliver kaldt 

kærlighedshormonet – også kendt 

som »kærlighedseliksiren« og 

»kælekemikaliet«. Forskerne kalder 

det bare oxytocin. 

Men hvad så med alle os, der gik rundt 

med troen på, at kærligheden rent 

faktisk holdt til i hjertet, og at der var 

en mening med alle de kendte floskler 

om »at have hjertet på rette sted«, »at 

sætte et hjerte i brand« eller – for den 

sags skyld – »at knuse et hjerte«? Var 

vi nu helt fortabt?  

I gamle dage – dengang man stadig 

kunne blive varm om hjertet – fik vi 

hjertebanken ved synet af vores 

elskede. Talrige kærlighedsdigte og 

eventyr om prinsen, der vandt 

prinsessen – eller omvendt – 

bekræftede os i, at kærligheden var en 

udefinerbar størrelse, der ikke kunne 

puttes ned i en æske og navngives med 

et enkelt label. 

Kærligheden svævede over os, og hvis 

vi var heldige, ramte den med fuld fart 

direkte i hjertekulen. Helt tilbage fra 

begyndelsen af vores tidsregning 

beretter fabler og folkeviser om 

adskillige kvinder og mænd, der er 

bukket under for hjertesorger. Og op 

gennem historien falder især 

litteraturens kvinder om på stribe, 

fordi livet har gjort ondt – i netop 

hjertet. Selveste H. C. Andersen har 

endda skrevet et eventyr med titlen 

»Hjertesorg«. 

 

Men forskerne har talt. Når 

kærligheden melder sig, sker der ting 

og sager på øverste etage. Mere 

præcist bliver hormonet oxytocin 

frigivet hos os, når vi bliver berørt, får 

et knus, kysser eller dyrker sex. Den 

amerikanske neuroforsker Paul Zak 

har endda kaldt hormonet 

»samfundets lim«, fordi det får os til 

at føle os forbundet med hinanden. 

Lige nu er Paul Zak i færd med at 

undersøge, om også flygtige størrelser 

som moral og troværdighed er bestemt 

af den mængde af oxytocin, der flyder 

rundt i blodet. 

Hormonet er årsag til, at vi har lyst til 

at finde en partner og danne 

venskaber, og det gør det lettere for os 

at stole på fremmede. Historien 

fortæller, at oxytocin oprindeligt blev 

kendt som et stof, der fik kvinders 

livmoder til at trække sig sammen, og 

derfor blev det i begyndelsen af det 20. 
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århundrede anvendt til at sætte gang i 

fødsler. Hvis en kvindes fødsel var 

gået i stå, kunne man oven i købet 

bede hende om at nulre sine 

brystvorter, så endnu mere oxytocin 

kunne blive sluppet løs, og hendes 

fødselsveer ville tage til. 

Før man overhovedet kan begynde at 

tale om udskillelsen af oxytocin i 

kroppen, er der et par grundlæggende 

stadier i kærligheden, vi først skal 

igennem. Ifølge neuroforskere falder 

forelskelsen i tre faser: En tiltrækning, 

en forelskelse og endelig 

kærlighedsfasen, som kan følge efter 

forelskelsen, hvis vi altså har heldet 

med os. 

Den første fase er ganske ligetil: Vi 

screener potentielle partnere og ender 

måske med nogle af dem under dynen. 

Forelskelsen i næste fase varer som 

regel fra et par måneder til et år og får 

os til at fokusere på én bestemt 

partner. Mens kærligheden, som er 

den sidste fase, bliver hjulpet på vej af 

netop oxytocin, der har været med til 

at skabe det stærke, følelsesmæssige 

bånd mellem to partnere. 

Forelskelsen i anden fase kender vi 

alle sammen, og den opstår i de 

områder af hjernen, der styrer 

menneskets mest basale drifter – for 

eksempel trangen til at spise og sove. 

Naturen har med andre ord givet os 

muligheden for at blive forelsket, fordi 

vi skal kunne dække det basale behov, 

det tilsyneladende er at dyrke sex for 

dermed at få børn. 

Lidt populært sagt er det evolutionens 

finurlige trick til at sørge for, at 

mennesket som art overlever. Under 

forelskelsen bliver et andet vigtigt stof 

frigivet – nemlig dopamin, der gør os 

opstemte og lykkelige. Når vi for 

eksempel får øje på vores udkårne, 

giver belønningscentrene i hjernen os 

et skud dopamin – og jo mere 

dopamin, der udløses i kroppen, desto 

lykkeligere bliver vi. 

 

Faktisk er det jagten på dopamin, der 

får folk til at investere i aktier, spille 

på computer eller score, når de er i 

byen. Og det er også det stof, der 

udløses, når vi giver vores kæreste 

eller ægtefælle blomster på 

Valentinsdag. Stoffet giver os en rar 

fornemmelse i kroppen, og derfor 

hungrer vi hele tiden efter mere. I 

virkeligheden bliver vi dybt afhængige 

af følelsen. Narkomaner tager 

narkotika af samme årsag – fordi de 

længes efter den glædesrus, der 

opstår, når dopamin frigives i 

kroppen. Heldigvis skal der for de 

fleste mennesker ikke narkotika til for 
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at danne dopamin. Det klarer 

kærligheden gudskelov helt af sig selv. 

Når vi fra naturens side ikke er blevet 

udstyret med et hjerte, der er ved at 

sprænges af kærlighed, kunne det 

være belejligt at stille spørgsmålet, 

hvor mon kærligheden så har sit 

opholdssted? Den hjernestump, der 

hedder diencefalon – også kaldet 

mellemhjernen – består af talamus og 

hypotalamus og ligger allerinderst i 

kraniet under hjernebarken. Og her 

gemmer det sig altså. 

Kærlighedshormonet. 

Da man nu kender så godt til dets 

placering og opbygning, er man for 

nogle år siden begyndt at 

eksperimentere med at fremstille 

hormonet kunstigt. Tænk engang, 

kærlighed på pilleform. Hvis vi 

mangler lidt kys-kys og kissemisse i 

hverdagen, så sluger vi da bare en pille 

og bliver fri for alle mulige 

bekymringer om, hvem der skal føde 

vores børn eller ligge ved vores side i 

dobbeltsengen til den bitre ende. 

Eternal love! Men. Så simpelt er det 

ikke. 

For det første eksisterer pillen ikke 

endnu, eksperimenterne forbliver 

eksperimenter. For det andet finder vi 

ikke sådan uden videre vores store 

kærlighed, hvis blot vi indtager en pille 

eller snuser lidt til et glas fyldt med 

kærlighedseliksir. Oxytocin består af 

nogle aminosyrer, der er sat sammen. 

Og dem får vi ikke sådan lige ind i 

organismen. Desuden giver det ingen 

mening at optage kærlighed i kroppen 

via piller, hvis vi ikke i forvejen lever 

sammen med en partner og har en 

base at bygge et forhold på. 

Hvis man har lidt ondt i kærligheden, 

så brug det gode, gamle råd: Giv 

hinanden et knus. Amerikanske Paul 

Zak – der i øvrigt har udnævnt sig selv 

til Doctor Love – følger trop. Han har 

givet denne recept til sine patienter: 

Otte knus om dagen. Det udløser 

oxytocin, og dermed bliver folk 

lykkeligere. Forskere har da også 

spekuleret i, hvorvidt kærtegn og 

berøring generelt kan give skrantende 

forhold et tiltrængt løft. 

Adskillige undersøgelser peger i 

retning af, at berøring hjælper – i det 

hele taget, at vi er lidt mere fysiske ved 

hinanden. Selv om vi også har set 

eksempler på, at en godhjertet 

slåskamp giver et bedre parforhold, 

må vi nok hellere starte i det små. For 

eksempel ved at holde hinanden i 

hånden indimellem. 

Forskere nævner også muligheden for 

at bruge kærlighedshormonet som 

redskab til at dæmme op for lidelser 

som angst og depression. Netop derfor 

er der enighed om, at forskning i 

kærlighedens natur er helt afgørende. 

Ulykkelig kærlighed er den mest 

almindelige årsag til selvmord, og vi 

kender også til tragiske historier om 

personer, der har slået partneren ihjel, 

fordi de ikke har følt, at deres 
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kærlighed er blevet gengældt. Faktisk 

er risikoen for at blive myrdet af sin 

jaloux kæreste eller ekskæreste 

væsentligt større end risikoen for at 

blive dræbt af en røver eller en 

tilfældig psykopat. 

»Dræbt af jaloux eksmand«, 

»Overfaldet af jaloux ekskæreste«. 

Medierne flyder til tider over med nye 

sager om kærligheden og dens 

smertefulde konsekvenser. Så måske 

skulle vi bare holde os væk? Leve et 

fredfyldt og fornøjeligt liv med os selv 

og sidde mutters alene i 

tomandssofaen og gå lange ture i 

måneskinnet – helt, helt alene? Ja, 

hvorfor ikke? Nu har forskerne 

alligevel meddelt os, at kærligheden 

ikke sidder i hjertet, men dybt 

begravet i det inderste af kraniet. Så 

lad os da aflyse forelskelsen, 

brylluppet, den evige kærlighed! 

What’s the point? 

Her skal vi vist tilbage til de basale 

behov. Godt nok kan kærligheden gøre 

os vanvittigt tossede. Og godt nok er 

den sat på formel og hedder noget så 

fint som oxytocin og lever inde i 

hovederne på os og har i virkeligheden 

ikke det fjerneste at gøre med kød og 

blod. Men hjertet giver stadig et hop, 

når vi møder vores udkårne, og som 

den amerikanske antropolog Helen 

Fisher engang sagde, da hun blev 

mødt med kommentaren om, at det 

virkede ret nedslående, at kærligheden 

egentlig bare er kemiske stoffer i 

hjernen: 

»Man kan jo sagtens få alt at vide om 

hver eneste ingrediens i en 

chokoladekage, og så alligevel sætte 

sig ned og smage på hver eneste bid af 

dens poesi og bare give sig hen i 

glæden ved den. 

Artiklen bygger på et interview med 

Troels W. Kjær, der er overlæge på 

Neurofysiologisk Afdeling på 

Rigshospitalet, samt research fra 

artikler om kærlighedshormonet 

oxytocin. 
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Kærlighedens cocktail 

Forsigtig nu! Hjernekemi bestemmer 

vores adfærd i kønsliv og kærlighed, 

men det indre motivationssystem 

leder langtfra altid til partnere, som 

passer til vores kemiske type. 

DET er forår, og der sker underlige 

ting. En kollega, man har gået op og 

ned ad i årevis og altid anset for lidt 

splejset, forekommer pludselig 

betydelig mere muskuløs. En anden 

synes med ét fuld af fortryllende vid, 

og en tredje virker ligefrem begavet. 

Hvad er det, der for halvdelen af 

menneskeheden ser klart bedre ud end 

for bare en måned siden? 

 

 

»Det er kemi,« oplyser antropolog 

Helen Fisher over telefonen fra New 

York. Den nydelige ældre dame, som 

er professor ved Rutgers University, er 

en af de få, som stædigt forsker i 

kærlighedens natur. »Dens 

underliggende biologi«, som hun selv 

udtrykker det. I årenes løb har Fisher 

målt hormonkoncentrationer, hun har 

lagt både lykkeligt og ulykkeligt 

forelskede i hjerneskannere og hun 

har analyseret kærlighedens faser i 

evolutionært perspektiv. Resultaterne 

er klokkeklare: »Vi har tre forskellige 

drifter, som trækker på overlappende 

neurale systemer, og som har udviklet 

sig, fordi de på forskellig vis 

understøtter forplantning og 
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yngelpleje. Enkelt og egentlig 

indlysende.« 

Kærlighedens treenighed består af 

seksuel tiltrækning, forelskelse og 

endelig den forbundethed - kærlighed 

med stort K - som kan følge efter en 

forelskelse, hvis man er heldig. 

»Den seksuelle tiltrækning er nem at 

forstå. Den sørger for, at vi 

overhovedet forsøger at parre os med 

forskellige partnere. Forelskelsen 

derimod, mener jeg, tjener til at 

fokusere vores opmærksomhed og 

indsats på én partner, hvilket jo har 

sparet vores tidlige forfædre kostbar 

energi og tid.« 

Men kærligheden da? Dette bånd 

mellem elskende har udviklet sig, fordi 

det motiverer parterne til at holde 

sammen længe nok til at klare 

yngelplejen, forklarer Fisher. 

»Traditionelt er kærlighed 

socialpsykologernes domæne, og de 

hader enhver fysiologisk tilgang. 'Hvad 

får man ud af at kigge ind i hjernen på 

folk,' spørger de altid. Man lærer rigtig 

meget af det, svarer jeg!« 

Det var således hjerneskanninger, der 

lærte Helen Fisher og hendes 

samarbejdspartnere, at forelskelse 

ikke så meget er en følelse som en 

decideret drift. Et motivationssystem. 

Man ser det tydeligt i en artikel fra 

2005 i Journal of Comparative 

Neurology, hvor dybt forelskede 

forsøgspersoner af begge køn blev 

forevist billeder af deres elskede i 

skanneren. I modsætning til billeder af 

neutrale bekendte, stimulerede 

kæresten kraftig aktivitet i to små 

områder. Det handler ikke om 

hjernebarken - tænkningens højborg - 

men dele af den dybereliggende 

emotionelle øglehjerne. 

»Den ventrale tegmentum og nucleus 

caudatus,« repeterer Helen Fisher og 

minder om, at tegmentum er propfuld 

af nerveceller, der producerer 

signalstoffet dopamin og distribuerer 

det til andre områder spredt i hjernen. 

Blandt andet nucleus caudatus, som er 

stærkt involveret i at motivere os til at 

søge 'beløning'. Deraf fornemmelsen af 

at vi bare må have fat i lige præcis den 

mand. Eller kvinde.« 

GODT så. Men det lægger op til 

spørgsmålet om, hvorfor vi lige 

forelsker os i den mand eller den 

kvinde, når der eksisterer utallige 

valgmuligheder, som formentlig kunne 

være lige gode. 

»Ja,« siger Helen Fisher. »Det var 

netop hvad Match.com spurgte mig 

om for fire år siden, og det gik op for 

mig, at jeg - og man - ikke anede det.« 

Imidlertid fik forespørgslen samt en 

lukrativ konsulentaftale fra den 

multinationale datingservice Fisher til 

at gå på med krum hals. Først 

gennemtrawlede hun den 

socialpsykologiske litteratur og dens 

forskellige teorier om, hvordan vi 

udvikler romantiske præferencer i 
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barndommen. En skole hævder, at vi 

søger efter en partner, der ligner vores 

»første kærlighed«, hvilket vil sige 

mor for mænds vedkommende og far 

for kvinders. En anden at vi absolut vil 

have én, som ligner den forælder, vi 

tilfældigvis har »uforløste konflikter« 

med. 

»Der er uden tvivl al mulig bagage fra 

barndom og ungdom, som spiller ind, 

men jeg var heller ikke i tvivl om, at 

der under det hele må være nogle 

biologiske mekanismer. At vores 

individuelle biologi trækker os i en 

eller anden retning, når det kommer 

til partnervalg,« siger Fisher. 

 

Og hun var overbevist om, at de 

biologiske præferencer ville være 

bundet i det, vi kalder temperament 

eller personlighed. Masser af 

socialpsykologiske studier tester netop 

personlighedstype, men de kommer 

frem til forskellige resultater - enten at 

vi søger nogen, der ligner os, eller at vi 

vil have nogen, der er modsætninger 

og dermed komplementære. 

»Men deres klassifikation af 

temperament, mener jeg er 

ubrugelig,« siger Fisher. I stedet for 

dimensioner som neurotisk og 

extrovert/introvert postulerer hun 

eksistensen af fire universelle 

temperamenter eller 

temperamentsskalaer for at være helt 

nøjagtig. I modsætning til de klassiske 

fire temperamenter - melankolikeren, 

sangvinikeren, kolerikeren og 

flegmatikeren - bygger hendes 

tolkning ikke på legemsvæsker som 

blod og sort galde, men derimod på 

hjernekemi. 

»Det handler om signalstofferne 

dopamin og serotonin samt 

hormonerne testosteron og østrogen. 

Mange års videnskabelige fund viser, 

at netop disse stoffer klart påvirker 

forskellige personlighedstræk, og man 

kan så være domineret af den ene eller 

den anden dimension.« 

Genetiske variationer i dopamin-

omsætningen ser ud til især at 

bestemme vores smag for risiko, vores 

behov for at opleve nyt, vores grad af 

optimisme, vores kreativitet, vores 

energiniveau og vores sexlyst. 

Individer domineret af et højtgearet 

dopaminsystem kalder Fisher for 

explorers, eventyrere. Deres 

modsætning er builders, beskyttere, 

som er præget af et højt 

serotoninniveau, hvilket blandt andet 

er forbundet med lav angst og 

aggression, forsigtighed, mental 

rigiditet, loyalitet og tendens til 

religiøsitet. Så er der de 

testosteronprægede, som findes blandt 
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både mænd og kvinder. Disse 

directors, eller ledere, er intenst 

kompetitive og ambitiøse, har en evne 

til at fokusere meget stærkt og snævert 

og har dårlige sociale kompetencer. 

Endelig er der de diplomatiske 

negotiators. Med en hjerne, som i 

fostertilstanden blev præget af højt 

østrogenniveau, er de begavet med 

evnen til at tænke holistisk og har 

desuden en stærk forestillingsevne, 

høj sprogfunktion samt udprægede 

empatiske og sociale evner. 

»Når nogen siger, det lyder 

ugebladsagtigt, henviser jeg til, at det 

er valideret i vores undersøgelse af 

35.000 amerikanske forsøgspersoner. 

Den videnskabelige artikel er på vej til 

udgivelse,« forsikrer Helen Fisher. 

Mens vi venter på den, dater folk ivrigt 

efter Fishers anvisninger på den 

særlige service Chemistry.com, hvor 

man afklarer sit temperament i fire 

dertil indrettede spørgeskemaer og 

bliver forsøgt parret derefter. 

»Vores undersøgelser af godt 28.000 

brugere hos Match.com i fire lande 

viste nemlig nogle tydelige 

præferencer. Builders tiltrækkes 

fortrinsvis af builders og Explorers af 

Explorers, mens Directors og 

Negotiators tiltrækkes af hinanden.« 

Også her skimter Helen Fisher en 

mulig evolutionær logik, nemlig 

forskellige virksomme strategier for at 

opfostre afkom. Et par bestående af 

konservative, familieorienterede og 

forsigtige beskyttere udgør oplagt et 

velolieret opdragelsesmaskineri, og 

parringen af en lettere asocial leder 

med en empatisk diplomat giver både 

et skaffedyr og en omsorgsgiver. 

»De rastløse og omkringfarende 

eventyrere udgør umiddelbart en 

udfordring, for hvem skal tage sig af 

børn i sådan et ægteskab? Men det 

viser sig, at den type mennesker 

skifter partnere oftere og får børn med 

flere partnere end de andre. Og den 

strategi giver jo også genetisk 

udbytte.« 

NÆSTE skridt er naturligvis at afklare 

den genetik, som bestemmer 

biokemien og dermed temperamentet. 

Det arbejder Fisher og kolleger lige nu 

på i en undersøgelse af tohundrede 

frivillige, som udfylder spørgeskemaer 

og jævnligt afgiver urinprøver og blod. 

Snart skal de testes for varianter af 

diverse gener, som blandt andet 

medvirker i omsætningen af dopamin 

og serotonin. 

Så hvad med en rask omgang genetisk 

dating? Helen Fisher tror, der nok skal 

være et marked for det og peger på et 

stykke genetisk information, hun 

gerne ser bragt frem i lyset. Tidligere i 

år fandt et svensk forskerhold, at 

mænd med en særlig variant af 

receptoren for hormonet vasopressin 

(AVPR1a) har flere brudte forhold og 

flere problemer i hvert enkelt forhold 

end mænd med andre variationer. En 
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sammenhæng, som ikke gælder for 

kvinder. 

»Men man kunne sagtens forestille 

sig, at kvinder gerne ville have 

oplysninger om en mands AVPR1a-

status før de satser på ham, ikke 

sandt?« spørger Fisher. Til gengæld 

giver hun ikke meget for 

ScientificMatch.com, som baserer sin 

datingservice på tests af brugernes 

vævstypegener. Man ved, at både 

kvinder og mænd foretrækker duften 

fra partnere, hvis MHC-gener er 

forskellige fra deres eget, formentlig 

fordi det øger chancen for afkom med 

et slagkraftigt immunsystem. 

»Men disse duftpræferencer 

medvirker jo kun til at skabe seksuel 

tiltrækning. Vi ved alle sammen, at 

god sex ikke nødvendigvis fører til et 

langtidsholdbart forhold,« siger Fisher 

og tilråder, at man omgås forårets 

tilskyndelser med en smule 

forsigtighed. 

»Det er ikke min plads at fortælle 

nogen, hvad de bør og ikke bør gøre 

med deres kærlighedsliv, jeg minder 

bare om, at uforpligtende sex ikke 

altid er uforpligtende.« 

Hormonet oxytocin kan nemlig stikke 

en kæp i hjulet. Det såkaldte 

kælekemikalie tjener til at etablere og 

forstærke følelsesmæssige bånd. 

»Du går i seng med én eller anden, og 

orgasmen udløser masser af oxytocin. 

Egentlig skulle det bare have været en 

enkelt gang, men pludselig føler du, at 

du bare må se ham igen. Du følger din 

drift, mere vil have mere, og før du ser 

dig om, er det endt i en fuldtudviklet 

forelskelse, som måske er rettet mod 

en fuldstændig upassende mand!« 
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Sådan styrker du dit 

kærlighedshormon 

naturligt 

Kroppen er så smart indrettet, at den 

kan gøre sig selv lykkelig. Hormonet 

oxytocin er vores kærlighedsstof - eller 

rettere sagt vores 

kærlighedsbarometer. Oxytocin får 

vores celler til at 'danse', og jo flere 

celler der danser, jo lykkeligere er du - 

i hvert fald ifølge forskerne. 

Det har længe været kendt, at kroppen 

producerer mange oxytociner, når vi 

er forelsket, føder børn og udfører 

venlige handlinger, som for eksempel 

at give penge til fattige og lave 

velgørenhedsarbejde. 

Oxytocin frigives i hjernen fra 

hypofysens baglap. Har man store 

mængder oxytocin i kroppen, så 

udviser man meget større tillid overfor 

andre mennesker og generøsitet. 

Som tidligere nævnt er det sin sag at 

gå til egen læge og få en recept på det 

kunstigt fremstillede hormon, samt 

inhalator. Du kan gøre en del selv for 

at fremme produktionen naturligt i 

din krop. 

Det problematiske her er dog, at 

stoffet frigives ved især berøring. Og 

når det handler om at styrke 

parforholdet og forhindre utroskab, så 

er det jo vigtigt, at stimuleringen sker 

med partneren - og ikke en kollega ved 

firmajulefrokosten eller en tilfældig  

 

mand eller kvinde, man møder i byen. 

Så kan det være den forkerte person, 

der får glæde af stimuleringen.  

Lad os se på, hvad der kan fremme 

mængden af Oxytocin. 

• Kys, kærtegn og alle dejlige 

berøringer mellem dig og din partner 

• Massage udløser oxytocin hos både 

giver og modtager 

• Elskov - jo oftere jo bedre 

• Omsorg. Har du børn, så vær bevidst 

om at al tæt samvær med dem 

stimulerer oxytocin hos jer begge. 

Omsorg kan man ikke give for meget 

af. Heller ikke til sin partner eller 

andre nære personer. 

• Alt nærvær og al opmærksomhed 

mellem mennesker. 
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• Fortrolighed. Selv en rar 

telefonsamtale eller en fortrolig 

samtale over en kop te eller kaffe. 

• Tillid mellem mennesker. Jo større 

tillid du viser - jo mere oxytocin i 

blodet hos jer begge. 

• Livsnydelse. Hyg dig. En god bog i 

sofaen, solens varmende stråler. Alt, 

hvad der vender energien indad og 

nulstiller de ydre aktiviteter, udløser 

oxytocin. Derfor er bl.a. yoga, 

meditation og afspænding godt. 

Og effekten er ikke til at tage fejl af. 

Hormonet har nemlig mange 

virkninger: 

• Blodtrykket daler 

• Pulsen daler 

• Smertetærsklen øges 

• Blodets indhold af stresshormonet 

kortisol halveres 

• Optagelsen af næringsstoffer fra 

kosten forbedres 

• Fordøjelsen fremmes 

• Sårhelingstiden halveres 

• Immunforsvaret styrkes 

• Kolesteroltallet bliver sundere 

• Angst og bekymring dæmpes 

• Aggressivitet og vrede dæmpes 

• Du beroliges og bliver afslappet 

• Du føler mere velvære og større 

glæde 

• Din kreativitet forbedres 

• Du føler dig elsket og ønsket 

• Du mærker dyb ømhed og 

hengivenhed for andre 

 

Kilde: "Lykkehormonet Oxytocin" af 

Mette Møllevang fra bladet "I 

form"12/2007. 

 

 


