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En romjulsdag, 2011. Bussen lyser opp de kalde bygate-
ne, klokka er bare tre, men det er alleredemørkt. På
setene sitter trøtte nordmenn, noen skal bytte julegaver,
andre er på vei til fest. Folk stimler inn, står tett i tett.

– Ætsjo.
Tusenvis av bakterier sprer seg utover i bussen og

treffer et venninnepar seks seter unna. Om et par dager
vil den ene bli sjuk. Den andre ikke. En av dem kysser
ofte. Den andre ikke.
– Å kysse styrker immunforsvaret fordi man får stimu-

lert bakteriefloraen i kroppen. Derfor blir man bedre
rustet mot sjukdommer, sier Tone Tønjum, professor og
leder for senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap
ved Oslo universitetssjukehus.
Hunmener kysseglademennesker har mindre sjanse

for å bli sjuke. Ikke bare det. De lever også lenger. Tjener
mer. Er lykkeligere.

Seksmilliarder mennesker kysser regelmessig, leppe
mot leppe. Det er bare noen folkegrupper i Asia, Afrika
og Sør-Amerika som ifølge antropologer ikke kysser,
over 90 prosent av verdens kulturer gjør det. En tysk
tiårsstudie viser at menn som kysser kona før de drar på
jobb i gjennomsnitt lever fem år lenger og tjener 20–30
prosent mer enn de som drar uten farvelkyss. De som
ikke kysser ommorgenen har 50 prosent større sjanse
for å dø i bilulykke. Kysserne hadde også færre sjukefra-
værsdager. En norsk undersøkelse utført av RFSU viste
at 69 prosent føler kjærlighet ved å kysse, og folk fra
Hedmark og Oppland bruker tungamest. Halvparten av
nordmennmener de er lykkelige når de kysser.

Men hvorfor kysser vi? Kysser menn og kvinner av
samme grunn? Er kyssing tillært eller er det instinkt? Og
hvorfor føles det så himla deilig?

Tidligere i år kom boka «The Science of Kissing –What
Our Lips Are Telling Us», der den amerikanske biologen
Sheril Kirshenbaum går vitenskapelig til verks for å

forklare det lidenskapelige kysset. Kysset er utviklet for å
få lyst på sex, oppleve kjærlighet og få en følelse av
trygghet, skriver hun. Sexlystenmotiverer oss til å finne
en partner, kjærligheten får oss til å forplikte oss, og
trygghet og stabilitet holder oss sammen lenge nok til å
få barn.
– Vi kysser fordi kroppen belønner oss med en god

følelse når vi gjør det, vi synes det er godt, sier forsker
ved Norsk institutt for naturforskning i Trondheim, Terje
Bongard, som ga ut boka «Det biologiske mennesket –
individer og samfunn i lys av evolusjon» i 2010. Han
påpeker at all atferd kan forklares gjennom evolusjon.

– De som ikke syntes det var godt å kysse og føle nær-
het fikk ikke barn. Alle mennesker på jorda i dag er etter-
kommere av de som likte kyssing og intimkontakt. De
som ikke ønsket dette, fikk ikke ført genene sine videre,
sier han.

Fenomenet kyss viser seg også i dyreverdenen, noe som
tyder på at det har røtter i vår felles evolusjonslinje. Elg
og ekorn gnir nesene sine mot hverandre. Katter slikker
hverandres hoder. Elefanter utforsker hverandres kropp
med snabelen, mens flaggermusarter bruker tunga når de
flørter. – Begge kjønn har ofte et erotisk formål, selv om
målet ikke alltid er et fullbyrdet samleie. Å kysse er godt,
sier sexolog Gro Isachsen.
I tillegg til å ha skrevet flere bøker om sex har hun

dybdeintervjuet 815 kvinner for å finne ut hvordan de
tenner på partneren.
– Kyss kan være alt fra lette berøringer til dype tunge-

kyss. Kyss er et slags språk, mye handler om å komme på
samme frekvens. Gjennom kysset skjønner man hvor
tent partneren er. Mensmenn oftest tenner visuelt,
tenner flest kvinner av berøring, sier hun videre.
Alle de fem sansene våre, syn, hørsel, lukt, smak og

likevektssansen, som holder oss i balanse, sender be-
skjeder til den regionen i hjernen som oppfatter be-
røring, temperatur og smerte når vi kysser. Her blir de

behandlet og forvandlet til tanker. Bare en lett leppe-
berøring stimulerer en større del av hjernen enn den
delen som aktiveres av seksuell stimuli under belteste-
det. Dette betyr at leppene er vår mest erotiske sone.

– Noen spiller pingpongmed drøvelen, mens andre er
mer avslappa. Mens noen tenner av å kysse, må andre
være tent fra før, sier Isachsen videre.

Det naturlige dopet, dopamin, er hormonet som brukes
som belønning og får oss til å føle glede. Under et kyss er
dopamin ansvarlig for følelsen av opprømthet og begjær.
Dette virker på sammemåte som kokain og får oss til å
ville ha mer samtidig som det får oss til å føle oss energis-
ke. Noenmister matlysten, andre får ikke sove – de sam-
me «symptomene» som når man forelsker seg. Kroppen
regulerer hvor lengeman kan være «høy» på disse stoffe-
ne, og studier har vist at de synker når vi blir vant til
partneren. Serotonin kan få oss til å få altoppslukende
tanker, sommange av oss opplever ved en romanse – det
oppleves som en avhengighet. Oksytocin er kjærlighets-
hormonet, som blir dannet under orgasme og ved be-
røring og som bidrar til at paret føler seg bundet til hver-
andre. Høye nivåer av dette stoffet finnes også hos ny-
bakte foreldre, noe som sørger for et livslangt båndmel-
lommor og barn.
– Som fagperson er det vanskelig å si noe om kysset,

men som privatperson kan jeg si at det er veldig godt.
Det må være en del av tilknytningsprosessen, sier hjerne-
forsker Siri Graff Leknes.

Hun forsker på hjernens belønningssystem ved Univer-
sitetet i Oslo, og forteller at ingen noen gang har klart å
måle aktiviteten i hjernen under et kyss, rett og slett
fordi man damåtte hatt to personer som kysser inne i en
hjerneskanner, noe det ikke er plass til siden den er
designet for én.
– Kjærlighetshormonet, oksytocin, blir skilt ut i krop-

pen ved berøring. Leppa er et veldig følsomt område, sier
hun og fortsetter:

Opprørskysset: Dette
paret nådde aviser verden
over da de kysset midt i et
opprør i Vancouver i år.

Kronprinsparkysset:
Kronprins Håkon og kron-
prinsesse Mette-Marits
bryllup i august 2001.

Popkysset: Britney Spears
og Madonna skapte over-
skrifter da de kysset under
et MTV-show i 2003.

Judaskysset:Historiens
kanskje mest berømte
kyss. Judas kysset Jesus
for å angi ham til romerne.

Berlinkysset: Enmåned
før Murens fall kysset
Gorbatsjov Øst-Tysklands
leder Erich Honecker.

Det rojale kysset: Charles
og Diana kysser på slotts-
balkongen etter bryllups-
seremonien i 1981.

«Menn som kysser kona før de drar på jobb, lever i gjennomsnitt fem år lengre og tjener

Kjente kyss
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– Par berører hverandre under kyss, og den berøringen
fører til frisetting av hormoner og endorfiner. Det er
kroppens eget morfin.

Hjerterytmen øker, du begynner å svette, stresset redu-
seres, og kroppen din gjør seg klar for seksuell kontakt.
Tilbake i «The Science of Kissing» viser Kirshenbaum

til forskning som sier at vi husker vårt første kyss bedre
enn vårt første samleie.
I en undersøkelse publisert i Evolutionary Psychology,

spurte forskere ved State University of New York og
University at Albany 1041heteroseksuelle studenter om
deres kyssepreferanser. Forskerne var interessert i å
finne ut hvordan kysset hjelper oss med å velge en part-
ner og knytte oss til ham eller henne. Resultatet viste en
enorm forskjell mellom kjønnenes preferanser. Mens
seks av sju kvinner svarte at de ikke ville vurdert sex
med en de ikke først hadde kysset, ville én av tre menn
ikke hatt noe imot det. For kvinnene var smaken av et
mannekyss og friske tenner veldig viktig for om de skulle
fortsette kysset og vurdere å gjøre det igjen seinere.
Menn var derimot myemer opptatt av hvor attraktivt
ansiktet og kroppen til kvinnen var og i større grad villige
til å ha sexmed en demente var en dårlig kysser. – Det er
flere kvinner ennmenn som nevner at kysset er viktig
for at de skal føle seg trygge og ivaretatt. Dette er viktig
for å klare å slippe seg løs, noe som er nødvendig for å
nyte sexen, sier Gro Isachsen, sommener menn kysser
av samme grunn som kvinner.

– Kvinner bruker oftere ennmenn kyss til å tenne. Men
det at menn kysser for å få sex og kvinner kysser for å
fastholde sin partner synes jeg høres feil og for enkelt ut.

Så hvem vil vi kysse? Forskere diskuterer stadig sann-
synligheten for at vi velger vår partner gjennom histo-
compatibility complex, en gruppe gener som kontrollerer
hvordan immunsystemet vårt beskytter oss mot syk-
dom. Et godt utvalg av disse genene er viktig for å få

avkommed et best mulig immunsystem og dermed økt
sjanse for å overleve. Undersøkelser har vist seg at kvin-
ner foretrekker lukten til menn som har forskjellige
gener fra dem selv. Kirshenbaum viser også til forskning
hvor kvinner som har like gener som partneren oftere
drømmer om andre menn, og derfor har en større sjanse
for å være utro. Denne gruppen rapporterte at de var mer
fornøydemed sexlivet sitt. Andre studier har foreslått at
det mannlige kjønnshormonet testosteron gjør kvinner
kåte ved å fylle klitoris med blod og svelle kjønnsleppe-
ne. Ved kysset vil dette hormonet gå fra tunge til tunge
gjennom spyttet. En liten dose fra mannens partner hver
dag vil derfor øke henne sexlyst. Hvis det er slik, ville
kvinner kanskje blir tiltrukket av demennenemedmest
testosteron.

De første bevisene for fortidas kyss står beskrevet i
indiske sanskrittekster, for 3500 år siden. Selv om de
ikke hadde noe ord for kyssing, beskrev de å lukte, å
snuse og å berøre. Boka «Vatsyayana Kamasutra», bedre
kjent som «Kama Sutra», ble skapt i det tredje århundret
for å lage regler for fornøyelser, ekteskap og kjærlighet
gjennom hinduloven. Der er et helt kapittel viet kysset.
Men hvorfor begynte vi å kysse?
En populær teori er at våre forfedre, for millioner av år

siden, lærte seg at røde frukt
er var saftige og næringsrike for kroppen. Genene for å
følge farger gikk i arv, og de
menneskene som hadde disse genene overlevde. Siden
disse menneskene visste at rødmat var en belønning, går
teorien ut på at de derfor prøvde ut alt som var rødt,
inkludert menneskets røde lepper.

En annen teori er at kvinners kjønnslepper svulmer opp
når de er klare til formere seg, og at de kvinnenemed
sterkest oppsvulming hadde høyest sjanse til å tiltrekke
en partner. Disse genene ble derfor passert videre i ge-
nerasjoner. Over tid har den delikate, røde fargen som

Humphrey Bogart
og Ingrid Bergman:
«Casablanca» (1942).

Audrey Hepburn og
George Peppard: «Break-
fast at Tiffany's» (1961).

Hugh Grant og Andie
MacDowell: «Fire bryllup
og en gravferd» (1994).

Leonardo diCaprio
og KateWinslet:
«Titanic» (1997)

Kysserekorder

46 timer, 24minutter og ni sekunder. Så
lenge varte verdens lengste kyss, kysset som
13. februar 2011 gikk rett inn i Guinness Re-
kordbok, og latterliggjorde den tidligere
rekorden. Det thailandske ekteparet Ekkachai
og Laksana Tiranarat fulgte reglene, som sier
at leppene må røre hverandre hele tiden, så
væske måtte de få i seg gjennom sugerør. De
hadde ikke lov til å sitte, ikke lov til å sove.
Den forrige rekorden var på 32 timer, sju
minutter og 14 sekunder og ble satt i 2009.

50 000 dollar eller godt over 2,5 millioner
kroner kostet verdens dyreste kyss. Det
betalte Joni Rimm for å kysse Sharon Stone
på en veldedighetsaksjon mot AIDS i 2003.

39 897mennesker kysset samtidig i ti
sekunder i Mexico City i 2009. Anledningen var
Valentinsdagen og parene, vennene og familie-
medlemmene satte dermed rekord.
Kilde: http://www.guinnessworldrecords.com/

og «The Science of Kissing»,
av Sheril Kirshenbaum

– Jeg tror alle kan lære å kysse sjøl om de
blir beskrevet som totalt talentløse, sier
sexolog Gro Isachsen.
Hun mener mange ønsker å kjenne at den

gjensidige tiltrekningen er der i forkant av et
kyss.
– Først har partnerne gjerne flørtet, sett

hverandre dypt inn i øynene og kost på hver-
andre.
Deretter er det klart for kysset.
– De fleste liker å begynne forsiktig og

starte med kyss med lukket munn for så å
åpne munnen sakte. Deretter finner man
tunga til partneren og roterer litt rundt. Å
kysse er som å smake på hverandre.
Hun mener kroppsspråket ellers er viktig i

tillegg det å kysse.

Espen Korsvik er datinginstruktør og
holder sjekkekurs gjennom firmaet Dating
Adventure. Han mener det er viktig å ta det
med ro, og ikke stresse under et kyss.
– Ikke stikk tung langt ned i halsen på

partneren. Og ikke bruk for mye spytt heller,
det er som regel bare ekkelt, sier Korsvik.

Han mener det er mulig å skape en ekstra
spenning omman klarer å gjøre partneren
litt usikker.
– Hvis man trekker seg litt tilbake og stopper

opp i kysset før man fortsetter blir dette
oppfattet som flørting.
Å kysse veldig intenst skaper høy seksuell

spenning, mener han.
– Speil den du kysser, kysser partneren

intenst, og du liker det, burde du gjøre det
samme.
Varigheten på kysset burde vare så lenge

begge har lyst, om partneren trekker seg unna
burde man gjøre det samme.
Isachsen mener det er viktig å utforske

kysset i ungdomstida.
– Omman er dårlig får man ta det som

voksenopplæring med en du er tiltrukket av
og som du kan eksperimentere med, sier hun.

Er du en god kysser?

20 til 30 prosent mer enn de som drar uten farvelkysset.»

Kjente filmkyss
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Kosekyss: Stine Arnesen (29) og
Fredrik Bamsrud (32) har kysset i fire år.
– Det føles bra å kysse. Og så er det veldig
koselig, man blir ikke så sur etter et kyss,
sier Stine.

Gla i hverandre-kyss: Thordis Johans-
dotter (20) og Jonny Nyman (22) har vært
sammen i fem år. – Jeg kysser fordi det er
enmåte å vise at jeg er glad i personen på,
sier Thordis. Paret kysser i hvert fall hver
dag.

Seksuelt kyss: – Å kysse er seksuelt. Det
er en del av samlivet, og så er det ganske
så privat. Vi gjør det ikke offentlig, det har
kanskje noemed alderen å gjøre, sier Eli
Nordkil (61). Hun og Øyvind Nordkil (66)
har vært sammen i 45 år.

Hurrakyss: – Jeg kysser fordi jeg elsker
henne. Det føles deilig. Og så er jeg en
mann da, vi vil kysse, sier Jim Lantrer
(45). Han og Tine Hansen (37) har vært
sammen i fire år og sier de kysser rundt 50
ganger om dagen, bådemed og uten
tunge. – Kyssing gjør meg glad. Det føles
som å komme hjem, sier Tine.

tiltrekker menn vandret fra området nedentil til
ansiktene våre gjennom en prosess kalt evolu-
sjonær co-option.
– Leppene våre er et ekko av kjønnsleppene

våre, sier den britiske zoologen DesmondMorris.
For å teste om leppene er våre kjønnsorganers

ekko, viste Morris en gruppemenn bilder av
kvinner med forskjellig leppestift, og spurte
dem hvilke kvinner de synes var mest attraktive.
De valgte konsekvent kvinnenemed de rødeste
leppene.
– Leppestiftprodusentene skapte ikke en

fortryllendemunn, de skapte et par super-
kjønnslepper, sa Morris.

De første sommalte leppene røde var damer i
nåværende Irak, for fem tusen år siden. Egypter-
ne, grekerne og romerne brukte fargen fra sterke
viner som farge. I dag fortsetter menn å like sexy
lepper.

Den tredje teorien går ut på at bakgrunnen for
kysset ligger i noe svært lite romantisk: Å suge
påmammas pupp, å dele tygget mat med leppe-
ne, eller en kombinasjon. Ifølge teorien er baby-
ers munn tilpasset å sugemelk fra brystet til
moren. Gjennom ammingen lages det er dypt
båndmellommoren og det fullstendig avhen-
gige barnet gjennom en flod av kjemiske be-
skjeder i hjernen kalt neurotransmittere. Disse
blir assosiert med kjærlighet og trygghet, og
hypoteser går ut på at vi forbinder kyss med
disse følelsene seinere i livet. Før babymaten
kom på boks i butikkene, har mødre i tusenvis av
år tygdmaten og gitt den videre til barna ved å
plassere munnen over barnets, og brukt tunga til
å presse denmykemassen inn. .

Uansett hvem og hvorfor vi vil kysse, er det liten
tvil om at det er deilig. Sexolog Gro Isachsen
synes vi bør gjøre det mer.
– Noen spiller pingpongmed drøvelen, mens

andre er mer avslappa, sier Isachsen.
– Ikke alle knekker kyssekoden i ungdommen.

Heldigvis finnes voksenopplæring. h
hin@dagbladet.no

Oslove-kyss: – Å kysse er viktig for et forhold for at vi ikke skal bli romkamerater. Vi må
opprettholde «kjærstingen», sier Oslos ordfører Fabian Stang (H) og stryker Catharina
Munthe Stang over kinnet. De to kysser mellom15 og 20 ganger hver eneste dag.
– Vi spontankysser, det er et uttrykk for kjærlighet. Man trenger ikkemange ordmed et kyss.


