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Ungdommen er vill og galen
syk og rå og destruktiv.
For kulturen, for moralen
for et renslig åndlig liv

Der går hardt for seg for tiden; 
der skytes på skoler, øyer og 
selv på fjernsynsskjermen. 
Selv overraskes jeg over at 
man ennå kan gå frem og 
tilbake til butikken uten å se 
noen ferske kulehull på veien.

Mønsteret blir stadig mer 
tydelig: Skytingen utføres 
av mannlige, sosialt utstøtte 
tenåringer og unge voksne. 
Hva har denne gruppen til 
felles? Jo, nemlig: Dataspill! 

Allerede på åttitallet kjente 
man til de skrekkelige effekter 

rollespill kunne ha på et men-
neske; de var så realistiske at 
sarte sjeler lett kunne miste 
evnen til å skille mellom fiks-
jon og virkelighet. Hvor mange 
liv rollespillet Dungeons and 
Dragons krevde, er ennå usik-
kert.

Tenk på hvilke konsekvenser 
for våre realistiske spill! Hvor-
dan skal vel en enkel ungdom 
kunne vite hvilken side av da-
taskjermen han befinner seg 
på, når oppløsningen nesten 
er den samme? 

Selv de ungdommer som er 
i stand til å skille illusjon fra 
sannhet, vil uvergelig bli utsatt 
for en voldsromantisering på 
høyde med hva vi finner i de 
verste westernfilmer og krigs-
dramaer. 

Som samfunn og som nasjon 
kan vi ikke lenger tillate en så-
dan oppfordring til voldsbruk. 
Den eneste krig ungdommen 
skal konfronteres med er den 
virkelige krig, med virkelig 
død og virkelige avrevne lem-
mer.       

Derfor gir jeg min helhjert-
ede støtte til sensureringen av 
dataspill; i en tid som vår har 
vi ikke råd til ta noen sjanser. 
Målet bør være å fjerne hele 
konseptet om vold, krig og død 
fra den kollektive bevissthet, 
inntil den dag ungdommen 
er gammel nok til å selv dø i 
strid. Historien må omskrives 
og romaner brennes. Til slutt 
må vi ta kontroll over medi-
ene, og hindre at nyheter om 
menneskers lidelse når folket! 

Den grunnleggende sannhet 
om den moderne tilværelse er 
tross alt: it’s a far out game.
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“Man kan jo aldri være trygg; bjørnen 
sover ikke lenger!

Siste utgave av Husbjørnen 
kommer farlig nær 
eksamensperioden til 
de fleste MatNat’ere. 
Vårsemesteret er på mange 
måter det tyngste når både 
eksamensfeberen og solen 
blir varmere og varmere. 
Den ekstra energien det gode 
været gir deg føles tidvis så 
uendelig bortkastet på lesing 
og regning. Det beste ville 
vært å kunne ligge i sola 
med en is og gode venner. 
Kanskje også finne seg en 
spesielt fin venn å kose seg 
litt ekstra med? Husbjørnen 
har i denne vår(yr)utgaven 
valgt å fokusere på temaer 
som følelser, kjærlighet og 
sex - men også ensomhet.

Det er lett å føle seg 
ensom og isolert i 
eksamensperioden, og det 
kan vel ikke være annet enn 
normalt. Trøst deg med at 
den litt rare blandingen 
av forventning og angst er 
kollektiv, du er ikke alene. 
Dessverre finnes det mange 
blandt oss som er ensomme 
på en helt annen måte, som 
du kan lese om i intervjuet 
med Linda Therese 
Sørensen. Følg gjerne hennes 
råd om å hilse på de rundt 
deg på forelesning, når disse 
engang i August igjen gjør 
sitt inntog.

Uansett om du omgir deg 
med en stor gjeng gode 
venner som du kan klage 
høylytt med, eller er en av 
de som enda ikke har funnet 
sin plass; ta deg en liten 
pause med vårens friskeste 
Husbjørn - og lykke til på 
eksamen!

Leder

“Bjørnen sover, bjørnen sover, i sitt lune hi.”
 - Trad. norsk sang

Bjørnen er endelig ute av hiet, og tilbake der 
den hører hjemme: I kjelleren av VB. Igjen kan 
studentene som oppholder seg i VB gå rundt i 
skrekkblandet fryd, med vissheten om at det er 
en vill bjørn et sted i kjelleren. En bjørn som 
hver uke tar tak i studenter som har forvillet 
seg ned, og ikke lar dem komme opp igjen før 
noen har spilt “Burning bridges” ved 2-tiden om 
natten.

VB er blitt gjort om for å legge til rette for 
arbeidsmetoder som passer til samtiden. Det 
er arbeidsplasser med stikk-kontakter langs 
rekkverket i andre og tredje etasje, fleksible 
arbeidsplasser for gruppearbeid i andre etasje, 
og lesesal i tredje etasje. Det er også mindre, 
lydtette grupperom rundt omkring i bygget, 
og en terminalstue ved siden av skranken til 
biblioteket.

Det var en stund det virket som om auditoriene i 
VB ikke ville bli pusset opp samtidig som resten 
av bygget, men etter press fra en del forskjellige 
tillitsvalgte studenter vil også auditoriene i VB 
etterhvert fremstå som nye og moderne.

Realfagsbiblioteket, som før var spredt rundt på 
de forskjellige instituttene på MatNat, har flyttet 
inn i VB (det er derfor det er bokhyller over alt).
De gjør VB til et bygg der man kan komme for 
å få _informasjon_. Og det er jo strengt tatt det 
man gjør på et universitet.

Når du trenger næring for å fortsette med 
informasjonsinhentingen, er det mulig å 
komme ned i kjelleren og få seg en kopp kaffe 
(eller te) eller en baffel. Kaféen er åpen mandag 
til torsdag, fra 10 til 16. Når “hjernen” trenger 
hvil kan man også lese Donaldblader fra RFs 
ekstensive samling (de er i andre etasje, nærmest 
Frederikkeplassen).

Bjørnen kommer til å luske rundt nede i 
kjelleren, og det er ikke umulig at den av og til 
vil stikke snuten opp i foajéen for å finne på ting 
Bjørnen trives i  VB. 

Jeg håper dere kommer til å trives i VB også (og 
stikke innom kaféen for en kopp kaffe e.l.) - men 
husk; Man kan jo aldri være trygg; bjørnen sover 
ikke lenger!

KOMMENTARER

Foto: Ingvild Aabye

Følg Realistforeningen 
på Facebook:
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Husbjørnen har tidligere viet en del 
oppmerksomhet til et tilsynelatende 
manglende samfunnsengasjement hos 
Realister. Resultatet fra Studentvalget 
2012, der studentene velger hvem som 
får sitte i Studentparlamentet (SP), 
ser ut til å vise noe annet. MatNat-
fakultetets egne Realistlista (RL) 
fikk flest stemmer av alle listene og 
vil få hele 6 representanter inn i 
SP. I tillegg ble MatNat kun slått av 
SV på oppslutning: nesten hver 4. 
MatNat-student stemte ved valget. 
 
Eva Holthe Enoksen (Realistlista) 
fikk flest personstemmer og kan av 
denne grunn kanskje betegnes som 
«valgvinneren». Vi spør henne ganske 
enkelt «Hva føler du nå?»

- Veldig, veldig gøy at så mange tror jeg 
kan gjøre noe bra, jeg stod jo bare som 
nummer 7 på lista. 

- Hvilke saker er det du håper mest 
på at du skal klare å få gjennom den 
neste perioden?
- Alle sakene er så innmari gode, og ikke 
bare det som er bra for MatNat. Men: 
Lifescience. Når så mange stemmer på en 
sak som ikke er umiddelbart bra for dem 
selv – men for samfunnet, er det utrolig 
bra. At vi får til mer tverrfaglighet er også 
viktig.

- Hvorfor er Realistlista så bra?
- Det er tøft at Realistlista har så mange 
foreningsfolk og dermed har lista god 
kontakt med studentene. De fleste som 
går på MatNat har møtt noen som står 
på lista. Realistlista kan også vise at de 
får til det de prøver på. Vi appellerer 
til Realister når vi er så pragmatiske og 
prøver å finne de beste løsningene.

Ein Real 
Valgkamp

Chloé Steen (Realistlista) har allerde 
sittet et år i Studentparlamentet 
og vært internasjonalt ansvarlig i 
Arbeidsutvalget. Hvordan føler hun seg?

- I skyene! Det var uventet, men det er 
det vi håpet på selv om jeg ikke trodde 
det var realistisk. Grunnen er nok at vi 
har vært flinke og har hatt 3 stands per 
dag og vært på mange forelesninger. 
Dessuten har RL fått gjennomslag for alt 
vi gikk til valg med forrige år, det viser at 
vi får til ting og at vi jobber bra. 

- Du som har vært med på å få 
gjennom dette; var det mye jobb?
- Man kan møte mye motstand, men det 
er allikevel gøy. For eksempel å få pusset 
opp auditoriene i Vilhelm Bjerknes’ hus 
var mye mas. Vi jobbet sammen med 
andre foreninger for det, og mange var 
lenge frustrerte, men rett før jul hørte de 
på oss.

- Kommer du til å savne 
Studentparlamentet?
- Det blir rart å være vanlig student 
igjen, men de nye er nok flinke! Å være 
tillitsvalgt er gøy, men en kan uansett 
engasjere seg på mange måter og på 
mange nivåer.

Blå Liste gjorde det dårligst i valget og 
fikk inn 3 kandidater. Morten Bakke 
Kristoffersen, Blå Liste’s toppkandidat, 
ble valgt inn har følgende å si på hvordan 
han nå føler seg.

- Ikke fornøyd. Vi tapte jo valget. Jeg 
er veldig overrasket over at RL fikk 6 
representanter, men de har jo stått på 
mye. Blå Liste har slitt med å få gjennom 
saker vi har kjempet for. Jeg er ganske 
sikker på at det er fordi mange fra MatNat 
stemte samt at MOSL (Medisinsk-
Odontologisk Studentliste) trakk seg, 
noe som kan ha ført til at deres velgere 
gikk til RL. 

- Hvordan fokuserte dere på å få tak 
i stemmene fra MatNat?
- Nei, vi bortprioriterte MatNat, vi så 
på det som et veldig rødt fakultet. I 
etterpåklokskap ville jeg nok kanskje 
brukt en dag eller to på der. Jeg vet at 
mange der er Blå, men RL er ganske Rødt 
og de er sterkt forankret i MatNat. Neste 
år skal alle fakultetene dekkes.

“Vi appellerer til realister når vi er så pragmatiske 
og prøver å finne de beste løsningene. 
- Eva Holthe Enoksen, Realistlista

Ingvild
Aabye

Foto: Realistlista

Studentparlamentets 
nettsider
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19. juni 2012 blir en skjebnedag for 
studentene ved IMBV (Institutt for 
Molekylær Biovitenskap) og Biologisk 
Institutt. Eller, nei, det gjør vel egentlig 
ikke det. Men allikevel; på denne dagen 
vedtar (eller forkaster) universitetsstyret 
et forslag om en sammenslåing 
av instituttene. Husbjørnens brennhete 
pro-tips er at forslaget går gjennom. 
Men hva kommer dette til å innebære? 
Hva er gevinsten? Og hvilke problemer 
kan sammenslåingen medføre?  

WHEN 2 B-comes 1
I følge IMBV-styret begrunnes 
sammenslåingen med at “[den] kan 
være positiv fordi man kan flytte faglige 
prioriteringer innen biovitenskapene, 
som i dag gjøres på fakultetsnivå, 
nærmere der den faglige aktiviteten 
foregår. En sammenslåing vil også gjøre 
koordinering av felles kjernefasiliteter, 
administrasjon og andre fellesfunksjoner 
bedre. Et sammenslått institutt vil således 
ha større fagstrategisk handlingsrom.” 
Administrativ omorganisering altså. 
Besparing på personell og fasiliteter, og 
kanskje er det lettere å søke om penger 
dersom man hører til et større institutt?  

We are different, you and I 
Til tross for at de to fakultetene holder 
til under samme tak, og at studentene 
tidlig i studiet tar de samme fagene - er 
de to instituttene med sine respektive 
bachelor- og mastergrader drastisk ulike 
hverandre. Både i form og innhold. Vil 
en sammenslåing av instituttene også 
påvirke studiene slik studentene nå 
kjenner dem? 

I følge studieveileder Espen Harbitz er 
svaret nei: “Sammenslåingen vil ha lite 
å si for studentene. Bachelorgradene vil 
bli bevart slik de er nå, og eventuelle 
endringer vil komme over lang tid.” 
Instituttsjef for IMBV, Finn Eirik 
Johansen, utdyper: ”Om noe, vil dette 
gi større fleksibilitet for studentene. 

Slik det er i dag er det vanskelig å ta en 
mastergrad utenfor sitt eget institutt. Ved 
å åpne skillelinjen mellom instituttene 
vil studentene få atskillig større 
valgmuligheter, og dessuten slippe det 
kronglete byråkratiet de nå må gjennom 
dersom de ønsker å ta mastergraden 
utenfor eget institutt.”

“For studentene er ikke dette 
nødvendigvis noe problem,” sier Kristian 
Gundersen, professor ved IMBV. Han var 
i utgangspunktet imot separasjonen av de 
to instituttene for 4 år siden, men hilser 
nå den nye sammenslåingen velkommen. 
“Alle biologer benytter seg i dag av 
molekylærbiologiske arbeidsmetoder. 
Sammenslåingen vil gi større stabilitet 
for studentene, og en enklere overgang 
mellom grønn og hvit biologi. I tillegg 
er det selvsagt ressursbesparende og 
fornuftig fra et administrativt perspektiv.”

Drømmen om Narnia Life Science-bygget
Sammenslåingen av IMBV og BI er på 
mange måter første steg på veien mot 
det beryktede Life Science-faget. I UiOs 
10-års plan av 2010, er dette det eneste 
faget som fremgår ved navn, og det er en 
viktig milepæl å nå for universitetet. ”På 
lang sikt ønsker vi å videreføre fagene slik 
de er nå, samtidig som vi moderniserer 

dem og tilpasser dem Life Science, 
hvorunder biologi, fysikk, matte og kjemi 
skal forenes. Sammenslåingen må sees på 
som starten på et prosjekt som vil spire 
og gro i en årrekke.” forteller Johansen. 
Heldigvis finnes det også dem som ikke er 
fult så begeistret: ”Vi er selvsagt bekymret 
for at faget vårt kommer til å bli, tja, litt 
overkjørt,” forteller leder for Biologisk 
Fagutvalg, Aubrey Roberts. ”Slik det har 
fremgått i informasjon vi har fått, kan 
det se ut som at hovedfokus vil ligge på 
medisinsk biokjemi. Det er viktig at fag 
som økologi og evolusjonsbiologi ikke 
blir glemt. Men alt i alt er det vanskelig 
å si noe sikkert - det er lite informasjon 
i omløp om dette og det ligger fremdeles 
langt inn i fremtiden.”  

Sist men ikke minst; hva med 
fotballen?
Den årlige fotballkampen mellom 
instituttene er en prestisjetung og kjær 
tradisjon. “Hvordan vil det gå med 
den, hvem skal vi spille mot nå?” spør 
biologistudinen Runa Solvang mens hun 
hytter med neven.  

Symbiose
Andreas 
Kittelsen

Foto: Ingvild Aabye
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Masterstudiet; for noen mange 
år inn i fremtiden, for andre like 
rundt hjørnet eller kanskje et 
tilbakelagt stadie. Uansett, hvis 
du av forskjellige grunner er litt 
nysgjerrig på hva en masterstudent 
i kjemi holder på med kan du se hva 
Siri Olsen har å fortelle.

Hvorfor valgte du å studere kjemi?
Jeg hadde en veldig god lærer på vgs. Det 
er vel et standardsvar, men hun gjorde 
det veldig interessant og fikk meg til å 
skjønne kjemi. Det er mye logikk i faget 
- du kan pugge til du er grønn, men hvis 
du ikke skjønner det så hjelper det ikke. 
Jeg er i alle fall veldig fornøyd, har fått 
masse venner her og det er et kjempegodt 
miljø, professorene er også kjempeflinke. 
Kjemiprofessorene er de som har vært 
flinkest i forhold til andre emner jeg har 
hatt.

Hvordan pleier masterstudiet å 
være utformet?
De aller fleste tar nok en 
60-poengsoppgave sammen med 60 
poeng fag, men det er også mulig å 
ta en 30-poengsoppgave. Det er flere 
forskjellige områder innen kjemi, jeg 
går bioanalytisk kjemi som ligger under 
miljø og analyse ved kjemisk institutt. 
Analytisk kjemi går ut på å bestemme og 
kvantifisere stoffer. 

Hva går din oppgave ut på?
I min master isolerer jeg glykoproteiner 
som mulige biomarkører for kreftceller. 
Det vi tror er at glucoproteiner kan være 
markører for kreftceller og vi prøver å 
finne en måte å bruke glucoproteinene 
til dette. Jeg driver med metodeutvikling 
der jeg jobber med standardprøver for å 
utarbeide den beste prøveopparbeidelsen 
for mine proteiner. Dette gjør jeg ved å 
endre forskjellige parametre som ulike 
konsentrasjoner av enzymer og protein 
for eksempel. 

Ingvild 
Aabye

En master under lupen

Foto: Ingvild Aabye

Angående glycoproteinene, her driver 
jeg med vaskeløsninger. For å isolere 
glykoproteiner fester jeg de til en kule 
slik at jeg kan vaske bort alle andre 
proteiner og andre forurensninger i 
prøven. For å få til dette er det viktig å 
bruke riktig vaskeløsninger, så mest 
mulig annet forsvinner.  Så «klipper» jeg 
glykoproteinet av kulen og analyserer 
ved hjelp av væskekromatografi og 
massespektrometri. 
Senere skal jeg begynne med reelle 
prøver når metoden min fungerer.  Det 
kommer mest sannsynlig til å være at jeg 
får celleprøver der det er blitt påvist kreft, 
men jeg er ikke helt sikker enda. Uansett 
håper jeg at vi får jobbe med noe der vi 
kan påvise kreften med glucoproteinene.

Hva slags jobb kan du ta deg etter at 
du er ferdig?
Jeg håper jo på å kunne fortsette med litt 
forskningsarbeid. Om det blir bedrift, 
sykehus eller noe annet får vi se når den 
tid kommer. Nesten uansett hvilken 

bedrift det er snakk om som produserer 
noe; så jobber det en analytiker der, 
kjemikere finnes på de rareste steder.

Har du noen tips til de som 
vurderer en master i kjemi?
Gjør det! Det er absolutt noe av det beste 
og mest lærerike du kommer til å gjøre. 
Du får mye erfaring av å jobbe så tett på 
mange av de ledende innen sitt felt, for 
mange av de er på UiO. Så lenge du leser 
det som står på nettet av informasjon før 
du begynner på master så går det bra. Alle 
som har mulighet til å ta prosjektoppgave 
anbefaler jeg å gjøre det, der får du god 
erfaring før du begynner på master.
Jeg tror uansett hva en kjemiker gjør så 
blir det interessant, men jeg føler ikke 
at det kommer godt nok ut til folk flest. 
Det er mye labarbeid, men det er ikke 
skremmende. Jeg synes det er veldig gøy 
- får skrudd på ting!

““(...) kjemikere finnes på de rareste 
steder”
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Eplet som falt langt fra stammen
Alfred Kinsey ble født i det 19. århundre 
og vokste opp i en svært fattig familie. 
Familien var ekstremt religiøs, og faren 
var en svært streng person og han 
bestemte at søndagen utelukkende skulle 
brukes til bønn. Slik vokste verdens første 
sexolog opp.

Blomstene og biene
Kinsey viste tidlig stor interesse for 
naturen rundt seg. Hans interesse for 
naturen førte etter hvert til at han ønsket 
å studere botanikk, men faren hans 
nektet ham dette. Etter å ha strevd seg 
gjennom nesten en hel ingeniørutdanning 
fikk han til sist mannet seg opp ovenfor 
faren og han fikk det til sist som han ville. 
Doktorgraden hans fra Harvard handlet 
om gallvepser. Inspirert av de store 

variasjonene i gallvepsens sexliv, ønsket   
Kinsey å undersøke om forskjellene var 
like store hos Homo Sapiens Sapiens.

De berømte Kinsey rapportene startet 
i 1948 og gjorde Kinsey svært berømt. 
Mange mener at hans rapporter førte 
til en seksuell frigjøring på 60- og 
70-tallet. Rapportene inkluderte både 
observasjon og deltakelse som en del av 
undersøkelsene. Han oppmuntret sine 
medarbeidere til å delta i et vidt spenn 
av seksuell aktivitet. Mange har spekulert 
i om Kinseys forskning i bunn og grunn 
var et resultat av hans egen seksuelle lyst.

Intervjuer med pedofile
Det mest kontroversielle materialet 
i Kinseys samling er informasjon 
om før-pubertale orgasmer. Denne 
informasjonen skal være samlet blant 

Blomstene, biene og Alfred 
Kinsey

FORSKNING

annet ved hjelp av observasjoner (gjort 
av foreldre) av over tre hundre barn. 
Det værste er likevel hans samtaler med 
pedofile der de beskriver barnas respons. 
I senere tid har man satt spørsmålstegn 
ved flere av intervjuobjektene. Da Kinsey 
begynte på rapporten var det vanskelig å 
få tak i folk som var villige til å snakke om 
sexlivet sitt. Derfor er mye av materialet 
bygget på intervjuer med fanger og 
prostituerte. Disse ble likevel merket med 
«gift» fordi det manglet intervjuobjekter 
i den klassen. Kinsey forskning har 
ikke bare ført til en seksuell frigjøring, 
men det har også ført til en debatt om 
forskningsmetoder og etikk i forskning.

Inspirert av sin forskning på vepsens seksualliv begynte Kinsey å interessere 
seg for mennesker. Dette var den spede begynnelse på forskning på 
menneskets seksualitet.

Elina
Melteig

mesteparten av energien fra fusjon av 
hydrogenisotoper. Første steg her er altså 
å skaffe seg en god klump med dette. For 
å sette igang fusjonsprosessen kreves det 
enorme mengder energi. Dette problemet 
løser du ved å bruke en slik atombombe 
som du lagde tidligere. Du konsentrerer 
så strålingen fra eksplosjonen slik at 
hydrogenet først komprimeres og deretter 
varmes opp til så høye temperaturer at 
fusjonen starter. Med denne metoden 
frigjøres enda mer energi enn ved enn 
ordinær atombombe.

Det største problemet når man skal lage 
et atomvåpen er at når kjedereaksjonen 
starter vil eksplosjonen føre de 
radioaktive matrialene vekk fra hverandre 
før alt har fisjonert/fusjonert. Slik vil mye 
av det radioaktive stoffet ikke bli brukt. 

Det kan med andre ord lages bedre 
atombomber enn de jeg har beskrevet her. 
De holder allikevel til vårt formål, som er 
å ødelegge hagen til naboen.

Hvordan lage en atombombe i hagen?
Simen Tennøe
Masterstudent i  Teoretisk 
Astrofysikk

Det første du må gjøre er nok det 
vanskligste: Skaff deg i overkant av 52 kg 
uranium 235 (60 kg for å være sikker). 
Det er viktig å oppbevare uraniumet i 
2 adskilte klumper. Dette fordi å samle 
så mye uran at det overgår den kritiske 
massen i en klump vil forårsake en 
ukontrolert kjedereaksjon som frigjør 
såpass mye energi at det forårsaker en 
eksplosjon. Steg to er å detonere bomben. 
Det gjør du ved å skyte den ene klumpen 
med uran inn i den andre. Som vi nå vet 
blir nå den samlede massen større en den 
kritiske massen - og vi får en eksplosjon. 
Gratulerer! Du har nå sprengt nabolaget 
med din egen atombombe.

Dersom du ønsker å lage en mer avansert 
bombe kan du lage deg et termonukleært 
(også kalt fusjons) våpen. Der kommer 

Hvordan vil naboens hage se 
ut etterpå? Denne videoen gir 
deg svar:
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glimt av sol kan man skimte flere 
solbadere med gåsehud. Lite klær 
har vanligvis også en positiv effekt på 
hvor lyst man har på sex. Sol fører til 
mindre klær, som fører til mer flørt, 
som fører til mindre klær… i det hele 
tatt en positiv feedback.

Oksytocin
Eller «The Love Hormone» som 
det også kalles, kan oppnås ved for 
eksempel en god klem. Hjernen 
belønner oss (som regel) for 
hudkontakt med andre mennesker. 
Denne belønningen kommer gjerne 
i form av oksytocin… Oksytocin er 
et hormon med mange egenskaper, 
men det er særlig kjent for å medvirke 
i «pair bonding» og i vår evne til å 

Våryrhet

føle empati. Å 
holde hender er 
nok til å få økt 
oksytocin-nivå, 
skjønt hvis 
man allerede 
holder hender 
er hjernen 
som regel full 
av hormoner 
allerede!

“Lite klær har vanligvis en positiv effekt på 
hvor lyst man har på sex

Elina
Melteig

har mange et høyere serotonin-
nivå når de utsettes for mye sollys. 
Serotonin er et hormon som er 
kjent for å ha mye å si for humøret 
og lykkefølelsen. Serotonin er et 
av stoffene som skilles ut når vi 
forelsker oss. Hvis vi allerede har 
høyere nivåer enn vanlig skal det 
kanskje ikke like mye til? Videre 
produserer vi D-vitaminer i sollys, 
som igjen kan ha en effekt på 
testosteronnivået. Testosteron er 
et hormon som har mye å si for 
både menn og kvinners sexlyst.

Varme og mye hud
Norge er i særstilling når det 
gjelder solens effekt på antall 
klesplagg. Straks man ser et lite 

Dagene blir lengre. Solen skinner. 
Blomstene blomstrer, fuglene 
kvitrer og nye kjærestepar leier 
hender mens de vandrer i sin egen 
verden. Om våren føler de fleste 
at de får mer energi, og med dette 
mer overskudd til å tenke på andre 
ting. For eksempel sex.

Biokjemien i kroppen
Biokjemien i kroppen påvirkes til en 
viss grad av årstidene. Når det blir 
mørkt og kaldt skjer det endringer i 
energinivået vårt og i metabolismen 
som kan gjøre oss trøttere og gi 
humørsvingninger. Enkelte kan 
også oppleve at konsentrasjonen blir 
dårligere. Hvorvidt man reagerer 
på vinteren eller ikke kan til en viss 
grad reguleres av livsstil. Hvis man 
mosjonerer jevnlig, sover nok, ikke 
stresser for mye og spiser sundt vil 
man ikke påvirkes i like stor grad. Men 
selv med en sund livsstil opplever de 
fleste økt energi når våren kommer. 
Enkelte evolusjonære biologer 
mener at kroppen er programmert 
til å produsere flere hormoner når 
dagene blir lengre. Målinger viser 
at menns testosteronnivå er på topp 
i februar. Man har ingen annen 
forklaring på dette, men det er et 
forskningsfelt med mye uoppdaget 
snadder.

Melatonin og andre hormoner
Melatonin er et hormon som skilles 
ut i hjernen ved mørke. Dette 
hormonet gjør oss søvnige og trøtte. 
Når våren kommer skilles det ut 
mindre melatonin, noe som naturlig 
nok gjør oss mindre trøtte. Det 
interessante er at melatonin har vist 
seg å ha en effekt på sexlysten hos en 
del dyrearter – men forsøk er ikke 
gjennomført på mennesker.  Videre 

Foto: Bùi Linh Ngân ved CC
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noen ledetråder. Det handler mye om å 
bli likt og å etablere bånd slik vi opplevde 
i våre første leveår. Og det handler om 
biologien i oss som pattedyret som skal 
finne den beste make og formere seg. Hva 
som gjør at vi opplever noen og noe som 
meningsfullt og elskverdig er individuelt. 
Når forelskelse ikke blir gjengjeldt opplever 
vi det som meningsløst og noen blir syke av 
lengsel. Besvart forelskelse betyr så mye for 
mennesket at vår kulturhistorie handler for 
det meste om dette; motiv i kunsten, tema i 
musikken eller drama i filmen.

Intervju med sexolog Stine 
Kühle-Hansen

Kühle-Hansen er sexologisk rådgiver 
og gir ukentlig råd til par som sliter. Det 
vanligste problemet er at forelskelsen 
har forsvunnet. Hun har tips slik at 
«gnisten» kommer tilbake. Løsningen 
er ofte å hente frem det vi natulig 
gjør når vi er forelsket eller våryre. 
Ett av rådene er å berøre hverandre 
mer fordi kjærtegn frigjør hormonet 
oksytocin. Hormonet reduserer blant 
annet stress, aggresivitet og krangler.

Hva skjer når vi blir forelsket?
Forelskelse er både psykologisk tiltrekning 
og dampende kjemi. Mennesket er et 
pattedyr med en godt utviklet hjerne 
Typisk for menneskebarnet er at det må 
ha omsorg lenge. Vi er avhengig av å bli 
elsket for å overleve. Det er disse følelsene 
som er våre første «byggesteiner» for våre 
forelskelser senere.

Det er mange faktorer som spiller inn når 
vi blir forelsket. Blant annet er gjenkjenning 
og bekreftelse følelser som er til stede. Vi 
tiltrekkes en annen person når vi opplever 
tilhørighet. Noen kaller det «samklang» 
eller «kjemi». Andre kaller det magi når «vi 
forstod hverandre, vi trengte nesten ikke å 
prate sammen!»

I alle aldre kan vi bli forelsket, men en 
tenåringshjerne er annerledes enn en 
voksenhjerne. Nyere hjerneforskning har 
prøvd å forklare hvorfor noen ungdommer 
tar så store sjanser. Forskere mener det 
skyldes at ungdom og spesielt unge gutter 
ikke har ferdig utviklet hjernens senter 
for planlegging og impulskontroll. Det tar 
menneskehjernen 25 år å utvikle dette.

En forelskelse kan fremkalle ekstra mange 
såkalte lykkehormoner. Dopamin er 
et slags motivasjonshormon og styrer 
lykkefølelsen. Når du får mer energi 
og dempet søvnbehov skyldes det økt 
noradrenalin. Det hormonet du får 
mest av under forelskelsen er oksytocin. 
Det er også kalt kjærlighetshormonet, 
berøringshormonet og omsorgshormonet. 
Karakteristisk for de som er forelsket er 
at de tar mye på hverandre både med 

hender og blikk. Dette berøringshormonet 
øker ved berøringer. Har du økt oksytosin 
senkes din kritiske sans og du blir mer 
tillitsfull. Noen kan gi inntrykk av å ha for 
mye oksytocin, derfor ordtaket «blind av 
forelskelse». Dette er et tegn på at hjernen 
er «badet» i hormoner.

Et par kan når de berøreringer hverandre 
sette i gang signalsystemet i hjernen som 
skaper kjemiske reaksjoner som påvirker 
oss psykisk og fysisk. Du kan berøre 
partneren din mer forelsket. Og litteraturen 
har mange ganger sammenliknet 
forelskelse med dop. Noen blir så “høy” på 
sitt begjær og sin dedikasjon at de mister 
bakkekontakten. Og som annen dop så er 
også forelskelse «ferskvare». Det må stadig 
«fylles på». Du får heller ikke dette gratis.

Forelskelse som fenomen er langt fra ferdig 
utforsket. Den er fremdeles en gåte, men 
hjerneforskere og psykologer har gitt oss 

Foto: Jeaneeeme ved CC

Lyst til å lære mer om 
oksytocin?
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Ingvild
Aabye

The meaning of 
life...

Kloaper
Disse ekornstore apene får som regel 
toeggede tvillinger. Siden de to fostrene 
«bytter» celler mens de fremdeles er på 
et svært tidlig stadie blir ungene såkalt 
«kimæriske». Deler av genene til en 
ekornape er med andre ord ikke denne 
apens gener - men broren eller søsteren 
sine. Tenk konsekvensene dersom en 
hannlig ekornape ender opp med sin 
brors testikler: han vil «bli far» til sin 
brors unger! En hunn kan også «bli mor» 
til sin søsters unger...

Jernspurv
Disse små brune fuglene kunne 
sannsynligvis lett ha overgått de fleste 
TV-dramaer i dramatikk: avhengig 
av miljøet de lever i bedriver de 
både monogami (trofaste partnere), 
polygami (hannen har flere hunner), 
polyandri (hunnen har flere hanner) og 
polygynandri (både hunnen og hannen 
har flere partnere)! Det beste for hunnen 
er å ha flere hanner som kan mate 
ungene hennes - men det beste for 
hannen er å ha et par hunner slik at han 
blir far til flere. Resultatet er et skittent 
spill; hunnene prøver å kvitte seg med 
hverandre - samtidig som de sniker seg 
unna for å parre seg med flere hanner 
OG prøver å hindre hannene sine i å 
parre seg med flere hunner. Hannen på 
sin side prøver å snike seg unna hunnen 
men allikevel må han passe på at hun 
ikke gjør det samme OG at hunnene 
hans ikke driver hverandre vekk. Det 
må være ganske stressende å være 
Jernspurv.

Sex kommer i mange rare 
former: alle har hørt om 
parringsstrategiene der hannen 
slåss for hunnen, viser seg frem 
med farger og dans eller beskytter 
et stort territorier for å tiltrekke 
seg hunnen. Men det finnes så 
mange andre måter å få seg et ligg 
på i dyreverdenen, her følger et lite 
utvalg: 

Bonoboer
Disse er i nær slekt med sjimpansene, 
men synes på mange måter svært 
forskjellige: Det er blitt foreslått at den 
matriarkalske samfunnsstrukturen 
deres opprettholdes gjennom 
hunnenes sterke bånd til hverandre, 
som de gjerne opprettholder ved å ha 
sex. Dessuten har de seg som regel 
i misjonærstilling, og hunnene får 
lettere orgasme med hverandre enn 
med en hann. Sex brukes også til å roe 
seg ned i stressituasjoner, og bonoboer 
vil som regel heller samarbeide og dele, 
enn å sloss.

Xylocoris maculipennis
Såkalt «sperm-konkurranse» kan ta 
mange mange former: alt fra å hindre 
hunnen i å kunne parre seg med andre 
(ved å vokte henne, sitte fast på henne 
eller brekke av sin egen penis mens 
den er inne i henne) til å påvirke henne 
til ikke å ville parre seg igjen (ved f.eks 
å ha pigger på penis som rasper opp 
skjeden hennes). Men mest ekstremt er 
kanskje denne lille nebbtegen, som kan 
ha sex med andre hanner (ved å stikke 
hull på kroppen deres) og inseminere 
spermier som svømmer inn i den andre 
hannens testikler der de venter til han 
har sex med en hunn (eller en hann) og 
blir ejakulert sammen med hannens 
egen sperm.

Blågjellet Solabbor
Disse fiskene er så heldige at de kan 
«velge» mellom to forskjellige strategier: 
enten kan de satse på at de lever lenge 
og blir store, attraktive dame-fisk-
magneter når de blir seksuelt aktive – 
eller de kan bli seksuelt aktive allerede 
mens de er 2 år gamle, selv om de har 
alt for liten masse til å tiltrekke omtrent 
noe som helst. Når en stor hann er i ferd 
med å fertilisere egg svømmer de små 
toåringene fort ut fra et gjemmested og 
tømmer ut en del sperm over eggene de 
også. Etter hvert som de små hannene 
vokser begynner de også å kamuflere 
seg; som hunner. Når en stor hann har 
klart å sjarmere en hunn vil en kamuflert 
hann forsiktig svømme bort – den store 
hannen kan nok knapt tro hvor flaks 
han har, og merker ikke engang at den 
nye «dama»  ikke er helt det han hadde 
ønsket seg.

Jernspurv
Foto: Mark Robinson ved CC

Her kan du se en video om 
kamikaze-sperm-hypotesen
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I en utgave viet til våryrhet, 
seksualitet og nærkontakt, må vi 
også bruke litt tid til å diskutere 
myntens annen side: Ensomheten. 
Mange studenter får sine illusjoner 
om en sosial og aktiv studiehverdag 
brutt mot isolasjonens klipper. 
Husbjørnen har snakket med Linda 
Therese Sørensen, seniorkonsulent 
ved MATNAT og studentveileder 
for ForVei-prosjektet, om de 
erfaringer hun har med studenter 
som sliter med ensomhet:

Ensomhet er absolutt et viktig tema; 
mange av studentene som kommer 
innom er innpå denne problematikken. 
Nå har vi snakket med mellom 150 og 
200 studenter til nå, og det er vanlig at 
ensomhet taes opp som tema under 
samtalene. Vi må imidlertid skille 
mellom dem som føler ensomhet og 
dem som er alene; i det ene tilfellet 
er det snakk om et savn etter andres 
nærvær, mens i det andre er det snakk 
om folk som trives best i eget selskap.

Overraskes du av antall 
studenter som sliter med 
ensomhet?
Egentlig ikke. Ensomhet er kanskje 
mer utbredt enn det vi tror; mange 
studenter har nok en forestillinger 
om studenttilværelsen som ikke helt 
innfries. Mange kommer også rett fra 
videregående, har flyttet hjemmefra, 
byttet by, og står for første gang alene 
i hverdagen. 

Du nevnte folk som har flyttet 
til byen; hvilken betydning har 
bosituasjonen.
Mange av studentene vi har snakket 
med kommer fra Oslo, og har derfor 
en unik mulighet til å bo hjemme, og 
gjennom det få en stor økonomisk 
gevinst. Disse har gjerne et nettverk 
fra før, men etterhvert som vennene 
begynner å studere andre steder, 
skrumper dette inn, samtidig som de 
ikke har hatt anledning til å søke ut 
nye sosiale nettverk. De ser da ikke 
helt verdien i å bli kjent med flere 
på campus. Fordelen med å bo på 

Den usynlige lidelse

studenthybel i et kollektiv er at det er 
lettere å bli kjent med nye folk, og man 
oppnår fort en nærhet med dem man 
deler kjøkken eller bad med.

Søker disse studentene først 
og fremst selskap som de kan 
få gjennom å være aktive i en 
studentforening, eller savner 
de litt nærere kontakter de kan 
invitere på kino?
Det mange vi har snakket savner, er 
en tilhørighetsfølelse; de opplever 
det som veldig vanskelig å bli en 
del av en gruppe hvis de ikke har 
vært med fra starten av semesteret. 
Mange opplever at gjengene allerede 
etableres i fadderuken, og finner det 
vanskelig å delta hvis de ikke har vært 
med på disse. I starten er de aller fleste 
veldig åpne og interessert i å møte 
andre mennesker, men så etableres det 
ganske raskt gjenger, eller “klikker” som 
mange kaller det. De som står utenfor 
etter dette er de som føler mest på 
ensomheten, mens de som har vært 
med på forkurs og fadderuker gjerne 
klarer seg ganske bra. 

Hva anbefaler dere studentene 
som kommer til dere og sliter 
med ensomhet?
Det første vi tar opp er bosituasjonen: Er 
det noen blant dem man bor sammen 
med som man kunne tenke seg å bli 
bedre kjent med? Dernest snakker vi 
litt om forelesninger: Er man aktivt 
deltagende? Setter man seg fremme 

i nærheten av andre, eller helt bak i 
kroken? Vi oppfordrer folk til å sette seg 
ved siden av andre i forelesningssalen, 
og gjerne også hilse på disse. Kollegaen 
min, Ilan, holder ofte et foredrag i 
starten av høstsemesteret, der han 
gjør det til et poeng at alle skal hilse på 
dem som sitter rundt seg. Da har man 
brutt en terskel, og fått noen navn og 
ansikter å forholde seg til. Vi utfordrer 
dem også til å delta på ulike aktiviteter 
på fritiden, der de tror at de kan finne 
folk med lignende interesser. 

Opplever dere at mange av dem 
som sliter med ensomhet også 
slutter å gå på forelesning, og 
heller studerer på egenhånd?
Det er jo noen som velger det, men jeg 
tror det nok er flere grunner til dette, og 
ikke nødvendigvis fordi man er ensom. 
Imidlertid får vi også høre om dem som 
velger å ikke gå på forelesning fordi de 
finner det vanskelig å ikke ha noen å 
sitte ved siden av, eller fordi de ikke har 
noen å snakke med i pausene. 

Er det noe foreningene kan gjøre 
for å bli mer inkluderende?
Slik jeg ser det, er det viktigste å vite at 
vi alle har et ansvar -- både foreninger 
og enkeltstudenter -- for å få med oss 
alle, og at dette kan gjøres ved noe så 
enkelt som å hilse på eller smile til en 
annen.

TEMA: Sex og Samliv

Jørn 
Kløvfjell 
Mjelva

Foto: .aditya. ved CC
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BJØRNENS BAKSIDE

I en utgave som omhandler kjærlighet, 
sex ensomhet, er det kanskje også 
passende at vi trekker frem en relasjon 
som det er så altfor lite interesse for i 
våre dager, nemlig vennskap. 

For tenker du vel noe særlig over hva 
et vennskap egentlig innebærer? Prøver 
du å gjøre klart for deg selv hvem i din 
bekjentskapskrets som er venner, og 
hvem skal ikke er det? Selv tar jeg meg 
i å bruke lang tid på å tenke gjennom 
hvilke amorøse og/eller erotiske 
følelser jeg har overfor en kvinne, mens 
refleksjoner rundt hva jeg føler for 
dem jeg regner som mine venner blir 
forbigått. Selv på oppfordring fra andre, 
er det beste jeg kan få meg til å sette 
opp en liste over hvem jeg regner som 
venner, og hvem jeg ikke regner som 
venner, uten å helt klare å klargjøre hva 
forskjellen ligger i.

Det holder for eksempel ikke simpelthen 
at jeg trives i venners selskap, og 
mistrives blant dem som ikke er venner; 
dette er i det fleste tilfeller ikke sant. 
Selv om man stort sett trives i venners 
selskap, kan man godt trives i selskap 
med folk man regner som fremmede, 
og man fortsatt vil regne som fremmede 
etter selskapet er brutt. Vennskap, 
virker det som, innebærer større 
gjensidige forpliktelser enn at man 
vedgår å ikke fly i strupen på hverandre 
en sen nattestime.

Samtidig er det ikke disse forpliktelser 
som alene utgjør vennskapet; man kan 
ha betydelige forpliktelser til en kollega 
eller en sjef uten man regner disse 
som venner. Derfor må vi muligens 
prøve å spore vennskap tilbake til 
en slags følelse, eller en forpliktelse 
av emosjonell art. Nå er vi (menn) 
imidlertid på temmelig usikker grunn, 
ettersom slike ideer lett leder til 
anklager om homofili. Å si at man føler 
noe for en kamerat er noe som enten 
kun sies i fylla og ellers aldri, selv når 
dette bare kan bety at man bryr seg om 
denne personen. 

Mye tyder i hvert fall på at man 
i samfunn der det «ikke finnes 
homofili», er langt åpnere for intense 

følelsesmessige forbindelser mellom 
menn. Dette innebærer en tillatelse til 
å knytte sterke tillitsbånd seg i mellom, 
samtidig som man åpner sitt følelsesliv 
for den andre, og stiller seg klar til 
hogg. Aristoteles mente nettopp at den 
ypperste form for vennskap er den der 
man sammen kultiverer hverandres 
dyder; man skal stole såpass på vennen 
at man tillater seg å være svak i dennes 
nærvær, og vennen skal være trygg nok 
på deg til at denne våger å forsøke å 
korrigere disse svakhetene. 

Dette avkrever imidlertid en form 
for åpenhet vi ikke er vant med i vår 
stadig mer individualistiske samtid, 
og vennskapet overtaes etter hvert av 
offentlige og private insititusjoner, 
enten i form av rådgivere eller 
psykologer. Kanskje det derfor er på 
tide at vi setter oss ned å reflekterer 
over vennskap generelt, og personlige 
relasjoner spesielt. Hvem er det vi 
egentlig regner som venner, og hva kan 
gjøres for å styrke disse vennskapene? 
På veien kan vi muligens finne hjelp i 
Aristoteles’ definisjon av vennskap: 
«For å være venner, må hver av partene 
føle velvilje mot den andre, anerkjenne 
den andres velvilje mot en selv, og være 
nyttig, behagelig eller god».

Jørn Mjelva skriver for 
Husbjørnen og deler på 
Bjørnens Bakside sine 
tanker.
Illustrasjon: Katinka Lund Bergskaug

VennskapVi anbefaler

HUSBJØRNEN
bjoernen@rf.uio.no

Lyst til å bli

Skriv om mat, tegne-
serier, politikk, film, 
musikk, fysikk eller alt 
midt i mellom. Send 
oss en mail, og du kan 
bli med i Husbjørnen!

journalist?

Lik Husbjørnen på 
Facebook

Fredagspub: 
Hver fredag kl. 18:04 frem til 15. juni
RF-kjeller’n på Vilhelm Bjerknes
 
Studentparlamentets Åpen Fredag:
Fredag 01/06 kl. 12:00
Villa Eika

Studentfestivalen i Oslo presenterer: The 
Loch Ness Mouse + supp: Ingvild Østgård
Fredag 01/06 kl. 20:00
Chateau Neuf

Musikkens Dag:
Lørdag 02/06, hele dagen
Oslo

Studentparlamentets sommerfest:
Torsdag 14/06 kl. 17:00
Villa Eika 


