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the Seahorse XF24.
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Contact us for demonstration!

Seahorse Bioscience has developed a novel technology for 
measuring metabolism and signaling in cells in microtiter 
plates. The Seahorse XF24 uses extracellular flourescent 
sensors to measure changes in oxygen, pH and potentially 
other metabolites.

The Seahorse XF24 has so far demonstrated and found 
potential applications in metabolic diseases, cancer, 
toxicology and inflammation. 
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» Disposable chips
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Dette nummeret er et
40-års-jubileums-
nummer, og inn-
holdet bærer preg

av det. Flere fremstående med-
lemmer har bidratt med reflek-
sjoner omkring nBS og dets
rolle. Ser vi 40 år bakover, har
det vært en utrolig utvikling.
prøver vi å se 40 år framover,
er det uhyre spennende – det er
nå noen av svarene på de store
og dype spørsmålene vil
komme – og med dem vil
mange nye spørsmål oppstå,
naturligvis. De store oppda-
gelsers tid er nå. Slik sett er vi
en privilegert gruppe som får
ta del i dette. Samtidig krever
det, som vi vet, hardt arbeid og

gode nerver. Flere av bidragsy-
terne tar opp temaet rekrutte-
ring, karrieremuligheter og
betingelsene for grunnforsk-
ning. norge er et rikt land
pengemessig sett, men mang-
ler nok en del kulturelle forut-
setninger for å ville prioritere
slik forskning veldig høyt i for-
hold til den mer anvendte.
norge er fortsatt et lite, for
ikke å si smått, land på mange
måter. En av de store gledene
ved å være forsker er derfor å
være en del av det internasjo-
nale forskersamfunnet. jeg til-
brakte fjoråret i USa, og
merket at jeg hadde vært på
gode laboratorier i norge. Det
var enormt inspirerende å

komme til et land og en by
(los angeles) hvor naturvi-
tenskapen (og annen forskning
også) hadde så høy kvalitet, så
stor offentlig interesse og bidro
så mye til nasjonens stolthet
over seg selv (og den er jo ikke
liten). Så dersom jeg nå fikk
spørsmål fra en som
var 20 år, så 40 år
framover og over-
veide, ut fra en dyp
interesse, å forsøke
en karriere innen
molekylærbiologisk
forskning, ville jeg
sagt: Ubetinget ja,
men tenk litt over hvor du vil
gjøre det.
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Dette nummeret av nBS nytt er viet vår forenings 40-års jubileum. Vi kan og bør altså
gratulere hverandre med 40 år biokjemisk samhold i norge. 15 år etter at dobbelhe-
liks strukturen for Dna ble publisert, rett før restriksjonsenzymer gjorde sitt inntog
som genteknologisk verktøy, og i en verden med bare noen få kjente proteinstrukturer,

ble vår forening stiftet. i dag, hundrevis av genomsekvenser og flere titusen proteinstrukturer se-
nere, og med en pcr maskin på hver labbenk, feirer foreningen 40 år. Vi får alle rette en stor takk
til de kloke menn og kvinner som i sin tid sørget for at nBS ble til og til alle de som i forening-
ens første 40 år har bidratt til å få den til å blomstre. ikke minst en stor takk til våre generalse-

kretærer og nBS-nytt redaktører gjennom tidene som nok har gjort de største jobbene.
Da jeg kom til norge i 1993 gjorde nBS inntrykk på meg. gjennom kontaktmøtene og
nBS-nytt fikk jeg raskt et innblikk i hva som foregikk, og det ble faktisk en del kon-
takter av kontaktmøtene. lokalt på ås var det livlig (og relevant) foredragsvirksomhet.
Mange møtte opp på nBS foredragene, som oftest etterfulgt av en felleslunsj med enda
mer ”biokjemi-prat”. i senere år har jeg, som mange andre regner jeg med, følt at de
fleste av oss tar seg stadig mindre tid til å komme på lokale foredrag, delta i kontakt-
møtene eller skrive for nBS nytt. parallelt blir det tommere og tommere i laboratori-
ene utenfor arbeidstid, noe som kanskje kan forklare hvorfor stadig færre tar seg (dag)tid
til å delta i det som egentlig er noe av det viktigste for en forsker: å høre om andres re-

sultater og tanker, å diskutere vitenskapelige problemstillinger, å få nye ideer, og å kommunisere
hva man selv driver med.

De neste måneder gir oss flere muligheter til å treffe hverandre og til å bli riktig inspirert.
Den 24. november organiserer nBS sammen med andre et minisymposium på rikshospitalet hvor
flere nobelprisvinnere er forventet for å snakke om forskning med transgene mus og stamceller.
Og i slutten av januar er det Kontaktmøte på røros. lokallaget i Trøndelag har satt sammen et
utmerket programm og de som var på røros forrige gang husker sikkert at det ikke manglet på
muligheter til å more seg utenom de vitenskapelige sesjonene. Så meldt dere på!

Vi sees i Oslo i november eller på røros i januar.

Gratulerer med 40-års jubileet!

Kjære biokjemikere!

annonser i n B S-nytt
annOnSEpriSEr:
1/1 side 9.000,- 1/3 side 4400,-
1/2 side 6.000,- 1/8 side 1900,-
1/4 side 3700,-

annonsene kan ha opptil 4 farger. Faste annonsører i nBS-nytt, dvs. de som har annonse i minst tre numre på rad,
kan få satt inn sin logo på hjemmsidene til nBS (www.biokjemisk.no).
prisene for nettannonsene avhenger av hvor stor annonsen i nBS-nytt er:
5000 kr + mva (tre helsider i nBS-nytt)
7500 kr + mva (tre halvsider i nBS-nytt)
10000 kr + mva (tre kvartsider i nBS-nytt)

i tillegg gis det 10% rabatt til faste annonsører

annOnSEanSVarlig: Uno Dahl Henriksen, annonsekonsulent, Media Oslo aS
Mob.: 952 59 126 - e-post: uno.dahlhenriksen@mediaoslo.no

Kjære lesere!

p r E S i D E n T

V i n c E n T E i j S i n K

r E D a K T ø r

r a n D i a a M O D T
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lokallagenes møter i stor grad bidrar til å
skape lokale nettverk.

nBS er imidlertid langt mer enn
sine nasjonale aktiviteter.Foreningen re-
presenterer norsk biokjemi i utlandet via
medlemskap i flere internasjonale orga-
nisasjoner, FEBS (Federation of Euro-
pean Biochemical Societies), iUBMB
(international Union of Biochemistry
and Molecular Biochemistry, gjennom
Vitenskapsakademiet), og EFB (Euro-
pean Federation of Biotechnology).
nBS sender delegater til FEBS council
og iUBMB general assembly
(iUBMB er tilsluttet icSU - internati-
onal council for Science) og er repre-
sentert i Bioteknologisk Forum (nHO)
og linderstrøm-lang komiteen. alle
disse kontakter gir nBS innflytelse langt
ut over norges grenser på områder som
spenner fra forskningspolitiske pro-
blemstillinger til avholdelse av forskjel-
lige kurs og møter.Vi må ikke glemme at
et medlemskap i nBS også et medlem-
skap i disse store internasjonale organi-
sasjoner, som tilbyr mange fordeler til
den enkelte.

jeg tror det er rimelig å hevde at
nBS har kommet seg helskinnet og vel-
lykket gjennom de første 40 årene. Men
nå må vi rette blikket fremover. Her kan
det være betimelig å spørre seg om vi
skal ha ambisjoner om å gjøre enda mer
eller om vi skal satse på å fortsette med
det vi alltid har gjort. Det kan være fris-
tende å utvide aktivitetene.Våre interna-
sjonale forbindelser gir mulighet til langt
større innsats innen f. eks forskningspo-
litiske problemstillinger. Vi har imidler-
tid noen begrensninger i nBSs struktur,
for alt arbeid er frivillig og ubetalt. De
som jobber for nBS vil derfor ha be-
grenset med tid og vi opplever at det blir
vanskeligere og vanskeligere å rekruttere

nye folk til innsats. nBS er summen av
alle sine medlemmer. jeg kunne derfor
godt tenke meg at vi får en aktiv debatt
blant medlemmene og oppfordrer der-
for alle til å bidra med synspunkter og
ideer. nBS-nytt har en debattside som
er et velegnet forum for den type disku-
sjoner. Et tema vi bør diskutere er net-
topp hvorvidt nBS er den forening
medlemmene ønsker seg. Er det andre
aktiviteter medlemmene ønsker seg og
hvordan kunne man organisere det? Et
annet diskusjonstema vi kan overveie er
hvorvidt navnet norsk biokjemisk sel-
skap tjener foreningens interesser i til-
strekkelig grad eller burde bringes mer i
takt med tiden. jeg tror mange føler at
begrepet biokjemi ikke helt treffer deres
aktiviteter og interesser. Ser vi på våre
europeiske søsterorganisasjoner betegner
cirka halvparten seg som selskaper for
biokjemi og resten som selskaper for
biokjemi og molekylærbiologi.

nBS står overfor en stor utfordring
i nær fremtid, avholdelse av den 35.
FEBS kongress, i samarbeid med den
Svenske forening for biokjemi og mole-
kylær-biologi. Kongressen skal finne
sted i göteborg 27. juni til 2. juli 2010.
Her håper vi at mange nBS medlemmer
vil stille opp og hjelpe til. Vi trenger all
den hjelpen vi kan få, og dere får anled-
ning til å delta på møtet.
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nBS har ca 1200 medlem-
mer og det er veldig mange
for et lite land som norge.
Søsterorganisasjonene i

andre europeiske land er langt mindre.
Dette kan vi være stolte over. la oss
bruke det som en inspirasjon til å fort-
sette det gode arbeidet.

nBSs mest markante aktivitet er
nBS Kontaktmøte eller Vintermøtet
som det populært kalles. Det har vært
avholdt hvert år, faktisk fra før den for-
melle opprettelsen av nBS. Dette møtet
samler hele norge i en felles interesse for
alt som har med biokjemi å gjøre. Bio-
kjemi er nok et litt begrensende begrep å
bruke i dag for aktivitetene og interes-
sene rekker langt ut over det vi i dag for-
står ved biokjemi, kanskje en bedre
beskrivelse kunne vært biovitenskap.
ansvar for å arrangere Vintermøtene går
på omgang mellom lokallagene som
oppnevner en komité av frivillige. Siden
møtene har god finansiering gir dette
hver enkelt komité mulighet til å invitere
høyt profilerte forskere og dermed gjøre
Vintermøtet attraktivt for mange.Det er
ikke få kommende eller etablerte nobel-
pristakere som har gjestet vårt Vinter-
møte. Dette er noe å være stolte over, og
viktig at vi arbeider for å videreføre.

nBS utgir et medlemsblad, nBS-
nytt, 4-6 ganger i året. Dette er et av
svært få fagblader på norsk hvor folk som
ikke er spesialister kan få et interessant
innblikk i noe av den forskning som
foregår innen vårt fagområde i norge i
dag. Også her er det tale om ubetalt ar-
beid som er helt nødvendig for så vel
innhold som utformning av bladet.

Videre har vi de faglige aktiviteter i
lokallagene. Her holdes foredrag av in-
viterte lokale eller utenbys, ja sågar uten-
landske forskere, samtidig som

Tanker og refleksjoner fra generalsekretæren

aV w i n n i E E S K i l D

norsk biokjemisk selskap ble opprettet 15. februar 1968 og fyl-
ler 40 år i år. Mange mennesker har i årenes løp vært involvert i
og bidratt til å holde aktivitetene i gang. noen av disse er nevnt
i listen over presidenter og generalsekretærer gjennom tidene,
men det er selvsagt mange flere. lokallagene i Tromsø, Trond-
heim, Bergen, ås og Oslo fortjener spesielt å bli fremhevet.
Uten deres iherdige innsats, vel å merke uten betaling, ville an-
takelig ikke nBS eksistert i dag.

år
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somheten drevet av nBS Oslo. ikke så
rart, Hans selv hadde jo vært en av in-
itiativtakerne til selve opprettelsen av
nBS tidligere.

Det var derfor en relativt sammen-
sveiset gruppe som ankom Tromsø i de
flotte junidagene i 1972 — en sommer
som skulle bli den varmeste på 70 år.
Den første hovedfagsstudenten, Tore
Skotland, var med oss fra Oslo. Under-
visningen i biokjemi for så vel realister
som medisinerstudenter ble satt i gang
meget raskt. Fra høsten 1973 var faget
integrert i et helt nytt studieopplegg for
medisinerstudenter,den såkalte Tromsø-
modellen, der studentene allerede etter
et år med basalfag gikk inn på mer spe-
sifikke biokjemiske og andre aspekter
knyttet til forskjellige organsystemer.
Hans prydz var en foregangsmann på
mange måter — ikke bare faglig men
også kulturelt og sosialt. Således var det
takket være ham vi fikk et eget kunstgal-
leri, galleri 71, trukket i gang av Hans
allerede i 1971 (derav navnet), før vi kom
til Tromsø. noen vil vel si at navnet også
assosierer med høye breddegrader (jfr.
sytti grader nord).Dette skulle vise seg å
bli et av de mest populære gallerier å ha
utstilling ved i norge. Hans prydz’ inn-
sats for universitetet i Tromsø var også
befestet gjennom en iherdig rekruttering
av kliniske professorer, av uvurderlig be-
tydning for ”skutas” framdrift, og ble vi-
dere registrert gjennom hans påfølgende
faglige arbeid ved universitetet. Han var
en meget kunnskapsrik person, som også
var svært dyktig til å skaffe eksterne sti-
pendiatstillinger, noe som for eksempel
de senere profilene, professorene Hans
Krokan (tidligere nBS president) og
Erik wist fikk stor glede av.

Den lokale nBS avdelingen i
Tromsø ble stiftet i den første fasen ved
oppstart av Biokjemisk avdeling ved uni-
versitetet. Vi oppdaget snart at en av
ulempene ved å være i så stor avstand fra
Oslo, var et markant underskudd av spe-
sielt gjennomreisende utenlandske for-
skere, selv om dette i noen grad ble
kompensert av 5 internasjonale som-
merkurs i eksperimentell molekylær
genetikk og Dna teknologi i de første
årene under ledelse av professor Finn
Haugli.Med uvurderlige bidrag også fra
mange av de nye lokale krefter, ble det
dog opprettholdt et ganske høyt aktivi-
tetsnivå i nBS-avdelingen. at oppslut-

ningen om møtene var såpass bra henger
også sammen med den ekstensive faglige
aktiviteten, der det vanligvis gikk langt
ut på kveld og gjerne natt før siste lys var
slukt i laboratoriene (hvis de ble slukt i
det hele tatt).Folk var typisk til stede om
kvelden og gjerne ”på hugget” for å høre
nye spennende historier fra biokjemiens
forunderlige verden.

Utover på 80- og 90-tallet utviklet
det seg en trend mot mer regulære ar-
beidstider, endog for folk i etablerings-
fasen, og kanskje et snev av metning
grunnet økte tilbud i ”markedet” om
foredrag tidligere på dagen innen for-
skjellige nisjefelt. Motivasjonen til å
bryte dette nye mønstret og stille opp om
kvelden til nBS-foredrag var dalende,
noe som avspeilet seg i oppmøtet. En av
følgene av dette var at det ble arrangert
nBS-seminarer på Hurtigruta under
tur-retur ferder med Svolvær som reise-
mål. Dette var i mange år et populært
foretak, som ga faglig input og fremmet
kontakt mellom forskningsmiljøer i
Tromsø.

Som lokalleder for nBS i Tromsø
reiste jeg ned på vintermøte på golsfjel-
let i 1986 og overrasket mange ved å in-
vitere til det påfølgende vintermøtet i
1987 i Tromsø. For første gang var
Tromsø innlemmet som vertsby for slike
møter og Tromsø-avdelingen stod følge-
lig som for tur som arrangør. Vi følte at
på toppen av et fullverdig faglig program
for flere med interesse for biokjemi,
kunne vi samtidig by på noe unikt ved å
la dem få oppleve Tromsø.argumentene
som jeg brukte i min tale for å få delta-
kerne interessert i å reise hit var flerfol-
dige — ja, en deltaker kommenterte
etterpå at hadde jeg vært med i komiteen
for å få Ol til lillehammer i 1994, så
ville vi garantert ha vunnet. nå ble det
også Ol på lillehammer som vi vet —
uten min hjelp.Selv om mange var svært
skeptiske til å flytte vintermøtet så langt
nord, fikk vi likevel en deltakelse på 335
personer, i overkant av alle forventninger.
Dette på tross av at sponsorene fra in-
dustrien fikk forbud fra sin egen organi-
sasjon mot å lage utstilling i Tromsø
under møtet.For å få med flest mulig fra
Sør-norge ble et fly med 120 personers
kapasitet chartret i navn av forfatteren av
disse ord, som samtidig personlig påtok
seg det økonomiske ansvar. ingen forbe-
hold var tatt om avbestillinger og da et

par av deltakerne ville trekke seg noen få
dager før møtet, fulgte noen søvnløse
netter for den ansvarlige. Det ble uten
tvil en minnerik tur for mange – vi som
organiserte innså fort at møtefasilitetene
langt fra var de beste og tykke lysbilder
fra polen skapte stor nervøsitet i rekkene.
at vi likevel kom helskinnet fra debuten
bevitnes vel av at nBS avdelingen i
Tromsø siden har arrangert fullverdige
nBS vintermøter i Tromsø ytterligere to
ganger, henholdsvis i 1999 og 2005.

aktiviteten til nBS Tromsø har i
mange av de senere år vært ivaretatt også
av miljøer utenom det som sprang ut av
den opprinnelige Biokjemiske avdeling.
Dels avspeiler vel dette fagenes og mil-
jøenes utvikling og ekspansjon og samti-
dig den store interessen det vedvarende
er for biokjemiske innfallsvinkler innen-
for forskjellige disipliner. Om enn den
alminnelige møteaktiviteten gjennom
semesteret kanskje ikke holder riktig
samme intensitet som det vi liker å tenke
om ”pionertiden”, vil virksomheten fort-
satt ha en uvurderlig betydning for å
knytte sammen miljøene både innad og
utad og ved de mange glimrende fore-
drag en kan håpe på også i framtiden

nBS lokalavdeling i Tromsø
ble startet som et utvidet
faglig forum i miljøet i og
rundt Biokjemisk avde-

ling ved institutt for Medisinsk Bio-
logi, da sistnevnte ble etablert som en
del av universitetet i 1972. nBS Trom-
søs tidlige historie er således uløselig
knyttet til Biokjemisk avdelings histo-
rie, og det kan være nærliggende å be-
rette litt om utviklingen av biokjemien
ved det nyopprettede universitetet. la
det være sagt med en gang, at uten den
enorme innsatsen professor Hans

prydz la ned i den aller første fasen ville
Biokjemisk avdeling aldri ha fått en slik
”flying start”. godt og vel et år før inn-
flyttingen i Tromsø hadde Hans re-
kruttert forskere til så vel mellom- som
begynnerstillinger (stipendiater). Som
en interimsordning startet mange av
hans medarbeidere i denne gryende av-
delingen ved et laboratorium på
Mikrobiologisk avdeling ved det
Odontologiske Fakultet, en arbeids-
plass tilrettelagt av Hans allerede i
1971. i denne perioden falt det naturlig
at avdelingen var flittig ”bruker”av virk-
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Hilsen fra æresmedlemmene
NBS iTromsø – Gløtt fra den lokale
historie

Hans prydz har seminar-undervisning tidlig på syttitallet. Bor man i Tromsø føles det behov for å utnytte godværet Til venstre i bildet står professor Bjørn
lindquist.

år
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For de av oss som har vært ak-
tive medlemmer siden etable-
ringen, er det tid for litt
ettertanke og aktivering av

mange gode minner. Det er liten tvil om
at Selskapet har vært en ganske unik or-

ganisajon både nasjonalt og interna-
sjonalt. at det har lykkes såpass

godt skyldes ikke minst en
betydelig frivillig innsats
fra et stort antall enkelt-
medlemmer, både lokalt
og sentralt, hvor høyde-
punktene har vært de år-

lige kontaktmøtene
(vintermøtene) med et
bredt faglig og sosialt fel-
lesskap. nBS og dets
medlemmer har også bi-
dratt sterkt til at fagom-
rådet har fått en sentral
posisjon innen eksperi-
mentell biovitenskap i
norge, og dens inter-
nasjonalisering. Den
positive utviklingen
innen fagområdet
viser seg internasjo-
nalt bla. ved at nor-
ske forskere i
økende grad publi-

serer artikler
sammen med

utenlandske
ko l l e ge r,
og artikler

med norske
forfattere blir

mer sitert enn før. Det er grunn til å
glede seg over den positive utviklingen
som har vært i disse 40 årene. perspek-
tivene videre er ikke mindre spennende,
hvor internasjonalisering og internasjo-
nalt samarbeid vil spille en økende rolle

i norsk biovitenskap og forskningspoli-
tikk. nBS har sin naturlige plass i ar-
beidet med å styrke samarbeidet mellom
norske og utenlandske aktører.

Vi har vel alle våre frustrasjoner over
misforholdet mellom den nasjonale mål-
setting om vekst til OEcD standard og
de midler som myndighetene bevilger til
norsk forskning, selv om vårt fagområde
ikke er det som har vært hardest rammet.
Vi kan glede oss over sentre for fremra-
gende forskning og nasjonale program-
mer/sentre innen protein struktur/
proteomikk, molekylærbiologi/biotek-
nologi/bioinformatikk og cellebiologi i
regi av nFr. Sentrene har ført til en be-
tydelig faglig og teknologisk utvikling
innen områder hvor norge lenge har
hatt problemer med å følge med. Men
det er fortsatt behov for økte midler for
å sikre veksten både gjennom flere for-
skerårsverk og bedre laboratorier med
avansert vitenskapelig utstyr, og tilstrek-
kelig kapasitet i forskerutdanningen.Og
det er også et økende behov for midler
til å ta vare på høyt kvalifiserte postdok-
torale kandidater. nBS kan på flere
måter være en pådriver.

globalt er det et faktum at den an-
vendte biologiske forskning prioriteres
høyt både i offentlige og i private bevilg-
ninger mens støtten til den rene grunn-
forskningen er alarmerende beskjeden,
og norge er ikke noe unntak. innenfor
grunnforskningen er det en økende og
knivskarp konkurranse om midlene, og
mindre nyetablerte grupper med indivi-
duelle prosjekter har store problemer
med å nå opp til bevilgning. i 2007 var
det bare ca. 15 % av søknadene til fri
prosjetstøtte som ble innvilget i nFr.
Mange søknader på støtteverdige pro-
sjekter ble avslått pga. de små rammene.
Dette fører til at stadig flere forskere po-

Hilsen fra æresmedlemmene
NBS 40 år – noen refleksjoner

NBS ledelsen
gjennom tidene
År President Generalsekretær
1968-72 alexander pihl Fredrik gran
1972-74 Kaare norum leif O. Frøholm
1974-76 Tore Sanner Magne aas
1976-78 Elling Kvamme gerd Svenneby
1978-80 Heidi Steensland carl chr. gilhuus-Moe
1980-82 Torgeir Flatmark Torbjørn ljones
1982-84 jens gabriel Haugeingrid Harbitz
1984-86 Helge larsen Edvar Onsøyen
1986-88 Hans Krokan anne lise Børresen
1988-90 Holm Holmsen anne lise Børresen
1990-92 Hans prydz jan pedersen
1993-95 inger Hagen jan pedersen
1995-97 Erik Slinde Knut-jan andersen
1997-98 Sissel rogne Knut-jan andersen
1998-99 Sissel rogne Knut-jan andersen
1999-00 Sissel rogne Knut-jan andersen
2000-01 anders Sundan Knut-jan andersen
2001-02 anders Sundan Knut-jan andersen
2002-03 anne-Brit Kolstø Knut-jan andersen
2003-04 anne-Brit Kolstø Erik Boye
2004-05 johan lillehaug Erik Boye
2005-06 johan lillehaug Erik Boye
2006-07 Berit johansen Erik Boye
2007-08 Berit johansen winnie Eskild
2008-09 Vincent Eijsink winnie Eskild
2009-10 Vincent Eijsink winnie Eskild
2010-11 ny winnie Eskild

sisjonerer seg i forhold til anvendte pro-
blemstillinger, der hvor midlene finnes.
på sikt kan dette resultere i at grunn-
forskningen tappes for utøvere i et ellers
lite og sårbart nasjonalt forskningsmiljø.
Friheten er i ferd med å innskrenkes pga.
økonomiske årsaker og forskningspoli-
tiske strategier. Dette er en bekymring
som også bør engasjere nBS.

i vårt fagområde har phD utdan-
ningen lenge vært høyt prioritert, og den
har etter hvert fått et innhold og en form
som er tidsmessig og fullt på høyde med
nivået i andre land innen EU området.
Tradisjonelt har vår forskning vært til-
passet teamarbeide, og i så måte har vi
vært blant foregangslandene i Europa.
Men den stramme tidsrammen på tre år
er vanskelig å holde for mange kandida-
ter innen eksperimentell biologisk forsk-
ning, hvis kvaliteten og kravet til
første-forfatterskap skal opprettholdes.
Det gjelder spesielt innen mindre forsk-
ningsgrupper hvor den løpende teore-
tiske og eksperimentelle utdanningen er
en spesielt stor utfordring. Men det bør
være en konstant utfordring og et ansvar
for alle gruppeledere/institusjoner å opp-
retteholde standarden og sikre kvalitets-
kontrollen til phD graden. Dette
ansvaret gjelder også å ta vare på post-
doktorale kandidater og tilrettelegge
deres karrieremuligheter. i lys av det do-
minerende antall kvinner som rekrutte-
res til vårt fagområde forsterkes denne
utfordringen.Disse spørsmål bør være en
naturlig utfordring for nBS som kan
bidra med verdifulle innpill til offentlige
myndigheter, som det er lang tradisjon
for i Selskapet.

år



13
nBS-nyTT 5 /2008

Som biokjemiker er det god
grunn til å være glad for at vi
har nBS. Det er faktisk det
største biokjemiselskapet i

norden, både relativt og absolutt. Det
er flere grunner til dette, men to viktige
grunn er fokus på fag og Kontaktmøtet,
som har holdt biokjemikerne sammen
faglig og sosialt. Dette er et unikt møte
nasjonalt og internasjonalt og det har
vært en viktig faktor i utviklingen av
norsk biokjemi.

Ved etableringen av norsk Biokje-
misk selskap i februar 1968 var grunn-
leggerne forutseende nok til å legge vekt
på at det skulle være en faglig forening,
der sosiale aktiviteter også skulle ivare-
tas. paragraf 1 i nBS sine lover er ikke
mye endret, hvis i det hele tatt, og sier:
”norsk biokjemisk selskap (nBS) har til
formål å fremme biokjemien i norge.
Selskapet skal representere norsk bio-
kjemi utad, og ivareta forbindelsen med
internasjonale biokjemiske organisasjo-
ner. Selskapet er tilsluttet Federation of
European Biochemical Societies
(FEBS).” Som president i perioden
1986-87 og senere internasjonal delegat
erfarte jeg at virksomheten i nBS var
godt kjent i FEBS, og det unike Kon-
takt-møtet var noe mange kjente til. Da
jeg var president var anne-lise Børre-
sen (-Dale) generalsekretær. Men hen-
nes innsikt og initiativ var jobben grei.
Vi arbeidet etter formelen andre hadde
utviklet ut fra prinsippet at vi ikke skulle
endre noe som fungerte godt. Vi ønsket
likevel å styrke selskapets økonomiske
base ved å øke egenkapitalen fra nOK
50.000-100.000 til ca. nOK 1000.000.
Dette var nødvendig for å kunne støtte
lokalavdelingene,bidra med reisestipend
til (stort sett) unge biokjemikere, gi så-
penger til biokjemikere som ønsket å or-

ganisere internasjonale møter og, selv-
sagt, gi en startpakke til arrangører av
Kontaktmøtet. på den tiden var avkast-
ningen på kapitalen god pga. høy rente.
De økte inntektene skulle komme fra
flere annonser i nBS-nytt og økte inn-
tekter fra Kontaktmøtet. Trondheims-
avdelingen hadde et par år tidligere
transformert nBS-nytt fra en liten a4-
lefse til et skikkelig tidsskrift der man
kunne ta seg godt betalt for annonser,
som ble innhentet gjennom aktiv mar-
kedsføring og annonsesalg. Veksten i
denne toårs-perioden, og perioden etter,
med Holm Holmsen som president, ble
som vi hadde håpet. nBS og nBS-nytt
har siden hatt en imponerende faglig og
sosial aktivitet og vi skylder stor takk til
de mange som har vist initiativ og tatt på
seg store og små verv.

Hvor viktig er nBS i norsk bio-
forskning? Etter min mening svært vik-
tig. jeg tror en historiker vil kunne
dokumentere dette ved å gjennomgå

nBS sine arkiver. Uten å inngå i noen
formelle strukturer, slik som for eksem-
pel universiteter og Forskningsrådet,
øver selskapet betydelig innflytelse på
norsk biologisk forskning og er ofte hø-
ringsinstans for offentlige organer. Det
er videre nBS som er kontakt for inter-
nasjonale organer som FEBS og
iUBMB, og relasjonen til EMBO er
også tett. i større grad enn sterkt politi-
serte offentlige europeiske organisasjo-
ner er FEBS og EMBO styrt av faglig
eksellens. Disse er svært viktige driv-
krefter i europeisk forskning og nBS er
som nevnt nært knyttet til dem. på det
lokale plan er selvsagt Kontaktmøtet en
svært viktig arena, der mange unge bio-
kjemikere har fått den første sjansen til å
presentere sin forskning, og seg selv.
Mange produktive nasjonale og interna-
sjonale samarbeid har kommet i stand
pga. nBS og Kontaktmøtet. Hurra for
nBS!

Hans E.Krokan
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Hilsen fra æresmedlemmene

NBS 40 ÅR

Det er en stor glede å gratu-
lere norsk Biokjemisk Sel-
skap med sin 40-års dag.
nBS har i 40 år stått i bre-

sjen for å gi biokjemisk forskning, i sitt
videste forstand, en plass i det norske
samfunnet, og det med stort hell. i dag
lever vi i et samfunn hvor biologisk

forskning domineres av det molekylære
og hvor biokjemien står helt sentralt.
norge er nødt til å henge med i den ri-
vende utviklingen vi har sett de siste ti-
årene. Dette har vi klart ikke minst
gjennom den innsats nBS sine med-
lemmer har stått for og de møteplassene
nBS har skapt. i dag har vi en rekke
fremragende biokjemiske miljøer som
hevder seg på den internasjonale forsk-
ningsarenaen og som bidrar til både
næringsutvikling og til utdanning av
høyt kvalifiserte forskere. Dette kom-
mer klart frem gjennom Forskningsrå-
dets forskningsprogram Funksjonell
genomforskning (FUgE) og gjennom
SFF-tildelingene. Men til tross for at
våre beste miljøer har oppnådd svært
gode resultater, har vi også store utfor-
dringer ved siden av de rent faglige ut-
fordringene. Vi må makte å investere i
det beste vitenskapelige utstyret, vi må
fange våre beste talenter for forskning
og vi må gi dem karrieremuligheter og
gode arbeidsvilkår slik at de blir i forsk-
ningen. Vi må ha rom for langsiktig
grunnforskning så vel som gode ram-
mevilkår for kommersialisering og sam-
spill med næringslivet. Forskningen har
en nøkkelrolle i utviklingen av det nor-
ske samfunnet og for vårt bidrag til å
løse globale utfordringer.

Gratulerer med dagen!

Gratulasjonshilsen fra
Arvid Hallén, administrerende
direktør i Norges forskninsråd
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restrukturering av nBS var nødvendig.
Dette gjaldt vårt forhold til lokale- og
sentrale myndigheter samt en profesjo-
nalisering av både regnskapsførsel og
revisjon.

internasjonale kontakter har betydd
mye for min karriere og forskningsakti-
vitet. Som ung biokjemiker og medlem
av nBS fikk jeg anledning til å delta i
flere forskerkurs arrangert av FEBS.
Foruten faglig kunnskap fikk jeg mange
forskervenner rundt i Europa, venner jeg
i dag betegner som ”julekortvenner”. Vi
sender hverandre julekort hvert år som
et tegn på at vi fortsatt er tilgjengelig og
er en venn for livet. Henvendelser om
spesifikke reagenser, antistoff, eller celle-
linjer har alltid gitt et positivt svar. Med
denne bakgrunn fant jeg det naturlig å
prioritere økt internasjonalisering.Dette
ble gjort under følgende motto: ”Skal
man få medaljer må man være der med-
aljene deles ut”. Kontinuitet i represen-
tasjon av nBS i FEBS council ga
grunnlag for norske representanter i
både FEBS Fellowship committee,
FEBS advanced course committee og
FEBS Ferdinand Springer lecturer
committee.Dette førte til at vår søknad
om årets FEBS lecture til Kontaktmø-
tet ble innvilget mange år på rad. To
ganger er medlemmer av nBS valgt som
chairman of the FEBS working group
on women in Science og derved med-
lem av FEBS Executive committee.

Hva gjelder iUBMB er norge med-
lem gjennom Det norske Videnskaps-
akademi. Den daglige representasjon er
delegert til nBS. Kontinuitet i norsk re-
presentasjon ved iUBMB general as-
sembly har 2 ganger ført til at våre
kandidater har blitt valgt som medlem-
mer av iUBMB nominating commit-
tee. Selv ble jeg, etter en vellykket
iUBMB conference i Bergen i 2002,
valgt som medlem av iUBMB Executive
committee hvor jeg er Executive com-
mittee Member for congresses, confe-
rences and Special Meetings.

Søknaden om å være vertskap for en
iUBMB konferanse i norge i 2002 var
sterkt preget av entusiasme både fra de
enkelte lokallag, Forskningsrådet og de
sentrale myndigheter. alle ville være
med og vi fikk meldinger om at dette
ikke var en oppgave for nBS, men en
nasjonal oppgave å stå bak dette arran-
gementet. Det er kanskje første og

eneste gang at både helse- og undervis-
ningsministrene har signert samme an-
befalingsbrev for en konferanse-søknad
fra norge som vi fikk innvilget. imidler-
tid endret både politiske forhold og øko-
nomi seg i løpet av planleggingen.antall
avslag om økonomisk støtte og sponsor
hjelp fra hva vi hadde oppfattet som på-
litelige støttespiller var nærmest unison.
Kanskje forsto ikke de bevilgende insti-
tusjoner hvor viktig begivenheten var
som et internasjonalt vindu for norsk
Molecular life Science? Vi valgte der-
for å fortelle Kongen om hvor viktig
dette var, og styret i nBS sendte invita-
sjon til Det Kongelige Slott i Oslo for
konferansen hvor vi i brede ordlag be-
skrev hvor viktig konferansen var inter-
nasjonalt. ikke var bare gleden stor da vi
mottok melding om at HKH Kronprins
Haakon kom til åpningen av konferan-
sen, men plutselig opplevde vi at alle
”spøkelsene”kom ut av skapene i form av
bevilgninger fra både lokale og sentrale
myndigheter,Universitetene i både Oslo
og Bergen, samt Forskningsrådet.

at Kronprinsen hadde forstått hvor
viktig konferansen vitnet hans ønske om
et miniseminar i tilknytning til åpningen
om.

Fokusering på internasjonalisering
og utveksling har senere bare økt fra
myndighetene og institusjonenes side.
Men hva med nBS sine medlemmer??
nBS er medlem av FEBS og derved er
alle medlemmer av nBS medlem av
FEBS. i de årene jeg satt i FEBS ad-
vanced course committee opplevde jeg
bare en gang søknad fra norge om å ar-
rangere kurs. Statistikken over deltagere
på de enkelte kursene viste manglende
søknader og deltagelse fra norge. Søker
man og kommer med på et FEBS kurs
dekker FEBS det meste økonomisk.

iUBMB hadde gleden av sammen
med FEBS å arrangere young Scientist
Forum i tilknytning til årets
FEBS/iUBMB kongress i athen. Blant
120 deltagere var det én deltager fra
norge.

iUBMB arrangerer i tilknytning til
sine kongresser og konferanser young
Scientist program(ySp). i snart 6 år har
jeg bedømt søknader, men aldri opplevd
å se en eneste søknad fra unge nBS-
medlemmer!! i august neste år arrange-
res iUBMB international congress of
Biochemistry and Molecular Biology i

Shanghai. på vegne av iUBMB skal vi
dele ut rundt 100 stipend til ph.D. stu-
denter og post.doc. under 35 år. Stipen-
dene dekker oppholdsutgifter under
både ySp og hovedkongressen, registre-
ringsavgift for kongressen samt bidrag til
reisen t/r Shanghai.Det hadde vært hyg-
gelig med norsk deltagelse!

Det mangler ikke på informasjon.
Den er tilgjengelig via nBS sin hjem-
meside, http://www.biokjemisk.com/,
med lenker til http://www.febs.org/, og
http://www.iubmb.org/.

Hvorfor benytter ikke nBS sine
medlemmer disse mulighetene? Trives vi
best hjemme? Eller er det veilederne som
svikter og glemmer at de utdanner fram-
tidens forskere? Vi har alle et ansvar!

i 2010 står nBS igjen som vertskap
for en internasjonal kongress. Denne
gang sammen med Svenska förening för
biokemi och molekylärbiologi. Da skal
35th FEBS congress arrangeres i göte-
borg i tidsrommet 27. juni-2 juli 2010.
Det er viktig at nBS er synlig i dette ar-
rangementet både som planleggere og
deltagere. innen nBS, som i mange
andre faglige foreninger, er det de sen-
trale tillitsvalgte som må dra lasset. jeg
håper at generalsekretæren i 2010 opp-
lever at nBS ikke bare består av høv-
dinger (som har sine meninger om
hvordan), men også et stort antall india-
nere (som er villige til å hjelpe med å dra
lasset).
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Et sterkt ønske om en bedre
og utvidet kontakt med det
biokjemiske miljøet både na-
sjonalt og internasjonalt

gjorde valget enkelt. Mange år som
eneste biokjemiker ved en indremedi-
sinsk avdeling var hovedgrunn at jeg sa
ja til å fungere som generalsekretær da
jeg ble spurt av påtroppende president

Erik Slinde. Først da jeg sto på geilo
med en stor og tung regnskapsprotokoll
i hendene med beskjed om først å skrive
forsiktig med blyant for senere skrive
over med blekk når alt stemte, begynte
det å gå opp for meg hva jeg hadde gitt
meg ut på. Med fortsatt kun valgte re-
visorer og en betydelig økonomi fant vi
at en gjennomgående modernisering og

Hvorfor Generalsekretær for
Norsk Biokjemisk Selskap

Da jeg i anledning 40-årsjubi-
leet for norsk Biokjemis Sel-
skap ble bedt om å bidra
historisk til nBS-nytt var det
naturlig å sammenligne det
med å skrive for iUBMB life,
hvor det fra tid til annen fore-
kommer artikler med tittel
«How i Became a Bioche-
mist». Det ville være fristende
å mimre tilbake og trekke
fram begivenheter som da sty-
ret i nBS fant det nødvendig
å skifte danseorkester etter
banketten på Biokjemisk
Kontaktmøte, da Kongehuset
reddet økonomien for
iUBMB konferansen i 2002,
samt mange tilsvarende
minner. imidlertid vil jeg i an-
ledning 40-årsjubileet for
nBS prøve å gi svar på
«Hvorfor generalsekretær for
nBS?» samt sette søkelys på
hvilke internasjonale mulighe-
ter som er tilgjengelig for
nBS-medlemmer. nBS står
for mye mer enn Kontaktmø-
tet og nBS-nytt.

aV K n U T - j a n a n D E r S E n

år
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viser seg å være unyttig i
denne sammenheng, men

det finnes andre mulighe-
ter. i løpet av førti år har

nBS ervervet seg et
omfattende arkiv, og

dette arkivet befinner
seg faktisk i samme

bygning som jeg, i
kjelleren. En

gjennomgang
av arkivet vil

kanskje også
gjøre det

mulig å eva-
luere ryktene

om frimurere og
Opus Dei. Så jeg

finner en person med
de rette nøklene og blir

låst inn i arkivet i rom
K128.

Ved første øyenkast gir ar-
kivet inntrykk av å være et gan-

ske normalt kjellerrom. intet
skrivebord med ferdigspissede fjær-

penner og talglys klare til tenning, ingen
oljemalerier på veggene med bilder av
tidligere presidenter, ingen støvete arkiv-
skap. arkivet består av 15-20 pappesker,
hver med en vekt på rundt 40 kg, stablet
på hyller opp under taket. noen av es-
kene er tusjpenn-merket med årstall.De
andre er antakelig også merket, men
merkingen vender inn mot veggen.på en
hylle lenger ned ligger en protokoll for
1955-70 for norsk Forening for Fysio-
logi og Biokjemi, foreningen som nBS
en gang brøt seg ut fra under dramatiske
omstendigheter. Det er ingen stige eller
andre hjelpemidler. Med fare for mitt
eget liv klarer jeg likevel å transportere
en av pappeskene ned på et lavere nivå
og kan åpne den. Den er fylt med ring-
permer, alle fulle av dokumenter. Bilag
fra Kontaktmøtet 1972, skriv fra iUB og
FEBS, rapporter fra lokallagene. jeg inn-
ser etter hvert at selv om det kanskje er
mulig å finne ut hvem som har vært gjes-
teforelesere på Kontaktmøtet opp
gjennom årene på denne måten vil det ta
tid. lang tid. alternative løsninger må
til, og jeg begynner å ransake de mest til-
gjengelige eskene i et forsøk på å finne
gamle utgaver av nBS-nytt. nBS-nytt
inneholder innkallinger til Kontaktmø-
tet, med lister over alle inviterte fore-
dragsholdere, og også i nr. 1 hvert år et

referat fra møtet. jeg finner 50 eksem-
plarer av nr. 3 fra 1987. En annen eske
inneholder restopplaget av nr.2 for 1982.
jeg begynner å miste motet, men så slår
det meg at jeg selv har noen årganger av
nBS-nytt liggende. riktignok ble de
eldste kastet under den legendariske ryd-
desjauen i 2004, men de finnes det sik-
kert andre som har, for eksempel
Kristian prydz, som så vidt jeg kan se
aldri kaster noe. Så jeg forlater arkivet
og kaster et siste blikk inn i det støvete
rommet før jeg lukker døren. Her ligger
en gullgruve for en masterstudent som
er interessert i norsk biokjemisk historie
og som har en sterk rygg.

på kontoret mitt går alt bedre. peri-
oden 1984-2001 er nesten komplett. jeg
småløper bort til Kristians kontor for å
få låne de årgangene jeg mangler. Kris-
tian ser på meg med en antydning til
fuktighet i øyekroken. ”Kastet”, hvisker
han. ”Kastet?” svarer jeg, overrumplet.
”Kastet”sier han igjen,og litt etter litt får
jeg historien om hovedfagsstudentene
som skulle hjelpe ham med å rydde på
kontoret, om hvordan han hadde forlatt
dem i 15 minutter for å jogge til Sogns-
vann og tilbake, om hvordan esken med
klenodiesamlingen hadde blitt funnet
under sofaen og kastet sammen med alt
det andre, og om timene han hadde til-
brakt i papir-containeren i et forsøk på å
finne klenodiene og redde dem.

Under samtalen går det opp for meg
at alt likevel ikke er tapt.Det er jo meget
vanlig i statistiske undersøkelser ikke å
analysere hele materialet, men et utvalg
av det. Ved hjelp av mine egne nBS-
nytt lykkes jeg i å sette opp en nesten
fullstendig liste over foredragsholdere i
tiden 1984-2001, og attpåtil husker jeg
en eller to foredragsholdere utenfor dette
tidsrommet.Så en manuell sammenhol-
ding av de to listene,og resultatet kan ses
i Tabell 1. Det er på tide med en statis-
tisk analyse. jeg tar alt under armen og
sprinter opp trappen til fjerde etasje, til
Kamran Shalchian-Tabrizis kontor.Han
lytter til meg, ser på listene, ser på meg
med dådyrblikk, tenker litt og sier så:
”Maximum likelihood”. ”Men er ikke
det veldig tidkrevende”spør jeg.Han ris-
ter på hodet. ”Kjører det på klusteret.
Ferdig i løpet av 6 måneder” sier han
oppmuntrende.

jeg har ikke 6 måneder. resultatet
fra undersøkelsen må foreligge nå. Så

konklusjonene jeg kommer med nå byg-
ger ikke på en rigorøs analyse, men vir-
ker likevel solide.

Det er et faktum at svært få nobel-
prisvinnere har besøkt Kontaktmøtet i
det hele tatt. Egentlig overraskende få.
Mer urovekkende er det at mange av de
foredragsholderne jeg trodde hadde fått
prisen, slett ikke har fått den. Melvin
Depamphilis for eksempel. robert
gallo, leroy Hood....i mitt materiale er
det fire nobelprisvinnere. Minst en av
dem fikk prisen før Kontaktmøtet
(David Baltimore fikk nobelprisen i
1975 og besøkte Kontaktmøtet i 1997,
og jeg mistenker at christian de Duve
også fikk prisen før han besøkte oss,men
jeg husker ikke når han var her). paul
nurse fikk nobelprisen 9 år etter at han
besøkte Kontaktmøtet, så det er lite
sannsynlig at det er noen kausal
sammenheng her. Faktisk er det bare
Stanley prusiner i mitt materiale som er
oppsiktsvekkende. Han ble invitert til
Kontaktmøtet som ”menig” forsker og
fikk nobelprisen umiddelbart etter at
han hadde akseptert invitasjonen, slik at
han kom til møtet som nybakt nobel-
prisvinner. Trass i ”the prusinger case”
synes det, basert på dette materialet, lite
sannsynlig at Svenska akademien bru-
ker listen over foredragsholdere på Kon-
taktmøtet som et viktig hjelpemiddel for
utvelgelse av årets nobelprisvinnere.
Skjønt, den mer omfattende analysen
som er i gang kan kanskje gi et annet re-
sultat. Dessuten, var det ikke egentlig
ganske overraskende og kanskje prema-
turt at prusinger fikk prisen i 1997? Er
han frimurer? Eller kanskje katolikk?
Og så har vi gunnar von Heijne.Han er
den eneste i mitt materiale som har fore-
dratt på Kontaktmøtet to ganger,og der-
som man fortsetter å invitere ham (og
det bør man gjøre, han er en morsom og
pedagogisk foreleser og attpåtil en hyg-
gelig fyr) vil han sikkert få nobelprisen
tilslutt, han også. Og er det forresten
noen som har lister over foredragshol-
dere for de årene som mangler i Tabell
1? Et par prusinger-lignende tilfeller til,
så er jeg sikker på at vi kan få p-verdier
som er lave nok til at den endelige
undersøkelsen kan publiseres annensteds
enn i nBS-nytt.
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Teorien presenteres i en bok
som forventes å nå markedet
ved juletider – i år eller et
av de nærmeste årene. i

denne boken hevdes det at
Svenska akademien kun er
en skinnorganisasjon for
frimurerordenen og
Opus Dei, at utvel-
gelsen av fore-
dragsholdere
til nBS
Kontaktmøte
(og potensielle no-
belprisvinnere) foretas
av en aksjonsgruppe
av radikale frimurere,
at alfred nobel var en
interplanetarisk freds-
megler og at – vel,
resten av historien kan
dere lese selv. Myten byg-
ger på en antakelse om at en
større andel enn forventet av de
inviterte foredragsholderne til Kon-
taktmøtet får nobelprisen relativt kort
tid etter møtet. at dette er en myte med
nesten universell utbredelse er åpenbart;
arrangører av Kontaktmøtet vil kunne
fortelle at de fleste vitenskapere nær-
mest umiddelbart sier ja til å besøke
Kontaktmøtet, dersom de blir spurt om
det, og at de gjerne har et Stockholm-
kart i lommen når de kommer.

Mytens riktighet kan faktisk bekref-
tes eller avkreftes ved den vitenskapelige
metode, og jeg skal her forsøke å bidra
til en slik analyse.

i utgangspunktet er det hele ganske
enkelt: Man tar en liste over nobelpris-
vinnere og sammenholder med en liste
over inviterte foredragsholdere til Kon-
taktmøtet. En høyere andel enn forven-
tet av personer som får nobelprisen

rime-
lig kort
tid etter
sitt foredrag
på Kontaktmø-
tet vil da indikere
at myten faktisk gjen-
speiler virkeligheten.
Den statistiske behand-
lingen vil neppe være spesielt
enkel, men pytt – med en etasje
full av bioinformatikere og erfarne fylo-
genetikere vil sikkert de rette gamma-
korreksjonene kunne finnes. listen over
nobelprisvinnere er lett tilgjengelig på
nettet,men hva med listen over inviterte
foredragsholdere? nettsiden til nBS

NBS og Nobel-prisene

av de mange mytene som
omsuser norsk Biokjemisk
Selskap er kanskje myten om
et samarbeid mellom nBS og
Svenska akademien når det
gjelder utvelgelsen av nobel-
prisvinnere i medisin eller
fysiologi og kjemi den mest
standhaftige. Den har utgjort
et utgangspunkt for mange
konspirasjonsteorier. En av
disse teoriene - kanskje den
mest outrerte - har jeg her
underlagt en vitenskapelig
analyse.
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Da jeg ble interessert i
biokjemi var miljøet i
norge ganske lite. rag-
nar nicolaysen hadde en

visjon om å bygge dette miljøet opp. Ha
hadde sterke bånd til Sverige og visste
hva biokjemi betydde for fysiologi og
ernæring.

Han hadde gode kontakter i depar-
tement, både den byråkratiske og den
politiske side. Det var han som fikk i
stand byggingen av ZEB-bygget, som
altså skulle komme til å romme institutt
for Biokjemi,og Søren laland ble sjefen.
Ung og dynamisk, utdannet i gode eng-
elske miljøer. Søren fikk dannet et godt
miljø, og folk som hadde vært i USa
kom tilbake og fikk tilholdssted i ZEB-
bygget.

Utviklingen i norske biokjemi fikk
fart, og så skulle det opprettes et profes-
sorat i biokjemi i Bergen. Mange fra
ZEB-bygget søkte og fikk stillinger i
Bergen. Dette førte til at flere mistet vei-
ledere i ZEB-bygget. Mange var redde
for å miste kontakten med dem som for
til Bergen.

Det ble derfor opprettet en kontakt-
gruppe. Som alltid når det gjalt å tenke
nytt, var det Hans prydz som hadde ide-
ene. Hvorfor ikke lage et Biokjemisk
kontaktmøte midt i mellom Oslo og
Bergen. Tanken førte til handling og til
det første kontaktmøte. Det ble holt på
Finsehytta.

Det var en-
tusiasme, moro og spen-

ning,- og skigåing. jeg tror nesten
alle var oppe på Hardangerjøkelen den
vinteren!

Men det var verken lysbildapparat
eller pc.Vi brukte tusjpenner og gråpa-
pir for å meddele hverandre nyere opp-
dagelse i Bergen og Oslo.

Møtet ble meget vellykket. Men det
var 4 og 6 mannsrom, så noen nye ekte-
skap eler romanser ble ikke inngått på
det første kontaktmøte. Det tok seg opp
etter hvert som Kontaktmøtene ble holdt
på større og mer luksuriøse hotell. En
fremtredende biokjemiker ble en gang
spurt om hvorfor han ikke hadde med
seg sin ektemake. Svaret kom raskt: det
er dobbelt så dyrt og halvparten så moro!

Kontaktmøtene vintertid i fjellhei-
mene førte virkelig til kontakter mellom
de etter hvert ganske mange biokjemi-
miljøer som oppsto ved universiteter og
vitenskapelige høyskoler. For å møtes
mellom Oslo og Bergen, brukte vi tog,
og gikk av på høyfjellhotell langs Ber-
gensbanen. Det var ikke spisevogner på
togene. Oslo-gjengen fikk mat på ål; ti
minutters opphold og kafe ble det sagt i
høytaleren. jeg kom sent ut av min vogn,
og kom bakerst i køen. Den var meget
lang. Men bleraskt markert kortere da
jeg med sonor røst ropte: ”Ta plass!”Det
var ikke alle som likte den noe upassende
handling fra en ung medisiner med bio-
kjemisk interesse.

Det var Biokjemisk interessegruppe i
Oslo, og tilsvarende grupper i Bergen,
Trondheim og Tromsø. på de vinterlige
kontaktmøtene møttes lederne for disse
gruppene,og da var det ikke lenge før det
kom en offisiell sammenslåing av grup-

pene. norsk Biokjemisk Selskap ble
dannet!

Vintermøtene ble etter hvert meget
godt besøkt. Massevis av gode småfore-
drag fra lokale krefter, men også inter-
nasjonale størrelser som hadde hørt om
de meget livlige, morsomme og interes-
sante møter i norske baske høyfjell.Vin-
termøtene fikk status.Som oftest en som
hadde, eller som fikk nobelpris, var blant
foredragsholderne. norsk biokjemi ble
kjent i utlandet, riktignok på en ikke helt
tradisjonell måte.

Det var ikke bare fag, ski og mat.
Også taler og annen ekstrem underhold-
ning. carl Birger van der Hagen var et
oppkomme i det sistnevnte.Det ble lagd
operette som forklarte proteinsyntesen.
Mange gode skuespiller-talenter og
dansere fikk utfolde seg ganske uhem-
met. Det er fortsatt mange som ikke kan
glemme pirruettene til Søren laland.

lysbilder fra gammel medisinsk lit-
teratur ble tolket på nye måter, gjerne
med henvisning til lokale guruer. Og jeg
oversatte simultant fra

Sørlandsk til passende engelsk. Det
var ganske mange som fikk vite mer om
seg selv enn de egentlig var oppmerk-
somme på.

på tross av alle disse gale utspill og
innfall ble jeg valgt til president i nBS.
jeg tror ikke jeg satte varige spor etter
meg i det vervet. Men en ting står igjen:
logoen som generalsekretær Oddvar
Frøholm og jeg konstruerte, de tre for-
bokstavene med kovalente bindinger
mellom seg:N:B:S!
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Kontakt- Navn Nobelpris
møtet
Ukjent år christian de Duve 1974

Melvin Depamphilis
1984 V.p. letho

arnold l. Demain
Sture Forsén
r.c. gallo

1985 leo Sachs
richard roberts
Tomas lindahl
Hans Thoenen
Eric a. Barnard

1987 E.w. Davie
r.j.p. williams
n. cohen
E.p. Benditt
g. Schield
U. lindahl
w. Kuryowicz

1988 leroy Hood
Howard Sprecher
David j. Ellar
alexander Klibanov
Frederich Meins

1989 anne-M. Frischauf
Vincent r. Zurawski
Federico leighton
Michael j. Berridge
Kaare norum

1990 john Hesketh
john a. glomseth
Daniel w. nebert
philip cohen
clyde crumpacker
Edward M. Donaldson

1991 Edward atkins
Sally ward
gottfried Schatz
alan Fersht
jan Vilcek
Trond jørgensen
guy Dodson

1992 Michael B. Sporn
paul nurse 2001
larry Simpson
Hektor Deluca
richard D. Klausner
D.j.Mangelsdorf
william a. Maltese
Bjørn reino Olsen
w.H. Moolenaar
Kristen Sandvig

1993 Dov Zipori
christopher j Marshall
Bernard Hoflack
joyce czop
Terje johansen
christophe Benoist
jon Bragi Bjarnason
christopher K. Methews
wolfgang Epstein

Kontakt- Navn Nobelpris
møtet
1994 john M. Markley

gunnar von Heijne
Keith F. chater
choy Hew
jan åke gustavsson
Enrico coen
Olav Smidsrød
Karl jakola

1995 Tom Blundell
willem Harder
Edwin Mellor Southern
Bruce Trapnell
colin r. Hopkins
john Ugelstad
Mathias Uhlen
jan Visser
r.j.p. williams

1996 geert weeda
Hans Krokan
anne-lise Børresen Dahle
curt Endresen
Dennis Dubole
Horst Feldmann
ira Mellman
Donald M. Small
Olli Saksella

1997 Horst Kleinkauf
David Baltimore 1975
nancy Kleckner
gunnar von Heijne
craig Smith
Sanna goyert
jeffrey idle
christopher j. Secombes

1998 Stanley prusiner 1997
1999 Steinar johansen

arnt Strøm
Kurt von Figura
greg warr
Bertil Hille
Meinard Busslinger
Mae-wan Ho
gottfried Schatz
Tapio palva

2000 jonathan wadsworth
2001 neil Barclay

patrick Brown
jean wang
Hans prydz
Eirin O’Shea
Danile portnoy
Frand grosveld
alan B. wolffe

2007 Kai Simons
carl-Henrik Heldin
ron McKay
Shimon weiss
Terence Strick
israel pecht

FOREDRAGSHOLDEREVINTERMØTET

Tabell 1.nesten fullstendig liste over inviterte foredragsholdere ved Kontaktmøtet 1984-2001, samt årstall for eventuelle
nobelpriser.

Minner og pussingheter
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tetsstudier til hovedfagseksamen og
doktorgrad. Med en målsetting om
omtrent 200 flere doktorgrader pr. år,
kan resultatet bli at de arbeidsløse etter
hvert får et svært høyt utdannelsesnivå.
Stimuleringstiltak er innført ved å ta
penger fra instituttene og betale disse
tilbake når kandidatene har avlagt ek-
samen. Hovedfagseksamen belønnes
med 15.000 pr. kvinne og 10.000 pr.
mann. problemet er bare at når disse
stimuleringsmidlene skal utbetales, vet
ingen hvor de er blitt av.
Samtidig som politikerne vil dytte flest
mulig gjennom universitetsmølla, har
de mest aggressive blant dem gjort det
klart at Universitetet i Oslo ikke har
skapt nye arbeidsplasser i Oslo-områ-
det og at dette vil kunne få konsekven-
ser for bevilgningene. ikke nok med at
man skal drive forskningsbasert under-
visning, noe som kan være vanskelig
nok med dagens store studenttilstrøm-
ning, man skal også skape arbeidsplas-
ser i Oslo-området. at universitetsfolk
har skapt arbeidsplasser f. eks. i Horten
er tydeligvis ikke godt nok, selv om

dette kunne antyde at Horten er et
bedre sted for kunnskapsbasert industri
enn Oslo.

NR. 4 1993
i skrivende stund handler det mye om
forskere og forskning i dagspressen.
Først og fremst har statsbudsjettet
båret tydelig bud om at trangere tider
ligger foran oss. Samtidig arrangeres
”Forskningens dag” med pomp og
prakt i konserthuset i Oslo. ifølge af-
tenposten ”feirer forskningsmiljøet i
norge seg selv med et stort arrange-
ment”. Spørsmålet er: Hvem er ”forsk-
ningsmiljøet i norge” og hva feirer de?
Forskningsrådet kan jo feire sin egen
eksistens og sine reduserte bevilgninger.
i samme avis (aftenposten 20. okt.
1993) finner man kanskje nøkkelen til
mysteriet. Direktør Svein Sundsbø ut-
taler at: ”Forskningsrådet akter nå å
skaffe seg en oversikt over forsknings-
virksomheten i norge.” Da er det kan-
skje lurt å invitere ”forskningsmiljøet i
norge” fra dronning Sonja og nedover
til konserthuset under mottoet: ”Få

oversikt over forskerne – før de er
borte.”
Med hensyn til statsbudsjettet er regje-
ringens råd til unge mennesker: Ta opp
studielån, studer lenge og bli arbeidsløs
med størst mulig gjeld. i et intervju
med aftenposten sier Hernes: ”på en-
kelte områder brukes ikke forsknings-
midlene godt nok. For få avslutter
perioden som stipendiat med doktor-
grad. Det er ikke holdbart når det
innenfor humanistisk og samfunnsfag-
lig forskning viser seg at bare 10-15 %
av stipendiatene har tatt doktorgrad
etter seks og et halvt års studium, selv
om vi må anerkjenne at det på grunn av
forskjeller mellom fagene tar lengre tid
for noen.” Hvordan foretas kutt? jo,
blant annet ved å redusere stimule-
ringsmidlene til forskningsmiljøene
som faktisk uteksaminerer doktorander
og hovedfagsstudenter. Som en annen
inkonsekvens av den nedslående
gjennomstrømmingen i den humanis-
tiske skole vil Hernes gi mer penger
nettopp til denne bransjen.

Biodioten
1993

Førtiårsjubileet til nBS har sikkert for
mange av medlemmene vært et på-
skudd til å bla i gamle årganger av
nBS-nytt. Dette er en lærerik øvelse
som forteller oss noe om hvor raskt ting
endrer seg innen enkelte områder og
hvor lite forandring det skjer gjennom
årene innen andre. For eksempel er det
ikke mange år siden nBS-nytt hadde
et nummer viet til bruk av datamaski-
ner innen molekylærbiologisk forsk-
ning, og gjensynet med dette gir meg
en følelse av å titte inn i en svært fjern
fortid. Men det er altså også mange ek-
sempler på at tiden skrider frem uten å
føre til mange endringer. Særlig finner
jeg at Biodiotens flanerier ofte er like
tidsaktuelle i dag som de var den gang
de ble skrevet. Et lite tilbakeblikk for de
yngre lesere: nBS-nytt har opp
gjennom årene inneholdt sider av mer
underholdningsmessig natur, i tillegg til
faglige artikler og annet stoff. Fra 1990
og fremover har Biodioten i stor grad
fremskaffet disse lettere sidene. Fra tid
til annen har nok nye redaksjoner av
bladet prøvd å øke bladets underhold-
ningsverdi, enten ved å utelate Biodio-
ten eller erstatte ham med andre,
presumptivt morsommere innslag, for
eksempel Tommy og Tigeren (som kan
egentlig ikke kan si mye stygt om, bort-
sett fra at de mangler referanser til bio-
kjemisk hverdagsliv i norge). Men
Biodioten vender alltid tilbake, til glede
for mange lesere.
nedenfor finnes det noen eksempler på
Biodiotens tidløshet og stadige aktua-
litet. året er 1993, og man vil raskt
minnes på at dette var året da diverse
norske forskningsråd ble slått sammen
til nFr. Den historiske settingen er
altså litt spesiell, men Biodiotens be-
traktninger er fortsatt like aktuelle.

NR. 1 1993
Samlingen av samtlige forskningsråd i
norge under ett tak har foreløpig ikke
gitt positive ringvirkninger – snarere
tvert imot. Med dobbel husleie og økte
forpliktelser forøvrig innenfor et nær
nullvekstbudsjett gir dette en realned-
gang det er liten grunn til å hygge seg
over. rasjonaliseringsgevinsten som
grøholt-utvalget nevnte skal ikke reali-
seres, det vil si at ingen i administrasjo-
nen skal miste jobben (mot sin vilje).
resultatet kan man tenke seg – det er
forskerne som må miste jobben. Disse
forskerne har sikkert hatt stor glede av
de søte små bulletinene fra nFr som
forteller at de sliter med å finne et
egnet logo og deretter å få plassert dette
på et tilstrekkelig høyt antall brevark
før de kan bli operative. Det var også
morsomt å høre at man i forbindelse
med valg av lokaler skrittet opp gang-
avstanden til diverse departementer,
særlig KUF, mens den kjetterske tanke
at det kunne være morsomt å ligge i
nærheten av f. eks. et universitet ikke
var gjenstand for seriøse overveielser

NR. 2 1993
Mange har kanskje stillet seg spørsmå-
let: Hva er forskning? Særlig i disse
tider de all forskning skal samles i ett
råd. Den forskning som mottar mest
oppmerksomhet fra pressen er nok
samfunnsforskningen, og resultatene
drypper på leserne jevnt og trutt. Ek-
sempelvis kunne man nylig lese at
forskning avslørte at gymnastikk var
det mest populære faget i den obligato-
riske skolen.
Et annet forskningsresultat, som også
har blitt referert i aftenposten er ”Kol-
lektivkunder er stort sett fornøyde.”Det
er norsk institutt for Markedsforskning
(niM) som har spurt 1000 personer i
Oslo-området om de er fornøyd med

kollektivtilbudet. Disse er stort sett for-
nøyd og ikke overraskende er forbe-
dringsønskene hovedsakelig kortere
reisetid og hyppigere avganger. Oslo
Sporveier, nSB og Stor-Oslo lokaltra-
fikk vil nå i samarbeid med niM klar-
legge konkrete tiltak som kan gjøre
brukerne mer tilfredse med produktet.
Deretter vil effekten av tiltakene under-
søkes ved slutten av året. Dette er forså-
vidt svært prisverdig. Det er imidlertid
kanskje siste avsnitt i aftenpostens om-
tale som kan vekke følelser av ymse slag:
”Undersøkelsen er betalt av norges
Forskningsråd og er en del av et større
prosjekt som vurderer kollektivtranspor-
ten og kundetilfredshet. Målet er klart –
å få folk til å reise mer kollektivt.”
Er dette en oppgave for nFr, vil
mange spørre seg, eller burde kanskje
nSB, Oslo Sporveier m.fl. ha ansvar for
sine egne produkter? Man kan spørre
seg selv (og andre når det passer). En
ting er at man ønsker tettere samhand-
ling mellom forskere og næringsliv,
men det betyr ikke at nFr skal betale
næringslivets utgifter til kvalitetskon-
troll av sine egne produkter.
Dersom f. eks. E & M lind, Bionor,
Heidenreich m. fl. ønsket å vite om
kundene deres var fornøyd med pro-
duktenes kvalitet, bestillingsrutiner, le-
veringshyppighet o.l., ville de da få
støtte fra nFr til å kjøpe seg en under-
søkelse? Sannsynligvis ikke. Man må ta
det forbehold at saken er korrekt frem-
stilt av journalisten. Det er jo et smerte-
lig faktum at når avisene omtaler noe
man har førstehånds kjennskap til (f.
eks. forskningsstoff ), så er det i beste
fall mangelfullt, men gjerne feilaktig
fremstilt.

NR. 3 1993
politikerne forsøker nå å dytte flest
mulig ungdommer gjennom universi-

aV w i n n i E E S K i l D
O g K r i S T i a n p r y D Z



23
nBS-nyTT 5 /2008

22
nBS-nyTT 5 /2008

Som den 6. i rekken ble årets konferanse
åpnet med arrangørenes mimring tilbake
til den første konferansen arrangert for 10
år siden,da skadene etter bomber fortsatt
var synlige overalt i området, og det nes-
ten ikke fantes flyforbindelser til Du-
brovnik. Siden den gang har området blitt
en blomstrende og yndet turistdestina-
sjon, og møtet trekker deltakere fra alle
verdenshjørner med et spennende og va-
riert program. Konferansen dekket used-
vanlig bredt, både med hensyn til
signalveier,klinisk perspektiv,og metodo-
logi, men dreide seg med få unntak om
forskning utført i mammalske systemer.

Det tydelige kliniske fokuset ved årets
konferanse gjorde seg gjeldende ved åp-
ningssesjonen”From bench to bedside on
cancer treatment”. identifisering av små
molekyl-inhibitorer av aktiverte signal-
komponenter i kreft, samt metoder for å
overkomme problemet med resistensut-
vikling var de viktigste temaene i denne
sesjonen.

paul Manley beskrev hvordan nov-
artis har angrepet resistensproblemet i
forbindelse med glivec,en mye brukt ty-
rosin kinase-hemmer i kronisk myeloid
leukemi. Ved å løse strukturen av hvor-
dan glivec binder kinasen Bcr-abl,
identifiserte man spesifikke nøkkelresi-
duer som er kritiske for interaksjonen.
punktmutasjoner i disse nøkkelresiduene
vil kunne føre til resistensutvikling. på
bakgrunn av dette utviklet forskerne en
modifisert glivec forbindelse hvor inter-
aksjonen med Bcr-abl i mindre grad er
sensitiv for punktmutasjoner.Denne for-
bindelsen er kalt nilotinib,og kan være et
ledd i utviklingen av nye kinase hemmere
til kreftbehandling som er mindre utsatt
for problemet med resistensutvikling.

Konferansen fordypet seg videre i
ulike signalveier, hvor kjente navn innen

feltet som Tony Hunter, joseph Schles-
singer, Michael yaffe og Vishva Dixit
oppdaterte oss innen det nye i deres
forskning.ivan Dikic,hovedinitiativtake-
ren til konferanseserien,presenterte en ny
studie der de undersøkte hvilke proteiner
som interagerer med reseptorer når de er
i sin uaktiverte tilstand.Ved hjelp av et re-
lativt nyutviklet gjær-to-hybrid system for
membranproteiner identifiserte de 80
proteiner som interagerer med EgF-re-
septoren i ligand-fri tilstand, og validerte
interaksjonene biokjemisk i mammalske
celler. En av de 80 proteinene, HDac6,
en cytoplasmisk deacetylase, ble deretter
identifisert som et forbindelsespunkt
mellom mikrotubulistabilitet, endosom-
motilitet og EgF signalering.

Konferansen ble avrundet med en se-
sjon viet til møtepunktet mellom biovi-
tenskapelig forskning og samfunnet
generelt, der media spiller en viktig rolle.
Forskerens forhold til media var et viktig
tema i denne sesjonen, der BBc-health
journalist og biolog ania lichtarowicz
delte sine tanker om hvordan forskere
kunne komme bedre ut til mediene med
sin forskning. lichtarowicz anbefalte å
forberede seg nøye før man tar kontakt
med media, og å kunne beskrive sine re-
sultater på en enkel og lettfattelig måte.
lichtarowicz møtte også noe motbør fra
salen som representant for mediene, og
sesjonen utviklet seg videre til en disku-
sjon om medienes overdriving av forsk-
ningsresultater, problemer med sitatsjekk,
og andre frustrasjoner brakt på banen av
publikum.Til tross for at tilliten mellom
forskere og journalister kunne vært bedre,
var de fleste enige om at å forholde seg til
media er nødvendig og nyttig,og at et økt
fokus på kommunikasjon med medier er
viktig i forskningsmiljøene.

EMBOMeeting
cellular Signaling & Molecular Medicine
29 mai- 4 juni, 2008, Dubrovnik, croatia

En fantastisk kombinasjon av
vakre Dubrovnik i juni og en
rekke verdensledende forskere
innen signalerings-feltet gjør
EMBO konferansen ”cellular
signaling and molecular medi-
cine” til et populært konferan-
sevalg for forskere interessert i
cellekommunikasjon. årets
møte hadde til forskjell fra
tidligere år satt ett sterkere
fokus på mulighetene for å
overføre den stadig økende
kunnskapen innen signal-
transduksjon til bedre pasient-
behandling, med hovedtyngde
på kreftbehandling.

Doktorgrad på genetisk
variasjon i brystkreftpasienter på
Radiumhospitalet

idette doktorgradsarbeidet har
Silje H. nordgard og hennes kol-
legaer ved genetisk avdeling på
radiumhospitalet bidratt til økt

kunnskap om hvordan genetisk varia-
sjon kan medføre økt bryst kreft risiko,
samt hvordan variasjonen påvirker svul-
stens molekylære og kliniske trekk og
pasientenes overlevelse.

Brystkreft er den kreftformen som
forekommer hyppigst blant kvinner i
norge. årsaken til brystkreft antas å
skyldes en kombinasjon av arv og miljø,
med en klar arvelig komponent. Forelø-
pig har kunnskapen om sårbarhet for
sporadisk brystkreft vært minimal, men
en rekke nye studier har gitt viktige bi-
drag i riktig retning. Enkeltbase-varia-
sjon er,med flere millioner varianter,den
vanligste formen for genetisk variasjon
hos mennesker. Disse Dna-variantene
finnes både i regulatoriske områder og
eksoner, samt i introner og utranslatert
Dna. Eksoniske varianter kan medføre
aminosyreforandringer i proteinet,mens
varianter i regulatoriske områder kan på-
virke ekspresjonsnivået av genet. Kreft-

celler inneholder ofte et unormalt høyt
eller lavt genuttrykk,noe som antas å på-
virke sykdomsforløpet.

Denne avhandlingen, som består av
seks vitenskapelige artikler, viser at arve-
lig variasjon kan påvirke genuttrykket i
svulsten, og at de nylig identifiserte gen-
variasjonene som predisponerer for spo-
radisk brystkreft gjøre dette ved å påvirke
uttrykket av genet. For å oppnå et til-
strekke høyt uttrykk av et gen, dvs. mye
protein, er det ofte en seleksjon i kreft-
cellen for flere kopier av genet, mens det
motsatte,dvs. en delesjon,kan finne sted
når en reduksjon er ønskelig. En av de
inkluderte studiene viser at delesjon av et
gitt område i arvematerialet i brystsvul-
stene er assosiert med bedre overlevelse,
og at denne delesjonen forkommer hos
pasienter med en bestemt genetisk bak-
grunn. For første gang kan en se at en-
dringene i kopitall som oppstår i en bryst
svulst ikke bare er et resultat av en tilfel-
dig hendelse med etterfølgende selek-
sjon, men at det avhenger av pasientenes
egne genetiske varianter.

Selv om nye behandlingsformer har
vist seg effektive, er det et stort rom for
forbedring av behandlingen. i ett av de
inkluderte arbeidene er det funnet en
sammenheng mellom genetisk variasjon
i gener som koder for proteiner involvert
i omsetningen av en bestemt cellegift, og
pasientens utfall etter behandlingen med
dette medikamentet. Videre ble det på-
vist flere sammenhenger mellom gene-
tisk variasjon og patologiske og
molekylære trekk av tumor.

arbeidet ble utført ved institutt for
kreftforskning,genetisk avdeling på ra-
diumhospitalet. Veiledere var Vessela n.
Kristensen og anne-lise Børresen-
Dale.

Silje H. nordgard avla 15 mai
doktorgraden ved Det Medi-
sinske Fakultet, Universitetet i
Oslo. Tittelen på avhand-
lingen er: ”genetic back-
ground and molecular
phenotypes of breast cancer:
From single gene variants to
pathways and whole genome
patterns”.
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Returadresse:
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo
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PostAbonnement
B – Economique

ROCKLAND
Din antistoffpartner

• Primærantistoffer • Cellelysat
• Sekundærantistoffer • Molekylærbiologireagenser
• GFP & tag antistoffer • Proteinstandarder & kontroller
• Deteksjonskit  • Avidin, biotin, streptavidin
• Substrater/blokkeringsbuffere • og mye mer...

 Mer informasjon på www.rocklandinc.com

-20%
gjelder t.o.m. 

30.11.08

Prisene er oppgitt eks. mva og frakt.

Tlf: 23 32 73 80       www.medprobe.com       medprobe@medprobe.com   

SeaKem LE 
agarose

500 gram 
Kr. 1500,-
Kat.nr. 50004

Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.08

Trypsin Versene
100 ml
Kr. 24,-

Gjelder ved kjøp av en eske med 

Kat.nr. 17-161E/12: 12 x 100 ml
Tilbudspris kr. 288,-
Tilbudet gjelder t.o.m. 31.10.08

DIAGENODE
Din partner innen epigenetisk forskning

Chromatin shearing
Fragmenteringen er et veldig viktig steg for å få til et vellykket ChIP 
forsøk. BioRuptor™ er et sonikeringsinstrument som bruker et unikt 

mot 100% reproduserbarhet.

Chromatin Immuno Precipitation (ChIP) Kits
• OneDay ChIP Kit™ - spar tid, med samme kvalitet
• LowCell# ChIP Kit™ - brukes når man har mellom 1000 og 
 100 000 celler
• Red ChIP Kit™
• Orange ChIP Kit™

DNA Methylation
•

vha immunopresipitering

Antistoff mot epigenetiske target 
Kontakt oss for å få en liste, evt se på www.diagenode.com

Våre nye leverandører:

FINNZYMES
Din partner innen PCR og Real-Time PCR

Finnzymes er ledende innen utvikling av PCR, kvantitativ Real-Time 

Alt innen PCR og Real-Time PCR:
 • Reagenser
 • Instrumenter
 • Beholdere og rør 

 Mer informasjon på 

Robotspisser

Tecan roboter
Kr. 570,-

Kat.nr. 902-011: 
50 l Liquid sensing, sterile 
med ART barriere
96 x 10 spisser

Kat.nr. 903-011: 
175 l Liquid sensing, sterile 
med ART barriere
96 x 10 spisser

Spør oss også om supre priser på 
andre robotspisser!

Tilbudet gjelder så langt lageret rekker.


