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Mørketid

Siden jeg bruker «Mørketid» som overskrift tenker du kanskje at jeg skal skrive en
leder som handler om noe deprimerende omkring et forskerliv. Det skal jeg ikke. Jeg
synes forskning er utrolig utfordrende og faktisk moro. Når andre gjøremål er unna-
gjort finnes det (nesten) ikke noe bedre å gjøre enn å grave seg ned i nye artikler om
dynamiske modifikasjoner på proteiner, DNA og RNA. Om jeg skal nevne en ting som
avgjort ikke er den største attraksjonen i et forskerliv, og som de fleste forskere bruker
altfor mye av tiden sin til siste halvdel av mai, så må det jo være å skrive søknader. Men,
nå har jeg jo nettopp lovet å ikke skrive noe om mørketid i et forskerliv - og det er jo
under søknadsskriving at jeg ofte oppdaterer meg på nye artikler om dynamiske
modifikasjoner.

I det gamle forsamlingshuset i Longyearbyen, som nå er en restaurant og heter «huset», blir du lovet en
«uforglemmelig opplevelse av gourmetmat og verdens beste viner på 78 grader nord». I mørketiden ser
huset ut som et lysende slott øverst i dalen. På hjemmesiden til huset kan du lese om isbjørnskinnet på
veggen i restauranten og om isbjørnen som ble servert på restauranten mens gjestene sang «Bjørnen
sover». Jeg tror ikke isbjørn er å finne på dagens meny på huset, og du lurer kanskje på hvorfor jeg i en
NBS-leder skriver at huset i dag visstnok skal romme Skandinavias største vinkjeller; 20.000 flasker? I
februar 2015 arrangeres det 51. Biokjemiske Kontaktmøte i Longyearbyen på Svalbard (se annonse på
side 2 i bladet). I februar er det mørketid på Svalbard. Hvis du blir med så lærer du kanskje forskjellen på
nattnordlys og dagsnordlys.

Jeg gleder meg til å se masse biokjemikere - både de som er klassiske biokjemikere som vår
generalsekretær og de som regner seg som kjemikere, molekylærbiologer, (epi)genetikere, medisinere,
strukturbiologer, fysiologer – de som arbeider som ingeniører, forskere, post-doktorer, PhD studenter,
professorer, forskningsdirektører og masterstudenter i Longyearbyen. Glemte jeg noen nå?

PRESIDENT
Arne Klungland

Denne lederartikkelen skrives på et tidspunkt da svært mange forskere i Norge skriver på
sin søknad til Forskningsrådet. Også i år vil det store flertall av søkere bli skuffet over
resultatet, også personer som har levert søknader som får svært god evaluering. I den
senere tid har det vært mye diskutert hvordan en skal støtte de beste unge forskertalen -
tene og sørge for at de får mulighet til å kvalifisere seg til faste stillinger. Balansen mellom
å rekruttere de beste av dagens kandidater uten å ødelegge muligheten for de som de
neste årene har minst like gode kvalifikasjoner er ikke enkel. Innstegsstillinger kan være
et hjelpemiddel, men løser ikke alle utfordringer knyttet til denne problemstillingen.

I september i fjor deltok jeg på et møte om endocytose og intracellulær transport i Sveits (omtalt i NBS-
Nytt 4/2013). Der var flesteparten av verdenseliten innen dette feltet samlet. En av seniorene, Scott Emr,
hadde i sitt innlegg ikke bare fokus på forskningsresultater, men også på hva som skulle til for å lykkes i
forskning. Med hans språkdrakt så listet han følgende egenskaper:
Three D’s of a successful scientist
1. Desire (passion, obsession)
2. Dedication (persistence, patience)
3. Dreams (creativity, curiosity, taking risk)

Beskrivelsen til Emr viser bredden av egenskaper som en optimalt bør ha for å lykkes innen forskning.
Dersom jeg skulle velge mellom disse stikkordene så ville jeg sagt at ”passion” er viktigst. Man kan imid-
lertid også velge en mer operasjonell vinkling og si at en bør være god både teoretisk og praktisk til å
planlegge, utføre, evaluere og oppsummere sine resultater i en engelskspråklig publikasjon der en ”selger”
sine resultater på best mulig måte. Kravene er store i denne bransjen.

På det nevnte endocytosemøte informerte Sandy Schmid, tidligere president i The American Society for
Cell Biology, om at hun skrev på en artikkel der hun skulle oppsummere historien om de viktigste funn i
feltet. Hun ba de som mente at de hadde viktige bidrag til en slik artikkel om å skrive det opp på store ark
som ble hengt opp i tilknytning til posterne (år, navn, oppfinnelse).  En av studentene synes å ha noen av
de egenskapene Emr listet da han nederst på siste ark skrev: ”Year: 2018. Name: Me (graduate student).
Discovery: GREAT discovery”.

I dette nummeret kan dere blant annet lese om etablering av biokjemi og molekylærbiologi i Bergen. Et
dokument Viggo Mohr har skrevet om utviklingen av norsk bioteknologi 1970-2000 er kort omtalt, og hele
dokumentet er lagt ut på nettsidene som et vedlegg til dette nummeret. I tillegg til de faste spaltene finner
dere møtereferater og diverse andre artikler. 

Jeg håper innholdet faller i smak og ønsker dere alle en GOD SOMMER!
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REDAKTØR
Tore Skotland
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Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2014
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2014

NBS-nytt nr. Innleveringsfrist Utsendelsesdato
3 25. august 15. september
4 10. november 1. desember
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legemangel på den tida, ikkje
minst i Nord-Noreg. Så synte det
seg at ein dansk medisinar-
student hadde arbeidd som lege i
Vardø, utan godkjenning, og
mellom anna gjort kirurgiske
inngrep. Det vart nasjonal alarm,
press for å utdana fleire leger og
få full medisinsk utdaning i
Bergen. I 1962 vart plan-
komiteen utvida, og den en pre-
kliniske undervisinga starta
hausten 1963, med 40 studentar
i medisin og 24 i odontologi. 
Her var ingen nybygg, så ein

måtte ty til mellombels løysingar.
Biokjemisk institutt fekk plass i
ein villa i Allégt. 49. Dette var
tidlegare eit praktbygg med fliser
i entréen og ei staseleg trapp opp
til 2. etasje. Framleis var det flott
panel på mange av veggene. Her
var parkett i herlege mønster, i
ljose og mørke farger. Me hadde
auditorium i det som ein gong
hadde vore musikksalen. Fantas-
tisk handverk og utsøkt kvalitet!
Villaen låg der ein i dag har
Realfagbygget. Kurssal og under-
vising var i Bergen Tekniske
skole, det som i dag er Høgskolen
i Bergen, i Lars Hillesgt. Ein
skulle starta heilt frå botn og
trong plass til både å prøva ut og
lagra nytt utstyr, ikkje minst med
tanke på nybygget på Års-
tadvollen. Til dette føremålet
hadde ein rom i Tollboden. Ved
Universitetet i Oslo var det 3 bio-
kjemiske institutt, eit for
medisin, eit for odontologi og eit
for realfag. I Bergen slo ein alt
dette saman til eitt institutt.
Dette instituttet fekk ansvaret for
undervising både i kjemi og bio-
kjemi for medisinarar og
odontologar, og dessutan bio-
kjemi for realistar heilt fram til
hovudfag.  
Leiv Klungsøyr  var den første

styraren. Han var utdana
ernæringsfysiolog frå Uni-
versitetet i Oslo i 1952. Året
etterpå kom han til Bergen som
vit. ass. ved Biokjemisk
laboratorium ved Haukeland
sjukehus. I eit par år frå 1954 var
han ved Oregon State College i

USA. Frå 1961 var han
amanuensis/førsteamanuensis
ved Farmakologisk institutt, og
vart så gradvis overført til Bio-
kjemisk institutt. I perioden
1969-1977 var han dosent i
fysiologi i Bergen, og kom så til-
bake til Biokjemisk institutt. Her
var han til han i 1988 flytte til
Oslo som professor ved Statens
lærerskole i husstell på Stabekk.
Klungsøyr hadde lange forsk-
ingsopphald i utlandet.  Han
gjorde grunnleggjande studiar i
enzymologi, og var den aller
første som påviste den ATP-
avhengige protonpumpa i fis-
kegjeller. 

Biokjemi og molekylærbiologi
I 1964 vart Agnar P. Nygaard
utnemnd både til professor i
biokjemi og til institutstyrar. På
same tida vart Jens Gabriel

Hauge dosent. Båe hadde basis-
utdaning som sivilingeniørar,
hadde PhD grader frå USA, og i
tillegg norske Dr. philos grader.
Den gongen var ikkje PhD grad
og norsk doktorgrad automatisk
likestilte. Personalet elles var 4
førsteamanuensar, 4 amanuensar
og 1 vit. ass. Eg var første og
einaste stipendiaten, og åleine
med medisinsk bakgrunn. Her
var også 6 hovudfagsstudentar.
Seinare flytte folk på seg, Hauge
til Veterinærhøgskolen i Oslo.
Karen Helle og Guldborg Serck-

Hansen til Fysiologisk institutt i
Bergen, Ian Dundas og Gjert
Knutsen til mikrobiologi og
plantefysiologi ved Mat. nat.
fakultetet.  Nybygget på Års-
tadvollen for dei prekliniske
institutta vart høgtideleg opna
den 2. september 1966 av kyrkje-
og undervisingsminister Kjell
Bondevik. Dei prekliniske
institutta (PKI) var då eit flags-
kip for universitetet. 
Eg meiner det er rett å seia at

molekylær biologi i Noreg starta
ved Biokjemisk institutt i Bergen.
Skal me skjøna problemstil-
lingane og eksperimenta kring
1963 og utover, må me kjenna litt
til status for faget på den tida.
Den genetiske koden var uløyst.
Omgrepet messenger RNA var
heilt nytt. Proteinsyntesen visste
ein lite om. Biokjemi hadde så
vidt vorte eit sjølvstendig fag ved
norske universitet Før den tida
hadde det vore fysiologisk kjemi
ved ymse institusjonar. Etter
kvart kom det nokre biokjemiske
laboratorier ved somme sjuke-
hus. Fysiologisk kjemi var vel-
utvikla i mange andre land. 
Mange av dei omgrepa som

me nå brukar som daglegdagse
ord låg den gongen inne i
framtida. Eksempel er restrik-
sjonsenzym, opa leseramme
(ORF = ”open reading frame”),
spleising av RNA, cDNA, revers
transkripsjon, monoklonale anti-
stoff, sekvensering osv. Modell-
systema var basert på virus, som
er enkle organismar med få
gener. Sidan teknikken med cel-
lekulturar ennå var i sin
tidlegaste barndom, brukte ein
virus som infiserer bakteriar -
altså bakteriofagar - f. eks. T2,
T4, T7, λ, Qβ. Molekylær
virologi og molekylær biologi
utvikla seg difor som eit tvil-
lingpar. Fleire av dei sentrale
fagtermane i molekylær biologi
skriv seg frå studiar av virus.

Agnar P. Nygaard
Pionéren i molekylær biologi var
Agnar  P. Nygaard. Han var født i
Trondheim og utdana sivil-

ingeniør i 1942. Dei neste 6 åra
hadde han ymse korte stillingar
innan forsking, og var ein liten
periode i industrien. Ved Oregon
State University i USA tok han ei
PhD grad om vitamin. Frå 1951
arbeidde han med enzymologi i
lag med professor James B.
Sumner ved Cornell University i
New York. Sumner  fekk Nobel-
prisen i 1948 . Så studerte han
flavoprotein ved Medisinska
Nobelinstitutet i Stockholm i lag
med professor Hugo Theorell.
Då Hugo Theorell fekk Nobel-
prisen i 1955 og heldt takketale,
nemnde han spesielt Nygaard og
hans bidrag. Frå 1955 til 1962
var Nygaard amanuensis ved
Johan Throne Holst´s institutt
for ernæring i Oslo. Han vart dr.
philos i 1962, og var så eit år ved
Department of Chemistry, Uni-
versity of Illinois i Urbana. Her
skifte Nygaard forskingsfelt til
molekylærbiologi, og arbeidde i
lag med Benjamin (Ben) Hall.  
Dei viktigaste bidraga hans til

molekylærbiologien var utvikling
av ein metode til å fanga opp
DNA-RNA hybrid. Han nytta så
denne metoden til å syna at
genregulering er ein tidsavhengig
prosess. Nokre gener er aktive på
eit tidleg tidspunkt, andre
seinare. Tidlegare var det
publisert nokre metodar til å
fanga opp DNA-RNA hybrid.
Men dei var tungvinte i bruk og
ikkje nøyaktige. Nygaard og Hall
hybridiserte i væske og fanga
hybridet opp med eit
nitrocellulose filter. Det var ein
kombinasjon av godt
resonnement og reint tilfelle som
førte til målet. Nitrocellulose
filter fanst i laboratoriet akkurat
då. Seint ein kveld ringde
Nygaard frå laboratoriet til Hall
og fortalde kva han hadde funne,
”I don´t believe it” var svaret i
den andre enden. 
Etterpå brukte Lennart

Philipson i Uppsala same
metoden til å syna tidsavhengig
genregulering etter infeksjon
med adenovirus. I dag veit me at
dette er eit generelt prinsipp ved

I
nteressa for historie skal
visstnok auka med åra –
vera eit aldersteikn. Eg har
så pass mange år bak meg
at eg var med mest heilt frå
starten av Biokjemisk
institutt i Bergen. Hausten
2013 hadde instituttet 50

års jubileum. Men fleire liner
går lenger bakover. Eg vil peika
på tre.
Den første har utspring i

marin biologi ved Bergen Muse -
um. Hit kom Torbjørn Gaarder i
1912 og var assistent hjå ose-
anografen Bjørn Helland-
Hansen. Han var frå Oslo, hadde
hovudfag i kjemi. Etter fullført
doktorgrad arbeidde han i
København i perioden 1916-
1918. Her fekk han sterke
impulsar frå August Krogh og
S.P.I Sørensen. Sistnemnde var
ein av dei sentrale personane bak
pH-omgrepet. I 1921 var det
etablert eit biokjemisk laborato -
rium i Bergen. Det var første
gongen denne fagtermen vart
offisielt brukt i Noreg. Ti år

seinare vart Gaarder utnemnt til
professor i kjemi, med biokjemi
som spesialfelt.
Den andre lina går frå generell

mikrobiologi, der Jostein
Goksøyr var sterkt interessert i
biokjemi. Han hadde studert
botanikk i Göteborg og tok så ei
magistergrad ved Universitetet i
Oslo i 1950. Etter å ha fått
doktorgraden i 1955, kom han til
Bergen som dosent ved Botanisk
laboratorium. Den gongen
høyrde generell mikrobiologi inn
under botanikken. Institutt for
generell mikrobiologi vart etab-
lert i Bergen i 1966, med
Goksøyr som professor og leiar.
Han var spesielt opptatt av
mikrobar i jord og vatn, og av
eventuelle miljøskader av fis-
keoppdrett. 
Line nr. 3 kjem frå farmakologi

og klinisk biokjemi. Styrar ved
desse avdelingane var Karl P.
Closs, men den sentrale
personen i planlegginga var Leiv
Klungsøyr. Karl Closs hadde ein
spesiell bakgrunn. Han var født i

Belgia. tok utdaning i kjemi og
doktorgrad i faget i Tyskland. Så
kom han til Noreg og tok
medisinsk embetseksamen
(1942). I Bergen var han først
professor i farmakologi, så i
klinisk biokjemi.

Medisinarutdaning i Bergen
Då medisinarutdaninga tok til i
Bergen i 1948, var det utan dei
prekliniske faga anatomi,
fysiologi og biokjemi. Preklinisk
undervising var i Oslo. I 1959
oppnemnde departementet ein
komité som skulle førebu pre-
klinisk undervising i Bergen.
Planleggingskomiteen kom i
gang i 1961 med professor Erik
Waaler som leiar. Sentrale spørs-
mål dei måtte ta stilling til var
innhaldet i studiet og kor mange
medisinarstudentar ein skulle
satsa på. Skulle ein også
inkludera realfagsstudentar og
odontologistudentar? Komiteen
hadde ikkje arbeidd lenge før det
kom ein medisinsk skandale ved
sjukehuset i Vardø. Det var stor

Etablering av biokjemi 
og molekylærbiologi i
Bergen

Lars Haarr var tilsett ved
Biokjemisk institutt i Bergen
1964-1989, deretter ved
Avdeling for mikrobiologi og
immunologi ved Gades
institutt. Professor i virologi
frå 1990 og leiar for Forsk-
ingsrådet sitt Senter for
virologisk forsking, i Bergen,
1990-1996.

FORFATTAR: LARS HAARR, 
DR. MED., PROFESSOR EMERITUS,
UNIVERSITET I BERGEN
E-post: Lars.Haarr@k2.uib.no

I kantina, PKI på Årstadvollen, ca. 1968.  Midt i biletet, frå venstre: Sjur Olsnes, Jens Gabriel Hauge, Gjert
Knutsen, Agnar P. Nygaard, Else Krüger, Oddvar Garatun-Tjeldstø.

Agnar P. Nygaard. 1919-1979



Har du gamle utgaver av NBS-Nytt?
NBS ønsker å ha flest mulig gamle NBS-Nytt i sine arkiver. Vi har en komplett samling fra og med nr. 1 i 1984. Det ble den gangen som nå
utgitt 4 numre per år. Kopi av forsiden av nr. 1 fra 1984 er vist. Heftet var på 16 sider i A4 format; 6 av sidene var reklame eller informa-
sjon om internasjonale møter og kurs. Vi har bare noen få eksemplarer av NBS-Nytt fra 1983 eller tidligere. Det første NBS-Nytt vi har i
vår samling er fra september 1979 (se kopi av forsiden). Den gangen var formatet A5 og bladet inneholdt 8 sider. Vennligst kontakt
redaktø-ren dersom du har utgaver av NBS-Nytt som er fra 1983 eller tidligere.
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virusinfeksjon. Philipson vart
seinare vart sjef for EMBO-
laboratoriet (EMBL) i Heidel-
berg. Metoden vart brukt av
fleire andre, og vidareutvikla.
Edwin M. Southern kutta DNA
med restriksjonsenzym, separerte
fragmenta og batt dei til filteret
før hybridisering (1975). 
Nygaard fekk også spørsmål

om å vera med og vurdera kan-
didatane til Nobelprisen. Han var
medlem av Det Kongelige Norske
Videnskapers Selskab i
Trondheim. Nygaard var min
rettleiar og god ven. Han var
ærleg og uredd, ofte spontan og
med godt humør. Var han over-
tydd om eit eller anna, så hevda
han det med styrke, nokså
direkte og kanskje ikkje så dip-
lomatisk. Han hadde eit vidt
interessefelt. I sine siste år las han
Søren Kierkegaard grundig, og
tok deretter fatt på reformatoren
Martin Luther sine samla verk. I
dag mæler me forskingsinnsats i
talet på publikasjonar og
”impact” faktorar. Nygaard
minner oss om at det kan vera

viktige sider me ikkje får med i
slike enkle skjema. Han hadde
relativt få publikasjonar frå tida i
Bergen, men stor idérikdom og
påverknad. 

Kjell Kleppe
Den andre norske pionéren i
molekylær biologi var Kjell
Kleppe. Han var odelsgut frå
Jæren. Kjell og eg gjekk i same
klasse i det som den gongen
heitte Rogaland offentlege lands-
gymnas på Bryne. Seinare var
me gode vener som gjerne søkte
råd hjå kvarandre. Kjell Kleppe
studerte kjemi ved Universitetet i
Oslo i perioden 1955-1958. Med
Fullbright stipend reiste han til
University of Nebraska i USA og
fekk både mastergrad og PhD
grad. Fagfeltet var enzymologi.
Deretter hadde han NTNF
stipend og var postdoktor i
1963-1964 ved Department of
Biochemistry, University of
Cambridge, UK. Dei neste to åra
var han forskar ved Norsk
Hydro´s institutt for kreftforsk-
ing i Oslo. Han kom til Bio-

kjemisk institutt i Bergen som
førsteamanuensis i 1966, vart
dosent 4 år seinare og professor
frå 1976. I lengre periodar mel-
lom 1968 og 1973 arbeidde han i
lag med Nobelprisvinnaren
Khorana, først ved University of
Wisconsin i Madison, så ved
MIT (Massachusetts Institute of
Technology) i Boston. I 1985
vart det første norske
laboratoriet i bioteknologi etab-
lert i Bergen, med Kjell Kleppe
som leiar. Tre år seinare vart det
eige institutt under Med. fak.,
men med støtte frå Mat. nat. fak. 
Samarbeidet med Khorana var

svært viktig. Nokre av Kjell
Kleppe sine største bidrag til
molekylærbiologien var PCR
reaksjonen i 1969 og syntesen av
det første genet i 1970. Kleppe
tok med seg mange reagensar frå
opphalda i USA og heim til
Bergen. Slik starta f. eks. arbeidet
med T4 polynukleotid kinase og
T4 ligase, der Johan Lillehaug og
Arnt Raae var sentrale personar.
Ingolf Nes var ein av dei som
studerte reparasjon av DNA

skader. Kjell var alltid
inspirerande og flink til å
organisera. 

Patentstrid
Starten på PCR reaksjonen ser
me i eit foredrag Kleppe hadde
på Gordon konferansen i 1969. I
april 1983 fortel så Kay Mullis at
han har fått ein idé som krys-
talliserer seg ut i PCR metoden,
utan referanse til Kleppe. Dette
vart så publisert i Cold Spring
Harbor Symposia on
Quantitative Biology i 1986.
Mullis fekk Nobelprisen i 1993.
Firmaet der Mullis arbeidde,
Cetus, tok patent på metoden i
1987, og selde seinare dei
europeiske rettane til Hoffman
La-Roche for 300 millionar
dollar. Firmaet Du Pont anka
saka inn for det amerikanske
patentkontoret og hevda at
prinsippa var kjende og
publiserte av Kjell Kleppe i
arbeida hans frå 1969 og 1970.
Ved rettsaka i San Francisco
vitna Ruth Kleppe, Nobelpris-
vinnaren Arthur Kornberg og
fleire frå hans gruppe for Du
Pont. Vitne på andre sida var
mellom anna Nobelpris-
vinnarane Hamilton Smith og
Sir Aaron Klug. Cetus vann saka.

EMBO og nye fagfelt
Agnar Nygaard var første norske
medlem av EMBO (European
Molecular Biology
Organization). Det var lite med
formalitetar den gongen. Den
danske mikrobiologen Ole
Maaløe ringde ein dag til
Nygaard og fortalde om planane
for etablering av EMBO. Så
spurde han om Nygaard kunne
vera norsk representant. Då
Nygaard ynskte å trekkja seg frå
EMBO, føreslo han Kjell Kleppe
som sin ettermann. Kjell fekk
også Nygaard sin plass i Det
Kongelige Norske Videnskapers
Selskap i Trondheim. I 1984 var
Kleppe leiar for ein komité som
la fram ein plan for opprusting
av norsk molekylær biologi og
bioteknologi. Komiteen tilrådde

Kjell Kleppe og gruppa hans, ca. 1974.

også norsk medlemskap i EMBL
(EMBO-laboratoriet). NBS-nytt
kalla dette for ”Kleppepakken til
norsk biokjemi” . I denne for-
muleringa låg det også eit
ordspel, fordi finansministeren
då heitte Per Kleppe. Som
person var Kjell Kleppe smi-
lande og venleg, inspirerande og
hjelpsam. Han var svært
smålåten på eigne vegne,
gøymde mest bort sin eigen
person, men var desto meir
pågåande for faget. 
Både Nygaard og Kleppe

hadde sentrale rollar då Norsk
Biokjemisk Selskap vart starta.
I 1980-åra var det eit svært

aktivt molekylærbiologisk miljø
ved Biokjemisk institutt i Bergen.
I tillegg til det som er sagt kan
ein nemnda studiar som 20 år
seinare fekk merkelappane
FUGE og Proteomics. Det som,
etter mitt syn, var karakteristisk
for miljøet var: Laboratoriet var
viktigare arbeidsplass enn kon-
toret. Det førte til nærkontakt og
samarbeid, kreativitet og
stimulans. Sentralt var det

internasjonale perspektivet og
internasjonalt samarbeid. Me var
ikkje sa avhengige av ferdiglaga
”kits”. Ein del av utstyret og
reagensane var heimelaga.
Kanskje det aller viktigaste var
den totale kunnskapen og eks-
pertisen som fanst der, og som
lett kunne brukast på nye fagfelt.
Slike felt kom etter kvart. Nokre
eksempel er: kreftforsking,
molekylær virologi, molekylær
bakteriologi, marin biokjemi,
utviklingsbiologi og bioinfor-
matikk. Med nye tider kjem ofte

omorganiseringar. I dag høyrer
Molekylærbiologisk institutt til
Det matematisk-naturvit-
skapelege fakultetet, og Bio-
kjemisk institutt har vorte ein del
av Institutt for biomedisin ved
Det medisinsk-odontologiske
fakultetet.
Her har eg konsentrert med

om nokre få namn og fagfelt.
Men me må ikkje gløyma at det
var mange andre viktige
personar som gjorde
imponerande innsats på andre
arbeidsfelt. 
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Cellebiologikunst 
fra Bergen

På veggen hjemme har jeg et
bilde kalt ”Peroksisom-
produksjon”. Det er laget for
flere tiår siden av Harald
Kryvi, professor ved Uni-
versitetet i Bergen. Han er en
gammel kjenning og medfor-
fatter. Forleden kom jeg til å
tenke på at det ville være
interessant å vite hva han har
produsert i senere år og at en
omtale av han kunne være av
interesse for lesere av NBS-
Nytt. Dermed kontaktet jeg
ham. Her følger en artikkel
basert på hans egen omtale
av sin virksomhet, sammen
med en faktaboks og noen
eksempler fra hans produk-
sjon.  

Noen ganger kan det være
problematisk å velge passende
gaver til mastergrad- eller
doktorgradskandidater, men ved
UiB har mange løst dette ved at
de plukker i galleriet til kollega
Harald Kryvi. Der finner man et
rikt utvalg av kobberstikk, med
motiver fra cellebiologi, human
anatomi, zoologisk anatomi – og
fra en del annet. Kryvi henter
inspirasjon fra sine egne fagfelt,
human og zoologisk mikro- og
makroanatomi, og setter
sammen bilder basert på det.

Alle vet at dyr og planter er
elegante og vakre på utsiden,
men færre er klar over at indre
organer kan være minst like
stilige. Kryvi er særlig svak for
skjelettsystemet, men mener at
det meste av andre organer har
sin egen estetikk, som blodkar og
hjerte, nervesystemet, urin- og
kjønnsorganer – og selvsagt
grunnlaget for alt dette, nemlig
cellene selv. Noe av det mest
fascinerende ved denne
estetikken er at det er resultatet
av kun ett krav. Det skal fungere.
Nefronene, leucocyttene, knok-
lene og nervecellene er alle blitt
formet av millioner av års evolu-
sjon. Bare det aller beste over-
lever, og det har stort sett et for-
bløffende elegant utseende. Nå er
dette selvsagt avhengig av øynene
som ser, men Kryvi er for sin del
ikke i tvil. Den indre naturen,
inkludert mikroanatomien, for-
tjener sitt eget galleri. Kravet til
vitenskapelig korrekthet i
motivene er stort sett fulgt svært
nøye i bildene, men ellers er det
kunstnerisk frihet som råder, og
særlig har det vært et mål å lure
inn et snev av humor i bildene.

Selv fikk Kryvi ideen til å lage
bilder en dag han skulle viske av
tavlen etter en anatomitime;
figurene på tavlen var så vakre at
han syntes de fortjente et større
publikum. Som tenkt så gjort,
han lærte seg grunnleggende
kobberstikkteknikk, og satte i
gang. Motivtilfanget er jo ganske

ubegrenset. Men det er dessverre
ikke tid, og det er ganske
tidkrevende å sitte og risse inn
alle detaljene i kobberplatene. De
fleste av platene er etset i
salpetersyre i to eller tre
omganger. Før etsning må alle
motivdeler som ikke skal etses
overmales med lakk, og den må
fjernes etter hver omgang.

Mangel på tid gjør også at det
er slutt på utstillinger, nå er det
det bare visning på nettet. Men
det fungerer ganske bra; stort sett
er jo bildene mye penere i
virkeligheten enn på skjermen –
mener Kryvi.

FORFATTER: TORE SKOTLAND,
SENTER FOR KRFETBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET
E-post: tore.skotland@rr-research.n

Harald Kryvi er professor i
zoologisk anatomi ved Institutt
for biologi, UiB, og professor II
i human anatomi ved Høy-
skolen i Bergen. Han har de
siste årene særlig forsket på
utvikling av skjelettsystemet
hos fisk. For å lære grafiske tek-
nikker (kobberstikk) gikk
Kryvi i lære hos Solveig Hisdal.
Med sinE anatomiske kunst-
verk har han hatt 16 separat-
utstillinger i kunstforeninger
og gallerier her til lands, og en
utstilling i Grahamstown, Syd-

Afrika. Kobberstikk er gravering og etsning i kobberplater, og
deretter trykking. Kryvi gjør alle deler av prosessen egenhendig, i
verksted hjemme. Trykkene kan sees på nettet på www.kryvi.no.
Kryvi er tildelt Meltzerprisen av UiB, og Bonnevieprisen av
Norsk biologforening, begge priser delvis begrunnet med hans
arbeid med å spre biologisk kunnskap ved hjelp av kunst. Han er
æresmedlem av Biologforeningen.
Harald Kryvi er professor i zoologisk anatomi ved Institutt for

biologi, UiB, og professor II i human anatomi ved Høyskolen i
Bergen. Han har de siste årene særlig forsket på utvikling av
skjelettsystemet hos fisk. For å lære grafiske teknikker (kobber-
stikk) gikk Kryvi i lære hos Solveig Hisdal. Med sinE anatomiske
kunstverk har han hatt 16 separatutstillinger i kunstforeninger og
gallerier her til lands, og en utstilling i Grahamstown, Syd-Afrika.
Kobberstikk er gravering og etsning i kobberplater, og deretter
trykking. Kryvi gjør alle deler av prosessen egenhendig, i verksted
hjemme. Trykkene kan sees på nettet på www.kryvi.no. Kryvi er
tildelt Meltzerprisen av UiB, og Bonnevieprisen av Norsk biolog-
forening, begge priser delvis begrunnet med hans arbeid med å
spre biologisk kunnskap ved hjelp av kunst. Han er æresmedlem
av Biologforeningen.

'Måltid' heter 'Et epokegjørende måltid: Urcellen sluker mitokondriet'

Hypofysen.

Alle cellers mor: Oocytten

Peroxisomproduksjon.

En programmert celledød.

DNA fingerprints  (fortørret område i hvit ramme).



Redaktør Tore Skotland har i
de siste numrene av NBS-nytt
skrevet om bruk og misbruk av
Journal Impact Factor (JIF).
Dette var et hett tema for ti år
siden, da forskerne var massivt
mot bruken av JIF som mål på
kvalitet. Nå blinker ikke noen
med et øyelokk når JIF blir
brukt som argumentasjon for
opprykk, ansettelser, priser og
forskningsbevilgninger. Hva
har skjedd?
Da diskusjonen gikk som

hetest for ti år siden, malte
noen av oss fanden på veggen
og sa at hvis vi først aksepterte
JIF, så ville parameteren raskt
bli anvendt også på enkelt-
individ-nivå. Slike domme -
dagsprofetier ble avfeid som
urealistiske, for alle visste jo at
JIF ikke kunne brukes på
enkelt per soner. Men nå er vi
der. Det er nå helt stuerent å
henvise til JIF for å bedømme
en persons forsking. Vi hører til
stadighet at JIF er et uttrykk for
kvalitet. I en fersk evaluering av
norsk forskning (1) benyttes
nesten utelukkende publisering
i de tidsskriftene som har
høyest JIF, som et mål på
kvalitet. Jeg har ennå ikke hørt
én eneste som har mukket over
dette. Kanskje er det mange
som tenker som meg:
Metodene er feil, men konklu-
sjonene i den nye rapporten
liker jeg. 
Det er publisert opp og ned

ad stolpe vitenskapelige data
som viser at det er ingen
sammenheng mellom JIF og
kvalitet. Det er forbausende at
vi ikke benytter vitenskapelige
kriterier når vi vil evaluere
vitenskap. Kan vi tillate oss det?
Hvilke skadelige virkninger kan
det få?
National Institutes of Health

har satt i gang en aksjon for å
motvirke effektene av lettvint
JIF-ing (2). Ett av problemene
er at å publisere i et tidsskrift
med høy JIF gir så høy gevinst
at mange er villig til å ofre
vitenskapelig nøyaktighet og
redelighet for å komme inn.
Collins og Tabak  skriver:
”Perhaps the most vexed issue
is the academic incentive
system. It currently over-
emphasizes publishing in high-
profile journals. …. this
encourages rapid submission of
research findings to the
detriment of careful

replication.” Det er et stort
problem at viktige funn innen
biologi kan reproduseres i bare
halvparten av tilfellene. Fris-
telsen til å publisere kvikt er
nok altfor stor, og topptids-
skriftene må stadig hyppigere
annulere tidligere publiserte
arbeider på grunn av feil.
Videre skriver de:
”Exacerbating this situation are
the policies and attitudes of
funding agencies, academic
centres and scientific publis-
hers. Funding agencies often
uncritically encourage the over-
valuation of research published
in high-profile journals. Some
academic centres also provide
incentives for publications in
such journals, including pro-
motion and tenure, and in
extreme circumstances, cash
rewards.” Våre universiteter
ligger vel allerede og spreller
nede i denne fallgropa. 
Nature, Science, Cell, EMBO

J og mange andre ”high-
impact” tidsskrifter har på
lederplass satt søkelyset på
problemet med lettvint bruk av
JIF. Startpunktet for den siste
oppblomstringen av JIF-
kritiske artikler er utvilsomt
”Declaration on Research
Assessment” (DORA) som ble
presentert sist vår på et møte i
American Society for Cell
Biology og som på et halvt år
fikk underskrift fra 10 000
personer og 423 organisasjoner.
Erklæringen ble underbygd av
solid, vitenskapelig
dokumentasjon (3). Nature
skriver i en leder at ”It is a mis-
take to consider a research
paper important because it is
published in a journal with a
good citation record, as
measured by its impact factor.”
Cell sier på lederplass at “…the
JIF's flaws and its widespread
abuse were well known in the
scientific community and was
ample justification for the
DORA rebellion.” Og dette
kommer fra to tidsskrift som
profiterer kraftig på bruken av
JIF. DORA kan ikke lenger bli
avfeid som kun et utløp for
indignasjon fra en lilten press-
gruppe. DORA er et felles
uttrykk for forskerverdenens
syn på JIF og støttes av det
meste av ledende forskere og
forskningsmiljøer. Jeg har ennå
til gode å høre noen faglige
argumenter for bruken av JIF

og siteringsindekser, bortsett fra
administrativt-faglige som at
det er en enkel og billig metode
å bruke. Skal dette være et tilst-
rekkelig kriterium for å
akseptere en feilaktig metode til
evaluere det vi bruker mes-
teparten av vår tid på?
Den ferske nobelpris-

vinneren Randy Shekman har
lansert sin egen protestaksjon:
Han vil aldri mer publisere i
Nature, Science eller Cell. Han
mener at slike tidsskrifter ”..
aggressively curate their own
brands, in ways more
conducive to selling sub-
scriptions than to stimulating
the most important reasearch.”
Videre sier han at JIF er en
“deeply flawed measure,
pursuing which has become an
end in itself – and is as damag-
ing to science as the bonus
culture is to banking.”
Parallellen til bankvesenet
gjelder også for samfunnets
reaksjonsevne: Vi synes alle at
bonussystemet i finansverdenen
er urimelig og uproduktivt,
men systemet fortsetter ufor-
trødent videre uten at noe
gjøres.
Det er fremdeles et mys-

terium for meg hvorfor forsker-
samfunnet aksepterer det nye
regimet. Vi kan ikke skylde på
tidsskriftene eller andre – det er
vi selv som gjødsler dette sys-
temet gjennom våre daglige
handlinger. De fleste jeg
snakker med om dette, er stort
sett uengasjert og ser ingen
store problemer med bruken av
JIF og siteringstall. Så vidt jeg
kunne se, har ingen norske
organisasjoner og svært få
personer undertegnet DORA.
Hvorfor har ikke DU under-
tegnet? Hvorfor kommer DU
trekkende med JIF-tall når du
skal gjøre evalueringer? Si fra i
NBS-nytts spalter!

1. Benner, M. og Øquist, G.
Report to the Research Council
of Norway (2014)

2. Collins, F.S. and Tabak,
L.A. Nature 505, 612-3 (2014)

3.
www.ascb.org/SFdeclaration.ht
m

Erik Boye
Seksjon for Cellebiologi
Institutt for Kreftforskning

12 V
ed å søke på Viggo
Mohr i Wikipedia
finner en at han er
født i 1934. Han er
sivilingeniør i teknisk
biokjemi fra NTH i
1958 og ble PhD ved
University of

Aberdeen i 1972. Mohr har vært
professor ved Institutt for tek-
nisk biokjemi ved NTH (1984-
1994), leder for SINTEFs biotek-
nologigruppe (1983-1984),
rådgiver ved Statsministerens
kontor (1989-1990), direk tør for
området Bioproduksjon og for-
edling i Nor ges forskningsråd
(1993-1999) og spesialrådgi-ver
i Forskningsrådet (1994-2004)
med ansvar for ordningene
Senter for fremragende forsk-
ning (SFF) og Senter for forsk-
ningsdrevet innovasjon (SFI).
Han har i mange år vært sentral
i utredningen av hvordan vi i
Norge skulle satse på biotek-
nologisk forskning.  Han har
samlet sine erfaringer fra dette
arbeidet i et 13 siders dokument
som legges ut på nettsidene til
NBS som vedlegg til dette
nummeret av NBS-Nytt.  

Redaktøren takker Mohr for
den innsatsen han har gjort ved å
bidra til historieskrivingen om-
kring utvikling av bioteknologisk
forskning i Norge. Jeg tar gjerne
imot andre historiske dokum -
enter for omtale eller trykking i
NBS-Nytt. Det kan være artikler
av en lignende type som det Mohr
har skrevet, eller det kan være
eksempler på hvordan faget har
utviklet seg for ek-sempel
illustrert med hvilke type opp-
gaver biokjemistudentene fikk
som del av laboratorie-kurs på
1970 og 1980 tallet. Jeg tror at
mange av dagens studenter ville
bli overrasket over innholdet i
enkelte av disse oppgavene.
Mange av den eldre generasjon
ville kanskje synes det var mor -
somt å lese om hva de gjorde med
med Warburg analysero g andre
oppgaver som nå virker utrolig
gammeldagse. 

Resten av denne artikkelen er
en kopi av innledningen til
dokumentet Mohr har skrevet.

Det er nå nærmere 40 år siden
bioteknologisatsingen i Norge
skjøt fart. Satsingen ble utløst av
de store gjennombruddene i gen-
teknologisk forskning på 1970-
80-tallet, og førte til en faglig
nyorientering i de biologiske og
biokjemiske forskningsmiljøene
både internasjonalt og i Norge.
Den systematiske oppbyggingen
av nasjonal kompetanse i biotek-
nologi fra 1970-80-tallet
representerer et viktig kapittel i
nyere, norsk forskningshistorie.
Et tilbakeblikk på den-ne
perioden har derfor interesse
både fra et faglig og forsknings-
politisk synspunkt. 

Jeg har gjennom ulike ansett-
elser og verv fått tilgang til infor-
masjon om flere av de satsinger
det her er tale om. Mitt
arkivmateriale om satsingene
foreligger samlet i Privatarkiv Pa
1722- Viggo Mohr i Riksarkivet.
Jeg har med bakgrunn i dette
materialet laget oversikten som
her fremlegges. Oversikten har
ikke form av en
sammenhengende, historisk

fremstilling, men be-skriver
enkeltstående aktiviteter som jeg
selv har deltatt i fra midten av
1970-årene til slutten av 1990-
tallet. Oversikten er supplert med
mine personlige kommentarer
og opplysninger. Følgende sats-
inger og tiltak er beskrevet: 
- SINTEFs gruppe for 

bioteknologi 
- Nasjonal handlingsplan for 

bioteknologi
- Nasjonal komité for 

bioteknologi
- Nordisk samarbeidsprogram 

for bioteknologi
- Nordisk programkomité for 

bioteknologi
- Stortingsmeldinger om 

bioteknologi
- Bioteknologinemnda
- Bioteknologi i Norges 

forskningsråd

Som en bakgrunn for over-
sikten, har jeg i et vedlegg vist en
liste over milepæler som jeg per-
sonlig anser som viktige når det
gjelder utredninger, planlegg-
ingsprosesser og tiltak i offent-lig
regi knyttet til utviklingen av
norsk bioteknologi i perioden fra
midten av 1970-årene til slutten
av 1990-tallet. 
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Norsk bioteknologi 
1970–2000

Viggo Mohr, en nestor i norsk
biokjemi og bioteknologi, har
laget en oppsummering av
det arbeidet han var invol -
vert i ved utredning av bio-
teknologisk arbeid i Norge fra
1770 tallet og frem til årtu -
sen skiftet. Det dokumentet
han har skrevet blir vedlagt
nettversjonen av dette num -
meret av NBS-Nytt. Her
følger litt informasjon om
Viggo Mohr og dokumentet
han har laget.

FORFATTER: TORE SKOTLAND,
SENTER FOR KRFETBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET
E-post: tore.skotland@rr-research.n
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N
orsvin is a coope-
rative owned by
1650 pig farmers in
Norway.  Since
2004, CIGENE on
the NMBU campus
at Ås has been the
locale for the

company’s genome screening
program.  Using the Illumina
60K Porcine SNPchip, the
research team headed by Eli
Grindflek has screened
approximately 8,000 male pigs
since 2008.  The average
number of polymorphic SNPs
per animal is about 40,000. 

Parallel with the genome
profiling work at Ås, Norsvin
conducts animal phenotyping
studies, including CT scanning
of approximately 3500 animals
per year to determine meat-to-
fat ratios and to check for
abnormalities, for a total of 30
different characteristics.  Some of
the most important features
include: feed efficiency, growth
rate, lean meat %, meat quality,
litter size and piglet survival.

Combining the SNP data with
results on animal characteristics,
Norsvin can calculate a relative
breeding value (2) for the entire
population in Norway and for
the semen that is sold to other
countries for insemination.
Norsvin is the largest supplier of
pig semen in Finland, Norway
and Sweden with a market share,
for example, of 40% in Sweden
in 2013.  Through its subsidiary
Norsvin USA plus partnerships,
it is making inroads in the
market in the USA, too.

According to Eli Grindflek,
Norsvin is basing its business
strategy on genotypes with
superior characteristics, includ-
ing feed efficiency, and on a
robust and sustainable breeding
program using their genomic
selection platform.  As far as feed
efficiency is concerned, high feed
costs for pig production in
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Norsvin at Ås

A recent report in the
national press (1) stated that,
at any given time, farms in
Norway have a total pig
population of 60,000.  It was
also reported that the stand-
ing worldwide pig population
at any given time that is
produced via Norsvin
insemination is 1 million,
many of them in the USA.
NBS-Nytt talked with Eli
Grindflek who is R & D
Manager for Norsvin at Ås
about how molecular tech-
nologies are being exploited
to improve Norsvin’s
international market
position.

FORFATTER: JOHN EINSET, 
UNIVERSITET FOR MILJØ- OG
BIOVITENSKAP (NMBU), ÅS
E-post:  john.einset@nmbu.no

Norway have made it a priority
to develop genotypes that will
produce the most meat per unit
of feed consumed.  Norsvin’s
success is shown in Fig. 1 which
is based on results from Nors-
vin’s Annual Report 2013 (3).
Fig. 1 shows improvements since
2008 for two important
characteristics; namely, days to
grow pigs from 88-265 pounds
and pound decreases in feed
requirements during the 88-265

pound interval.  For both
characteristics, breeding has
given consistent and significant
gains.
Animal breeding concepts

have changed during the last 10-
20 years.  Eli Grindflek says,”‘It
used to be popular to search for
major QTLs (quantitative trait
loci) that could give us good
markers for quality.  As an
approach for animal
improvement, this was only

marginally successful.  While we
would still like to find major
QTLs, our current approach
assumes that any trait of interest
is dependent on many genes
spread across the genome.  We
focus now on using molecular
and statistical methods to
determine the sum of effects of a
large number of polymorphisms.
The other new aspect of this
approach has to do with a more
precise determination of geno-
type.  In the old days, breeders
would look at pedigrees and
make assumptions about the
probability that any given trait
would be inherited by offspring.
Today, using genomic screening
technology, we can determine for
certain whether a SNP has been
inherited by a given individual.
It also gives us the advantage that
we can get a good idea of an
individual’s genomic potential
even when we are not certain
about its pedigree.”    

Norsvin has high ambitions
and feels that the genome screen-
ing approach has already proved
itself.  They also believe that their
genetic material for optimum

feed efficiency is the best in the
World. It will be interesting to see
whether Norsvin’s strategy can
be used successfully for other
farm animals and for plant
breeding, too, in a recently
funded project entitled
‘Genomics for improved sus-
tainability and competitiveness
of Norwegian breeding pro-
grams on livestock, aquaculture
species and plants’ which aims to
implement genetic breeding for
dairy cattle, pigs, Atlantic
salmon, wheat and forage
grasses. 

References
1. Aase BB. Norske grisar ero-

brar utlandet.  Nationen, 22
March 2014
2. Meuwissen THE, Luan T,

Wooliams JA  2011.  J Anm
Breed Genet 128: 429-439
3. Norsvin Genomics 2013

Annual Report, 58 pp.

Eli Grindflek

Fig. 1. Pig characteristic improvement from 2008-2013.  The results show
that the number of days for 88-265 pounds has decreased by 4 days since
2008 (top panel) and that the amount of feed required for this weight
gain has decreased by nearly 20 pounds (lower panel).

Skal du arrangere et vitenskapelig møte?
Mulighet for gratis annonsering i NBS-nytt
Dersom NBS-nytt har ledig plass så tilbyr vi gratis annonsering av vitenskapelige møter som er
av interesse for medlemmene. 

Kontakt redaktøren (tore.skotland@rr-research.no) dersom du ønsker å 
benytte deg av denne muligheten.
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Forskerforbundet: 

Kampanje for å synliggjøre 
betydning av forskning 
og kunnskap
Forskerforbundet startet i fjor
en kampanje for å synliggjøre
be tyd ning av forskning og
kunnskap for samfunnet. Målet
er bedre vilkår for hjernekraften
og at forskningsinnsatsen i
Norge økes til nivået i våre

naboland slik at framtidig ver-
diskaping og velferd sikres, sier
Robert Kippe, kommunika-
sjonsansvarlig i Forskerfor-
bundet. Midlene som brukes er
uvant kost for forskere her i
landet.

Her vises to eksempler med fors-
kere som arbeider i fagfelt som
burde være kjent blant mange
lesere i NBS-Nytt.

Redaktøren

Superstjernen Joan Moan. Teksten tilknyttet dette bilde sier bl. a. at
Moan er seniorforsker ved Radiumhospitalet og professor ved Uni-
versitetet i Oslo og den i Norge som vet mest om hvordan lyset
påvirker oss mennesker. Moan var den første til å fokusere på at solen
er kroppens viktigste D-vitamin kilde. På bakgrunn av hans forsk-
ning ble fotodynamisk behandling, PDI, etablert i Norge. Veien frem
til Moans mirakelmedisin var lenge en ensom kamp, men i dag er
den eid av en verdensomspennende norsk farmasibedrift med en
årlig omsetning på 50-60 millioner kroner. Moan blir regnet som en
av verdens fremste autoriteter på sine fagområder, og langt over en
million hudkreftpasienter har fått hjelp uten kirurgiske kniver.

Superstjernen Helga Refsum. Teksten beskriver bl.a. at hun er
professor ved Universitetet i Oslo og gjesteprofessor ved Universitetet
i Oxford og at hun er en av verdens ledende forskere på B-vitaminer.
Da Refsum startet sin forskningskarriere fikk hun høre at hennes
prosjekt på aminosyrer homocystein var utdatert. Refsum synes deri-
mot at homocystein og B-vitaminene som bestemmer homocystein-
nivået i blodet var et spennende forskningsfelt. I løpet av få år bidro
hun til at forskere over hele verden startet med studier av B-
vitaminer og homocystein som risikofaktor for nedsatt helsetilstand,
sykdom og død. Hun har nylig vist at B-vitaminer som senker
homocystein kan bremse utviklingen av hukommelsestap og
Alzheimer, og hun har identifisert nye lovende medikamenter for
behandling av fedme.  Refsum er blant Norges mest siterte kvinnelige
forskere.

BILAG NBS-NYTT 2 - 2014
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BILAG NBS-NYTT 2 - 2014 Norsk originalartikkel i
Nature Cell Biology
Tidligere studier har vist at cel-
lecyklussjekkpuntet ”NoCut” blir
aktivert for å stoppe siste del av
celledelingen helt til rester av
kromosomer i cytokinesebroen
løses opp og transporteres til
sine respektive datterceller. Den
mitotiske kinasen AuroraB er en
sentral aktør i dette sjekk-
punktet. Mekanismen for
hvordan AuroraB gjør dette har
vært ukjent til nå, men man vet
at proteinet Chmp4C fos-
foryleres og deltar aktivt i sjekk-
punktet. I en nylig publisert
artikkel i Nature Cell Biology
(on-line 11. mai) har Sigrid B.
Thoresen og hennes medfor-
fattere i Harald Stenmarks
gruppe ved Insitutt for kreft-
forskning og Senter for kreft-
biomedisin (CCB) ved Radium-
hospitalet, OUS, identifisert et
nytt protein som forklarer
hvordan AuroraB regulerer

”NoCut”- sjekkpunktet. De har
gitt proteinet navnet ANCHR
(Abscission/NoCut checkpoint
regulator). Det viser seg at
ANCHR i samarbeid med
Chmp4C fungerer som et anker
og holder fast en nøkkelfaktor
for celledeling (VPS4) slik at cel-
ledelingen hindres og cellene får

tid til å fordele de siste
kromosomene. Sjekkpunktet
kan deretter deaktiveres ved at
AuroraB aktiviteten går ned.
ANCHR kan derved frigi VPS4
som i sin tur medierer den
endelige avsnøringen av de to
dattercellene.
I celler som mangler ANCHR,

vil cellene dele seg for tidlig, før
de usegregerte kromosomene er
ryddet av veien, noe som fører til
at det dannes celler med
abnormalt antall kromosomer,
anaploidi. Siden anaploidi er
assosiert med kreftutvikling,  kan
resultatene fra dette arbeidet få
betydning for utvikling av kreft-
diagnostikk og terapi i fremtiden.
Thoresen og medarbeidere
planlegger å samarbeide med
translasjonsforskere i CCB for å
undersøke betydningen av
ANCHR i kreftutvikling.
Camilla Raiborg

Modell for hvordan ANCHR regulerer VPS4 i ”NoCut”-sjekkpunktet.
A) Ved tilstedeværelse av DNA i cytokinesebroen, vil sjekkpunktet være aktivt. VPS4 holdes på vent midt i cytokinesebroen (midbody ring) ved hjelp
av ANCHR og Chmp4C som fosforyleres av AuroraB. 
B, C) Ved deaktivering av sjekkpunktet (når DNA er fjernet fra broen), defosforyleres Chmp4C og ANCHR komplekset går i oppløsning. VPS4 er nå fri
til å plassere seg i delingssonen der den medierer det siste trinnet i celledelingen i samarbeid med proteinkomplekset ESCRT-III.

Sigrid B. Thoresen
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VED ERIK BOYE

Engelske ord og uttrykk har flommet
inn over oss siden siste verdenskrig.
Det er bare en naturlig følge av den
kulturpåvirkningen vi har vært utsatt
for. Men ofte fortrenges de gode,
norske ord, og det kan jeg ikke se
noen grunn til. Engelske ord blir ofte
svelget rått og blir ikke satt inn i noen
norsk kontekst og da blir ikke
resultatet særlig vellykket. Jeg kan
ikke forstå hvorfor ordet ”pieform”

skal brukes i en norsk tekst. Til dere
som lurer på hva dette er, kan jeg for-
telle at sammenhengen viste at det
nok var ment ”paiform”. Det finnes nå
”sjokolade-barer”, som vel neppe er
ment som konkurrenter til kaffebarer.
Mange artikler i aviser og blader
bærer  preg av at de er oversatt fra
engelsk, som at et land ”..ender sin
boykott..” eller at tilbudene ”inkluderer
stand up paddle eller kiting”. De små

notisene fra NTB er fulle av slikt og er
nesten verdt en egen artikkel i ”Ord-
kløveri”. Noen ganger kan NTB til og
med konkurrere med de underhold-
ende og økonomisk lukrative
tilbudene vi får fra Nigeria, som bærer
sterkt preg av mishandling i ”Google
Translate”.

Engelsk kan være et fantastisk språk
når det brukes riktig. Siden det meste

Denne spalten skal
ta for seg en del
norske språk-
blomster, kanskje
med hovedvekt på
de som blomstrer i
overgangen mel-
lom vitenskapelig
og mer folkelig
bruk. Overføringen av
ord fra forskning og viten-
skap til dagligtale resulterer ofte i bruk som påkaller
både gråt og latter. Og noen ganger tar denne over-

gangen fra oss gode, formålstjenlige ord ved å tillegge
dem helt nye betydninger. Når den nye betydningen
virker fullstendig meningsløs og ulogisk, får jeg
problemer og må skrive frustrasjonen av meg. I denne
spalten vil vi høytidelig og med litt humor minnes ord vi

savner. Å bekjempe den nye bruken, er som å slåss
med vindmøller, men det hjelper på sjelefreden å
skrike litt. Planen er å ha en liten spalte i hvert
nummer av NBS-nytt. Men redaktøren av
spalten er svært åpen og mottakelig for suppler-
ende innlegg og debatt. 

Skriv til meg på eboye@rr-research.no.

av vår skriftlige kommunikasjon er på
engelsk, er det viktig at vi behersker
språket. Presisjon og ordforråd gir nok
større muligheter til å uttrykke seg
nyansert på engelsk enn på norsk.
Den engelske tradisjonen med  ord-
spill, ”puns”,  gir et humoristisk
aspekt av språkets variasjons-
muligheter, både når det gjelder kon-
tekst, ortografi og uttale. Selv Shake-
speare holdt seg med puns. Her er
noen eksempler til fri avnytelse.
Studer og forstå! Det er ingen
skrivefeil og ingenting mangler her.

- A thief stole a calendar and got 
twelve months.

- When the smog lifts in Los Angeles 
UCLA.

- The batteries were given out free of 
charge.

- She married and got a new name 
and a dress.

- The police intervened at a 
kindergarten where a child was 
resisting a rest.

- A fellow had his left side cut off. 
He is all right now.

- A bicycle cannot stand alone. It is 
two tired.

- When a clock is hungry it goes back
four seconds.

- He was born with a photographic 
memory that he never developed.

- Seeing her first grey hair she 
thought she’d dye.

- With too big pants you’ll be 
exposed in the end.

English pains and puns

LAB NORGES FORSKNINGSPRIS  
TIL UNGE FORSKERE

 
 

 
post@labnorge.no.
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Fiskebiokjemi er tema for Arnts biostreker denne gangen: Rensing
og sekvensering av DNA fra fisk.

Arnts 
biostreker
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Conference on
Enterococci

The 4th ASM (American
Society for Microbiology)
Conference on Enterococci
was held in Cartagena,
Colombia, from March 5th to
7th, 2014. The conference
was arranged in conjunction
with the 8th International
Symposium on Antimicrobial
Resistance, aiming to pro-
mote the exchange of science
between researchers and
clinicians dealing with the
challenging problem of
antimicrobial resistance. I
participated in the conference
thanks to the support from
NBS.

FORFATTER: SABINA LEANTI LA ROSA,
INSTITUTT FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI
OG MATVITENSKAP, NMBU, ÅS. 
E-mail: sabina.leantilarosa@nmbu.no

E
nterococci have
emerged in the last
decades as leading
opportunistic patho -
gens. Enterococci
currently represent
one of greatest threat
in clinical settings as

they are often resistant to
treatment with most antibiotics
and usually affecting patients
who are debilitated by concur -
rent illnesses and undergoing
prolonged hospitalization. The
ASM Conference covered
important aspects of enteroco -
ccal genomics, pathogenesis of
infections, structure, evolution
and transfer of extrachromo -
somal elements, dynamics of
enterococcal resistance deter -
minants, novel mechanisms of
resistance, and metabolism and
ecology. The scope of the Orga -
nizing Committee, led by Prof.
Cesar A. Arias (Houston, USA),
was to bring together inter -
natio nal recognized groups in
this field, being at the forefront
on various aspect of studying
the virulence mechanism of
these controversial micro-
organisms, to share cutting-
edge research and promote col-
laboration. The Department of
Chemistry, Biotechnology and
Food Science of the Norwegian
University for Life Science in Ås
was represented by Dag Anders
Brede and me which are both
members of the Laboratory for
Microbial Gene Technology, led
by Ingolf F. Nes and Dzung B.
Diep. .

The program of the Confe -
rence was tightly packed with 6
sessions with a total of 40 talks
and 72 posters divided over three
days. My poster, entitled ”Bio -
luminescence tracking of
infection and virulence genes
expression to shed light on
Enterococcus faecalis commensal
and pathogenic lifestyles” was
presented on the last day of the
Conference and showed the
construction and

characterization of a biolumines-
cence-based reporter system to
allow non-invasive localization
and differential gene expression
of E. faecalis in real time during
in vitro growth and the progres-
sion of infection within animal
model systems. I really enjoyed
the possibility to present my
work in such a Conference and
receive positive and valuable
feedbacks from some of the top
researchers in this field. 

The first day of the Conference
covered the topics ”Genomics
and Evolution of Enterococci”
and ”Enterococcal Virulence”.
The session highlighted how
comparative genomics is provid-
ing new insights into the genetic
composition of nosocomial
adapted Enterococci and how
and when they arose. Besides
being hospital pathogens, Ente -
rococci are primarily found in
nature as harmless commensal of
the gastrointestinal tract of
mammals, birds and insect.
Genome sequencing of large
panel of Enterococci isolated
from different niches has allowed
the identification and functional
characterization of genetic ele-
ments contributing to multi-
drug resistance and increased
fitness in the hospital setting.
This has led to the resolution of
Enterococcus faecium popu -
lation structure into different
clades. Each clade is specifically

associated with the isolation
source and enriched in metabolic
capabilities and colonization
factors that may have contri -
buted to host specialization. A
different situation was depicted
for E. faecalis, whose chromo -
somal backbone possesses
conserved characteristic features
although the genomic structure
is highly variable and dramati -
cally affected by the presence of
mobile genetic elements. Dag
Anders Brede (NMBU, Norway)
presented a functional genomic
analysis of host-microbe inter -
action of E. faecalis using the
Caenorhabidtis elegans infection
model and emphasized on how
polylysogeny may provide
advantage to the bacterium to
survive in the gastrointestinal
tract. 

The following day covered the
topics ”Structure, Function and
Evolution of Extrachromosomal
Elements” and ”Vancomycin
Resistance and Beyond”. The day
began with the State-of-art
Lecture held by Prof. D. Clewell
(Michigan, USA) on ”Entero -
coccal Sex”.  Enterococci carry
several plasmids, many of which
are highly mobile and harbour
determinants for virulence,
antibiotic resistance and bac -
teriocins. In addition, a high
number of conjugative trans-
posons are able to integrate at
multiple sites of the genome,

excise and transfer to a broad
range of bacteria. The dynamic
activity of the enterococcal
mobilome is intimately
connected to the spread of
enterococci as pathogens and
contributes to the propagation of
factors conferring increasing
pathogenicity or niche
adaptation. J. Bender from the
Robert Koch-Institute in
Germany reported a worrisome
rise of vancomycin-resistant E.
faecium occurred in Germany in
the last few years. Vancomycin-
resistant development was
associated to the acquisition of
mobile vanB-type gene clusters
on the conjugative transposon
Tn1947 and found to co-transfer
with a pathogenicity island
under selective pressure,
indicating the generation of a
bacterial population with
enhanced virulence potential

under antibiotic treatment. The
last day of the Conference
included the topic ”Mechanisms
of Resistance and Therapy” and
”Metabolism and Ecology”. A
very interesting talk was held by

J. Huebner (Munich, Germany)
on ”Enterococcal vaccines”.
Resistance to almost all clinically
available antibiotics has been
reported for vancomycin-resis-
tant E. faecium strains but also
infections caused by E. faecalis
represent a challenge and can
lead to prolonged treatment and
high mortality. Huebner
proposes vaccination against
Enterococci as a valuable tool to
prevent the spread of antibiotic
resistances and as a prophylactic
option to defeat the rise of
enterococcal infections in sus-
ceptible patient populations.
Huebner’ group has identified
proteins and carbohydrate
antigens in both E. faecalis and E.
faecium that are targets of
opsonic and protective antibo-
dies. In particular, lipoteichoic
acid is an amphiphilic polymer
that constitutes the cell wall of

the majority of gram-positive
bacteria and fragments of this
structure were shown to be
promising vaccine candidates for
active or passive
immunotherapy. 

The Conference was held at
Las Américas Convention
Centre, located about 20 minutes
from Cartagena’s city centre.
Graduate students and postdocs
from the Universidad el Bosque,
Bogota’, Colombia, arranged
dinners at traditional Colombian
restaurants and guided
participants around to
experience Cartagena’s lifestyle.
Besides experiencing great food
and Caribbean music, this was a
valuable informal moment to
socialize and share research ideas
between students and
experienced scientist in the field
of Enterococci.

Walled City, Cartagena

Fruit-seller, Cartagena

Familien Blix´fond til fremme
av medisinsk forskning
Familien Blix´ fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. desember
1983. Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, særlig innen
feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen
disse feltene. 
Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til drift av forskningsprosjekter som 
kombinerer basal- og klinisk forskning med spesiell vekt på søknader fra yngre
forskere. Det vil ikke bli gitt midler til lønn eller kongressreiser. 

Søknad om støtte sendes til fondets styre v/advokat Erik Keiserud,
Advokatfirmaet Hjort DA, postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo.

Søknaden må være sendt senest 25. juni. Den må skrives på fastsatt skjema
som vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadresse: goe@hjort.no.
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B I O R A B I AT E N : 

Gåseleverpostei

B
iorabiatens beundring
for Norsk Forsk-
ningsråd øker stadig.
I tidligere innlegg i
NBS-Nytt har han
pekt på hvordan
NFR i noen tid har
drevet en kampanje

for å legge grunnen til rette for
nye prinsipper for tildeling av
forskningsmidler. Til Forsk-
ningsdagen valgte de ut
foredragsholdere som
fremhevet betydningen av de
relativt små prosjektene og
viktigheten av å finansiere dem.
På NFRs seminar om grense-
sprengende forskning tidligere i
år var det plukket ut foredrags-
holdere som i enda større grad
skulle få konservative norske
forskere til å innse at mammut-
prosjektenes dager er talte.
Hovedforedragsholder Thomas
Heinze beskrev uten å nøle den
ideelle grensesprengende forsk-
ningsgruppen som relativt liten

(6-8 medlemmer), med lite
sentralstyring og med en
gruppeleder som fortsatt var
aktiv forsker. Han pekte på at
den grensesprengende forsk-
ningen trengte forsknings-
midler som ikke var bundet til
bestemte prosjekter, men heller
gitt ut fra gruppelederens
kvaliteter, at midlene måtte gis
over lengre tid og at over-
finansiering vil virke mot sin
hensikt ved å føre til for store
grupper og derved redusert
kreativitet.
Biorabiaten tror ikke det er

uten grunn at Forskningsrådet
gang på gang plukker ut
foredragsholdere som hyller de
små forskningsgruppene. Tvert
imot, sier han, er dette et bevisst
forsøk fra NFR på endelig å
vinne kampen mot
departementene og lite fleksible
forskere når det gjelder
fremtidens forsknings-
finansiering. "Man må beundre

Forskningsrådet" sier han
hoderystende, "de skuer lengre
og klarere enn noen av oss
andre".
Så Biorabiatens hovedtese er at

BIOTEK2021 var kampen som
forskningsrådet tapte, og at alt
NFR har foretatt seg senere har
til hensikt å sørge for at det blir
den siste tapte kampen. NFR
ønsket med BIOTEK2021 å dele
ut midler til alle gruppeledere
som hadde vist at de var verd å
satse på, og gi dem langsiktig
finansiering uten at midlene
skulle være knyttet til
detaljregulerte prosjekter og uten
at et overdrevet rapporterings-
krav skulle få ødelegge
kreativiteten. Departements-
byråkrater og et forgubbet norsk
forskningsmiljø tvang dem til
utlysninger som gikk stikk i strid
med disse prinsippene. I stedet
for mange små, innovative pro-
sjekter ble det til slutt gitt støtte
til noen få, store og lite fleksible
grupperinger. I stedet for
kreativitet ble det milepæler. I
stedet for originalitet ble det
utredningsarbeid. Men NFR ga
ikke opp, og har i tiden etter
denne siste kolossutlysningen i
det stille prøvd å påvirke beslut-
ningstakere i de forskjellige leire,
for på den måten å lirke frem en
holdningsendring når det gjelder
hvordan grensesprengende forsk-
ning best kan stimuleres.
Biorabiaten selv var frem til nylig
en ivrig tilhenger av gigantpro-
sjekter med gigantbevilgninger,
men etter å ha satt seg grundig
inn i NFRs tanker om dette, inn-
rømmer han nå at han tok feil.
Trass i hans begeistring for

fremtidens forsknings-
finansiering har Biorabiaten litt
nedfor for tiden. Grunnen er at
en av hjørnestenene i hans livs-
filosofi, troen på omega 3-fett-
syrer og det umettede fetts
utmerkethet, i løpet av noen få
uker har fått noen harde slag og
nå er i ferd med å smuldre bort.
Biorabiaten har i årevis lydig
drukket sin tran og spist sin fisk,
i den tro at grundige undersøk-

elser har vist at inuiter på tra-
disjonelt kosthold, som i det
vesentlige består av umettet fett
og en del protein, ikke får hjerte-
karsykdommer. Biorabiaten har
ikke vært alene om å tro på dette,
og i mange tiår har det vært
arbeidet for å få nordmenn til å

skygge unna det mettede fettet og
heller holde seg til det umettede,
hvis man absolutt ønsker å innta
fett i det hele tatt da. Men i april
ble det i Canadian Journal of
Cardiology publisert en artikkel
som viser at eskimoenes mangel
på hjerte-karsykdommer bare er

en myte som bygger på svært
tvilsomme undersøkelser. Og
kort tid etter ble en svær
metaundersøkelse publisert i
Annals of Internal Medicine,
med konklusjonen at det ikke er
noen grunn til å holde seg unna
mettet fett og at inntak av omega

3- og omega 6-polyumettede
fettsyrer ikke gir redusert risiko
for hjerte-karsykdommer. Og
endelig hadde Aftenposten en
artikkel som i tillegg hevdet at
selv røyking ikke ser ut til å øke
faren for hjerteinfarkt. Så
Biorabiaten er i villrede. Han
tenker på svinekoteletter som
han sa nei takk til for tyve år
siden - han burde ha takket ja.
Og sigarene han unnlot å nyte i
festlig lag - var det til ingen nytte
å gi avkall på dem? I rasende fart
har han gått gjennom de forskjel-
lige sorgstadiene - benektelse,
sinne, forhandling, depresjon og
aksept - og er nå i ferd med å
sette opp en plan for hvordan
han skal endre livsstilen for å
kompensere for mange tiår med
forsakelser. "Jeg vil nødig gi for
mange detaljer" sier han mens
han tankefull tygger på et stykke
bacon, "men jeg kan avsløre at
gåseleverpostei bare er begynn-
elsen!"
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FORFATTER: IDA GREGERSEN,
INSTITUTT FOR INDREMEDISINSK
FORSKNING, RIKSHOSPITALET, OSLO
E-post: idagre@rr-research.no

QPCR-kurs ved TATAA
Bioscenter

I månedsskiftet mars/april
var jeg i Gøteborg for å delta
på et qPCR-kurs i regi av
TATAA Bioscenter. Jeg deltok
med reisestipend fra NBS. T

ATAA Bioscenter ble
stiftet av qPCR-
pioneerer i 2001 og
tilbyr et bredt spekter
av qPCR-tjenester og
produkter.  De er
også ledende i verden
når det kommer til

«hands on»-kursing i qPCR.
TATAA Bioscenter arrangerer
kurs i ulike vanskelighetsgrader
for alle som vil lære mer om
real-time PCR og real-time
PCR-relaterte teknologier. De
fleste kursene har både en
teoretisk og en praktisk del, der
man får nøye oppfølging av
kurslederne. Kursene arrangeres
i Gøteborg og i Praha, og de
tilbyr også nettkurs.

Jeg hadde valgt et todagers
«hands-on»-kurs for ned-
begynnere.  Selv om jeg hadde
kjørt noe qPCR tidligere, ønsket
jeg en skikkelig gjennomgang av
metoden, samt en arena for å
kunne stille spørsmål  -  det fikk
jeg. Kurset var en veldig god
erfaring. Både den teoretiske og
praktiske delen ga mye nyttig
informasjon, men også mye rom
for å stille spørsmål underveis. Vi
var kun seks kursdeltakere (de
har et maks antall på 12
personer), og dette gjorde stem-
ningen uhøytidelig og avslappet.
Vi jobbet praktisk i grupper på to
og to, med hver vår hjelper til
disposisjon. Vi gikk blant annet

gjennom generell qPCR-teori,
primerdesign, ulike instrumenter
og applikasjoner, mulige fallg-
ruver, gjennomføring og utregn-
ing, samt presentasjon av
resultater. 

Kursledere var faglig flinke og
pedagogiske, og veldig hyggelige.
De tok oss med på lunsj og
arrangerte sosialt samvær etter
kursslutt for de som ønsket det.
Jeg anbefaler deres kurs på det
sterkeste, og kunne godt tenke
meg å dra på kurs i regi av dem
igjen.
For mer informasjon om til-

gjengelige tjenester og kurs, se
deres hjemmeside:
www.TATAA.com 

NOTISER:S
M

Å

Reproduserbarhet av
vitenskapelige data
I de to siste numrene av NBS-Nytt har det
vært omtale av problemstillinger relatert til
manglende reproduserbarhet av viten-
skapelige data, inkludert tilbaketrekning av
publikasjoner fra høyimpakttidsskrifter. Dis-
kusjonene har omfattet at tidsskriftene er
mer interessert i å publisere positive enn
negative data og at det i ettertid kan være
vanskelig å påpke at  positive data publisert
i høyimpakttidsskrift kan være feil eller ikke
gjelde generalt for flere cellelinjer enn opp-
rinnelig studert.

The American Society for Cell Biology er
tydeligvis også svært opptatt av disse
problemstillingene og i sitt Newsletter for
mars er oppslaget på førstesiden ”ASCB
Task Force to Explore Reproducibility of
Scientific Data”. Nedenfor siteres det fra
oppslaget i dette Newsletter. Redaktøren vil
følge opp i NBS-Nytt hvilke beslutninger og
råd denne Task Force gruppen kommer opp
med.

ASCB Task Force 
to Explore
Reproducibility of
Scientific Data
The apparent irreproducibility of some
published scientific results is an issue of
growing concern to industry and to the
scientific community. It has begun to receive
attention in the news media as well, and if
one believes the popular press as much as
80% of scientific data cannot be
reproduced. Is this really true? Does that
apply to all research or just some areas?
These are just two of the questions a task
force of the ASCB’s Public Policy Committee
(PPC) will attempt to answer as it conducts
an in-depth analysis of the issue.
If reports of widespread difficulty in

reproducing published results are true, it is
a problem that could threaten the scientific
enterprise and undermine the authority of
the scientific community. In his charge to
the task force, ASCB Executive Director
Stefano Berruzzi listed four potential causes
for difficulties in reproducing results:
• A hyper-competitive culture that 
overemphasizes results 

• A bias in favor of positive results
• Limited space in journals for 
describing methods

• Poor training of scientists in statistics 
and experimental design

The task force led by PPC member Mark
Winey will provide recommendations and
propose initiatives to enhance rigor in
conducting basic research. The task force is
also being asked to examine what the ASCB
can do as a publisher to improve trans-
parency and accountability of the findings
published in its scholarly journals.

Problemer med 
antistoffer
I LabTimes nr. 3/2014 er det på side 48 en
interessant artikkel om bruk av antistoffer.
En gruppe ved Århus Universitet skriver at
de var interessert i antistoffer mot fire
proteiner involvert i en signaleringskaskade.
I følge Linscott’s directory er det flere
hundre antistoffer på markedet rettet mot
disse proteinene. De danske forskerne
gjorde søk på hvilke av antistoffene som var
oftest omtalt i publikasjoner og bestilte
deretter disse antistoffene. De mest brukte
antistoffene fungerte ikke for immunofarging
av deres prøver, og de måtte teste 15 for-
skjellige antistoffer før de fant noe som var
brukbart mot de fire proteinene de ønsket å
studere. For et annet protein de ønsket å
studere måtte de prøve 14 forskjellige anti-
stoffer før de fant et som fungerte. I lys av
alle ressursene som kastes bort på å teste
antistoffer som ikke fungerer har de derfor
startet et initiativ der forskere kan dele sine
erfaringer med bruk av antistoffer, både de
som fungerer og de som ikke fungerer. De
har opprettet en webside kalt
pabmabs.com der alle er velkomne til å se
hvilke erfaringer andre har med antistoffer,
samt legge inn informasjon basert på egne
erfaringer.

I skrivende øyeblikk er det snaue to uker
til det blir arrangert et ”webinar” kalt ”An
urgent need for validating and
characterizing antibodies”. Her vil tre ame-
rikanske forskere fortelle om hva en bør
gjøre for å sikre seg at antistoffet en bruker
er så spesifikt som leverandøren lover. Slike
webinarer ligger tilgjengelig på nettet slik at
de kan studeres i ettertid. Du finner link til
det nevnte webinar på www.the-
scientist.com.

Store multi-
nasjonale selskaper
på innkjøpstokt
De 10 største farmasiselskapene ut fra
salgstall for 2013 er (salg i milliarder dollar
i parentes): Pfizer (47,9), Novartis (47,5),
Roche (39,2), Merck (37,4), Sanofi (37,1),
GlaxoSmithKline (33,3), Johnson & Johnson
(28,1) , AstraZeneca (25,7), Eli Lilly (20,9),
AbbiVie (18,8). Det har nylig vært usedvan-
lig stor kjøp og salg virksomhet blant mange
av disse selskapene.

I slutten av april kom det melding om
store overføringer mellom Novartis, GlaxoS-
mithKline (GSK) og Eli Lilly. Novartis kjøper
onkologidelen til GSK for 16 milliarder
dollar, mens GSK kjøper vaksinedivisjonen
til Novartis for 7 milliarder dollar. De to
firmaene skal i tillegg samarbeide om
markedsføring og salg direkte til forbrukere.
Novartis selger også sin ”animal health”
divisjon til Eli Lilly for 5 milliarder dollar.

En uke senere ble det kjent at Pfizer
hadde lagt inn bud på ca 600 milliarder
kroner for å overta konkurrenten
AstraZeneca, men fått til svar at budet var
for lavt. Pfizer skal deretter ha bedt om for-
handlinger om prisen, men foreløpig bare
møtt en kald skulder. I følge omtale i Aften-
posten har Pfizer foreløpig ikke svart på om
de vil gå videre med en fiendtlig overtakelse
dersom styret i AstraZeneca fortsatt er like
avvisende.

I forhold til hva som har skjedd med
arbeidsplasser i Norge etter at GE
Healthcare kjøpte Amersham/Nycomed kan
det være av interesse at GE nå er i budkrig
med Simens om å kjøpe energidivisjonen til
franske Alstom (65 000 ansatte; kjøpesum
anslagsvis 13-14 milliarder dollar).  Denne
delen av Alstom er så viktig for Frankrike at
toppsjefene i GE og Siemens den siste uka i
april måtte ta turen til Paris og Élysée-
palasset for å forklare landets president hva
de ville oppnå med å kjøpe deler av eller
hele Alstom. Aftenposten skriver ellers at
politikere i Paris, London og Stockholm
frykter tap av arbeidsplasser og forsknings-
miljøer dersom ukens varslede oppkjøp blir
gjennomført. 

Medalje og heder til 
Kristian Berg 

Kristian Berg ved
Institutt for kreft-
forskning, Oslo Uni-
versitetssykehus har
mottatt en pris som
kalles ”Award for
Excellence in Photo -
biology Research”.
Denne deles ut av
European Society for
Photobiology og Berg
mottok prisen under
foreningens kongress
i Liege, Belgia i 2013. 

I begrunnelsen for
prisen nevnes Kris-
tians mangeårige og
nyskapende forskning
med å innføre ny tek-

nologi for innføring av makromolekyler i celler (til cytosol) og
videre translasjonsforskning for å ta teknologien i klinisk bruk.
Kristian er en av oppfinnerne til patentet som danner grunnlag
for etableringen av PCI Biotech. De er nå i klinisk utprøving
med substans basert på det arbeidet Kristian har ledet ved
Institutt for Kreftforskning.

Nansenprisen til
Kirsten Sandvig 

Kirsten Sandvig ved
Institutt for kreftforsk-
ning, Oslo Uni-
versitetssykehus har
mottatt ”Fridtjof
Nansens belønning for
fremrag ende forskning
innen realfag og
medisin” for 2014.
Prisen ble første gang
utdelt i 1907 og er
senere utdelt nesten
hvert år. Sandvig
mottok prisen under
årsmøtet til Det
Norske Videnskaps-
Akademi i Oslo 5. mai. 

I begrunnelsen for
prisen ble det sagt at
Sandvig fikk den for

sitt arbeid innen biokjemi og cellebiologi, og at hun i en årrekke
har vært blant verdens ledende forskere innen studier av
cellulære opptaksmekanismer og intracellulær transport. Hun
har ca. 300 publikasjoner
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år er det 50 år siden V. All-
frey publiserte den første
artikkelen som beskriver
histonacetylering og dets
påvirkning på RNA
syntesen (1). Tidligere
samme år, publiserte K.
Murrey den første

rapporten om histonmetylering
(2). Denne oppdagelsen har
vekket til live den eldgamle dis-
kusjonen om teoriene til
Charles Darwin og Jean-
Baptiste Lamarck om hva som
er drivkraften for evolusjon og
tilpassing til miljøet. Darwins
hypotese om naturlig seleksjon
har i mange år hatt bred støtte.
Samtidig har Lamarcks
hypotese om at giraffer får
lengre hals fordi foreldrene har
strukket seg så mye, blitt sett på
som en vittighet. 

Konferansen startet med en
åpen debatt om epigenetikk. Her
holdt Dag E. Undlien (Oslo uni-
versitetssykehus) først et
populærvitenskapelig foredrag
med tittelen «Hva betyr
epigenetikk for menneskelige
egenskaper og sykdom?». Han ga
publikum et flervalgsspørsmål:
Er epigenetikken en «hype», et
håp, eller keiserens nye klær?
Dette spørsmålet ble en rød tråd
i symposiet og ble forsøkt besvart
av mange av foredragsholderne. 
Det første foredraget ble holdt

av Ali Shilatifard (USA). Han
arbeider med å forstå hvorfor
punktmutasjoner i
multicellulære organismer bare
fører til kreft i noen celletyper.
Han argumenterte for at dette
kan skyldes at disse mutasjonene
var i enhancerområder som er
regulert gjennom his-
tonmodifikasjoner. Man har for-
skjellige histonmodifikasjoner i
forskjellige celletyper. Dermed
kan kombinasjonen av en viss
histonmodifikasjon og en muta-
sjon på et histonregulert
enhancerområde føre til for
eksempel kreft i en spesifikk cel-
letype, selv om genet blir brukt
andre steder også. I forskningen

hans ble bivalente his-
tonmodifikasjoner trukket inn
som et viktig element innen
epigenetikken. Denne tilstanden
forekommer når både lysin 4 og
27 er metylert på histon H3 i
samme kromatinområde.
Bivalent kromatin ble beskrevet
som en formbar grunntilstand,
mens valget av endring til aktivt
eller inaktivt kromatin skjer som
resultat av et cellulært signal.

Bryan M. Turner (England) er
en av de store navnene innen
epigenetisk forsking. Han holdt
et foredrag om hvordan dette
feltet har utviklet seg og foreslår
hvordan og hvorfor epigenetisk
regulering er evolusjonært kon-
servert. Han poengterte blant
annet at bakterier har histonlig-
nende proteiner, men at bind-

ingen til DNA er veldig svak.
Multicellulære organismer har
generelt sett mye større genom
enn encellede organismer.
Dermed vil enhver DNA bind-
ingssekvens tilfeldigvis kunne
genereres oftere via mutasjoner
og ville dermed skape kaos. For å
hindre dette trenger vi et ekstra
lag med regulering. I tillegg
trenger multicellulære
organismer en måte å kontrollere
at de forskjellige celletypene
«husker» hva de er. Han foreslår
at grunnen til at det tok så lang
tid før man så flercellede
organismer med store genom, er
at det tar lang tid for evolusjonen
å utvikle slike avanserte systemer.

Videre var det mange andre
foredrag som fortjener å bli
nevnt i denne oppsummeringen.

Har bestemors livsstil
påvirket genene dine?

Oslo Epigenetics Symposium
ble gjennomført for andre
gang 9-11 april. Takket være
NBS fikk jeg gleden av å
delta. Konferansen var
organisert på en fremragende
måte. Organisasjonskomiteen
med Ragnhild Eskeland og
Paul E. Grini i spissen hadde
skaffet dyktige og
velrenommerte foredrags-
holdere. På møtet var det
over 160 deltakere fra 14
land. Innholdet var variert,
og vi fikk høre om alt fra
store fullgenomundersøkelser
til molekyldynamikk og litt
bioinformatikk.

FORFATTER: ØYVIND ØDEGÅRD,
MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT,
UNIVERSITETET I BERGEN
E-post:
oyvind.odegard@student.uib.no

Steven Henikoffs (USA) holdt et
meget fint foredrag. Hans gruppe
arbeider blant annet med å forstå
hvordan nukleosomer fungerer
som barrierer for RNA

polymerase II. Gruppen deres
gjorde histon H4 til et restrik-
sjonsenzym. Når DNA er full-
stendig kveilet om histonet blir
det kuttet to ganger. Dersom det

bare er delvis kveilet rund his-
tonet blir det bare kuttet en gang.
På denne måten kan de se hvor
tett DNA er pakket rundt his-
tonene under gitte
omstendigheter.

Et foredrag som også gjorde
inntrykk ble holdt av Ueli Gross-
niklaus (Sveits). Hans gruppe
arbeider med epigenetisk
hukommelse over generasjoner i
vårskrinneblom (Arabidopsis
thaliana). Han introduserte
begreper som epimutabilitet,
epigenetisk variasjon og likestilte
på mange måter epigenetikk og
genetikk. Han arbeidet under
hypotesen om at genetisk drift er
en permanent tilpassing til
miljøet, mens epigenetisk
hukommelse er en rask og
effektiv måte å reagere på raske
miljøendringer. Hans gruppe
hadde vist at epigenetiske trekk
kan arves på Mendelsk vis, men
at fenotypene svekkes etter flere
generasjoner. De hadde funnet
en sammenheng mellom antall
kopier av et gitt gen, og antall
generasjoner det tok før de
epigenetiske modifikasjonene ble
visket ut og fenotypen returnerte
til villtype. Han forklarte at i
vårskrinneblom kan epigenetiske
«mutasjoner» lagres i opptil 100
generasjoner, men at det har vært
vanskeligere å vise dette hos
eksempelvis mennesker og andre
virveldyr. Den epigenetiske

reprogrammeringen som skjer
ved gametdannelse kan være en
viktig grunn til dette. 

Etter å ha hørt på alle
foredragene sitter jeg igjen med
følelsen av at alle valgene
Undlien gav oss kan være kor-
rekte. Epigenetisk forsking
skaper håp om nye medisiner, og
gir oss et bredere bilde av
hvordan kroppen fungerer. På
den andre siden får vi mer ansvar
ovenfor neste generasjon, siden
det vi gjør kanskje påvirker
helsen til våre etterkommere. Vi
er inne i en epoke der mye av
forskingen innhenter store
mengder informasjon blant
annet fra fullgenomsekvensering.
Med slike mengder data må man
være litt forsiktig slik at man ikke
blir lurt av falske trender som all-
tid vil være tilstede i slike
datasett. Mange av de oppdag-
elsene man gjør kan være en
effekt av noe helt annet. Vår opp-
gave blir dermed å finne ut hva
som er kode, og hva som bare er
det som Ali Shilatifard kalte
«epigenetisk eksos».

Referanser:
1. Allfrey V., Faulkner R.M.,

Mirsky A.E.: Proc. Natl. Acad. Sci.
51 (1964)786–794.
2. Murray K.: Biochemistry 3

(1964)10–15. 

Ros til Goksøyr, Johansen og Aasland
Redaktøren mener at norske biokjemikere og cellebiologer bør bli betydelig flinkere til å delta i forsknings-
politiske diskusjoner i media. En artikkel skrevet av Anders Goksøyr, Finn-Erik Johansen og Rein Aas-
land /(instituttledere ved hhv. Institutt for biologi, Univ. Bergen; Institutt for biovitenskap, Univ. Oslo;
Molekylærbiologisk institutt, Univ. Bergen) fortjener ros. Deres artikkel i april med tittelen ”Skal
realfagutdanningen være forskningsfinansiert?” retter fokus på viktige forskningspolitiske og utdann-
ingsmessige aspekter, nemlig at undervisningen i våre fagområder, og spesielt arbeidet med masteroppgavene,
finansieres av forskningsmidler. De stiller det retoriske spørsmålet ”Det er stor enighet om at universitets-
utdanningen skal være forskningsbasert, men det er neppe meningen at den også skal være forsknings-
finansiert?”

Du finner hele artikkelen ved a ”Google” artikkelens tittel. Ros og roser til de nevnte instituttledere.
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he Norwegian Bio-
informatics Platform
builds on a ten-year
long collaboration
between Bergen,
Oslo, Trondheim and
Tromsø operating a
technology platform

for bioinformatics supported by
the FUGE program. Today, the
platform is supported by the
Research Council of Norway
through its research
infrastructure program and by
the participating institutions. In
the ELIXIR.NO project we
build the Norwegian ELIXIR
Node – ELIXIR Norway, we
build the e-infra¬structure
NELS, and we continue help
desk activity, primarily towards
Norwegian users.
We work tightly with other

research infrastructures and large
research programs to avoid
duplication of effort and to
utilize synergies. The col-
laboration partners include the
Norwegian Genomics
Consortium, the Norwegian
Sequencing Centre, the Sea Lice
Research Centre, the Aqua
Genome project, and the
Norwegian Cancer Genomics
Consortium.
As a joint initiative, we are able

to assist researchers within the
whole range of bioinformatics
disciplines, e.g. high-throughput
sequencing analysis,
meta¬genomics, statistical
genomics and protein structure
analysis. The platform is
coordinated by the University of
Bergen under the leadership of
Professor Inge Jonassen. 

NeLS: Norwegian e-
infrastructure for the Life
Sciences
The Norwegian e-infrastructure
for Life Sciences (NeLS) is under
development. NeLS is an easy-
to-use web portal allowing
researchers in the life sciences to
upload, share and analyze large
datasets. The e-infra-structure
will offer Galaxy to be used as a

workbench (usegalaxy.org).
Galaxy is a web-based platform
combining powerful analysis
with visualization of genomic
data. NeLS uses Feide
authentication, thereby enabling
the majority of Norwegian
researchers to log in with their
"common" user name and pass-
word. Authentication solutions
for non-Feide users will also be
added. Several tools, pipelines
and data resources offered by the
Norwegian Bioinformatics Plat-
form will be integrated with the
NeLS solution. A beta-version of
NeLS can be found at
https://nels.bioinfo.no

ELIXIR: the European life-
sciences infrastructure for
biological information
The goal of ELIXIR is to
orchestrate the collection,
quality control and archiving of
large amounts of biological data

produced by life science experi-
ments. It is the first pan-
European infrastructure for bio-
informatics, and it integrates
research data and tool
infra¬structures from all over
Europe, and sets out to provide a
seamless set of services easily
accessible to researchers,
industry, and government. On
December 20th 2013, Norway
signed the ELIXIR Consortium
Agreement. The Norwegian
node will be formally established
in 2014 and offer a set of services
towards the international user
community.
StoreBioinfo: Storage of large-
scale life science data
NorStore and the Norwegian
Bioinformatics Platform have
started collaborating to provide
sustainable storage to the
Norwegian life sciences
community. Storage services are
intended for scientific research

projects with relatively large
amounts of data (minimum
1TB) that need long-term
storage. For administration of
long-term storage in a national
resource, a certain level of detail
is needed with respect to
documentation of each dataset,
in particular with respect to life
span and relevance for scientific
results, be it in on-going
research or in published work.

Example project 1: Gene
expression profiling
We have long experience with
analyzing microarray gene
expression data and are
currently developing RNA-seq
analysis pipelines that will be
included in the NeLS solution.
The platform has competence
ranging from preprocessing to
functional analysis of the

transcriptomic data. As an
example of the latter we can
mention a  network analysis of
genes differentially expressed in
the development of heart failure,
where we discovered a cluster of
genes important for the
structure of the extracellular
matrix. The role of these
molecules in the development of
heart failure is now subject to
further investigation.

Example project 2: Novel
biocatalysts from Arctic
environments
Shotgun metagenomic sequence
data allows researchers to sample
all genes in all organisms in a
given complex sample. The
Tromsø node has established a
workflow that not only enables
taxonomic classification and
estimation of the abundance of

The Norwegian Bio¬infor-
matics Platform (bioinfo.no)
offers state-of-the-art infra -
structure and services to
Norwegian researchers. The
platform constitutes the Nor -
wegian ELIXIR Node, and it
comprises the main bioinfor-
matics groups at the uni-
versities in Bergen, Oslo,
Trondheim, Tromsø and Ås.

AUTHORS: STÅLE NYGÅRD, 
UNIVERSITY OF OSLO AND 
INGE JONASSEN, 
UNIVERSITY OF BERGEN
E-mail: staaln@ifi.uio.no,
inge@ii.uib.no

Services we provide
- Analysis of high-throughput sequencing data
- Metagenomic data analysis
- Microarray analysis
- Functional genomics
- Statistical genomics
- Database and web services
- Scripting and software services
- Help using bioinformatics e-infrastructure 
(compute, storage, etc)

- Bioinformatics training

Members of the bioinformatics platform gathered at the ELIXIR.NO kick-off meeting.

ELIXIR organizational structure. Model of a novel cold-active salt tolerant esterase from artic sediment.



Ås node
The ELIXIR node at Ås is part of
Centre for Integrative Genetics
(CIGENE), Department of
Animal and Aquacultural
Sciences at NMBU. We are an
active partner in both the

International Cooperation to
Sequence the Atlantic Salmon
Genome (ICSASG) and the
national AquaGenome-project.
The Ås node will make fish
genomic resources available to
the ELIXIR-network, with a

particular focus on the salmon
genome. Web based solutions
and e-infrastructure for ana-
lysing and sharing species-
specific and comparative
genomics resources are currently
under development. 
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microbes, but also to mine for
novel proteins and enzymes.
Using the workflow a number of
novel enzymes have been iden-
tified and explored in
Biotek2021 projects like
NorZymeD and MARPOL, in
addition to other RCN funded
projects like MarZymes.

LOCAL NODES
Bergen node 
The Bergen node is organized at
the Computational Biology Unit
(CBU), University of Bergen
(UiB). We provide broad services
of bio¬informatics, mainly on
high-throughput omics data
analysis. That includes high-
throughput sequencing data (i.e.
Exome-seq, RNA-seq and ChIP-
seq), gene expression
microarrays and quantitative
proteomics data¬sets. We also
provide consulting on planning
and design of high-throughput
technology based experiments.
The biological topics in focus are
based on our collaborators’
research areas and these include
medical research at Haukeland
University Hospital, Bergen, and
marine biology at the
Department of Biology, UiB and
the Marine Research Institute
(IMR). Furthermore we develop
bioinformatics analysis
infrastructure including e.g.
Galaxy workflows, as part of the
Norwegian e-infrastructure for
Life Science (NeLS). 

Oslo node
The Oslo Bioinformatics Core
Facility (http://core.ous-
research.no/bioinformatics)

provides its users at the Oslo
University Hospital and the Uni-
versity of Oslo with a range of
services within bio¬informatics,
including analysis of high-
throughput sequencing data,
microarray data, protein
structure analysis, statistical
genomics and access to useful
databases and web services.

Besides the service activity we
are participating in the
development and maintenance
of the Genomic HyperBrowser
(https://hyperbrowser.uio.no).

Tromsø node
The historical and geographical
position has made it natural for
the UiT The Arctic University of
Norway to focus on life in the
marine environment. The last
decade, much attention has been
given to marine genomics and
bioprospecting and the potential
to find biocatalysts with novel
functions that may be of
therapeutically or biotech-
nological interest. The scientists
associated with the platform in
Tromsø mainly have experience
from working with prokaryotic
organisms from the arctic
oceans. Research topics related
to metagenome analysis,
prokaryotic genomics and
transcriptomics can be
addressed here. The Tromsø
node has developed tools to ana-
lyze high-throughput data for
this type of projects. The node
has also developed
computational and visualization
tools for analysis and interactive
exploration of data from a large-
scale cancer postgenome
bio¬bank (NOWAC).

Trondheim node
The platform activity at NTNU
is co-localized with the Bioinfor-
matics Core Facility. The asso -
ciated research group is mainly
working on gene regulation,
large-scale genomics towards
cancer research and population
bio¬banks (HUNT), and pro -
karyote genomics. Our col-
laborators include the bio -
medical and the biotech com -
munity, as well as private indu -
stry. The group develops tools
for microRNA target prediction,
non-coding RNA gene predic -
tion, analysis of regulatory
regions, peak finding in ChIP-
seq data for transcription fac -
tors, and integrated handling
and analysis of genomic data in
biobanks. The platform also
develops and implements speci -
fic pipelines for analysing
sequen cing data, e.g. from RNA-
sequencing, micro-RNA or other
non-coding RNA experiments,
and analysis of exome sequen -
cing or whole genome seq uen -
cing data. The Trondheim node
also has competence on sequen -
cing data from prokaryotic
genomes and metagenomic
sequencing data from environ -
mental samples, in particular
oil-related.

MotifLab: A general workbench for analysing regulatory sequence regions to discover transcription factor
binding sites and cis-regulatory modules.

Contact us!
If you need assistance or
want to collaborate with us
on your bioinformatics
problems, do not hesitate to
email us at contact@bio-
info.no, or contact the local
node (bioinfo.no/helpdesk).
All inquiries, questions and
simple services are offered
free of charge. For larger
projects, we require a user
fee or forms of collaborative
research, depending on
prior agreement. In order to
provide you the best pos-
sible help, we encourage you
to contact us as early in the
process as possible.

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

  
      

     
     

    
  

Synoicum pulmonaria colonial ascidian collected at 1000 meters depth
by bottom trawl in Kongsfjord renna in October 2011.

The Genomic HyperBrowser: A web-based tool performing statistical analysis of genomic tracks. 



NBS reisestipend 2013 

Returadresse: Tom Kristensen, Institutt for biovitenskap,
Universitetet i Oslo, Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo

NBS har avskaffet søknadsfristene
Nå kan du søke hele året og få tildelt stipend hele året. 
NBS travel grants, see www.biokjemisk.com, reisestipend
Mastergradstudenter og stipendiater som er NBS-medlemmer kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter og kurs. Søkere må
delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Stipendet er begrenset oppad til 10.000 NOK for europeiske konferanser og kurs og
15.000 NOK for konferanser og kurs utenfor Europa. Det ytes ikke støtte til deltakelse på NBS Kontaktmøte.  Vi oppfordrer også våre
medlemmer til å søke reisestipend fra FEBS og andre steder. Søknad må innleveres før reisens start.
Reisestøtten utbetales etter innsending av fullstendig reiseregning senest 2 mnd etter avsluttet reise. Her må det vedlegges original-

dokumentasjon dvs. (ombordstigningskort for fly, buss/togbilletter, hotellregning, kvittering for betalt deltakeravgift). Dersom kvitteringer bare
finnes i elektronisk form må dekning av utgiftene dokumenteres ved bankutskrifter. Mottakere av reisestøtte må i tillegg skrive en rapport som
egner seg til trykking i NBS Nytt og gjerne legge ved bilder.

Søknaden må inneholde: 
1) Budsjett med angivelse av beløpet det søkes om.
2) Faglig begrunnelse for å delta
3) Anbefaling/uttalelse fra veileder (hvis flere fra samme gruppe søker må veileder angi prioritering).

Søknadene sendes til: Tom Kristensen på epost: tom.kristensen@ibv.uio.no 

Alternativt per post til:
Professor Tom Kristensen
Generalsekretær NBS 
Institutt for biovitenskap
Universitet i Oslo
PB 1041 Blindern
0316 Oslo, Norway

Skal du ansette medarbeidere?
Gratis utlysning i NBS-nytt og på hjemmesidene til NBS

NBS tilbyr nå gratis utlysning av stillinger i NBS-nytt og på hjemmesidene til NBS. Dette gjelder alle stillinger for biokjemikere og
cellebiologer i Norge. 
Utlysningstekst på inntil en A4 side sendes til sendes til Generalsekretæren (tom.kristensen@ibv.uio.no) som legger 

utlysningen inn på et nytt område kalt ”Ledige stillinger” på hjemmesidene til NBS.
Dersom søknadsfristen er minst to uker etter planlagt utsendelsesdato for neste NBS-nytt vil vi også trykke en kort melding om

ledig stilling i bladet. Frister for innlevering av stoff samt planlagt utsendelsesdato er gjengitt på annet sted. Utlysningsteksten i
bladet vil få et format som vist i eksempelet under. Den nødvendige informasjon for en slik annonse sendes til tore.skotland@rr-
research.no.

Ledig post. doc. stilling ved Universitetet i Bergen
En post. doc. stilling er ledig hos NN
Søknadsfrist: Dato 
For mer informasjon om stillingen se NBS hjemmesider.
NN kan kontaktes på telefon (telefonnummer) eller med e-post (adresse)


