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 Reins hjørne 
Jeg hører at det var stor aktivitet og full rulle da de 

mer enn hundre elever fra videregående skole 

besøkte oss på instituttets åpen dag nå i mars. Jeg 

skulle ikke forundre meg om vi kommer til å se noen 

av dem igjen i våre studieprogram.  En stor takk til alle 

som bidro med både foredrag, demonstrasjoner  og 

samtaler med elevene.  

Vi har også hatt en flott markering av oppstarten på 

Thomas Arnesens prosjekt med finansiering fra 

Bergens Forskningsstiftelse (BFS). Med det er to BFS-

prosjekter i sving på instituttet. Jeg vil igjen benytte 

anledningen til å takke Trond Mohn, BFS og 

universitetet for en glimrende ordning, - en sjelden 

mulighet for unge og dyktige forskere til å etablere seg 

som forskningsledere. Jeg ønsker både Thomas og 

Nathalie lykke til videre med sine prosjekter. 

I forrige uke takket Tora Aasland av som 

forskningminister og Kristin Halvorsen overtar hele 

Kunnskapsdepartementet og ansvaret for den nye 

forskingsmeldingen som skal legges fram for 

Stortinget neste når. Flere aktører innen forskning, 

utdanning, næringsliv og studenter anbefaler i 

Kunnskapserklæringen at Norge benytter sin 

særstilling, både forskningsmessig og økonomisk, til å 

“investere og stimulere til mer forskning og innovasjon 

i bred forstand” (Aftenposten, 28. Mars 2012). Så la 

oss håpe at den nye forskningsmeldingen sporer an til 

et nytt krafttak for norsk forskning.  

Under mitt forskningsopphold i London for snart to år 

siden, havnet jeg midt oppi parlamentsvalget og den 

nye regjeringen Camerons planer for å stramme inn på 

offentlige utgifter. Frykten for store nedskjæringer for 

universiteter og forskning bredte seg. Det var veldig 

interessant å se forskere og forskningspolitikere 

mobilisere til forsvar for forskningen, - bl.a. gjennom 

organisasjonen “Science is Vital”. Jeg var selv med på 

en demonstrasjon utenfor finansdepartementet, hvor 

mer enn 1000 forskere argumenterte for at det er 

spesielt viktig å satse på forskning i økonomisk 

vanskelige tider. Det har ikke vært sterke tradisjoner 

for å gå på barrikadene for forskning i Norge. Men jeg 

merker med stor glede  at stadig flere framstående 

forskere kommer på banen, ofte ledet an av preses i 

Det norske videnskapsakademi, professor Nils Chr. 

Stenseth. Det er bra!  

 

 
 
Vitamin B3. 

Figure: Ball and stick model of vitamin B3 
 
By Magali Van Linden, Renate Hvidsten Skoge and Mathias  
Ziegler 
 
As the molecular biology world is not only made of proteins 
and DNA, this month’s molecule is the vitamin B3, alias 
niacin or nicotinic acid. Vitamin B3 (KEGG:D00049) consists 
of a pyridine ring carrying a carboxyl group, and can also be 
found in its amide form, nicotinamide, as well as in the 
form of other derivatives. The biochemical role of vitamin 
B3 is to act as precursor for nicotinamide adenine 
dinucleotide (NAD) and its phosphorylated counterpart 
(NADP), two important coenzymes in metabolic processes.  
In addition to being coenzymes, NAD and NADP can also 
serve as substrates in signaling pathways, this consumption 
underlining the importance of biosynthesis. Vitamin B3 is 
thus an essential nutrient, and deficiencies are associated 
with serious diseases such as pellagra. Common in low-
tryptophan diets, pellagra is characterized by dermatitis, 
diarrhea and dementia, and used to affect hundreds of 
thousands of people. In 1937, Conrad Elvehjem, the son of 
Norwegian immigrants in the US, identified vitamin B3 as a 
curative agent for blacktongue (canine pellagra). The 
subsequent use of vitamin B3 almost eradicated pellagra in 
the developed world and nowadays, vitamin B3 is also used 
in treatment of conditions such as high-cholesterol, 
Alzheimer and depression. 
 
Berger, F., Ramirez-Hernandez, M. H., and Ziegler, M. 
(2004) The new life of a centenarian: signalling functions of 
NAD(P). Trends Biochem Sci 29, 111-118 (pmid:15003268) 
 

Molecule of the Month 

 
 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Et-krafttak-for-kunnskap-6794221.html#.T3jR8VHZXQM
http://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=15940
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?dr:D00049
http://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=15846
http://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_Elvehjem
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=15003268
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Fra markeringen av oppstart i Thomas Arnesens BFS-prosjekt 

Tirsdag 20. mars ble oppstarten av Thomas Arnesens fireårige prosjekt finansiert av Bergen forskningsstiftelse (BFS) og 
Universitetet i Bergen, markert ved en tilstelning ved Molekylærbiologisk institutt. 

 
Bergen forskningsstiftelse ved styreleder Petter Bjørstad og daglig 
leder Kåre Rommetveit, Molekylærbiologisk institutt ved 
instituttleder Rein Aasland, Det matematisk- naturvitenskapelige 
fakultet ved dekanus Dag Rune Olsen, Haukeland 
universitetssykehus ved direktør Stener Kvinnsland overbrakte sine 
gratulasjoner for tildelingen, og lykkeønskninger for prosjektet.  
 
Prosjektet er tildelt i alt 17,7 millioner kroner for en periode for fire 
år. 
 
Se også omtale i sak om gaveforsterkningsmidler i PåHøyden 
 

Direktør Stener Kvinnsland, Haukeland universitetssykehus, gratulerer  
BFS-stipendiat Thomas Arnesen.  Foto: Alexander Kirkeby Eieland 

 

New publications 

Protein N-terminal acetyltransferases in cancer, Kalvik TV and Arnesen T (2012) Oncogene, in press 
http://www.nature.com/onc/journal/vaop/ncurrent/abs/onc201282a.html 
  
Protein N-terminal acetyltransferases: when the start matters, Starheim KK, Gevaert K, and Arnesen T (2012) Trends 
Biochem Sci, in press http://www.cell.com/trends/biochemical-sciences/abstract/S0968-0004(12)00018-7 
 
Ectopic expression of Flt3 kinase inhibits proliferation and promotes cell death in different human cancer cell lines, 
Oveland E, Wergeland L, Hovland R, Lorens JB, Gjertsen BT, Fladmark KE. Cell Biol Toxicol. 2012 Mar 16.  
 
 
 

 

  
Open dag 

MBI fekk besøk av 107 elevar frå seks vidaregåande skular i Hordaland og Rogaland: Bergen Katedralskule, Skeisvang 

vidaregåande skule i Haugesund, Voss Jordbruksskule, Askøy vidaregåande skule, Fyllingsdalen vidaregåande skule og 

Laksevåg vidaregåande skule.  

Forskningsnytt 

Studienytt 

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=50814
http://www.nature.com/onc/journal/vaop/ncurrent/abs/onc201282a.html
http://www.cell.com/trends/biochemical-sciences/abstract/S0968-0004(12)00018-7
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Glimt frå Open dag 

 

Demonstrasjon på gang på lab 4.  Johan forklarer.   

Foto: Wenche Telle 

 

Kjekt å få prøve seg selv!  Johannes passer på at alt går 

riktig for seg. Foto: Wenche Telle 

 

Noen lærer raskt!  Instruktør Linda beundrer teknikken til 

en av elevene.  Foto:  Paul S. Amundsen 

Elevane vart tekne i mot i Stort auditorium i Datablokka, der Aurelia Lewis 

gav informasjon om kva molekylærbiologi er. Elevane vart så guida 

gruppevis over til MBI til dei ulike labdemonstrasjonane. Etter lunsj byrja 

også ulike populærvitskaplege føredrag. 

Tilbakemeldingane på dagen er positive. Det var moro å få møte menneske 

som jobbar med DNA og genar, og sjå korleis det ser ut på ein lab. Det var 

veldig positivt av elevane fekk møte studentar som held på med utdanning i 

molekylærbiologi. Elevane merka også at førelesarane brann for fagfeltet, 

og hadde lyst og glød til å formidle dette. Labdemonstrasjonane var 

spennande, særleg dei øvingane der elevane sjølv fekk gjere noko. 

 

Nytt fra Heliks / News from Heliks 

Heliks planlegg ein fest for alle molekylærbiologistudentar første 
fredagenetter påske. Tid/stad er ikkje heilt fastsatt, så ber alle om å følge 
med på Heliks si heimeside: http://heliks.b.uib.no/, og også på  heimesida 
vår på Facebook: http://www.facebook.com/groups/24823652621/ 
 
Heliks is planning a party for all molecular biology students the first Friday 
after easter.  Exact time and place is not yet decided, so please keep an eye 
on Heliks’ homepage : http://heliks.b.uib.no/, and also our Facebook 
homepage: http://www.facebook.com/groups/24823652621/ for updates. 

 

 

Nye masterstudenter 

Marianne Goris har startet som master student på lab 2 (Lewis) med 
følgende projekt tittel: "Protein-phosphoinositide interaction networks in 
adipocyte differentiation"  Bilde følger i neste nummer. 
 
 

Nytt kurs – MOL210 Lipidbiokjemi 

MOL210: A new course at MBI starting this autumn for master and bachelor 
students (5th semester ) "Lipidbiokjemi: Fra kjemi til sykdom" / "Lipid 
Biochemistry: From Chemistry to Diseases" Topic: lipids at the chemical, 
cellular and pathological level.  Course responsible: Aurelia Lewis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://heliks.b.uib.no/
http://www.facebook.com/groups/24823652621/
http://heliks.b.uib.no/
http://www.facebook.com/groups/24823652621/
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Nye fjes / New faces 
Mirku Muzzi will be affiliated with lab 5 (Ziegler) as a 

guest researcher for 6 months. 

 

 
 
 
 
Øyvind Halskau tiltrer i en 20% bistilling som rådgiver for den  
nasjonale PhD-skolen Biostruct. Han er følgelig tilgjengelig for å  
hjelpe deg eller dine med å delta på kurs innenfor strukturbiologi i  
bred forstand over det ganske land. Innmeldte forskningsledere 
kan sende  studentene sine gratis på slike kurs – reise og opphold 
vil bli dekket.   
 
Øyvind Halskau will function as a local advisor for the national 
Biostruct research school.  He will be available to help out you 
your associates if you want to participate on courses within 
structural biology.  If a group leader is affiliated with Biostruct, 
students in the group will be able to participate without cost – 
travel and stay will be covered by Biostruct. 
 
Det vil arrangeres to Biostruct kurs/workshops i Bergen fremover 
mot høsten / Two Biostruct courses/workshops will be held in 
Bergen this year: 

 Biacore Workshop, 19-20 April (Anne-Sophie Schillinger, 
Nathalie Reuter) 

 Protein expression, purification and analysis (5 STP), 
UiB/EMBL, 22 Nov-7 December (Arnt Raae).  
 

Det er også fremdeles mulig å melde seg på «Advanced 
Glycobiology (10sp), 10-16 May, UiO,  (Kristian Prydz). For 
påmelding, kontakt Øyvind, eller se Biostructs hjemmesider. 
 
It is still possible to sign up for the «Advanced Glycobiology (10sp), 
course at the University of Oslo 10-16 May. To sign up – contact 
Øyvind or see the Biostructs websiste. 
 
 
 
 
 
 
Nytt fra NBS Bergen 
 
Øyvind Halskau har blitt valgt som leder for NBS, avdeling Bergen.   
 
Bergen har mottatt 60 000 NOK for et vellykket og innbringende NBS-Vintermøte 2010.  Det vil si at NBS-Bergen har 
forholdsvis god råd, og ønsker innspill fra medlemmene på hvordan dette skal brukes lokalt. For eksempel, vil vi  invitere en 
forsker fra Norge eller utlandet til å holde et foredrag? Ta gjerne kontakt med Øyvind om dere har innspill. 
 
 

Forskerutdanningsnytt 

Annet 

http://biostruct.uit.no/biacore-workshop/
http://biostruct.uit.no/phd-courses/advanced-glycobiology/
http://biostruct.uit.no/phd-courses/advanced-glycobiology/
http://biostruct.uit.no/
http://biostruct.uit.no/phd-courses/advanced-glycobiology/
http://biostruct.uit.no/

