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Ord fra leder 
 
I siste nytt fra Institutt for biologi ble det gjort 
kjent at vår professor Anders Goksøyr hadde blitt 
tilbudt stillingen som instituttleder ved BIO. Vi er 
stolte over at Anders har blitt valgt til å lede 
fakultetets største institutt, og vi er de første til å 
gratulere han med jobben. Anders var jo en av ”the 
founding fathers” av MBI og ”Goksøyr utvalgets” 
innstilling om molekylærbiologi ved mat. nat. er et 
grunnleggende dokument som jeg som 
instituttleder fortsatt har gleden av å sitere fra. 
Med en slik inngående kunnskap om våre styrker 
og svakheter, regner jeg med at Anders blir en 
spennende leder ved BIO og at MBI og BIO kan 
videreutvikle vårt allerede gode naboskap. 
Når vi nå mister en aktiv forsker, fremragende 
underviser og dreven administrator, fører dette til 
en utfordring for å fylle det rommet som han 
etterlater seg når han i løpet av våren flytter sin 
aktivitet til BIO. Heldigvis er vi i ferd med å 
vurdere nye søkere til 1.amanuensisstillinger ved 
instituttet. Vi har mange flotte søkere, noe som 
borger for at vi skal kunne videreutvikle MBI i 
tråd med de strategiske mål vi har satt oss. Dette 
vil selvsagt ta tid, men mulighetene er gode. Vi 
har allerede tilsatt Nathalie Reuther som BFS 
stipendiat innenfor strukturell bioinformatikk så 
jeg ser optimistisk på muligheten. 
Søknadsbehandlingen for NFR og Kreftforeningen 
er i avslutningsfasen. Fra Kreftforeningen fikk vi 
tre innvilgede prosjekter. PhD Thomas Arnesen 
fikk tildelt personlig forskerstipend. Han er den 
første i vårt miljø som har lykkes her siden 
professor Dag Helland hadde samme stipend tidlig 
på 1980-tallet. Hva som skjer i NFR vet vi ikke 
enda, men det er alltid lov å være optimist. 
Jeg ser fram til hva våren vil bringe både av nye 
medarbeidere og nye forskningsaktiviteter. UiB  
ved Kjemisk institutt har fått i oppdrag å utarbeide 
en komplett søknad om å etablere en høyfelts 
NMR forskningsenhet. Denne skal ha nasjonalt 
koordinerende ansvar og gir en ny dimensjon i 
hvilke problemstillinger vi molekylærbiologer kan 
samarbeide med kjemikerne om. Nok et nytt 
forskningsområde kan åpne seg for 
Bergensmiljøet. Så sier jeg som vanlig: Stå på. 
Mulighetene er legio.   

 
Johan 

 

 
Studienytt 
 

Mastereksamen 
Helene Svendsen kl. 9 torsdag 17. desember 
Atif Kamil, torsdag 17. desember 
Snorre Eikeland, desember (dato ikke avklart)  
 
Seminarstøtte fra MBI. Søknadsfrist for å søke 
reisestøtte for å kunne delta på internasjonale 
konferanser/seminar er 1. desember
 
Forskerutdanningsnytt
 

Research courses 
MCB is this week giving a research course on 
Integrative Bioinformatics with 19 participants from 
9 different departments/institutions. 
 

The MCB short course on Experimental Design and 
Datanalysis were successfully held October 22 This 
short course concept is new to MCB, and were well 
received by the 15 participants. 
 
Doktorgrad 
Mirushe Miftari forsvarte 17. november sin 
avhandling for ph.d.-graden.  Instituttet 
gratulerer! 
 
Forskerutdanningsmidler fra MBI 
Som PhD-student ved MBI kan du søke om 
forskerutdanningsmidler. Søknadsfrist 1. des.
 
Forskningsnytt 
 
 

Månedens publikasjoner 
 

Christian Dölle, Marc Niere, Emilia Lohndal and 
Mathias Ziegler.  Visualization of Subcellular NAD 
pools and intra-organellar protein localization by 
poly-ADP-ribose formation. Cellular and Molecular 
Life Sciences, DOI 10.1007/s00018-009-0190-4 
Published online : 10 November 2009 
 
Gould CM, Diella F, Via A, Puntervoll P, 
Gemünd C, Chabanis-Davidson S, Michael S, 
Sayadi A, Bryne JC, Chica C, Seiler M, Davey 
NE, Haslam N, Weatheritt RJ, Budd A, Hughes 
T, Pas J, Rychlewski L, Travé G, Aasland R, 
Helmer-Citterich M, Linding R, Gibson TJ. 
ELM: the status of the 2010 eukaryotic linear motif 
resource. Nucleic Acids Res. 2009 Nov 17. [Epub 
ahead of print] 
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knut.daasvatn@mbi.uib.no
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Buchanan L, Durand-Dubief M, Roguev A, 
Sakalar C, Wilhelm B, Strålfors A, Shevchenko 
A, Aasland R, Shevchenko A, Ekwall K, 
Francis Stewart A.  The Schizosaccharomyces 
pombe JmjC-protein, Msc1, prevents H2A.Z 
localization in centromeric and subtelomeric 
chromatin domains. PLoS Genet. 
Nov;5(11):e1000726. Epub 2009 Nov 13.
 
 
Nye prosjekter 
 

Kreftforeningen har gitt støtte til 3 nye 
prosjekter ved MBI 
 

Thomas Arnesen har fått 3-årig personlig 
forskerstilling samt driftsmidler til prosjektet - 
Human enzymes overexpressed in cancers - novel 
targets for cancer therapy 
 

Johan R. Lillehaug har fått støtte til 
stipendiatstilling, teknisk stilling og drift for 
prosjektet - The scaffolding protein RACK1 in 
signal transduction 
 

Rein Aasland har fått tildelt driftsmidler til 
prosjektet - Kromatinbasert genregulering og 
differensiell genuttrykking: PHD-fingeren som 
epigenetisk kodeleser. 
  
Norges forskningsråd 
FORURENS programmet har tildelt driftsmidler 
til Anders Goksøyr og Marte Rusten prosjekt: 
Identification of new SXR (PXR) target genes by 
ChIPsequencing,  
 
Tildelingene på de øvrige aktuelle programmene 
er foreløpig ikke kjent. 
 
Søknadsfrister 
 

Fakultetets fond og legater  
Søknadsfirst 1. desember. 

Meltzer og Bergen universitetsfond 
Søknadsfrist 1. desember kl 13 
Søknader leveres på fondenes nettsøknadssystem: 
Meltzerfondet: https://meltzer.uib.no/ 
Bergen universitetsfond: https://buf.app.uib.no/
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Personalnytt  
 

 
Vi gratulerer Anders Goksøyr med ny 
stilling som instituttleder ved Institutt for 
Biologi. Anders slutter dermed i sin stilling 
som professor ved MBI og vil ha sin siste 
arbeidsdag ved MBI 31. desember 2009.    
 

Nytilsatte 
Linda Veka Hjørnevik 
er fra 1. november tilsatt 
som universitetsstipendiat 
hos Kari på lab 6. 
 
November 1st Lind Veka 
Hjørnevik started as a 
PhD-fellow in Karis’ 
group (lab 6)  
 

 

Gro Aletta Bjørlykke   
er fra oktober ansatt som 
stipendiat ved Hav-
forskningsinstituttet, på et 
samarbeidsprosjekt med 
Arnt Raae. Hun vil gjøre 
deler av arbeidet på lab 4. 
 
starts as a PhD-fellow at 
the Institute of Marine 
Research, on a 
cooperative project with 
Arnt Raae.  She will do 
part of her work in lab 4. 
 
 

  
Anne-Sophie Schillinger 
er fra 17. november tilsatt 
som universitetsstipendiat 
ved MBI tilknyttet 
Nathalie Reuter sin 
forskningsgruppe. Denne 
forskningsgruppen sitter i 
CBU sine lokaler, men 
Anne-Sophie vil i tillegg 
gjennomføre deler av sitt 
arbeid i laboratorier her i 
5. etg.  
 
November 17st Anne-
Sophie Schillinger started 
as a PhD-fellow in 
Nathalie Reuters’ group. 
 

 
Laboratorielinjen v/ Årstad Videregående 
skole har denne og neste uke utplassert to elever 
ved MBI: 
Zahra Khalil hos Thomas Arnesen på lab 4 
Even Svanberg hos Stefan Fischer på lab 5. 
 
Annet 
 
Se vår nye HMS-side på eksternweben: 
http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-
studenter-ved-mbi/helse-miljo-og-sikkerhet-hmsMBI  
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JULEBORD 
 

 

This years julebord will 
be held the 10th of 
December at Kalfaret 
brygghus. The fun will 
start at 19.30.  
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Deadline for signing up is 
at 27th of November. 
Please pay in cash to 
Margun before the 4th of 
December. Hurry up 
registrating! 
The registration list is by 
the main elevators at the 
5th foor. 

 
Utlysnings av interne midler ved MBI
Søknadsfrist 1. desember 

• Seminarstøtte 
• Forskerutdanningsmidler 
• etter- og videreutdanningsmidler  
• Kjell kleppes fond for bioteknologier  

 
3.NET - 3rd Norwegian Environmental 
Toxicology Symposium 
Emerging solutions for emerging challenges 
Bergen, Norway, April 14-16, 2010. Anders 
Goksøyr og hans forskningsgruppe er vertskap for 
dette symposiet som blant annet er finansiert med 
tildeling fra NFR. 
 
NBS julemøte 8. desember kl. 16  på 
BBB  (konferanserommet i aulaen). 
På programmet: Årsrapport fra NBS Bergen og 
foredrag om svineinfluensaen v/Rebecca Cox. 
Det serveres pizza og drikke, pepperkaker og 
mandariner. 
 
Bioteknologikurs for lærere på 
undervisningslaboratoriet i 4. etg i dag 
26. november Kurset er i regi av 
Skolelaboratoriet. Det er fullt kurs, med 16 lærere. 
Lærerne skal lære genteknologiske metoder. For å 
gi lærerne innblikk i anvendt forskning, skal 
Marianne Brattås holde ett foredrag om 
forurensing av fisk ved Fedje, mens Gro forteller 
om epigenetisk arv. Kursleder: Gro Bjerga 
 
Course in academic English for 
scientific staff / Kurs i akademisk 
engelsk for forskere 
Deadline for registration: 15. desember 
(announcement and more information: Norsk / 
English) 
 
Mediekurs for forskere Ønsker du å bli 
bedre til å formidle ditt budskap? Lurer du på 

hvordan du kan få din)forskning ut i mediene? Og 
hva gjør du når journalisten ringer?  
Påmeldingsfrist: 2. desember  (Påmelding og mer 
informasjon) 
 
Utlysnings av interne midler ved MBI
Søknadsfrist 1. desember 

• Seminarstøtte  / Forskerutdanningsmidler 
• etter- og videreutdanningsmidler   
• Kjell kleppes fond for bioteknologier  

 
Every Wednesday at 7. p.m. 
Meeting Place for 
UiBstaff at Dyvekes Wine 
Cellar  
 
At: Hollendergaten 7 
 
2nd  , 9th and 16th Dec. 
 
Meet you there!! 

 
Seminar 
Dato Foreleser 
Thursday 
26.11.2009 
18:00 

Darwin session  
Two leading scientists working on the 
molecular aspects of evolution 
Miroslav Radman and Philippe 
Marlière  will discuss: 
Evolution by natural and un-natural 
selection:  The molecular mechanics of 
biodiversity
The lectures are the last part of the 
Darwin 2009 celebration:  
http://darwin.uib.no/
 
At: Sardinen @ 
USF/Verftet (Georgernes verft 12)  
Note that there will be a Free 
bus (from Haukeland Hospital, south 
end of tunnel 17:20, and from High 
Technology Center 17:30). 

Friday  
27.11.2009 
11:00-
12:00  

Miroslav Radman - "Molecular 
biology of robustness" 
http://www.sars.no/seminars/index.php
At Large auditorium, 
Høyteknologisenteret i Bergen,  
Thormølensgate 55, 2nd floor 
 (Datablokken) 
Philippe Marlière - "Towards 
chemically modified organisms 
(CMOs)." 

Friday  
27.11.2009 
13:00-
14:00 http://www.sars.no/seminars/index.php

At Large auditorium, 
Høyteknologisenteret i Bergen,  
Thormølensgate 55, 2nd floor 
(Datablokken) 
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