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I listan nedan finns forskare från ämnen som ofta blir aktuella under 

sommaren. Observera att även forskarna på denna lista är lediga under 

delar av sommaren. Vissa finns tillgängliga även under sin ledighet 

medan andra inte gör det. Prova gärna att skicka ett mail om du inte 

får kontakt via telefon.  

 

 

Alger 

Anna-Kristina Brunberg, forskare i limnologi, tel: 018-471 27 27 eller 

070-167 92 38, e-post: Anna.Brunberg@ebc.uu.se 

 

Allergi och astma 

Christer Janson, professor i lungmedicin och allergologi, tel: 018-611 

41 15, 070-425 04 41, e-post: Christer.Janson@medsci.uu.se  

 

Arkeologi 

Annika Larsson, arkeolog och projektledare vid universitetsmuseet 

Museum Gustavianum. Utgrävningar, gravar, viktingatid, viktingatida 

klädsel. tel: 018-471 2100, 070-425 09 08, e-post: 

Annika.Larsson@gustavianum.uu.se 

 

Borrelia 

Björn Olsen, professor i klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin. 

Kan berätta om sjukdomar som sprids från djur till människor, 

influensa, bakterier, virus, förkylning. Tel: 018-611 5661, 070-

2384944, e-post: Bjorn.Olsen@medsci.uu.se 

 

Deckare 

Karl Berglund, doktorand vid litteraturvetenskapliga institutionen. 

Svenska deckargenren, framförallt dess relation till och plats på 

bokmarknaden, tel: 018-471 6184, 0730-640 190, e-post: 

Karl.Berglund@littvet.uu.se 

 

Fiskars liv och beteende 

Erkenlaboratoriet, insjöfisk och kräftor, tel: 0176-22 90 00 eller 0176-

22 90 70 

http://www.ebc.uu.se/forskning/IEG/erken/ 
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Freds- och konfliktforskning 

Isak Svensson, professor vid institutionen för freds- och 

konfliktforskning, tel: 018-471 57 40, mobil: 0730-398277; e-post: 

Isak.Svensson@pcr.uu.se 

 

Fästingar 

Thomas Jaenson, professor i biologi, särskilt medicinsk entomologi 

(fästingar, mygg, knott mm), tel: 018-471 64 72, 070- 425 05 10, e-

post: thomas.jaenson@ebc.uu.se 

 

Kost 

Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition, tel: 018-611 7970, 

070-273-3192, e-post: tommy.cederholm@pubcare.uu.se 

 

Kräftor 

Kenneth Söderhäll, professor vid institutionen för organismbiologi. 

Kräftor, kräftpest, tel: 018-471 2818, e-post: 

Kenneth.Soderhall@ebc.uu.se  

 

Erkenlaboratoriet, insjöfisk och kräftor, tel: 0176-22 90 00 eller 0176-

22 90 70 

http://www.ebc.uu.se/forskning/IEG/erken/ 

 

Läkeväxter, naturläkemedel 

Anders Backlund, professor i framakognosi, tel: 018-471 44 98, 070-

277 92 79, e-post: Anders.Backlund@fkog.uu.se 

 

Mygg och knott 

Jan Lundström, forskare i populationsbiologi (mygg, förekomst, 

myggburna infektioner), tel: 018-471 26 74, 070-425 02 14, e-post: 

Jan.Lundstrom@ebc.uu.se 

Jenny Hesson, forskare i zooekologi (stickmyggor och 

smittspridning), Jenny.Hesson@ebc.uu.se 

tel: 018-471 6492, 070-1679405 

 

Semester/stress/återhämtning 

Gunilla Burell, forskare (associerad), psykolog och beteendevetare 

som är kunnig på områdena stress och hjärt-kärlskjukdom. T.ex. 

komma ner i varv och vila upp sig under semester och ledighet, tel: 

018-471 3483, 070-6319100, e-post: Gunilla.Burell@pubcare.uu.se 
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Terry Hartig, professor i miljöpsykologi. Bra på betydelsen av 

närmiljön för vårt välmående och frågor som berör hälsa och natur, 

t.ex. solljus, depression, regn, sommarstuga, stress, familj, tel: 018-

471 6532, 070-680 27 62, e-post: Terry.Hartig@ibf.uu.se 

 

Sex, kärlek 

Professor emeritus Per Olov Lundberg, institutionen för 

neurovetenskap (bl a vilka delar av hjärnan som aktiveras vid sexuell 

lust, romantisk kärlek etc. Huvudförfattare till läroboken ”Sexologi”), 

tel: 018-611 50 26, 018-309 397 (hem), e-post: 

PO.Lundberg@neurologi.uu.se 

 

Tanja Tydén, seniorprofessor i vårdvetenskap, barnmorska 

(preventivmedel, ungdomars och studenters sexvanor, vaccination mot 

livmoderhalscancer), tel. 018-471 66 46, 070-877 77 68, e-post 

tanja.tyden@pubcare.uu.se 

 

Sjöar, gödning, försurning, plankton 

Professor Kurt Pettersson, Erkenlaboratoriet, tel. 0176-22 90 00 eller 

0176-22 90 70, e-post kurt.pettersson@ebc.uu.se  

 

Anna-Kristina Brunberg, forskare i limnologi, tel: 018-471 27 27 eller 

070-167 92 38, e-post: Anna.Brunberg@ebc.uu.se 

 

Solglasögon 

Per Söderberg, professor i oftalmiatrik. Expert på ögat och kan berätta 

om ögat i solen, solglasögon och grön laser. E-post: 

Per.Soderberg@neuro.uu.se, tel: 0708-418447 

 

Sömn 
Katarina Danielsson, Specialistläkare i psykiatri och doktorand inom 

sömnmedicin, 073 8681331, Katarina.Danielsson@neuro.uu.se 

 

Väder 

Anna Owenius Rutgersson, professor i meteorologi, tel: 018-471 

2523, 070-1679044, e-post: Anna.Rutgersson@met.uu.se 

 

Conny Larsson, universitetslektor i meteorologi, tel: 018-471 71 86, 

070-537 01 42, e-post: Conny.Larsson@met.uu.se 

 

För åska, se Vernon Cooray under kategorin Åska/blixtnedslag 

 

För hur vädret påverkar vårt välmående, se Terry Hartig under 

Semester/stress/återhämtning 
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Växter 

Magnus Lidén, gästforskare vid institutionen för organismbiologi, tel: 

070-425 03 73, e-post: magnus.liden@ebc.uu.se 

 

Åska, blixtnedslag 

Vernon Cooray, professor i elektricitetslära, särskilt studier av 

transienter och urladdningar, tel. 018-471 58 09, mobil 070- 425 03 

26, e-post vernon.cooray@Angstrom.uu.se  

 

Se även ”Information om åska och åskskydd” på http://www.hvi.uu.se 
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