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Befattning/tjänst på Kalmar läns museum:
Antikvarie på bebyggelseenheten, tillsvidareanställd
Utbildningar
 Fyraårig teknisk linje, byggteknisk gren, gymnasiet Teknikum Växjö, 1979-1983
 Kandidatexamen, bebyggelseantikvariskt program 120 p, Institutionen för kulturvård,
Göteborgs universitet, 1993-1996
Anställningar
 Lund & Valentin arkitekter, Göteborg, byggnadsingenjör, 1985-1987
 Thurfjell arkitektkontor, Göteborg, byggnadsingenjör, 1987-1988
 Arkitektlaget, Göteborg, byggnadsingenjör, 1988-1992
 Wallinders arkitektkontor, Göteborg, byggnadsingenjör, 1992-1993
 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, antikvarie, 1996, 1997
 Göteborgs Stadsbyggnadskontor, antikvarie, 1996, 1997
 Robert Dicksons stiftelse, Göteborg, antikvarie, 1997-1998
 Göteborgs kyrkoförvaltning, antikvarie, 1998-1999
 ATRIO arkitekter, Kalmar, antikvarie/byggnadsingenjör, 2000-2003
 Kalmar läns museum, antikvarie, 2004Specialistområden
 Certifierad som sakkunnig kontrollant av kulturvärden, för kontroll av kvalificerad
art, vid ändring av byggnadsverk enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd
2006:6 KUL1.
 Vård- och underhållsplanering, såväl kulturhistoriska som tekniska delar.
 Antikvariska kontroller och medverkan i byggprocesser, för både kyrkor och profana
byggnader.
 Kulturhistoriska utredningar och konsekvensbeskrivningar.
 God kännedom om Kalmar län, med särskilt ansvar för Öland.
 Väderkvarnar.
 Skiftesverkskonstruktioner.
 Ölands kyrkor.
 1950-talets arkitektur och byggnadsteknik.
 Färgsättning av kulturbyggnader med genomgången NCS-utbildning.
 Antikvarisk projektering, med upprättande av ritningar i CAD.
 Tillgänglighetsanpassning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Relevanta uppdrag
 Vård- och underhållsplaner för samtliga 18 kyrkor som förvaltas av Södra Ölands
Kyrkliga Samfällighet. Uppdraget påbörjades 2004 och avslutades 2010.
 Vård- och underhållsplan för Hasslö kyrka, på uppdrag av SWECO i Karlskrona,
2004.
 Antikvarisk kontroll vid arbeten i kyrkor. Exempel: Tillbyggnad av Köpings kyrka,
sanering av kyrkorna i Långlöt och Ventlinge, installation av bergvärmeanläggning i
Kläckeberga kyrka, ny utrymningsväg i Borgholms kyrka, omläggning av Alböke
kyrkas torntak.
 Medverkan i regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet i Växjö stift.
 Antikvarisk kontroll vid tillbyggnad av ladugård på det statliga byggnadsminnet
Ottenby Kungsgård, på uppdrag av Statens Fastighetsverk, 2005, 2006. Arbetet
omfattade även utformning och upprättande av ritning till portal.
 Förslag till varsam ombyggnad av kök i parhus inom Ottenby Kungsgård, på uppdrag
av Statens Fastighetsverk, 2009-2010.
 Antikvarisk kontroll vid renovering av Bruno Mathssons glashus i Kosta, 2006, 2007,
på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län.
 Vård- och underhållsplan för Bruno Mathssons glashus i Kosta, på uppdrag av
länsstyrelsen i Kronobergs län, 2008.
 Antikvariska kontroller vid bland annat upprustning av kvarnar och omläggning av
vasstak på Öland, på uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar.
 Kulturhistorisk utredning om Kläckeberga kyrka, på uppdrag av länsstyrelsen i
Kalmar, 2005.
 Byggnadsarkeologisk utredning om Ventlinge kyrka, på uppdrag av Växjö stift, 2009.
 Konsekvensbeskrivningar avseende ny bjälklagskonstruktion och förändringar av
kyrkorum, Ventlinge kyrka, på uppdrag av Södra Ölands kyrkliga samfällighet, 2009.
 Kulturhistorisk utredning om Kv Domherren 1, Församlingshuset i Kalmar, på
uppdrag av Kalmar kommun, 2004.
 Kulturhistorisk utredning om smalspåret mellan Åseda och Hultsfred, på uppdrag av
länsstyrelsen i Kalmar, 2003.
 Uppmätning av försvarsvärn i Degerhamn, på uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar,
2004.
 Antikvarisk projektering inför renovering av Olssonska gården i Torsås, på uppdrag
av Torsås kommun, 2001.
 Utredning av enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet vid 15 kyrkor på Södra Öland,
på uppdrag av Södra Ölands kyrkliga samfällighet.
 Förstudie om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom Boverkets arbete med
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, uppdrag åt Boverket i Karlskrona 2003.

