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Studieresa som del i "Interaktion", parkprojekt i
miljonprogramsområdet Tensta.
Tryckbidrag till licavhandling i arkitekturhistoria "Erik Bülow
Hübe och Malmö".
Forskning/vetenskaplig artikel om byggnadsorganisationen
under Gustav Vasa och hans söner.
Tryckbidrag till avhandling i konstvetenskap "Makt, tanke och
rum". Rumsdispositionen i den svenska högreståndsbostaden
på landet under 1600-talet". (Skokloster, Salsta och
Bogesund)
Tryckbidrag till ex-jobb "Den fördubblade periferin - att vända
på begreppen permanens, arkitektur, början, slut och gräns i
kvarteret Sept Arpens, Paris".
Studieresa som del i ex-jobb om det offentliga rummet,
massmedia och intimitetens tyranni, "det medierade torget".
Inventering och sammanställning av svenska spjutspetsprojekt
för hållbart byggande i kategorin industri, kontor, verksamhet.
Bokprojekt "Svenska slott och herrgårdar".
Skrift om Brf Atlantis i Vällingby, en förebild i svenskt
radhusbyggande.
Avhandling om Överintendentsämbetet - Offentlig arkitektur i
Sverige 1818-1918. En studie av fyra ämbetsarkitekters
verksamhet.
Studieresa till Tyskland och Frankrike som del i ex-jobb, för att
rita ett samtida kloster.
Tryckkostnad och studieresa i Norge för exjobb om
utforskande av trä och den traditionella konstruktionsprincipen
stolphus.
Tryckkostnad och presentation av exjobb om
volymelementbyggda typhus i trä.
Studieresa till Tanzania som del i ex-jobb om bl.a. bevarande
av ruiner.
Exjobb "den förgängliga arkitekturen förtäljer stadens
historia", om livet kring en kiosk.
Resa till Japan för studier av konstruktionsprinciper kring
väggfonder, med det traditionella japanska tehuset som
förebild. Del i ex-jobb.
Studieresa till Toronto som del i ex-jobb ”Toronto waterfront där staden möter vattnet”, jämförelser med Göteborg.
Studieresa till Schweiz som del i avhandlingsarbete, ”Att skriva
arkitekturen - Linjer i Le Corbusiers författarskap”.
Studieresa till Höga Kusten som del i ex-jobb om Naturum
Skuleberget.
Artikel om att igenkänna komplexitetens tusen ansikten i äldre
och moderna byggnader, "Signs of Complexity".
Studieresa till Beijing för forskning om ekologisk arkitektur. Exjobb.
Tryckbidrag för avhandling, ”Listverkets grammatik- den
klassiska interiördetaljens form och innebörd”

