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Referenser i urval. 
 
2020 Kareby kyrka, Kungälv. 
 Inredning för textilförvaring 
 
 
2019 Oscar Fredriks kyrka, Göteborg.  
 Nya skåp för kyrkliga textilier till kyrkans arkiv. Projektering och tillverkning. 
 Edsleskogs kyrka, Åmåls pastorat.  
 Ny inredning för textilförvaring, projektering och tillverkning. 
 Långelanda kyrka, Orust.  
 Ny inredning för textilförvaring, ombyggnad av altare och altarring mm. 
 Jakobs kyrka Hudiksvall. Ny inredning för textilförvaring, stolsförråd mm. 
 Kristinehamns kyrka. Nytt skåp för antependier, projektering och tillverkning. 
 Beatebergs kyrka, Töreboda pastorat.  
 Ny inredning för textilförvaring, projektering och tillverkning. 
 Käringöns kyrka 
 Ny inredning för textilförvaring, projektering och tillverkning. 
 
2018 Bitterna kyrka. Ny inredning för textilförvaring, projektering och tillverkning. 
 Apelvikshöjds kyrka, Varberg. Nya kyrkbänkar. 
 Uppsala domkyrka. Nya ekbänkar. 
 Toarps kyrka. Ny inredning för textilförvaring, projektering och tillverkning. 
 Ersta kyrka, Stockholm. Nytt skåp för antependier och altarbrun. 
 S:ta Birgitta kapell, Göteborg. Ny inredning för textilier, ljudmöbel, pentry mm. 
 Brålanda kyrka. Nya skåp till textililförvaring. 
 
2017 Kyrkefalla kyrka, Tibro pastorat. Pentryinredning. 
 Björketorp och Hindås kyrkor, Björketorps pastorat. Textilskåp. 
 Varnhems klosterkyrka. Sedilia. Formgivning och tillverkning. 
 Mariestads domkyrka. Restaurering av psalmnummertavlor. 
 Sjogerstads kyrka, Skultorps pastorat. Ny fast och lös inredning för textilier, 
 projektering och tillverkning. 
 Antens kyrka, Bjärke församling. Ny inredning för textilier, projektering och 
 tillverkning. 
 Tyska kyrkan, Göteborg. Ny inredning för textilförvaring. 
 Blåsutkyrkan i Vänersborg, nya körstolar. 
 Kareby kyrka, Beatebergs kyrka, konsultarbete, ny inredning för textilförvaring. 
 Södra Kedums kyrka, ny inredning för textilier, projektering och tillverkning. 
 
2016 Tunge kyrka, Skepplanda. Ny inredning för textilförvaring mm. 
 Sandhems kyrka. Ny ljudmöbel mm. 
 Naums kyrka, Kvänums kyrka, Levene kyrka, ny inredning för 
 textilförvaring. Ryda kyrka, Ljung kyrka, Vara kyrka, ombyggnad av 
 textilskåp, Vara pastorat.  
 Härlanda kyrka, Göteborg. Ombyggnad av textilskåp. 
 Skogaby kapell, Laholm. Nya skåp för textilier. Projektering och tillverkning. 
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2015 Visnum-Kils kyrka, Kristinehamn. Gärdhems kyrka, Västra Tunhem. 
 Nya skåp för textilier. Projektering och tillverkning. 
 Ransbergs kyrka, Tibro. Ny pentryinredning. 
 Lidingö kyrka, textilskåp. Projektering och tillverkning.  
 
2014 Norra Vånga kyrka, Textilmonter, Önums kyrka, Textilskåp,  
 Vedums kyrka, textilskåp. Vara pastorat. Konsultuppdrag, textilförvaring i 
 sju kyrkor i Vara pastorat. Projektering och tillverkning. 
 Piperska, Lundsbrunn. Renovering av entredörr från 1817. Nytt vindfång. 
 Projektering och tillverkning. 
 Almtuna kyrka, Uppsala. Konsultuppdrag textilförvaring. 
 Skeby kyrka, Götene pastorat. Textilskåp. 
 
2013 Valla kyrka, Tjörn. Textilskåp. 
 Ransbergs kyrka, Tibro. Textilskåp, ljudmöbel, pentryinredning mm. 
 Projektering och tillverkning. 
 Örslösa kyrka. Textilskåp. 
 Gustavi domkyrka, Göteborg. Konsultarbete textilskåp. 
 Nicolai kyrka, Lidköping. Notskåp. 
 
2012 Ledsjö kyrka. Textilskåp. 
 Södra Lundby kyrka, Vara pastorat. Klimatåtgärder med textilskåp. 
 Broby kapell och Källby kyrka, Källby församling.  
 Inredning till vapenhus, textilskåp. 
 Gamla Örgryte kyrka. Inredning för textilförvaring, projektering och tillverkning.
 Klövedals och Stenkyrka kyrkor, konsultuppdrag textilskåp. 
 
2010-2011 Varnhems klosterkyrka. Inredningar och specialsnickerier. 
 Gustav Adolfs kyrka Borås, inredning för textilier, proj och tillv. 
 S:t Peders kyrka Lödöse. Inredning för textilier. Dörrparti i vapenhus. 
 Klädesholmens och Rönnängs kyrkor. Inredning för textilier. 
 
2010 Hangelösa kyrka. Fors kyrka.  
 Projektering och tillverkning.av inredningar för textilier.  
 Svenska Gustavskyrkan, Köpenhamn. Projektering och tillverkning av  
 inredning för ljud och textilier. 

 
2009 Landvetters kyrka, omgestaltning och förnyelse. Konsultuppdrag.  
 Inredningssnickerier och möbler. Projektering och tillverkning. 
 Grebbestads kyrka. Ekparti i vapenhus. 
 Vads kyrka. Ljudmöbel m.fl. inredningssnickerier. 
 S:t Pauli kyrka, Göteborg. Inredning för textilförvaring. 
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2008 S:ta Birgitta kapell och S:t Johannes kyrka, Skövde pastorat. 
 Nytt altare, inredning för ljudanläggning, mm. Projektering och tillverkning. 
 
2008-2009 Kinna kyrka. Ljudmöbel m.fl. inredningssnickerier och möbler.  
 Stenungsunds kapell, Upphärads kyrka. Ny inredning för textilförvaring. 
 Svenska Gustavskyrkan, Köpenhamn. Inredningssnickerier för ljud och textilier. 
 Projektering och tillverkning. 
 
2007-2008 Ny textilförvaring i Stenstorp och Borgunda kyrkor, projektering och tillverkning. 
 
2007 Ombyggnad av befintlig textilförvaring i Mofalla och Södra Fågelås kyrkor. 
 Konsultuppdrag: textilförvaring i Trollhättans kyrka samt kyrkor i Skövde 

pastorat. 
 Mariestads domkyrka. Ny ljudmöbel. 
 Restaurering i Timmersdala kyrka. Ombyggnad av kyrkbänkar, altarring och 

textilskåp. Tillverkning av skåpsinredningar, portar och dörrar.  
 
2006 Sofia Magdalena kyrka, Askersund. Ombyggnad av altarring. Tillverkning av 

textilskåp, innerdörrar, ljudmöbel. 
 Husaby kyrka. Ny inredning för textilförvaring och ljudanläggning mm i 

sakristian. Projektering och tillverkning. 
 
2005-2006 Gamla Uppsala kyrka, Ombyggnad av kyrkbänkar, tillverkning av ny lös 
 inredning:bänkar, ljudskåp, knäfall, urnskåp mm  
    
2004-2007 S:t Matteus kyrka, S:ta Heléna kyrka , Skövde pastorat, projektering och 
 tillverkning av inredningar av flera olika slag t.ex. ambo, processionskors, textil 
 förvaring, knäfall, bokbord mm  
 
2003-2005 Utställningsbygge om gamla S:ta Helena kyrka i Skövde nya stadsmuseum. 
 
2004 Skara Energi, ”Maskinhuset”,  vatten / elverksbyggnad från omkr. 1900. 

Restaurering av portar och dörrar. 
 
2005 Tråvad kyrka, Vara pastorat. Inredning för textil förvaring, projektering och 

tillverkning. 
 
2003 Böja kyrka , Bergs pastorat. Tillverkning av kyrkbänkar och stolar till hela 

kyrkan, inredning för textil förvaring , ny ytterdörr till sakristian.   
 Ugglums kyrka, Stenstorps pastorat. Tillverkning av inredning för textil 

förvaring. 
 
2002 Torp, Varnhem, Skara kommun: Renovering av fönster, nytillverkning av 

inredningsdetaljer mm. Gården är byggnadsminne. 
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2001 Undenäs och Medelplana kyrkor. Inredningar för textilförvaring, projektering och 

tillverkning. 
 
1997-1998 Bergs kyrka Snickerientreprenad , renovering av kyrkbänkar, ljudmöbel, 

ombyggnad av altare, altarring samt nytillverkning av inredningsdetaljer. 
 
1997 Forshems kyrka, Kinnekulle pastorat. 

Inredning för textilförvaring, projektering och tillverkning. 
 
1995 Sturegatan 10 i Skara: Restaurering av 1800-talsvilla, konsultuppdrag. 
 Ägaren fick kommunens byggnadsvårdspris. 

Konsultuppdrag för Ateljé Arkitekten i Skara. 
 
1994 N Lundby kyrka, Skara pastorat, inredning för textil förvaring.  
 Projektering och tillverkning. 
 
1993   Skara stifts arkiv: Lådskåp för biskopsskrudar. Projektering och tillverkning. 
  
1991- Restaurering av Mariestads teater, 
1992 konsultuppdrag åt Stefan Smedegård arkitektkontor. 
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