2004 års Helgostipendiater
Mikael Frej

Skriva artikel om hur transparenta klimatskikt kan skapa en energimässigt
förnuftigt arkitektur.

Helena Werner

Tryckbidrag till avhandling om de första svenska kvinnliga arkitekterna.

Anna-Johanna Klasander

Tryckbidrag till avhandling ”Suburban Navigation. Structural Coherence and

Visual Appearance in Urban Design”.
Kajsa Bjurklint

Tryckbidrag till avhandling ”Det skånska nyslottet. Ändamålsenlighet ur ett

beställarperspektiv”.
Mia Geijer

Bidrag till avhandling om restaureringsinsatser som utförts vid vasaslotten
under perioden 1850-2000, i förhållande till utvecklingen av en professionell
kulturarvsförvaltning.

Anders Holmer

Examensarbete om film och arkitektur, studieresa till Berlin.

Carl Thelin

Presentation på internationell konferens av artikeln ”Investigation causes of

damages to historical timber structures by use of FEM”.
Kristoffer Roxbergh

Studieresa till Japan, jämförelse av japansk och svensk träarkitektur.

Cecilia Andersson

Examensarbete ”Vård och underhåll inom svenska kyrkan”.

Anne Gustavsson

Examensarbete, studieresa till Tyskland, Schweiz och Frankrike.

Karin Skoglund

Examensarbete, utformande av nytt bostadsområde. Studieresa till Schweiz.

Christina Danielsson

Lic. avhandling om arkitektonisk utformning av kontorsarbetsplatser och dess
påverkan på hälsan.

Jakob Lindblad

Avhandling om svensk kyrkoarkitektur, studieresa i Sverige.

Eeva Ovaska

Examensarbete om lusthus, studieresa i Sverige och Finland.

Emma Håkansson

Examensarbete, studieresa till Japan.

Kajsa Brosché

Producera trycksak ”Från idé till färdig bostad – en trycksak av studenter för

studenter”.
Kasper Lennquist

Producera trycksak ”Från idé till färdig bostad – en trycksak av studenter för

studenter”.
Carl-Henrik Posse

Producera trycksak ”Från idé till färdig bostad – en trycksak av studenter för

studenter”.
Daniel Nordh

Examensarbete om akustikens betydelse för uppfattning av arkitektur.

Kersti Berggren

Verksförteckning över Erik Lundbergs praktiska arbeten.

Filip Areskoug

Examensarbete om bebyggelse i agrar miljö, studieresor i Sverige.

Gunilla Enhörning

Avhandling om landerierna i Göteborgs stadsbyggande.

Doina Soldu

Göra en dvd om Stockholms okända kulturarv; fasader och dekorationer.
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Vicki Wenander

Tryckbidrag till avhandling om svenska funktionalismens invändiga
byggnadsmåleri.

Anna Elmquist

Examensarbete om kontorsarbetsplats för frilansare.

Karin Saler

Examensarbete om kontorsarbetsplats för frilansare.

Mari Ferring

Tryckbidrag till lic. avhandling ” Från konkret till postmodern – färg i

arkitekturen 1945-1985.
Anders Bergström

Tryckbidrag för publicering av projektet ”Folkhemmets museum”.

Victor Edman

Tryckbidrag för publicering av projektet ”Folkhemmets museum”.

Claes Sörstedt

Monografi om Artur von Schmalensee.

Tomas Landfeldt

Examensarbete om film och arkitektur, studieresa till Berlin.

Kristina Grange

Tryckbidrag till avhandling om mötet mellan arkitekter och ingenjörer.

Marco Checchi

Studieresa till New York för att studera stadens offentliga ljus. Projektet
presenteras i utställning på Konstfack.

Daniel Sturaeus

Studieresa till New York för att studera stadens offentliga ljus. Projektet
presenteras i utställning på Konstfack.

Annika Åkesson

Examensarbete, utformande av nytt bostadsområde. Studieresa till Schweiz.

Catharina Frankander

Examensarbete ”Ett nytt stadsmuseum”. Deltagande i workshop på
Architectural Association.

Hedvig Mårdh

Magisteruppsats ”Recreating the past or confirming the present? The process

of reconstruction as a means of interpretation”.
Josefina Högberg

Presentation av examensarbete ”Besökscentrum för Lunds domkyrka”.
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