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Högsta teoretiska utbildning - Fil. Kand i Arkeologi 2000
Fil. kand med huvudinriktning arkeologi (60p) samt idé- och lärdomshistoria
och etnologi, samt museologi och geovetenskap,
sammanlagt 195 p avslutade, Umeå universitet.
Geografisk informationsteknik Luleå tekniska högskola, 1995.

Bilaga xx

Arbetslivserfarenhet inom Kulturmiljösektorn
Statens maritima museer, arkeologienheten/kulturmiljöavdelningen
Intendent , GIS-konsult – projektanställd för www.Machu.eu deltid


mars 2007

2009-21-31

Bygga upp GIS-projekt och genomföra GIS-analyser för att
hitta de mest sårbara vraken, med Stockholms skärgård som exempelområdet

Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen,
dokumentationsenheten/Kulturmiljöavdelningen
Antikvarie, platsledare inom Landskapsarkeologi / fornminnesinventering





Ansvarig och utvecklandet och utbildning av FMIS – FÄLTGIS (ArcPad-applikation)
Fornminnesinventering av landets forn- och kulturlämningar i:
Västernorrlands- Västerbottens-, Södermanland-,
Stockholms län, samt Kronobergs län m.fl.
Utbildning av platsledare/antikvarier
samt antikvarisk granskning av projekt skog- och historia
inventering (Skogsstyrelsen) i: Värmlands- VästerbottensNorrbottens- Gotlands- och Kronobergs län m.fl.
okt 2000
– 2006-12-31

Antikvarie, fältrapportskrivning och kartproduktion i ArcView

våren 1998, arvoderat.

Antikvarie, fältrapportskrivning

1997-10-06 – 1997-12-31

Riksantikvarieämbetat, Avdelningen f ör arkeologiska undersökningar,
UV Mitt:
Projektledare, arkeolog – MKB, Förstudier, utredningar och arkeologiska
undersökningar, rapportarbete och GIS-analys
1998-08-01 –

okt 2000

UV Bergslagen:
Amanuens, arkeolog – karteringar

1998-04-27 –

1998-06-26

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Livsmiljösektionen, Kulturmiljöenheten:
Antikvarie, fornminnesinventerare

1997-06-30 –

1997-09-14

Antikvarie,
rapportskrivning, periodvis

1997-01-27 –

1997-06-11

Antikvarie, arkeologiskt undersökningar, utredningar och förstudier,
inventeringar, rapportskrivning

1993-06-01 –

1996-12-31

Antikvarie, arbetsledare inskrivningsprojekt
för det digitala fornminnesregistret

1992-11-01 –

1993-05-30

Amanuens, inskrivningsprojektet och fornminnesinventeringen

1991-10-14 –

1992-10-31

1991-09-30 –

1991-10-11

Amanuens, fornminnesinventerare

1991-05-13 –

1991-09-29

Amanuens, fornminnesinventerare

1990-05-14 –

1990-09-23

Praktikant, amanuens, fornminnesinventerare

1989-05-22 –

1989-09-03

Norrbottens länsmuseum, Kulturmiljöavdelningen :

Riksantikvarieämbetet, Fornminnesavdelningen,
enheten för arkeologisk registrering :

Murberget, l änsmuseet i Västernorrlands län
Amanuens, arkeologiska undersökning

Riksantikvarieämbetet, Fornminnesavdelningen,
enheten för arkeologisk registrering
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Jag är cerifierad för registrering och antikvarisk bedömning (platsledare) av kulturlämningar
i FMIS (Digitala fornminnesregistret) i enlighet med Riksantikvarieämbetets direktiv.



Jag är väl förtrogen med och har lång erfarenhet av inventering och dokumentation av
kultur- och fornlämningar.



Jag dokumenterar i FätlGIS för FMIS med handdator och GPS sedan 2001 och är väl förtrogen
med handhållna enheter – även RTKDGPS med direktkorrigering via mobiltelefon.



Jag är väl förtrogen med ArcGIS (även ArcView som jag arbetat med sedan 1995) och
ArcPad som jag arbetat med sedan 2001.



Jag producerar digitala guider för handdatorer (WinMobile), GPSer och Mobiltelefoner. I
ArcPad studio 8 (vbscript) och huvudsakligen (X)HTML kodning (även javacript).

Uppdrag - ELDRUN arkeologi & landskap
Aktuella uppdrag


För trafikverket genomföra skadeinventering av milstenar i Värmlands län.



Framställer informationssidor för mobiltelefoner på uppdrag av Sörmlands museum och
projektet Kolla husen!



På uppdrag av MARIS - Maritime Archeological Research Institute at Södertörn University
att sammanställa GIS-lager och genomföra GIS-analyser över Birkas tidigare undersökningar
med maritim anknytning.



Framställning av kartor och upprättande av metadata för projekt Blueparks svenska del.
Statens maritima museer arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket. Pernilla Flyg (Smm)
skriver och Eldrun framställer kartorna.
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GIS-ansvarig för Statens maritima museer (Sjöhistoriska museet) del i MACHUprojektet
www.machuprojekt.eu



På uppdrag av Robertsfors kommun och i samarbete med Hugin & Munin kulturinformation
och SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis): Projektledning - framtagande av en
digitalguide för handdator med GPS för Flottarstigen, Rikleå dalgång.



I samarbete med KNATON landskapsarkeologi, på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar och
Vimmerby kommun: Kartering av gravfälten i Gästgivarehagen, Vimmerby. Genomfördes
med handhållen RTK-GPS (Trimbel)



Norrbottens museum: Utbildning av personal och kvalitetsgranskning vid
fornminnesinventering i Korpilombolo.



I samarbete med Riksantikvarieämbetet, Silvermuseet i Arjeplog och KNATON
landskapsarkeologi: Fjärranalys av renvallar med hjälp av IR-bilder.

