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Profil

Jeg er en kombination af (teknisk) projektleder, tekniker, teamleder og programmør. Jeg har 
uddannelsesmæssig baggrund fra Kbh. Universitet, datalogisk institut (DIKU).
Jeg har eget firma og kan være kontraktansat eller almindeligt ansat. Arbejdet er vigtigere end 
ansættelsesformen.

Jeg kan generelt tilbyde
 Mange års erfaring med alle former for teknisk support
 Mange års erfaring med high end infrastruktur, 24/7 systemer
 Uformel og omgængelig tone – gerne med humor
 Kreativ og pragmatisk tilgang til opgaver
 Loyal og dedikeret, pålidelig, diplomatisk men ærlig
 Solid erfaring med projektledelse 
 Prince 2 certificering.

Teknikker

 HTML, CSS, JavaScript, .ASP og VBscript (incl. WSH, LDAP, MAPI)

 IT Indkøb til mindre virksomheder – blandt andet min egen

 Firewall og ruter administration

 Citrix på bruger og netværks niveau

 Administration og markedsføring af eget firma.

 windows 2003 server installation, active directory, roaming profiles  osv

 WLAN (trådløst LAN) design, og drift

 axapta, oracle, sql, Vmware, windows server 2008 (og 2003), exchange, NAS, Linux, sharepoint

(MOSS), notes, cisco
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Erhvervserfaring

2003 –> FreMad data

Mit firma (FreMad data) blev momsregistreret 4/7-2003. http://www.FreMad-
data.dk
Jeg startede i sin tid firmaet med den tanke, at jeg skulle være kombineret tekniker og 
”IT-chef” for ”den mindre håndværker”, disse mand-med-10-ansatte firmaer. Det kom 
aldrig til at gå sådan, så det har hovedsageligt været teknisk support og projektledelse, 
som jeg har haft kunder til. Nedenfor ses mine opgaver for mit firma.

2011-2013 Blandet

Diverse mindre jobs for private eller mindre firmaer – ofte teknisk support.
F.eks: supporter for Octopus print.
Klassisk .ASP programmering for Kursuslex.dk
Tilbragte to perioder januar 2011 – april 2011 og juni 2011-maj 2013 i Australien, hvor 
min kone var udstationeret for LEO Pharma.

2010 Matas A/S

Brugersupport for Matas hovedkvarter (som i 2005). 

2009 Fujitsu (Ballerup)

Teknisk projektleder på et transitionsprojekt. 
Kunden var et kendt dansk firma med filialer verden over.

2006-2008 CSC (Valby og Kastrup)

Projektleder for projektet ”Carmen”, der er et nyt crew management system, altså en 
meget central del af SAS' drift. Dette var det gennemgående projekt over de 2 år.
Undervejs havde jeg andre (samtidige) SAS projekter, primært et sharepoint projekt, 
hvor jeg var teknisk projektleder i et større program.
Jeg var også med under Berlingske transition og transformation, men kun relativt 
kortvarigt.
Teknik: Linux, citrix, oracle, exchange, sharepoint (MOSS), cisco

2005-2006 Matas A/S hovedkvarter i Allerød

Primær brugersupport for hovedkvarterets ca. 100 brugere, lige fra lageret til diverse 
kontorer i administrationen. Min indsats varierede fra en dag om ugen, til fuldtid 
afhængigt af behov. Jeg fik også skrevet nogle VB scripts til driftautomatisering (noget 
LDAP, MAPI, WSH). 

http://www.FreMad-data.dk/
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2005 VetXX (tidligere Leo Animal Health), Uldum nær Horsens

Kort, men intenst projekt (min del var 30/5 – 20/9, i alt var det ½ år). Vi skulle udskille 
VetXX fra moderkoncernen (Leo-Pharma), og opbygge egen infrastruktur, herunder 
netværk til 7 europæiske lande foruden Danmark.
Jeg var typisk i Uldum søndag aften til torsdag eftermiddag (og hos Matas fredag). Der 
var også nogle weekender, bla. en uges tid i Paris.

Jeg var formelt projektleder, men jeg lavede derudover hvad der nu var brug for, uanset
om det var teknik eller administration. Jeg havde også ansvar for dokumentationen, der
blev noget aktivt web-baseret.
VetXX er i dag en del af  Dechra Veterinary Products.

2003-2005  Mange forskellige
Min klart vigtigste kunde i denne periode var Green Cargo, der også var den direkte 
årsag til, at jeg oprettede firmaet.
Det blev til ca et par års samarbejde, indtil firmaet besluttede at tage IT hjem til 
hovedkontoret i Sverige. Green Cargo er et lagerhotel, så der var nogle få 
kontormaskiner, og dertil nogle få maskiner på lageret. Min funktion var ganske generel:
alt IT, dvs. indkøb, rådgivning, installation, fejlfinding.

Jeg havde også et længerevarende samarbejde med ”PC-doktoren”, hvor jeg bistod 
med serverarbejdet, typisk med skoler som slutkunder.

Derudover var der en masse mindre opgaver for nogle kunder fx: installation af 
programmer og opsætninger af udstyr fx printere, design og implementering af trådløst 
LAN (ADSL, ruter, firewall, PC’er, IP-struktur osv.).

1996 - 2002   Systemprogrammør i SDC/WM-data SDC
SDC (og senere WM-data/SDC) er datacenter for ca. 75 danske pengeinstitutter. Vi var 
vel omkring 600 ansatte (svingede en del). Jeg havde titel af systemprogrammør 3, der 
er højeste (løn)niveau.

 Kombineret specialist i OS/2, LAN server, LAN, windows NT/W2k (windows 
2000) og print.

 Team-leder
 Projektleder inden for ovennævnte områder.
 Arbejdede primært med intern PC/LAN, men havde også i mindre udstrækning 

opgaver i bankfilialerne, og i så fald altid LAN trace, fejlfinding på LAN 
(lokalnettet) eller diagnosticering af performance problemer.

 Arbejdsområdet omfattede også overvågning, backup, sikkerhed og program-
distribution til OS/2 og windows samt programmering af scripts til automatse-
ring eller LAN-administration i REXX til OS/2 og W2k.

 Teknikvurdering og leverandørkontakt
 Typiske produkter var LAN orienterede (Switche, NIC, overvågning) og printere.
 Deltagelse (som kunde) på Cebit messer og seminarer.

Mit team koordinerede og udviklede den samlede PC/LAN platform internt i huset, al 
drift og implementering lå i linjen, der var matrix-organiseret på det tidspunkt. 



1991 – 1996  Systemkonsulent og selvstændig

Kørende specialist i forskellige firmaer, men med samme typiske arbejdsopgaver. 
OS/2, IBM LAN server, LAN, 3270, presales support. Installation af servere, redning af
nedbrudte servere eller netværk. 

1994  Minolta Data til 95, herefter Multiinform
To ibm forhandlere. Multiinform købte Minolta data og dets ansatte.
SAS administration og Dansac var mine faste kunder 1 dag om ugen hver. Min 
kalender var altid fyldt op 14 dage frem, så jeg omsatte godt.

1993  DanaData
Kørende systemkonsulent, OS/2. DanaData var en stor ibm forhandler, og blev købt af 
TDC kort før jeg rejste.

1992  Konsulent på 1 års-kontrakt med Hafnia (Erhvervs)Bank
Her var jeg fast konsulent og fungerede nærmest som en del af IT-afdelingen i banken. 
Jeg var drivende i udbygning af serverpark og fysisk LAN, samt overvågning og 
administration af dette. Desuden deltog jeg i almindelig brugersupport. Kontrakten blev 
forlænget et halvt års tid.

1991  Formula Micro
Landets den gang 3. største IBM forhandler. Krakkede da jeg netop havde været ansat 
½ år (som følge af problemer i moderfirmaet i Holland).

1989 – 1991 Handelsbanken/Den Danske Bank
Systemprogrammør. Support og udvikling på OS/2, LAN, IBM LAN Server, 3270 
kommunikation. Projektleder bl.a. på det den gang nye store børs/arbitrage system 
(IBM RDXII). Jeg var driftafdelingens (”Ejbys”) projektleder. IBM havde selv den 
overordnede projektledelse.

1980 – 1989  Pascal programmør på ”deltid” typisk i mindre udviklingsfirmaer
Blandt andet: Undervisningssoftware til danske folkeskoler, projektstyringssystem, hack
og konvertering af disketter (Schultz forlag), 3D grafik system (Vejdatalaboratoriet), 
PROM-baseret Firmware (DIT graphics)

1982 – 1984  Instruktor på Datalogisk Institut’s  dat 1, materiel.
Lærer på den tekniske halvdel af andet studieår, Københavns Universitet.



Efteruddannelse

1990 – 2002  Diverse kurser

LAN, SNA (IBM CB01 og CB10), Cisco IOS, Olicom
ATM og Token Ring switche, Gauntlet firewall, sniffer LAN analyser, Windows NT4 og windows 2000
SDC internt projektledelses kursus
SDC interne personligt udviklende kurser
SDC internt tilrettet windows 2000 ”MCSE” kursus for OS/2 specialister

Titler: Certified Engineer i OS/2 og IBM LAN Server og WARP/WARP Server.
Olicom Certified  Network Specialist

2009 Certificeret I PRINCE2 foundation (2005 version) EPM group kursus. 7-9/12 2009.
Opdateringskursus: PRINCE2 2005 → 2009 seminar.

Uddannelse

1982 – 1989  Københavns Universitet
Læst noget bifag i matematik, pædagogik og musik, bestået dele af musik.

1978 – 1982  Københavns Universitet, Datalogisk Institut
Bestået 1. del (dat 0, dat 1 og dat 2, tre års studier) samt mat-d (matematik for dataloger) og lidt 2. del

1975 – 1978  Odense Katedralskole
Matematisk-fysisk studentereksamen

1972 – 1975 Marie Jørgensens Skole (i Odense)
Realeksamen

Sprogkundskaber
Dansk: Modersmål
Engelsk: Flydende, kan være arbejdssprog i skrift og tale.
Tysk: Mundtlig tysk på forhandlingsniveau.  
Spansk: HF højniveau bestået (7 og 10 i ny skala), men det er ikke et sprog som sådan.
Svensk og Norsk forstås, hvis de taler tydeligt. Har haft en del samarbejde med især svenskere i et 
par år.

Frivilligt arbejde.
Gennemførte 4 introduktionskurser (ruskurser) af en uges varighed for de nye datalogistuderende. Var
også studenterrepræsentant i studienævnet på DIKU i 2 år.
Har været formand for Værløse Volleyballklub i 5½ år, og webmaster længere. 
Var bestyrelsesmedlem af koret (Vox Humana i Allerød, tidligere webmaster).
Var også webmaster for min datters tidligere spejdertrop (gruppe Loke i Fløng).


