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Jeg er frilansjournalist, forfatter og informasjonsrådgiver med svært omfattende erfaring fra papirog nettbaserte medier.
Har i en årrekke formidlet kunnskap om teknologi og andre temaer til næringsliv og privatpersoner.
Jeg gjør komplisert informasjon lettlest, forståelig og interessant.
Leverer som avtalt, komplett med illustrasjoner.
Jeg har produsert artikler, bøker, tegneserier, informasjonsmateriell, pressemeldinger, brosjyrer,
presentasjoner, kundemagasiner, temaaviser, guider, og innhold til nettsider (siden 1996) og
sosiale medier.
Jeg har utviklet leserundersøkelser, redaksjonelle konsepter og kommunikasjonsstrategier.
Se mine arbeidsprøver på Teknoguru.no.

FRILANSJOURNALISTIKK OG PR (2009-2013):
Seniorrådgiver (informasjon) ved statens Senter for IKT i utdanningen (engasjement juli 2012 - januar
2013).
•
Artikler for Arbeidsdepartementet og Arbeidstilsynet til tidsskriftet Arbeidervern (2010-2013).
•
PR-arbeid (mange kundecaser) for programvareselskapet Software Innovation (2011-2013).
•
Egne prosjekter, bl.a. e-bok og nettsted om ergonomi og arbeidsmiljø på kontorarbeidsplassen.
•
Heltids engasjement som journalist for nye TelecomRevy.no og avisen Telecom Revy (2010) med artikler
for telebransjen.
•
Bynett-magasinet (2010) - artikler om bredbåndsutbygging (fibernett) for Bynettforeningen.
m.m.
•

FAGREDAKTØR TEKNOFIL.NO (2006-2008):
•

Fagredaktør på heltid for nettstedet Teknofil.no. Forbrukerartikler, guider og tester med hovedvekt på TVteknologi (digitalisering, bakkenett, PVR, flatskjerm osv). Artiklene ble også publisert i Teknofil-magasinet,
Nettavisen.no, MSN.no, Side2.no og i A-pressens aviser. Presenterte tester på TV2 hjelper deg.

FRILANSJOURNALISTIKK 1978-2008:
Dine Penger (1991-2005, 2008) - dataartikler hver måned i 14 år til Norges største tidsskrift om personlig
økonomi (opplag 55 000 eks). Mange oversiktsartikler og tester av forbrukerelektronikk.
•
Eiendom (nå Estate Magasin) og Eiendomsnytt (2005-2006) - teknologiartikler for næringseiendomsbransjen.
•
Avisenes Pressebyrå (2005-2006) - generelle forbrukerartikler på papir og nett
•
Telecom Revy, Ukeavisen Telecom, Teleavisen, Megaband (1995-2006) - stort antall nyhetsartikler for
telebransjen.
•
Trådløs og Reply (2005) - forbrukerartikler om mobiltelefoni.
•
DagensTelecom.no / Telecom.no / ITavisen.no (1996-2001) - Omlag 1000 nyhetsartikler til ITavisen.no
siden start (1998-2002) og til forløperen Dagenstelecom.no (1996). ITavisen er Norges største
forbrukernettsted om data.
•
TeleNorge (1996, 1998, 1999) - årbøker for telebransjen.
•
Bedre Kjøp (Dine Penger) (1997-1998) - generelle forbrukerartikler.
•
PCWorld Norge (1993-1996) - dataartikler til Norges ledende PC-tidsskrift.
•
Hytteliv (1995-1996) - forbrukerartikler for hytteeiere.
•
Polyteknisk Revy og Windows Revy (1992-1993) - artikler om data og telekom for næringslivet.
•
Databruk / MacBruket (1992) - artikler for databrukere.
m.m.
•

REDAKTØR I BONYTT / BONYTT/HJEM & FRITID 1986-1991:
•

Redaktør og stedfortredende utgiver i Bonytt, og deretter redaktør i Bonytt / Hjem & Fritid da Bonytt AS
ble solgt til AS Hjemmet (Nå Egmont Hjemmet Mortensen). Bonytt var da største boligblad (opplag
75 000).
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FRILANSJOURNALISTIKK OG ENGASJEMENTER 1966-1986:
Nye Bonytt (1980-1986) - forbrukerartikler til hvert nummer i seks år.
Dine Penger (1986) - kjøperåd og oversiktsartikler om PC og programvare.
Det Nye (1984-1985) - oversiktsartikler og fast dataspalte for jenter. IBM PC kom til Norge i 1983.
Computerworld Norge (1983-1984) - fast engasjert frilanser. Computerworld ble Norges største avis for
databransjen.
•
Vi Menn (1976 og 1981-1982) - bearbeidet featureartikler og skrev fast forbrukerspalte.
•
Vi Eldre (1981) - artikler.
•
Avisen Tiden (1981) - 3 mnd. engasjement.
•
Dagbladet (1973, 1975, 1980-1981) - praksisperiode (journalisthøgskolen), samt forbruker- og
featureartikler på frilansbasis.
•
Akershus Arbeiderblad (1980) - 6 mnd. engasjement.
•
Folkevett (1980) - artikler.
•
Forbrukerrapporten (1978-1980) - heltidsengasjement som forbrukerjournalist.
•
Billedbladet Aktuell (1974) - heltidsengasjement, generelle artikler med fotos.
•
Dagbladet, Oslo (1973) - praksisperiode i forb. med journalistutdanningen.
•
Nordlys, Finnsnes (1971-1972) - fast ansatt journalist.
•
Trønder-Avisa, Steinkjer (1966-1970) - frilanser.
m.m.
•
•
•
•

PR- OG INFORMASJONSARBEID 1980-2007:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lexmark Norge (2002-2007) - omfattende produksjon gjennom seks år med pressemeldinger,
kundemagasinene Utskriften og Nettskriften, markeds- og brukerundersøkelser, kampanjer,
brosjyretekster, artikler og kundecaser, samt Blekksikon.no på web.
Autra AS (2006) - pressemeldinger om telefonløsningene GN Netcom og Jabra.
NetCom Bedriftsmagasin (2006) - artikler til kundemagasin.
Telenor Mobil / Telepress (2006) - artikler til kundemagasinet Telenormagasinet på papir og web.
Relacom / Telepress (2006) - artikler til kundemagasinet Relacom.
Expert-kjeden / Millimeterpress (2006) - artikler til kundemagasinet Elektrofil (opplag 600 000 eks.).
MegaMedia /Telepress (2004-2005) - kundemagasiner for Lyse Tele / Altibox.
OfficeNet (2005) - pressemeldinger.
Oslo kinematografer (2001-2004) - konsulentvirksomhet, pressemeldinger, innhold til midlertidige
nettsteder om Star Wars Episode I, II og III, Ringenes Herre 1, 2 og 3, og Matrix 2 som ble opprettet før
filmpremierene.
Telenor Mobil / Telepress (2003-2004) - artikler til kundemagasinet Min Mobil på papir og nett.
ECsoft (2001-2002) - bearbeidet brosjyretekster og skrev artikler. ECsoft (nå Ciber) er et av verdens
største it-konsulentselskap.
Mcom - nå eMcom (2001) - pressemeldinger om mobilutstyr.
Ingram Micro (2000-2001) - oversiktsartikler om dataprodukter til kundemagasinet Impress for verdens
største distributør av it-produkter.
SUN Microsystems (1998-1999) - artikler til kundemagasinet Sun Executive.
Alcatel Distribusjon (1997-1998) - artikler om nettverks- og kablingssystemer til kundemagasinet
Kablingsnytt.
Hewlett-Packard (1995 og 1999) - PR-konsulent, pressemeldinger.
AdNotam Gyldendal (1998) - konsulentarbeid.
Kommunikator (1998) - konsulentarbeid, artikler.
Cinet (1997-1998) - artikler til kundemagasinet MagaCinet utgitt av den norske PC-produsenten Cinet.
Media Consult (1996-1997) - utviklet nye konsepter for Telenors kundemagasiner TeleVerden og Hallo,
skrev artikler.
NOKIA Telecommunications (1997) - pressemeldinger.
EDB ASA (1995-1997) - artikler til kundemagasinet På linje for EDB ASA (nå EVRY ASA) gjennom tre år.
Cappelen Fakta (1995-1997) - pressemeldinger, brosjyrer for bl.a. CapLex leksikon på CD-ROM, Norges
første elektroniske leksikon.
Tandem Computers (1995-1997) - kundemagasin, pressemeldinger, annonser for Tandems driftssikre
datamaskiner. Tandem ble overtatt av Compaq som senere fusjonerte med HP.
Ergonomi Design og Mitcom/MMP ASA (1996) - deltok i utvikling av informasjonskiosken Telenor Interaktiv
for Telenor Privat / Telenor Betalingstelefoner, samt interaktivt handletorg for Mitcom.
BCS AS (1998) - pressemeldinger.
Norges Husflidslag (1995-1996) - IT-konsulent og redaksjonell konsulent for tidsskriftet Husflid.
Paintbox (1995-1996) - artikler i kundemagasinene Paintbox, Consearch (Feedback Research), Respons
(Posten), Digital, og Mediekompetanse for reklamebransjen.
IndexDATA (1995 - nå Gyldendal rettsdata) - bruksanvisning, brosjyrer, pressemeldinger vedr. elektronisk
Statens personalhåndbok og Norsk elektronisk skattebibliotek.
Norsk Journalisthøgskole (1992-1994) - IT-konsulent.
WinQuest (1992-1993) - utviklet leserundersøkelse basert på Microsoft Access som ble kjøpt og brukt av bl.a.
Hjemmet-Mortensens publikasjoner.
A/S Hjemmet / Hjemmet Mortensen AS (1991-1992) - IT-/utviklingskonsulent.
Norwaco (1985) - ansvar for pressearrangement om opphavsrett.
Televerkets sentrale informasjonstjeneste (1981-1984) - artikler og fotos i Televerkets kundemagasin Verk &
Virke gjennom flere år, bl.a. om Norges første mobiltelefoner (NMT), samt brosjyretekster.
Oslo og Omegn Møbelhandlerforening (1984) - pressmeldinger m.m. for møbelmesse.
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•
Nordkjemi Kebo-Bredal (1983) - pressemeldinger m.m.
•
NVEF / Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (1983) - artikler.
•
Møllergaten Sengemakeri (1982-1983) - brosjyrer og pressestoff om vannsenger.
•
NorDATA 83 (1983) - presseaktiviteter på nordisk datamesse.
•
Nordisk Datanytt (1983) - Artikler for Den norske dataforening.
•
Informasjonsuken om EDB (1983) - pressemeldinger, artikler.
•
Nordisk Dataunion (1982) - pressearbeid.
•
Statens Teknologiske Institutt (1981) - artikler, pressemeldinger.
•
Intervaco (1980) - generelle pressemeldinger.
m.m.

FORFATTERVIRKSOMHET 1985-2002:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gyldendal (2002) - Grunnleggende IT-forståelse - lærebok for Datakortet modul 1.
Gyldendal (1999) - Programvare for IKT-driftsfag - medforfatter, lærebok for VK1.
Gyldendal (1999) - IT for valgfaget - lærebok for IT-valgfag.
Gyldendal (1997) - IT-boka - generell lærebok om informasjonsbehandling. Trykt i fire opplag.
Halden Dataservice og Gyldendal (1996) - Informasjonsbehandling - lærebok i faget
informasjonsbehandling (Reform 94). Flere opplag.
Gyldendal (1994) - Økonomi og data - lærerveiledning i faget Økonomi og informasjonsbehandling (Reform
94).
Gyldendal (1994) - Data - lære- og verktøybok i faget informasjonsbehandling (Reform 94).
Televerket og Gyldendal (1988) - Teleboka - konsept og tekst til tegneseriehefte for grunnskolen om
telekommunikasjonens betydning. Opplag 90 000.
Televerket og Gyldendal (1987) - Telebølger - konsept og tekst til tegneseriehefte for grunnskolen om
telekommunikasjonens utvikling. Opplag 90 000.
Gyldendal (1986) - Datalære - omfattende bidrag til stort anlagt kurs.
Universitetsforlaget (1985) - Liten brikke i stort spill - bearbeiding av forskningsrapport om datateknologiens
samfunnsmessige konsekvenser for Gruppen for Ressursstudier.
Nordkjemi Kebo-Bredal (1985) - Håndtering av kjemikalier - stor håndbok.
NKI-forlaget (1985) - Maskinen som forandrer verden - om EDB i hjemmet, medforfatter.
Universitetsforlaget, Norsk Fjernundervisning, NRK m.fl. (1983) - Datahverdag - et studieopplegg om edb,
individ og samfunn - Boken ble skrevet på skrivemaskin. Norges mest solgte databok med 50 000 solgte
eksemplarer. TV-serie i 8 deler, kurs m.m.
Folkets Brevskole (1981) - Samfunnsmessige følger av ny teknologi - kurshefte i en serie.
Arnkrone forlag (1980) - Våre sosiale rettigheter - bidrag til omfattende oppslagsverk.

FORELESNINGER, KURS:
Elektroworld 2007 og Elektrofil 2006 (2006-2007) - publikumsrettede kurs om flatskjerm, bakkenett, hjemmekino
på Experts messer i Oslo Spektrum og og Elkjøps messer på Norges Varemesse.
•
Søkekurs i Atekst og Internett for talkshow-redaksjonen Wesenstund (TVNorge), og deretter ”PC-hjelper” for Rolv
Wesenlund i ni år (1999-2007).
•
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (1992-2002) - en rekke datakurs for skribenter
•
Hjemmet Mortensen AS (1991-1992) - datakurs for redaksjonene i forlaget.
•
Norsk Journalisthøgskole og Institutt for Journalistikk (1982 og senere) - forelesninger om praktisk journalistikk.
m.m.
•

RELEVANTE TILLITSVERV:
•
•
•
•
•
•

Jurymedlem Årets frilanser (1996-2004).
Leder for Skribentenes datautvalg (8 forfatterorganisasjoner) i Norsk faglitterær forfatterforening (1984-1991)
som standardiserte og framforhandlet avtaler for medlemmene.
Første æresmedlem av Frilansklubben/NJ i Norsk Journalistlag (1987).
Faglig sekretær og 3 år som leder for Frilansklubben/NJ (1981-1985) i etableringsfasen.
Interimstyre- og styremedlem i Norsk faglitterær oversetterforening (1983-1984).
Styremedlem i Norsk Journalistlags medieutvalg (1983-84), varamedlem Norsk Presseforbund (1985-86).

UTDANNING:
•

•

Sosiologistudier (grunn- og mellomfag) ved Universitetet i Oslo (1975-1979).
Norsk Journalistskole i Oslo (1972-1974).
(mars 2013)
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