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Mit erfaringsgrundlag spænder vidt såvel fagligt som menneskeligt. Fra kreativ proces til administration. 
Fra ministerier til privat virksomhed.  
Jeg er rolig, vedholdende og kendt som en hensynsfuld, loyal kollega. 
 
Født: 1963 
Udannelse: Arkitekt m.a.a. (AAA 1989), Matematisk student (Lemvig Gymnasium 1982) 
Sprog: Engelsk på forretningsniveau, middelgod til tysk, forstår og læser norsk og svensk. 
Civil stand: Ugift.  
  
Ansættelser: 

2013 Cape Abilities  
 
Projektansat. Udarbejdede ny struktur og nyt design til firmaets hjemmeside. 

2009 - 12 Vester Kopi 
 
2012 Udstationeret hos DONG. Projektansat. 
Havde ansvar for tilretning og klargøring af grafik til tryksag. 

 2010 - 11 Virum.  
Jeg arbejdede med produktion af grafisk materiale, primært til byggebranchen via 
Byggeweb.dk 

 2009 - 10 Teamleder i CrossMedia 
Jeg havde ansvar for den daglige drift og administration af afdelingen og stod for 
udfærdigelse af tilbud på nye websites og opdatering af eksisterende. Jeg var 
kontaktperson for nye og gamle kunder og høstede yderligere erfaringer med webdesign 
og Content Management.  
 

1997 - 09 Schultz Grafisk a/s  
 
2006 - 09 Jeg designede og udfærdigede internetpublikationer (HTML og PDF), primært til 
ministerier og statslige styrelser, og havde ansvar for planlægning af det daglige arbejde 
og overholdelse af deadlines. Jeg arbejdede også med administration og vedligehold af 
publikationsbasen NetPub.dk.  

 2005 - 06 (Schultz IT) Jeg arbejdede med design og implementering af brugerflader i 
intranetsystemet Intrasuite Jeg designede og udfærdigede internetpublikationer (HTML 
og PDF), primært til ministerier og statslige styrelser, og havde ansvar for planlægning af 
det daglige arbejde og overholdelse af deadlines. Endvidere arbejdede jeg med 
administration og vedligehold af publikationsbasen NetPub.dk.  

 1997 - 05 Jeg stod for design og opbygning af brugerflader til billeddatabaser i Canto 
Cumulus. Jeg designede og udfærdigede internetpublikationer (HTML og PDF), primært til 
ministerier og statslige styrelser, med ansvar for planlægning af det daglige arbejde og 
overholdelse af deadlines. Jeg gjorde også erfaringer med design af hjemmesider. 
 

1994 - 96 Freelance opgaver. 
  

 
 
 

1991 - 93 Arkitektfirmaet Dissing + Weitling a/s.  



 Jeg arbejde med skitsering og projektering af erhvervs- og boligbyggeri og var 
medarbejder på forskellige konkurrenceprojekter. Desuden producerede jeg 
præsentationsmateriale af forskellig art. 
 

1989 - 90 Arkitekt m.a.a. Torsten Riis Andersen, Holstebro 
  
Selvstændigt arbejde: 

2016 - Udgivet min anden bog, ”Fjeld og fisk – dagbogsblade fra Grønland”  
Illustrationsopgaver 
Udstilling, maleri, Åbne døre i Gentofte  
Udstilling, maleri, Svenske Villa i Bernstorffsparken 

2010 - 15 Illustrationsopgaver 
Design og produktion af hjemmeside, www.loneejrnaes.dk 
Udstilling, maleri, Arkitekternes Hus 
Skitsering og projektering af fritidshus. 

2005 - 10 Hjemmeside til GreenTrapOnline.dk  
Skitsering og projektering af såvel ny som ombygning af boliger og fritidshuse. 
Udstilling, maleri, Galerie Frida, Kyrkhult. 
Udgivelse af bogen "Omkring Fisk – Observationer fra året" 

2000 - 04 

 

Logo og hjemmeside for Northmann A/S. (ikke længere aktiv) 
Illustrationer til programmer og plakater for Akademisk Orkester og Kor. 
Freelancearbejde for Århus Arkitekterne a/s, (Konkurrence om Århus havn: Indkøb). 
Diverse skitseprojekter til ombygning af boliger og fritidshuse. 

1994 - 99 Illustrationsarbejde for Kattegatcentret i Grenaa, AQUA i Silkeborg og Royal Copenhagen. 
Freelancearbejde for Århus Arkitekterne a/s. 
Diverse skitse- og myndighedsprojekter til såvel ny som ombygning af boliger og fritidshuse. 
Udarbejdelse af arkitekt konkurrence, Kapel og krematorium på Bispebjerg kirkegård. 

1988 - 93 Udarbejdelse af forskellige arkitekt konkurrencer, bl.a. Museum på Bornholm. 
Illustrationsarbejde for AQUA i Silkeborg. 
Diverse skitseprojekter til såvel ny som ombygning af boliger og fritidshuse. 
Medarrangør af udstilling i forbindelse med Jørn Utzons 70 års fødselsdag. 
AAA i Århus, Spøttrup Middelalderborg, Gl. Dok i København. 

  
IT- kompetencer: 
 Jeg er Windows bruger og har arbejdet med CMS-systemerne Dynamicweb og NetPub, samt 

intranetsystemet Intrasuite. Jeg har et indgående kendskab til HTML, CSS og kendskab til 
xHTML, HTML5, CSS3 og responsivt design. Stor erfaring med brug af programmerne Adobe 
PhotoShop, Adobe Acrobat, Adobe Dreamweaver/Homesite, Word, og browserne Explorer, 
Firefox og Chrome. Jeg har endvidere erfaringer med AutoCad, Adobe Flash, Adobe 
Illustrator, Adobe Indesign, Excel, Billeddatabaser, LinkedIn, Facebook og har været omkring 
Google Analytics og SEO. 

Efteruddannelse: 
2013 Digital Media – Interactive Design, ITU i København 
2011 Skriv Journalistisk, Medie- og Journalisthøjskolen i København 
2009 Dynamicweb, CMS 
2005 Photoshop CS2 
2003 Dreamweaver MX 
2002 xHtml 
2001 Canto Cumulus billeddatabase. 
1999 Dreamweaver, Html, Videregående. 
1997 Multimedie, Kunstakademiets datacenter. Adobe Photoshop 3.0, Adobe Premiere 4.2, 

Macromedia Director 5.0, 3D Studio 4.0 + 3D  Studio Max. HTML programering, 
Fritid:  
 Fritiden tilbringes helst udendørs med fugle, fiskeri, og vandreture på programmet. 

Aktiviteter der også inspirerer til mine malerier/tegninger og min skribentvirksomhed.  
 


