
Beskæftigelse: 
2008 - nu Livsnyder ;-) 
1999 - 2008 TARGIT A/S – Test-chief med ansvar for test af TARGITs avancerede 

Business Intelligence applikationer.  
1997 - 1999 Folkeligt Oplysnings Forbund's Landsorganisation - IT konsulent 
 Ansvar for organisationens IT-udstyr. Produkter: Windows 95/98/NT, MS 

Office, Oracle DB og Web server, AltaVista Firewall og Mail server. 
1994 - 1997 Selvstændig IT-konsulent, forlægger samt foredragsholder om min 

bog: „Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Hendes Slægt”. 
 Arbejde med dokumentation, artikler og doktorafhandling over et genetik 

problem jeg fandt løsningen på i 1984: ”The Knot System”. 
1992 - 1994 International Computer Maintenance A/S - Salgs- / Servicechef 
 Køb og Salg af nyt og brugt Edb-udstyr af Hitachi fabrikat samt teknisk 

service til kunder i Vest- og Østeuropa.  
1989 - 1992 Datavision A/S 
 1991 - 92,  Salgschef: Køb, Salg og Leasing af nyt og brugt Edb-udstyr 

til de største IT-brugere i Danmark. 
 1989 - 91,  Teknisk chef: Leder af teknisk afdeling med 9 medarbejdere, 

med ansvar for installation og vedligehold af terminal- og kommunika-
tionsudstyr i Danmark, Norge og Sverige. 

1987 - 1989 Network Systems A/S - Direktør / Salgschef 
 Stiftelse og opstart af det danske datterselskab af Network Systems 

Corporation, hvis hovedprodukt, Hyperchannel, er et hurtigt „LAN”, som 
tillader mainframes af forskelligf fabrikat at udveksle data med hinanden. 

1986 PBC A/S - Projektleder for PI-nettet 
 Leder af en projektgruppe på 3 til 5 medarbejdere med ansvar for design 

af et datakommunikations-net imellem alle danske bank-datacentre, det 
såkaldte PI-net. Efter det grundlæggende design var det mit ansvar at 
præsentere løsningen for, samt opnå accept fra alle de tilsluttede bank-
datacentre samt Bank- og Sparekasseforeningen. 

1970 - 1985 Control Data A/S 
 1973 - 85,  Salgskonsulent/-chef: Salg af CDC CYBER mainframes og 

IBM-plug-kompatibelt udstyr til store danske virksomheder og offentlige 
myndigheder. 

 1970 - 73,  Presales analyst:  Edb-teknisk support til salgsafdelingen. 
1966 - 1970 Scandinavian Airlines, SAS - Gruppeleder 
 Første år som systemprogrammør, derefter fire år som gruppeleder for 

systemprogrammør-gruppen. 
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Knud Højrup – privat 
Jeg er 77 år, gift med Kirsten og far til to voksne drenge og farfar til et par 
søde piger samt oldefar til en dreng og pige. Kirsten og jeg bor i landsbyen 
Astrup lidt øst for Hjørring, hvor vi lever et jævnt og muntert virksomt liv.  
Fritiden handler om mandskor, familie og venner samt rejser, gerne med 
historiske / kulturelle oplevelser, vikingetid og middelalder. Desuden, når 
der er tid, slægtsforskning og genetik. Hjemmeside: www.khoejrup.dk
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1965 - 1966 I/S Datacentralen af 1959 - Programmør 
 Programmør-uddannelse efterfulgt af programmering af dele af Køben-

havns Kommunes folkeregister, CPR-registerets forgænger. Derefter i 
systemprogrammør-gruppen med vedligehold af operativsystemet samt 
undervisning af de næste fem hold programmør- og planlægger-elever. 

Formelle uddannelser etc. 
1962 Matematisk student fra Frederiksborg Statsskole. 

1962 Studerende ved Københavns Universitet, fysik og matematik. 

1962-1965 Værnepligtig ved Flyvevåbnet, det sidste år som Sergeant og lærer på 
Sergeantskolen i Værløse og på Avnø. 

1965-1970 På Datacentralen og hos SAS fik jeg en Programmør- og Edb-teknisk 
uddannelse, som svarer til vore dages Datalog niveau. 

Sprog : Engelsk:  Flydende,      Tysk:  Rimeligt,      Fransk:  Til hus- / ferie-behov. 

Fritidsinteresser : Familie, Mandskor sang, Rejser, Mennesker, Slægtsforskning, Genetik. 

Kontakt informationer: 

Knud Højrup 
Godthåbsvej 14, Astrup 
9800 Hjørring 

Mobil tlf.: 5094 3982 

Email: info@khoejrup.dk 
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