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ABC Startsiden nå også med eget innhold: 

Ottmar med magasin om nøytrale 
tilfeldigheter 
 
||Av Therese Werenskiold 
I dag åpnet ABC Startsiden det de hevder å være Norges første rene 
reportasjemagasin på Internett. 
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Forfatter Erlend Loe har i en artikkel i 
Aftenposten etterlyst en avis som 
utelukkende bringer nyheter om nøytrale 
tilfeldigheter. Magasinet fra ABC Startsiden er 
trolig det nærmeste Erlend Loe noen gang 
kommer til å komme et slikt organ, skriver 
gründer Tom W. Ottmar i en pressemelding. 
 
Det viktigste målet med magasinet er å speile 
livet, humoren og kunnskapen i Norge 
gjennom reportasjer, videoklipp, 
leseraktiviteter, dagboksnotater og 
kommentarer.  
 
- Magasinet skal vise nye veier på Internett. I 
daglige artikler vil leserne få tips om nyttige, 
sprø, underholdenende og uventede 
nettsteder. Redaksjonen tar i bruk de verktøy 
som er tilgjengelige, og det betyr at verden 
skal beskrives i tekst, bilder, lyd og video. I 
første utgave presenteres artikler om 
kulturgruppa Volapük, homofile og adopsjon, 
e-post stunt og en rekke tips om nye veier på 
på nettet. Magasinet har også laget sin egen 
variant av filmen Detektor som har premiere i 
dag, opplyser Ottmar. 
 
ABC Startsiden har, som portalen Spray, 
inngått en "bytteavtale" med Cappelens 
gratis nettleksikon Caplex.  
 
Dette er, ifølge Ottmar, fordi et norsk 
kvalitetsprodukt skal nå frem til brukerne og 
forbli gratis.  
 
- Caplex er riktignok et ettbindsleksikon og 
dekker ikke alle behovene hos de mest 
kunnskapstørste, men det er et nyttig 
verktøy i daglige sammenhenger overalt hvor 
man trenger å fylle på med kjappe fakta, 
mener han. 
 
Den tredje nyheten ABC Startsiden har å by 
på i dag er "kjøpehjelp", som er et samarbeid 
med det nederlandske selskapet 
Consumerdesk. Man velger i en meny hvilke 
egenskaper man vil at en nyanskaffelse skal 
ha, og guiden forteller hvilke aktuelle artikler 
som finnes på markedet.  

Bli den første til å kommentere denne artikkelen 

 

Les mer: 

[29.01.2001] Ottmar slutter i 
Startsiden.no 

[03.11.2000] Formidler dine 
tjenester til alle operatørers 
nett 

[25.08.2000] Spray lanserte 
Caplex dagen før Caplex 
lanserer selv 

[22.08.2000] Første norske 
gratisleksikon på nett denne 
uken 

Tom W. Ottmar 

[26.08.2003] Startsiden 
leverer stort overskudd 

[22.10.2002] ABC Startsiden 
satser i tøft, svensk marked 

[27.06.2002] Ottmar mot nye 
millioner med Mylder 

[04.12.2001] Tiden er ute for 
Tidssignalet 

ABC Startsiden AS 

[30.10.2003] Startsiden 
frikjent for KaZaA-lenking 

[24.10.2003] Phonofile 
saksøker Startsiden for lenke 
til KaZaA 

[26.08.2003] Startsiden 
leverer stort overskudd 

[25.08.2003] Kvinneguiden 
blir gründerens levebrød 

Aftenposten AS 

[22.04.2003] Aftenposten fikk 
ikke levert halvparten av 
morgenavisene 

[04.04.2003] Aftenposten 
vinner tillit og terreng blant 
leserne 

[21.02.2003] FINN-eier 
Aftenposten: - Vi kommer til å 
slå tilbake 

[18.02.2003] Pølsevev om 
verdensvev 

Consumerdesk Norway 
Nuf 

[15.11.2000] SOL med ny 
søketjeneste før julehandelen 

J. W. Cappelens Forlag 
AS 

[09.01.2003] Barnebok om 
havheks gratis på Internett 

[18.06.2002] 
Kunnskapsforlaget: - 
Millionene rekker ikke til et 
nasjonalt dataleksikon 

[18.06.2002] Cappelen ønsker 
også Fritt Ord-millioner 

[15.01.2002] Nytt håp for 
nasjonalt nettleksikon 

Spray Network AS 

[19.02.2003] TV 2 og VG 
sammen om rubrikkannonser 
på nett 

[13.01.2003] Større redaksjon 
i Nettavisen etter oppkjøp 

[11.07.2002] Spray avviser 
påstander om Fight Club-juks 

[13.06.2002] Millioner av nye 
brukere for musikktjeneste 

Klikk her for å rise eller rose
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Følg spam- og 

virusplagen i Norge 
time for time 
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Del dine erfaringer om et produkt/tjeneste du har erfaringer med! 

 
 
Nye saker fra digi.no: 

 

digi.no utgis av Aller Internett 
digitoday Norway AS, Mølleparken 2 E, 0459 Oslo. 
Sentralbord 23 40 73 40, telefax 23 40 73 01,  
Ansvarlig redaktør: Einar Ryvarden 
E-post redaksjon: redaksjon@digi.no. 
Feilmeldinger: feil@digi.no.  
Copyright © 2004 digitoday Norway AS.  
Our Privacy Policy  
 

Sist innsendt ris & ros - se alle her Dato/klokkeslett

 Ris: Sharp Norge Alle Sharp kopimaskin/skivere: Alle SHARP 
kopimaskiner/skrivere

  03.10.04 20:58  

 Ros: Catch Communications ADSL: ADSL 2100/512   03.10.04 13:08  

 Ros: Telenor ADSL 2MBIT: Telenor Online ADSL 2mbit. 2mbit inn/256kbit ut.   01.10.04 15:36  

 Ros: Apple Computer AB Powerbook 17": Bærbar arbeidsstasjon med stor 
og utrolig skarp og fin skjerm. DVD brenne...

  30.09.04 17:34  

 Ris: NextGenTel ADSL: Adsl Delta 2400.Ustabil, lav hastighet,Møkk dårlig 
support

  30.09.04 16:29  

Redd det kommer bud 
på selskapet 
[04.10 12:32] BEA er redd de er 
neste post på oppkjøpslisten til Oracle-sjef Larry 

Ellison, men skal forsøke å gjøre motstand. 
Les hele saken 

Dette er Meyers virkelige 
utfordringer 
[04.10 12:30] 
Moderniseringsministeren trenger hjelp for å lykkes. 

Her er hans fem viktigste utfordringer. 
Les hele saken

Enhåndsbetjent Opera 
for Symbian 
[04.10 12:25] Symbian har valgt 
Operas nettleser for et system beregnet på 

mobiltelefoner uten trykkskjerm. Les hele saken 

Microsoft sprer seg enda 
et hakk 
[04.10 11:08] Microsoft planlegger 
enda en utvidelse. Denne gangen er 
det antispion-programvare, røper Bill 

Gates. Les hele saken 

Når du har mange zip-
filer 
[04.10 10:50] Her er to programmer 
for å pakke ut og holde styr på mange 

komprimerte filer av gangen. Les hele saken 

Millionkontrakt for Novell 
i Norge 
[04.10 10:29] Novell vant kontrakten 
for sikker ID-forvaltning til 3300 
brukere i Vetco Aibel, tidligere ABB 

Offshore. Les hele saken 

Leder for IT-sikring i 
USA trekker seg 
[04.10 10:20] Georg W. Bush mister 
sin nasjonale datasikkerheten-sjef. 

Amit Yoran sier opp i frustrasjon. 
Les hele saken 

Resultatvarsel fra 
Software Innovation 
[04.10 10:16] Per Kveim, sjef for det 
store norske programvareselskapet 
Software Innovation, varsler 

overraskende underskudd. 
Les hele saken

Skriv ut  Tips en venn  Varsling via e-post  Send oss nyhetstips

 Andre saker fra denne seksjonen 
 Send redaksjonen en kommentar 
 Kontakt artikkelforfatteren  

Søk i digi.no-arkivet 
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