
NRK
Nyheter
TV
Radio
Snarveier

Søk på NRK.no
Forsiden
Norge
Verden
Økonomi
Sport
Kultur og underholdning
Helse og livsstil
Teknologi og viten
Vær (yr.no)

Distriktsnyheter

Velg fylke
Sámi Radio
Dagsrevyen
NRK Alltid Nyheter

Nett-TV

TV-programmer

Nett-TV direkte

NRK1
NRK2
NRK3
NRK Super

Oversikt

TV-guide (tider & kanaler)
Alle programmer A-Å
Tekst-TV
Podkast

Nettradio

NRK P1
NRK P2
NRK P3
NRK mP3
NRK Super (Superradio)
Flere kanaler

Oversikt

Radioguide (tider & kanaler)
Alle programmer A-Å
Spillelister på radio
Podkast
NRK Super (barn)
Barne-TV
NRK P3
Sport
Yr.no (vær)
Blogger
Butikken
Debattforum
Distrikt
Fotball
Helse & livsstil
Juntafil (sex & tenåringsliv)

NRKs første internettstrategi http://nrkbeta.no/2008/04/18/nrks-forste-internettstrategi/

1 of 13 15.04.2010 11:05



Kringkastingsorkestret (KORK)
Kultur & underholdning
Litteratur
Mat
Musikk
Natur
Nettradio
Nett-TV
Norge
NRKbeta (teknologi)
Podkast
Programmer A-Å
Radioguide (tider & kanaler)
RSS
Sámi Radio
Skole
Spiller (dataspill)
Spillelister på radio
Søk
Tekst-TV
Trafikk
TV-guide (tider & kanaler)
Urørt (uetablert musikk)
Verden
Viten & teknologi
Økonomi

Om NRK

Tips NRK
Kontakt (Publikumsservice)
Om NRK
Hjelp
Lisens
Ledige stillinger
NRK Aktivum
Publikum (billetter)
Presse

Forsiden
Arkiv
Om NRKbeta
BitTorrent
Twitter
Kontakt oss

Du er her: Forsiden › NRK, Nettjenester › NRKs første internettstrategi

NRK & Nettjenester

NRKs første internettstrategi

Av Rolf Brandrud, 18. april, 2008 14 kommentarer

Det er tydeligvis mimreuke her på NRKbeta! Så vi har funnet fram igjen NRKs første internettstrategi â€“ 250 sider lang,
forfattet av Rolf Brandrud og Tom Ottmar, og overlevert Einar Førde & co 1. oktober 1995. Den kan kanskje være interessant
å lese for flere.

Last ned som pdf-fil (1,19 MB)

Slik tenkte vi den gangen. Hva synes dere vi har fått fulgt opp godt i de snart 18 årene som har gått? Og hvor har vi langt
igjen â€“ både i forhold til hvor NRK burde være idag og i forhold til disse tankene fra 1995?
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NRKs forside på nettet 12. november 1996 – ni måneder etter
lanseringen. Hentet fra Wayback Machine, som har en rekke
skjermbilder av nrk.no opp gjennom årene)

Litt om situasjonen den ble skrevet i

1995 var årene da internett tok av i Norge utenfor informatikkmiljøene. TV-programmet Rondo lå ute med sider med
â€ Ukas internettlenkeâ€  hos Oslonett i nov-des 1994. NRKs egen webtjeneste ble lansert 23. februar 1995 i samarbeid
med Høgskolen i Østfold. Det skjedde i forbindelse med lanseringen av internettprogrammet Radionettet. Det var det første
radioprogrammet i verden som ble kringkastet samtidig over eteren og på internett â€“ via videokonferanseprogramme
CU-SeeMe tre måneder før RealAudio ble lansert i USA.

Oppdraget om å komme med forslag til NRK-strategi fikk vi 15. mars. Noen dager senere kom nyheten om at Schibsted
hadde satt i gang utredningsgruppe ledet av Aftenposten-direktør Kåre Frydenberg og konsulenter fra McKinsey til å
utforme Schibsteds strategi. Lenge lå det an til at Microsoft ville bygge opp MSN som et verdensomspennende nettverk i
konkurranse med internett â€“ og Schibsted og andre vurderte hvilken hest man skulle satse på.
Men så gikk Netscape på børs med et brak 9. august â€“ og få uker senere kjøpte Schibsted opp Oslonett og kjørte offensivt i
gang med Schibstednett.

Dette var bakteppet da Einar Førde og hans direktører fikk denne utredningen på bordet 1. oktober. Med sine 250 sider var
den mer omfattende enn de hadde ventet seg. Men de sendte den ut på høring til alle mellomlederne i NRK, fikk
entusiastisk respons og fra februar 1996 var internettenheten NRK Interaktiv en realitet â€“ med fire medarbeidere, en
server, internettoppkobling, et lite basisbudsjett og rett til å tigge programredaksjoner om å sette av penger til å få utviklet
nett-tjenester. Resten er historie.

God lesning â€“ og morsomt å høre reaksjoner nesten 18 13 år etter!

Tagger: rapporter,

14 kommentarer på: NRKs første internettstrategi

Arild   for 2 år siden

Er det 18 år siden 1995? Om jeg ikke teller helt feil, så er det vel heller 13 år siden 

Ellers morsom lesing!

Svar på denne kommentaren

1.
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Øyvind Solstad   for 2 år siden

Takk, Arild. Rettet!

Svar på denne kommentaren

2.

Thomas Moen   for 2 år siden

The way back machine er gøy 

Svar på denne kommentaren

3.

Tormod   for 2 år siden

Med litt godvilje så er jo 13 _nesten_ 18 

Morsom rapport, alltid gøyalt å lese fremtidsspådommer når man er i fremtiden.

Svar på denne kommentaren

4.

Jan Robert   for 2 år siden

Hehe, denne husker jeg. Lagde Tidssignalet (internavisen på NRK) og intern-TV som freelancer i 93-94 og satt mange kveldstimer
å modem-surfet sammen med Tom Ottmar som da jobbet i redaksjonen. Mr. ABC Startsiden fikk vann på mølla og begynnte å
skrive da ja…

Svar på denne kommentaren

5.

hoyd   for 2 år siden

veldig hyggelig å lese, internett historie er litt merkelig, det er liksom så kort tid siden 1995, men så utrolig mye har skjedd.

Svar på denne kommentaren

6.

Lars Petter   for 2 år siden

Den var jo kjempe! Utrolig bra til å være 95.

Svar på denne kommentaren

7.
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Tor   for 2 år siden

NRK Torget. En legende i seg selv.

Svar på denne kommentaren

8.

Morten Skogly   for 2 år siden

Ah, nostalgi! Jeg savner dagene da det ikke gikk an å sette bakgrunnsfarge på nettsidene 

Svar på denne kommentaren

9.

Morten Skogly   for 2 år siden

Hahahaha, jeg ler meg ihjæl, fant nettopp verdens morsomste bilde av meg sjøl på NRK Interaktivs nettsider fra 1997, for et skjegg!
http://web.archive.org/web/19970720124937/www.nrk.no/interaktiv/personer.html
http://web.archive.org/web/19970720171220/www.nrk.no/interaktiv/morten.jpg

Forøvrig en ganske minimalistisk liste over ansatte selv i 1997, 15 mennesker.

Også ganske festlig er er listen over “verktøy” NRK brukte for å lage nettsidene: http://web.archive.org/web/19970720125015
/www.nrk.no/interaktiv/verktoy.html

Svar på denne kommentaren

10.

Geir Arne Brevik   for 2 år siden

Ah! Den verktøysiden husker jeg godt! home.netscape.com FTW!

Svar på denne kommentaren

11.

Kim Erlandsen   for 2 år siden

Ting var jo i en litt annen skala ja.. her feks er “serverene” som fikk oss igjennom OL i Nagano i 98.. : http://photos-
h.ak.facebook.com/photos-ak-sf2p/v75/187/70/823670482/n823670482_327495_3879.jpg

Og her Morten Skoglys beste side: (vi hadde ikke råd til stoler…) http://photos-a.ak.facebook.com/photos-ak-sf2p/v75/187
/70/823670482/n823670482_327392_1362.jpg

Fin tid!

Svar på denne kommentaren

12.
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Magnus Holm   for 2 år siden

Genialt med kommentaren “Pust ut” på siste side 

Svar på denne kommentaren

13.

Atle   for 2 år siden

Det som slår meg er hvor treffende innledninga egentlig er:

“Men den handler også om noe mer; NRKs evne til å forholde seg til den digitale tidsalderen,
hvor programmaterialet er konvertert til universelle databiter, distribusjonen skjer i allmenne
nettverk og brukerne er blitt aktive innholdsleverandører like mye som de er passive lyttere og
seere. I bunn og grunn handler den om en fremtid hvor publikum – og ikke NRK – bestemmer
hva de vil se, høre og oppleve.”

Det tok riktignok endel år, men vi begynner jo nå å nærme oss en situasjon hvor: “brukerne er blitt aktive innholdsleverandører like
mye som de er passive lyttere og seere.”

Svar på denne kommentaren

14.

Har du en mening?

Det er enkelt å få ditt eget ikon når du kommenterer på NRKbeta. Det er fint om du leser kommentarene over før du poster en ny,
kanskje det du lurer på har blitt svart på allerede?

 Navn *

 Epost *

 Nettside

Melding * 

 Notify me of followup comments via e-mail

Felt merket med * er obligatoriske!
Du kan bruke følgende HTML-elementer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code>
<em> <strong>

Siste kommentarer

Denne redder både nerden og nybegynneren (37)

Stemmer også for TeamViewer. Den er litt som Skype, den klarer å komme seg ut på nett, selv om nettet der du selv...
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– Lars

Frigjøring av offentlige data på data.norge.no (4)

@Andre Eide: det er just satt i gang: http://www.regjering en.no/nb/dep/fad/kam panjer/nettskap.html ?id=599571
En...

– Eirik

Hva med en interaksjonsdesign-k onkurranse? Hvor mange av norges dyktige utviklere, designere,...

– Andre Eide

Med bybanen i bergen får vi nå en tjeneste der forsinkelser etc vises på informasjonstavler. Jeg har spurt
dem...

– Bård Aase

Innhold for tavler (34)

Ingen tvil om at iPad er, på godt eller vondt, et ledd i utviklingen fra papir til pixler. (selv om jeg...

– Fredrik Graver

Støtter denne 100%. En lignende app som ABC-appen, ville garantert toppet downloadlistene
i lang tid, og gjort NRK...

– Håvard

Vel, som John Nack påpeker er det ikke nødvendigvis en forskjell på flash og html5
video (http://blogs.ado...

– Kristian

NRKbeta-redaktøren har fått ny jobb (15)

Det er veldig kjipt å miste Øyvinds kompetanse og innsikt men vi lover at
NRKbeta skal fortsette å dele,...

– Eirik Solheim

Jeg driver og leter etter tallene – og her er noe å starte med: SSB statistikk
over hvem som tar...

– Øyvind Solstad

@Gunnar: Tusen takk! Ja, en viktig del av den nye jobben min er å
dele kunnskap. Det kommer jeg til å...

– Øyvind Solstad

Vi kårer vinneren i Bergensbanenkonkurransen! (8)
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Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg har i hvert fall
brukt veldig mye tid på dette prosjektet (mye mer...

– Eilif Leknes

Bittorrent (301)

Hej! Lurte på om Beserk i Antarktis eksisterer som net
TV eller torrent?

– Adam

Hjernevask!

– Per Christian

House på Canon 5D mk II (2)

Støttes 100% Jeg har selv gått med en
følelse av at utviklingen på regulære HD
kamera har blitt holdt kraftig...

– Bjørn-Tore

First! At det skulle ta DSLRs (!) for å
tilby folket rimelig, profesjonell
film-kvalitet med stor bildebrike, er...

– Karl Wig

NRKbeta på mobil (44)

Drar opp i en gammel sak, men
irriterer meg til stadighet at jeg
med Opera(v. 10.52 snapshot,
build...

– Dan-Raoul Miranda

RED vs. Canon 5D Mark
II – del 2 (76)

Inntil da kan dere jo
kose dere med får
dobbelt-artikkel om 5D
vs RED. (Del 1, Del 2)

– House på Canon 5D
mk II

RED vs. Canon 5D
MkII del 1 (54)
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da kan dere jo
kose dere med får
dobbelt-artikkel
om 5D vs RED.
(Del 1, Del

– House på Canon
5D mk II

Respekt for
andres tid (20)

Hei Anders!
Koblingen
du snakker
om får vi
dessverre
ikke til med
de
systemene
vi har i dag.
Men når
vi...

– Erik
Helset

Jeg er
enig,
det er
uaksept
å
måtte
betale
for å
gi
tilbakem
Som
om
ikke
det
koster
nok å
ringe...

– Ken
H

Siste artikler

Frigjøring av offentlige data på data.norge.no

for 2 timer siden
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House på Canon 5D mk II

for 2 dager siden

Innhold for tavler

for en stund siden

Respekt for andres tid

for 3 dager siden

8-bits’ene angriper

for 7 dager siden

De smarte telefonene

for 1 uke siden

NRK.no – En del av oppdraget

for en stund siden
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NRKbeta-redaktøren har fått ny jobb

for en stund siden

Vi kårer vinneren i Bergensbanenkonkurransen!

for 1 uke siden

Denne redder både nerden og nybegynneren

for 1 uke siden

Detaljer om ny Nett-TV i NRK

for 2 uker siden

Ta bedre bilder i påsken

for 2 uker siden

Påskemoro: Kjørespill med lav intensitet

for 2 uker siden
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Fredagsmoro: Applegirl spiller Lady Gaga

for 3 uker siden

NRK kutter reklamen på nett

for 3 uker siden

Verdens største multitouchskjerm er norsk

for 3 uker siden

Synge sammen på YouTube

for 3 uker siden

SXSW2010 – En konferanse til etterfølgelse

for 4 uker siden

Bla bla bla – Når ord ikke strekker til

for 4 uker siden
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Frigjøring av offentlige data på data.norge.no: Red. anm:Vi har skrevet mye om åpenhet og frigjøring av data her p... http://bit.ly/cfFA1W
2 hours ago 

@remotelessapp Så bra. Eneste lille problem måtte være at alle i NRKbeta bruker Mac... Dette ser ut til å være Win Only?!?!
11 hours ago 

House på Canon 5D mk II: Vi har tidligere skrevet mye om den aldri så lille revolusjonen de nye DSLR kameraene rep... http://bit.ly/9Tf1Ml
yesterday 

remotelessapp @NRKbeta ja, dessverre! noen av oss bruker også primært mac og vi jobber med en port, men har støtt på noen problemer http://wp.me
/pHR0g-33
11 hours ago 

NRKbeta Frigjøring av offentlige data på data.norge.no: Red. anm:Vi har skrevet mye om åpenhet og frigjøring av data her p... http://bit.ly/cfFA1W
2 hours ago 

forteller Fornyingsministeren har skrevet om data.norge.no som har blitt publisert på forskjellige blogger, som Origo-bloggen, vox publica, nrkbeta
2 hours ago 
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